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PERIODICALS

Karina Krysko-Skambinė

Artėja neeilinis įvykis meno gerbėjams. Jau spalio 6 d. Čikagoje, Auditorium Theatre salėje,
vienintelį kartą bus rodomas
vienas brangiausių, įspūdingiausių ir patriotiškiausių scenos
pastatymų – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas
miuziklas ,,Žygimanto Augusto
ir Barboros Radvilaitės legenda”.
Gausi miuziklo kūrybinė grupė
jau atkeliavo į JAV. Prieš kelionę
apie išskirtines gastroles Čikagoje ,,Draugas” pakalbino kelis
šio miuziklo atlikėjus.

Su kokiomis mintimis ir jausmais ruošėtės šioms gastrolėms,
kurios jau dabar verčia pajusti atsakomybę prieš užjūrio žiūrovą,
nes nuolat spaudoje vadinamos didžiuliu istoriniu kultūros įvykiu?

ŠIAME NUMERYJE:

Karina Krysko-Skambinė, dainininkė, šokėja, pagrindinio Barboros Radvilaitės vaidmens atlikėja.
Esu labai pakylėtos nuotaikos, labai džiaugiuosi. Visada, kiek teko lankytis JAV, būdavo paprasti koncertai kur
nors klube, keliems šimtams žmonių. Tokio lygio pasirodymo užsienyje, tokioje salėje neteko patirti niekada. Juokavome, kad pirma išvyka su miuziklu iš Lietuvos ir iškart į Ameriką, lengvų kelių neieškome – iškart už Atlanto.
O jei rimtai: tikimės, kad viskas pavyks, ir žiūrovai Čikagoje išvys tai, ką mato ir žiūrovai Lietuvoje. Žmonės Čikagoje labai šilti, labai išsiilgę Lietuvos, lietuvių kalbos.
Kiek pastebėjau praėjusiuose koncertuose – jie atvira šir-

Lietuvė su plakatu – 3 psl.

Kaina 1.50 dol.

Jeronimas Milius

dimi viską priima ir yra nuostabiausia auditorija, apie kokią tik galima svajoti.

Jeronimas Milius, dainininkas, miuzikle vaidinantis Radvilą Juodąjį.
Atsakomybę prieš žiūrovus jaučiu nuolat ir visada
stengiuosi suvaidinti maksimaliai gerai, nesvarbu, ar spektaklis Lietuvoje, ar Čikagoje. Tačiau taip, reikia sutikti, kad
šis pasirodymas mums ir jums tikrai ypatingas. Manau,
kad man tai gali būti vienintelė proga gyvenime pasirodyti Amerikos scenoje su tokiu dideliu projektu. Vaidinti nuostabiame, istoriniame teatre. Nekantrauju pamatyti
salę gyvai, nes iš nuotraukų ji atrodo užburianti. Vėlgi pasikartosiu – tokia scena gali būti vienintelė gyvenime. Nežinia, ar dar kada teks lipti į Čikagos vieno svarbiausių
teatrų sceną…

Lietuvio debiutas
MET įvyko
pusmečiu
anksčiau, arba
Nesibaigiančios
Vaido Vyšniausko
„intrigos”

K

– 7 psl.

ai rugsėjo 4–6 d. laidoje „Draugas” parašė, kad kylanti operos žvaigždė – tenoras Vaidas Vyšniauskas, pasaulyje prisistatantis kaip Kristian Benedikt, Metropolitan Opera teatre debiutuos rugsėjo 24-ąją,
o po savaitės – rugsėjo 30 d. jau dainuos Čikagoje – surengs koncertą Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir dainuos Metų žmogaus titulo suteikimo Marijui Gudynui iškilmėse
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, tiems, kurie seka Metropolitan Opera repertuarą, buvo
aišku, kad redakcija... prašovė pro šalį. Iš tiesų – redakcijos darbuotojus suklaidino Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusi žinutė, kad
V. Vyšniauskas New Yorke debiutuos būtent
rugsėjo 24-ąją, nors pagal Metropolitan Opera kalendorių tai turėjo įvykti tik pavasarį, kovo
– 2 psl.
28 dieną.

Atgijo lituanistinių
mokyklų klasės – 4–5 psl.

Netikėtas lietuviui sprendimas – grimuotis ir į sceną!

Jonathan Tichler/Met Opera nuotr.

Gyventi – tai nuolat gimti. Būtų per daug paprasta gauti jau užbaigtą sielą – Antoine de Saint-Exupéry
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Valstybės vadovams – mokslininkų kreipimasis
dėl Lietuvos paminėjimo rašytiniame šaltinyje 1010 metinių minėjimo
„2019 metais sukanka 1010 metų nuo dabar žinomo
seniausio rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo metraštyje Lietuvos paminėjimo, aprašant 1009 metų kovo
9 d. įvykius. Esame įsitikinę, kad ši išskirtinė mūsų valstybei diena turėtų būti kasmet valstybės mastu iškilmingai minima prasmingais, išliekamąją vertę turinčiais valstybingumo akcentais, o 1009 m. kovo 9 d. data
turėtų tapti svarbia mūsų valstybės gyvenimo gaire”
– rašoma grupės žinomų mokslininkų kreipimesi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir ministrą pirmininką Saulių Skvernelį.

Š

iame 2018 m. rugsėjo 27 d. šalies vadovams įteiktame visuomenės atstovų kreipimesi, pasirašytame Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatų, akademikų, aukštosios mokyklos rektorius ir įvairių mokslo sričių profesorių
primenama, kad pasaulio istorinėje literatūroje
yra nusistovėjusi tradicija metus skaičiuoti nuo pirmojo paminėjimo rašytiniame šaltinyje, tačiau kovo
9 d. ligi šiol nėra įtraukta į Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo
2017–2020 m. minėtinų datų sąrašą. Čia taip pat pasigendama ir seniausio rašytiniuose šaltiniuose
Lietuvos paminėjimo 1010-ųjų metinių iškilmingo

valstybinio minėjimo kitąmet kovo 9-ąją.
Siekdami skatinti visuomenės dalyvavimą
valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje bei skatinti
Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, taip pat ugdyti pagarbą
valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, grupė inteligentijos atstovų kreipimesi pasiūlė kovo 9ąją paskelbti LIETUVOS DIENA, ją įrašyti į minėtinų datų sąrašą ir nuo šiol minėti kasmet, o
2019 metų kovo 9 d. iškilmingai valstybės mastu pa-

minėti Lietuvos pirmojo paminėjimo 1010-ąsias metines.
Ši data ir diena mūsų istoriografijoje ir valstybės gyvenime yra išties išskirtinė. Dar 1997 metais,
t. y. likus 12 metų iki didelės svarbos valstybės įvykio, grupė istorikų ir inteligentijos atstovų kreipėsi į Prezidentą Algirdą Brazauską ir informavo jį apie
artėjančią itin svarbią mūsų tautai sukaktį – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį 2009-aisiais.
Tuomečiam Seimui teiktame aiškinamajame rašte
„Dėl 2009 metų paskelbimo Lietuvos tūkstantmečio
metais” pabrėžta, kad „Ši data turėtų tapti svarbiu
reiškiniu mūsų tautos valstybės gyvenime”. Vėliau
Prezidento dekretu buvo įkurta speciali valstybinė
komisija bei Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo direkcija parengusi įsimintiną Lietuvos tūkstantmečio programą. Pagal ją buvo atstatyti Valdovų rūmai,
visus 2009-uosius metus visoje šalyje vyko gausybė
prasmingų Lietuvos 1000-mečio minėjimo renginių.
Tačiau nei jubiliejiniais 2009 metais, nei vėliau
moksliniais tyrimais pagrįsta Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo diena – kovo 9-oji – nebuvo
įprasminta, ji iki šiol nėra įtraukta į minėtinų dienų sąrašą. Todėl mokslininkai sunerimo dėl abejingumo vienai iš svarbiausių Lietuvos istorijai datų.

Lietuvio debiutas MET įvyko pusmečiu
anksčiau, arba Nesibaigiančios
Vaido Vyšniausko „intrigos”

kuris turėjo vykti
spalio 1 d.,
repeticijoje
buvo išbandytas ir V.
Vyšniauskas.
Kitą dieną žur-

G

Vaidas Vyšniauskas, kurio sceninis vardas Kristian Benedikt, išgelbėjo spektaklį – trečiajame ,,Samsono ir Dalilos” veiksme pakeitė tenorą Roberto Alagna (d.)
V. Vyšniausko asmeninio archyvo nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Vis dėlto „Draugas” pasirodė
pranašiškai – Vaidas Vyšniauskas pasaulio operos šventovėje New Yorke netikėtai debiutavo spalio 1 d.
Taigi mes apsirikome tik kelio-mis
dienomis. Ir štai kaip viskas vyko!
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rįžusio po Čikagos koncertų į
New Yorką Vaido Vyšniausko laukė netikėtumas... Jau per sezono
atidarymą rugsėjo 24 d. Metropolitan
Opera senbuvis Roberto Alagna, kuris
atliko Samsono vaidmenį, buvo pradėjęs negaluoti, ir „Opera Wire” parašė, kad jis premjeroje pasirodė „labai
nekaip”. Todėl prieš antrąjį spektaklį,

nalistei jis papasakojo: „Vakar, prasidėjus trečiajam
spektaklio veiksmui, jau norėjau išeiti
iš teatro, kai staiga teko skubiai susiruošti pasirodymui. Tai buvo taip netikėta! Bet nepasimečiau – nejaučiau
streso”, – pasakojo dainininkas, įžengęs
į svarbiausią pasaulio operos sceną
Kristiano Benedikto vardu ir tapęs pirmuoju lietuvių dainininku, pasirodžiusiu Metropolitan Opera sezono pradžios premjeroje.
Kad tai buvo įvykis ir pačiam teatrui, galima suprasti iš spalio 2 d. lrytas.lt žurnalistės Astos Andrikonytės
paskelbto straipsnio „Lietuvių tenoras
išgelbėjo ‘Metropolitan Opera’ premjerą – pakeitė pagrindinę žvaigždę”.
Dar nenuslopus pirmajam susijaudinimui, dainininkas V. Vyšniauskas
žurnalistei papasakojo, kas vyko scenoje po spektaklio: „Debiutas pavyko
puikiai! Žmonės plojo stovėdama, cho-

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)
Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00

„Draugo” inf.

ras ir orkestras šaukė
‘Bravo!’
Maestro
Mark Elder užlipęs į
sceną paspaudė man
ranką ir jos nepaleido, kol nusilenkėme ir uždanga
užsidarė.”
V. Vyšniauskas jau nuo rugpjūčio New Yorke
repetavo Samsono partiją Camille SaintSaëns operoje
„Samsonas ir Dalila”. Jos
premjera rugsėjo 24-ąją prasidėjo naujas Metropolitan Opera sezonas. Pirmosiose premjerose Samsoną turėjo
dainuoti prancūzų žvaigždė Roberto
Alagna, Dalilą – latvių primadona Elyna Garanča.
V. Vyšniauskas Samsoną yra dainavęs daug kartų ir įvairiose scenose –
Sankt Peterburge, Maskvoje, Pekine,
Turine ir Paryžiuje geriausių šių dienų
operos atlikėjų pasaulyje apsuptyje.
Bet intrigos dar nesibaigia – neišku, kaip bus su trečiąja šios operos
premjera New Yorke, kuri numatyta
spalio 5-ąją. Ar R. Alagna iki to laiko
spės pasveikti? O spalio 20-ąją? Kai
šis spektaklis iš New Yorko bus transliuojamas į daugiau kaip 2200 kino teatrų 73 pasaulio šalyse? Lietuvos melomanams, žinoma, būtų malonu Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos „Forum Cinemas” ekranuose pamatyti Vaido Vyšniausko Samsoną.

Parengta pagal lrytas.lt

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00
Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą – metams $70.00

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.

