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Gėris – ne mokslas, o veiksmas. – Romain Rolland

Svarbu išklausyti ir papasakoti
žmonių istorijas – 7 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Belaukiant Čikagoje 
Toronto „Gintaro”  – 5 psl.

Vilniaus universiteto (VU) studentai dar kartą įrodė turį
išskirtinius gabumus – Bostone vykusiame tarptauti-
niame sintetinės biologijos konkurse „iGEM” iš VU stu-
dentų sudaryta „Vilnius-Lithuania iGEM” komanda
laimėjo aukso medalį ir buvo nominuota tarp geriau-
sių komandų net keturiose kategorijose.

Komandoje, kurią pagal konkurso taisykles sudaro
jaunesni nei 23 metų nariai, yra keturiolika VU
studentų. Dauguma jų studijuoja VU Gyvybės

mokslų centre (GMC), tačiau komandoje yra ir kitų fa-
kultetų atstovų.

Šių metų „Vilnius-Lithuania iGEM” komanda, su-
kūrusi projektą „Colight”, pristatė vieną sparčiausiai
besivystančių gyvybės mokslų sričių – optogenetiką.
Pasak „Vilnius-Lithuania iGEM” atstovų, nors kon-
kurencija šiame konkurse buvo didžiulė, komanda ti-
kėjo savo jėgomis, o noras įrašyti Lietuvos vardą ša-
lia geriausių pasaulio jaunųjų mokslininkų buvo itin
stipri motyvacija. – 3 psl.

JAV vykusiame konkurse lietuviai
laimėjo aukso medalius

Nugalėtojų komanda. Konkurso rengėjų nuotr.

Filmas ,,Gimtinė” New Yorke
sukvietė pilną salę

Šį savaitgalį, lapkričio 7–10 dienomis įvyko New Yorko Baltijos ša-
lių kino festivalis (NY Baltic Film Festival), kurio metu lietuvių re-
žisieriaus Tomo Vengrio sukurtas filmas „Gimtinė” („Mother-

land”) parodytas net du kartus – atidarymo vakarą ir renginio uždary-
mo metu. Paskutinę festivalio dieną į šį 96 minučių trukmės vaidybi-
nį filmą visi bilietai buvo parduoti – Scandinavia House salė buvo pil-
nutėlė. Tai jau antrasis New Yorko Baltijos šalių kino festivalis, kuris pre-
tenduoja tapti kasmetine tradicija.                                  ,,Draugo” inf. 



tokių garantijų, nei tų, kurias gali suteikti naujau-
sios technologijos, akcijos ir obligacijos, kriptova-
liuta, išmanus bendravimas per kompiuterį ir tele-
foną ar roboto, teikiančio dvasines paslaugas, pa-
guoda. Jei turi tikėjimą, įmanoma tikėti stebuklu, kad
ateis pagalba iš Dangaus tuomet, kai dings elektra,
jei ištiks ekonominė krizė ar karas, kai technologi-
jos užstrigs ir robotas nebegalės tau niekuo padėti.
Taip tikėjo vilniečiai, kai XVII–XVIII a. siaučiant šve-
dų ir rusų kariuomenėms miestą nuo pražūties iš-
gelbėjo Aušros vartų Dievo Motinos globa ir maldos
prie paveikslo, kuris, beje, ir pats nukentėjo. 

Žinoma legenda, kurią iš kartos į kartą po karo
perduodavo vilniečiai, esą įtrūkimas Dievo Motinos
veide atsirado dėl švedų kario kardo kirčio. Aušros
vartų Marija ilgainiui tapo lietuvių ir lenkų  kovos
už laisvę simboliu. Kai Lietuva su Vilniumi po pa-
skutinio Abiejų Tautų Respublikos padalijimo atiteko
Rusijai, Aušros vartų šventovėje meldėsi 1831 m. ir
1863 m. sukilimų dalyviai, rengiamos politinės ma-
nifestacijos. Formuojantis lenkų ir lietuvių tautinei
tapatybei abi tautos patyrė konfliktų, kurių pasek-
mės, deja, jaučiamos ir šiandien. Vis dėlto ir šiuo at-
veju Dievo Motina neliko nuošaly. Galima priminti
G. K. Chestertono žodžius po susitikimo 1927 m. su
maršalu Juozapu Pilsudskiu, vedusiu lenkų ka-
riuomenę į Vilnių, kuriuos jis užrašė savo autobiog -
rafijoje: ,,Pilsudskis labai simpatizavo lietuviams,
nors lenkai ir lietuviai tuo metu kivirčijosi. Jis jau-

tė entuziazmą Vilniui. Pasienyje aš
radau istorinę vietovę, kur lenkai ir lie-
tuviai yra santaikoje net tada, kai jie
kariauja”. Toji vietovė buvo Aušros
vartai, o Dievo Motinos paveikslas abi
tautas lydėjo ir maldoje sujungė sovietų
tremtyse, ji tapo kovos už Lietuvos
laisvę simboliu jau 1946 m., kai Vilniuje
įsikūrė slapta lietuvių katalikų saviš-
vietos draugija „Aušros vartų Merge-
lės Marijos kolegija”, tikslu ruošti ku-

nigus partizanų būriams, pogrindžio organizacijų va-
dovus, pedagogus. Po dvejų metų visus organizacijos
narius suėmė ir įkalino. 

Po 1973 m. į Aušros vartų atlaidus pradėjo or-
ganizuotai keliauti nelegalios katalikų jaunimo or-
ganizacijos nariai „Eucharistijos bičiuliai”, prie
paveikslo viešai kalbėję rožinį, 1979 m. savo pirmą-
sias veiklos metines čia minėjo Tikinčiųjų teisėms
ginti katalikų komitetas. Per visą sovietmetį čia buvo
meldžiamasi prašant Lietuvai laisvės, o iškovojus ne-
priklausomybę – nesiliauja padėkos maldos už ją at-
laidų ir kitų svarbių švenčių metu. 

Aušros vartai šiandien yra ne tik laisvės kovų,
krikšionškos Lietuvos istorijos simbolis. Ši vieta svar-
bi kaip asmeninio susitikimo su Dievo Motina vie-
ta. Ir ne tik lietuviams. Čia meldėsi ir du popiežiai,
lankęsi Lietuvoje, ir buvęs Lenkijos prezidentas
Aleksander Kwaśniewski.  Šiandien žmonės, nuo
krikšto nebuvę bažnyčioje, pirmą žingsnį neretai žen-
gia Aušros vartų koplyčios laiptais, tikėdamiesi vil-
ties ir suraminimo malonės, užtariant Švč. Merge-
lei. Juk ne atsitiktinai dar prieš kelis šimtmečius kop-
lyčios fasade buvo įrašyti ir šiandien kiekvieną
drąsina seniausios žinomos maldos Dievo Motinai žo-
džiai: „Tavo apgynimo šaukiamės”. Jie lydės pilig-
rimus ir šiemet, visas aštuonias atlaidų dienas,
kiekvieną dieną tradiciškai paskiriant valstybės, vi-
suotinės Bažnyčios, atskirų visuomenės grupių rei-
kalams. 

„Gedimino miesto tu didi Gynėja, ir
pati tikriausia Vilniaus Guodėja. Iš Aušros
vartų mums teiki gerovę, lenkų Karaliene,
Lietuvos Valdove”. 

Tai eilutės iš seniausios žinomos
Aušros vartų giesmės, išspausdin-
tos 1761 m. Jos atskleidžia, kodėl

Aušros vartai tapo ypatingos reikšmės
vieta ne tik vilniečiams, ne tik lietu-
viams, ir ne tik buvusios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos krikščionims, šiandien gyvenan-
tiems Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos valstybėse.

Pažvelgę į šiųmetinių atlaidų programą paste-
bėsime, jog šv. Mišios čia vyksta kone visomis pa-
grindinėmis Europos kalbomis: anglų, italų, ispanų,
prancūzų, rusų ir baltarusių, ukrainiečių ir lenkų!
Per aštuonias atlaidų dienas pastaraisiais metais ga-
lima sutikti maldininkų ir iš atokiausių pasaulio ša-
lių, įvairių rasių, odos spalvos ir net nekatalikų. Il-
gus metus koplyčioje tarnavusio kunigo liudijimu
pro Aušros vartus praėjęs neretai atsigręžia, nusi-
lenkia prieš Dievo Motinos paveikslą su krikščionybe
ir Bažnyčia nieko bendra kartais neturintis žmogus.
Iš pagarbos? O gal dėl visa ko, tikėdamasis, jog atėjus
laikui šventoji Mergelė „užtars, paguos ir suteiks ge-
rovę”? Tokios traukos paslaptis glūdi ne tik ste-
buklais nuo seno garsėjančiame Švč. Mergelės Ma-
rijos paveiksle, bet visų pirma iš kartos į kartą puo-
selėjimo pamaldumo Dievo Motinai. Šventosios
Mergelės paveikslas vaizduoja ne tik pačią Mariją,
bet ir jos ryšį su Jėzumi, o per jį – su kiekvienu ti-
kinčiuoju, jis teikia stiprybės primindamas, jog
„savo motiniška meile Marija rūpinasi savo Sū-
naus broliais ir seserimis, kurie, pavojų ir vargų su-
pami, tebekeliauja, iki pasieks palaimingąją tėvynę”
(Vatikano II Susirinkimas). 

Atlaiduose maldininkų nemažėja, gal net ir
daugėja, o tai byloja apie tai, jog žmogus trokšta ki-
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Aušros vartų atlaidai
istorijos sūkuriuose
JŪRATĖ KUODYTĖ

Laukiame jūsų
projektų
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programą „Globali Lietuva”, LR užsienio reikalų mi-
nisterija (URM) kviečia užsienio lietuvių organiza-
cijas teikti projektų paraiškas 2020 metams.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų pada-
linių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siū-
lomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių or-
ganizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrin-

dinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių
krypčių:

• užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir
bendruomeniškumo stiprinimas;

• lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
• Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstai-

gos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
• užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį,

visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Prioritetas teikiamas:
• projektams, kuriais numatoma vykdyti pilieti-

nio aktyvumo skatinimo veiklas, rengiantis artėjan-
tiems 2020 metų Seimo rinkimams Lietuvoje;

• Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-me-
čiui paminėti skirtoms veikloms;

• užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybi-
nį augimą skatinantiems projektams;

• papildomus finansavimo šaltinius turintiems pro-
jektams;

• projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra fi-
nansuotini iš kitų ,,Globalios Lietuvos“ programą įgy-
vendinančių institucijų lėšų (Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jau-
nimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondo ir kt.);

• projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios už-
sienio lietuvių organizacijos.

Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į pro-
jekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavi-
mams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiš-
kumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, pro-
jekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiš-
kųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos
tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų iš-
liekamąją vertę.

Paraiškų pateikimo tvarka:
• paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 15

d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
• URM Užsienio lietuvių departamentui pateikia -

mos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir pa-
raiškos originalas:

– elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvar-
kos aprašo 17–19 punktuose išvardintų dokumentų
kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi
būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojek-

tai@urm.lt iki 2019 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai;
– dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo

17–19 punktų nuostatas, iki 2019 m. gruodžio 15 d.
įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu
paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-
01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti
užrašyta ,,Užsienio lietuvių organizacijų projektų
konkursui”).

• URM Užsienio lietuvių departamentas patvir-
tina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo pa-
raiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto ad-
resu.

• Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo
tvarkos aprašą ir paraiškos formą galite rasti:
http://bit.ly/32AXVz1

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais tei-
kiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nu-
statyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais pro-
jektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai ne-
svarstomi.

URM Užsienio lietuvių departamento inf.



