
JAV LB sesiją Portlande
apibendrinus – 3 psl. 
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Svečiuose ir vėl –
,,Atžalynas” – 6 psl. 

Aš norėčiau žinoti Dievo mintis, nes visa kita yra tik detalės – Albert Einstein

      

Spalio 24 d.  Europos  Sąjungos  (ES)  atstovybėje
Washingtone buvo atidaryta paroda „Už laisvę:
Amerikos lietuviai remia Lietuvos nepriklauso-

mybę ir pripažinimą”, kurią parengė Čikagoje įsikūręs
Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Parodos atidary-
mo metu taip pat surengta diskusija apie laisvės idea-
lų vietą transatlantinėje erdvėje bei Amerikos lietuvių
indėlį atgaunant nepriklausomybę. Diskusijoje daly-
vavo parodos kuratorė Irena Brokas Chambers, įta-
kingos Washingtono idėjų kalvės (think-tank) „Atlan-

tic Council” vyresnysis tyrėjas Jeff  Gedmin ir iš Lie-
tuvos atvykusi Užsienio reikalų ministerijos Rytų
kaimynystės departamento politikos direktorė Inga Sta-
nytė-Toločkienė.

Atidarydamas renginį, Lietuvos ambasadorius
JAV Rolandas Kriščiūnas pabrėžė Amerikos lietuvių in-
dėlį kovoje už Lietuvos laisvę ir išsaugojus Lietuvos am-
basados pastatą Washingtone. ,,Visuomet raginu ame-
rikiečius, važiuojančius 16-ąja gatve Washingtone, at-
kreipti dėmesį į Lietuvos ambasados pastatą.  – 11 psl. 

Gedulas
Kokia keista
naktis.
Absoliuti tyla.
Nei vėjo.
Tyli paslaptingo
miško žvėrys.

Liepsnelėm mirksi
jonvabaliai šakose
ir tyliai
mėnesienoj
blizga
šaltinėlis.

Keistoj tyloj
sužvarbusi
tyliu.
Tik pirštais
virpančiais
sau perbraukiu
per plaukus... ir
...žingsnių aidą
tolstant
išgirstu.
Ir pilkas
gedulas
padange tyliai
plaukia.

O brėkštant
debesys apsunksta
lietumi.
Nuliūdę
blaškos
tyloje išaugę
mintys.
Tik baltos
žvakės
verkia
maldomis ir
blyksi žvaigždėmis
išėję
širdys.

Rasa Fedoravičiūtė-Saprun

ES atstovybėje Washingtone
atidaryta paroda „Už laisvę”

Parodos ,,For Freedom…” (,,Už laisvę…”) lankytojai susikaupę apžiūrėjo parodą apie JAV lietuvių indėlį į kovą už Lietuvos nepri-
klausomybę. LR ambasados JAV nuotr. 

Ramių Visų Šventųjų, 
paguodos ir prasmės 
Vėlinių žvakių liepsnoje…



ne tuos, kuriems popiežiai uždėjo karūnas ir pakė-
lė  į altoriaus garbę, bet tuos, kurie gyveno šalia mūsų
ir darė šventus darbus: augino vaikus Sibiro trem-
tyje, kad jie sugrįžę statytų dorą ir  gražią Lietuvą,
atsisakė sotesnės duonos kąsnio, kad galėtų priglausti

ir išmaitinti mirusios
draugės motiną, nuplėšė
gabalą laiko nuo savo šei-
mos, kad ligoninėje dirb-
dami viršvalandžius, gel-
bėtų svetimų žmonių gy-
vybes arba statė išeivijoje
bažnyčias, kad išsaugotų
tai, ko šiandien pradeda-
me nevertinti: gimtosios
kalbos ir tikėjimo. Tai

mūsų šventieji, kuriuos galime prisiminti lapkričio
1-ąją, bažnyčioje giedodami litaniją ir tardami anų,
Visų Šventųjų vardus, vardus, kurie mums taip ge-
rai pažįstami iš mūsų istorijos, mūsų šeimos ir ar-
timos aplinkos gyvenimo.

Baigiantis auksaspalviui rudeniui, kuris trum-
pam nugulė kilimu mums po kojų, kad bent
kiek apšviestų kelią prasidėjus tamsos laikui,

lapkričio pirmą dieną katalikams Bažnyčia pasiūlo
dar vieną paguodos spindulėlį –  Visus Šventuosius.
Tarsi primindama – taip tai taip, iš dulkių radotės,
dulkėmis ir pavirsite, bet jus toje kelionėje lydės
šventieji, kurių vardus nešiojate ar kuriuos jums
parūpino Krikšto tėvai, o gal per Sutvirtinimą pa-
tys pasirinkote patikimą užtarėją danguje: kas
stiprųjį šv. Jurgį, o kas švelnųjį Pranciškų, kas Ma-
riją, o kas gailestingąją Veroniką ar išmintingąją Kot-
ryną. Tą dieną drąsiai galime įsikibti jiems į parankę
ir keliauti į bažnyčią, kaip mus moko uolieji kuni-
gai, kur, choru giedodami ilgiausią litaniją visų jų
garbei, semsimės jėgų ir ramumo, kad užtektų iki Ka-
lėdų visiems darbams nudirbti, dovanoms gimi-
nei, mylimiemiems žmonėms ir draugams supirkti
ir kad dar liktų vietos pasidžiaugti gyvenimu, kuris
kažkodėl vis greičiau bėga nuo vasaros iki žiemos,
nuo Kalėdų iki Velykų, nuo vaikystės iki ... O čia ir
sustosime, nes jau jaučiu, kaip tuoj praleisiu Visus
Šventus ir peršoksiu į Vėlines, kviesdama jus į ka-
pines, kur susirenka visa dar neišvažiavusi ir neiš-
mirusi Lietuva, tuo užsitraukdama kunigų rūstybę.
Kodėl? Nes jie vis dar nepraranda vilties, kad kada
nors išmoksime, jog Visus Šventuosius dera pagerbti
bažnyčioje, per Mišias, o ne kapuose. Kapinėms
skirta kita diena – lapkričio 2-oji, Vėlinės, ilgiausiai
trunkanti Lietuvos šventė. 

Prisipažinsiu, kad ir man Vėlinės yra mielesnė
ir suprantamesnė šventė dėl kelių priežasčių. Pir-
miausia dėl tų jaukių švieselių, kurios paverčia ka-
pines tarsi paslaptingu miestu su nematomais gy-
ventojais, kurie kažkin kokiu stebuklingu būdu su-
geba prakalbinti mūsų sielas. Ir kalbamės su išėju-
siais tėvais, seneliais, draugais, o ir su tais, kuriais
kadais žavėjomės ar turėjome už ką jiems padėkoti:
gydytojais, mokytojais, iškiliais menininkais. Ant-
ra priežastis – susitikimai su artimaisiais, giminė-
mis. Tai tikrai yra proga pamatyti tuos, kuriems am-
žinai trūksta laiko. Žinau, kad ne tik mano šeima, bet
ir daugelis kitų Lietuvoje turi tradiciją, kurios lai-
kosi jau trys kartos: lapkričio 2-ąją susitinka prie
kapo šeimos, kuri pasėjo visos giminės medžio sėk-
lą: vaikai, anūkai, proanūkiai... Vyriausias pradeda
maldą, kas moka – pritaria, kas ne – mintimis su-
grįžta į anuos, geruosius laikus, kai gyvenimas tik
skleidėsi ir senolių glėbyje jautėsi saugūs, laimingi.
Tada, žinoma, uždegamos žvakelės, tačiau ne tik ant
savųjų kapo, bet būtinai ir ant tų, kurių jau nėra kam
prižiūrėti. ,,Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia, tegul
ilsisi ramybėje...” O jau tada visa giminė susirenka
tų namuose, kurie erdviausi ir prie suneštinių vai-
šių, akimirkai prisiminusi mirusiuosius, pradeda da-
lintis naujienomis, rūpesčiais ir ateities planais –
kaip ir dera gyviesiems, kuriuos sieja kraujo ryšys.
O jis tą dieną išties kažkodėl labiau  juntamas – nors
seni lapai nubyrėjo, tačiau prie stalo susirinkusi gau-
si šeima pulsuoja gyvybe ir aišku, kad pavasarį ka-
dais pasodintas medis ir vėl sužaliuos, ir duos nau-
jų vaisių. 

Yra ir dar viena priežastis, kodėl Vėlinės yra to-
kia išskirtinė šventė Lietuvoje. Mirusiuosius mylė-
ti yra lengviau negu gyvuosius: jie nepriešgyniau-
ja, su viskuo sutinka, klusnūs ir taikūs. Tik vis pa-
galvoju, matydama nutįsusias automobilių eiles
Lietuvos keliuose, kodėl būtinai kartą per metus jau-
čiame pareigą nuvykti prie artimųjų kapų, kurie yra
už šimto ar kelių šimtų kilometrų, bet kartais taip
sunkiai randame valandą aplankymui tėvų ar se-
nelių, kurie gyvena tame pačiame mieste? Kol jie
gyvi, kol turi ir gali papasakoti tiek daug dalykų, tų,
kuriuos kada nors patys norėsime pasakoti savo vai-
kams ir anūkams.  Ir čia prisimenu visus šventus,
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Visi Šventieji
JŪRATĖ KUODYTĖ

Apie poetę
Rasa Fedoravičiūtė-Saprun gimė ir augo
Kauno Žaliakalnyje. JAV gyvena nuo 1999
metų. Meilę subtiliam gamtos grožiui ir kū-
rybai diegė ir lavino močiutė – mokytoja
Kotryna Kartanaitė Kersnauskienė. Dalin-
tis tikėjimo, gyvenimo prasmės, savo gam-
tos suvokimu eilėraščių forma pradėjo
būdama 11 metų. 

Senosios kartos
lietuviams išeiviams

Kiek daug pasauly

nuostabių žmonių.

Kaip nepakartojama

matyti jų gerumą –

sėdėti, juoktis

ir dainuot kartu.

Stebėti sielų ir

širdžių artumą.

Esu palaiminta

išjausti taip giliai 

kiekvieną žvilgsnį, veiksmą,

šypsnį, žodį.

Dėkoju, Viešpatie,

dėkoju Tau už tai,

kad leidai pamatyt

draugystės grožį.

Draugystės,

kaip istorija

senos.

Atlaikiusios nelengvo

amžiaus svorį.

Draugystės,

tarsi ąžuolas

tvirtos.

Gaivios versmės,

iš kurios gerti

noris.

Palaiminta aš

mokytis iš tų,

kurie dalinti

nuoširdumą nepavargo.

Likimo vingiuos

vėtrų ir karų

išsaugojo kartoms

lietuvių kalbą.

Ir žodžiai

per menki ir

per maži,

kad apsakytų

sielų tų gražumą.

Gali tiktai

išjausti širdimi

už pamokas

didžiulį dėkingumą.

Didi karta –

Senolių ir Tėvų –

jie gintariniais

žingsniais palengva

išeina.

Su šypsena ir

liūdesiu lengvu –

įskiepiję vaikams

gimtinės dainą.

Einu į rudenį

Aš einu

į rudenį

spalvom.

Lapų krentančių

vaiskių

švytėjimu.

Ir medučio

tįstančiais

lašais.

Vasaros

išeinančios

tylėjimu.

Aš einu

į rudenį

rūkais.

Raustančiais

šermukšniais.

Pievom.

Sodais.

Obuolių

prisirpusių

kvapais.

Vakaro žarų

prasmingais

žodžiais.

Aš einu

į rudenį

miškais.

Properšom.

Keliais tauriųjų

elnių.

Samanėlių

patalais

žilais

ir žvilgsniu

šuniuko

ilgesingu.

Aš einu 

į rudenį

mintim,

gulančiom

eilėm ant

balto lapo,

ir vėsa

alsuojančiom

naktim.

Mėnesienos

sidabru

ant tako.

Aš einu

į rudenį

lietum.

Srūvančiais

ženklais

ant drėgno

stiklo.

Saulės stygom

byrančiom

natom

ir vaivorykščių

audra

virš žalio

miško.

w w w w w w w w w

Rasa Fedoravičiūtė-Saprun 
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VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Rugsėjo 28–30 d. ,,Rožių mieste” Port-
lande, Oregono valstijoje, vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) XXII Ta-
rybos delegatų suvažiavimo pirmoji
sesija. Svetingi sesijos šeimininkai –
JAV LB Portlando apylinkės Bendruo-
menės lietuviai pasirūpino, kad Tarybos
sesija Monarch Hotel konferencijų cent-
re, Clackamas miestelyje, esančiame
apie 15 mylių į šiaurę nuo Portlando,
šiais jubiliejiniais Lietuvai metais vyk-
tų organizuotai, skandžiai ir turiningai,
posėdžiuose vyrautų darbinga aplinka
ir nuotaika, sėkmingai vyktų JAV LB
veiklos  tęstinumo ir ateities gairių ap-
tarimas.    