Administracija dirba kasdien nuo 9:00 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

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

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

Korektorė –
Dalia Sokienė

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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Lietuvė su plakatu
JUOZAS GAILA
Bevartant „Facebook” užkliuvo vienas plakatas. Užkliuvo, nes jis įdėtas vienos lietuvės, dalyvaujančios Progressive Minds@LAC liberalios (taip ji
save vadina). Ji į „Facebook” prikrauna begalę komentarų, juodinančių JAV prezidentą Donald
Trump ir apskritai dešiniuosius, bet mane nustebino
šis plakatas, susilaukęs pagyrimo iš mano kartos.
Plakate didžiulėmis raidėmis įrašyta „White Supremacy the ideology of losers” ir mažomis „fueling fear & hate for centuries”. Toliau rašoma:
„1865 lost civil war 1945 lost WWII”.

P

lakate patogiai pasirinkti metai, kai Amerikoje vyko pilietinis karas, tartum panaikinus
vergiją juodieji tapo lygiateisiai. Sunku buvo
įvesti lygybę krašte, kurį sukūrė Anglijos kolonistai, karu atsiskyrę nuo savo tėvynės – Anglijos. Jie
išgrūdo iš šio kontinento ispanus, prancūzus, apkarpė besikuriančią Meksiką, suvarė šio kontinento šeimininkus indėnus į rezervatus, prisivežė
vergų iš Afrikos dirbti plantacijose, 1882 m. jie sustabdė kinų veržimąsi į Ameriką. Sunku kinams
buvo tapti legaliems, o nelegalius gaudė, sodino į kalėjimus, deportavo. 1943 m. prez. Franklin D. Roosevelt sumažino sunkumus kinams legalizuotis ir tik
1965 m. sunkumai buvo visiškai panaikinti.
1942 m. prezidentas Theodore Roosevelt pasirašė įstatymą suimti visus 127 000 japonų kilmės
amerikiečius ir patalpinti į koncentracijos stovyklas (jis pats taip tas stovyklas vadino). Nei vienas iš
jų nebuvo apkaltintas šnipinėjimu, sabotažu ar terorizmu. Jie visi buvo lojalūs Amerikai. Ir tik 1988
m. prezidentas Ronald Reagan atsiprašė japonų už
internavimą 1942–1945 m. ir paskyrė 20 000 dol. kiekvienam asmeniui, buvusiam tose stovyklose. Keista, respublikonai: prezidentas Abraham Lincoln panaikino vergiją, prezidentas Reagan atsiprašė Amerikos japonų, kuriuos demokratas Roosevelt buvo sugrūdęs į koncentracijos stovyklas.
Bet paliksiu tuos metus ir pereisiu prie 1945 m.
plakato, kuriame teigiama, kad Antrajame pasauliniame kare „White Supremacy” pralaimėjo karą.
Atrodo, kad kalba eina apie nacistinę, rasistinę, Hitlerio valdomą Vokietiją, kurioje ir jos okupuotuose
kraštuose masiškai buvo žudomi žydai. Europoje žydai nebuvo mėgstami. Caro valdymo laikais Lenkijoje ir Rusijoje vykdavo pogromai prieš žydus, ko
nebuvo Lietuvoje. O Amerika 1939 m., likus tik trims
mėnesiams iki karo, nepriėmė laivo su žydais pabėgėliais, nepriėmė jų ir Kuba bei Kanada. Laivas
su žydais visą mėnesį plaukiojo ir išlaipino žydus
Antwerpeno uoste blaškytis Europoje. Maža jų išliko
gyvų. Tik 1944 m., karui baigiantis, pagaliau prezidentas Roosevelt leido Fort Ontario, Osvego, N.Y.,
įsteigti stovyklą žydams pabėgėliams.
Bet ar karas prasidėjo dėl rasizmo ir pralaimėjo
rasistai, kaip teigia ta lietuvė su plakatu ir ją liaupsinantys draugai? Karą pradėjo Vokietija, užpuldama Lenkiją ir vėliau Rusiją. Vokietija turėjo musulmonų diviziją, Vokietijos sąjungininkė buvo Japonija, tai prie ko tas rasizmas ir sukurtas ,,White Supremacy”? Ironiška, kad šios lietuvės tėvai karo
metais pabėgo į rasistinę Vokietiją ir net ten studijavo.

S

t t t

avo jaunystėje vokiečių okupacijos metais girdėdavau suaugusius kalbant, kad anglai nugalės
vokiečius ir kad rusams neleis vėl užimti Pabaltijo. Iš tikro tai vokiečių karius sutikome su gėlėmis, nes tūkstančiai mūsų dar buvo sąrašuose ištrėmimui ir vokiečiai tikrai mus išgelbėjo nuo Sibiro. Tikėjome, kad vokiečiai suteiks mums autonomiją. Deja, vokiečiai išvaikė laikinąją Lietuvos vyriausybę, uždarė aukštąsias mokyklas, gaudė jaunus
vyrus į įvairias darbo kuopas ir į vokiečių kariuo-

menę. Kartais mus aplankydavo tėvo brolis Jonas. Jis buvo policininkas, tik nežinau, kokioje nuovadoje dirbo. Atvažiuodamas pas mus į
Virbalį atveždavo ir pogrindžio antinacinių laikraščių: „Į Laisvę”, „Kuntaplį”, „Lietuvos Judą”.
Nusinešdavau aš tuos laikraščius į Kybartų
gimnaziją padalint. Dūsaudavome, kad „viens
raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva”.
Šeštadienio vakarais, po sunkių darbų,
šluodavau kiemą su motina ir iššlavę barstydavome gelsvu smėliu. Vieną tykų vasaros vakarą, man su motina bebarstant kieme smėlį,
ant kelio pasirodė didžiulis būrys žmonių. Pribėgę prie vartų pamatėme, kad tai žydai: moterys, vaikai, senukai. Vieni jų nešėsi ryšulėlius,
kiti net vilko lagaminus, bet dauguma ėjo kaip
stovi, taip brangūs. Juos lydėjo vokiečiai kariai,
ginkluoti mašinpistolėmis, o pora – net MG
lengvaisiais kulkosvaidžiais. Tarp vokiečių
matėsi keli lietuviai policininkų uniformomis
ir būrelis civilių. Būrys nuėjo ganyklų link, bet
mes prie darbo nebegrįžome. Už valandėlės pasigirdo tankūs šūviai ir šiurpūs klyksmai.
Mano motina, susiėmusi rankomis už galvos,
verkdama įbėgo trobon, aš lyg apstulbęs likau
bestovįs, kol nutilo šūviai. Apie žydų šaudymus
girdėjome. Girdėjome taip pat, kad ganyklose
kasamos duobės ir kad ten šaudys Virbalio ir
iš kitur atvežtus žydus, bet kažkaip tas viskas
buvo tolima ir ne visiškai tikra, bet tą vakarą
patys tapome tų žudynių liudininkais.
Visą naktį negalėjau užmigti. Tebegirdėjau
šūvius, klyksmą, tebemačiau vedamųjų veidus,
nors ir nepažįstamus. Už sienos raudojo motina, gi man tartum filme slinko vaizdai: mačiau
motiną verkiančią, kai žydai su gėlėmis sutiko
raudonarmiečius, ją begrįžtančią iš žydų krautuvių veik tuščiomis rankomis ir nepagailinčią
piktų žodžių jiems. Ji verkė, kai prasidėjus karui laidojom bėgančių žydų nukankintus ir meldė prakeikimo jiems ir jų rasei. O vis dėlto šiąnakt mano motina verkė dėl šaudomų žydų, ji
turbūt būtų verkusi, jei net tame šaudomųjų
būry būtų buvę tie tardytojai ir kankintojai.
Prasidėjus žydų šaudymams Virbalio gydytojas Junevičius supažindino mus su ruse, iš
tikro žyde Minina su dviem dukrom. Jis tebeturėjo vaikų prieglaudą, kurioje mano motina

jaunystėje gyveno ir laukėsi manęs, bet jis dabar bijojo priimti Mininos dukrelės. Minina su kitomis rusų karininkų šeimomis gyveno „katiušoms” duotose ankštose patalpose Virbalyje ir bijojo, kad kitų rusių bus išduota kaip
žydė. Ji buvo Raudonosios armijos politruko žydo, kuris
pirmomis karo dienomis žuvo ar vokiečių
buvo sušaudytas, žmona. Ji verkdama prašė paimti ir slaptai auginti jos vieną dukrą, būdama įsitikinusi, kad pati bus suimta ir patalpinta su žydais į getą. Jos su vyresne dukra vyksiančios tolyn į kaimus,
kur jau dr. Junevičiaus dėka turi kas jas
slėps. Mačiau, kaip mano tėvai šnibždėjosi, ir tuoj mūsų namuose, kaip mano sesuo,
atsirado penkiametė žydaitė Lora.
Rusams veržiantis į Lietuvą dalelė lietuvių bėgo į Vokietiją. Miestiečiai traukiniais, ūkininkai vežimais. Tomas Baukelis
„Kultūros baruose” rašo: ,,Paskutiniais
karo mėnesiais Vokietiją užplūdo pabėgėlių minios. Jų buvo visur: keliuose, gatvėse, rūsiuose, prieglaudose, bombų slėptuvėse, traukinių stotyse ir kariuomenės barakuose”. Tarp devynių milijonų
įvairiausių pabėgėlių buvo ir lietuvių, apie
60 000.
Mūsų sodyba buvo prie Virbalio, tarp
dviejų kelių: vieškelio ir žvyrkelio, tai dažnai užsukdavo vokiečių kareiviai. Frontas
buvo sustojęs Alvite, tėvai dvejojo – bėgti ar
ne? Žydaitę Lorą grąžinome motinai. Ji
buvo tiek prisirišusi prie manęs, kad verkė ir nenorėjo grįžti pas motiną. Pas mus
apsigyveno grenadieriai su pora šarvuočių
ir lauko virtuve. Jie ragino mus bėgti į Vokietiją, davė mums maskuojamą brezentą
ir žemėlapių, kaip apeiti didesnius kelius
bei miestus ir išvengti lėktuvų puolimų.
Brezentą tėvas panaudojo būdai ant vežimo. Dvejoti nebereikėjo: atvyko vokiečių lauko žandarai ir įsakė per dvi
paras palikti namus ir vykti į Vokietiją. Rūbus ir kitus dalykus jau buvome užkasę ir užmaskavę, paėmėme tik lašinius, dešras, maišus miltų ir pririšome prie vežimo karvę. Patekome į vežimų koloną, žandarai mus nuvairavo į
Rytprūsius.
Prasidėjo mūsų kelionė į nežinią. Pasprukome iš kolonos, pasinaudodami gautais žemėlapiais važiavome
šunkeliais, vėl buvome pagauti ir prijungti prie kolonos,
kurioje buvo tik latvės, šnairuojančios į vienintelį vyrą
– mano tėvą. Kelis kartus užpuolė mus amerikiečių naikintuvai, padegė porą vežimų, mūsų karvė buvo peršauta anksčiau. Atsiradome Mecklenburge, kur mus nuutėlino su DDT, nors utėlių neturėjome, ir apgyvendino vienos našlės ūkyje. Netrukus burgermeisteris tėvą suėmė
ir išvežė kasti apkasų. Už savaitės tėvas pabėgo, jau visai
netoli griaudžiant patrankoms. Palikome verkiančią vokietę našlę ir įsijungėme į vežimų vilkstines. Važiavome,
važiavome leisdami kelias valandas pailsėti tik arkliams.
Patrankos jau griaudė iš užpakalio ir priekio. Bet vežimų
daugėjo, daugėjo ir amerikiečių lėktuvų. Jie tiesiog šienavo. Atsivėrė pragaras. Lėktuvų ūžesys, jų patrankėlių
kalenimas, žmonių šauksmai, degantys vežimai. Kartą lėktuvams mus užpuolus, kažkaip tėvas šoko nuo vežimo į vieną kelio pusę, o aš su motina – į kitą, kur buvo miškelis.
Abu kritome į griovį prie medžio, nepasiekę miškelio, medžio šakas skabė patrankėlių šūviai. Staiga motina šoko
iš griovio atgal į kelią ir, iškėlusi rankas į viršų, ėmė klykti nežmonišku balsu. Šokau ir aš iš griovio, bet čia pat gulintis vokietis kareivis iššoko greičiau už mane, griebė motiną už liemens ir parvertė ant žemės. Lėktuvai dingo. Net
nepadėkojęs kareiviui, tempiau su tėvu motiną į vežimą.
Motina aprimo. Pirmą kartą ją mačiau isteriškai klykiančią, visiškai praradusią pusiausvyrą. Tuoj išsukome
iš to kelio į nuošaliai esančią sodybą ir likome ten nakčiai.
Šeimininkė nekvietė į vidų, bet iš jos išgirdome džiugią
žinią, kad amerikiečiai čia pat.
Rytą ūkininkė išprašė mus iš savo sodybos. Atsidūrėme ant kelio, nežinodami kur važiuoti. Po kelių valandų privažiavome sustabdytą vežimų koloną. Amerikiečių
karinė policija tikrino visus. Visus ne vokiečius suvarė į
kitą vežimų koloną ir nukreipė į didžiulį dvarą, kur jau
buvo lenkų, ukrainiečių, vlasovininkų. Lietuvių vežimuose
nematėme. Prasidėjo apklausinėjimas. Nudžiugome sužinoję, kad tarp amerikiečių karių buvo ir vienas Amerikos lietuvis.
Nukelta į 11 psl.
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Pakylėta nuotaika ir pirmosios pamokos įspūdžiai
Didelė ir smagi BLM šeima!