Advokato nuomonė

Garliavos istorijoje, suskaldžiusioje visuome-
nę, ryžtingais veiksmais ginant dukrelės motiną L.
Stankūnaitę, pasireiškė advokatas Gintaras Čer-
niauskas. Jis daugiau kaip prieš metus davė interviu
„Lietuvos ryto” televizijai, kuris šiek tiek prasklei-
džia bylos užkulisius. Bet prieš tai reikia pasakyti,
kad į šią istoriją buvo įsimaišę netgi labai aukšti vals-
tybės veikėjai. Kaip neseniai išleistoje knygoje apie
Prezidentę D. Grybauskaitę rašoma, netgi ji buvo pa-
tikėjusi Venckienės ir jos brolio versija. Knygos au-
torė sako, kad vienintelį kartą per dvi kadencijas Pre-
zidentė buvo pasimetusi – tai buvo Garliavos, kur gy-
veno Kedžiai-Venckai, įvykiai. Ji bandė ginti N.
Venckienę ir net norėjo įsikišti į teisėsaugos veiks-
mus, tik ją aptarnaujančios teisės grupės nariai tam
pasipriešino, pareiškę – jeigu Prezidentė kišis į
bylą, visa grupė protestuodama atsistatydins. Kaip
sako advokatas, vis dėlto dėl vieno Prezidentės pa-
reiškimo teisėsaugos pareigūnams kilo didelių sun-
kumų, kai reikėjo grąžinti vaiką, teismo priskirtą mo-
tinai: „Kai buvo sprendžiamas klausimas, kaip mer-
gaitę būtų galima paimti (iš Venckienės namų.
Red.), vienas prezidentės perspėjimas, kad negali būti
naudojama jokia prievarta vaiko atžvilgiu, užkirto
galimybę pareigūnams modeliuoti, kaip būtų galima
kažkuriam iš pareigūnų paimti vaiką”, – pasakojo G.
Černiauskas. Vaiką iš tetos namų išnešė pati mama,
padedama advokato, nes pareigūnai atsisakė net pri-
siliesti prie vaiko, taip buvo įsibauginę. Mat tuo metu
jau lėkė aukštų pareigūnų galvos. „Mano ir prašymas
buvo, kad būtų pasirūpinta, kad mama, kai ims vai-
ką, galėtų fiziškai pakelti mergaitę, jei ji bus ant že-
mės, kad bent štangisto diržas jai būtų parūpintas,
kad ji galėtų susiveržti, nepasitemptų nugaros rau-
menų. Kažkokie absurdiški dalykai tuo metu buvo
sprendžiami”, – pasakojo advokatas.

Žurnalistei D. Žeimytei G. Černiauskas papa-
sakojo ir kodėl ėmėsi bylos, nes Garliavoje susirin-
kusios minios ir jai pritariančios dalies visuomenės
spaudimas buvo baisus, atrodė, trūko tik kibirkšties,
ir būtų prasidėjusios riaušės: „Aš šventai tikėjau, kad
ta istorija yra iškreipta ir joje yra labai daug melo.
Mane labiausiai sujaudino tai, kad nė vienas advo-
katas nebenorėjo imtis tos bylos. Žmogui, jaunai mo-
teriai (tuomet jai buvo gal 20 m. Red.), papuolusiai į
tokią situaciją, bet kokiu atveju reikėjo padėti. Ne-

mačiau priežasčių, kodėl turėčiau to
nedaryti”, – sakė advokatas, kuris ta
jauna moterimi patikėjo ne dėl minkš-
tos širdies, o todėl, kad tuo metu tei-
sėsauga jau buvo surinkusi pakanka-
mai duomenų, kad pedofilijos versija
yra išgalvota. 

„Ta istorija, kurią ji (mergaitės
motina) pasakojo, buvo tiesa. Kita

pusė, priešingai, viską bandė statyti ant tam tikro
melo. Antras dalykas, yra tam tikra logika, kuri irgi
aiškiai dėliojasi. Bent iš praktikos galima pasakyti,
kad tam tikros istorijos apie pedofilus, kurios vis nu-
šviečiamos spaudoje ir šiaip teisinėje literatūroje, –
tai toks nusikaltimas paprastai padaromas vieno as-
mens. Jie niekados nesikooperuoja, vienas kito ne-
pažįsta ir niekados neis pas mergaitę grupėmis. Ki-
taip sakant, nebus klano (kaip bandė pateikti N. Venc-
kienė su broliu, kad trys pedofilai susitaria su mo-
tina ir pasiima mergaitę tvirkinimui. Red.). Jau čia
logikos jokios nebebuvo ir aiškiai rodė, kad tai yra
netiesa. Tuomet pradedi analizuoti, kodėl ta tiesa taip
primityviai brukama. Aš manau, kad tam tikrų
psichologinių nukrypimų šioje istorijoje tikrai buvo.
Tiek pradėti žudyti žmones, tiek žudymą bandyti pa-
teisinti ir teisinti savo brolį, daryti iš jo didvyrį – tai
netelpa į jokius rėmus. 

Antra vertus, be jokios abejonės, ta agresyvi,
įaudrinta minia buvo gana priešiškai nusiteikusi
prieš visus, kas bandytų stoti į L. Stankūnaitės
pusę ir ją pabandytų apginti. Tačiau mano dalyva-
vimas laidose, bandymas pasakyti, kad yra truputėlį
kitaip, po truputį davė rezultatą. Mes buvome išgirsti.
Antras dalykas, mūsų tiesa buvo patvirtinama teis-
mų sprendimais”, – sakė advokatas, stovėjęs teisinės
valstybės sargyboje. 

Ar „violetinė banga” vėl kils

Viso pokalbio perteikti nėra galimybių, galima
paminėti tik dar porą dalykų – kad N. Venckienė savo
namuose buvo įmontavusi klausymosi aparatūrą, ku-
rią vėliau perėmė teisėsauga, ir tapo žinoma, kaip
mergaitė buvo „dresuojama” – mokoma. Kitas da-
lykas – kad ši istorija nėra tik paprasta šeimyninė
drama, joje galimai dalyvavo ir išorinės jėgos, paju-
tusios galimybę įsiūbuoti visuomenę ir valstybę. Ši
mintis žiniasklaidoje toliau rutuliojama ir dabar, N.
Venckienę grąžinus į Lietuvą. Bet tai – jau kito pa-
sakojimo tema. 

Nors visko apie šią tragedija virtusią istoriją ir
jos kaltininkus greičiausiai nesužinosime, bet spau-
dos konferencijoje prokuroras pareiškė, kad visuo-
menė bent jau sužinos šios istorijos užkulisius. Tai
leidžia tikėtis, kad nauja „violetinė banga” nebekils,
nors N. Venckienės gerbėjų likutis ketina rinkti lė-
šas ir vėl eiti į Seimo rinkimus.

„Draugo” skaitytojai jau žino, kad Lie-
tuvos teisėsaugos prašymu į Lietuvą iš
JAV grąžinta ten pasislėpusi Neringa
Venckienė, buvusi teisėja, kuri susiga-
dino savo karjerą įsivėlusi į šeimyninius
brolio reikalus. Dabar, užuot sprendu-
si kitų reikalus, pati sėdi Kauno izolia-
toriuje ir prokuroro prašymu teismo yra
sulaikyta dar dviem mėnesiams, nes vėl gali bandy-
ti slėptis. Manydama, kad užsienio lietuviai neturi pa-
kankamai informacijos apie šią Lietuvą sukrėtusią
bylą-istoriją, nutariau apie tai papasakoti plačiau. iš
karto noriu pareikšti, kad laikysiuosi oficialios – tei-
sėsaugos keliamos versijos, kuria pasitikėjau nuo pat
šios tragedijos, pasiglemžusios net penkias gyvybes,
pradžios.

JAV teisėsauga Neringą Venckienę leido teisti tik
dėl keturių įtarimų: dėl sudavimo į veidą buvusiai
brolio Drąsiaus Kedžio draugei ir dukrelės moti-

nai Laimutei Stankūnaitei; dėl pasipriešinimo poli-
cijos pareigūnui; dėl teismo sprendimo nevykdymo
ir trukdymo antstoliui. Nors už tuos nusižengimus jai
gali grėsti iki dvejų metų laisvės atėmimo, bet daug
kas mano, kad greičiausiai ji išeis į laisvę.

O ta „violetinė banga”, nusiritusi per Lietuvą
prieš dešimtmetį, iš tiesų padarė visuomenei labai
didelės žalos, ir todėl, kad žuvo žmonių, ir todėl, kad
buvo suskaldyta visuomenė, ir dėl to, kad buvo ban-
doma pakirsti teisinės valstybės autoritetą. Dabar
tik įdomumo dėlei pateiksiu, kuo Lietuvos teisėsauga
dar įtarė N. Venckienę. Vienas iš rimčiausių įtari-
mų – brolio dukters tvirkinimas. Sąmokslininkai –
tai Drąsius Kedys ir jo sesuo Neringa Venckienė –
norėdami įrodyti, kad mažametė (penkerių metų)
dukrelė motinos Stankūnaitės buvo neva atiduota pe-
dofilams prievartauti, mokė ją seksualių veiksmų ir
žodžių apie lytinį aktą, kad jos priskyrimo tėvui by-
loje tai galėtų tarnauti kaip motinos amoralumo įro-
dymas. Kedžio namuose rasta filmuotos medžiagos,
kaip vaikas buvo mokomas kalbėti ir judėti; apie tai
papasakojo ir pats teisėsaugai prisistatęs Kedžių
samdytas filmuotojas, supratęs, kad įsivėlė į šlykš-
čią istoriją. Beje, pedofilinio pobūdžio veiksmų vai-
ką mokyti buvo pasitelkta ir pagyvenusi kaimynė,
kuri dėl to dabar mina teismų slenksčius. 

Dar vienas kaltinimas N. Venckienei – neteisė-
tas informacijos rinkimas ir skleidimas. Mat tuo
metu buvo nužudytas vieno N. Venckienės kolegos
teisininko sūnus, jį irgi apšaukus pedofilu, mergaitės
prievartautoju. (Įdomu, kad tarp nužudytųjų buvo
ir tuo įtartas Venskienės kolega teisėjas. Galima pa-
galvoti, kad teisėja su kolegomis turėjo sąskaitų?)
Apie jį rinkta medžiaga, kaip ir apie kitus „violeti-
nės bangos” metu žuvusius ar nužudytus žmones.
(Tiesiog anekdotiška, kad terminas „violetinė ban-
ga” kilo nuo Venckienės brolio Drąsiaus violetinio
megztinio, nes įtikėję Venckienės rėkavimais, kad
mergaitė buvo prievartauta „tūkstančius kartų”,
dukters teises neva ginantį tėtį minia ėmė garbin-
ti kaip didvyrį ir jo megztuko spalva dažyti plakatus;
dėl to Kedžių-Venckų šalininkai buvo praminti
„violetiniais”.)

Tarp kitų kaltinimų, kurių Lietuvos teisėsaugai
nepavyko amerikiečių pusei įrodyti, – mirusiojo at-
minimo paniekinimas, viešai paskleidžiant apie
mirusįjį melagingus prasimanymus; piktnaudžia-
vimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vai-
ko atstovų teisėmis ar pareigomis; nepagarba teis-
mui; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, ne-
vykdymas; piktnaudžiavimas, siekiant turtinės ar
kitokios asmeninės naudos; trukdymas teisėjo, pro-
kuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar
antstolio veiklai; pasipriešinimas valstybės tar-
nautojui ar viešojo administravimo funkcijas at-
liekančiam asmeniui; šmeižimas asmens, neva pa-
darius sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, per vi-
suomenės informavimo priemonę ar spaudinyje ir
kt. Bylos dėl pačių žmogžudysčių buvo nutrauktos
keistomis aplinkybėmis mirus Venckienės broliui
Drąsiui, kuris nužudęs du žmones, pasislėpė. Tiesa,
dar iki Venckienės ekstradicijos nužudyto teisėjo ar-
timieji yra prasitarę kelsią bylą siekdami nustaty-
ti brolio mirties užsakovus, bet kad tokie pareiški-
mai jau būtų pateikti, kol kad žinių nėra. Sunku pa-
tikėti, kad N. Venckienė slėpėsi Amerikoje dėl mi-
nėtų nereikšmingų kaltinimų, matyt, ji bijo dides-
nės bėdos. Yra manančių, kad būtent ji yra žmog-
žudysčių organizatorė, tiesiogiai ar netiesiogiai
inspiravusi žudyti narkotikus vartojusį brolį. 
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Violetinė banga
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Atkelta iš 1 psl.