JAV LB, įkurta 1951 m. lapkričio 18 d.
New Yorke, gyvuoja jau 67 m., sėk-
mingai jungdama lietuvius ir jų

šeimas. Šiuo metu ji jungia 10 apygar-
dų ir 50 apylinkių, veikiančių 27 JAV
valstijose. JAV LB remiasi Vyriausio-
jo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949
m. paskelbtos „Lietuvių chartos” prin-
cipais, raginančiais kiekvieną lietuvį
išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kultū-
rą, kalbą ir tradicijas bei perduoti jas
ateities kartoms.

JAV LB Taryba yra vyriausias
šios Bendruomenės padalinys, kurį
sudaro 60 lietuviškose apylinkėse iš-
rinktų atstovų, taip pat jos darbe da-
lyvauja ir 10-ies apygardų pirmininkai.
Tarybai vadovauja Prezidiumas, kas
metai pakviesdamas savo narius į se-
sijas. Tad Portlande šiemet vyko  XXII
Tarybos pirmoji sesija. Į pirmąją sesiją
XXII Tarybos atstovai rinkosi nusi-
teikę rimtam darbui ir pakilios nuo-
taikos. Daugelis šio forumo delegatų į
Portlandą atvyko  dieną, o kai kas – ir
kelias dienas ankstėliau, norėdami
susipažinti su miestu ir apylinkėmis,
apžiūrėti istorines ir įžymesnes vietas.
Smagu, kad sesijos organizatoriai taip
pat pasirūpino ekskursija po Portlan-
do apylinkes, parkus, trumpai supa-
žindino su miesto istorinėmis  vietomis
ir gamtos grožiu. Dalyvavusieji eks-
kursijoje džiaugėsi šia kelione, dalijo-
si patirtais įspūdžiais. 

Pirmoji diena: nusiteikę
rimtam darbui 

XXII Tarybos pirmoji sesija pra-
sidėjo rugsėjo 28-ją, penktadienį, nuo
ryto, išvykimu į Groto Sopulingosios
Motinos katalikų šventovę ir ten pat
esantį parką su daugybe skulptūrų
gamtoje, su pasaulio katalikų paliktais
tautiniais savo krašto simboliais. Be
galo miela ir netikėta Portlande buvo
atrasti ir lietuvišką kampelį su kop-
lytstulpiu, sustoti prie jo ir įsiamžinti,
o  aplankius įspūdingą Groto Sopu-
lingosios Motinos koplyčią sesijos dar-
bus pradėti pasimeldžiant šv. Mišiose
už mirusius Bendruomenės narius ir
sėkmin gą sesijos darbą. Šv. Mišias au-
kojo Šv. Kazimiero parapijos klebo-
nas kun. Tomas Karanauskas iš Los
Angeles, jam patarnavo  Portlando lie-
tuvių apylinkės tikintieji. 

Pirmasis XXII Tarybos pirmos se-
sijos posėdis prasidėjo penktadienio po-
pietę, jį trumpu pasveikinimu atidarė
Tarybos pirmininkas Juozas Polikai-
tis, pakviesdamas sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnus, sukalbėti invokaciją.
Tylos minute pagerbti per pastaruosius
metus mirusieji LB nariai. Jų pavardes
perskai tė Tarybos prezidiumo narė
Rima Girniuvienė. Sveikino organi-

zacinis komitetas, buvo pristatyti gau-
siai dalyvaujantys garbės svečiai.
Trumpai kalbėjo Ingrida Misevičienė
– Tarybos rinkimų komiteto pirmi-
ninkė, pristačiusi rinkimų rezultatus
ir pasveikinusi naujai išriktuosius
XXII Tarybos narius. Malonu buvo iš-
girsti, kad į šios Tarybos pirmąją sesiją
rinktieji atstovai susirinko gausiai,
kaip jau seniai buvo. Iš 60-ies išrinktų
atstovų šiais metais į sesiją atvyko 58.
Pasidžiaugta naujais veidais ir atjau-
nėjusia delegatų dauguma, geru nusi-
teikimu dirbti lietuviškos veiklos ba-
ruose. Pirmojo popietinio posėdžio
metu patvirtintas praėjusios – XXI Ta-
rybos trečiosios sesijos protokolas, pri-
statyti naujai išrinkti Tarybos atstovai,
patikrintas kvorumas ir paskelbta šios
sesijos dienotvarkė, sudarytos Nomi-
nacijų bei Balsų skaičiavimo  komisi-
jos. Visus nudžiugino Konfliktų komi-
sijos pirm. Raimundo Šilkaičio pra-
nešimas, jog nuo praėjusios sesijos
Konfliktų komisijos nepasiekė nė vie-
nas skundas. 

Visą penktadienio popietę vyko
intensyvus darbas su trumpomis per-
traukėlėmis. JAV LB  Krašto valdybos
pirmininkės Sigitos Šimkuvienės pa-
vaduotojas Juozas Kazlauskas prista-
tė JAV LB strateginį planą, toliau vyko
JAV LB apylinkių ir apygardų prane-
šimai, prisistatymai, išklausytas XXI
Tarybos prezidiumo pirmininko J. Po-
likaičio pranešimas ,,Kas yra Tary-
bos komisijos, jų paskirtis ir veiklos
metodika”. Tai buvo ypač naudinga
naujai į sesiją atvykusiems nariams,
kurie jau laukė posėdžių komisijose.

Trečiajame penktadienio popietės po-
sėdyje darbas persikėlė į atskirų ko-
misijų darbo kabinetus. Aktyvus dar-
bas vyko 9-iose komisijose. Visuome-
ninių, Kultūros, Organizacinių, Švie-
timo, Finansų, Jaunimo, Socialinių, Re-
liginių reikalų bei Įstatų komisijos
svarstė pateiktų rezoliucijų projektų
aktualumą, juos konkretino, derino ir
paruošė naujai pasiūlytų, kuriuos pri-
statė kitą dieną.

Pirmosios dienos sesijos programa
buvo vainikuota susipažinimo vakaru,
menine programa, garbės svečių svei-
kinimais, pasisakymais, pabendravimu
bei pasilinksminimu. Šiltas susitiki-
mas, puiki programa, dedikuota Lie-
tuvos atkūrimo šimtmečiui, tapo dar
prasmingesnė, kai į Portlando apylin-
kės lietuvių šventinį pasirodymą įsi-
jungė ir mūsų likimo brolių – Latvijos
ir Estijos bendruomenių atlikėjai. Pa-
sidžiaugėme, kad esame kartu, sveiki-
nome vieni kitus su Lietuvos, Latvijos
ir Estijos valstybių Nepriklausomybės
šimtmečiu. Sveikinimo žodžius tarė
Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas, generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius, Latvijos,
Estijos konsulai iš Los Angeles, Islan-
dijos konsulas bei kiti garbūs svečiai.
Pirmoji sesijos diena neprailgo, buvo
ne tik darbinga, bet ir turininga, įdo-
mi. 

Antroji diena: tempas neslūgsta

Antroji sesijos diena, šeštadienis,
rugsėjo 29 d., buvo suplanuota ne ma-
žiau darbinga. Rytiniame posėdyje

JAV LB XXII Tarybos pirmajai sesijai pasibaigus

pranešimus skaitė JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkė S. Šimkuvienė bei
Krašto valdybos komiteto nariai: Švie-
timo tarybos pirmininkė Auksė Motto,
finansinių reikalų vedėjas Algimantas
Gustaitis, kontrolės komisijos atstovas.
Po to vyko pranešimų aptarimas. Buvo
įdomu išgirsti, kiek daug gražių ir
svarbių  darbų 2017–2018 m. atliko S.
Šimkuvienės vadovaujama Krašto val-
dyba.  

Po trumpos pertraukėlės, iki pie-
tų, buvo išklausyti dar keli įdomūs pra-
nešimai. Apie  Lietuvos ir JAV LB
glaudesnį bendradarbiavimą kalbėjo
buvęs generalinis konsulas Čikagoje,
dabar Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius  Marijus Gudynas.
Lietuvos pilietybės išsaugojimo, refe-
rendumo ir kitus bendruomenei svar-
bius reikalus palietė LR Seimo/PLB ko-
misijos JAV LB atstovas Rimvydas
Baltaduonis. Ypač svarbų pranešimą,
kuris sudomino sesijos dalyvius, pa-
ruošė Janina Udrienė. Ji kalbėjo apie
ruošiamą informacinį leidinį, apibū-
dinantį JAV LB Krašto valdybos narių
pareigybes ir jų atsakomybę. 

Vienas iš svarbesnių šeštadienio
darbotvarkės punktų buvo JAV LB
Krašto valdybos pirmininko/ės rin-
kimai. Į šį atsakingą postą kandida-
tuoti ryžosi trys šaunus ir veiklūs LB
vyrai: Juozas Kazlauskas, Laurynas
Misevičius ir Arvydas Urbonavičius.
Buvo išklausyti trumpi kandidatų pa-
sisakymai. Balsavimo rezultatai buvo
paskelbti kitą dieną, sekmadienį. Nau-
juoju Krašto valdybos pirmininku iš-
rinktas Arvydas Urbonavičius. 

Popietiniame šeštadienio posėdy-
je išklausėme energingą PLB pirmi-
ninkės Dalios Henke pranešimą, buvo
pristatyti Visuomeninių, Kultūros,
Švietimo, Finansų, Organizacinių, Re-
liginių, Socialinių reikalų bei Įstatų ko-
misijų paruošti rezoliucijų projektai,
įpareigojantys JAV LB Karšto valdybą
veikti. Paminėtinos Visuomeninių rei-
kalų komisijos pateiktos rezoliucijos
,,Dėl pilietinės akcijos ‘Mūsų metas DA-
BAR’”, „Dėl partizanų ‘Miško brolių’
draugijos pastato (Kentros namo)”,
,,Dėl Ukrainos priėmimo į NATO”,
taip pat remiant 2018 m. PLB Seimo pri-
imtą rezoliuciją – dėl LR pilietybės iš-
saugojimo. Komisija paruošė ir Tary-
bos nariams tvirtinti pateikė kelias
naujas rezoliucijas: dėl Pridėtinio ver-
tės mokesčio (PVM) sumažinimo Lie-
tuvoje, dėl jaunų veikėjų paruošimo vi-
suomeninei veiklai,  dėl lietuviškų ar-
chyvų išsaugojimo jų sudarymo vie-
tose, dėl šmeižto – tęsiamos plačios ir
melagingos priešiškų jėgų skleidžia-
mos dezinformacijos juodinant laisvės
kovotojų atminimą, keliant abejones
Lietuvos genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro bei jo darbuotojų kompe-
tencija. 

Nukelta į 11 psl.

XXII Tarybos pirmosios sesijos Portlande dalyviai ir svečiai Monarch Hotel konferencijų centre. Organizatorių nuotr.

Naujai išrinktas JAV LB  XXII Tarybos prezidiumas ir Krašto valdybos pirmininkas Arvydas
Urbonavičius su PLB pirmininke Dalia Henke. Iš k.: Rima Girniuvienė, A. Urbonavičius, Ne-
rija Orentienė, Ingrida  Misevičienė, Sigita Šimkuvienė-Rosen, D. Henke ir Artūras Žilys.

JAV LB Waukegan-Lake County apylinkės Tarybos nariai su sesijos Portlande organiza-
toriais Laurynu ir Ingrida Misevičiais (iš k.): Violeta Rutkauskienė, Gediminas Damašius,
Palmira Janušonienė-Westholm, L. Misevičius, I. Misevičienė ir Gintautas Steponavičius.

Žanetos Steponavičienės nuotr.
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R Y T Y S

JUSTINA TUMAITĖ

Vinco Krėvės lituanistinės mokyklėlės
mokiniai paskutinį rugsėjo sekmadienį
(09.30) išlydėjo džiaugsmingai mojuo-
dami žaliais klevo lapais, o Šv. Andrie-
jaus lietuvių parapijos salė skambėjo ne
tik nuo mažųjų, bet ir nuo jų tėvų juo-
ko. Šios smagios sekmadienio popietės
priežastimi tapo iš Lietuvos atvykusi te-
atro „Teatriukas” trupė, kuri surengė
spektaklio „Žalia gyva” pasirodymą.