JUSTAS RAČAS

Vis labiau trumpėjančios ilgos ir karštos
vasaros dienos po truputį užleidžia
vietą vėsesnėms, taip prasideda nauji
mokslo metai. Rugsėjui įpusėjus mokslo metų pradžios šventė nuaidėjo ir Bostono lituanistinėje mokykloje (BLM).
Nuotaikingą rugsėjo 15-osios rytą, vos
keletą minučių po devintos valandos į
mokyklą linksmai nusiteikę, pilni
džiaugsmo ir vasaros įspūdžių sugužėjo
mokiniai, kurie kartu į šventę atvyko su
savo tėvais.

Justas Račas.
uos pasitiko mokytojai, jų pagalbininkai ir mokyklos administracija, kurie, laikydami tautines
juostas, sukūrė tarsi juostų tiltą, pro
kurį žingsniavo mokyklos bendruomenė ir svečiai. Džiugu, kad šiais metais susirinko tiek daug mokinių, beveik 145! Prasidėjus mokslo metų šventei visi garsiai ir išdidžiai sugiedojome
Lietuvos himną. Vėliau sveikinimo
žodžius tarė mokyklos direktorė Gaila
Narkevičienė, Naujosios Anglijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Re-

J

Į pirmąją pamoką – su gėlėmis mokytojoms.

gina Balčaitienė, Bostono Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Rima Girniuvienė ir kiti garbūs šventės svečiai.
Bostono federalinės kredito unijos
,,Taupa” atstovė Estera Sunelaitė, pasveikinusi susirinkusius su naujais
mokslo metais, iškilmingai įteikė 600
dolerių paramos čekį, kuris suteiks stipendiją vienai finansinės paramos reikalingai šeimai. Ačiū, ,,Taupa”!
Direktorės pavaduotoja Rita Lapšienė pradėjo gražią iniciatyvą. Dirbdama nekilnojamo turto agente Coldwell Banker, MA, ji Bostono lituanistinei mokyklai paaukojo žadėtus 500
dol. Pirmasis čekis jau ižde, o viena
BLM šeima po remonto įsikels į savo
naujus namus. Džiaugiamės, kad šią
iniciatyvą remia Kazickų šeimos fondas, kuris padvigubina R. Lapšienės
labdarą pagal savo ,,Matching Grant”
programą. Dėkojame už vertingą buvusio BLM abituriento mamos, o dabar
administracijos darbuotojos, ir Kazickų šeimos fondo dovanas mokyklos pirmajai mokslo metų dienai. Tikimės,
kad ši labdaros akcija pritrauks nemažai lėšų mokyklai per ateinančius
mokslo metus ir paskatins kitus lietuvius verslininkus aukoti lietuviškoms
organizacijoms.
Šie metai – jubiliejiniai Bostono lituanistinei mokyklai, jai sukanka 70
metų! Mokykla yra seniausia be pertraukos veikianti lituanistinė mokykla Rytų pakrantėje. Nors mokyklos fizinė vieta keitėsi ne kartą, mokykla tęsia tradicijas – išlaikyti lietuvišką paveldą mokant mokinius kalbos, kultūros ir tradicijų. Nuo mokyklos įkūrimo
metų laikai labai pasikeitė. Pasikeitė ir
mokinių mokymo medžiaga, metodika.
Žinoma, pasikeitė ir mokiniai, ir jų tėvai. Į mūsų mokyklą ateina ir visiškai
nekalbantys lietuviškai, ir vos suprantantys bei kalbantys, ir tie, kurie
laisvai kalba ir rašo, net nosines sukabindami teisingose vietose. Mūsų
mokyklos mokiniai – tikras globalios

Estera Sunelaitė lietuvių federalinės kredito unijos „Taupa” vardu pasveikino Bostono lituanistinę mokyklą su naujais mokslo metais ir mokyklos direktorei Gailutei Narkevičienei įteikė čekį.
Gintaro Sekmoko nuotraukos

Lietuvos veidas. Todėl mokyklos administracijos ir mokytojų darbas nelengvas. Stengiamasi laikytis nuoseklios programos, kaip mokyti lietuvių
kalbos – kaip paveldo kalbos – nuo
lopšelio iki gimnazistų. Mokiniai turi
ir dainavimo, etnokultūros bei šokių
pamokas. Yra ir suaugusiųjų grupė, kurių skaičius išaugo iki 20. Vėl tęsiama
nuotolinio mokymo programa, į kurią
užsiregistravo net 11 įvairaus amžiaus
mokinių iš kitų valstijų.
Pirmosios pamokos metu, kuri
vyko po sveikinimo kalbų, susipažinau
su klasių mokiniais, kartu aptarėme
veiklas, kurias stengsimės vykdyti mokymosi proceso metu. Prisipažinsiu –
pirmosios pamokos metu jaudinausi,
bet buvau ypač laimingas, galėdamas
iš arčiau susipažinti su mokiniais, kurie, gyvendami už bemaž 7 000 km nuo
Lietuvos, stengiasi išmokti savo tėvų ar
senelių kalbą, pažinti didžią Lietuvos
istoriją ir tradicijas. Mane ypač nudžiugino tai, kad dauguma mokinių,
prisimindami įsimintiniausius šios
vasaros įvykius, įvardijo kelionę į Lie-

tuvą. Didžioji dalis mokinių šią vasarą trumpiau ar ilgiau lankėsi Lietuvoje,
keliavo po miestus ir gražias vietas, lankė savo giminaičius. Kiti pasakojo,
kad labiausiai patiko vasaros metu
dalyvauti Neringos stovykloje Vermonto valstijoje, kurioje mokiniai ne
tik susitiko su kitais lietuviais, bet ir
šoko tautinius šokius, dainavo. Bendraujant su mokiniais įžvelgiau, kad
vieniems lengviau, o kitiems sunkiau
sekasi kalbėti ir rašyti lietuviškai, tačiau, nepaisant kalbos mokėjimo skirtumų, visi džiaugėsi susirinkę čia –
BLM, kurioje nuolat rusena lietuviška
atmosfera ir sklinda lietuviškas žodis!
Nauja mokslo metų pradžia – nauji lūkesčiai ir pažinimo džiaugsmas, kuris lydės mokinius visus metus, o mokytojai stengsis, kad kiekvienas šeštadienis mokykloje būtų įdomus, prasmingas.
Su nauja mokslo metų pradžia!
Justas Račas – Bostono lituanistinės mokyklos mokytojas praktikantas.

Mokslo metų pradžia – su gera nuotaika!
LORETA ŠILINGYTĖ
Din dilin!
Skambutis šaukia.
Din dilin!
Į klasę jaukią.

Lietingą rugsėjo 9-osios rytą Vinco
Krėvės mokyklos bendruomenė gausiai susirinko Šv. Andriejaus lietuvių
parapijos salėje Philadelphijoje. Renginyje dalyvavo daugiau nei keturiasdešimt mokinių ir jų tėvelių, taip
pat ir kiti lietuviai, atvykę po sekmadieninių Mišių. Mokyklos direktorė Irina Melikova visus iškilmingai pasveikino su nauja mokslo metų pradžia, tradiciškai buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorė

palydėjo mokinius į klases, kuriose
prasidėjo pirmoji pamoka.
Šiais mokslo metais Vinco Krėvės lituanistinėje mokykloje dirbs
dvi naujos pedagogės iš Lietuvos,
taip pat pamokose bus dėstoma istorija. Pirmųjų pamokų metu klasėse vyko susirinkimai, buvo išrinkti tėvų komiteto atstovai, kartu
su tėvais ir mokytojomis aptartos
svarbiausios pamokų kryptys. Pasibaigus šv. Mišioms, o mokykloje
prasidėjus pertraukai, visi buvo
kviečiami prie vaišių stalo. Džiugu
buvo matyti tiek daug lietuviškų
veidų, kurie nors ir už Atlanto, bet
išlieka vieningi. Šventė suteikė
daug teigiamų emocijų ir geros nuotaikos.

Genovaitės Melikovos nuotr.

Tėvų praktiniai mokymai – nauji atradimai vaikams
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JAV Lietuvių Bendruomenės mokykla „Lietuvėlė” šiemet mokslo metus
pradėjo siekiu ne tik mokytis lietuvių
kalbos ir kultūros, bet kartu augti ir tobulėti visokeriopai. Kartą per mėnesį „Lietuvėlės” mokykloje yra organizuojami praktiniai mokymai, kurių
metu mokinių tėvai pasakoja apie
savo profesiją. Tokio pobūdžio mokymais siekiama suteikti progą mokiniui artimiau susipažinti su įvairiomis profesijomis, praturtinti žodyną,
įgyti naujų įgūdžių, skatina vaikus
veikti, džiaugtis atradimais, o tėvai turiningai praleidžia laiką kartu su savo
vaikais ir įsitraukia į ugdymo procesą.
Per mokymus mokiniai sužino, kokių
įgūdžių reikia konkrečiai profesijai, išgirsta, kaip vyksta darbas ir gali užduoti jiems rūpimus klausimus.

mokymai, kuriuos vedė vyresniojo
mokinio Simono tėtis, paramedikas
Robert Trzepizur. Vaikai mokėsi gaivinti žmogų, sužinojo, kaip atlikti
dirbtinį kvėpavimą, ką reikią daryti
atsitikus nelaimei ir kaip padėti žmogui netekus sąmonės. Vyresnėliams
buvo paruoštas pirmosios pagalbos
žodynėlis, kuriame buvo nurodyti
svarbiausi žodžiai ir frazės lietuvių
kalba. Sugrįžę į klases mokiniai kartu su mokytojomis aptarė, ką naujo ir
svarbaus sužinojo per praktinius mokymus, kaip turi elgtis pamatę žmogų be sąmonės, prisiminė naujus žodžius ir atliko užduotį raštu įgytoms
žinioms pritaikyti. Dažnai laiku suteikta net ir nedidelė pagalba gali išgelbėti žmogaus gyvybę! Kas žino,
galbūt tarp mūsų mokyklos mokinukų auga ateities paramedikai! Nuoširdžiai dėkojame Robert Trzepizur
už skirtą laiką ir lauksime kitų tėvelių!

askutinį rugsėjo šeštadienį
„Lietuvėlės” mokykloje vyko
praktiniai pirmosios pagalbos

Simona Petrauskaitė – „Lietuvėlės” mokyklos praktikantė, Vilniaus
universiteto absolventė.