„Laimėjome aukso medalį ir buvome nomi-
nuoti tarp geriausių komandų keturiose katego-
rijose: TOP-5 geriausios fundamentinės mokslo pa-
žangos kategorijoje, TOP-5 geriausios prezentaci-
jos kategorijoje, TOP-6 geriausios naujos sudėtinės
biologinės dalies kategorijoje
ir TOP-6 geriausio Wiki pus-
lapio kategorijoje”, – naujie-
nomis tiesiogiai iš Bostono
dalijasi „Vilnius-Lithuania
iGEM” atstovai.

Komandos pasirodymą
puikiai įvertino ir jos moksli-
nis vadovas profesorius Rolandas Meškys. „Džiau-
giuosi mūsų studentų rezultatais. Tai puiki, labai
motyvuota komanda. Ruošdamiesi konkursui,
studentai rodė labai didelį susidomėjimą šviesos
kaip valdiklio tema, kuri dominavo šių metų kon-
kurse. Šios srities galimybės – labai plačios, bet iki
galo neištirtos ir neįsisavintos, todėl tam tikra pras-
me tai yra ateitis”, – teigia profesorius.

Pasak prof. R. Meškio, tai, kad VU studentų ko-
manda šiame konkurse rungėsi su geriausių pa-
saulio aukštųjų mokyklų atstovais, yra didelis lai-
mėjimas. „Konkurso rezultatai tik patvirtino, kad

turime ką parodyti pasauliui, o mūsų gabus jau-
nimas – puikūs savo šalies, savo universiteto ir gy-
vybės mokslų srities ambasadoriai pasaulyje”, –
tikina mokslininkas.

VU GMC direktorius dr. Gintaras Valinčius
taip pat džiaugiasi puikiais „Vilnius-Lithuania
iGEM” komandos rezultatais. „Jaunųjų universi-

teto mokslininkų laimėjimas
dar kartą įrodo, kad GMC su-
daro sąlygas studentų kūry-
biškumui skleistis, o jis yra
matomas ir akademinėje, ir
mokslinių tyrimų srityje”, –
kalba dr. G. Valinčius.

VU studentai „iGEM” kon-
kurse dalyvauja nuo 2015 m. Būtent 2015-aisiais ko-
manda pelnė aukso medalius ir vieno iš penkių ge-
riausių projektų nominaciją mokslo pažangos
srityje. 2016-aisiais konkurse dalyvavusi komanda
iškovojo aukso medalius ir vieno iš penkių ge-
riausių projektų nominaciją medicinos kategori-
joje, 2017-aisiais VU studentai laimėjo pagrindinį
konkurso prizą. 2018-ųjų komanda iškovojo bron-
zos medalius ir pelnė nominacijas vieno iš penkių
geriausių mokslo pagrindų ir matematinio modelio
kategorijose.

žmonės.lt

Lietuviai laimėjo aukso medalius
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TELKINIAI

RŪTA ALDONYTĖ

Houstono lietuviai neseniai buvo
susirinkę į savo tradicinį rudens
susitikimą. Ir šventėme visi ru-

denį (nors ir labai kaitrų), miesto cent-
re, su suneštinėmis vaišėmis. Nuo
seno šventę vadiname Rudenėlio šven-
te, turbūt dėl seniau gausiai dalyva-
vusių ir pagrindiniais šventės daly-
viais buvusių vaikų. Tačiau dabar į
renginį susirenka daug įvairaus am-
žiaus, įvairių pomėgių turinčių ir ne

tik lietuviškai kalbančių žmonių.
Džiaugiamės šiuo būriu, sveikinome
naujokus – dalyvavo kelios naujos šei-
 mos, kurios neseniai apsigyveno Hous-
tone. Visi kartu išklausėme Bendruo-
menės pirmininkės Danguolės Alt-
man linkėjimų…

Stalas buvo gausus: tradicinis ku-
gelis, bulviniai blynai, kopūstų troš-
kinys su dešrelėmis – sotaus vėsaus lie-
tuviško rudens maisto simboliai, kurių
pasiilgstama net labai karštame Hous-
tono klimate. Aišku, netrūko ir miš-
rainių, silkės, kitų užkandžių, garavo

didelis puodas barščių. Saldumynų
irgi buvo gausu: obuolių, morkų py-
ragai, Halloween šventės atributika pa-
puošti keksiukai… 

Kažkam kilo mintis susirinkti ir
kartu pasimokyti kepti ruginės duonos
ir kūčiukų – į tokias ,,dirbtuves” su-
kviesti Houston lietuvius numatėme
lapkričio pradžioje. Jau gausiname
raugą duonelei bei perkame aguonas
kūčiukams.

Kol suaugusieji kalbėjosi, vaikai
bandė lipdyti spalvotus lapus iš drus-
kos tešlos, piešė ir net vienas kitą

Psichologė Aistė Diržytė yra pasakiusi, – gyveni-
mas žemėje laikinas, bet, kol gyvenu, turiu gali-
mybę DABAR pastebėti gamtos grožį, žmonių ge-
rumą, turiu galimybę DABAR mylėti, rūpintis, duo-
ti, atjausti, kurti, priimti, išreikšti, išgirsti, mels-
tis už gyvus ir mirusiuosius. Ši diena, mūsų, Vai-
vos Vėbraitės lituanistinėje mokykloje (Shelton, CT),
būtent tokia ir buvo.

Lapkričio 9 dieną, šeštadienį, į pamokas atvyko lie-
tuviškojo dekoratyvinio meno kūrėja – Aldona
Saimininkienė. Ši nuostabi moteris netrukus

įžengs į devintąją dešimtį, tačiau iki šiol kuria ir da-
lyvauja lietuviškoje veikloje. A. Saimininkienė su sa-

vimi atsigabeno mantos, skirtos kūrybai: adatų,
klijų, gintaro gabalėlių, šiaudelių, įvairių knygelių,
paveikslėlių su lietuviškais simboliais. 

Prieš pat susitikimą su šia menininke visa kla-
sė dieną pradėjo sugiedodami Lietuvos Respublikos
himną. Svarbu pastebėti, – ši akimirka, atrodo, labiau
svarbi mokytojams ir tėvams, nei mokiniams. Tačiau
vaikai, matydami vyresniųjų jausmus, patys moko-
si patriotizmo. Ir tai suteikia mokytojams viltį, kad
mokinių širdyse apsigyvens meilė Lietuvai, jų tėvų
ir senelių gimtinei. O mokytojams ši viltis suteikia
įkvėpimo toliau mokyti vaikus pažinti Lietuvą ir jos
istoriją, kultūrą.

Viešnia, Aldona Saimininkienė savo pamoką pra-
dėjo nuo pasakojimo apie praeities įvykius, kurie
buvo susiję su jos kūryba, kuri per ilgus metus buvo

pristatyta ne tik JAV, bet ir Lietuvoje.
Mokiniai buvo sužavėti šios moters pasiūlytomis

užduotimis. Vaikai (ir mokytojai taip pat!) čiupo žirk-
les į rankas ir ėmė mokytis gaminti šiaudinukus. Jie
smalsiai klausėsi menininkės patarimų, kaip jį
įkirpti, klijuoti, kad pavyktų pagaminti šiaudinį or-
namentą, panašų į menininkės atvežtą pavyzdį.

Pamokos pabaigoje visi subėgo vieni kitų darbų
pasižiūrėti, o  ir norėjosi visiems kartu būryje su sa-
vais darbeliais nusifotografuoti. Aldona Saiminin-
kienė, paklausta, ar ši diena pateisino jos lūkesčius,
atsakė: ,,Laukite manęs atvykstant dar kartą, nes pas
jus man buvo labai smagu. Juk čia tiek daug  kūry-
bingų vaikų!”

Vaivos Vėbraitės lituanistinės mokyklos inf. 

Kūrėme, dirbome – maži ir dideli – štai kokių gražių šiaudinukų prigaminome! Vyriausia mokinių ir mokytojų būryje – menininkė Aldona Saimininkienė. 
Vaivos Vėbraitės lituanistinės mokyklos nuotraukos

Houstono lietuviai: 
Šventėme rudenį ir kūrėme planus

mokė skaičiavimo. 
Visą bendruomenę sujaudino iš

Lietuvos, iš Kauno, atskriejęs laiškas
ir videofilmas. Tai Jurgio Dobkevi-
čiaus progimnazijos trečiokių ir šeš-
tokų bei jų mokytojų kvietimas drau-
gauti, susirašinėti. Pasirašėme ben-
dradarbiavimo sutikimą, nufilmavome
savo sveikinimus vaikams ir sutarėme
rašyti jiems laiškus. Aišku, sunku bus
tai padaryti taip puikiai, kaip jie, juk
savo filme kauniečiai vaikai ir pašoko,
ir padainavo, ir apie save papasakojo.
Mums gi, be veikiančios mokyklėlės,
sunkoka susiburti. Tačiau ir asmeni-
nės iniciatyvos svarbu – jei keletas
vaikų imsis rašyti ir piešti vieni ki-
tiems, jau ir bus puiku. Užsimezgęs ry-
šys tarp Houstono ir Kauno jungs du
miestus, dvi bendruomenes – šiltas ir
draugystės ieškančias širdis.

ir vaišių, ir kalbų netrūko. Vaikai susėdo padirbėti. A. Pliodžinsko nuotraukos

Mokiniai kūrė šiaudinukus ir klausėsi istorijų
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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!

Jau šį šeštadienį, lapkričio 16 dieną,
Toronto „Gintaro” tautinių šokių
ansamblis atvyksta koncertuoti į Či-

kagą. Koncertas įvyks Jaunimo Centre.
Prieš kelionę trumpai pakalbinome
ansamblio vadovą Romą Jonušonį. Štai
ką jis mums papasakojo.

Kada pradėjote ansambliui vadovauti?
Vadovauti ansambliui pradėjau nuo

2005 metų, kada „Gintaro” ansambliui
atšventus savo 50-metį, į užtarnautą
poilsį išėjo ilgamečiai ansamblio va-
dovai Rita ir Juozas Karasiejai.

Kaip pakliuvote į vadovų eiles?
Man pasiūlė vadovauti, o aš suti-

kau. Su „Gintaro” šokėjais dirbu nuo
pirmų savo atvažiavimo į Kanadą die-
nų.  Vadovaujant Ritai Karasiejienei,
aš buvau studentų grupės mokytojas,
dirbau kartu su Rita Karasiejiene ir
Gintare Kalendriene. Kadangi esu bai-
gęs Klaipėdos Muzikos Akademijos
choreografijos skyrių, gal todėl vado-
vauti buvo pasiūlyta man. Taigi, va-
dovauju šiam ansambliui iki šiol.

Koks, jūsų nuomone, buvo įspūdingiau -
sias ansamblio įvykis?

Aš manau, kad visos malonios aki-
mirkos ansamblyje yra įspūdingos – tai
kelionės, koncertai. Man, kaip vadovui,
maloniausia būna tuomet, kai mūsų
buvę šokėjai sukuria lietuvišką šeimą.

Kaip spėjate vadovauti ansambliui ir gy-
venti gyvenimą?