Trupė „Teatriukas” – tai profe-
sionalių ir nepriklausomų ak-
torių grupė, susikūrusi dar 1998

metais, dažnai dalyvaujanti kultūros,
švietimo bei socialiniuose projektuose,
palaikanti glaudų ryšį su išeivijoje
gyvenančiomis lietuvių bendruome-
nėmis, skatinanti lietuvybės puoselė-
jimą. Šie metai ypatingi ne tik tuo, jog
yra minimas Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo šimtmetis, tačiau taip
pat svarbią progą mini ir pats „Teat-
riukas”, kuris šiais metais švenčia
savo dvidešimtmetį. Todėl šį rudenį
(rugsėjo 19-spalio 25 d.) trupė „Teat-
riukas” nusprendė aplankyti JAV įsi-
kūrusias lietuviškas mokyklėles bei lie-
tuvių bendruomenes ir jas nudžiugin-

ti spektakliu, skirtu vaikams ir jų tė-
veliams. Spektaklio metu vaikai buvo
įtraukti į įdomų ir intriguojantį pasa-
kojimą apie Vilniaus, o taip pat ir visos
Lietuvos istoriją, turėjo galimybę su-
sipažinti su šalies valdovais ir įvai-
riomis čia gyvenusiomis tautomis,
kartu pasijuokti ir paliūdėti. Tikro-
višką atmosferą perteikti padėjo įtiki-
nama aktorių vaidyba, rodomos ša-
lies nuotraukos bei įdomūs kostiumai.  

Spektaklio metu taip pat buvo ga-
lima dalyvauti loterijoje ir taip pa-
remti V. Krėvės lituanistinės mokyk-
lėlės veiklą. Visi išalkusieji turėjo ga-
limybės įsigyti mokinių pagamintų
keksiukų ar paskanauti kvapnios ka-
vos. 

Spektaklį išvydo ne tik Philadelp-
hijos lietuvių bendruomenė, jį taip
pat išvydo New Yorko, New Jersey,
Washingtono, Toronto, Detroito ir Či-
kagos lietuvių bendruomenės. Taip
pat dar žadama aplankyti ir pradžiu-
ginti Brooklyne ir Los Angeles įsikū-
rusias lietuvių šeimas.    

Šis renginys nebūtų įvykęs, jei ne
rėmėjai – Kazickų šeimos fondas, Af-
fordable Homes Group Inc., Ruta Eu-
ropean Artistry ir Tadas Brusokas
draudimo kompanija. Vinco Krėvės
mokyklos tėveliams, mokytojams ir
rėmėjams nuoširdus AČIŪ! 

Gera pradžia – pusė darbo! Naujieji mokslo
metai mūsų mokykloje tai patvirtina! 

Šiuo metu V. Vėbraitės mokyklėlėje nuolatos dir-
ba trys mokytojos, dėstančios lietuvių kalbą.
Tai – mokyklos direktorė Agnė D’Orso,  di-

rektorės pavaduotoja Sigita Šimkuvienė ir mokyto-
ja Laima Reiss, o taip pat  muzikos mokytoja Zita Ros-
si. Jau treti metai mokykloje padeda studentai-
praktikantai iš Lietuvos. Šiemet sulaukėme ypatin-

gos padėjėjos – a. a. Vaivos Vėbraitės marčios Re-
natos Vėbrienės su dviem dukromis.

Į V. Vėbraitės mokyklą jau ketvirtą rudenį at-
skubėjo gausus vaikų būrys: 22 mokinukai ir jų nuo-
stabios šeimos! Džiugu, kad šiemet pradės veikti ir
,,pipirų” klasė. Kaip sakoma, mokytis kalbas reikia
pradėti nuo mažens. 

Šie mokslo metai žada būti kupini žinių ir įdo-
mių projektų. 

Mokslo metų atidarymo šventė įvyko rugsėjo 15

d. Mokiniai ir jų tėveliai sugiedojo Tautišką giesmę
ir skubėjo į savo klases pradėti naujus mokslo metus.
Mokyklos direktorė Agnė D’Orso ir visos mokytojos
palinkėjo vaikams ,,mokslingų” metų.

Spalio 13 d. V. Vėbraitės lituanistinėje mokykloje
viešėjo ir pamoką apie knygnešius vedė žymaus lie-
tuvių knygnešio ir literato Andriaus Matulaičio
provaikaitis Paulius Nenortas. Pats Paulius gimė lie-
tuvių šeimoje Amerikoje, lietuvių kalbos žinias,
kaip ir mūsų mokyklėlės vaikai, stiprino šeštadie-

Spektaklis „Žalia gyva”

Vaikai buvo įtraukti į įdomų pasakojimą apie Vilniaus ir visos Lietuvos istoriją.

Svečiuose – ,,Teatriuko” aktoriai. Domanto Zinkevičiaus nuotraukos

Turiningas spalio mėnuo Vaivos Vėbraitės lituanistinėje mokykloje

Mažųjų mokslo dalis – dainos ir žaidimai. Alexandra (k.) ir Luka (d.) susikaupusios spalvina senovinę skrynią.

Gražiai pradėjome naujuosius mokslo metus! L. Reiss nuotraukos Mokytojos Agnė (k.) ir Laima (d.) su būriu persirengėlių Halloweeno šventėje.
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Kiekvienų metų spalio mėnesio pirmą savaitgalį Los Ange-
les, Californijoje, vyksta Lietuvių dienos. Aš jau treji metai
dalyvauju šioje šventėje ir man žiauriai smagu. Visados la-
bai smagu matyti tautinius šokius, girdėti, kaip chorai dai-
nuoja lietuviškai ir su draugais valgyti lietuvišką maistą. Nors
į Los Angeles skristi man užtrunka apie 7 valandas, bet tik-
rai verta dalyvauti šitoje šventėje. 

Gyvendama South Carolina aš labai pasiilgstu lietu-
vių, todėl Los Angeles man visados smagu susitik-
ti su draugais ir kalbėti lietuviškai. Lietuvių dienos

buvo pirmas kartas, kai turėjau progos matyti savo drau-
gus po vasaros ir buvo nuostabu pasikalbėti su visais. Lie-
tuvių dienos tikrai yra nuostabi proga susiburti lietu-
viams ir švęsti lietuvybę. 

Tikiuosi, kad greitai vėl susitiksiu su draugais 2019-ųjų
Naujųjų metų šventėje Bostone ar gal net anksčiau!

SKAUT YBĖS  KELIAS

„Beržynėlio” parke buvo pasodinti Lie-
tuviškosios skautijos 100-mečio, „Skau-
tų aido”, Petro Jurgėlos (Jurgelevi-
čiaus), Mykolo Kalmanto, Juozo Ša-
rausko, Kazimiero Ubeikos, Kazio Lau-
ciaus, Kazimiero Palčiausko, Edvardo
Vaivydo (Vojevodskio), Stanislavos
Venclauskienės, Gražbylės Venclaus-
kaitės, Antano Vytauto Saulaičio ąžuo-
lai. Projekto vadovas – prityręs skautas,
kandidatas į vyr. skautus Marius Poz-
niakovas.

Abi Šiaulių miesto skautų organi-
zacijos – Lietuvos skautija ir Že-

ninėje mokykloje, nuo pat mažens gi-
linosi į savo šeimos ir giminės šimt-
mečius siekiančią istoriją. 

Paulius papasakojo apie savo pro-
senelį, kuris savo broliui Petrui Ma-
tulaičiui padėjo platinti garsųjį „Auš-
ros” laikraštį ir kitus lietuviškus lei-
dinius bei pats buvo vienas iš „Ūki-
ninkų” ir „Sietyno” draugijų steigėjų,
visais įmanomais būdais gynė lietu-
vybę bei lietuvių kalbą. Už nuopelnus
Lietuvai 1930 m. birželio 1 d. Andrius
Matulaitis buvo apdovanotas pirmuo-
ju Vytauto Didžiojo ordino I laipsnio
medaliu.

Tačiau ne tik Pauliaus prosenelis
ir prosenelio broliai buvo knygnešių
gretose! Paulius vaikams vaizdingai pa-
sakojo apie jo vadinamas bobules Ma-
tulaitytes, Matulaičių giminės moteris,
kurios, ypač po caro pavedimo suimti
Matulaičių giminės vyrus, labai akty-
viai įsijungė į knygnešių veiklą bei drą-
siai tęsė uždraustos lietuviškos spaudos

platinimą Lietuvoje.
Pauliaus dėka mokyklos mokiniai

turėjo unikalią galimybę išgirsti au-
tentiškas pusantro amžiaus siekiančias
istorijas apie neretai pamirštamus Lie-
tuvos didvyrius, neleidusius palaidoti
lietuvių kalbos. Yra svarbu, kad jaunoji
lietuvių diasporos karta nepamirštų,
jog kadaise, siekiant išsaugoti kalbą,
kurios jaunimas dabar gali nevaržomai
mokytis įvairiausiomis priemonėmis,
žmonės aukojo ne tik savo gerovę, bet
ir savo likimus. Dėkojame Pauliui už
įdomią paskaitą ir turimeprisipažinti,
kad ir mes, mokytojos, jaučiamės kaip
knygnešiai!

Didžiuojamės spalio 20 d. įgyven-
dintu projektu ,,Iš močiutės skrynios”.
Pamokėlės metu vaikučiams buvo su-
teikta galimybė susipažinti su seno-
viškais daiktais (verpimo rateliu, skal-
bimo lenta ir vaizdine medžiaga apie
tai,  kaip buvo kepama duona senovė-
je). Taip pat vaikai turėjo galimybę iš-
mokti karpyti senovinius karpinius.
Širdingai dėkojame ,,Linos skanumy-
nams” už skanios duonelės receptą ir
paaiškinimą, kaip yra kepama duona.
Vaikai, jų tėveliai ir svečiai turėjo ga-
limybę pasivaišinti lietuviška rugine
duona. 

Paskutinį spalio šeštadienį ne tik re-
petavome lietuviškus žaidimus atei-
nančiai Kalėdų šventei, bet ir dūkom
persirėdę įvairiais Halloween perso-
nažais.

Lituanistinės mokyklos vardu esa-
me labai dėkingi uoliai lankantiems
mokyklėlę vaikučiams ir jų tėveliams. 

Mūsų mokykla širdingai dėkoja
Lietuvių Fondui ir  visiems rėmėjams
už galimybę sėkmingai gyvuoti. 

Parengė 
L. Reiss, R. Vėbrienė ir A. D’Orso 

Viktoria ir Olivia mokosi skalbti.

Ąžuolynas Šiauliuose lietuviškos skautijos 100-mečiui 
maitijos skautų organizacija – miesto
parke „Beržynėlis” pasodino 12 ąžuolų
alėją ir pastatė suolelį. Suolelį ati-
dengti buvo patikėta abiejų skautiškų
organizacijų, veikiančių Šiauliuose,
vyr. skautams. Pasodinus ąžuolus, ati-
dengus suoliuką parko estradoje skam-
bėjo skautų atliekamos dainos.

Projekto vadovas džiaugėsi, kad į
ąžuolų sodinimą atvyko ir kunigas jė-
zuitas tėvas Antanas Saulaitis, kuris
pasodinęs ąžuolą pakvietė diskusijos,
tad po koncerto dalis prityrusių skau-
tų skubėjo į pokalbį su juo, o skautai ir
jaunesnieji skautai skubėjo į rengi-
nius, kurie buvo tęsiami mieste, Sal-
duvės parke, Jaunųjų gamtininkų cent-
re.

Renginyje dalyvavo apie 200 daly-
vių iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Vil-
niaus, Ventos, Kretingos.

Apibendrindamas projektą Remi-
gijus Pozniakovas, Lietuvos skautijos
Šiaulių krašto Šiaulių tunto tuntinin-
kas, Šiaulių Lieporių gimnazijos fizi-
kos, IT, inžinerijos mokytojas, dien-
raščiui „Šiaulių naujienos” sakė: „Šis
projektas – tai puikus pavyzdys, kaip
dvi organizacijos, suvienijusios  jė-
gas, gali sukurti stebuklą... Nemažas
būrys skautų, prityrusių skautų, skau-
tininkų, vyr. brolių ir vyr. sesių ne-

R. Pozniakovas: „Šis projektas – tai puikus
pavyzdys, kaip dvi organizacijos, suvieni-
jusios jėgas, gali sukurti stebuklą.”

Artūro Staponkaus nuotraukos

gailėdami laiko ir jėgų plušėjo prie šio
projekto įgyvendinimo.”

Parengta pagal „Šiaulių naujienas” ir
Tautinės stovyklos „Facebook” psl.

Atidengiamas skautų suoliukas.