P
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Kitokia pamoga – ir suaugusiems, ir vaikams.

Nebuvote Dainų šventėje? Ji atvyksta pas jus!

Tai, kas dabar atrodo kaip įdomus žaidimas, kada nors gali išgelbėti žmogaus gyvybę.

LAIMA LIUTIKIENĖ

Šimtmečio Dainų šventės atgarsiai tikriausiai dar
gyvi kiekvieno liepą Vilniuje besilankiusiojo širdyje.
O štai spalio 13 d., nuo šventės praėjus šimtui dienų,
Philadelphija sukvies didelius ir mažus į istorinį renginį – Dainų ir šokių šventę vienoje scenoje! Philadelphijos Lietuvių namuose spalio 13 d., šeštadienį,
7 val. v. vyks Šimtmečio Dainų šventės organizatorių koncertas ir 2020-aisiais rengiamos Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės pristatymas.
ietuvos nacionalinio kultūros centro darbuotojai paruošė programą, kurioje skambės lietuviška liaudies muzika, linksmai suksis šokėjų poros, bus pristatyta skirtingų Lietuvos regionų tautinių kostiumų kolekcija. Neturėjote galimybės dalyvauti vasarą Lietuvoje vykusioje Dainų
šventėje? Ji atvažiuoja pas jus! Philadelphijoje pasirodys 30 šokių ir dainų kolektyvų vadovų grupė iš
Lietuvos, kuri spalio pradžioje koncertuos Los Angeles Lietuvių dienose. Atlikėjų grupei vadovauja Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Programoje – garsiausių šiuolaikinių
kompozitorių kūryba liaudies muzikos motyvais iš
visų Lietuvos regionų, teatralizuotas unikalių, rankomis pagamintų tautinių kostiumų kolekcijos pristatymas, tradiciniai liaudies instrumentai. Ši programa buvo parodyta ir sulaukė didelio susidomėjimo pasaulinėse parodose ir festivaliuose.
Renginio metu vyks ir oficialus XVI Šiaurės

Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės pristatymas. Susirinkusieji turės galimybę pirmieji sužinoti
apie būsimosios šventės temą ir idėjas, susipažinti
su jos organizatorių komanda, pasmalsauti apie
planus ar pasidomėti galimybe prisidėti prie šventės organizavimo. Ateikite su šeima, atsiveskite
draugus ir apie viską sužinokite pirmieji!
Šeimininkės prieš renginį kvies visus norinčius
lietuviškos vakarienės, veiks baras. Kviečiame užsisakyti bilietus ir vakarienės vietas per „Eventb-

Mokyklos ,,Lietuvėlė” archyvo nuotraukos

rite”. Tai padaryti galite apsilankę www.eventbrite.com/e/simtmecio-dainu-ir-sokiu-svente Bilietai
į renginį bus pardavinėjami prie įėjimo, kaina užsiregistravusiems iš anksto 10 dol., be išankstinės registracijos 15 dol., vaikams ir jaunimui iki 18 m. – nemokamai.
Daugiau informacijos rasite Philadelphijos LB
„Facebook” puslapyje www.facebook.com/filadelfijos-lietuviu-bendruomene.

L

Į Philadelphiją su spalvinga dainų ir šokių programa atvyksta atlikėjai iš Lietuvos.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuotr.
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Viskas turi savo pabaigą
Kelionės dienoraščiai (VIII)

Kermošiaus riestainėliai, jūs patinkat man!

Ruslano Kondratjevo nuotr.

„Ars Via” meno ir kolekcinių vertybių varžytinės jaukioje Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys”.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
TĘSINYS. PRADŽIA – RUGSĖJO 18 D. NUMERYJE.

Dar viena viešnagės puošmena buvo Kaziuko mugė.
Čia tau, žmogau, ne kelių valandų „pasistumdymas”
kaip kur nors Lemonte ar – anksčiau – Jaunimo centre. Vilniuje gali praleisti tris dienas besisukinėdamas
po Kaziuką! Visas Senamiestis – Vokiečių, Didžioji, Pilies gatvės, Užupis, Katedros aikštė, Vrublevskio gatvė iki Mokslų akademijos bibliotekos – užvaldyti
amatininkų, prekiautojų, žiūrinėtojų bei pirkėjų. Ir visas Gedimino prospektas iki pat Žvėryno tilto!

Pastatas Žemaitijos gatvėje nr. 4 primena neseną istoriją.

iesa, kai kurie lietuviai, pvz., mano vaikystės
draugas Tomas iš Kauno, tvirtina, kad Kaziukas – jau nebe tas, kad mugė tapo kičine.
Kaip ten bebūtų, yra į ką akis paganyti. Penktadienį skyriau Senamiesčio ir Užupio plotams. Pastebėjau, kad Kaziukas jau tapo ne tik vilnietišku reiškiniu. Čia gausiai suvažiuoja prekeiviai iš kaimyninių šalių – Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos. Daugiausia jie prekiauja maisto gaminiais – dešromis,
kumpiais, sūriais, rūkytomis žuvimis. Bando „užkabinti” praeivius kaip įmanydami. Atrodo, ir žvarbūs vėjai jiems nė motais. Man buvo nuostabu matyti, kaip mūsų lietuvaičiai, nebodami šalčių, lauke
prie stalų (tiesa, su storomis pirštinėmis) dorojo troškinius ar šašlykus, troškulį malšindami Volfo-En-

T

gelmano putojančiu…
Vaikštinėdamas po mugę turėjau ir vieną konkretų tikslą – šeimos kolekciją papildyti dar viena raganaite. Manote, kad tai labai paprasta? Toli gražu,
nes ta raganaitė turi būti ypatinga, nepanaši į kitas,
kurios jau saugo mūsų namus, turėti savo charakterį
– žodžiu, būti graži ir nepakartojama visais atžvilgiais. Penktadienis nebuvo toks jau produktyvus. Mačiau tik vieną kitą tautodailininką ar prekeivį, siūlantį šių rankų darbo būtybių. Viena raganaitė jau
buvo beužkariaujanti mano širdį, bet su jos „mama”,
kalbančia tirštu slavišku akcentu nesutarėme dėl kainos.
Šeštadienis buvo dar šaltesnis. Perėjau visą
prospektą, paaukojau labai daug energijos. Akys raibo nuo visko, bet raganaitės neradau. Grįžau į Užupį – gražuolė manęs tebelaukė. Baltarusė prekeivė
mane atpažino, ir, dar nespėjus prasižioti, pasakė kainą, kurią vakar jai siūliau. Sandėris įvyko. Dar ir
dėžę gavau paaiškinęs, kad raganaitei nusimato tolima kelionė per vandenyną. Naujausią šeimos narę
pakrikštijau „Dalija darling”. Nors jai patiko laikina pastogė nuomojamame bute Vokiečių gatvėje, atvykusi į Ąžuolų parkelį Čikagoje ji greitai ir harmoningai įsiliejo į savo seserų draugiją.

Su knyga prie arbatos
Butelyje Vokiečių gatvėje ne vien raganaitė
buvo patenkinta – čia nuolat užklysdavo svečių. Ateidavo pasišildyti ir pabendrauti prie arbatos. Užsukdavo su pyragaičiais, šokoladu, knygomis ar
tiesiog šypsenomis. Ne kartą buvo užėjęs Jonas
Dautaras iš Edukologijos universiteto – prisiminti
savo apsilankymo Čikagoje, tų laikų, kai dirbo Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Daug įdomių istorijų papasakojo jis apie savo viešnagę pastate adresu 5620 South Claremont.
Dažnai matydavausi ir bendraudavau su dailėtyrininkais. Labai džiugu buvo „Optizmo architektūra: Kauno fenomenas 1918–1940” parodos atidaryme vėl susitikti su restauratore Gražina Drėmaite. Beveik trys dešimtmečiai praėjo nuo paskutinio
mūsų pasimatymo. Tuomet dar gyvas buvo jos tėvas
Vladas Drėma – lietuviškas senojo Vilniaus pamatas.
Gražina nustebo, pamačiusi mano rankose prieš porą
dešimtmečių Vilniaus dailės akademijos išleistą
muziejininkų Stanislavo Lorenso ir Vlado Drėmos
susirašinėjimo tomą. Pasidavė mano bibliofiliniams
„kaprizams” – pasirašė šioje tėvo knygoje. Ir dar savo
parengtą knygą apie Vilniaus architektūrą padovanojo – žinoma, su autografu!
Kitos dovanos sulaukiau Kinematografininkų
sąjungoje – tai Rasos Paukštytės parengtas žinynas
„Lietuvos kinematografininkai”. Deja, su pačia autore susisiekti pavyko ne iš karto. Tačiau vis dėlto
susitikome. Rasa ne tik užrašė gražią dedikaciją, bet
ir pagyrė mane už pastangas kažkada parengti JAV
lietuvių kinematografinį žinyną „Ten, ekrane sužibus”. Sakė, kad jos studentai šią knygą naudoja kaip
vadovėlį. Buvau labai „pakutentas” – malonu žinoti, kad septyneri paaukoti tam darbui jaunystės metai nenuėjo veltui!
Sykį užklydo pas mane dailėtyrininkė Vilma
Gradinskaitė, kurios neseniai išleistas albumas
apie litvakus dailininkus laukia atskiro aptarimo
„Draugo” puslapiuose. Šnekučiavomės ir su viešnia
iš Panevėžio, žurnaliste Joana Viga Čiplyte, kuri,
beje, savo laiku parengė įspūdingą monografiją
apie diplomatą Eduardą Turauską. Mieli seni bičiuliai, dailėtyrininkai veteranai Nijolė Tumėnienė
ir Juozas Galkus, apsilankė pačiomis paskutinėmis

Paskutiniai žydiško paveldo Vilniuje ženklai.

Algirdo Petraičio nuotr.
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dienomis. Ir nors mes pasikalbame telefonu beveik kas mėnesį, susitikti ir
pabendrauti su reto proto ir nuoširdumo žmonėmis yra didžiulė šventė.

Istorija – kiekviename žingsnyje
Priešpaskutinę viešnagės Lietuvoje dieną praleidau kūrybinėje dvasioje. Nutariau užklysti į netoliese
esančią Ligoninės gatvę – ne pasigydyti, o pamatyti nuostabiai tvarkomą
galeriją ir varžytinių namus „Arsvia”.
Visa Lietuva puikiai pažįsta Gediminą
Petraitį – tai kolekcininkas „numero
uno”. Ir aš galiu jį pavadinti savo ilgamečiu bendrakeleiviu – per keturis
dešimtmečius žygiuojame tais pačiais
antikvarinių vertybių takais. Ir jo
sūnų Algirdą, kuris dabar sumaniai vadovauja galerijai, prisimenu dar iš tų

Miuziklo aktoriai – jau Čikagoje!

Atkelta iš 1 psl.

Rafailas Karpis, operos solistas, miuzikle atliekantis
juokdario vaidmenį.
Na, jei jau spauda taip vadina, tai ir mes pradedame jaustis kaip prieš didžiulį įvykį, kuris įeis į istoriją. Žinoma, tai nepaprastas pasirodymas ir jaudulys
prieš jį didesnis, nes tai ir ilga kelionė, pasirodymas nematytoje salėje, o ir žiūrovai, manau, labai laukia ir tikisi puikaus reginio, todėl privalome pateisinti jos lūkesčius.