Paprasčiausiai, vadovavimas nėra
vieno žmogaus darbas. Mano nuomone,
geras vadovas sugeba suburti aplink
save bendraminčius – žmones, kurie
mielai padeda ir padaro darbą, kuriuo
vadovui nebūtina rūpintis. Tai  admi-
nistraciniai ar finansiniai ansamblio
reikalai. Mes ansamblyje turime tėvų
komitetą, buhalterį, administratorę
bei mokytojas ir padėjėjus, kurie rū-
pinasi kelionėmis, šokėjų apranga ir t.t.
Dažnai renkamės ir kalbamės apie
problemas, apie tai, ką ir kaip galime
ansamblyje pagerinti ar pakeisti. Tai-
gi, šios naštos aš nenešu pats ant savo
pečių, todėl ir lieka laiko savo šeimai.

Ar šokėjai mielai lanko repeticijas? Ar
susiranda draugų tarp šokėjų?

Būna visaip. Kada vaikai dar maži,
daug kas priklauso ir nuo jų tėvelių –
ar jie nori savo vaikus vežti į repetici-
jas ar nelabai tam turi laiko.  Aš ma-
nau, kad blogiau repeticijas lanko pa-
augliai, ir tai gal daugiau susiję su jų
brendimo laikotarpiu. Repeticijos
vyksta kiekvieną savaitę ir dar nė
karto neatšaukėme repeticjos todėl,
kad nesusirinko vaikai. Taigi, manau,
kad lankomumas yra neblogas. 

Pas mus yra tokia vieta, kur šokė-
jai susiranda naujų draugų ir tos drau-
gystės tęsiasi ilgai. Kaip minėjau anks-
čiau, šokėjai susidraugauja ir net su-
kuria šeimas.

Kiek šokėjų dabar yra ansamblyje? Ar
visi vyksta į Šokių šventę Philadelphijoje?

Belaukiant  Toronto „Gintaro”

Ko jūs ir visi šokėjai tikitės iš šventės?  
Ansamblyje yra apie 150 šokėjų ir

10 mokytojų. Kadangi pačioje Šokių
šventėje galima dalyvauti tik nuo 8-
erių metų amžiaus, tai kai kurie vaikų
grupės šokėjai nevyksta į šventę. Ta-
čiau dauguma šokėjų vyksta. Kartu su
mokytojais būsime per 140 dalyvių. Ko
mes tikimės iš šventes? Tikriausiai
gražios ir pasisekusios ir neabejoju,
kad tokia ji ir bus. Juk visos šventės
yra skirtingos ir savotiškai gražios.

Ką dar norėtumėte pasakyti apie an-
samblį?

Noriu tik paminėti, jog esame jau
vienintelė šokių grupė Kanadoje, kuri
turi savo gretose vaikų, jaunių ir stu-
dentų grupes. Ateinančiais metais švę-
sime mūsų 65-metį. Norėčiau palinkė-
ti mums ir toliau puoselėti lietuvišką
šokį ir gyvuoti dar ilgus metus.

Ačiū. Linkime laimingos kelionės ir la-
bai sėkmingų gastrolių. Iki malonaus pa-
simatymo netrukus.

Jaunimo centro inf. 

Repeticijų ir koncertų metu šokėjai susidraugauja, o kai kurie vėliau net susituokia ir sukuria lietuviškas šeimas. 

Smagus moksleivių lietuviško šokio sūkurys. ,,Gintaro” archyvo nuotraukos

Toronto tautinių šokių ansambliui ,,Gintaras” Romas Janušonis (k.) vadovauja nuo 2005
metų.
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GINTARĖ ALBRECHTAITĖ-LINGIENĖ

Iš šalies stebint Amerikos lietuvę Indrę Vengris-
Rockefeller, aišku viena – ši charizmatiška, ra-
finuotos išvaizdos moteris sukūrė savo sėkmės

faktorių. Baigė prestižinius universitetus, kartu su
Anna Wintour dirbo mados biblija vadinamame žur-
nale „Vogue”, sužavėjo New Yorko kultūros elitą,
pozavo svarbiausiems leidiniams ir pati plėtoja
nuosavą mados ženklą, kuris spėjo pavergti ne-
mažai keliautojų iš viso pasaulio.

Sėkmė Indrę lydi ir asmeniniame gyvenime. Ki-
taip ir nepavadinsi lemtingos pažinties su inves-
tuotoju ir finansinių technologijų ekspertu Justin
Rockefeller, kilusiu iš istoriškai garsios ir svarbios
giminės. Su juo Indrė jau trylika metų puoselėja šei-
mos užuovėją dviem dukroms.

Šio interviu laukiau daugiau nei metus – esate tiek pat
intriguojanti, kiek užsiėmusi asmenybė: aktyvi New Yorko
mados pasaulio veikėja, svarbių meno ir kultūros renginių,
labdaros iniciatyvų dalyvė. Be to, šeima, kurios pavardę įgi-
jote ištekėjusi, yra viena iškiliausių ir įtakingiausių JAV is-
torijoje. Kokius asmeninio gyvenimo aspektus išryškintu-
mėte pati?

Mano  tėvai – lietuvių išeiviai   Virginija ir  Vito-
lis Vengriai.  Su broliu  Tomu  gimėme  ir  augome
Washingtone. Lietuvybė nuo mažumės buvo svarbi
mano gyvenimo dalis: šeimoje kalbėjomės gimtąja
tėvų kalba, su broliu lankėme šeštadieninę lietuvišką
mokyklėlę, vasarojome Amerikos lietuvių stovyklose.

Princeton (NJ) universitete įgijau meno istorijos
bakalauro laipsnį, vėliau Stanfordo universitete –
verslo administravimo magistro. Su vyru ir dukro-

Indrė Vengris-Rockefeller – apie savo kelią į mados pasaulį

mis gyvename New Yorke. Kiekvieną kartą džiau-
giuosi grįžusi į Vilnių, ypač šį – palaikyti brolio Tomo
jo režisuoto filmo „Gimtinė” premjeroje. Pirmą-
kart Lietuvoje apsilankiau būdama dvylikos – 1992
metais, sugriuvus Sovietų Sąjungai. Gera matyti nuo
to laiko optimizmu ir pozityvumu vis labiau pra-
žystančią šalį.

Esate mados savaičių pirmųjų eilių viešnia, mados inf-
luencerė, gatvės fotografų numylėtinė. Papasakokite,
kaip užsimezgė jūsų, meno istorikės, pažintis su mada? Kaip
atsidūrėte tarp New Yorko mados profesionalų?

Kalbant apie menus, mano pirmoji meilė ir aist-
ra buvo baletas. Kiek pamenu save vaikystėje, vi-
suomet – šokio sūkuryje. Penkerius metus profe-
sionaliai šokau įvairiose tarptautinėse trupėse – Was-
hingtono, Suomijos nacionaliniame, „Les Grands Bal-
lets Canadiens”, Suzanne Farrell baletuose... 1999 me-
tais netgi vaidinau Vilniuje – Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro spektaklyje „Žizel”. Šokis su-
formavo mano asmenybę, išmokė disciplinos, darbo
etikos, išugdė aistrą kūrybiškumui, menams. Teat-
re ypač mėgau stebėti dirbančius kutiurjė, žavėjau-
si baleto kostiumų grožiu ir meistriškumu. Taip už-
simezgė mano pirmoji pažintis su mada.  

Balerinos karjera baigėsi ištikus traumai. Tada
profesinį kelią pradėjau mados pasaulyje – tapau „Vo-
gue” žurnalo vyriausiosios redaktorės Annos Win-
tour asistente. Šis darbas man tapo savotišku uni-
versitetu, jame įgijau puikų išsilavinimą ir tvirtus
pagrindus viskam, ką nuo to laiko veikiau. Baigusi
verslo studijas Stanforde, grįžau į mados rinką – pra-
dėjau dirbti internetinėje drabužių parduotuvėje
„Moda Operandi”. Buvau atsakinga už naujų talentų
paiešką ir bendradarbiavimą su esamais dizaineriais
kuriant specialias kolekcijas. Vėliau tapau ispanų

prabangos ženklo „Delpozo” atstove JAV rinkai, o
nuo 2016-ųjų esu viena iš „Paravel” – lagaminų ir ke-
lionių aksesuarų – kompanijos steigėjų ir bendra-
turčių, atsakinga ir už dizaino kūrimą.

Kas įkvėpė imtis savo verslo?
Iki „Paravel” mados pasaulyje dirbau daug

metų, sukaupiau daug žinių apie dizainą, meistrystę,
prekių ženklo plėtrą. Mano darbas visuomet buvo ke-
lyje, tad nuolat ieškojau kelionių inventoriaus, ku-
ris būtų estetiško dizaino, funkcionalus ir už priei-
namą kainą. Tarp rinkoje dominuojančių itin ko-
mercinių, vien tik praktiškumo inspiruotų, dau-
giausia vyriškai auditorijai skirtų gaminių neradau
nieko, kas atitiktų mano kriterijus, todėl pradėjau
kurti pati. Norėjosi pasiūlyti kelionių liniją šiuo-
laikiniams keliautojams, ypač – moterims.

Siekiame, kad mūsų kuriami produktai atspin-
dėtų šiandien daugeliui aktualų gyvenimo būdą –
nuolat kelyje. Ir tam nepakanka vieno lagamino, nes
kelionės neapsiriboja oro uostų bagažo karuselėmis...
Tai – ir kelionės į darbą, savaitgalio išvykos, vizitai
į kitus miestus. Mus įkvepia žmonės, kurie gyvena
kelionėse, nesvarbu, jos – ilgos ar trumpos. Tai
daugiau nei tik patogus lagaminas daiktams susidėti
– tai gyvenimo būdas, kupinas smalsumo ir nuoty-
kių.

O kokia įsimintiniausia jūsų kelionė su stilingu savo
pačios kurtu lagaminu?

Didžiausią  įspūdį  padarė  kelionė su vyru po
Antark tidą 2017-aisiais. Šį kraštą porą savaičių ty-
rinėjome ir studijavome klimato kaitos pasekmes
plaukdami laivu kartu su gamtosaugos organizaci-
ja. Tai buvo akis atverianti, bauginanti ir kartu mo-
tyvuojanti patirtis, ji įkvėpė susitelkti į „Paravel” di-
zaino tvarumą, prisidėti prie pasaulio, kuriame gy-
vename ir keliaujame, pagarbos ir apsaugos.

Manau, moterį, turinčią tokį platų akiratį ir spalvingą
patirtį, nustebinti ne itin paprasta. Kokia šiuolaikinės ma-
dos, interjero, meno estetika jus žavi?

Kasdien mane įkvepia labai daug šaltinių, sklin-
dančių iš skaitmeninio pasaulio. Nuostabu, kad iš jo
nuolat gali pasisemti aibę vizualinių inspiracijų.
Kaip ir keliaudama po jaunųjų dizainerių paskyras
instagrame, New Yorko „Cooper Hewitt” dizaino mu-
ziejuje taip pat visuomet randu įkvėpimo.

Nukelta į 11 psl.

,,Draugo” puslapiuose pastaruoju metu dažnai skamba Vengrių pavardė. Šių metų pra-
džioje spausdinome interviu su Virginija Vengriene, kuri 28-erius metus dirbo ,,Amerikos
balso” redakcijoje lietuvių skyriuje. Jos Amerikoje gimęs sūnus režisierius Tomo Veng-
rio sukurtas vaidybinis filmas ,,Gimtinė” (,,Motherland”) šį savaitgalį atidarė New Yorko
Baltijos šalių kino festivalį. Filmo siužetas paremtas paties režisieriaus vaikystės įspū-
džiais, kai būdamas dar vaikas, kartu su mama ir sesute pirmą kartą atvyko į Lietuvą. Šian-
dien spausdiname  zmones.lt interviu su žurnalistės Virginijos Vengrienės dukra ir reži-
sieriaus Tomo seserimi Indre Vengris-Rockefeller, pasaulyje sėkmingai plėtojančią savo
mados verslą.