Majos kampelis

Rūta Bandžiulytė, Maja Chiapetta, Daina Bandžiulytė.
Majos Chiapetta nuotraukos

Kristina Hayden, Maja Chiapetta.Tomas Štuopis, Maja Chiapetta, Darius Shubert. Tomas Štuopis, Maja Chiapetta. 
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AT Ž A LY N A S

Lietuvių mokykla Vašingtone Spalis Nr. 19

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

Redaktorės žodis 

Rudeniškai išsipuošęs spalis mokykloje skirtas bendravimui. Mokytojai su mo-
kiniais daugiausia laiko praleidžia dalykiškai bendraudami: vieni kitus pa-
žįsta per mokymo procesą: dainavimą, šokį, skaitymą, rašymą... Dirbdami

stebime vaikų draugystę, kaip jie žaidžia, kaip mokosi grupelėmis, kaip bendrauja

per pertraukas, kiek vieni kitiems svarbūs, atidūs, dėmesingi. O vaikai savo ruož-
tu stebi, vertina mokytoją ir išsako savo nuomonę. Tarptautinės mokytojo dienos
proga buvome pamaloninti sveikinimais, laiškais, eilėmis. Tokiomis akimirkomis
suvokiame, kokie vieni kitiems esame brangūs ir kaip mokame būti dėkingi. Ben-
druomenėje jaučiamės stiprūs, saugūs ir laimingi.

Mokytoja Marija Dainienė

Brangios mokytojos!
Rašau Jums šitą laišką, nes Jūs man labai pa-

dedate. Ačiū už įdomias pamokas, kantrybę, gerumą,
ačiū už laiką, kurį skiriate mums. Jeigu Jūsų nebūtų,
nebūtų ir mokyklos. Ačiū, kad mus mokote lietu-
viškai. Jūs esate pavyzdys, kaip reikia džiaugtis lie-
tuvių kalba, ją mylėti. Ačiū, ačiū, ačiū.

Patricija Pupinė, 6 klasė

Miela mokytoja, 
aš dėkoju Jums už Jūsų darbą. Man labai sma-

gu dainuoti chore ir ansamblyje, Jums vadovaujant.
Man visos dainos patinka, bet mėgstamiausia daina
– „Nieko nejaučiu”, kurią išmokėte mane ketvirto-
je klasėje. Ją man visada norisi dainuoti. 

Ačiū, kad mane mokote teisingai dainuoti, todėl
gerai jaučiuosi dainuodama ir solo, ir duetu. Dėko-
ju, kad esate mano mokytoja. Linkiu Jums sėkmės,
mokykite dainuoti dar daug metų, kad visada būtų
daug dainuojančių vaikučių.

Su pagarba – 
Renata Sujeta, 6 klasė

LAIŠKAI 
MOKYTOJOMS

MOKINIŲ KŪRYBA

Rudenėjant vorai klastūnai viską apraizgė savo tinklais: žoles, gėles, medžių šakas. Ei-
nant per kiemą, nežinia, iš kur nusileidžia voratinkliai tiesiog ant veido. Matyt, vorai ir
žmogų nori pagauti. Negana to, voras apsigyveno knygoje, kurią mėgsta vaikai skai-
tyti.

Skaitant pasakas pasitaiko visokiausių dalykų. Kartą antros klasės moki-
nys Lukas sugalvojo dar kartą perskaityti eiliuotą Justino Marcinkevičiaus pa-
saką „Voro vestuvės”. Nepatikėsite, bet atsivertęs knygą jis rado laišką, kurį jam
parašė pats voras

Labas, Lukai,
ačiū už laišką. Man sekasi gerai, neriu šilkinius

tinklus ir gaudau muses. Ar Tau patinka musės? Ka-
dangi jau skaitei mano pasaką, sakyk, kaip tu ma-
nai, ar man pavyks pagauti saulę, ar įkris ji į mano
tinklą? 

Aš turiu aštuonias kojas. O Tu?
Nekantriai lauksiu Tavo atsakymo!

Voras

Labas, Vore, 
ačiū ir Tau už laišką. Ne, aš nemėgstu musių,

aš mėgstu obuolius. Taip pat, manau, kad tu nega-
li pagauti saulės, nes ji labai karšta. 

Aš turiu dvi kojas ir man užtenka. Ką tu darai
su tiek daug kojų?

Lukas
_ _ _ _

Labas, Lukai,
kaip praėjo Tavo diena? Aš šįvakar puotausiu

– sugavau net tris muses. Klausei manęs, kam man
aštuonios kojos? Kadangi gyvenu pievoje, taip leng-
viau įkopiu į aukštas žoles. 

Voras
_ _ _ _

Labas, Vore, 
mano diena praėjo gerai. Su klase ėjome į lau-

ką žaisti. 
Kaip praėjo Tavo puota? Ar skanios buvo musės?

Lukas
_ _ _ _

Patricija Pupinė ir Renata Sujeta  Mokyklos archyvo nuotr. Lukas Galla, 2 kl Mokyklos archyvo nuotr. 

Labas, Lukai,
ačiū už laišką. Vakar puotavau iki kol sutemo,

o dabar toliau gaudau muses ir džiaugiuosi šiltu
rudeniu. 

Gal galėtum mano pasakai sugalvoti naują pa-
baigą? Suprantu, kad saulės savo tinklais nepa-
gausiu, bet galbūt Tavo parašytoje pabaigoje ji
karščiau šviestų virš mano smilgos ir mes susi-
draugautume?

Voras
_ _ _ _

Labas, Vore, 
tai yra nauja pabaiga Tavo pasakai: kadangi

voras nepagavo musės, jis pakvietė ją pažaisti. Žai-
dė žaidė ir susidraugavo. Tikiuosi, kad tinka.

Lukas
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Mėlynoji vėžlė

Ramiojo vandenyno rytuose gyveno
jūrinė vėžlė. Ji buvo nepaprasta:
didžiulė, mėlyna spindinčia nu-

gara. Visi jūros gyviai ją gerbė ir jos bi-
jojo. Vėžlė buvo pilna puikybės ir įsi-
vaizdavo esanti gražiausia pasaulio
būtybė. Ji buvo Karalienė, vadinama
Didžiąja mėlynąja gražuole. Daug kas
siekė jos karūnos, bet niekam nepasi-
sekė, nes vėžlei padėjo kiti gyvūnai. Pa-
mažu kai kuriems visa tai įgriso, jie
pradėjo formuoti slaptas grupes, nu-
kreiptas prieš Ka-
ralienę. O ji įsa-
kė, kad kiekvie-
nas, prieš ją suki-
lęs, būtų įmestas į
gelmę – izoliuotą
nuo vandenyno te-
ritoriją. Toje gel-
mėje buvo daugy-
bė jūros turtų. Jei
nubaustieji pa-
gaudavo įsibrovė-
lį, vagiantį bran-
genybes, jie tuo-
jau būdavo atlei-
džiami nuo baus-
mės.

Vieną dieną
netoli Karalienės valdų pasirodė anks-
čiau nematyta būtybė. Paslaptingas
gyvūnas tarsi ką slėpė po savo šarvu,
bet niekas nesuprato nei kas jis, nei ką
slepia. Karalienė pareikalavo jį atves-
ti. Būtybė buvo atvesta ir priversta nu-
silenkti karalienei.

Kas tu toks? – paklausė Karalienė.
Aš vėžlys, jūrinis vėžlys! – atsakė

būtybė.
Nemeluok! – piktai atkirto Kara-

lienė. – Tu negali juo būti... Tu per bjau-
rus!

Jis nesuprato:
Aš atrodau kaip visi vėžliai.
Tu nepanašus į mane! – atsakė

Karalienė.
Vėžlys nesugalvojo, kaip paprieš-

tarauti.
Kitą dieną vargšas vėžlys buvo

priverstas dirbti Karalienei. Ji netikėjo,
kad jis – vėžlys, bet jis vis tiek stengė-
si būti jai malonus. Vieną dieną Kara-
lienė paklausė:

– Aš tave verčiu sunkiai dirbti, o tu
išlieki malonus. Kodėl? 

Vėžlys atsakė:
Nežinau... Tu su karūna savo sos-

Mano lova Zita
Vieną naktį, man užmigus, mano lova Zita nutarė išskristi paskraidy-

ti. Netikėtai aš pramerkiau akis ir mano nustebimui nebuvo galo... Aplink
save mačiau tik debesis, mėnulį ir žvaigždes. Aš paklausiau Zitos, kur ji mane
skraidina. Ogi ji mane skraidino į planetą, kur gyvena katinas Garfildas ir
Mikė Pūkuotukas. Kaip mums visiems buvo smagu susipažinti ir pažaisti.
Bet staiga aš nubudau ir supratau, kad tai buvo tik sapnas. Zita ramiai mie-
gojo mano kambaryje, o aš jaukiai įsisukau į antklodę ir kūriau planą kitam
sapnui. 

Kaja Olson, 2 klasė

Mano vasara

Šią vasarą drauge su šeima va-
žiavome į ilgą kelionę. Pakeliui
į Wisconsin aplankėme šešias

valstijas: Kentucky,  West Virginia,
Missouri, Iowa, Illinois ir Pennsyl-
vania. Kiekvienoje valstijoje lankė-
mės įdomiose ir žymiose vietose. 

Kentucky aplankėme lenktyni-
nių žirgų treniravimo mokyklą. Ji
įdomi tuo, kad žirgus ne tik treni-
ruoja, bet jie ten ir gyvena dideliuo-
se tvartuose. Pasirodo, žirgus reikia
maitinti net naktį, nes jų skrandžiai
labai nedideli. Žirgų mokykloje mes
stebėjome žirgų lenktynių treniruo-
tę, turėjome galimybę paglostyti ne
vieną gražuolį gyvulį.

Pakeliui į Kentucky, važiavome
per State of  West Virginia. Prieš
mūsų akis driekėsi žaliuojantys kal-
nai ir kloniai. Įdomu buvo važiuoti
kalnuotomis vietomis, nes už kiek-
vieno posūkio mums atsiverdavo vis
kitoks slėnis su įspūdingu vaizdu. 

Missouri valstijoje apsistojome
St. Louise mieste. Kažkada buvęs
vienas pagrindinių upių uostų. Dar ir
dabar Mississippi upe plukdomi kro-
viniai su grūdais, anglimi ir kitais
produktais. Viena žymi šio miesto vie-

ta yra didžiulė arka, pavadinta Gate-
way Arch. Ji buvo pastatyta 1960 me-
tais įamžinti Amerikos plėtrą į va-
karus. Stovėdama šalia šios arkos,
jautiesi labai maža, o į ją pasikėlus lif-
tu ir pasižiūrėjus žemyn, ima suktis
galva – taip aukštai pasijunti.

Springfield mieste aplankėme
Prezidento Lincoln biblioteką ir
namą, kuriame jis gyveno drauge su
savo šeima prieš tapdamas politiku.
Jo namas, nors ir nedidelis, bet labai
jaukus. Labai mažoje virtuvėje vietoj
viryklės stovi krosnis, ant kurio Pre-
zidento žmona gamindavo valgį. Pre-
zidento Lincoln bibliotekoje mes su-
žinojome ne vien apie jo vaikystę ir
pasiekimus, bet ir apie jo draugus ir
priešus. Pamatėme tų laikų apdarus
ir susipažinome su tradicijomis.

Į  Iowa atvykome anksti ryte,
nes norėjome aplankyti Iowa valsti-
jos mugę. Tai didelis kasmetinis ren-
ginys, kur susirenka ūkininkai, au-
ginantys augalus ir gyvulius, kad
pademonstruotų geriausią derlių.
Ten matėme beveik 800 svarų sve-
riantį moliūgą, daugybę naminių gy-
vulių, vos gimusius paršelius ir tik iš-
siritusius viščiukus, gražiausių gėlių
ir daržovių. Labiausiai įsiminė iš
sviesto padaryta realaus dydžio kar-
vė ir traktorius. Mudvi su sese turė-

jome galimybę melžti karvę, tuomet
pasijutau lyg apsilankiusi Lietuvos
kaime. Daugybė karuselių ir  žemės
ūkio mašinų, į kurias galėjai užsi-
ropšti ir pasėdėti už vairo vėl sugrą-
žino į realybę. Šioje valstijoje dar
aplankėme Prezidento Herbert Clark
Hoover biblioteką bei namelį, kuria-
me jis gimė. Negalėjau patikėti, kad
tais laikais namai buvo tokie maži,
vos du kambarėliai.

Atvykus į Wisconsin, mus pasi-
tiko mūsų močiutė ir jos šuo Trei. Mes
ją vadiname Bestemore, norvegų kal-
bos žodis – močiutė. Visuomet pas
močiutę gera. Ji mums skaito knygas,
kepa skanią duoną ir sausainius, gro-
ja pianinu ir daug ko išmoko. Šį kar-
tą išmokome prižiūrėti sodo gėles,
kuriomis ji apsisodinusi visą namą. Be
to, netoliese gyvena mūsų pusbrolis su
pussesere, su kuriais mes daug kelia-
vome. Man labai patiko miegoti ma-
žame namelyje, suręstame iš rąstų, ga-
minti vakarienę ant laužo ir irstytis
kanoja dideliame ežere.