Ar JAV žiūrovui teks koncertuoti pirmą kartą?
Rafailas Karpis: Ne, ne pirmą. Lygiai prieš pusę gyvenimo, 2001 m., su choru ,,Ąžuoliukas” vykome į turą
po Ameriką ir koncertavome Čikagoje. Labai gerai pamenu tą kelionę, nes lankėmės irgi spalį ir buvo visai
mažai laiko praėję po rugsėjo 11-osios išpuolių. Man tada
buvo 18 m. ir paliko labai didelį įspūdį Amerikos žmonių vienybė ir patriotizmas – kiekvienas automobilis
buvo papuoštas šalies vėliavomis, o žmonės atrodė labai
rimti ir susitelkę. Bet nepaisant tos neįprastos situacijos, vis tiek buvome apipinti dėmesio ir rūpesčio. Svetingumas irgi labai įsiminė.
Jeronimas Milius: Teko, ir ne kartą. Su įvairiais projektais lankiausi Amerikoje ir Čikagoje net kelis sykius.
Buvome atvykę ir su roko grupe, statėme ,,Velnio nuotaką” su lietuvių artistais. Labai šviesiai ir su meile atsimenu šį projektą. Turiu Čikagoje daug draugų, kurie
jau turi bilietus į miuziklą ir net suplanavo visą mano
viešnagės laisvą laiką. Džiaugiuosi, kad galėsime vėl susitikti.

Raganaitė, atkeliavusi iš Kaziuko mugės į
,,Vėjų miestą”, puikiai jaučiasi mūsų pastogėje.
laikų, kai jis, „pipsas”, tarsi prityręs filatelistas ant Tauro kalno, prie Profsąjungos rūmų pardavinėjo retus atvirukus ir pašto ženklus. Tai buvo
prieš ketvirtį amžiaus. Dabar Algirdas,
puikiai įsisavinęs tėvo įgūdžius, pelningą ateitį mato prekiaujant antikvariniais eksponatais. Beje, tai vieninteliai varžytinių namai Lietuvoje,
kurie rimtą dėmesį skiria išeivijos tapybai ir skulptūrai. Algirdas mano, jog
paklausa jai po truputį auga – tereikia
užsiauginti naują klientų kartą. Galerijos vadovas laukia ir Jūsų pasiūlymų
elektroniniu paštu info@arsvia.lt
Atsisveikinęs su Algirdu, išėjau į
šalia buvusį Vilniaus (Didįjį?) geto rajoną – tai Lydos, Rūdninkų, Mėsinių,
Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių
gatvės. Jis egzistavo trumpai – nuo
1941 m. rugsėjo 6 d. iki 1943 m. rugsėjo
23 d. Čia gyveno apie 29 000 žydų, kurių
didžioji dalis buvo nužudyta Paneriuose. Rūdninkų g. 18 – tai pagrindinių
vartų į Didįjį getą vieta, kurią pažymi
paminklinė lenta su geto planu. Vieno
pastato fasadas, ant kurio gali įžiūrėti
nublukusius prekybininkų užrašus
idiš bei lenkų kalbomis, tebemini didingą Lietuvos Jeruzalės praeitį – vietą, kurioje darniai ir pagarbiai klestėjo žydų tikėjimas, kultūra, švietimas.
Pasaulis, ištrintas iš dabarties…
Kur jį dar galima pamatyti?
Pabaiga
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Karina Krysko-Skambinė: Čikagoje lankysiuos jau
trečią kartą, anksčiau vykau su merginų grupe. Dar visai neseniai „Facebook’e” pasirodė nuotrauka iš buvusios kelionės. Kiekvieną kartą, kai atvykstu, stengiuosi nueiti į spektaklį, miuziklą ar džiazo klubą, juk
Čikaga – įdomios kultūros miestas. Tiesa, dėl oro man
šis miestas įstrigo kaip šaltas ir vėjuotas. Pamenu juokingą nutikimą, kai pirmą kartą atskridau. Pirmiausia,
ką teko nuveikti: nusipirkti kepurę ir šaliką, nes šių daiktų nebuvau pasiėmusi, o tąsyk Čikagoje buvo daug šalčiau nei maniau. Visi labai juokėsi, nes atvykau iš Lietuvos, kur turėti šaliką ir kepurę yra normalu, nors atrodžiau lyg iš kokios tropinės šalies, kur žmonės šalčio
nematę.
Žinant laiko skirtumus ir kokia netrumpa tai kelionė, matyt, ne tik emocinis, bet ir fizinis krūvis tenka organizmui. Ar
kažkaip specialiai ruošiatės tam, galbūt turite savo kažkokį jau
seniai žinomą būdą įveikti nuovargį ar kitas stresines situacijas?
Rafailas Karpis: Nedažnai tenka skraidyti transatlantiniais reisais, todėl pamirštu, kaip ten reikia ruoštis. Tik vieną dalyką žinau – lėktuve reikia miegoti. O
man miegasi sunkiai, ypač bus dabar sunku, nes skrisime didelė kompanija. Gerai, kad turėsime visą dieną
repeticijoms, tai padės įeiti į ritmą ir galbūt nejausime

Rafailas Karpis
dėl laiko skirtumo patiriamo nuovargio. Tai didelė prabanga
ir esame dėkingi organizatoriams, kad pasirūpino šia labai
mums svarbia diena.
Jeronimas Milius: Didžiausias stresas organizmui – laiko skirtumas. Geriausias man žinomas būdas išvengti laiko skirtumo sukeliamų nemalonumų – vyšnių skonio specialios tabletės nuo ,,jet lago”. Anksčiau bandydavau nemigą
įveikti natūraliais būdais, bet tas jausmas, kai atsibundi 4
val. nakties ir nebegali miegoti – žudo. Ypač, kai žinai, kad
dieną reikės dainuoti. Solistui, jei balsą nori išlaikyti geros
būklės, privalu išsimiegoti. Todėl nusispjoviau į visas natūralias priemones, geriu tą vyšninę tabletę ir miegu. O skrydžiai manęs itin nevargina, ši kartą skrisime su didele kompanija, tai kelionė tikrai neprailgs. O šiaip man patinka ir
vienam ilgai skristi: gali knygą paskaityti, pasimokyti
arba šiaip su savimi pabūti.
Karina Krysko-Skambinė: Kiek esu skridusi, į priekį nepatiriu didelių problemų. Laiko skirtumas išvis nevargina.
Tačiau grįžus į Lietuvą norisi miegoti kelias savaites. Vienas dažnai skraidantis žmogus patarė kovoti su savimi pirmomis dienomis ir stengtis iškart įvažiuoti į tos laiko juostos ritmą. Pamiršti, kad pas tave naktis, jei nori miego – prisiversti nemiegoti. Aš esu įpratusi prie didelių krūvių, dažnai Lietuvoje turiu ,,crazy” darbo savaičių, kai koncertus
keičia spektakliai, tad dažnai normaliai net nespėju išsimiegoti. Įpratau gyventi su gana mažai miego ir dideliu fiziniu krūviu. Tačiau organizmas nėra amžinas variklis, todėl leidžiu sau atsimiegoti, tinginiauti ir kaip pridera pasiilsėti tada, kai turiu mažiau darbo, per laisvadienius.

Kalbino Rasa Karaliūtė, Rasa Kazlas

Miuziklas ,,Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės
legenda” vyks spalio 6 d., šeštadienį, 7:30 val. v. Auditorium Theatre, 50 E. Congress Pkwy., Chicago, IL
60605. Spektaklio trukmė – 3 valandos. Bilietai – tel.
312-341-2300 arba: sales@auditoriumtheatre.org

Spektaklio kūrėjai ir atlikėjai tikisi, kad nemirtinga Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija nepaliks abejingo
nė vieno.
Organizatorių nuotr.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

A. Ramanauskas-Vanagas nušautas neįprastu būdu
Vilnius (Alkas.lt) – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atlikta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado
Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų
ekspertizė nustatė tris naujus faktus:
1. Jau po paskelbto mirties nuosprendžio Adolfui Ramanauskui-Vanagui buvo sužalotas kaktikaulis. Tai
nutiko iki mirties nuosprendžio įvykdymo likus maždaug trims-keturioms
savaitėms. Tiksliau pasakyti, koks tai
buvo sužalojimas ir kuo jis padarytas,
nėra galimybės, nes jo požymiai išnyko gijimo proceso metu.
2. Mirties nuosprendis Adolfui
Ramanauskui-Vanagui atliktas netipiniu būdu: budelis stovėjo priešais
auką ir šovė į apatinį kairės pusės žandikaulį.
Našlaičių kapinėse rastų sušaudytų asmenų panašių egzekucijos atvejų neaptikta – paprastai budelis šaudė stovėdamas aukai už nugaros ir taikė į pakaušį ar viršugalvį, keliais atvejais aukai taikyta į smilkinį.
Darytina prielaida, kad A. Rama-

nauskas-Vanagas mirė ne iškart, bet po
kelių minučių.
3. Adolfo Ramanausko-Vanago skelete konstatuoti durtiniai sužalojimai
dešinės akiduobės gilumoje, padaryti
aštriu, duriančių savybių įrankiu.
Ekspertų nuomone, po tokių sužeidimų A. Ramanauskas-Vanagas neteko
regėjimo dešine akimi. Darytina išvada, kad šie sužalojimai atlikti kankinant Adolfą Ramanauską-Vanagą jo
suėmimo dieną.
Slaptame akte minimos plačios
mašnos žaizdos (nėra mašnos turinio),
daugybė mėlynių pilvo srityje, kairės
rankos 3-o piršto pjautinė žaizda.
Spalio 6 d. Lietuvos Laisvės kovos
sąjūdžio gynybos pajėgų vadas, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos
prezidiumo pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Laisvės kovos
sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16osios deklaracijos signataras, brigados
generolas, mokytojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas bus iškilmingai palaidotas Antakalnio kapinėse, valstybės vadovų panteone.

Tirs Vilniaus naktinės ekonomikos potencialą
Vilnius (Diena.lt) – Miesto
turizmo ir ekonomikos plėtros
agentūra „Go Vilnius” pasirašė
sutartį dėl sostinės naktinės ekonomikos potencialo tyrimo ir
jos plėtros strategijos su bendrove „Sound Diplomacy” iš Londono.
Naktinė ekonomika yra įvairi ekonominė veikla po 6 val. v.:
maitinimo paslaugos, menas,
muzika, teatras, festivaliai, renTirs kokios naudos gali gauti miestas iš naktinio
giniai, turistų pramogos.
Efoto nuotr.
Naktinė Vilniaus ekonomi- gyvenimo.
ka gali įtraukti aktyvias miesto
bendruomenes, verslus ir, didindama įvairesnių kartų ir pomėgių žmonių,
miesto patrauklumą, kartu spręsti ne- teigia „Go Vilnius”.
Vienu pavyzdžių įvardijamas Berpatogumus gyventojams bei konfliktines situacijas. Idėja apima pačias lynas (Vokietija), kuriame naktinė
įvairiausias verslo organizacijas, vė- ekonomika yra tapusi kūrybinių inlaus vakaro ir net naktinius koncertus, dustrijų, skaitmeninės ekonomikos ir
spektaklius, restoranus ir kavines, turizmo varikliu. Skaičiuojama, kad 35
proc. turistų šį miestą nakvynei pasisporto renginius.
„Sound Diplomacy” visame pa- renka dėl išvystytos naktinės ekonosaulyje kuria ir įgyvendina strategijas, mikos.
Kitas pavyzdys – Manchesteris
kurios didina naktinės ekonomikos
(Didžioji Britanija) – dėl jame plėtojavertę.
Bendrovė dirbo daugiau nei 40 mos naktinės ekonomikos – teigiama,
šalių su tokiais klientais, kaip Londo- kad kiekvieną savaitgalį papildomai
no, Vancouverio, San Francisco, Bar- apsilanko 150 tūkst. turistų. Jungtinėje
Karalystėje naktinė ekonomika per
celonos miestai ir kt.
Pailginusios įprastą darbo laiką metus sukuria vidutiniškai 66 mlrd.
paslaugų įmonės (pvz., bibliotekos, svarų pajamų. New Yorko nakties ekokirpyklos, drabužių valymo įmonės ir nomika miestui atneša apie 10 mlrd.
kt.) vakarais ir naktimis pritraukia dolerių per metus.