Charizmatiškąją indrę Vengris-Rockefeller (pirmoje ir trečioje nuotr. – d.) renginiuose visada pastebi fotografai. Su vyru Justin Rockefeller . Vida Press nuotraukos



7DRAUGAS 2019 LAPKRIČIO 12 D., ANTRADIENIS

INGA GREBLIKIENĖ

Septynerius metus laukta Rūtos Šepetys knyga „The
Fountains of Silence” jau pasiekė knygynų lentynas!
Nuo tos dienos, kai mano dukra parlėkė namo iš mo-
kyklos knygų mugės tolimojoje Californijoje esan-
čiame Novato miestelyje, džiaugsmingai pasakoda-
ma, kad rado ir nusipirko Rūtos Šepetys knygą ,,Be-
tween Shades of Grey”, esame tikri šios rašytojos ger-
bėjai. Net man prireikė keleto „kelionių” į Google su-
siorientuoti, kad „Between Shades of Gray” yra ame-
rikietės rašytojos istorinis kūrinys, rekomenduotinas
jauniesiems suaugusiems, o ne lietuvės autorės ver-
timas į anglų kalbą. ir lygiai nuo tos pačios minutės
supratau, kad kad tai pati mylimiausia mano rašyto-
ja šioje Atlanto pusėje. Tuomet vienu prisėdimu
perskaičiau visas keturias per keletą metų jos sukur-
tas istorines knygas, ir laukiau nesulaukiau naujosios
„The Fountains of Silence” apie Franko režimą. 

Mes patys pirmieji stovėjome eilėje patekti į
M. Markevičiaus režisuotą filmą „Tarp pil-
kų debesų”, kuris buvo rodomas Los An-

geles filmų festivalyje. Ir ten matėme žavingąją ir cha-
rizmatiškąją Rūtą Šepetys nuolat apsuptą ne tik su-
augusių skaitytojų, bet ir paauglių. Tiesiog galima
įsivaizduoti, kiek istorijų rašytoja yra išklausiusi, ir
kiek jų išgyvenusi. Nes ji girdi visus savo skaityto-
jus...Kiekvienas knygos pristatymas yra milžiniškas
darbas rašytojai, nes ji pati pristato kiekvieną savo
kūrinį skaitytojams, kuriuos myli. Kiekviena jos kny-
ga yra kažkieno tikra išgyventa istorija – atrasta, iš-
girsta, išklausyta ir užrašyta Rūtos. O po to ji dar nori
pati papasakoti savo skaitytojams, ką ji išgyveno ir
sužinojo rašydama kiekvieną romaną. Organizuo-
jami  jos knygų pristatymo turai ne tik visoje Ame-
rikoje, bet ir Europoje. Rūta yra kalbėjusi apie savo
kūrybą bei joje atsispindinčias istorines peripetijas
ir Europos parlamente. Tam, kad būtų galima  įsi-
vaizduoti mastą, norėčiau paminėti, kad rašytojos
knygos išleistos 50-yje šalių. Rūta dalyvavosavo kny-
gų pristatymuose ir susitikimuose su savo skaity-
tojais 20-yje šalių. 

Išvydusi, kad rašytoja pristatys naująjį romaną
,,The Fountains of  Silence” San Diego, nuvažiavau
su dukra į La Jolla biblioteką ir buvau maloniai nu-
stebinta, kad salė buvo beveik pilna. O į tradicinį Rū-
tos klausimą „ar yra salėje lietuvių?” – pakilo net ke-
liolika rankų. Tikrai manau, kad dieną prieš tai, pri-
statinėjant knygą Los Angeles „Barnes and Noble”,
lietuviškų rankų buvo tiesiog miškas. Dar labiau bu-
vome nustebinti, kai Rūta paklausė, ar salėje yra Fer-
nandes šeima. Pakilo dvi rankos... Rašytoja paaiškino,
kad prieš pradėdama rašyti kiekvieną knygą, kalbasi
su daugybe žmonių, aprašomojo laikotarpio ar įvy-
kio liudininkų. Pagyvenęs vyriškis, pakilęs iš savo
vietos pasisveikinti su Rūta, yra romano personažo,
mažo berniuko prototipas. Jis papasakojo daug pri-
siminimų apie kitus romano herojus. Jo patirtis buvo
sukrečianti – verkėme turbūt visi esantys salėje.

Rūta Šepetys yra universali rašytoja ir nuostabi
moteris, žmona, profesionalė. Jos negalima neįsi-
mylėti. Į kiekvieną knygą ir jos pristatymą visuo-
menei ši moteris sudeda visą savo širdį.. .Kiekvieną
savo naująją knygą ji asmeniškai pristato visuome-
nei, organizuoja susitikimus su savo skaitytojais. Rū-
tos skaitytojų auditorija yra milžiniška – nuo vidu-
rinės mokyklos moksleivių iki senjorų. 

Rūtos mama yra amerikietė, o tėtis – lietuvis. Jis
pasitraukė iš Lietuvos, kai šalį okupavo sovietai. Čia,
Amerikoje, sutiko savo būsimąją žmoną, sukūrė
šeimą. Rūtai, imigranto vaikui, kurios šeima gyve-
no Michigan, prie Detroit,  nebuvo lengva augti kon-
servatyviojoje šeštojo dešimtmečio Amerikoje. Ji pri-
simena, kaip kartais tėtis su akcentu šaukdavo per
visą mokyklos kiemą: „Rūta, you forgot your p o t a
t o e s”... Paauglei nebuvo lengva gyventi ir su tokiu
amerikiečiams sunkiai  ištariamu vardu. Tačiau vai-
kai šeimoje augo nežinodami, kad tėčiui pavyko pa-
bėgti, tačiau keletas didelės lietuviškos šeimos narių
buvo ištremti į Sibirą. Tuo metu Rūta galvojo: ,,varg-
šas mano tėtis, jis turėjo bėgti, palikti savo kraštą, ar-
timuosius, namus... Tik vėliau, sužinojus visą isto-
riją, paaiškėjo, kad tėtis buvo tas laimingasis, iš-
vengęs visų tremties kančių”. 

Susitikimo metu Rūta pasakojo, kad jau nuo vai-

Rūta Šepetys: svarbu išklausyti ir papasakoti žmonių istorijas

kystės svajojo būti rašytoja, bet tokia rašytoja, kuri
atkuria tikras istorijas. Deja, tuomet jos, dar 8-me-
tės mergaitės parašyta knygelė „Betsi nuotykiai” pa-
tyrė visišką nesėkmę. Mokyklos draugių mamos savo
dukroms uždraudė ją skaityti, nes suaugusioms
moterims mažosios autorės fantazija kėlė nerimą:
Rūta aprašė nuotykius mergaitės, kuri, pakviesta
spontaniškai įsėdo į 30-čio vyriškio mašiną ir keliavo
po visą Ameriką. Ir visa tai – 1960-ųjų vidurio Ame-
rikoje, kur rasinė nelygybė ir vaikų grobimai buvo
tikra realybė. Tad kažkuri draugės mama, perskai-
čiusi pirmąjį Rūtos kūrinį, sukėlė tikrą audrą ma-
žame miestelyje prie Detroito. Tuomet mažoji rašy-
toja nesuprato, ką blogo ji padarė, nes jos pasauly-
je nebuvo blogio, buvo tik noras papasakoti istoriją
apie tai, kas gali įvykti... 

Po to Rūta ilgai, net kelis dešimtmečius, nieko ne-
berašė. Iki to laiko, kai 2005 metais metais nuvyku-
si į Lietuvą sužinojo, kad tėvelis jai niekada nepa-
sakojo apie savo šeimos narių tremtį į Sibirą. Ir tik
tada rašytoja  suprato, kad jos ir jos šeimos laisvė
Amerikoje buvo pažymėta didelės kančios ir netek-
ties. Ji suvokė, kad turi tapti balsu tų žmonių, kurie
negalėjo patys apie tai papasakoti. Taip prasidėjo ti-
riamasis darbas, interviu su  likusiais gyvais liudi-
ninkais, kurie išgyveno tuos baisius įvykius. Iš jos
šeimos narių tik vienas begalėjo prisiminti depor-
taciją, tačiau nieko nežinojo apie ištremtųjų gimi-
naičių likimą.

Taip gimė pirmoji knyga – jos šeimos istorinis
romanas „Between Shades of  Gray”.  Bet kartais gy-
venime nutinka neįtikėtinų dalykų – ppraėjus pen-
kiolikai mėnesių po to, kai knyga buvo išleista, kaž-
kas Čikagos lietuviškos bažnyčios rūsiuose rado ap-
lanką su Rūtos tėčio pavarde. Ten buvo jo šeimos na-
rių laiškai, atsiųsti jam iš Sibiro, bet niekada jo ne-
pasiekę... taip Rūta galėjo atkurti tikrąją savo šeimos
istoriją. 

Kalbantis su žmonėmis ir atkuriant jų istorijas,
gimė ir kitos Rūtos knygos – apie didžiausią Antro-

jo pasaulinio karo metu įvykusią laivo katastrofą,
kuri nusinešė ne mažiau gyvybių negu „Titani-
kas”, apie moterų istoriją prancūzų kvartale New Or-
leans 1950 metais. 

Naujausia, plačiai visuomenėje pristatoma R. Še-
petys knyga „The Fountains of  Silence” – apie 30
metų trukusį Franko režimo laikotarpį Ispanijoje,
apie daugybę tikrų ir nutylėtų, net nežinomų įvykių.

Rašytoja nuostabiai pasakojo apie savo kūrybą
susitikimo su skaitytojais metu. Tos 45 minutės pra-
lėkė akimirksniu. Rūta sudomino,tiesiog užbūrė
auditoriją net tik pristatydama savo kūrybą, bet ir
duodama nuostabią gyvenimiškos išminties ir ge-
rumo pamoką – mokėti išgirsti nepapasakotas isto-
rijas. O gal ir mano ir mano šeimos istorija bus pa-
pasakota ir išgirsta... Juk taip gimsta žmonijos is-
torija. Iš pavienių žmonių istorijų...Tiesiog jas turi
kažkas išgirsti. 

San Diego LB moterys su rašytoja (iš k.): Gailė Rasas, Aušra Vabalienė, Rūta Šepetys, Angela Budreikienė, una Grebli-
kai tė, Siga Larson, inga Greblikienė. Autorės nuotraukos

Mr. Fernandez (d.), kuris yra naujausios R. Šepetys knygos
herojaus prototipas, nusifotografavo su autore ir savo sū-
numi.

San Diego LB iždininkė Aušra Vabalienė ir Bernardo Braz-
džionio lituanistinės mokyklos mokytoja una Greblikaitė
knygos pristatymo renginyje. 

Rūta Šepetys pristato savo naujausią knygą ,,The Fountains
of Silence”.
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Miela Mirga, trumpai papasakokite apie save, kokia
Jūsų kelio pradžia?

Gimiau Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje. JAV at-
siradau būdama 6 mėnesių. Turėjau sesutę, dvejais
metais už mane vyresnę, greit gimė broliukas. O ant-
rasis broliukas gimė man esant 7-erių. Gyvenome Či-
kagoje. 

Lankiau Čikagos aukštesniąją lituanistinę mo-
kyklą ir Pedagoginį institutą. Buvau mokyklos
metraščio redaktorė. Mūsų globėjas buvo Juozas Ma-
silionis, mylimas lietuvių kalbos mokytojas. Kitas
puikus mokytojas buvo Ignas Serapinas.

Buvau ateitininkė. Mūsų kuopos globėjas buvo
gerb. Norvilas. Būdama gimnazijoje prisidėjau prie
„Ateities” žurnalo redagavimo. Dainavoje su atei-
tininkais stovyklavau vieną vasarą, kai buvau tre-
čiokė gimnazijoje. Būdama ketvirtokė,  lankiau At-
eitininkų studentų žiemos kursus Ohio valstijoje.
Ten susitikau su būsimu vyru Ramūnu Girniumi.
Per tą stovyklą supratau, kad jis turi būti mano vy-
ras.