Pennsylvania sustojome tik per-
nakvoti, bet pakeliui prisižiūrėjome
kalnų ir plačių slėnių. Namuose
mūsų laukė močiutė su skaniais pie-
tumis. Buvome jos pasiilgę, todėl
smagu buvo sugrįžti namo.

Ula Olson, 4 klasė

N O R I U  P A P A S A K O T I

Spinta Vakaruolė

Spinta Vakaruolė gyvena
Talijos kambaryje. Jai pa-
tinka drabužiai, batai, jo-

gos kilimėlis, miegmaišis ir
kiti gražūs daiktai, bet labiau-
siai jai patinka rožinės ir baltos
suknelės. Dar kambaryje yra
jos draugės lempa ir veidrodis,
lova, vonia, knygučių lentyna ir
komoda. Spinta Vakaruolė yra
mažytė ir ji svajoja užaugti. 

Talija Koubayati, 2 klasė 
Talija Koubayati. Šeimos albumo nuotr.

Paula Martinson.      Šeimos albumo nuotr.

Paula, kurdama gyvūnų nuotykius, aprašo žmonių santykius. Mė-
lynosios vėžlės istorija apie puikybę, kaip puikybė perauga į tik-
rą draugystę ir pasiaukojimą.

te man atrodai labai vieniša. Tave ger-
bia, bet tu neturi draugų.

Nors Karalienė pasišaipydama pa-
sakė turinti draugų, ji pati žinojo, kad
vėžlys teisus.

Vieną rytą ji išgirdo riksmą. Tai
rykliai užpuolė pilį. Jie buvo nuteis-
tieji, siekiantys keršto. Nors Karalienė
buvo saugoma, rykliai pasirodė besą
stipresni. Jie užgulė pilies sienas, jas
sugriovė ir pateko į Karalienės valdas!
Ji išgirdo juos šaukiant: „Tai JIS. Žu-
dykit!” Rykliai puolė vėžlį. Jis persi-
gandęs pasakė:

Aš grąžinsiu! Aš nežinojau, kad
viskas taip pa-
kryps! Štai! –       

Jis atidavė
rykliams pavogtą
brangenybę – tote-
mą.

Prašau, pali-
kite mus ramybė-
je!

Tu pavogei
brangenybę? – ty-
liai paklausė Ka-
ralienė.

Atsiprašau, –
pratarė vėžlys.

Rykliai susi-
žvalgė. Karalienė
buvo pasislėpusi

už sosto ir tikėjosi likti nematoma. Stai-
ga didžiausias ryklys išsižiojo, taiky-
damasis kąsti vėžliui. Karalienė puo-
lė iš slėptuvės, skubėdama padėti drau-
gui. Ryklys ją nužudė... Jam reikėjo lai-
ko susivokti, kad užpuolė ne tą, o vėž-
lys tuo metu spėjo pasprukti į atvirus
vandenis. Jis išsigelbėjo, bet buvo liūd-
nas, nes neteko draugės, dėl jo paau-
kojusios savo gyvybę. Vis dėlto vėžliui
atrodė, kad jo draugiškumas bent trum-
pam buvo praskaidrinęs ir Karalienės
gyvenimą.

Paula Martinson, 4b klasė

Antros klasės mokinės mums pasakoja stebuklingas papras-
tų daiktų istorijas.

Juokų 
pasakaitė

Kartą sraigė pa-
kvietė pasisve-
čiuoti. Ten ma -

ne sraigių medumi
pavaišino ir rasos ar-
bata pagirdė. Gražiai
priėmė ir ramunės
žiede apnakvindino.
Kitą rytą padovanojo
kirminą ir aš ant jo
parjojau namo. 

Ula Olson,
4a klasė Kaja Olso ir Ula Olson Šeimos albumo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vyriausybės posėdžių įrašai bus internete
Vilnius (LRV inf.) – Vyriausybės

kancleris Algirdas Stončaitis pasirašė
įsakymą dėl vyriausybės kanceliarijos
reglamento pakeitimo, pagal kurį vy-
riausybės posėdžių vaizdo įrašus so-
cialiniuose tinkluose (Facebook, You-
Tube) bus galima peržiūrėti ir jiems
pasibaigus, bet kuriuo interneto var-
totojams patogiu metu.

Vyriausybės posėdžių transliavi-
mas, kaip ir iki šiol, vyks tiesiogiai in-
ternetu vyriausybės interneto svetai-
nėje www.lrv.lt ir vyriausybės sociali-

niuose tinkluose, o jų įrašai po posė-
džio ir toliau bus viešai prieinami.
Ankstesnis reglamentavimas tokio
saugojimo nenumatė. Svarstant pro-
jektus, susijusius su valstybės ar tar-
nybos paslaptį sudarančia informaci-
ja, tokie įrašai nebus daromi.

Ministrų kabinetas jau yra pri-
taręs ir teiks seimui Vyriausybės įsta-
tymo pataisas. Siūloma įteisinti, kad
transliuojami internetu būtų ne tik
vyriausybės posėdžiai, bet ir pasita-
rimai.

Maskvoje atidengtas memorialas „Atminties siena“
Vilnius/Maskva (URM inf.) –

Spalio 27 dieną Lietuvos Respublikos
ambasadorius Remigijus Motuzas kar-
tu su Rusijos Prezidento Žmogaus tei-
sių tarybos pirmininku A. Fedotovu,
GULAG’o muziejaus direktoriumi R.
Romanovu ir „Tarptautinio Memo-
rialo” valdybos pirmininku J. Ra-
činskiu atidarė memorialą „Atmin-
ties siena” buvusio NKVD objekto
„Komunarka” teritorijoje.

„Politinės represijos – vienas iš
skaudžiausių ir sunkiausių istorijos
puslapių. Šiandieninis aukų ‘Atminties
sienoje’ įvardinimas rodo, kad mes
juos atsimename ir nepamiršime. Tai
bus svarbi vieta, kur visi galės ateiti
pagerbti nužudytųjų atmintį ir dau-
giau sužinoti apie tuometinio režimo
žiaurumus”, – pabrėžė memorialo ati-
darymo ceremonijoje kalbėdamas am-
basadorius R. Motuzas.

Šioje vietovėje 1937–1941 m. užkas-
ta nuo 10 000 iki 14 000 stalinistinių rep-

resijų aukų, tarp jų apie 500 lietuvių. Nu-
žudytųjų vardų sąraše tarp daugelio iš-
kilių tarpukario Lietuvos asmenybių
yra ir vidaus reikalų ministrų Kazio
Skučo ir Juliaus Čapliko, teisingumo
ministro Antano Tamošaičio pavardės.

Kviečia užsieniečius statyti karinius miestelius
Vilnius (Diena.lt) – Krašto ap-

saugos ministerija (KAM) kviečia už-
sienio kompanijas dalyvauti konkur-
suose dėl karinių miestelių Vilniaus,
Šilalės rajonuose ir Šiauliuose statybų.

Viceministras Giedrimas Jeg-
linskas sako, kad didesnė konkurencija
leis sumažinti būsimų projektų kainą.

„Pritraukimas iš užsienio tiek
statybininkų, tiek projektuotojų, tiek
finansuotojų leistų tą konkurenciją
padaryti dar didesnę, o tas turėtų įta-
kos ir kainai”, –  sakė G. Jeglinskas,
verslo atstovams pristatęs planuoja-
mus projektus.

Trys kariniai miesteliai Lietuvos
kariuomenės batalionams bus stato-
mi viešojo ir privataus sektorių part-
nerystės būdu.

Ministerija gruodį paskelbs pirki-
mo dokumentus tiekėjų susipažinimui

ir pastaboms, o patį pirkimą planuoja-
mą paskelbti 2019 m. sausio viduryje.
Derybos su potencialiais tiekėjais vyks
2019–2020 m. sandūroje, o sutartys bus
pasirašomos 2020-ųjų pirmąjį ketvirtį.

KAM reikalaus, kad projektų vys-
tymas užtruktų ne ilgiau nei pustrečių
metų, o už darbus ministerija atsi-
skaitytų per 12 su puse metų.

„Šiais neigiamų palūkanų laikais
(...) tai yra unikali investavimo gali-
mybė tiek užsieniečiams, tiek lietu-
viams”, – pridūrė jis.

Iš viso trims kariniams mieste-
liams planuojama skirti ne daugiau
kaip 165 mln. eurų. 

Potencialiems tiekėjams bus ke-
liami reikalavimai dėl patirties pana-
šiuose projektuose, gebėjimų įgyven-
dinti finansinius įsipareigojimus ir
dėl darbo su įslaptinta informacija.

Rengiasi apklausai dėl laiko pasirinkimo
Vilnius (ELTA) – Europos Sąjun-

gos (ES) mastu planuojant atsisakyti
sezoninio laiko keitimo, Lietuva, kaip
ir kitos ES valstybės, turės apsispręs-
ti, kurį – vasaros ar žiemos - laiką pa-
sirinkti kaip nuolatinį. Siekiant išsi-
aiškinti visuomenės nuomonę, Lietu-
voje pradedama reprezentatyvi gy-
ventojų apklausa, vyks viešosios kon-
sultacijos.

Nuolatinio laiko pasirinkimo klau-
simas taip pat bus derinamas su kai-
myninėmis valstybėmis ir tik tada bus
priimtas galutinis šalies sprendimas.

Siekiant išsiaiškinti, kokį nuola-
tinį laiką norėtų pasirinkti šalies žmo-
nės, Lietuvoje vyks reprezentatyvi gy-
ventojų nuomonės apklausa. Ji at-
spindės visų šalies gyventojų pagal pa-

grindines socialines demografines
charakteristikas (gyvenamą vietovę,
lytį, amžių ir pan.) nuomonę.

Europos Komisija, atsižvelgdama
į Europos Parlamento ir Lietuvos bei
Suomijos prašymus, dėl sezoninio lai-
ko keitimo surengė viešą ES gyvento-
jų apklausą, kurioje didžioji dalis – 84
proc. respondentų pritarė, kad būtų at-
sisakyta laiko keitimo.

Atsižvelgdama į viešosios kon-
sultacijos rezultatus, šių metų rugsė-
jo 13 d. Europos Komisija pasiūlė ES
mastu panaikinti sezoninį, t. y. vasaros
ir žiemos, laiko keitimą. 

Pagal pasiūlymą ES valstybės na-
rės turės pačios nuspręsti, kurį laiką
– vasaros ar žiemos – jos norės pasi-
rinkti nuolatiniu. 

Ragina D. Trump atidėti vizitą į Pittsburghą
New Yorkas (ELTA) –

Pittsburgho (Pennsylvanijos
valstija) meras Bill Peduto
paragino JAV prezidentą Do-
nald Trump atidėti savo vizi-
tą į miestą, kur spalio 27 die-
ną sinagogoje buvo nušauta 11
žmonių, ir surengti jį vėliau,
kai visos tragedijos aukos bus
palaidotos. 

„Mes pamėginome nu-
siųsti Baltiesiems rūmams ži-
nią, kad rytoj mūsų priorite-
tas – palaidoti pirmąsias au-
kas”, – pareiškė B. Peduto.
„Manau, jog šią savaitę būtų
geriau skirti dėmesį žuvusių-
jų ir nukentėjusiųjų šei-
moms, todėl D. Trump turė-
tų pasirinkti kitą laiką”, –
sakė meras. Anot B. Peduto,
„galimybė prezidento vizitams” bus
tada, kai įvyks žuvusiųjų laidotuvės.

Prieš prezidento ir jo šeimos vizi-
tą stojo Pittsburgho žydų bendruome-
nės atstovai, kurie mano, kad D. Trump
sąmoningai pakerta tautinių ir sek-
sualinių mažumų, musulmonų ir neį-
galiųjų saugumą.

„Prezidente Trump, jūs nebūsite
laukiamas Pittsburghe tol, kol nesi-
vadovausite atjautos ir demokratijos
politika, kuri pripažįsta visų mūsų
orumą”, – sakoma organizacijos „Bend

The Arc”, ginančios žydų bendruo-
menės interesus, vietos skyriaus krei-
pimesi.

Spalio 27 d. per šaudynes Pitts-
burgho sinagogoje 11 žmonių žuvo,
dar šeši buvo sužeisti. Žudikas – 46
metų amžiaus Robert Bowers – suim-
tas, jam gresia mirties bausmė. JAV pa-
reigūnai įsitikinę, kad jis padarė nu-
sikaltimą dėl savo antisemitinių pa-
žiūrų. Tragedija Pittsburghe laikoma
vienu kruviniausių išpuolių prieš
žydų diasporą JAV istorijoje.

D. Trump: tai – absurdiška ir ilgiau tęsti negali
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump teigė, kad jo
administracija imasi veiksmų, siek-
dama panaikinti šalyje taikomą jus soli
pilietybės suteikimo principą. Jus soli
– principas, pagal kurį pilietybė su-
teikiama visiems šalies teritorijoje gi-
musiems vaikams.