Padės tvarkyti Brazilijos lietuvių archyvus
Vilnius (Archyvai.lt) – Spalio 1 d.
prasidėjo Lietuvos archyvarų ekspedicija San Paule ir jo apylinkėse.
Brazilijos lietuvių sukaupto unikalaus kultūrinio paveldo (archyvų,
fotografijų, leidinių ir muziejinių vertybių) išsaugojimas ir informacijos
apie jį prieinamumas – bendras Lietuvos institucijų ir Brazilijoje veikiančių
lietuviškųjų organizacijų rūpestis.
Brazilijos lietuvių sąjungoje San
Paule Lietuvos atstovai dar 2016 metais
apžiūrėjo biblioteką, fonoteką ir archyvą. Atibaia miestelyje, esančiame
netoli San Paulo, įsikūrusioje sodyboje
„Lituanika” buvo konstatuota, kad ši
biblioteka ir archyvas saugomi netinkamomis sąlygomis, o tai kelia grėsmę

dokumentų išlikimui.
Prasidėjusios ekspedicijos metu, 3
archyvarai iš Lietuvos imsis dokumentinio paveldo tvarkymo darbų San
Paule ir Atibaia miestelyje. Kartu bus
identifikuoti, įvertinti ir aprašyti Lietuvai svarbūs dokumentai.
Prie projekto įgyvendinimo prisideda Lietuvos konsulatas San Paule
ir Brazilijos lietuvių bendruomenė,
kuri rūpinsis Lietuvos atstovų apgyvendinimu, transportu bei archyvavimo medžiagomis – dėžutėmis, aplankais.
Per ilgus metus Brazilijos lietuvių
išsaugoti dokumentai yra svarbus tautinio tapatumo ir atminties bei lituanistinių ar kitų tyrimų šaltinis.

D. Trump džiaugiasi prekybos sutartimi
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump NAFTA pakeisiančią sutartį su Kanada ir Meksika pavadino svarbiausiu prekybos
susitarimu JAV istorijoje. „Ši sutartis
reguliuoja 1,2 trln. dolerių vertės prekybą, ir todėl tai yra didžiausia prekybos sutartis Jungtinių Valstijų istorijoje”, – pareiškė D. Trump.
JAV ir Kanada vėlų rugsėjo 30

dienos vakarą, prieš pat baigiantis
terminui, susitarė dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties
(NAFTA) naujos versijos. Beveik 25
metų senumo NAFTA sutartį pakeis
naujas susitarimas pavadinimu JAV,
Meksikos ir Kanados sutartis (USMCA). Kad būtų pasiektas susitarimas
tarp JAV ir Kanados, abi pusės turėjo
padaryti nuolaidų.

Prasidėjo Nobelio premijų savaitė
Stockholmas (ELTA, BNS, „Draugo”inf.) – Nobelio savaitė prasidėjo
spalio 1 dieną fiziologijos ir medicinos
premijos laureatų paskelbimu Švedijos
sostinėje.
Šios Nobelio savaitės ypatumas
yra tai, kad mes nesužinosime literatūros premijos laureato vardo – jis paaiškės 2019 metais, nes Švedijos akademija, skirianti šį apdovanojimą, gegužės mėnesį nusprendė atidėti nugalėtojo paskelbimą dėl to, kad jos narių
skaičius sumažėjo, o pasitikėjimas ja
„visame pasaulyje smuko”. Tokį sprendimą organizacija priėmė dėl ją ištikusio seksualinės prievartos skandalo.
Šių metų Nobelio medicinos ir fiziologijos premijos laureatais tapo
amerikiečių mokslininkas James P. Allison ir japonų mokslininkas Tasuku
Honjo. Mokslininkai apdovanoti už

atradimus vėžio terapijos srityje.
Baltymai gali kliudyti natūraliems organizmo apsaugos mechanizmams naikinti vėžio ląsteles. Minėtoji terapija panaikina šį baltymų „stabdį” ir leidžia imuninei sistemai sparčiau kovoti su vėžiu.
Fizikos premijos laureatais tapo
amerikiečių mokslininkas Arthur
Ashkin, prancūzų mokslininkas Gerard Mourou ir Kanados mokslininkė
Donna Strickland. Jie apdovanoti už išradimus lazerinės fizikos srityje, kurie
leido sukurti itin pažangius ir tikslius
instrumentus, naudojamus tiek pramonėje, tiek medicinoje.
Spalio 5-ąją, Osle bus įvardytas taikos premijos laureatas. Naujasis Alfred
Nobel atminimui skirtos ekonomikos
premijos laureatas bus paskelbtas spalio 8-ąją Stockholme.

A. Lukašenkai pagailo girtuoklių
Minskas (BNS) – Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka spalio 2 dieną nurodė vyriausybei per
vieną parą panaikinti apribojimus
mažmeninei prekybai alkoholiu naktį.
Šie apribojimai eksperimento
tvarka buvo įvesti spalio 1-ąją sostinėje

Minske bei kai kuriuose šalies regionuose.
„Prezidentas, susipažinęs su jam
pateikta informacija, nusprendė, kad
šie neapgalvoti sprendimai turi būti atšaukti per vieną parą”, – pranešė Baltarusijos prezidentūra.

„Neleisime JAV surengti jūrinės blokados“
Maskva (BNS) – JAV valdžios atstovų idėja surengti Rusijos jūrinę
bloką vertintina tik kaip viešųjų ryšių
akcija, pareiškė Rusijos vyriausiojo
štabo buvęs vadovas admirolas Viktoras Kravčenka.
„Mes taip pat turime laivyną, tad jis
bus panaudotas neutralizuoti tokios
idėjos įgyvendinimą, jei jai būtų ryžtasi.
Tai – tik Donald Trumpo eilinė viešųjų ryšių akcija”, – sakė V. Kravčenka.
Admirolo Vladimiro Komoedovo
manymu, JAV gali tam ryžtis, tačiau
toks žingsnis sulauktų Rusijos atsako.
Pasak jo, Jungtines Valstijas remia

kitos NATO narės ir Izraelis, o tai sukuria jų stiprų karinį pranašumą
prieš Rusiją Viduržemio jūroje.
„Rusija pajėgi tam pasipriešinti.
Imtumėmės konvojaus, lydėtume kiekvieną laivą į Siriją ir iš jos. Tegul pabando”, – pabrėžė V. Komoedovas.
JAV vidaus reikalų sekretorius
Ryan Zinke pareiškė apie galimybę surengti Rusijos jūrinę blokadą Artimuosiuose Rytuose.
Jo žodžiais, Rusija skverbiasi į
Artimuosius Rytus, kad galėtų prekiauti gausiais šio regiono energijos ištekliais, įskaitant Irano.

„Facebook“ gręsia 1,66 mlrd. JAV dolerių bauda
Dublinas (BNS) – Duomenų
apsaugos komisija (DPC) Airijoje,
kur veikia socialinio tinklo „Facebook” Europos būstinė, dėl daugiau nei 50 mln. naudotojų duomenų nutekėjimo bendrovę gali nubausti iki 4 proc. jos metinių pajamų, kas sudarytų apie 1,66 mlrd.
JAV dolerių.
Įstatymas numato, kad maksimali bauda gali siekti 2 proc. metinių pajamų tuo atveju, jei įmonė
apie duomenų nutekėjimą reguliuotojus informuoja per 72 valandas. „Facebook” apie duomenų nutekėjimą pranešė po keturių dienų.
„Facebook” praėjusią savaitę
užfiksavo kibernetinę ataką, kurios metu pavojus kilo maždaug 50 „Facebook“ vadovą M. Zuckerberg užgriuvo
The Week nuotr.
mln. socialinio tinklo naudotojų nauji nemalonumai.
asmeniniams duomenims.
Šis incidentas papildė virtinę
daug dėmesio skirti politinės dezinrūpesčiu dėl „Facebook” saugumo: so- formacijos kampanijoms, rengtoms iš
cialiniam tinklui nuo 2016 metų teko Rusijos ir kitur.

DRAUGAS
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VERSLO N AUJIENOS
Norite pagreitinti „Windows 10“ darbą?
orint pagreitinti sistemos „Win-

N

dows 10” darbą, teks atjungti
daug papildomų ir smulkių

„Disko valymas” ir atidaryti siūlomą
parinktį.Tada jūs tiesiog turėtumėte pažymėti, ką pageidaujate ištrinti.

funkcijų, tačiau rezultatas yra to vertas.

6. Pašalinkite tai, kas nereikalinga

1. Supaprastinkite sąsają

Jei įjungus kompiuterį, sistema
kraunasi ilgą laiką ir net po to, kai pasirodo darbalaukis, vis tiek kažką „apmąsto”, turėtumėte patikrinti paleisties programų sąrašą. Tikėtina, kad ten
yra programų, kurias galite pašalinti,
taip palengvinsite pradinį kompiuterio
paleidimą.
Norėdami tai padaryti, atidarykite „Task Manager” su kombinacija
Ctrl + Alt + Del arba Ctrl + Shift + Esc,
tada eikite į „Startup” skirtuką. Norėdami nustatyti komponentus, kurie
labiausiai apkrauna kompiuterį, galite rūšiuoti sąrašą stulpelyje „Poveikis
paleidžiant”. Būtina pasirinkti nereikalingas programas ir jas išjungti.

Gražus permatomas simbolis „Pradėti” gali turėti įtakos sistemos veikimui, ypač jei turite nebrangų nešiojamą kompiuterį su biudžetinės klasės
procesoriumi. Skaidrumo režimo atjungimas leis sumažinti kai kuriuos išteklius, kurie gali būti nukreipti į labiau prioritetinių užduočių atlikimą.
Norėdami tai padaryti, turite eiti
į „Pradėti” ’ „Parinktys” ’ „Personalizavimas” ’ „Spalvos” ir čia perjungti „Skaidrumo efekto” jungiklį į
padėtį „Išjungta”.
2. Išjunkite vaizdinius efektus
Animaciniai efektai, „plaukiojantis” slinkimas ir įvairūs šešėliai
daro įtaką sistemos veikimui. Išjunkite
visa tai vienu paspaudimu.
Norėdami tai padaryti, atidarykite „Valdymo skydą” (jį galite rasti per
paiešką), tada atlikite šiuos veiksmus:
Sistema ir saugumas ’ Sistemos ’ Išplėstiniai sistemos nustatymai ’ Parinktys skirtuke „Išplėstinė”. Dabar
skyriuje „Vaizduojamieji efektai” reikia pažymėti „Užtikrinti geriausią našumą”.