Kokią įtaką Jums padarė tėvai, šeima?
Mano tėvelis griežtai reikalavo, kad su lietu-

viškai mokančiais kalbėtume lietuviškai. Kartą
pas mus atėjo lietuvis draugas. Tėvelis jį tuoj per-
spėjo, kad kalbėtų tik lietuviškai. Bet draugas už-

2018 metų Švietėja M. Girniuvienė –
apie lietuvių kalbos svarbą 

per dabarties įvykius. Atnešdavau „Lietuvos rytą”
į klasę ir užduodavau paskaityti ir atpasakoti. Mo-
kiniai labai stengėsi, bet jiems buvo labai sunku tuos
tekstus suprasti dėl sudėtingų sakinių bei naujų,
jiems negirdėtų žodžių.

Taip gimė mintis sukurti laikraštėlį, kuriame
trumpai, paprasta kalba ir su nuotraukomis būtų ap-
rašyta, kas Lietuvai yra svarbu dabar. Būtinai turėjo
būti žodynėlis su kiekvienu straipsniu, kad būtų iš-
aiškinti žodžiai ir svarbiosios sąvokos, pvz., NATO,
ES ir t.t. O kadangi esu įvaldžiusi internetinę kalbą,
galėjau šį laikraštį „išleisti” internete, kad jis visiems
vaikams visame pasaulyje būtų prieinamas.

Sveikinu tapus 2018 m.  Švietėjo premijos laureate!
Kuo Jums svarbus šis apdovanojimas?

miršo ir pradėjo angliškai kalbėti. Tėvelis paprašė,
kad jis eitų namo.

Tėvelis mokė mus lietuvių kalbos gramatikos,
mes su juo rašėme diktantus, turėjome perrašyti be
klaidų. Liepė skaityti „Eglutę”, o vėliau „Aidus”. Bal-
siai jam skaitėme lietuviškas knygas.

Neturėjome nei televizoriaus, nei automobilio.
Namie ir daug skaitydavome – lietuviškai ir ang-
liškai. Man ypač patiko „Užburta karalystė” ir An-
tano Giedriaus „Tėvų pasakos”. Jas daug sykių
skaičiau. Taip pat atlikdavome tėvelio užduotus
rusų ir vokiečių kalbų namų darbus. Skambinau pia-
ninu. Mano mokytojas buvo kompozitorius Vladas
Jakubėnas – labai mielas žmogus ir puikus moky-
tojas.

Studijavote filosofiją. Kodėl pasirinkote būtent šią sri-
tį? 

Tėvelis domėjosi filosofija ir su manimi, dar gim-
nazijos moksleive, kalbėjo filosofinėmis temomis.
Mane tai labai domino.

Atsitiktinai atradau rusų rašytojo Fiodoro Dos-
tojevskio kūrybą. Būdama aštuntame skyriuje, labai
mėgdavau detektyvinius romanus. Radau knygą, pa-
vadintą „Nusikaltimas ir bausmė” (angliškai).

Skambėjo, kaip detektyvinis romanas, tai pasisko-
linau iš bibliotekos. Ta knyga pakeitė mano požiū-
rį į knygas. Pamilau Dostojevskį. Norėjau studijuoti
rusų literatūrą, bet Illinojaus universitetas Čikagoje
neturėjo pakankamai šios srities kursų, todėl ba-
kalauro studijoms pasirinkau filosofiją.

Daktarato studijoms buvau priimta į Pitts-
burgho universiteto Rusų kalbos ir literatūros fa-
kultetą ir į Filosofijos fakultetą. Bet tik Filosofijos
fakultetas davė man stipendiją, o mums (buvau jau
susituokusi su Ramūnu) reikėjo pinigų. Todėl stu-
dijavau filosofiją. Man pasisekė – mano profesorius
buvo Wilfrid Sellars, pasaulinio masto kantistas (kla-
sikinės vokiečių filosofijos pradininko Immanuel
Kant mokslo sekėjas).

Esate parašiusi keletą nuotykių knygelių vaikams, pa-
gal juos sukurtos pratybų knygelės, pati kūrinius ir iliust-
ravote. Jūsų kūriniai yra įtraukti į Lietuvių Egzodo litera-
tūros antologiją. Papasakokite apie savo kūrybą. 

Mokydamasi pradžios mokykloje, norėjau su-
kurti detektyvinį romaną, kuris taip pat būtų apie
„tikrus” žmones. Kai mano dukrelės buvo 6-erių ir
4-erių metų amžiaus, neturėjau joms įdomių lietu-
viškų knygų, tai nutariau, kad atėjo laikas sukurti
detektyvinį romaną, kuriame pagrindiniai veikėjai
yra įdomūs ir patrauklūs. Taip atsirado personažai
Birutė, Danutė ir Laima.

Jas ,,apgyvendinau” Čikagoje, tose vietose, ku-
riose užaugau, toje pačioje kaimynystėje, mano he-
rojės lankė lituanistinę mokyklą ir gyveno taip, kaip
kažkada gyvenau aš – buvo atsakingos už pamokų
ruošimą. Tačiau tie namų darbai kartais trukdydavo
mano herojų sumanymams. Jos padrąsina viena kitą
padaryti tai, ko nedrįstų pačios ir taip kartais pri-
sidaro sau bėdų.

Pirmos knygos („Senojo bokšto paslaptis”) kal-
ba yra paprasta. Antrosios knygos („Dingusio gin-
taro paslaptis”) kalba yra sunkesnė ir, manau, kad
išeivijos mokiniams gal per sunki. Todėl stengiau-
si trečią knygą („Paslaptis parduotuvėje”) parašyti
paprastesne kalba.

Personažo paveikslu galima pasakyti labai daug.
Pasisekę veikėjai tampa įdomūs – atrodo, kad ten pat
sudalyvauji įvykiuose ir matai jų reakcijas, spren-
dimus. Aš pati iliustravau savo knygas todėl, kad no-
rėjau ir paveikslais šį bei tą pasakyti. Nelabai pa-
sitikėjau savo iliustracijomis. Pasitikrinau su dai-
lininku Viktoru Vizgirda. Jis paskatino mane, sakė
kad piešiu visai neblogai, nors mano stilius gana pri-
mityvus, bet kartu ir savitas. 

Ar dabar dar kuriate?
Esu pradėjusi savo svajonių knygą – „Eglė,

Queen of  the Sea Serpents”. Ją angliškai rašau. Joje
noriu atkurti Lietuvą, kokia ji buvo 13-to amžiaus pir-
moje pusėje, kai kryžiuočiai ją puolė, o lietuviai ti-
kėjo savo dievais. Tomis aplinkybėmis lengva pra-
rasti tikėjimą Dievu: ne dėl vilties praradimo, bet dėl
galimybės pasirinkti – jei gali pasirinkti, kas tuomet
yra tiesa?

O kryžiuočiai galėjo Lietuvoje patirti siaubą ke-
liančių patirčių – matyti žmonių susideginimą (Pi-
lėnuose), susidurti su laumių vilionėmis, paslap-
tingomis, neaiškiomis girių būtybėmis, įklimpti į
klastingus pelkių liūnus. 

Įsivaizduoju, kad knyga bus panaši į John Ronald
Reuel Tolkien ar į Guy Gavriel Kay knygas, kur is-
torija ir kultūra pinasi su fantazija ir kur iškeliami
svarbiausi filosofiniai klausimai apie Dievą, laisvą
valią ir pomirtinį gyvenimą.

Parinkau Eglės pasaką, nes niekada nesupratau,
kaip lietuviai pagonys galėjo pateisinti žalčio (Die-
vo pasiuntinio!) nužudymą. Prieš keletą metų per-
skaičiau Juliaus Kaupo trumpą aiškinimą apie žal-
čio nužudymą ir supratau, kad šią pasaką galima su-
prasti ir priimti tik tam, kuris gyvena toje Lietuvoje,
kurioje Eglė gyveno, toje Lietuvoje, kurią aš noriu
ir atkurti savo knygoje.

Esate pagrindinė elektroninio laikraštėlio ,,Laikai
vaikams” autorė ir redaktorė. Kaip gimė šio leidinio idė-
ja, kokie jo tikslai?

Mokytojaudavau Bostono lituanistinės mokyk-
los devintoje ir dešimtoje klasėse. Norėjau, kad
mokiniai pažintų Lietuvą ne tik per istoriją, bet ir

M. Griniuvienė knygeles vaikams pradėjo rašyti tuomet, kai
jos pačios paūgėjusioms dukrelėms prireikė įdomios vai-
kiškos literatūros. 

Dr. M. Girniuvienė – džiaugiasi JAV LB Švietimo tarybos ap-
dovanojimu. Asmeninio albumo nuotr. 

Man tai reiškia, kad mano parašytos knygos pa-
tinka mokiniams ir kad „Laikai vaikams” yra nau-
dingas laikraštėlis. Tai mane labai džiugina.

Pabaigai, kaip Jūs apibendrintume Lituanistinio ugdymo
svarbą šių dienų švietimo kontekste? Kodėl svarbu lanky-
ti lituanistines mokyklas?

Lituanistinė mokykla vaikams duoda du labai
svarbius dalykus. Pirma, įdiegia jiems idealą – mei-
lę tėvynei, kurios žmonės ją gynė ir už ją kentėjo. Šių
dienų švietimas nelaiko tai svarbiu dalyku, o litua-
nistinėje mokykloje tai savaime svarbu, ypač istorijos
pamokose. Toks švietimas įprasmina gyvenimą ir ne-
leidžia jaunuoliui pasiduoti abejingumo srovei.

Antra, siūlo jiems šeimą – lietuvių tautos šeimą.
Gal ne visi toje šeimoje moka lietuviškai kalbėti, bet
jie visi supranta, kad yra lietuviai ir supranta, ką tai
reiškia. 

Ačiū už atsakymus!

Kalbino Gaila Narkevičienė,
Bostono lituanistinės mokyklos direktorė
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Šiais metais spalio 15– lapkričio 1 dienomis Lietuvos
centrinio valstybės archyvo (LCVA) specialistai tęsė
jau tradicija tampančią Lietuvos išeivijos dokumen-
tų tvarkymo misiją Amerikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA). 2015 m. prasidėjusi aktyvi LCVA archyvarų
pagalba, puikūs jos rezultatai, abipusis supratimas
ir nauda visai lietuvių išeivijos bendruomenei, įvai-
rių sričių mokslininkams, archyvų tyrėjams ir plačiajai
visuomenei Lietuvoje ir užsienyje motyvuoja LCVA
darbuotojus vykti už Atlanto ir tęsti bendradarbia-
vimą.

Šiais metais ALKA archyve dirbo direktoriaus
pavaduotoja Sigita Baranauskienė ir Fotodo-
kumentų skyriaus vedėja Inga Vizgirdienė. Ar-

chyvo darbuotojos tvarkė ALKA archyve saugomus
gydytojo Vinco Tercijono, kunigo Mykolo Vait-
kaus, kalbininko Juliaus Botyriaus, mokytojo, ar-
cheologo Petro Bliumo, karo istoriko, žurnalisto Zig-
mo Raulinaičio ir žurnalo „Karys” redakcijos fon-
dus, taip pat Amerikos lietuvių katalikų draugijos
„Motinėlė” fondą. Šių fondų pasirinkimą nulėmė
ALKA direktorės,  Mirgos Girniuvienės pageida-
vimas. 