D. Trump teigė, kad, siekdamas
nutraukti šią nuo 1968-ųjų šalyje ga-
liojančią praktiką, šiuo metu bendra-
darbiauja su teisininkais.

„Mes – vienintelė valstybė pasau-

lyje, kur žmogus atvyksta, susilaukia
kūdikio ir tas kūdikis iš esmės tampa
JAV piliečiu ateinantiems 85 metams
ir gauna visas garantijas”, – sakė D.
Trump.

„Tai – absurdiška ir ilgiau tęstis
negali... procesas jau prasidėjo ir tai
bus įgyvendinta prezidento dekretu”,
– pridūrė JAV vadovas.

Priešingai nei tvirtina D. Trump,
jus soli principą taiko dešimtys šalių,
tarp jų – JAV kaimynės Kanada ir
Meksika.

Nukrito lėktuvas su 188 žmonėmis
Londonas (BNS, ELTA) – Oro ben-

drovės „Lion Air” lėktuvas  „Bo eing
737”, kuriame buvo 188 žmonės, spalio
29 d. sudužo jūroje tuojau po pakilimo
iš Jakartos oro uosto.

Indonezijos tarnybos nurodė, kad
lėktuvas nukrito prie Javos salos va-
karinės pakrantės.

Reiso JT-610 lėktuvas, turėjęs
skristi iš Indonezijos sostinę į Pa-
ngkalpinango miestą Bankos saloje,
dingo iš radarų ekranų praėjus apie 10
minučių po pakilimo. Tuojau po to tar-
nybos pradėjo paieškas.

„Prieš galutinai dingdamas iš ra-
daro lėkuvas buvo paprašęs leisti grįž-
ti į bazę”, – sakoma pranešime.

Rasti išgyvenusių lėktuvo kelei-
vių arba įgulos narių kol kas nepa-
vyko.

Narai šiuo metu mėgina pasiekti
lėktuvo fiuzeliažą, kuris, manoma,
jau spėjo nugrimzti apie 35 metrus.

Oro linijų vadovas Edward Sirait
pridūrė, kad techninį gedimą lėktuvas
buvo patyręs ir per ankstesnį skrydį,
bet prieš pakilimą gedimas esą buvo
pašalintas.

Lėktuvas buvo vos poros mėnesių
senumo ir buvo skraidęs vos 800 va-
landų.

Šalies meteorologijos agentūros
teigimu, lėktuvo kilimo metu oro są-
lygos buvo geros.

Ukrainos ir Gruzijos planai neramina Maskvą
Maskva (BNS) – Potencialus Uk-

rainos ir Gruzijos įstojimas į NATO
Rusijai taptų rimta karine ir ekono-
mine problema ir priverstų Maskvą
įrengti gynybinę juostą šalia Sočio, pa-
reiškė vienas aukšto rango rusų Už-
sienio reikalų ministerijos pareigūnas.

„Mums tai bus milžiniška karinė
ir ekonominė problema. Mums teks
įrenti gynybinę juostą šalia mūsų da-
bartinės trečiosios sostinės – Sočio”, –
sakė URM Europos bendradarbiavimo
departamento direktorius Andrejus
Kelinas.

„Mums teks pasitelkti milžiniškus
išteklius, kad užkirstumėme kelią ga-
limiems numanomo priešininko veiks-
mams. Tai neišvengiama”, – pažymė-
jo diplomatas.

Pasak A. Kelino, „dabar padėtis
nerodo”, kad Ukraina ir Gruzija gali
artimiausiu metu įstoti į NATO.

„Bet jei santykiai bus apleisti, jei
vakariečiai – partneriais jų jau ir ne-
pavadinsi – ir toliau kurstys konfron-
taciją, be abejo, tai gali įvykti. Ir mums
teks tam labai rimtai ruoštis”, – nurodė
pareigūnas.

Ambasadorius R. Motuzas atidarė memo-
rialą „Atminties siena” buvusio NKVD spec.
objekto „Komunarka" teritorijoje.

Ambasados nuotr. 

Meras B. Peduto ragina D. Trump atidėti kelionę į tra-
gedijos vietą. AFP nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Penki įpročiai, dėl kurių genda telefonai 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų spalio 31 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba (VVTAT) už
nustatytą Reklamos įstatymo pa-
žeidimą bendrovei „BIOK labo-
ratorija” skyrė sankciją.

Tyrimo metu nustatyta, kad
bendrovė, reklamuodama stang-
rinamąjį dieninį veido kremą
„Rasa”, ant produkto pakuotės
naudojo teiginį: „<...> iki 74 proc.
mažiau raukšlių aplink akis vos
per vieną valandą!”. 

Tyrimo metu bendrovė pa-
teikė įrodymus, pagrindžiančius,
kad stangrinamasis dieninis vei-
do kremas „Rasa” iš tiesų pasi-
žymi priešraukšliniu poveikiu (maži-
na raukšles), tačiau nepateikė įrody-
mų, kurie pagrįstų, jog toks poveikis
(iki 74 proc.) pasireiškia vos per 1 va-
landą.

VVTAT komisija pažymėjo, kad
kosmetikos gaminių reklamoje varto-
jami teiginiai minėto produkto rekla-

moje galėjo paskatinti vartotojus įsi-
gyti stangrinamąjį dieninį veido kre-
mą „Rasa” tikintis, kad kremas pasi-
žymės būtent tokiomis savybėmis,
kaip nurodyta ant produkto pakuotės,
t. y. sumažins iki 74 proc. raukšlių ap-
link akis vos per 1 valandą.

ELTA

Veido raukšlių nespėja išlyginti per valandą

Avokadai nepraranda savo popu-
liarumo – per pastaruosius 12 mėnesių
jų pardavimai išaugo 35 proc., prane-
ša Pasaulinė avokadų organizacija
(WAO).

Nors avokadų suvartojimo rodik-
liai didėja visame pasaulyje, būtent Eu-
ropoje jie auga greičiausiau – tai jau
yra antra pagal dydį avokadų vartoto-
jų rinka, rašo „Fresh Fruit Portal”.

Daugiausia avokadų užauginama
Meksikoje, kur avokadų plantacijos
siekia 415.500 akrų, Dominikos Res-
publikoje, Peru, Indonezijoje bei Ko-

lumbijoje.  
Kai prieš kelerius metus europie-

čiai pradėjo vartoti vis daugiau avo-
kadų, šiose šalyse atsirado tiek naujų
augintojų, kad kurį laiką rinkoje buvo
stebimas akovadų perviršis.

„Buvo prognozuojama, kad Euro-
pos avokadų poreikis išaugs 30 proc..
Tai logiška, nes prieš tai avokadų pa-
klausa kasmet didėdavo 15–20proc. Vis
dėlto vaisių pasiūla išaugo 70 proc., dėl
to avokadų kainos nukrito”, – rašo
„Fresh Plaza”.

„Verslo žinios”

Avokadų populiarumas muša rekordus

Italijos konkurencijos tarnyba
pranešė skirianti 10 mln. eurų baudą
„Apple” ir 5 mln. eurų baudą „Sam-
sung” dėl „suplanuoto išmaniųjų te-
lefonų senėjimo”.

Manoma, kad tai yra pirma tokia
priemonė, siekiant suvaldyti įmones,
visame pasaulyje kaltinamas tyčia
įrašant operacinių sistemų atnauji-
nimus senesniems telefonams, ku-
riuos šie atnaujinimai labai sulėtina.
Tuo tarpu vartotojai, nenorėdami nau-
dotis lėtais telefonais, yra priversti
pirkti naujus telefonus.

Konkurencijos tarnybos tyrimas
atskleidė, kad „Apple” ir „Samsung”
vykdė nesąžiningą komercinę veiklą.

Pasak tyrimo ataskaitos, operaci-
nių sistemų atnaujinimai „sukeldavo
rimtus gedimus ir gerokai sulėtindavo
telefonus, šitaip skatindami naujų te-

lefonų pirkimą”.
„Samsung” skatino „Galaxy Note

4” savininkus įrašyti „Android” ope-
racinės sistemos atnaujinimą, skirtą
naujesniam „Galaxy Note 7” mode-
liui, todėl senasis telefonas smarkiai
sulėtėdavo.

Savo ruožtu „Apple” skatino „iP-
hone 6” savininkus įrašyti operacinės
sistemos atnaujinimą, skirtą „iPhone
7”, o tai sukėlė senesnio modelio ge-
dimus.

Taip pat atskleista, kad „Apple”
nepasakė klientams apie esmines te-
lefonų ličio baterijų savybes, tokias
kaip vidutinė baterijos naudojimo
trukmė. „Apple” taip pat neatskleidė
klientams, kaip reikėtų prailginti ba-
terijos naudojimo trukmę, todėl bauda
„Apple” – didesnė.

„Verslo žinios”

JAV interneto milžinė „Google”
ir Jungtinės Karalystės finansų star-
tuolis „Revolut” Lietuvoje įregistravo
mokėjimų bendroves. 

Registrų centro duomenimis Vil-
niuje įregistruotos bendrovės „Goog-
le  Payment  Lithuania”  ir  „Revolut

Payments”. Pirmajai vadovauja Vy-
tautas Kubilius, antrajai – Nikolajus
Storonskis. 

„Revolut” jau yra pateikęs Lietu-
vos bankui prašymą išduoti speciali-
zuoto banko licenciją.

„Verslo žinios”

Italija nubaudė „Apple“ ir „Samsung“ 
„Google“ ir „Revolut“ kuriasi Lietuvoje 

Šiuolaikinės kasdienybės nebeįmanoma
įsivaizduoti be išmaniųjų telefonų – jie tapo
neatskiriama tiek laisvalaikio, tiek darbo
dalimi, o neretai pakeičia net kompiuterius.
Jų dėka, rodos, kiekvienas žingsnis tapo iš-
manus, tik ar tikrai žinome kaip jais nau-
dotis ir nesugadinti? Evaldas Viselga, mo-
biliojo ryšio bendrovės „Tele2” telefonų
priežiūros centro vadovas ir „Inovacijų biu-
ro” ekspertas, pastebi, kad klientai vis
dar mano, jog vienintelė grėsmė išma-
niesiems yra dužimas ir drėgmė. 

Nors tai ir dažniausiai pasitai-
kančios nelaimės, anot jo, tikrai
tai – ne vienintelės telefonų ge-

dimų priežastys. Neretai dėl jų kaltas
būna neapdairus elgesys su telefonu.   

Specialistas pataria, kaip elgtis,
kad telefonai ilgiau tarnautų. 

1. Kalti raktai! 

Išmaniajam telefonui kišenėje
arba rankinėje kompaniją palaikantis
raktų ryšulys nėra pats geriausias
sprendimas. Ir ne tik dėl to, kad raktai
gali subraižyti įrenginio ekraną ar
korpusą. Naudojami raktai yra pasi-
dengę plika akimi nematomomis me-
talo dulkelėmis, kurias pritraukia te-
lefono mikrofone bei garsiakalbyje
esantys magnetai. 

Laikui bėgant, dulkelių sankaupa
didėja, kol galiausiai telefonas priima
arba skleidžia... tik tylą. 

Tokių problemų išvengti paprasta
– tereikia telefoną laikyti užsegamoje
arba bent jau atskiroje kišenėje. 

2. Duokite 
telefonui ramybės 

Kalbėjote telefonu, baterija išseko,
tačiau skambutis buvo toks svarbus,
kad vos tik prijungėte įkroviklį iš kar-
to perskambinote pašnekovui ir tęsė-
te pokalbį? O gal telefonui besikrau-
nant nuolatos naršote internete ar so-
cialiniuose tinkluose? 

Šie daugeliui įprasti ir, tarsi, ne-
kalti įpročiai gali kaip reikiant pa-
kenkti įkrovimo lizdui – net men-
kiausi prie telefono prijungto laido
judesiai jį deformuoja, o ilgainiui gali
visiškai sugadinti. 

Kad taip nenutiktų, besikraunan-
tį telefoną patartina palikti ramybėje
arba prieš kiekvieną naudojimą iš-
traukti įkroviklio laidą. 

Siekia uždrausti veisti kailinius žvėrelius
Seimo narys Laurynas Kasčiūnas

inicijuoja uždrausti žvėrelių veisimą
dėl šių kailio. Verslui siūloma suteik-
ti dosnų pereinamąjį laikotarpį ir ga-
lutinai šią industriją Lietuvoje su-
stabdyti 2025 metais. 