7. Sistemos trikčių šalinimas
„Windows 10” turi standartinę
priemonę, skirtą problemoms surasti
ir jas išspręsti. Programos pagalba
galima ištaisyti kai kurias iššokančias
klaidas, kurios sulėtina visą sistemą.
Galite eiti per Nustatymai ’ Atnaujinimai ir sauga ’ Trikčių diagnostika. Atsidariusiame lange pradėkite tikrinti bet kurį skyrių, kuriame
atsirado kokių nors klaidų.
8. Konfigūruokite antivirusinę

3. Išvalykite meniu „Pradėti”
Jei jūs meniu „Pradėti” nenaudojate „plytelių”, galite visiškai atsisakyti jų, nes šis fonas taip pat sunaudoja
išteklius.
Jei norite išvalyti meniu „Pradėti”,
paliekant tik programų sąrašą, turite
išjungti visų „plytelių” naudojimą.
Norėdami tai padaryti, turite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti ir pasirinkti „Nuimti nuo pradinio ekrano”.
4. Išjunkite pranešimus ir patarimus
Pranešimai iš programų ir kitų
siuntėjų gali apkrauti sistemą tuomet, kai pirmą kartą paleidžiamos
tam tikros programos, ypač naršyklės.
Norėdami išjungti visus erzinančius „Windows 10” pranešimus, eikite
į „Start” ’ „Settings” ’ „System” ’
„Notifications and Actions”, tada viršutinį jungiklį įjunkite į „Off ” padėtį.
Norint taupyti sistemos išteklius taip
pat galima atsisakyti „Windows” patarimų ir rekomendacijų. Išjunkite
šią pagalbą, kuri yra toje pačioje parinkčių dalyje, tik kiek žemiau.
5. Išvalykite diską
Kompiuterio valymą gali atlikti
trečiųjų šalių programos, pvz., „CCleaner”, arba galima naudoti standartinę
priemonę. Norėdami paleisti pastarąją
galite tiesiog įvesti į „Windows” paiešką

Ypač didelę apkrovą sistemai gali
turėti įdiegtos dvi antivirusinės, kai
norima, kad būtų užtikrintas didžiausias saugos patikimumas. Pasirinkite vieną naudingesnę priemonę ir
atsisakykite mažiau naudingos antivirusinės programos.
9. Pakeiskite privatumo nustatymus
„Windows 10” pagal nutylėjimą
stebi kai kuriuos naudotojo veiksmus
ir siunčia ataskaitas „Microsoft”. Šie
foniniai veiksmai gali labai apkrauti
sistemos išteklius, o tai ypač nenaudinga silpniems kompiuteriams.
Skyriuje „Bendra” reikia išjungti
pirmąsias tris funkcijas, „Atsiliepimų ir diagnostikos” poskyryje pasirinkti pagrindinį siunčiamų duomenų
kiekį, o peržiūrų dažnumą nustatyti į
„Niekada”.
10. Pakeiskite kompiuterio maitinimą
Nešiojamojo kompiuterio sistemos veikimui įtaką daro ir pasirinkta
galios valdymo schema. Kai dirbate iš
rozetės tinklo, visada turi būti parinkta grandinė su aukštu ar bent jau
subalansuotu veikimu.
Pereiti į energijos valdymą galima
per „Control Panel” ’ „System and Security” ’ „Power Supply”.
„Technologijos.lt”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų spalio 3 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,87 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

Lietuvos advokatas pernai gavo 2,2 mln. Eur pajamų
2,214 mln. Eur – tokios buvo didžiausios vieno Lietuvos advokato 2017
m. apmokestinamosios pajamos, rodo
Valstybinės mokesčių inspekcijos
(VMI) duomenys.
Pasak rinkos dalyvių, 2 mln. Eur
suma greičiausiai yra kažkurios advokatų kontoros vieno iš partnerių deklaruotos pajamos, nuo kurių buvo sumokėti mokesčiai, tačiau jos neatspindi to advokato gautų grynųjų pajamų.
Mat tarp advokatų paplitusi praktika, kad tose kontorose, kuriose dirba
keli partneriai, sąskaitas klientams išrašo kiekvienas kontoros partneris, jie
deklaruoja pajamas, tačiau po to pinigus partneriai pasidalina ne pagal tai,
kuris kokiai sumai išrašė sąskaitų, o
pagal tai, kaip buvo susitarta iš anksto, – pavyzdžiui, visi partneriai lygiomis dalimis. Arba kontoroje dirba keli
partneriai, tačiau sąskaitas išrašo tik
kažkuris vienas iš jų, jis deklaruoja pajamas, sumoka mokesčius, o tuomet pi-

nigai vėlgi padalinami tarp partnerių
tokiomis dalimis, kaip buvo susitarta.
„Taigi dekruotos pajamos – 2 mln.
Eur – neatspindi grynųjų pajamų, kurias gauna tas advokatas, nes toms
pajamoms uždirbti jis samdo kitus
teisininkus, o pats tiesiog išrašo sąskaitas. Realiai iš tų 2 mln. minėtas asmuo sau galėjo pasiimti tik, pavyzdžiui, 1 mln. Eur, o likusį milijoną
galbūt padalino kitiems partneriams”,
– aiškina rinkos dalyviai.
Didžiosiose verslo advokatų kontorose daugiausiai uždirbančių partnerių pajamos gali siekti maždaug 1
mln. Eur per metus.
Vidutinės vieno advokato apmokestinamosios pajamos Lietuvoje, VMI
duomenimis, pernai siekė 32.380 Eur
per metus.
2017 m. VMI šalyje priskaičiavo
1.981 advokatą, 18-a daugiau nei 2016 m.
„Verslo žinios”

Rekonstruos Neries krantinę Vilniuje
Pasak Gintauto Niauros, savivaldybės Miesto ūkio ir transporto
departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus vadovo, Neries krantinės kairiosios pusės rekonstrukcija bus įgyvendinama trimis etapais.
Neries krantinių projekto rekonstrukcijai planuojama skirti apie
16 mln. Eur.
„Jau lapkritį planuojame pasirašyti sutartį ir netrukus pradėti
darbus, o jau po dvejų metų, 2020
metų vasarį, vilniečiai galės džiaugtis atnaujinta krantine”, – prognozuoja savivaldybės atstovas.
Savivaldybės inf.

Netrukus prasidės Neries krantinės rekonstrukcija.
15 min.lt nuotr.

Susitarė dėl laisvosios prekybos sutarties
Kanados ir JAV derybininkai lenktyniavo su laiku, bet sugebėjo pasiekti susitarimą dėl naujos laisvosios prekybos sutarties, kuri apims ir Meksiką, vėlų sekmadienio vakarą paskelbė
dviejų šalių vyriausybės.
Jungtinių Valstijų, Meksikos ir
Kanados sutartimi (angl. USMCA) atnaujinama ir pakeičiama prieš beveik
25 metus sudaryta Šiaurės Amerikos
laisvosios prekybos sutartis (angl.
NAFTA), kurią JAV prezidentas Donald Trump yra pavadinęs katastrofiška ir pažadėjo nutraukti.
Peržiūrėjus NAFTA, „mūsų regione bus užtikrintos laisvesnės rinkos, sąžiningesnė prekyba ir patikimas ekonomikos augimas”, nurodoma bendrame JAV prekybos atstovo Robert Lighthizer ir Kanados užsienio reikalų ministrės Chrystia Freeland pareiškime.

Po daugiau kaip metus trukusių
derybų ir šešių savaičių intensyvių pokalbių vyriausybės sugebėjo išspręsti
savo nesutarimus ir abi šalys padarė
tam tikrų nuolaidų, tačiau jos abi naująją sutartį pavadino geru sandoriu
savo piliečiams 500 mln. gyventojų turinčiame regione, kurio valstybių tarpusavio prekybos apyvarta siekia apie
1 trln. JAV dolerių per metus.
Kanada labiau atvers savo pieno
rinką JAV gamintojams, o Washingtonas, kaip reikalavo Ottawa, sutiko nekeisti nuostatų dėl ginčų sprendimo.
Pagal JAV įstatymus Baltieji Rūmai prekybos sutarties tekstą Kongresui privalo pateikti likus 60 dienų iki
jos pasirašymo ir pareigūnai vos spėjo tai padaryti iki vidurnakčio.
„Verslo žinios”

Sakartvele įvedamas plastikinių maišelių draudimas
Sakartvele (Gruzijoje) siekiant
mažinti aplinkos taršą nuo spalio 1 dienos įvestas vienkartinių plastikinių
maišelių, kurių sienelės plonesnės nei
15 mikronų, gamybos, importo ir prekybos draudimas.
Pagal techninį reglamentą, vystant žaliąją ekonomiką ir įgyvendinant
naują aplinkos apsaugos politiką, nuo
2019 metų balandžio Sakartvele bus uždrausta gaminti, importuoti ir parduoti bet kokio storio sienelių plastikinius maišelius.
Šalies teritorijoje bus galima importuoti ir parduoti tik Sakartvele
standartus atitinkančius biologiškai

skaidžius ir kompostuojamus maišelius.
Plastikinių maišelių naudojimas
yra tarptautinio masto problema. Daugelyje šalių smarkiai išaugo pakavimo
medžiagų iš plastiko naudojimas, ir tai
tapo rimta aplinkosaugos problema.
Plastikiniai maišeliai nesuyra ilgiau nei 100 metų ir yra viena labiausiai pasaulį teršiančių šiukšlių. Panaudoti maišeliai patenka tarp kitų
buitinių atliekų ir užteršia dirvą bei
vandenį. Didžiulė problema – kad perdirbama tik dalis plastiko atliekų.
BNS
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T E AT R ų I R k O N C E R T ų S A L ė S E

Šiurpus istorijos puslapis, išsiliejęs muzikoje

Vyrų choras, solistas A. Tichomirovas ir CSO atlieka Šostakovičiaus 13-tąją simfoniją. Su dirigento lazdele – Riccardo Muti.
Todd Rosenberg nuotraukos

Vykstant Antrajam pasauliniam karui, 1941 m.
rugsėjo 19 d. vokiečių kariuomenė užėmė Kijevą. Į miestą atvyko ir SS sukarintos naikinimo grupės (vok. Einsatzgruppen) dalinys, kurio užduotis buvo naikinti žydus ir politinius sovietų veikėjus. Sprogimas vokiečių
štabe, dėl kurio buvo apkaltinti žydai, dar labiau pakurstė nacius. Rugsėjo 28 d. mieste buvo iškabinta apie
2000 lapelių reikalaujant, kad kitą rytą žydų tautybės
žmonės susirinktų prie žydų kapinių šalia Babij Jar –
apie 1,5 km ilgio raguvos šiaurinėje Kijevo dalyje. Liepta pasiimti dokumentus ir vertingus daiktus, pvz., šil-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
1961 m. jauną rusą poetą Jevgenijų Jevtušenką draugai nusivežė į vietą, kuri vadinosi Babij Jar. Retas žinojo, kas čia vyko 1941 m. rugsėjį. Apie
tragediją neužsiminė nė menkiausia
paminklinė lenta. Jevtušenka buvo
priblokštas. Kitą rytą savo viešbučio
kambaryje jis parašė poemą ,,Babij
Jar”, kurio pirma eilutė buvo – ,,Joks
paminklas nestovi Babij Jare”… Šis

tus rūbus. Už nepaklusimą grąsinta mirtimi. Žmonės tikėjo, kad bus kažkur vežami – šį gandą sustiprino tai,
kad netoli susirinkimo vietos buvo geležinkelio mazgas.
Tuo metu Kijeve gyveno apie 60 000 žydų, daugiausiai senelių, moterų, vaikų ir ligonių, nes vyrai jau
anksčiau buvo mobilizuoti į SSSR kariumenę. Susirinkusius žydus pasitiko esesininkai, vietos policininkai ir kiti nacių talkininkai. Rugsėjo 29–30 d. žmonės
buvo šaudomi dauboje ir iškart užverčiami žemėmis,
kai kurie dar gyvi. Vokiečiai suskaičiavo 33 771 nužudytą žydą.

dramatiškas kūrinys buvo išspausdintas 1961 m. rugsėjį savaitraštyje
«Литературная Газета», (,,Literaturnaja Gazeta”). Poema sukėlė skandalą.
Pasipylė protesto laiškai ir telegramos iš visos TSRS, mat bene pirmą kartą viešai buvo kalbama apie klestintį
antisemitizmą ir nuslėptą istorijos
puslapį.
Netrukus Jevtušenka sulaukė
skambučio iš kompozitoriaus Dmitrijaus Šostakovičiaus – jis prašė leidimo

panaudoti šią poemą savo muzikiniam kūriniui. Sujaudintas tokiu garsenybės pasiūlymu poetas mielai sutiko. Reikia pastebėti, kad nors nei vienas, nei kitas nebuvo žydų kilmės, abu
kūrėjai brendo aplinkoje, kur antisemitizmas buvo smerkiamas. Šostakovičius dirbo greitai – 1962 m. kovą
gimė vieno veiksmo kūrinys bosui,
vyrų chorui ir orkestrui – 13-toji simfonija, arba ,,Babi Yar” (taip pavadinimas transkribuojamas Vakaruose).

Šostakovičiaus kūrinys dramatiškai skambėjo Čikagos Symphony Center rūmuose rugsėjo 21 ir 22 dienomis.
Nenuostabu, kad Maestro Riccardo
Muti ,,išplėšė” iš šio kūrinio viską, ką
galėjo. Šis muzikinis šedevras jo kūrinių lobyne jau guli gana seniai – nuo
1970-ųjų, kai ,,Babi Yar” pirmą kartą
buvo atliktas Vakarų Europoje. Tuomet
retas kuris orkestras nepabūgdavo imtis šio kūrinio. Muti išdrįso – tada ir dabar. Beje, pirmajame koncerte dalyvavo kompozitoriaus našlė, trečioji Šostakovičiaus žmona Irina!
Vakaras buvo ypatingas. Jevtušenkos tekstas – sukrečiantis. Kiekviena dalis (,,Babij Jar”, ,,Humoras”,
,,Parduotuvėje”, ,,Baimės” ir ,,Karjera”)
pateikta jaudinančiai. Dramatiška Šostakovičiaus muzika. Sodrus Kazanės
konservatoriją baigusio boso Aleksejaus Tichomirovo balsas. Duain Wolfe
vadovaujamas vyrų choras dainavo
nuostabiu unisonu, net jų rusiška tartis buvo lengvai suprantama (nors dirigentas prieš koncerto pradžią paragino visus sekti programėlėje išspausdintą tekstą). Išraiškus, neapeinant nė
mažiausios detalės CSO muzikantų
grojimas. Maestro Muti ,,Vėjų miesto”
melomanams tvirtai įrodė, jog jo pasirinkta simfonija sezono pradžiai – neeilinė.
Beje, pirmą kartą Šostakovičiaus
13-toji simfonija nuskambėjo tuometiniame Orchestra Hall 1979 m. kovo 15–
17 dienomis. Boso partiją šiame koncerte atliko Arnoldas Voketaitis, o kūriniui dirigavo Genadijus Roždestvenskis (miręs š. m. birželio 16 d., būdamas 87-erių).
Tad štai tokia efektinga CSO sezono pradžia – nors tai ir nebuvo oficialus sezono atidarymas. Oficialiai sezonas prasidės šį šeštadienį, spalio 6 d.,
gala vakaru. Skambės Brahms, Mozart,
Puccini ir Strauss muzikiniai perliukai. CSO orkestrui diriguos Riccardo
Muti. Dalyvaus talentingas pianistas
David Frey. Tai vienas iš puošniausių
šio muzikinio sezono renginių. Jis atvers duris į turtingą nepaprastos muzikos pasaulį, kuriuo mėgautis galėsime iki pat vėlyvo pavasario. Visa informacija – www.cso.org, bilietų kasos
tel. 312–294-300, Symphony Center adresas – 220 South Michigan Ave.

Jūs jau skaitote
,,Draugą”?
Puiku!
Bet nepamirškite ir savo
senelių bei kitų
giminių Lietuvoje –
užsakykite ,,Draugą” ir jiems!

Paprastu paštu –
120 dol.,

internetinė prenumerata –
tik 99 dol.
150 įdomių ir spalvingų
numerių per metus!
www.draugas.org
Rugsėjo 21 d. koncerte dalyvavo ir su klausytojais bendravo kompozitoriaus našlė Irina Šostakovič (v.). Ją sveikina orkestro vadovas
Riccardo Muti.
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Greita, sveika ir skanu!

Salotos su pupelėmis

Kepta žuvis ant
daržovių pakloto
Reikės:
2 žuvų, maždaug po 300 g svorio
(10,5 oz)
3 šaukštų šalto spaudimo alyvuogių
aliejaus
druskos, pipirų
svogūnų laiškų,
3 porų,
krapų
150 ml balto sauso vyno
Paruošti žuvis – nuplauti, nusausinti, iš abiejų pusių padaryti įpjovas.
Grūstuvėje sutrinti pipirus su
druska, pilti 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Viską išmaišyti. Šiuo mišiniu ištrinti abi žuvis iš viršaus ir iš vidaus.
Kepimo formą pašlakstyti aliejumi. Ant dugno dėti pluoštelį nepjaustytų šviežių svogūnų laiškų, ant jų –
išilgai perpjautas baltąsias porų dalis.
Daržoves pabarstyti druska, pipirais ir
pašlakstyti aliejumi. Ant viršaus pabarstyti krapų.
Užpilti vyno ir dėti paruoštą žuvį.
Kepimo formą uždengti folija ir
kepti iš anksto įkaitintoje iki 180 C orkaitėje (350 F) apie 10 minučių. Nuimti foliją ir kepti dar 10 minučių, kol apskrus.
Išėmus iš orkaitės pabarstyti šviežiais krapais.
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Reikės:
puodelio baltų pupelių, išvirtų iš
anksto
2 saujų žalių ankštinių pupelių
1 dėžutės konservuoto tuno savo
sultyse
pluoštelio žalių svogūnų laiškų
2 saujų špinatų lapelių
2 saujų garžgarstės salotų (arugula)

A†A
BRONĖ KREMERIENĖ
SKIRIUTĖ
Mirė 2018 m. spalio 1 d. LaGrange ligoninėje.
Gimė 1921 m. birželio 22 d. Lietuvoje, Papilėje.
Ilgus metus gyveno LaGrange Park, IL. Į Ameriką emigravo iš
Vokietijos.
Nuliūdę liko: dukterėčios Gražina Karvelis ir Dalė Strašius su
šeimomis, taip pat Emilija Valančius ir Stasė Mocienė su šeimomis.
A. a. Bronė buvo žmona a. a. Oskaro Kremerio.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki
8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį,
spalio 5 dieną. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota
Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL.
Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Užpilui:
1 arbat. šaukštelio grūdėtų garstyčių
2 šaukštų aliejaus
druskos, pipirų
1 šaukšto (arba pagal skonį) citrinos sulčių ar acto
Ankštines pupeles 2 min. pavirti, tuomet išgriebti ir panardinti į ledinį vandenį.
Svogūnų laiškus supjaustyti.
Paruošti užpilą, sumaišant visus
ingredientus.
Pusę užpilo užpilti ant virtų
pupelių ir pamarinuoti kelias minutes. Kitą pusę užpilti ant ataušintų ankštinių pupelių.
Į didesnę lėkštę dėti salotas,
ant jų – tuno gabaliukus, pašlakstyti
aliejumi, citrinos sultimis, padruskinti, papipirinti.
Ant tuno sudėti baltas bei ankštines pupeles. Salotas išmaišyti ir
pabarstyti žaliais svogūnų laiškais.
Skanaus!

Jūsų Indrė

Lietuvė su plakatu
Atkelta iš 3 psl.
Tėvą vaišino cigaretėmis, mane –
kramtoma guma ir mus įspėjo, kad paslėptumėm „dziegoriukus”, nes jo
„frentai” juos atims. Neturėjome mes
jokių laikrodukų, mums rūpėjo tik tai,
kas bus su mumis. Jis ramino mus,
kad nebijotumėm grįžti, nes Stalinas
tą darys, ką mūsų prezidentas sakys.
Pasakojome jam, kad mes pabėgome
nuo rusų ir nenorime pas juos grįžti,
o jis, gan gerai kalbėdamas lietuviškai, vis tvirtino, kad nebijotumėm,
nes Stalinas tą darys, ką Amerikos
prezidentas jam sakys, nes jie abu
„frentai”. Nebuvo galima jo perkalbėti
ir išgirdome dar baisesnę žinią. Čia
visi suvaryti bus nuvežti ir perduoti
rusams.
Rytą pabudino mus baisūs šauksmai: kluone kabojo keli pakaruokliai, kareiviai vilko vieną persipjovusį
gyslas, amerikiečiai šautuvų buožėmis mušė bandančius iššokti iš sunkvežimių.
Amerikos lietuvis mus įspėjo,

kad atvykusius su arkliais ir vežimais
išveš vėliau. Atrodo, kad tie vaizdai
paveikė ir jį. Jis nurodė dvaro laukų
vietą, kuri naktį nesaugoma ir per laukus galima išvažiuoti į tokį šunkelį.
Atėjus nakčiai išvažiavome. Vėliau
kely sutikome daugiau bėglių, girdėjusių, kad anglai iš savo zonos pabėgėlių prievarta negrąžina, kad prie
Hamburgo esančiame Wentorfo miestelyje yra didelė pabėgėlių stovykla. Ir
taip po kelių dienų kelionės atsiradome didžiulėse vokiečių kareivinėse
kartu su lenkais, negrįžtančiais į
Lenkiją.
t t t
Gyvenome gandais. Būk per klaidą Amerikos kariuomenė bandė pabėgėlius grąžinti sovietams. Sklido
dar geresni gandai, kad vyksta didelis Amerikos kariuomenės judėjimas
artyn rusų zonos. Deja, jau buvome
prezidento Roosevelt nurašyti Stalinui.
Bus daugiau

Chirurgai

akiŲ ligos

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 331-221-9004

DaNtŲ gyDytojai

ADVOKATAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 773-582-4500

Tel. 708-422-8260

Valandos susitarus
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■ Spalio 6 d., šeštadienį, 10:45 val. r. maloniai kviečiame visus atvykti prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios (Marquette
Parke), į atstatyto kryžiaus pašventinimo ceremoniją. Ją atliks Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.
Po pašventinimo, 11 val. r. bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, kurių metu bus suteiktas
Sutvirtinimo sakramentas jaunimui. Po Mišių
visų laukiame parapijos salėje, kur galėsite pabendrauti su arkivyskupu. Bus vaišės.
■ 32-tros Lietuvių dienos Los Angeles, šį
kartą skirtos Lietuvos valstybingumo 100čiui paminėti, tradiciškai vyks pirmą spalio
mėnesio savaitgalį, t. y. spalio 6–7 dienomis,
Šv. Kazimiero parapijoje, 2718 St. George
Str., Los Angeles, CA. Daugiau informacijos:
ltdays.com
■ Kviečiame mergaites (nuo 6 metų iki gimnazisčių) į „Aušros Vartų/Kernavės” lietuvių
skaučių tunto „Draugystės dieną”, kuri vyks

spalio 13 d., šeštadienį, nuo 1:30 val. p. p.
iki 2:45 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL. Atvykite susipažinti su šios jaunimo organizacijos veikla. Bus įvairūs užsiėmimai ir smagi programa. Daugiau informacijos suteiks sesė Renata el. paštu:
sese.renatab@gmail.com
■ Spalio 20 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio lietuvių centre Lemonte (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) – Oktoberfest šventė. Informacija apie renginį tel. 630-2578787.
■ 95-tasis Čikagos lietuvių moterų klubo pokylis vyks lapkričio 4 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Palos Country Club, 13100 Southwest
Highway, Orland Park, IL. Kaina asmeniui –
50 dol. Pokylio metu bus įteikta stipendija
lietuvių kilmės, Illinojuje gyvenančiai universiteto studentei. Daugiau informacijos ir
vietų užsakymas tel. 708-788-2781

Dr. Audriaus Plioplio parodos ,,Cosmic Consciousness” atidarymas vyks spalio 10 d., trečiadienį, nuo 6 iki 8 val. v. Turkijos generaliniame konsulate Čikagoje, 455 N. Cityfront Plaza Dr. nr. 2900 (tame pastate įsikūręs ir Lietuvos gen.
konsulatas). Kviečiame dalyvauti. Apie dalyvavimą praneškite tel. 312-2630644, papildomas nr. 825 arba el. paštu: rsvp.chicago@mga.gov.tr. Paroda veiks
iki lapkričio 9 d. Per atidarymą A. Plioplys skaitys paskaitą apie senosios Turkijos ir Lietuvos ryšius, kurie labai domino ir dr. Joną Basanavičių.

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Iškilmingas ,,Draugo” pokylis vyks spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Meninę programą atliks folklorinis ansamblis ,,Žaisa”, renginį ves Vilma Kava, knygos ,,Aš tau sakau”
autorė.
Jūsų laukia pilna netikėtumų ir malonaus bendravimo popietė!
Užsisakykite bilietus,,Draugo” administracijoje
darbo valandomis – 4545 W. 63rd Str., tel. 773-585-9500.
Taip pat primename, kad laikas atsiųsti loterijos
bilietų šakneles. Laimingų bilietų traukimas – renginio metu.

Dalyvaukite ir paremkite vis jaunėjantį ,,Draugą”!
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

,,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
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