Tvarkytų fondų didžiąją dalį sudarė asmenų –
fondų sudarytojų veiklos sritis atspindinčių straips-
nių, pranešimų, knygų rengimo ir leidimo doku-
mentai: rankraščiai, redaguoti mašinraščiai, pa-
stabos kitų autorių kūriniams, įvairiomis temomis
surinktos spaudos iškarpos, taip pat susirašinėjimo
su lietuvių išeivijos kultūros ir visuomenės veikė-
jais bei giminėmis Lietuvoje dokumentai. Zigmo
Raulinaičio ir žurnalo „Karys” redakcijos fondo do-
kumentų daugumą sudarė straipsnių ruošiniai, su-
rinktos spaudos iškarpos Lietuvos istorijos, etnog-

rafijos, karybos ir kitomis temomis.
Šį kartą tvarkant fondus, buvo skirtas išskirti-

nis dėmesys fotografijos kūriniams – buvo sudary-
tos kiekviename fonde saugomų fotografijų autorių
kolekcijos, nuotraukos suskirstytos temomis ir iš da-
lies aprašytos.

Visi rašytiniai dokumentai ir fotografijos kūri-
niai buvo susisteminti, sudėti į naujus aplankus ar
dėžes, sunumeruoti.

Sutvarkytų fondų aprašai (preliminarūs apyra-
šai) buvo perduoti ALKA archyvo direktorei ir bus
skelbiami Amerikos lietuvių kultūros archyvo tink-
lalapyje http://www.lkma.org/alka.htm. Duome-
nys apie ALKA archyve aprašytus 6 fondus (345 by-
las) bus prieinami ir Lietuvos archyvų svetainėje
www.archyvai.lt.

Archyvo darbuotojos su M. Girniuviene aptarė
dalies ALKA archyve saugomų dokumentų perga-
benimo į Lietuvos centrinį valstybės archyvą klau-
simą. Buvo kalbama apie ALKA archyve saugomų
fotografijų, radijo laidų garso įrašų magnetinėse
juostose profesionalaus skaitmeninimo ir moder-
naus saugojimo galimybes, apie tai, kad skaitme-
niniai profesionalūs garso įrašų ir fotografijų aprašai
galėtų būti pasiekiami internetiniame ALKA pus-
lapyje ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo duo-
menų bazėje.

ALKA ir LCVA bendradarbiavimas ne vienai ins-
titucijai galėtų tapti sektinu gražios partnerystės pa-
vyzdžiu: ALKA archyvas turi sukaupęs unikalų tu-
rinį, LCVA didžiuojasi naujausia skaitmeninimo
įranga, moderniomis saugyklomis ir profesionaliais
darbuotojais. Netrūksta nei noro, nei tarpusavio su-
pratimo, nei sutarimo, kad ir galutinis tikslas – skait-
meninis ALKA fondų aprašų archyvas internete –
taptų ranka pasiekiamas.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos inf.

Lietuvos archyvarai tęsia pagalbą 
Į ALKA atvykusius svečius prie įėjimo pasitinka lietuviška aplinka, o bibliotekoje – knygų gausa. Vidos Kuprytės nuotraukos

ALKA saugyklose ir ekspozicijose – daug JAV lietuvių kultūros turtų, kuriuos reikia tinkamai sutvarkyti. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pateiks poziciją dėl antrosios CŽV kalėjimo bylos
Vilnius (Mano vyriausybė)

– Lietuvos Vyriausybė šį mėnesį
Europos Žmogaus Teisių Teis-
mui pateiks savo poziciją dėl
Saudo Arabijos piliečio skundo,
kad 2005–2006 metais jis buvo
neteisėtai kalinamas  slapta-
me amerikiečių kalėjime Lietu-
voje.

Iki šiol Lietuvos Vyriausy-
bė kategoriškai neigė, kad šaly-
je veikė slaptas Centrinės žval-
gybos valdybos kalėjimas.

51 metų Mustafa al Hawsawi
buvo sulaikytas 2003 metais Pa-
kistane, o vėliau laikomas įvai-
riose JAV bazėse. Amerikiečiai tei-
gia, kad jis galėjo prisidėti prie Rugsėjo
11-osios išpuolių. Šiuo metu vyras ka-
linamas JAV Guantanamo bazėje.

M. al Hawsawi advokatų skunde
teigiama, kad į Lietuvą jis galėjo būti
atgabentas 2005 metų vasarį arba spa-
lį, o išgabentas 2006 metų kovą.

Lietuvos prašymu Strasbūro tei-
smas kelis kartus nukėlė terminą po-
zicijai pateikti.

Iš pradžių buvo numatyta, kad
lietuviai atsakymus atsiųs rugpjūtį,
vėliau terminas pratęstas iki spalio 31
dienos, o neseniai patenkintas prašy-
mas terminą nukelti iki lapkričio 29
dienos.

Tai jau antroji byla Strasbūro te-
isme dėl spėjamo CŽV kalėjimo. 

Europos Žmogaus Teisių Tei-
smas pernai gegužę konstatavo, kad

Prezidentas vyks į ekonomikos forumą Davose
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos prezidentas Gitanas
Nausėda yra pakviestas 2020 m. sausio
21–24 d. dalyvauti Šveicarijos mieste
Davose vyksiančiame Pasaulio eko-
nomikos forume, kuris skiriamas dar-
naus ir tvaraus pasaulio plėtros klau-
simams aptarti. 

Forume šalies vadovas sieks ak-
centuoti gerovės valstybės vizijos svar-
bą. 

Į jubiliejinį 50-ąjį globalų forumą
žada atvykti rekordinis skaičius poli-

tikos, verslo, akademinės ir kultūros
bendruomenių lyderių. Jame laukiama
JAV prezidento Donald Trump, Vo-
kietijos kanclerės Angela Merkel, Pran-
cūzijos prezidento Emmanuel Mac-
ron, Jungtinės Karalystės premjero
Boris Johnson, Kanados ministro pir-
mininko Justin Trudeau. Taip pat da-
lyvauti planuoja Europos Sąjungos,
Jungtinių Tautų, Pasaulio banko at-
stovai. Forume susirinks apie 400 vals-
tybių atstovų ir daugiau nei 2000 vers-
lo įmonių vadovų.

1863–1864 m. sukilėlius laidos lapkričio 22 d.
Vilnius (Mano vyriausybė) – 2017

m. sausio 3 d. pradėjus Gedimino kal-
no šlaitų tvarkymo darbus, kalno aikš-
telėje atsitiktinai buvo rasti palaido-
jimai. 

Įsitikinus, kad tai 1863–1864 m. su-
kilimo dalyvių, nužudytų Vilniaus
Lukiškių aikštėje, palaikai, buvo pra-

Lietuvoje amerikiečiai slapta kalino
kitą Saudo Arabijos pilietį Abu Zu-
baydah.

Teismas  dėl žmogaus teisių pa-
žeidimų įpareigojo Lietuvą jam išmo-
kėti  130 tūkst. eurų kompensaciją.
Šiuos pinigus Vyriausybė atidėjo į de-
pozitinę sąskaitą. 

Lietuvos Vyriausybės atstovai pir-
mojoje byloje laikėsi pozicijos, kad pa-
talpose Antaviliuose, netoli Vilniaus, tu-
rėjo veikti ne kalėjimas, o žvalgybos pa-
ramos centras. Vyriausybė tikino, kad
įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietu-
vą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.

Lietuvoje dėl spėjamo CŽV kalėji-
mo taip pat atliekamas ikiteisminis ty-
rimas, jame įtarimai niekam nėra pa-
teikti. Prokurorai yra atmetę advoka-
tų prašymus M. al Hawsawi suteikti
nukentėjusiojo statusą.

D. Trump priims NATO generalinį sekretorių 
Washingtonas (ELTA) – NATO

generalinis sekretorius Jens Stolten-
berg lapkričio 14 d. apsilankys Bal-
tuosiuose rūmuose, kur su JAV pre-
zidentu Donald Trump aptars saugu-
mo klausimus ir NATO narių pažan-
gą didinat išlaidas gynybai bei užtik-
rinant teisingesnį dalijimąsi našta.

JAV vadovas dažnai kritikuoja
daugumą Aljanso narių, ypač Vokie-
tiją, kad šios nepasiekė tikslo skirti gy-
nybai 2 proc. BVP.

D. Trump ir J. Stoltenberg taip pat
diskutuos kovos su terorizmu, kiber-

D. Trump svarsto ar vykti į Maskvą 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump  neatmetė ga-
limybės kitais metais dalyvauti Per-
galės dienos parade Maskvoje.

„Buvau pakviestas ir apie tai gal-
voju; tai vyks per patį [priešrinkimi-
nės] kampanijos sezono įkarštį”, –
sakė JAV vadovas.

D. Trump pabrėžė, kad vertina Ru-
sijos prezidento Vladimiro Putino
kvietimą.

„Prezidentas Putinas mane pa-
kvietė. Tai – labai didelis dalykas,
švenčiama karo pabaiga ir taip to-
liau... Todėl vertinu šį kvietimą”, – kal-
bėjo JAV prezidentas.

„Tai vyks pačiame politinio se-

M. Bloomberg kandidatuos į JAV prezidentus
Washingtonas (BNS) – New Yor-

ko verslo magnatas ir buvęs šio mies-
to meras Michael Bloomberg mėgins
siekti JAV prezidento posto, užsire-
gistravęs kandidatu dalyvauti De-
mokratų partijos pirminiuose rinki-
muose Alabamos valstijoje prieš pat su-
kankant galutiniam terminui.

Nors 77 metų milijardierius dar
nėra viešai paskelbęs apie savo kan-
didatavimą, jo įsitraukimas į nemen-
ką pretendentų ratą suteikia galimybių
suformuoti vieningą frontą, mėginant

iš Baltųjų rūmų išstumti prezidentą
Donald Trump.

Pasak analitikų,  M. Bloomberg
kandidatavimas gali padaryti dau-
giausiai žalos dabartiniam demokratų
stovyklos favoritui Joe Biden, bet bu-
vęs viceprezidentas demonstravo ryž-
tą ir pareiškė nesijaudinantis, kad M.
Bloomberg atims centristinių pažiūrų
rinkėjų palaikymą.

M. Bloomberg, vienas turtingiau-
sių JAV piliečių, valdė New Yorką
2001–2013 metais.

Lenkai baudžia  dalyvavusius „Nord Stream 2” 
Varšuva (Verslo žinios) – Lenkijos

antimonopolinė tarnyba (UOKiK) sky-
rė 172 mln. zlotų (maždaug 40 mln. Eur)
baudą Prancūzijos bendrovei „Engie
Energy” už tai, kad dalyvaudama
„Nord Stream 2” projekto finansavime
ji neteikė informacijos.

Anot UOKiK pranešimo, bauda
skirta, nes „Engie Energy” atsisakė
bendradarbiauti teikdama informa-
ciją Lenkijos tarnybai apie sutartis, ku-
rias ji pasirašė su „Gazprom”.

„Kompanija kategoriškai ir ne-

grįstai atsisakė suteikti mums infor-
maciją ir dokumentus”, teigiama Len-
kijos rinkos prievaizdo išvadose.

2016 m. viduryje UOKiK, pareiš-
kusi, jog šio dujotiekio esminis pralai-
dumo padidinimas gali pakenkti kon-
kurencijai dujų rinkoje, blokavo ben-
dros „Nord Stream 2” įmonės sukūrimą.

Lenkija  tiria, ar antrą vamzdį
tiesdama ir tokiu būdu padvigubinu-
si „Nord Stream” pajėgumą „Gazp-
rom” neužima dominuojančios pozi-
cijos ES rinkoje.

Ne visi teigiamai vertina Vokietijų susijungimą
Berlynas (ELTA) – Praėjus 30

metų po Berlyno sienos griuvimo dau-
guma vokiečių teigiamai vertina šį
itin svarbų įvykį. Rytuose tokios nuo-
monės yra 57 proc. respondentų, o Va-
karuose – 54 proc., rodo apklausos re-
zultatai. 