„Argumentai yra keli – yra etikos
argumentas. Yra ir aplinkosaugos ar-
gumentas – kailinių žvėrelių ūkiai ter-
šia aplinką ir pažeidžia žmogaus teises
į švarią aplinką. (...) Jei nenorime būti
antros klasės Europos Sąjungos vals-
tybė, turime užtikrinti, kad mūsų šalyje
gyvūnai nebūtų žudomi dėl ne pirmos
būtinybės prekių”, – sakė L. Kasčiūnas.

Projektą palaikantis Seimo narys
Linas Balsys tvirtino, kad pati gyvūnų
žudymo dėl kailio idėja yra iš esmės ne-
humaniška, todėl verslo argumentai,

esą reikėtų kreipti dėmesį į tai, ko-
kiomis sąlygomis žvėreliai laikomi,
neturi jokios prasmės. 

Gyvūnų teisių organizacijos „Tuš-
ti narvai” vadovė Gabrielė Vaitkevi-
čiūtė priminė, kad tokį verslą jau už-
draudė 17 ES valstybių, todėl Lietuvai
nederėtų atsilikti.  

VMVT duomenimis, Lietuvoje
šiuo metu yra registruota ir veiklą vyk-
do 210 kailinių žvėrelių ūkių. Visi jie
tikrinami periodiškai, 1–2 kartus per
metus, pasirenkant didžiausią riziką
gyvūnų gerovei keliančius laikotar-
pius, pavyzdžiui, jauniklių atjunky-
mo nuo motinų laikas (birželis-liepa)
ar žudymo laikas (kovas / spalis-lapk-
ritis).

BNS

3. Sena tiesa tapo nauju 
klaidinančiu mitu 

Daugelis yra girdėję, kad telefono
akumuliatorių reikėtų įkrauti kuo re-
čiau ir stengtis tai daryti tik likus vos
keliems procentams baterijos. 

Tačiau taip elgtis buvo teisinga
prieš kelis dešimtmečius, kai telefonai
turėjo išimamas nikelio pagrindu pa-
gamintas baterijas. Šiuolaikiniams te-
lefonams su integruota baterija senosios
krovimo taisyklės nebetinka, net prie-
šingai – kenkia. 

Kad akumuliatorius tarnautų il-
giau, rekomenduojama išmaniuosius
įrenginius įkrauti kuo dažniau ir steng-
tis palaikyti 40–80 proc. užpildymą. Ta-
čiau reikia atkreipti dėmesį, kad nors te-
lefonai gali būti įkraunami dažnai, to
nereikėtų atidėti nakčiai. Pasiekęs 100
proc. užpildymą, bet nuo įkroviklio lai-
do neatjungto aparato akumuliatorius
gaus jau tik energijos perteklių ir dėl to
gali greičiau susidėvėti. 

4. Kenkia ir kosmetika 

Dekoratyvinės kosmetikos san-
kaupos – net ir jų atranda telefonus tai-
santys specialistai. Kosmetikos liku-
čiai į aparatą dažniausiai patenka per
garsiakalbį dengiantį tinklelį ir ilgainiui
užkemša ekrano sensorių. Jam nevei-
kiant, pokalbių metu telefono ekranas
nebeatsijungia ir dėl to skruostu ar au-
simi yra vis paspaudžiamos nereikalin -
gos programėlės. 

Norint, kad pokalbiai vyktų sklan-
džiai, netikėtai neįsijungtų garsiakalbis
ar kamera, gausaus makiažo gerbė-
joms patariama kuo dažniau nuvalyti
ekraną. 

5. Ryškus ekrano apšvietimas
kenkia ne tik akims 

Visiškai užgesęs telefono ekranas
arba šviesos dėmės jame – gedimai,
kurių neretai būtų galima išvengti tie-
siog pasirinkus tinkamą apšvietimo
režimą. Pasirodo, ilgą laiką įjungtas
intensyviausios raiškos apšvietimas
ekrane gali išdeginti statiškus vaiz-
dus, pvz., nekeičiamą užsklandos pa-
veikslėlį, visada toje pačioje ekrano
vietoje rodomo laiko ir datos aplikaci-
ją ir t.t. Sprendimai slypi kiekvieno mo-
delio nustatymuose – naudotojui be-
lieka juose pažymėti automatinį ap-
švietimo režimą ir trumpiausią budė-
jimo laiką. 

„Kauno diena”

Kremas raukšles lygina gerokai ilgiau nei sako ga-
mintojai. Skelbiu.lt nuotr.
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Tel. 773-582-4500
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ADVOKATAI

Visi žinome, kad vanduo yra svarbiau-
sias skystis pasaulyje. Kur vanduo,
ten gyvybė. Gyvūnai, augalai, bakte-

rijos, visa, kas gyva, reikalauja vandens. 70
proc. mūsų organizmo sudaro vanduo, to-
dėl nenuostabu, kad vanduo yra svarbiau-
sias skystis, kurį galime gerti. Šiandien tu-
rime didžiulę geriamojo vandens pasiūlą:
vanduo iš  krano, vanduo buteliukuose, per-
filtruotas vanduo, šulinio vanduo, disti-
liuotas vanduo, šarminis vanduo ir pan.
Didžioji dalis visuomenės renkasi vandenį
buteliuose arba perfiltruotą iš krano. Liku-
sieji naudoja distiliuotą arba įsigyja vandens
aparatą. Tačiau kyla klausiams, kokį vandenį
gerti yra sveikiausia?

Kokį vandenį geriame?

Vanduo iš krano. Nenuostabu, kad di-
džioji dalis visuomenės renkasi van-
denį iš krano. Tai yra pigiausias ir pa-
togiausias naudojimo būdas, bet ar
susimąstome, iš kur tas vanduo ateina? 

Paskaičiuota, kad kasmet į van-
denį patenka milžiniški kiekiai che-
mikalų ir kitokių nuodingų medžiagų,
tokių kaip chloras, fluoras, geležis, ra-
dioaktyvios medžiagos, aliuminis, gyv-
sidabris, toksinės medžiagos, antibio-
tikai ir kitokie vaistai. Taip pat nepa-
mirškime paminėti susidariusių bak-
terijų, rūgščių, pesticidų, kurie gali su-
kelti net vėžį. Užmiestyje gyvenančių
žmonių patręštos pievelės chemikalai
taip pat nuteka į giluminius vandenis,
kurį mes geriame.

Iš visų chemikalų, esančių van-
denyje, didžiausią kiekį sudaro chloras.
Kasmet į vandentiekį supilama milži-
niški kiekiai chloro kovoti su bakteri-
jomis. Aš užuodžiu chlorą netgi plau-

Vanduo – gyvybės šaltinis

damasi rankas virtuvėje, jau nekalbu
apie vandens gėrimą. Pagrindinis chlo-
ro tikslas yra naikinti visa, kas gyva.
Tad pagalvokime – jei per dieną išge-
riame 3–4 litrus vandens, koks chloro
kiekis patenka į organizmą. Patekęs į
organizmą chloras sunaikina gerąsias
bakterijas, ardo ir naikina ląsteles ir
kraujagyslių sieneles, sudaro žaizdas
arterijose. Kitaip tariant, vartodami šį
chemikalą, kuris yra vandenyje, mes
nužudome dalį savęs.

Vanduo buteliuose. Tai daugeliui
priimtinas vandens vartojimo būdas.
Žmonės, kurie nenori naudoti krano
vandens, paprastai renkasi vandenį
buteliuose. Visų pirma, tai yra brangus
pasirinkimas. Pagalvokime – jei bute-
lis vandens kainuoja 1 dol., o žmogus
per dieną išgeria 1–3 butelius van-
dens, o jei šeimoje yra 3–5 asmenys, tai
jau 15 dol. per dieną tik už vandenį. Ap-

skaičiuota, kad per metus žmogus iš-
leidžia 2 000– 5 000 dol. tik už vandenį. 

Visų antra, tyrimai parodė, kad
kas trečiame vandens butelyje randa-
mi tokie teršalai kaip arsenas, kance-
rogenas bei rūgštys. Šiandien prekybos
centruose matome lentynas, nukrautas
įvairių rūšių vandeniu: švarus vanduo,
šaltinio vanduo, tikras vanduo, gyvas
vanduo ir pan. Bet ar susimąstome,
kiek laiko tas vanduo jau stovi plasti-
kiniuose buteliuose? Tai kaip tokį van-
denį galima vadinti gyvu, sveiku, gry-
nu vandeniu? Taip pat visi žinome, kad
plastikas yra cheminė medžiaga, kuri
ilgainiui patenka į vandenį. Kuo van-
duo ilgiau stovi plastikiniame butely-
je, tuo jo kokybė blogesnė. Mokslinin-
kai įrodė, kad chemikalas bisphenol A,
kuris randamas plastikiniuose van-
dens buteliuose, yra susijęs su krūties
vėžiu.

Distiliuotas vanduo. Kai kurie žmo-
nės renkasi distiliuotą vandenį. Tiki-
ma, jog distiliuotas vanduo yra svei-
kiausias vanduo, kokį žmogus gali
gerti. Deja, tai netiesa. Filtruojant
vandenį distiliavimo būdu išfiltruoja-
mos ne tik toksinės medžiagos, bet ir
visi mineralai, kurie reikalingi žmo-
gaus organizmui. Tad toks vanduo yra
vadinamas ,,mirusiu” vandeniu. Jis ne
tik neduoda žmogui naudos, bet gali pa-
daryti netgi žalos. Įrodyta, jog disti-
liuotas vanduo skatina rūgščių kaupi-
mąsi organizme. O rūgštinė aplinka
yra pati palankiausia dirva kauptis ir
klestėti ligoms. 

Šarminis vanduo. Tai sveikiausias ir
pigiausias būdas vartoti vandenį. Šar-
minis jonizuotas vanduo ne tik ne-

Kankina osteoporozė, aukštas kraujo spaudimas, 
nuovargis, diabetas, nutukimas, širdies ir kitokios ligos?

Ar atkreipėte dėmesį, kokį vandenį geriate?
30 mln. žmonių geria užterštą krano vandenį. 

Daugiau nei 3 mln. žmonių kasmet  miršta nuo ligų,

susijusių su nešvariu vandeniu.

Bet yra būdas save apsaugoti.
1998 m. dr. Shirahata Kyushi atliko ty-

rimus ir atrado ryšį tarp jonizuoto ir taip

vadinamo ,,stebuklingo” vandens, kuris

nuo senovės žinomas kaip galinga gy-

domoji jėga. Būtent po šio pastebėjimo

Japonijoje buvo sukurtas vandens apara-

tas, kuris gamina šarminį jonizuotą ,,kan-

gen” vandenį.

Aparatai, gaminantys jonizuotą

vandenį, tapo nepakeičiamu įrankiu

medicinoje ir daugelio žmonių na-

muose.

Daugiau informacijos:

www.jurgita.kangendemo.com

El. paštas: jurgita.raskeviciute@gmail.com

arba tel. 646-764-9462

kenkia organizmui, bet turi gydomąją
galią. Šiame vandenyje gausu antiok-
sidantų, mineralų bei kitų žmogaus or-
ganizmui reikalingų medžiagų. Tyri-
mai įrodė, jog geriant šarminį joni-
zuotą vandenį susitvarko miego prob-
lemos, susireguliuoja virškinimas,
žmogus tampa daug žvalesnis ir ener-
gingesnis, susitvarko viduriai. Šis van-
duo taip pat stiprina imunitetą, sulė-
tina senėjimo procesą, drėkina kūną ir
odą, apsaugo nuo osteoporozės, padeda
numesti svorio.

Šarminis vanduo turi tris pagrin-
dines savybes. Neutralizuoja rūgštis,
kovoja su oksidacija (sulėtina senėjimo
procesą), ir šio vandens molekulės yra
daug mažesnes negu kitų vandenų,
todėl jis geriau ir lengviau įsigeria į
kiekvieną kūno ląstelę. Taip organiz-
mas yra aprūpinamas deguonimi ir
drėgme iki mažiausios ląstelės. Dr.
Otto Warberg gavo Nobelio premiją už
tai, kad sužinojo vėžio ligos priežastį.
Ta priežastis yra deguonies trūkumas.
Ir kaip minėjau, geriant šarminį joni-
zuotą vandenį net mažiausia ląstelė yra
aprūpinama deguonimi.

Minėjau, kad rūgštys yra palan-
kiausia dirva įvairioms ligų ląstelėms
daugintis. Rūgštys organizme atsi-
randa nuo streso, nuo maisto ir van-
dens, nuo užteršto oro, mažo judėjimo
ir pan. Todėl yra labai svarbu neutra-
lizuoti rūgštis kūne valgant daug dar-
žovių, judant ir geriant šarminį van-
denį. Šis vanduo puikiai neutralizuo-
ja rūgštis organizme, pripildo jį de-
guonimi, mineralais ir kitokiomis gy-
vybinėmis medžiagomis. Jokia liga
negali išgyventi šarminiame kūne.
Žmonės, kuriuos kankina osteoporozė,
aukštas kraujo spaudimas, nuovargis,
diabetas, nutukimas, širdies ir kitokios
ligos, pirmiausia turi atkreipti dėme-
sį į vandenį, kurį geria.

1998 m. dr. Shirahata Kyushi uni-
versitete, Japonijoje, atliko tyrimus
ir atrado ryšį tarp jonizuoto ir švento
vandens, dar kitaip vadinamo stebuk-
linguoju vandeniu. Šventas vanduo
nuo senovės yra žinomas kaip galinga
gydomoji jėga, ir patirtis rodo, jog jis
veikia geriau nei vaistai. Būtent po šio
pastebėjimo Japonijoje buvo sukur-
tas vandens aparatas, kuris ir gamina
šarminį jonizuotą vandenį, dar kitaip
vadinamą ,,kangen” vandeniu.

Tad prieiname prie išvados – jei
žmonės gertų daugiau vandens, o ypač
sveiko šarminio vandens, ne tik svei-
kata pagerėtų, bet ir visas gyvenimas.

Daugiau informacijos apie šarminį

jonizuotą vandenį galite rasti tinklala-

pyje www.jurgita.kangendemo.com

www.draugas.org
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MANO  VIRTUVĖ

Blyneliai su morkomis, obuoliais ir
džiovintomis slyvomis

Reikės:
400 g (14 oz) morkų
2 obuolių
3 šaukštų kefyro arba natūralaus
jogurto
2 šaukštų manų kruopų
4 arb. šaukštelių cukraus
2 kiaušinių
1/2 puodelio džiovintų slyvų
1/4 arb. šaukštelio sodos
žiupsnelio druskos
aliejaus kepimui

Morkas sutarkuoti smulkia tar-
ka. Į kefyrą supilti sodą, išmaišyti ir
supilti į kefyrą morkų tarkį. Pridėti
manų kruopų, cukraus, druskos, vis-
ką išmaišyti. Išplakti kiaušinius ir

supilti į tešlą. Išmaišyti ir palikti teš-
lą pusvalandį pastovėti.

Stambia (burokine) tarka sutar-
kuoti obuolius (jei labai sultingi, ge-
riau juos supjaustyti kubeliais.

Džiovintas slyvas (be kauliukų)
nuplauti, nusausinti ir supjaustyti
mažais kubeliais.

Obuolius ir slyvas suberti į tešlą,
išmaišyti.

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir kep-
ti nedidelius blynelius.

Skanu su grietine ar su uogų
tyre.

Tikiuosi, kad jums patiks šie ru-
deniški blyneliai!

Jūsų Indrė

A † A
ALDONA T. JOKUBAUSKIENĖ

BALTRAMONAITĖ
Mirė 2018 m. spalio 28 d. Bolingbrook, IL.
Gimė 1932 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Kybartuose. 
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Oak Lawn, IL ir Marquette Par-

 ke, Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus  Ričardas su žmona Vanda, sūnus Leonas su

žmona Jude, sūnus Robertas su žmona Rima; anūkai Janina Gian-
tomasso su vyru Pat, Peter Jokubauskas su žmona Re becca, Nico-
le Jokubauskaitė, Michael Jokubauskas, Jonas Jokubauskas su žmo-
na Julia, Liana Jokubauskaitė ir Vitas Jokubauskas; pro anūkas Tan-
ner Giantomasso, brolis Vytas Baltramonas su šeima ir kiti gimi-
nės.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Eduardo.
Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 2 d. nuo 9 val. r.  iki

11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Le mont,  ku-
rioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.  

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus  ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 3 psl.
Po pertraukėlės buvo tęsiami va-

dovaujančių Tarybos organų rinki-
mai. Sesijos dalyviai aktyviai dalyva-
vo Tarybos prezidiumo, Konfliktų,
Kontrolės komisijų rinkimuose. Rin-
kimų rezultatai paskelbti kitą dieną,
sekmadienį. Į JAV LB XXII Tarybos
prezidiumą išrinkti: Rima Girniuvie-
nė, Nerija Orentienė, Ingrida Misevi-
čienė, Sigita Šimkuvienė, Artūras Ži-
lys. Tarybos prezidiumo pirmininke iš-
rinkta Nerija Orentienė iš South Ri-
ding, Washington, DC. Šeštadienio se-
sijos darbai baigti šv. Mišiomis ir iš-
kilminga vakariene su menine prog-
rama Monarch viešbučio salėje, kurios
metu buvo pristatyta Šiaurės Amerikos
XVI Lietuvių tautinės šokių šventės,
vyksiančios 2020 m. Philadelphijoje,
programa. Nuotaikingam pasilinks-
minimui antroje vakarienės dalyje
grojo ansamblis ,,Vairas” iš Lietuvos. 

***
Sekmadienį sesijos posėdžiai vyko

nuo ryto. Buvo pranešti šeštadienį vy-

kusių rinkimų rezultatai, išklausyti
Jaunimo, Socialinių, Religinių reikalų
bei Įstatų komisijų pranešimai ir pa-
teikti balsavimui rezoliucijų projek-
tai, patvirtinta JAV LB 2019 m. sąmata,
išklausyti Tarybos narių pasisakymai,
klausimai ir pasiūlymai, o taip pat pa-
tvirtinta JAV LB XXII Tarybos  antro-
sios sesijos vieta ir laikas. Kita XXII Ta-
rybos sesija vyks 2019 m. rugsėjo mėn.
pabaigoje ir spalio pradžioje Čikagoje. 

Baigę XXII Tarybos I sesijos dar-
bus dalyviai išvyko į namus kupini
naujos patirties, gerų įspūdžių ir pri-
siminimų.  

Baigiant norėtųsi nuoširdžiai pa-
dėkoti šio forumo organizatoriams –
Portlando Lietuvių Bendruomenei už
puikiai suruoštą sesiją, darbingą ap-
linką, turiningą programą, rūpestį ir
šilumą, draugiškumą, nuoširdumą ir
didelį darbą, kad viskas vyktų sklan-
džiai ir laiku.

Valio Portlando lietuviams!

Violeta Rutkauskienė – JAV LB
XXII Tarybos narė.

LB Tarybos sesija

Atkelta iš 1 psl.
Šis pastatas – tai Lietuvos vals-

tybingumo tęstinumo simbolis. O
taip pat simbolis JAV politikos rem-
ti Baltijos ir kitų tautų laisvės ir de-
mokratijos siekius. Amerikiečiai turi
didžiuotis tai, kad Lietuvos ambasa-
dos pastatas niekuomet nebuvo ati-
duotas sovietams”, – sakė ambasa-
dorius, pabrėždamas JAV lietuvių
bei Amerikos latvių indėlį išlaikant
ir išsaugojant šį pastatą.

Inga Stanytė-Toločkienė pabrėžė,
kad Lietuva yra gerai išmokusi lais-
vės pamokas. Pirmoji pamoka – už
laisvę reikia kovoti, laisvę reikia
nuolat puoselėti. Todėl Lietuva šian-
dien investuoja į krašto gynybą, kar-
tu su sąjungininkais stiprina NATO
aljansą, o taip pat prisideda prie ry-
tinių kaimynių demokratijos ir lais-

vės stiprinimo. Antroji pamoka –
laisvę yra lengviau apginti, nei ją at-
sikovoti. Todėl šiandien Vakarų pa-
sauliui kylantis iššūkis- išlaikyti
tvirtą ir principingą politiką agre-
syvių veiksmų akivaizdoje.

Su Valstybės atkūrimo šimtme-
čiui skirta paroda jau turėjo progos
susipažinti Čikagos bendruomenė, o
ES atstovybėje Washingtone ši paro-
da veikia beveik visą mėnesį – nuo
spalio 10 d. iki lapkričio 2 d. Parodos
kuratorė Irena Chambers parodą
„Už laisvę” prilygino geram filmui
arba romanui, nes ji turi nuostabią is-
toriją, kurioje daug herojų, priešų,
laimėtų ir pralaimėtų kovų ir, kaip
pridera geram Hollywoodo filmui – is-
torija baigiasi laimingai.

LR ambasados Washingtone inf.

Atidaryta paroda „Už laisvę”

A † A
PAUL G. MINTAUTAS

Gimė 1951 m. rugsėjo 18  d. Chicago, IL.
Mirė 2018 m. spalio 29 d. Glenview, IL.
Gyveno Downers Grove, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Cathi (Kurpiers) Mintautienė, duktė Ing rida

Mintautaitė, brolis Linas, svainė Charlotte Stelmok su artima
drauge Ilene Kasper.

Pašarvotas bus penktadienį, lapkričio 2 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val.
v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont,
IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d. Iš Petkaus Lemont lai-
dojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jur gio Matulaičio
misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mi šios už jo sielą. Po šv.
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus da ly-
vauti šiose laidotuvese.

Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai Support for People with
Oral, Head and Neck Cancer.(www.spohhn.org)

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

,,Atlantic Council” vyresnysis tyrėjas Jeff Gedmin ir LR ambasadorius JAV Rolandas Kriš-
čiūnas  diskutavo apie laisvės ir demokratijos idėjas transatlantinių santykių kontekste.

LR ambasados JAV nuotr. 
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� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 3 d., šeštadienį, 10 val. r.
,,Draugo” redakcijos patalpose, 4545 West
63rd Str. Čikagoje. DF nariai ir svečiai nuo-
širdžiai kviečiami dalyvauti. 

� Lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v. ga-
lerijoje „Siela” (14911 127 Str., Lemont, IL)
įvyks korp. „Giedra” narių kūrybos parodos
„Meno juosta” atidarymas. Paroda veiks iki
lapkričio 19 d. Kviečiame apsilankyti!

� Skautai akademikai kviečia visus į me-
tinę šventę, kuri vyks lapkričio 17 d., šeš-
tadienį, 6:30 val. v. Chateau Orleans, 8025
S. Cass Ave, Darien, IL, 60561. Kviečiame
iš anksto užsisakyti vietas, skambinant tel.
630-243-6302 arba el. paštu: ausre-
les@comcast.net

� Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Panevėžio klubas visus maloniai kviečia
į muzikinę popietę su Algimantu Barniškiu
ir Rimantu Pumpučiu Švč. M. Marijos Gi-
mimo parapijos salėje. Pietūs ir koncertas
– 20 dol. Vietas galima užsisakyti iš anks-
to tel. 630-915-7808 (Zita) arba 773-776-
4600 (Audra).

�  Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. PLC Rimo Banio šeimos vardo salėje
– dokumentininko Arvydo Reneckio prane-
šimas apie kuriamą filmą ,,Amerikos lietu-
vių istorija”. Bus rodomos ištraukos iš bū-
simo filmo. Renginio organizatoriai – PLC ir
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Vai-
šinsimės cepelinais, kava ir pyragais. At-
vykite.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Lapkričio 9 d., penktadienį 10:30 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks Central Asia Productivity Research Cen-
ter (CAPRC) verslo sesija ,,Lietuva ir Centrinė Azija – istoriniai verslo partneriai”.
Dalyvaus CAPRC pirmininkas prof. Harry Lepinske, adv. Alexander R. Domans-
kis, LR generalinio konsulato Čikagoje atstovas Saulius Pumputis, CAPRC regio-
no koordinatorius Andrew Johanson. Renginį remia Lithuanian Chamber of Com-
merce in Chicago. 

Lapkričio 30 d., penktadienį,
7 val. v. – Lietuvos tautodai-
lininkės Valerijos Nagienės
siuvinėtų paveikslų parodos
atidarymas. Laukiame!

AmazonSmile praneša,
kad 5 dienas, nuo
spalio 29-osios iki
lapkričio 2-osios, net
10 kartų padidina
savo paramą – vietoje
įprastų 0,5 proc.
išmokėdama 5 proc.! 

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 6 val. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
!"#$"%&'#()"*%+,

!"#$%&'(')*$+,
!"#$%&'&()$*+,,,---)&'&()$*+

./0!"+1,,,2)345,
678,,,,,,,,,2)495,

:*;<!=,:/*<1,,>,,?$@!';,A/"B!"+,
6"=;*"/=!$"/',C,D$E;1=!&,F!*;1
G;;",8&&$("=1,>,:$'';+;,./0!"+1

Apsipirkite per smile.amazon.com, paramos gavėju
nurodydami Draugas Foundation ir

paremkite Draugo fondą!

DRaUgo fonDaS iR,,DRaUgo” laiKRaŠtiS
š. m. lapkričio 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

maloniai kviečia į Draugo fondo išleistos Juozo Skiriaus knygos

JaV liEtUViŲ DaRBai liEtUVai 1918–2018 metais
pristatymą 

Ateitininkų namuose, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Dalyvaus autorius prof. Juozas Skirius (Lietuva).
Knygą bus galima įsigyti. Vaišės.