Kas septintas respondentas iš Rytų
ir Vakarų sienos griūtį vertina nei-
giamai. Trečdalis į tai žvelgia neutra-
liai.

Rytų Vokietijoje vertinimas labai
priklauso nuo išsilavinimo ir pajamų.
Žmonės, gyvenantys namų ūkiuose,
kuriuose pajamos sudaro mažiau nei
1500 eurų, Berlyno sienos griuvimą
vertina daug kritiškiau už vidurkį.

Teigiamai įvertinę sienos griuvi-
mą, pagrindinėmis to priežastimis

įvardijo suvienytą Vokietiją ir laisvę.
Keturi iš dešimties rytų vokiečių, įvy-
kį vertinusių pozityviai, minėjo laisvės
aspektą. 

Vakarų vokiečiai pozityvų verti-
nimą pirmiausiai argumentavo Vo-
kietijos suvienijimu.

Suvienijimo priešininkai Vaka-
ruose savo poziciją grindė su tuo su-
sijusiomis išlaidomis ir mokesčiais.
Kas penktas priešininkas Vakarų Vo-
kietijoje reiškė nepasitenkinimą rytų
vokiečių mentalitetu. 

Respondentai Rytų Vokietijoje nei-
giamo savo vertinimo priežastimi įvar-
dijo vis dar egzistuojančius pajamų ir
pensijų skirtumus tarp Rytų ir Vaka-
rų. 25 proc. teigė, kad sienos griuvimas
lėmė nedarbą jų regione.

Vyriausybė pateiks savo poziciją dėl antrojo kali-
nio, kalėjusio CŽV kalėjime Lietuvoje.   Delfi nuotr.

D. Trump svarsto galimybę apsilankyti
Maskvoje Pergalės dienos minėjime.       

Diena.lt nuotr. 

netinio saugumo ir ypatingos svar-
bos infrastruktūros apsaugos klausi-
mais. 

Abiejų politikų susitikimas vyks
praėjus savaitei po to, kai Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron su-
kritikavo NATO, pareikšdamas, kad
Aljansą šiuo metu yra ištikusi „sme-
genų mirtis”. Pasak Prancūzijos pre-
zidento, apskritai trūksta koordina-
vimo tarp JAV ir Europos ir jis pami-
nėjo Turkijos – svarbios NATO narės
– vienašališką įsiveržimą į Sirijos
šiaurinę dalį. 

zono viduryje, todėl pagalvosiu, ar ga-
lėsiu [atvykti]. Bet jei galėsiu, norėčiau
nuvykti”, – pridūrė jis.

tęsta paieška ir atkasti 20-ies asmenų
palaikai. 

Nuspręsta 1863–1864 m. sukilėlių
vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių
ceremoniją, bendradarbiaujant su Len-
kija, surengti po mėnesio 2019 m. lapk-
ričio 22 d. Palaikai bus laidojami Vil-
niaus Rasų kapinėse.

Vasario 16-osios aktas iki vasario išeina „poilsio” 
Vilnius (LRT.lt) – 2017 metų pa-

vasarį Berlyne rastas Vasario 16-osios
nutarimas dėl Nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės atkūrimo netrukus
iškeliaus savotiško „poilsio” į archy-
vą, kur bus iki vasario, kada vėl grįš
į ekspoziciją.   

Dokumentas Signatarų namuose
Vilniuje, kambaryje, kur ir buvo pa-
sirašytas,   kol kas bus tik iki kito
penktadienio.  

„Nuo buvimo šviesoje jam reikia
pailsėti”, – sakė Signatarų namų ve-
dėja Meilutė Peikštenienė. 

Ji pranešė, kad pažiūrėti doku-
mento užsuka vis dar nemažai žmo-
nių, o jų padaugėjo pranešus apie lai-
kiną eksponavimo stabdymą. 

Vokietijai siųstą nutarimą dėl

valstybės atkūrimo buvęs Vytauto Di-
džiojo universiteto profesorius dabar-
tinis europarlamentas Liudas Mažylis
Berlyno diplomatiniame archyve rado
2017 metų pavasarį. 

Lietuva ir Vokietija sutarė, kad ak-
tas nuo 2018 metų sausio Lietuvai per-
duodamas ilgiausiai penkeriems me-
tams, dokumento saugojimą pratę-
siant kas metus. Susitarimas numato,
kad 2022 metais dokumentas galėtų
būti eksponuojamas Kaune.

Jono Basanavičiaus pirminin-
kaujama Lietuvos Taryba Nepriklau-
somybės aktą pasirašė 1918 metų va-
sario 16 dieną Vilniuje. 

Istorikai mano, kad tądien galėjo
būti pasirašyti keli dokumentai, kitų
buvimo vieta nėra žinoma. 
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www.draugofondas.org

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

draugas.org/mirties

Pasidalinkite nuomone
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

Atkelta iš 6 psl.
Vis dėlto itin žaviuosi galimybe

elektroninio pasaulio įrankiais plėtoti
skaitmeninį prekių ženklą, vienaip ar
kitaip palaikyti ryšį su žmonėmis iš viso
pasaulio. Dėl to nesudėtinga sulaukti
grįžtamojo ryšio ir efektyviai tobulin-
ti gaminius.

New Yorkas – viena iš keleto pasaulio ma-
dos sostinių. Ar pavadintumėte ją svar-
biausia?

Tiesą sakant, manau, kad naujoji
mados industrijos sostinė – interne-
tas. Dėl jo mada tapo demokratiškesnė,
itin sumažėjo atskirtis tarp prekių
ženklo ir kliento. Produktai atrandami,
įsigyjami, reklamuojami internete, ten
pat – ir jų sekėjai, gerbėjai, pirkėjai.

Lankotės ypatingiausiuose New Yorko
renginiuose ir vietose: Metropolitano, MoMA
muziejuose, Lincolno centre, pozuojate su
Anna Wintour ir Michael Kors, dalyvaujate
vakarėliuose su Kanye West ir Rihanna. Ar
galėtumėte pasufleruoti, nuo kurių įdomių,
madingų vietų vertėtų pradėti pažintį su New
Yorku?

New Yorkas nuolat keičiasi. Man
pačiai labai patinka aplankyti naujas
Manhatano vietas, išbandyti naujo-
ves. Tačiau yra keletas laiko patikrin-
tų vietų, vertų atrasti kiekvienam.
Tai – klasikiniai restoranai „La Gre-
nouille”,  „Indochine”,  „Gramercy
Tavern”, saulės  palydėtuvės vaikš-
tant High Line parko geležinkelio bė-
giais, žinoma, Lincoln centro fonta-
nas...

Kai prabilote apie šokančius fontanus,
pamaniau, kad jūsų, balerinos, gyvenime tu-
rėtų būti svarbi muzika. Turite mėgstamiau -
sią?

Mano širdyje visuomet yra vietos
Piotro Čaikovskio muzikai, nes tai
vienas kompozitorių, kuris per šokį su-
formavo mano muzikos supratimą.
Šios aistros nenuslopino Princeton
meno studijų metais užgimusi meilė vi-
zualiesiems menams.

Kokia knyga šiuo metu guli ant jūsų
naktinio stalelio?

Yuvalio Noah Harari „Sapiens:
glausta žmonijos istorija”.

Indrė Vengris-Rockefeller

Algirdas Landsbergis

„Kelionė”
Algirdo Landsbergio (1924–2004) romano

,,Kelionė” pirmąją laidą ,,Draugo” spaustuvė
išleido dar 1954 metais.  Kūrinys tuomet lai-

mėjo ,,Draugo” romano konkursą. Šiais, 2019
metais, Lietuvoje išleista pakartotinė šio pre-
mijuoto romano laida. Jo pagrindinis veikėjas
Julius Laikūnas, besibaigiant Antrajam pa-
sauliniui karui, pasitraukia iš Lietuvos ir
patenka į priverstinį darbą nacių fabrike Vo-
kietijoje. Čia jis susitinka su įvairių tauty-
bių žmonėmis, kurie turi savitas pasau-
lėžiūras. Romano herojus ieško teisingo
kelio, mato, kaip gėrio ir blogio jėgos su-
sikerta. Įvykiai romane persipina su vi-
diniais monologais, sąmonės srautais,
sapnų vaizdiniais. Pakartotinės laidos sudary-
toja Virginija Babonaitė-Paplauskienė teigia,
kad ,,Algirdo Landsbergio debiutinis ro-
manas ‘Kelionė’, išleistas prieš 65-erius
metus, ir šiandien nepraranda aktualu-
mo.”   

Knygos sudarytoja knygą papildė
Algirdo Landsbergio biografija ,,Gyvenimas
tik kelionė ir ieškojimas” bei jo grožinės kū-
rybos aptarimu ,,Literatūrą kuria ne tautos,
o asmenybės”. Knyga iliustruota nuotrauko-
mis, autoriaus rankraščių pavyzdžiais.  Spaus-
dinamas ir autoriaus žodis, parašytas 1991 m.,
bei detali jo gyvenimo ir literatūrinių pasiekimų
chronologija.   

Romaną ,,Kelionė” galite įsigyti ,,Draugo”

knygynėlyje.  Kaina – 10 dol.  (Illinois valstijos

pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga
mus paliko 

A † A
ARŪNAS DUKAUSKAS

Mirė 2019 m. lapkričio 9 d. Palos Heights, IL. 
Gimė 1969 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Lina, dukros, tėtis ir giminės Lietuvoje bei

daug gerų draugų. 
A. a. Arūnas mėgo bėgimą, dalyvaudavo ma  ratonuose ir ne kar  -

tą yra laimėjęs prizines vietas.
A. a. Arūnas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val.

p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South west
Hwy, Palos Hills, IL 60465. Religinės apeigos – 6 val. v. 

Nuo širdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsis -
vei kinime. 

Liūdintys artimieji

Laidot. direkt. Palos-Gaidas,  tel. 708-974-4410
www.palosgaidasfh.com 
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� Lapkričio 17d., sekmadienį, 10 val. r.
Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) švęsime 33-ąjį eilinį
metų sekmadienį.  Šv. Mišias atnašaus ku-
nigas Gediminas Keršys.  Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti. Primename, kad artė-
ja gruodžio 1-oji, kai pradėsime naujus li-
turginius metus  pirmuoju Advento sek-
madieniu. Laiminsime kalėdaičius jūsų šv.
Kūčių stalui, kurių galėsite įsigyti mūsų baž-
nyčioje.

�  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,
oficialiai pėsčiomis įveikęs Appalachian
kelią (3542 km). Apie kelionės sunkumus ir
nuotykius išgirsite atvykę į Šaulių namus,
2417 W. 43rd St., Chicago, IL, 60632. Ren-

ginys nemokamas. 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 pa-
remti 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 Sibi-
ras” dalyve Marija Čyvaite. Tai išeivijoje gi-
musi ir augusi lietuvaitė, laimėjusi Lietuvoje
rengiamą konkursą dalyvauti jaunimo eks-
pedicijoje į Sibirą, Kazachstaną tvarkyti
lietuvių tremtinių kapų. Susitikimą orga-
nizuoja LB Lemonto apylinkės valdyba.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 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

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!

,,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. 

www.draugas.org – 773-585-9500

Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. 
Po koncerto ir vakarienės, šokiai. 

Lapkričio 16 d., 6 val.v. 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje
5620 S Claremont Ave., Chicago, Illinois 60636

Tautinių šokių ansamblio ,,Gintaras” (Torontas)

KONCERTAS ,,AŠTUONNYTIS”

Kviečiame rezervuoti vietas skambinant Viktorijai, 312-493-8754. 
Bilietai:  $40 su vakariene, 8 prie stalo;   $20 be vakarienės, vietos balkone.

Programa
6 val. v. – vakaro pradžia
7 val. v. – koncertas
8 val. v. – vakarienė
9 val. v. – šokiai

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews


