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Lietuvybė radijo bangomis  – 4 psl.

Himnas meilei
ir gyvenimui – 7 psl. 

Minime garsiosios
Picasso skulptūros
penkiasdešimtmetį

„Chicago Picasso” (liaudyje vadi-
nama tiesiog ,,Picasso”) – tai is-
panų dailinininko Pablo Picasso
monumentali skulptūra be pa-

vadinimo, stovinti ,,Vėjų miesto” centre,
Daley Plaza. 50 pėdų aukščio ir beveik 162
tonas sveriantis meno kūrinys buvo ofi-
cialiai atidengtas l967 m. rugpjūčio 15 d.
Kubistinė Picasso skulptūra tapo pir-
muoju modernistiniu visuomeniniu
meno kūriniu, atradusiu užuovėją pa-
čioje Čikagos širdyje. ,,Picasso” įsiliejo į
didingą architektūrinę miesto panoramą
ir tapo nepamainoma jos dalimi. Čia
vyko ir tebevyksta ne vienas piketas,
taip pat ir lietuvių, už šalies laisvę bei
žmogaus teises. Rengiamos šventės, mu-
gės, koncertai, skulptūros pavėsyje su su-
muštiniu rankoje mėgsta prisėsti šalia
esančio banko tarnautojas ar praeivis. Čia
nuolat matysite ant postamento bandan-
čius užsiropšti vaikus bei aplink su ried-
lentėmis šėlstančius paauglius. Tai ne-
mokamas atrakcionas visiems – ir mies-
to gyventojams, ir turistams iš viso pa-
saulio!                                                   – 6 psl.

Vietoj ,,Picasso” Čikaga galėjo turėti ,,Agurką”

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį po pietų Indianos
valstijos gubernatorius Eric J. Holcomb, Gary
miesto merė Karen Freeman-Willson, tarybos at-

stovai, kiti miesto atsakingi pareigūnai, sakydami
sveikinimo kalbas, dėkojo lietuviams verslininkams

– Henrikui ir Daivai Malukams už sėkmingą verslą
ir kuriamas naujas darbo vietas. Apie šį renginį
,,Draugui” pasakojo jame dalyvavęs ir Lietuvai at-
stovavęs generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius. – 5 psl.

Lietuviams dėkojo Indianos gubernatorius 
Iš k.: Henrikas Malukas, Gary merė Karen Freeman-Willson, Daiva Malukas, generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius
ir Gary miesto tarybos pirmininkas Ronald Brewer. Sauliaus Pumpučio nuotr.

Baltijos šalys palaiko Ukrainą. Jono Kuprio nuotr. 
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„Būkime kaip žvaigždės nepasiekiamoj aukštybėj”…
Tai žodžiai iš paskutinės poeto Bernardo Brazdžionio
knygos „Šiapus ir anapus mūsų laiko”. Šios mintys tin-
ka ruošiamai knygai apie Amerikos lietuvių įnašą į Va-
sario 16-osios ir Kovo 11-osios Lietuvą, kurią Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui užsimojo įgy-
vendinti „Draugo” direktorių taryba ir Draugo fon-
das. 

Lietuvos ministras pirmininkas prieš 3-jus metus
kvietė visus „sąmoningo siekio savo gyvenimo
darbais puoselėti Lietuvą, kad išaugtų Lietuvos

šventimas kaip bendrojo mūsų visų džiaugsmo
šventė”. Prie šios džiaugsmo šventės savo įnašu kvie-
čiami prisidėti ir patys knygos herojai – išeivijos lie-
tuviai bei jų organizacijos.

Amerikos lietuvių „Draugo” laikraštis gyvuoja
daugiau negu šimtmetį. Nuo pat pirmojo numerio
jame buvo rašoma apie Tėvynę ir rūpinamasi jos
žmonėmis. Sunku net apskaičiuoti, kiek JAV lietu-
viai Lietuvai suteikė paramos: materialinės, politi-
nės, propagandinės, ūkinės. O visa ta JAV lietuvių
kultūrinė ir socialinė veikla buvo sutelkta organi-

zacijose, kurios veikė tarsi energijos jėgainės. Visą
pasiaukojamą atsidavimą savo žemei ir gyvenimą dėl
Tėvynės turime įamžinti – paskelbti Lietuvos žmo-
nėms, o ir patys prisiminti. Priminti apie kiekvieno
doro ir kilnaus žmogaus troškimą matyti savo Tė-
vynę laisvą, nepriklausomą, kultūringą ir turtingą.

Permąsčius Amerikos lietuvių didžiąją šimt-
mečio misiją – ką darėme svarbiausio, išliekančio,
lemtingo, esminio Lietuvos laisvei, visuomenės to-
bulinimui – buvo nutarta – reikia knygos. Lietuvo-
je iki šiol dar labai mažai žinoma apie JAV lietuvių
veiklą bei pastangas padėti tautiečiams ir valstybei.
Nors pastaruoju metu knygos mažai skaitomos, bet
jos vis dėlto ateinančioms kartoms išliks kaip liu-
dijimas apie mus ir mūsų darbus. Ir ne tik – išliks
kaip testamentas naujoms išeivių kartoms – taip pat
atsidavus, kaip ankstesnės kartos, rūpintis lietuvybe
išeivijoje ir Tėvynės gerove bei jos vardo garsinimu
pasaulyje. Remiantis knygoje paskelbta medžiaga,
bus rašomi mokslininkų darbai ir kuriama Lietuvos
istorija. 

Šią istorinę knygą rašo istorikas prof. dr. Juozas
Skirius Vilniuje. Jis yra gerai susipažinęs su Ame-
rikos lietuvių išeivija, ir knyga jau baigiama rašy-

ti. Šiuo metu jis rašo apie mūsų organizacijas, ku-
rios teikė labai didelę paramą Lietuvai: tai Lietuvos
vyčiai, „Lietuvos Dukterys”, „Saulutė”, Vydūno
fondas, Tautos fondas, Lietuvių Fondas, „Lietuvos
vaikų vilties komitetas”, „Našlaičių globos komite-
tas”, „Alatėja”, „Rotary” klubas, Čikagos moterų klu-
bas ir kt. Išleisti plačios apimties, gausiai iliustruotą
istorinę knygą reikia įdėti ne tik daug darbo, bet ir
lėšų. Reikia mokėti knygos autoriui, dirbusiam ke-
letą metų, redaktoriui, korektoriui, maketuotojui,
dailininkui, pagaliau – spaustuvei už popierių ir
spausdinimą.  

„Draugo” laikraštyje buvo ir tebėra rašoma
apie lietuviškas organizacijas, o jos turėjo galimy-
bę augti ir plėtoti savo veiklą būtent šio laikraščio
dėka, tarp jų – ir galingiausia finansinė jėgainė – Lie-
tuvių Fondas. Kreipiamės į visas organizacijas,
prašydami pagal išgales finansiškai prisidėti prie
šios istorinės knygos išleidimo. Organizacijos ir at-
skiri aukotojai bei jų aukos knygoje bus paskelbti au-
kotojų sąraše. 

Aukas rašyti: Draugas foundation vardu ir siųs-
ti 4545 W. 63rd Street, 60629. Aukos nurašomos nuo
pajamų mokesčių I.D. 36-3916303.

Už aukas iš anksto nuoširdžiai dėkojame. 

Marija Remienė
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Būkime kaip žvaigždės

KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Mato evangelijoje mes išgirstame
apie kananietę moterį, kuri pra-
šo Jėzaus pagalbos. Jinai šaukia

ir maldauja, kad Jėzus arba jo sekėjai
atkreiptų dėmesį į ją ir išgydytų jos
dukrą, kuri yra apsėsta. Kadangi jinai

nėra žydė, o ka-
nanietė, niekas
jai nenori padėti
ir jos išklausyti.
Būdama moteris
ir kananietė, ji-
nai buvo neverti-
nama, nes kana-
niečiai buvo
žydų priešai,
nors ir giminai-
čiai. Ją visi at-
stūmė galutinai
ir niekas neno-
rėjo jai padėti. 

A p a š t a l a i
kreipėsi į Jėzų, prašydami, kad jis tą
moterį pašalintų. O Jėzus kreipiasi į ją
ir pradeda pokalbį. Tame pokalbyje mo-
teris nepasiduoda ir vis prašo gydyti
jos dukrą. Jos atkaklumas ir maldavi-
mas galų gale Jėzaus buvo priimtas ir
išpildytas. 

Jėzus ir vėl nurodo mums kelią.

Mes esame šaukiami atkreipti dėmesį
į kiekvieną asmenį ir jam ne tik skir-
ti dėmesio, bet tuo pačiu ir padėti.
Mes matome, kad Jėzus padeda ne tik
žydams, bet ir tiems, kurie yra at-
stum ti,  apleisti ir laikomi priešais. 

Pasaulyje  ir mes esame apsupti ne-
apykantos, blogio, smurto ir mūsų
prie šų. Todėl galime tapti kaip Jėzaus
apaštalai – atstumti šiuos žmones, pa-
miršti ar dar blogiau – juos keikti. 

Esu žiūrėjęs ne vieną filmą, ku-
riame žmonės šaukia, keikia ir šmeižia
kitas grupes žmonių. Mano širdyje
taip pat kyla pyktis ir noras juos keik-
ti ir išvadinti visokiausiais vardais,
juos atstumti, bet Jėzaus pavyzdys
man nurodo kitą kelią. Jėzus kviečia –
jeigu mūsų širdyse ir kiltų pyktis už
žmonių nuodėmes ir neapykantą, bet
kad tas pyktis taptų nuolankia malda
ir kvietimu  mylėti. 

Mūsų visuomenei atrodo, kad leng-
viau atsiriboti nuo žmonių, kurie mąs-

to kitaip, kurie yra kitokių politinių pa-
žiūrų, su kuriais mes nesutariame.
Bet tai darydami, mes nematome Jė-
zaus kvietimo. Jis mus kviečia ne at-
stumti ir apleisti, dar blogiau – keikti,
bet kviečia į dialogą, į gilesnį suprati-
mą ir galų gale – į Tiesą. Jis mums
rodo, kad jeigu mes atstumsime savo
priešus ir tuos, su kuriais nesutariame,
tolsime nuo vienas kito, ir ramybė at-
rodys kaip neapčiuopiama realybė.
Užuot pabrėžęs skirtumus, Jėzus mus
kviečia atrasti bendrystę ir siekti iš-
gydymo mums visiems. 

1921 m. gegužės 31 d. Amerikos lietuvių delegacija, sustojusi prie Baltųjų Rūmų Rožių sodo, Prezidentui Warren Harding įteikia milijono parašų peticiją, prašančią JAV pripažin-
ti Lietuvos valstybę. 
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Mokytis visa gyvenimą – lygu gyventi? 

Tai nutiko seniai, kai dar bu-
vau pirmojo kurso studentė.
Viena mano pažįstama pa-

pasakojo, kad jos mama, sulau-
kusi 53 metų, apsigynė mokslų
(dabar jau nepamenu, kokių) dak-
tarės disertaciją. Tąsyk, būdama
aštuoniolikmetė, niekaip nega-
lėjau suprasti, kam tai senai mo-
teriškei šito reikia. Juk tarybi-
niais metais moterys, sulauku-
sios 55-erių, išeidavo į pensiją. O
daugelis pensininkų, mano tuo-
metiniu supratimu, visiems lai-
kams ir negrįžtamai pasitrauk-
davo iš aktyvaus gyvenimo are-
nos. Prireikė palyginti nedaug
laiko, kad suprasčiau, kokia buvau
neteisi: baigusi universitetą su-
vokiau, kad tai nėra mano moks-
lų pabaiga, kad mokytis yra įdo-
mu, norėsiu tą daryti toliau, kaip
ir daugelis įvairiausio amžiaus
žmonių. Nes tobulėti, ką nors
naujo sužinoti ir įdomiai gyven-
ti norisi nuolat, kad ir kokio am-
žiaus būtum.

Todėl daug žmonių, kai kurie
nepaisydami solidaus amžiaus,
sėda į kolegijos ar aukštosios
mokyklos studento suolą, lanko
įvairius kursus, užsiima savišvie-
ta. Juk galima mokytis daugelio
dalykų: muzikos, siuvimo, dai-
lės, čiuožimo ar slidinėjimo, nau-
jos kalbos, dar vienos specialybės,
sveikos gyvensenos, ar tiesiog
išsiaiškinti, kaip remontuoti butą
ar statyti namą, kaip susimeist-
rauti lentyną, kokios yra naujai įsi-
gyto naujausio išmaniojo tele-
fono galimybės ar kaip vadinasi
gėlės, kurios kiekvieną vasarą
žydi pievoje prie namų. 

Mokslininkai nustatė, kad
naujo dalyko mokymasis verčia
mūsų smegenų ląsteles atsinau-
jinti ir tokiu būdu leidžia mums il-
giau nepasenti. Tokių pavyzdžių
begalės, ir žmonių, pripažįstančių
mokymosi visą gyvenimą svarbą,
nuolat daugėja. Tačiau yra ir ki-
toks požiūris, ne mažiau gerbti-
nas: ,,Abejoju, kad reikia mokytis
visą gyvenimą. Tuomet kada gy-
venti?”. O ką ta tema mano mūsų
skaitytojai?

Kaip vertinate teiginį,
kad žmogui reikia

mokytis visą
gyvenimą?

u u u

Ar verta dar mokytis,
įžengus į antrąją
gyvenimo pusę? 

Austėja Sruoga: 
Aš manau, kad mes mokomės visą

gyvenimą. Ir to gyvenimo nepakanka,
kad viską išmoktume. Dažnai pats gy-
venimas išmoko daugybę tokių reika-
lingų dalykų, kurių jokia mokykla ar
universitetas negali išmokyti. O mo-
kytis įžengus į antrąją gyvenimo pusę,
žinoma, verta. Juk tuomet esame daug
protingesni, nei buvome pirmoje. Ne-
manau, kad yra amžiaus riba, kurią per-
žengę turime nustoti tobulėti ir įgauti
daugiau žinių. Juk gyvenimas dėl to ir
yra puikus. Svarbu viską daryti iš šir-
dies. 

Aš per savo gyvenimą jau spėjau
įgyti daugiau nei keturias specialybes,
kurios man labai pravertė įvairiais gy-
venimo etapais. Ir tikrai nebūtina sėdėti
studento suole, kad įgytum reikalingų
žinių. Dabar daugybę dalykų galima iš-
mokti internetu, gauti licenciją ir pui-
kiai dirbti. Turėti savo verslą – taip pat
savotiškas mokslas, kuris reikalauja
dar daugiau žinių. Nes verslininkas turi
išmanyti daugiau, nei vieną specialybę.
Dar galima mokytis būti geresniems,
padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.
Juk tai irgi savotiškas mokslas ir gy-
venimo pamokos. 

PATAISYMAS: KUR GYVENO
ČESLOVAS MILOŠAS?

Algis Vaškevičius rašo: „Čia,
Krasnagrūdoje yra garsaus rašyto-
jo, Nobelio premijos laureato Czes-
law Milosz dvaras, kuriame šis daž-
nai vasarodavo”. („Draugas”, 2017 m.
rugpjūčio 8 d., psl. 8, „Lietuvos pa-
sienyje pristatyta JAV profesoriaus
knyga”).

Tai yra klaida. Krasnagrūdos
dvaras priklausė Česlovo Milošo se-
nelio Zygmunto Kunato vyresniam
broliui Bronislovui ir jo įpėdiniams.
Zygmuntas vedė bajoro Simono Siru -
čio (iš Sirutiškių, netoli Kėdainių)
dukterį Juzefą ir gavo valdyti Šete-
nių dvarelį, taip pat Kėdainių rajo-
ne, netoli Šventybrasčio kaimo ir
baž nytėlės.

Kunatų duktė Veronika ištekėjo
už Rygos politechnikos institutą bai-
gusio Aleksandro Milošo iš netolimo
Serbinų dvaro. Jis daug keliavo, to-
dėl Veronika gyveno su tėvais Šete-
 niuose, ten ir gimė bei vaikystę pra-
 leido Česlovas Milošas. Su motina
persikėlęs gyventi į Vilnių, kai ten
lankė gimnaziją, jis porą vasarų ap-
silankė pas gimines Krasnagrūdos
dvare, bet tas dvaras jam niekada ne-
priklausė.

Lietuvos Respublika savo garbės
piliečiui ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto garbės daktarui Česlovui
Milošui Šetenius su 12 hektarų že-
mės grąžino 1995 metais. Vienintelis
likęs dvarelio pastatas – didelis mū-
rinis Baltasis svirnas, statytas apie
1850 metus, buvo restauruotas ir jo
pageidavimu ten buvo įrengtas re-
zidencinis kultūros centras, kuris da-
bar priklauso Vytauto Didžiojo uni-
versitetui.

Iš Kauno „Via Baltica” važiuo-
jant link Latvijos, išvažiuokite ant-
ruoju išvažiavimu link Kėdainių ir
nuo ten rasite kelio nuorodas į Čes-
lovo Milošo Kultūros centrą Šete-
niuose. Jus pasitiks miela admi-
nistratorė Roma Kažukauskienė (tel.
+ 370-688-25375). Taip pat būtinai ap-
lankykite Šventybrasčio bažnytėlę,
kurioje buvo krikštytas mažasis Čes-
lovas, jo protėvių kapus prie bažny-
čios, 1963 metų sukilėlių paminklą ir
per 500 metų senumo ąžuolus prie
Nevėžio.

Algirdas Avižienis, 
Česlovo Milošo Gimtinės Fondo 

direktorius 

Mindaugas Bielskus: 
Būtinai reikia mokytis nuolat.

Reikia protą lavinti. Profesine prasme
yra net pavojinga nesimokyti, nes atėję
nauji jauni  specialistai paprastai turi
daugiau ir naujesnių specialybės žinių.
Jei nori neatsilikti nuo jaunosios kar-
tos, tu esi priverstas tą daryti – moky-
tis. Aš pats labai mėgstu skaityti, nes
skaitymas atveria naujus pasaulius
ir naują pažinimą. Skaitydamas įvai-
rią literatūrą, aš vis daugiau pažįstu
Lietuvą. Jeigu nori būti kuo ilgiau
sveikas – irgi reikia mokytis ir švies-
tis, kad žinotum, kaip nesusirgti. Dėl
sveikatos reikia mankštintis, nes ligos
ir negalia atsiranda tuomet, kai kūnas
ima degraduoti. Teoriškai aš supran-
tu, kad reikia mokytis nuolat, rūpintis
savo kūnu. Tačiau kol gyvenimas ne-
pastato į kampą, tol aš to savo supra-
timo tinkamai nepanaudoju. Tačiau at-
sidūręs kampe, žinau, ką daryti.  

Kalbino Virginija Petrauskienė

Jolita Kisieliūtė-Narutienė: 
Nuolat mokytis yra būtina. Aš

manau, kad žmogus turi mokytis iki
pat savo mirties. Man pavyzdys buvo
mano tėvas, Petras Kisielius, gydytojas,
garsus lietuvybės puoselėtojas, kuris
medicinos paskaitas lankė net būda-
mas 83-jų metų. Žmogus turi gerinti, to-
bulinti ne tik savo kūną sporto salėje,
bet ir smegenis, nuolat ko nors naujo
mokydamasis. 

Aš pati taip pat laikausi to princi-
po. Esu profesorė, studentus mokiau
verslo disciplinų. Tačiau pamenu, kad
būdama jau brandaus amžiaus, gal
kokių 50 metų, nusprendžiau pradėti
mokytis, kaip dirbti su kai kuriomis
kompiuterinėmis programomis. No-
rėjau pati gauti sertifikatą, kad galė-
čiau pati kitiems dėstyti. Nors iki to
savo sprendimo naudodavausi kom-
piuteriu, tačiau mano žinios buvo pa-
viršutiniškos. Taigi, pati būdama pro-
fesorė, sėdau į studento suolą ir kartu
su bakalauro laipsnio siekiančiais stu-
dentais pradėjau mokytis. Iš pradžių
auditorijoje nebuvo tokių, kurie dės-
tomą dalyką išmanytų prasčiau negu
aš. Tačiau kursą baigiau pačiais ge-
riausiais pažymiais. Aš pati esu dės-
čiusi vyresnio amžiaus studentams. Ir
galiu pasakyti, kad jie paprastai būna
geriausi, nes įvertina laiką, skirtą mo-
kymuisi ir todėl stengiasi gauti kuo
daugiau žinių. 

Pati prieš trejus metus pradėjau
mokytis ir praktikuoti sveikatingu-
mo mankštą Tai Chi. Dabar jai skiriu
mažiausiai penkias valandas per sa-
vaitę. Praktikuoju su bendraminčiais
Tai Chi mankštos grupėje arba viena
namuose. Tai darau tam, kad sulaukusi
senatvės, galėčiau būti kuo ilgiau sa-
varankiška ir netapčiau našta savo
sūnui.

Dar viena žinių sritis, kurią tobu-
linau, būdama brandaus amžiaus –
tai tikybos dalykai. Sulaukusi 40 metų,
lankiau specialius užsiėmimus ir šioms
studijoms trejus metus kiekvieną sek-
madienį skirdavau po 3 valandas. Nes
nesuprantu, kaip žmogus visą gyveni-
mą gali pasilikti su gimnazijos lygio ti-
kybos žiniomis.

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Lietuvybė radijo bangomis
Jau 64-eri metai kaip Los Angeles

radijo bangomis skamba lietuviškas
žodis. Lietuviškas radijo laidas ruošia
radijo klubo „Lithuanian Melodies”
darbuotojai. Mieliems „Draugo” skai ty-
tojams pateikiu pokalbį su klubo pir-
mininke Gražina Grinkevičiene, jau-
naisiais klubo darbuotojais Lina Ka-
jotiene ir Sauliumi Kajota.

Miela Gražina, Jūs jau kelinti metai esa-
te lietuviško radijo klubo „Lithuanian Me-
lodies” Los Ange les pirmininkė. Prašau trum-
pai priminti skaitytojams klubo įsikūrimo is-
toriją ir kaip Jūs įsijungėte į jo veiklą.

Radijo klube „Lithuanian Melo-
 dies” dirbu nuo 2010 m. Pradžioje bu-
vau pranešėja, vėliau pakeičiau ilga-
metę radijo klubo pirmininkę Geno-
vaitę Plukienę.                          

Pirmą kartą radijo bangomis lie-
tuviškas žodis Los Angeles nu skambė-
jo 1953 m. liepos 15 d. Radijo laidas lie-
tuvių kalba Los Angeles pradėjo trans-
liuoti Bruno Gedimi nas. Jis 17 metų jas
vedė ir finansavo jų transliaciją. Laidos
trukmė būdavo viena valanda. Apie
1975 metus  Los Angeles Lietuvių Ben-
druomenės (LB) iniciatyva, vadovau-
jant An ta nui Audroniui, buvo įsteigtas
radijo klubas „Lithuanian Melodies”.
LA bendruomenė aktyviai tal kino ir
rėmė klubo veiklą. Jiems buvo labai
svarbu girdėti lietuvišką žodį, sklin-
dantį radijo bangomis. Atvykusi į
Ameriką domėjausi  LA LB veikla,
stengiausi įsijungti į šią veiklą. Dai-
navau Šv. Kazimiero parapijos bažny-
čios chore, dalyvavau įvairiuose ren-
giniuose, subūriau vokalinį moterų
kvartetą, kuris peraugo į vokalinį inst-
rumentinį ansamblį „Draugai”. Vė-
liau buvau pakviesta į radijo klubą
„Lithuanian Melodies”. 

Kokia šiandieninės klubo valdybos
sudėtis, kaip ruošiamos laidos ir kaip klau-
sytojai vertina Jūsų veiklą?

Šiuo metu radijo valdyboje yra 7
nariai. Laidų pranešėjai: Regina Gas-
paronienė, Lina Kajotienė ir aš. Garso
operatoriai: Lina Kajotienė ir Rolandas
Žukauskas. Už pokalbius su įvairiais
svečiais atsakingas Saulius Kajota, ką
jis labai sumaniai daro. Radijo laidose
pasakojame, kas vyksta mūsų ben-
druomenėje, kokie svečiai iš Lietuvos
mus aplanko, sveikiname klausytojus
įvairiomis progomis – gimtadienių,
metinių švenčių ir t. t. Siun čiame mu-
zikinius sveikinimus, taip pat trumpai
apžvelgiame, kas vyksta mūsų Lietu-
vėlėje. Primename jiems pagrindinius
Lietuvos isto rijos, kultūros istorijos
momentus bei lietuviškas tradicijas.

Džiaugiamės ir dėkojame „Lit-
huanian Melodies” rėmėjams – Vitaliui
ir Nijolei Lembertams, Genovaitei Plu-
kienei, aktorei Rūtai Lee, Juozui Grin-
kevičiui, Vidai ir Jonui Jurkutaičiams
ir daugeliui kitų lietuvių. Kiekvienais
metais ruošiame radijo „Rudens balių”
su menine programa, gardžiais pietu-
mis, Californijos vynu, loterija, ku-
riame gausiai dalyvauja lietuviai, to-
kiu būdu paremdami mūsų veiklą fi-
nansiškai. Vado vau jamės šūkiu: „Be
jūsų nebus mūsų”.

Lina ir Sauliau, džiugu, kai matai to-
kią jauną šeimą, įsisu kusią į lietuviškos veik-

los sūkurį. Kokie keliai Jus atvedė į lietu-
višką radijo klubą?

Lina: Į radijo valandėlės veiklą įsi-
traukiau 2013 metais, kai radijo klubo
„Lithuanian Melodies” pirmi ninkė
Gražina pakvietė prisijungti. Pradžioje
labai abejojau, gal net baiminausi, nes
tokio pobūdžio veikloje nesu dalyva-
vusi. Nors nuo pat vaikystės žavėjau-
si diktoriaus profesija. Gražina vis
kalbino, kalbino, Saulius labai palaikė
ir paskatino, tai ir ryžausi pabandyt.
Pradėjau kaip radijo laidų pranešėja,
ruošiau lai das. Vėliau išmokau ir pati
įrašinėti. Taigi dar einu ir garso ope-
ratorės pareigas, įrašinėju ir montuo-
ju ne tik savo, bet ir kitų pranešėjų lai-
das. Na, o galiausiai išrinko mane ir į
radijo klubo valdybą, kur sprendžiame
įvai rius iškilusius klausimus.

Nejučia į veiklą pradėjo jungtis ir
Saulius. Pradžioj – kritika ir patari-
mais. O paskui prikalbinom pabandy-
ti kalbinti ir pašnekovus. Jam tai se-
kėsi, todėl ir tapo mūsų specialiuoju ko-
respondentu.

Saulius: Pirmą kartą Los Angeles
svečiavausi 1998 metais, ir buvau labai
nustebęs, kai draugai, šeštadienį au-
tomobiliu važinėjant po šį didmiestį,
įjungė radiją, iš kurio pasigirdo lietu-
viška kalba. Buvo labai smagu pajus-
ti, kad šiame didžiuliame daugiakul-
tūriniame mieste, esančiame už tūks-
tančių kilometrų nuo Lietuvos, lietu-
viai turi savo vietą ir savo „balsą”. Vė-
liau gyvenimas susiklostė taip, kad
su šeima atvy kome į Los Angeles il-
gesniam laikui. Susipažinome su dau-
geliu vietinių lietuvių. Radijo klubo
„Lithuanian Melodies” nariai pakvie-
tė mano žmoną Liną dirbti pranešėja.
Jos malonus balso tembras labai tiko
šiam darbui. Laikui bėgant pastebė-
jom, kad laidos yra įdomesnės, kai
jose dalyvauja svečiai, žymūs ar šiaip
įdomūs žmonės iš politikos ar pra-
 mogų pasaulio. Taigi pats pradėjau
ruošti ir įrašinėti interviu. Nesu pro-
fesionalus žurnalistas, turiu inžineri-
nį išsilavinimą, tačiau ši neįprasta
veikla lyg ir neblogai sekasi. Po radi-
jo laidų gana dažnai sulaukiame klau-
sytojų skambučių ar žinučių su padė-
komis ir pasidžiaugimais, kad laida
buvo įdomi. Tai labai džiugina.

Be radijo klubo veiklos Jūs aktyviai da-
lyvaujate ir kitoje lietuviškoje veikloje. Ko-
kių paska tų vedami „aukojate” savo lais-
valaikį šiai veiklai?

Saulius: Mes esame lietuviai. Ir
jei jau likimas susiklostė taip, kad gy-
vename toli nuo Lietuvos, norisi tą Lie-
tuvą susikurti ten, kur esame. O susi-
kurti Lietuvą galime tik mes – lietu-
viai, susibūrę draugėn. Todėl ir bu-
riamės, ir kažką darom. Prieš atvyk-
damas į Los Angeles niekada negal-
vojau, kad gyvenime teks pabūti... ak-
torium. O štai čia buvau įsitraukęs į te-
atro veiklą, suvaidinau gana nemenką
rolę režisieriaus Alekso Mickaus pa-
statytame spektaklyje „Don Kicho-
tas”. Vėliau įsitraukiau į ansamblio
„Draugai” veiklą, dainavau. Teko ir lie-
tuviškame filme pasifilmuoti. Vaikus
kas šeštadienį vežame į lietuvišką mo-
kyklą, kuri ką tik atšventė savo gyva-
vimo 65-metį. Vėlgi žurnalistinis dar-
bas su radijo klubu. Taigi to puikiai lie-

tuviškoje draugijoje praleisto laiko ir
nepavadinčiau aukojimu. Ta veikla
yra ne tik prasminga mūsų lietuvybės
išlaikymui, bet ir įdomi man pačiam.
Įgaunu daug naujų patirčių, įspūdžių,
bendrauju su įdomiais žmonėmis, ir tai
labai praturtina gyvenimą.

Lina: Kaip Saulius ir sako, tiesiog
bandome Lietuvą susikurti čia, Los An-
geles. Be radijo dar organizuoju lietu-
viškas muges – Kalėdinę ir Verbų.
Bandome surinkti kuo daugiau talen-
tingų lietuvaičių, kurie galėtų par-
duoti savo gaminamus produktus ar
parodyti savo talentą ir išmonę. Aš pati
kepu lietuvišką ruginę duoną. 

Įdomu, kaip Jūsų bendraamžiai ver-
tina Jūsų veiklą išlaikyti lietuvybę emig-
racijoje, ar tai ska tina juos sekti Jūsų pa-
vyzdžiu? 

Saulius: Nė karto nebuvo, kad kas
mūsų veiklą pasmerktų. Tiek vyres-
nieji, tiek jaunimas visada džiaugia-
si, kai yra kas nors daroma lietuvybės
labui. O dėl įtakos kitiems – tai tikrai
tikiu, kad ne tik blogas pavyzdys yra
„užkrečiamas”. Daug jaunosios kartos
atstovų Los Angeles yra aktyvūs „lie-
tuvybės kalviai”. Kuriami spektakliai,
dirbama su vaikais, rengiami įvairūs
kultūriniai susiėjimai, meno paro-
dos ir dar daug visokių dalykų. Ir gal

Iš patirties matome, kad žmo nėms
reikia tokių susibūrimų, lietuviai nori
bendrauti su lietuviais. Tai erdvė nau-
joms patirtims ir pažintims. Esame dė-
kingi, kad turime lietuviškus namus
Los Angeles, kur galime susiburti ir
puoselėti lietuvybę.

Labai džiaugiuosi, kad turiu ga-
limybę skleisti lietuvišką žodį radijo
bangomis taip toli nuo Lietuvos. Tai
įdomi patirtis, skatinanti tobulėti, vis
sužinoti ką nors nauja. 

ne tiek svarbus yra geras pavyzdys,
kiek kiekvieno supratimas, kad tik bū-
dami aktyvūs, veiklūs ir patriotiški, iš-
liksime šiame kultūrų katile kaip stip-
ri ir dvasinga tauta, verta visų kitų pa-
garbos. Kai tai suprasime, jokie darbai
nebus sunkūs ir teiks daugiau pasi-
tenkinimo, nei vargo ar minčių apie
beprasmiškai leidžiamą laiką.

Kalbėjosi Amandas Ragauskas

Antra iš kairės – klubo pirmininkė Gražina Grinkevičienė, trečia – klubo rėmėja, kino ak-
torė Rūta Lee.

Iš kairės: Rolandas Žukauskas, Nijolė Kajotienė (Sauliaus mama), Saulius Kajota, Lina Ka-
jotienė. Linos Kajotienės archyvo nuotr.



ti per 5 milijonus dolerių ir su-
kurti 500 naujų darbo vietų. Šiame
centre bus ir apmokomi nauji
darbuotojai. Indianos gubernato-
rius E. J. Holcomb savo kalboje už
tai dėkojo H. ir D. Malukams”, –
pasakojo M. Bekešius. Lietuvos
diplomatas taip pat šiose iškil-
mėse pasakė kalbą. Jis buvo ofi-
cialiai pakviestas į susitikimą
pas Indianos valstijos gubernato-
rių E. J. Holcomb.

,,HMD Trucking” – vienas
sėkmingiausių lietuvių įkurtų
verslų Čikagoje bei viena spar-
čiausiai augančių kompanijų Il-

linojuje. Ji turi daugiau nei 500 vilkikų, 1 000 prie-
kabų ir atlieka 1 500 klientų užsakymus. H. Ma-
lukas ir jo žmona Daiva yra JAV Lietuvių Ben-
druomenės nariai ir rėmėjai, savo sėkmės istorija
garsinantys ir Lietuvos vardą. Nuo jų neatsilie-
ka ir sūnus Deividas su lietuviška trispalve ant
šalmo skindamas pergales tarptautinių kartingų
lenktynių trasose”, – sakė M. Bekešius. 

Parengė 
Virginija Petrauskienė
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Dvyliktokas
Martynas McKenna

Romėnų filosofas Seneca yra pasakęs: „Mokomės
ne mokyklai, o gyvenimui”. 

Būtent taip aš ir jaučiuosi, galvodamas, ką man
davė mokykla per dvylika metų šeštadieniais Šv. Ka-
zi miero lituanistinėje mokykloje. Mo kiausi ne tik
skaityti, rašyti lietuviškai, bet ir katalikybės, lietu-
viškų šokių, dainų, lietuviškos kultūros, istorijos. Ži-
nau, jog viso to man rei kės visą gyvenimą, nes esu
lietuvis. 

Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą pradėjau lan-
kyti nuo antros klasės. Pirmą šeštadienį puikiausiai
prisimenu. Nežinojau, ko tikėtis, kokius žmones su-
tiksiu, kokie bus vaikai, ar man patiks. Viskas vyko
gana neblogai, bet man buvo sunku suprasti svar-
bumą ilgų ir tolimų kelionių į mokyklą šeštadieniais
(nuo Bakersfield – 2 val. kelio ir atgal tiek pat). Pra-
ėjo nemažai metų, kol paaiškėjo tikroji mokyklos ver-
tė. Dažnai gailėjausi ir gailiuosi, kad gyvename taip
toli nuo mokyklos, teko praleisti daug šeštadienių,
įvairių renginių, negalėjau iki galo įsitraukti į mo-
kyklos veiklą. Buvo neįmanoma atvykti į šokių re-
peticijas, skautų sueigas, ateitininkų susirin kimus,
išvykas. Visada norėjau dalyvauti Šo-
kių šventėse, deja, buvo neįmanoma.
Nepaisant visko, esu dė kingas gerie-
siems mokytojams už suteiktas žinias
ir sustiprėjusią meilę Lietuvai. Visada
prisiminsiu tokius mokytojus kaip
Marytę New som, Vitaliją Virbukienę,
Gidą Urbo nienę, Žydrą Van Der Sluys,
Dan guolę Varnienę ir Daurą Dargį.

Lyginant su kitomis klasėmis,
mano klasė visada buvo maža, bet
džiaugiuosi, kad visada gerai sutar ėme,
ir todėl laukdavau susitikimo su klasės
draugais. Tikiuosi, kad tapo me drau-
gais visam gyvenimui. 

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui
Vasara, taip smagiai įsibėgėjusi, beveik ir baigia-

si. Kai kurie mokiniai, jau po įspūdingų vasaros
kelionių ir stovyklų šurmulio, pradėjo mokslo me-

tus savo kasdienėse mokyklose. Mūsų, Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, viena seniausių li-
tuanistinių mokyklų, duris mokinukams, norintiems pri-
siliesti prie lietuviškų šaknų, atvers rugsėjo 9 dieną. Mo-
kykla pradės skaičiuoti 68-uosius metus. Manau,
kad nieko geriau negaliu parašyti, kodėl tėvai veža, o
vaikai tuos ilgus metus mokosi mo kykloje, nei mūsų
dvyliktokų Martyno McKennos ir Tomo Vyšniausko at-
si sveikinimo žodžiai baigiant mokyklą.

Vitalija Virbukienė –
LA Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 11–12 kl. mokytoja.

Tomas ir Martynas

Dvylika metų pralėkė nepastebimai. Sunku pa-
tikėti, kad viskas, – jau pabaiga, bet visada liksiu dė-
kingas tėvams, kad suteikė galimybę tapti Šv. Kazi-
miero lituanistinės mokyklos abiturientu. Tad šian-
dien drąsiai galiu pasakyti, kad mokiausi „ne mo-
kyklai, o gyvenimui”.

Dvyliktokas 
Tomas Vyšniauskas

Labas visiems! Visiems mano bendraklasiams,
mokiniams, mokytojams, tėveliams. Trylika metų
trepsėjau šios lietuviškos mokyklos kieme ir varsčiau
klasių duris. Pradėjau lankyti mokyklą, kai prieš 13
metų atvažiavome iš šiaurinės Californijos. Tada ta-
pau lietuviškuoju Kiškiu! Aš gyvenu Brea, Orange
County, tad kelionės į mokyklą nebuvo trumpos, už-
trukdavo nuo 45 min. iki 1.5 val. Jūs paklausite – ar
buvo verta tiek metų ir tiek laiko skirti toms kelio-
nėms? Tikrai taip. 

Pirmiausia, tai lietuviška kalba. Mokykla tikrai
išmokė mane skaityti ir rašyti. O tai yra didelis pa-
siekimas – mokėti antrą kalbą. Tai ugdo mąstymą,
stiprina valią, pakelia žmogaus bendrąjį išsilavini-

mą. Tuo labiau kad ta kalba yra tavo senelių ir tavo
protėvių. Kalba yra tiesioginis ryšys su tavo šakni-
mis. 

Antra, lietuviška mokykla pra plėtė mano su-
pratimą apie lietuvišką kultūrą, tradicijas, šventes
ir žmo nes. Kalėdų eglutė – man labiausiai įsiminu-
si šventė, kuri man ilgam išliks kaip „Spragtuko” vai-
dinimas, kuriame aš buvau ir medis, ir rusas, ir prin-
cas. Blynų balius, Kaziuko mugė, Velykos, Piemenėlių
Mišios, – visos mūsų mokyklos ir bažnyčios šventės,
kurios neatsiejamos viena nuo kitos. Kadangi lankiau
ir „public” mokyklą, tai lietuviška mokykla man
buvo kaip takelis, vedantis arčiau Dievo. Mokytojos
Jūratė ir Žydra paruošė mane Pirmajai Komunijai
ir Sutvirtinimo Sakramentui. Komu nijos ir Sutvir-
tinimo vėliavos iki šiol puošia mano kambarį ir pri-
mena man, kas yra svarbu tikram katalikui. Gerb.
Vita, mokytoja Sigita ir gerb. Dalilė buvo mano at-
eitininkų vadovės. O Santa Barbara stovyklos buvo
smagiausios savo iškylomis, darbeliais, susikaupi-
mais ir vaka riniais padūkimais. 

Tai, matote, kiek daug aš turiu prisiminimų! To
linkiu ir jums. Mokytis, visur dalyvauti, išdykauti
ir didžiuotis, kad esate lietuviai! Sudie, mokykla!

Henriko ir Daivos Malukų 1998 metais įsteig-
ta ir sėkmingai dirbanti ,,HMD Trucking” kom-
panija plečiama – Gary miesto Lake County bus
pradėtas statyti logistikos centras. 

,,Ketvirtadienį vykęs renginys  – taip  vadi-
namas  simbolinis ,,pirmojo kastuvo įsmeigimas”
– jame buvo iškilmingai paskelbta apie statybos
pradžią. Verta didžiuotis, kad lietuviai versli-
ninkai rengiasi į šį logistikos projektą investuo-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Lietuviams dėkojo Indianos gubernatorius
Atkelta iš 1 psl.

M. Bekešius su Indianos gubernatoriumi Eric J. Holcomb
aptarė ir būsimo jųdviejų susitikimo detales. 

Deividas Malukas pasaulinėse kartingų varžybose taip
pat garsina Lietuvą.   

Lietuvių verslininkų H. ir D. Malukų verslo plėtros pristatymo ir pager-
bimo renginio akimirka. Nuotraukos iš M. Bekešiaus „Facebook”
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Atkelta iš 1 psl.

Bet taip nebuvo visada. Vietą po saule šis neį-
prastas kūrinys turėjo išsikovoti. Skulptūrą daili-
ninkui 1963 m. užsakė Richard J. Daley pastatą pro-
jektavusi architektūros bendrovė ,,Skidmore, Owings
& Merrill” (vadovas William Hartmann). Pats Pi-
casso paruošė maketą, kurį po metų čikagiečiai pa-
tvirtino. 351,959.17 dol. kainavusios skulptūros sta-
tybą finansavo trys labdaros fondai – ,,Woods Cha-
ritable Fund”, ,,Chauncey and Marion Deering
McCormick Foundation” ir ,,Field Foundation of  Il-
linois”. 

Poezijos jėga

O viskas prasidėjo nuo eilių. Prie Daley Center
projekto dirbęs architektas Richard Bennett nu-
siuntė dailininkui Picasso savo poemą, prašydamas
toje dvasioje sukurti skulptūrą. Picasso iššūkį priė-
mė: ,,Jūs puikiai žinote, jog aš jokių užsakymų ne-
priimu, tačiau šiuo atveju esu įsipareigojęs dviems
didiesiems gangsterių miestams” (Čikagai ir Mar-
seille – Red). 100,000 dol. honoraro kūrėjas atsisakė,
pabrėždamas, jog šis kūrinys yra dovana Čikagos gy-
ventojams. Skulptūrą dalimis iš ,,cor-ten” plieno iš-
liejo Gary, Indianoje įsikūręs ,,US Steel Corporation”
padalinys ,,American Bridge Company”. Atskiri ga-
balai buvo atvežti į Čikagą. Prieš galutinai sudedant
dalis į skulptūros visumą, buvo sukurtas dvylikos
pėdų aukščio medinis maketas. Jį nusiuntė Picasso
patvirtinimui. Paminklui skirto ploto ruošimas Či-
kagos centre prasidėjo 1967 m. gegužės 25 d.

Konkurentas – agurkas

Skulptūros projektas sulaukė nemažai kontro-
versinių vertinimų. Iki ,,Picasso” atsiradimo Čika-
ga buvo papuošta bemaž išimtinai istorinių herojų
paminklais. Čikagos miesto tarybos aldermanas
John Hoellen pasišaipė iš šio projekto, siūlydamas
skulptūros vietoje pastatyti paminklą beisbolo
žvaigždės Ernie Banks garbei. 

Būta ir kitokių kuriozinių pasiūlymų. Štai 1997
m.  Amerikos lietuvis, žymus mokslinės fantastikos
rašytojas Algis Budrys savo interviu vaizdžiai pri-
siminė tą didelę kontroversiją, kuri supo skulptūros
atsiradimą. Tuomet jis dirbo vienoje Čikagos rek-
lamos agentūroje. ,,Vienas mūsų klientų, – pasako-
jo Budrys, – buvo ‘Pickle Packers International’. Jų

Vietoj „Picasso” Čikaga galėjo turėti ,,Agurką”
Minime garsiosios Picasso skulptūros penkiasdešimtmetį

užsakymu mes sukūrėme dvylikos pėdų aukščio
agurko muliažą tuščiai teismo pastato aikštei, nes
žmonės protestavo prieš Picasso skulptūros pasta-
tymą toje vietoje. Sukvietėm visą spaudą. Sulaukėm
triuškiančio atgarsio. Reporteriai įvykį pravadino
‘Picklecasso’.” Visgi paminklas ,,Agurkas” neišdy-
go. Žurnalistui paklausus Budrio apie muliažo li-
kimą, jis atsakė: ,,Kažkam atidavėm, jame buvo iš-
gręžta skylė ir jis panaudotas kanojų varžyboms Fox
upėje. Varžybų metu agurkas apvirto, jį nusinešė sro-
vė. Fox upė jungiasi su Illinois upe, o Illinois su Mis-
sissippi…”  

Moteris, paukštis, šuo ar dar kas kita?

Praeivis, pamatęs šį nebūdingą kūrinį, jame įžiū-
rėdavo visko – nuo paukščio ar vamzdžiadančio
(angl. aardvark) iki paties Picasso medžioklinio
šuns ar beždžionės galvos, ir net egiptiečių mitolo-
gijoje minimo pomirtinio pasaulio dievo Anubio. Ap-

žvelgdamas skulptūros atidengimo iškilmes popu-
liarus tuometinis ,,Chicago Tribune” žurnalistas
Mike Royko samprotavo: ,,…Kūrinys įdomus, tačiau
jis turi kvailą pailgą veidą ir atrodo tarsi didžiulis
vabzdys, pasiruošęs praryti mažesnį ir menkesnį”.
Tačiau Royko įvertino Picasso supratimą, kas tai yra
Čikagos siela. ,,Jos akys – tai akys lūšnos savininko,
kuris iščiulpė paskutinį centą iš dar neturtingesnio
už save. Ir kiekvieno pastato inspektoriaus, kuris
priėmė lūšnos savininko kyšį ir užsimerkė prieš tai,
kas vyksta. Atrodytų, kad menininkas visą gyveni-
mą pats važinėja ‘L’ traukinuku”.

Nors Picasso niekada nepaaiškino, ką jis šia
skulptūra norėjo pavaizduoti, spėjama, jog įkvėpi-
mo šaltinis buvo prancūzė Sylvette David (labiau ži-
noma kaip Lydia Corbett), kuri 1954 m. pozavo dai-
lininkui. 19-metė iš Vaullauris lydėdavo savo drau-
gą menininką, kuris išvežiodavo iš metalo, medžio
ir virvių pagamintas kėdes. Vienas toks pirkinys
buvo pristatytas ir Picasso. Dailininką sužavėjo il-
gakaklė ilgakasė palydovė ir jis pradėjo piešti jos es-
kizus. ,,Tuo laiku visi manė, kad Picasso piešia ak-
torės Brigitte Bardot portretą. Tačiau iš tikrųjų jo
įkvėpimo šaltinis buvo Corbett”, – pokalbyje su ,,Chi-
cago Sun-Times” korespondentu 2004 m. prisiminė
Picasso vaikaitis Olivier Widmaier Picasso. Daili-
ninkas sukūrė net 40 Corbett vaizduojančių kūrinių,
tarp jų ir ,,The Girl Who Said No”, puikiai atspindintį
jų platoniškus santykius. Čikagoje stovinti Picasso
skulptūra tapo įkvėpimo šaltiniu tokiems garsiems
kūrėjams kaip Alexander Calder, Marc Chagall,
Joan Miró, Claes Oldenburg bei Henry Moor.

Kai kurie dalėtyrininkai mano, jog ši skulptūra
– tai dailininko bičiulio David Douglas Duncan me-
džioklinio afganų veislės šuns atvaizdas. Picasso taip
pamilo šį šunį, jog nutarė, kad jam reikia draugo, ir
nusipirko taksą, kurį pavadino Lump. 

Skulptūros atsiradimą lydėjo net baudžiamosios
bylos. Teisminėn atsakomybėn buvo patraukti tie,
kas reklamavo šią skulptūrą dar jos nepastačius, rodė
maketą, jo dar neužpatentavus. Galiausiai 1970 m.
JAV apygardos teismas nusprendė, jog miesto veiks-
mai neteisėti ir kad skulptūra priklauso visuomenei. 

Čikagos siela

Apsupta federalinių ir municipalinių valdžios
įstaigų Daley Plaza tapo patrauklia vieta rinktis ne
tik kovotojams už laisvę ir nepriklausomybę, bet ir
kitokio plauko grupuočių demonstracijoms. Kur gi

ISTORIJOS UŽKULISIUOSE

Montuojama Picasso skulptūra Čikagos Daley Plaza.

Picasso skulptūrą atidengiant. 1967 m. rugpjūčio 15 d. Iškilmes galima stebėti ir per plyšį. Nuotraukos iš įvairių internetinių šaltinių

Į paminklo atidengimo iškilmes susirinko daug garbingų svečių.
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GITANA MERKELIENĖ

Vasarai įsibėgėjus ir pasipuošus ryš-
kiausiomis spalvomis, nutvieskus aro-
matiškiausiais pievų kvapais bei su-
brandinus gausų derlių, Lietuva šven-
tė  Žolines – magišką žydėjimo, gausos,
šiemet ir dosniųjų saulės spindulių ne-
šykštinčią – Švenčiausios Mergelės Ma-
rijos Ėmimo į Dangų šventę. Kiekvienoje
apskrityje vyko daugybė renginių, už-
siėmimų, koncertų, pažintinių pamokų
šia tema. 

Mane tądien Elena Naujikienė,
gerai pažinojusi Kazickų šei-
mą, paskatino atvykti į Vil-
niaus Šv. Kazimiero bažny-

čioje rengiamas iškilmes, skirtas  gar-
saus išeivijos verslininko, mecenato dr.
Juozo Kazicko šeimos pa gerbimui. 

Žolinių atlaidų – ir a. a. Alek-
sandros ir Juozo Kazickų sutuoktuvių
dieną – Vilniaus šv. Kazimiero bažny-
čia buvo pilnut pilnutėlė žmonių. Buvo
aukojamos šv. Mišios, o po jų vyko
Kristupo festivalio vargonų koncer-
tas, lydimas ištraukų iš J. Kazicko
laiškų žmonai. 

Aleksandra Kazickienė Antrojo
pasaulionio karo metu savo dienoraš-
tyje rašė: (iš 2013 m. knygos ,,Vilties Ke-
lias”): 

1941-ųjų rugpjūčio 15 dieną per Žo-
linę susituokėme seniausioje Vilniuje
Švento Mikalojaus bažnyčioje. Pasi-
skolinau vestuvinę suknią iš draugės,
vos prieš mėnesį atšventusios vestuves.
Savai pasisiūti jau nepavyko gauti me-
džiagos. Mūsų liudininkė buvo poetė Alė
Rūta ir Juozo mokytojas Kulbokas, o
svotas – profesorius Petras Katilius… 

Vestuvių, žinoma, negalėjome švęs-
ti triukšmingai. Vyko karas. Tik prieš
porą mėnesių buvo mirusi Juozo mama.
Iš Švento Mikalojaus bažnyčios nuva-
žiavome prie Aušros Vartų. Pokylį su-
rengėme Viktorijos bute. Ji ir valgius
skaniai pagamino, nors geresnio mais-
to jau būdavo sunku gauti. Nuo devynių
vakaro prasidėdavo komendanto va-
landa, reikėdavo užtemdyti langus ir
buvo draudžiama vaikščioti gatvėmis.
Tad prietemoje su svečiais išsėdėjome iki
ryto.

Juozas Kazickas yra parašęs apie
100 laiškų savo mylimai žmonai Alytei
įvairiais laikotarpiais (dažniausiai ke-
liaudamas  po pasaulį verslo reikalai).
Šie laiškai – jo doros, garbės ir princi-
po, atsidavimo žmonai, šeimai, Dievui
ir Tėvynei liudytojai. 

Aktorius Sakalas Uždavinys, ren-
ginio vedantysis, programą pradėjo
Kazickų vaikų (Jūratės, Juozo, Myko-

lo, Jono) laiško ištrauka, kurioje susi-
rinkusieji buvo kviečiami  klausytis di-
dingos vargonų muzikos, puikių balsų,
pakeliančių mūsų dvasią į aukštybes,
prisiminti mums brangius mirusius
žmones, pagalvoti apie tai, ką  mes ga-
lime padaryti, kad pasaulis būtų ge-
resnis, kad jame būtų daugiau atjautos,
supratimo ir meilės. Pakviesta prisi-
minti Juozo ir Alytės gyvenimą, pa-
stangas bei darbus:

,,Jų namai turėjo nuostabų mūsų
tėvelio sukurtą sodą ir gėlyną, kurie
teikė jam daug džiaugsmo. Šis laiškas
yra labai asmeniškas su daug jausmų
ir nemirštančia meile Mylimai Alytei.
Dalijamės su Jumis, šioje nuostabioje
bažnyčioje su puikia muzika, norėda-
mi prisiminti jų gyvenimą. Susikaup-
kime minutei ir įsiklausykime į Tėve-
lio žodžius:

Kokia gyvenimo prasmė? Tarnau-
ti Dievui bei mylėti ir rūpintis vienas
kitu, ypač kenčiančiais. Mes visada tu-
rime galvoti apie likimo nuskriaus-
tus…

Iškilmėse vargonavo Nacionali-
nės premijos laureatas Leopoldas  Dig-
rys, Renata Marcinkutė-Lesieur, smui-
kavo Justina Auškelytė, soprano par-
tijas atliko Nacionalinės premijos lau-
reate Asta Krikščiūnaitė.

Perskaitytas ir 2008 m. rugpjūčio
15 d. J. Kazicko laiškas, iš kurio maty-
ti,  kad  per savo ilgą ir laimingą gy-
venimą jis niekuomet nepamiršo,  jog
kartu su Dievo dovanomis yra skiria-
ma pareiga duoti ir dalintis, dalinti
gera kitiems:

Mylima Alyte,
Ir vėl prabėgo metai, mūsų bendro

gyvenimo metai. Metai su ligom ir su rū-
pesčiais, ir besidžiaugiant, kad esame

kartu, kad galime jausti prisilietimą, ši-
lumą ir meilę bespinduliuojančią iš
pavargusių mūsų akių. Galim kartu po
pusryčių ir po vakarienės džiaugtis
sodo grožiu – azalijomis, rododend-
rais, dienos lelijomis ir tomis spalvoto-
mis gėlytėmis, kurios duoda mums tiek
džiaugsmo, bei dieviška ramybe ir jus-
ti tą laimės jausmą, kurio nesugebam
apsakyti, bet žinome, kad tai yra jaus-
mas mūsų bendro gyvenimo, ir pamažu
artėjančios amžinybės.

Kodėl Dievulis yra mums toks ge-
ras? Niekad nežinosim, bet paprastai
jauti, kad kiekviena dovana, kiekvienas
gėris suteiktas Tau, reikalauja padėkos
išreiškimo, palieka jausmą, kad esi ne
tik dėkingas. Galbūt dėl to Jis duoda
mums laiko padaryti ką tai kilnaus ir
gražaus. Nesvarbu, kiek laiko mums be-
liko – mes negalime džiaugtis vien tik
savo laime ir nemtyti kiek skausmo, aša-
rų yra pasaulyje. Jis duoda mums lai-
ko padėti vargstantiems, kurie nemato
grožio, kurie yra pamiršti ir kenčiantys,
be vilties ir džiaugsmo širdyje. Argi
nėra tokių mūsų tarpe? Tik savanau-
diškumu aptemdytom akim mes jų ne-
matom. Ir tik ką nors gero bedarydami
mes pateisiname savo laimę.

Nežinau, kiek laiko dar būsime
kartu. Bet prašau Aukščiausiojo, kad
laikytų Jis mus abu kartu, besiglau-
džiančius viens prie kito laukiant jo ga-
lutinio sprendimo. Dėkoju Tau, Vieš-
patie, už Tavo palaimą, kurios apsup-
ti mes džiaugiamės mūsų saulėlydžiu.
Tik Tavo dangiškoji meilė duoda mums
grožį ir laimę būti kartu praleidžiant
mūsų dienas.

Ačiū tau, mano mylima Alyte, už
Tavo rūpestį ir meilę, kuri padaro mano
dienas prasmingas.

Visada Tavo, visada vienintelis
Juozukas

Tiek daug prasmės šiame viename
laiške! Šiandien mes stovime sandūroje
su ta didinga ir garbinga karta, kuri pa-
mažu iškeliauja Anapilin. Asmeny-
bės, patyrusios tremties skonį, ne-
lengvu emigranto keliu siekusios sėk-
mės ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo
svetimoje žemėje... 

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
vykęs sakralinės muzikos renginys –
vienas iš  Kristupo festivalio koncertų,
kurio globėjas yra Kazickų šeimos fon-
das (įkurtas 2000 m.) 

Kazickų šeimos verslo patirties
dėka jis pritraukia užsienio investici-
jas į Lietuvą, išnaudoja tarptautines po-
litines pažintis Lietuvos valstybės la-
bui, remia įvairius projektus tarptau-
tiniu ir Lietuvos mastu, kad būtų iš-
saugota Lietuvos kultūra, kalba ir is-
torija.

sulauksi daugiau žiniasklaidos bei
politikų dėmesio, nei čia?! Štai 1968
m. rugpjūčio 23 d. prie ,,Picasso”
vyko spaudos konferencija, kurios
metu Yippies (radikaliosios ,,Youth
International Party”) aktyvistai
Jerry Rubin, Phil Ochs bei kiti buvo
areštuoti todėl, kad nominavo kiau-
lę – vardu ,,Pigasus” – į JAV prezi-
dento postą. Tai įvyko prieš 1968 m.
Demokratų partijos suvažiavimą,
kuris pagarsėjo savo protestais prieš
Vietnamo karą.

Skulptūra ne kartą pateko ir į
kino ekraną – ją matome 1980 m. fil-
me ,,The Blues Brothers”, 1993 m.
trileryje ,,The Fugative”. Daley Pla-
za pagal Matthew Broderick atlie-
kamas dainas šoko jaunimas 1986 m.
juostoje ,,Ferris Bueller’s Day Off”.
Ji taip pat įamžinta 1988 m. juosto-
je ,,Swwitching Channels”, kurioje
vaidino Kathleen Turner, Burt Rey-
nolds ir Christopher Reeve bei kt.

Mus, lietuvius, ši legendinė
aikštė taip pat yra subūrusi ne kar-
tą. Po skulptūros sparnais patrio-
tiškai nusiteikęs lietuvių jaunimas
reikalavo grąžinti į JAV Simą Ku-
dirką, išlaisvinti Praną ir Algirdą
Brazinskus, čia beveik ketvirtį am-
žiaus tūkstantinės minios Pavergtų
tautų savaitės ir kitomis progomis
rengdavo eisenas, protesto mitingus,
reikalaudamos laisvės pavergtai
Lietuvai. Prie Picasso paminklo ug-
ningą kalbą sakė ne vienas mūsų po-
litinis ar visuomenės veikėjas. Re-
liginių konfesijų atstovai čia mels-
davosi už Tėvynę. Tautinių šokių
grupės demonstravo, kokie turtingi
ir spalvingi yra mūsų šokiai bei dai-
nos. Vienas paskutiniųjų masinių
lietuviškų renginių skulptūros pa-
pėdėje buvo Baltijos kelio 25-mečio
paminėjimas, kuriame dalyvavo le-
gendinės roko grupės ,,Antis” įkū-
rėjas Algirdas Kaušpėdas ir visų
mylimas lietuvių meno ansamblis
,,Dainava”. Tąkart valandų valan-
das laukėme, kol išsiskirstys lietaus
debesys ir mes galėsime kartu su at-
likėjais džiaugsmingai lieti savo
patriotinius jausmus. 

Iš tikrųjų – tik įsivaizduokime –
kiek daug kartų blankesnė būtų ši
miesto aikštė, jei prieš 50 metų Či-
kaga nebūtų sulaukusi tokios iš-
skirtinės neeilinio menininko do-
vanos!

Parengė
Raimundas Marius Lapas

Himnas meilei ir gyvenimui

J. ir A. Kazickų atminimui skirtas sakralinės muzikos koncertas Šv. Kazimiero bažnyčio-
je sutraukė daugybę klausytojų. G. Merkelienės nuotraukos

Aktorius Sakalas Uždavinys skaitė Juozo
Kazicko laiškus žmonai Aleksandrai.

Vienas Kristupo festivalio globėjų yra Ka-
zickų šeimos fondas.

Picasso savo studijoje Mougins, Prancū-
zijoje, prie skulptūros eskizo. 1967 m.
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Iš ATeITININkŲ GYVeNIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Pirmadienis: ,,Atgaivink žaismingumą” 
LIONĖ KAZLAUSKIENĖ

Kai kurie stovyklautojai pirmąją stovyklos die-
ną pradėjo mankštindamiesi Reginos Čyvaitės-So-
kolowski jogos pamokoje, o kiti, sustoję ant Daina-
vos Kryžių kalnelio, sukalbėjo gailestingumo maldos
vainikėlį. Ir fizinė mankšta, ir dvasinės pratybos su-
darė šios stovyklos pagrindą.

Po pusryčių, vėliavų pakėlimo ir balso stygų pa-
mankštinimo dainuojant lietuviškas dainas, paly-
dimas Dovo Lietuvninko akordeono, vyresnieji rin-
kosi salėje klausytis kun. Mariaus Talučio paskaitos
apie Palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
Nors apie naująjį palaimintąjį jau daug kur buvo ra-
šyta – apie jo kunigystės kelią, kalėjimo išgyvenimus
bei beatifikacijos procesą – bet sendraugių stovyk-
los prelegentas kun. Marius apie palaimintojo as-
menybę atskleidė dar daug įdomių, mums nežinomų
detalių.

Arkivyskupo vaikystė nebuvo be sunkumų. Jam
esant tik ketverių metų mirė jo motina, pagimdžiu-
si Teofiliaus broliuką. Prieš mirtį ji pasakė: ,,Palie-
ku juos (tris sūnus) Švenčiausiosios Jėzaus Širdies
globai”. Tie žodžiai lydėjo Palaimintąjį Teofilių
visą gyvenimą. 

Mokykloje jam nesisekė aritmetika, užtat jis iš-
moko šešias kalbas. Lietuviškai kalbėjo gryna aukš-
taitiška tarme. 1900 m., įveikęs abejones dėl savo pa-
šaukimo į kunigystę, Teofilius Matulionis buvo
įšventintas kunigu Sankt Peterburge ir tą tarnystę
garbingai vykdė 62 metus.

Pal. Teofilius išsiskyrė kaip bažnyčios estetas –
Jam rūpėjo bažnyčios puošimas ir bendras grožis. Jis

dažnai užsimindavo apie asmens grožį, simpatišku-
mą. Džiaugdavosi svečiams apsilankius: „Ką čia
mums Dievas siunčia ir ar reikia nakvynės?” –
klausdavo. 

Carinės Rusijos policija sekė kunigą nuo 1909 m.
Tais pačiais metais nubaudė už sergančio kūdikio iš
mišrių tikybų šeimos krikštą ir buvo ištremtas še-
šiems mėnesiams į Sankt Peterburgą, Šv. Kotrynos
dominikonų vienuolyną. Jis tenai liko vikaru, nes
mokėjo daug kalbų. Būdamas Sankt Peterburge pri-
sidėjo prie ateitininkų organizacijos įkūrimo.

Po Lenino mirties prasidėjo represijos prieš ku-
nigus ir tolesni kun. Matulionio areštai. 1923 m. buvo
teisiamas su kitais S. Peterburgo kunigais ir kalėjo
trejus metus Maskvos kalėjimuose. 1929 m., po 11 mė-
nesių tardymo, nuteistas dešimtmečiai metų lagerio.
(Toje pačioje kameroje iki
bolševikų revoliucijos buvo
tardomas Leninas.) Slaptai
pašventintas vyskupas tapo
kalinčių kunigų grupės ūk-
vedžiu ir sielovadininku. Ta-
čiau slaptai aukojamos šv.
Mišios bei dvasiniai patar-
navimai kitiems kaliniamas
buvo susekti, ir vysk. Matu-
lionis išvežtas į baudžiamą-
jį izoliatorių, iš kur 1933 m.
ištremtas į dar kitą lagerį.
1933 m. Lietuvos valstybė
vykdė apsikeitimą politiniais
kaliniais su Sovietų Sąjunga.
Taip iš Rusijos kalėjimų
buvo išgelbėti keturiolika
kunigų, tarp kurių buvo
vysk. Teofilius Matulionis.
Grįžęs iš Rusijos kalėjimų
lankėsi Amerikoje, kur rinko
aukas Lietuvos sielovadai. 1943 m. paskirtas Kai-
šiadorių vyskupu, tačiau 1946 m. sovietų suimtas ir
nuteistas 7 nelaisvės metams. Į Lietuvą grįžo 1956
m., o 1957 m. slapta vyskupu pašventino kan. Vincen -
tą Sladkevičių. Abiems ganytojams sovietinė valdžia
neleido eiti pareigų; vysk. Teofilius buvo ištremtas
į Šeduvą, kur amžinai užmerkė akis.

Kun. Marius baigė šiais žodžiais: ,,Arkivysk.
Matulionis neturėjo savanaudiškumo nuosėdų”. 

Popiet sendraugiai turėjo progos kurti grožį. Me-
nininkė Julija Kazilaitė vedė mozaikos kūrimo pa-
moką. Įvairiausi spalvoti stiklo gabalėliai viliojo kur-
ti šviesos spindulius skaidantį Švč. Marijos pa-
veikslą ar peteliškes, ar paukščius, ar abstrakčius kū-
rinius. 

Po šv. Mišių šventovėje ir vakarienės vyko sma-

gus proto žaidimų vakaras, kurį vedė Daina Poli-
kaitytė ir Marija Čyvaitė. Mankštinome smegenis:
kuriais metais karūnuotas Mindaugas? Kaip užsi-
baigia dainos posmas? Kiek yra prausyklų Dainavoje?
ir t.t.

Dieną baigėme malda bei giesme, apsupę mūsų
mylimą Dainavos ąžuolą.

Antradienis: ,,Atgaivink talentus”
Dalia Sadauskienė

Prelegentas Andrius Anužis kalbėjo tema: ,,Krikš-
čioniškos etikos analizė pagal Matą 25; 31–46. Kata-
likų socialinio teisingumo doktrina – Visa atnaujinti
Kristuje”. Andrius Anužis, daug metų plušęs politi-

nėj sferoj, dabar dirba pelno nesiekiančioje ,,Cor-
nerstone” mokyklų draugijoje, kuri steigia ir palai-
ko privačias krikščioniškas mokyklas skurdžioje Det-
roito miesto dalyje. Draugijos tikslas – skatinti vers-
lininkus ir profesionalus remti šias mokyklas ne tik
pinigais, bet ir savo talentais. Šie profesionalai au-
koja savo laiką dėstydami ar dalindamiesi žiniomis,
bandydami užtikrinti geresnę mokinių ateitį. 

Vakarinei programai stovyklautojai buvo su-
skirstyti į grupes, kurioms užduota sukurti ir su-
vaidinti lietuviškas dainas, pvz., ,,Raudoni batukai”,
,,Buvo gera gaspadinė” ir pan. O vaidinimams pasi-
baigus režisierė Ramunė Rakauskaitė ir filmuotoja
Kristina Sereikaitė pasakojo apie savo naujus pro-
jektus ir parodė „Radviliadą”, Rakauskaitės filmą
apie Radvilų šeimą.

Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje

Diena po dienos

Paskutinę liepos savaitę, 23–30 d., Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacijos jaunimo sto-
vykloje Dainavoje vyko Ateitininkų sendraugių

stovykla. Joje dalyvavo daugiau kaip 230 stovyk-
lautojų – sendraugių ir jų atžalų. Stovyklos tema
,,Atgaivink!" kvietė dalyvius atgaivinti savo aplinką
bei atsinaujinti patiems. Netrūko norinčių pasida-
linti stovyklavimo įspūdžiais. Juos užrašė Audra Ku-
biliūtė-Daulienė, Lionė Kazlauskienė, Dalia Sadaus-
kienė, Ramunė Kubiliūtė, Rita Giedraitienė, Rūta
Gaškienė ir Mantas Mileris SJ, – kiekvienas apibū-
dindamas vis kitą dieną. Praėjusį šeštadienį spaus-
dinome apie stovyklos pradžią, o dabar pasako-
jame dieną po dienos.

Sendraugiai menininkai rodo savo sukurtus spalvoto stiklo vitražus stovykloje Dainavoje. Dainos Čyvienės nuotraukos

,,Arkivysk. Matulionis neturėjo savanaudiškumo nuosėdų”, pasakoja iš Punsko atvykęs
Sendraugių stovyklos kapelionas, kun. Marius Talutis.

Keturi draugai sendraugių stovykloje – Cianelli, Vygantų,
Marchertų ir Jurgučių šeimų jaunimas. 



V. Paplauskienė dar pasakojo apie renginius
Lietuvoje ir Amerikoje minint K. Bradūno 100 m. gi-
mimo sukaktį. Ji džiaugėsi, kad tų minėjimų banga
atplaukė ir į Sendraugių stovyklą Dainavoje. Baig-
dama paskaitininkė parodė ir trumpai apibūdino
naujai išleistą knygą „Kazys Bradūnas. Archyvai”,
kurios ji pati yra sudarytoja ir teksto autorė. Buvo
proga užsisakyti šią knygą per čia stovyklaujančią
K. Bradūno dukrą Lionę Bradūnaitę-Kazlauskienę.

Po pietų vyko ,,Vaiko vartai į mokslą” (VVM) or-
ganizacijos savanorių pristatymai. VVM organiza-
cija remia 10 pomokyklinių centrų Lietuvoje, ku-
riuose siekiama padėti apleistiems bei sunkumus šei-
moje išgyvenantiems vaikams. Sendraugių stovyk-
loje dalyvavo septyni iš 16 gimnazistų, kurie birže-
lio mėnesį buvo nuvykę savanoriauti penkiuose
VVM remiamuose centruose. Savanoriai pasakojo
apie vaikus ir veiklą centruose, įspūdžius, nuotykius
ir jausmus ten darbuo-
jantis bei parodė skaid-
rių iš šio nuostabaus pa-
tyrimo. Šiame pristaty-
me dalyvavo VVIM pra-
dininkė Rita Venclovie-
nė, kuri pasidžiaugė sa-
vanoriais ir skatino da-
lyvius remti šios orga-
nizacijos misiją.

Vakarinė programa
,,Poezijos vakaras” tęsė
literatūrinę ryto te-
mą. Visiems susirinkus
po Dainavos ąžuolu V.
Paplauskienė trumpai
pristatė Maironio biog-
rafiją bei kūrybą. Ji pa-
brėžė, kad Maironio ei-
lėraščiai atspindi Lietu-
vos laisvės kovų didvy-
riškumą, tėvynės mei-
lės jausmus bei gamtos
grožį. Po to stovyklauto-
jai perėjo į kitas stotis,
išskirstytas po įdomesnius Dainavos kampelius.
Kiekvienoje stotyje buvo įvairiai pristatyti keturi ar
penki Bradūno arba Maironio eilėraščiai. Skambė-
jo eilėraščiai, virtę dainomis, buvo matyti insceni-
zuotos eilėraščių eilutės, girdėjome jautriai skaito-
mus poetų žodžius. O į stotis visus lydėjo gaudžian-
tys varpai, kurie vakarui suteikė pagarbos ir rim-
ties. Ypač jaudinantis buvo stovyklos vadovų ins-
cenizuotas Maironio eilėraštis ,,Oi, neverk, motu-
šėle”. Šio įspūdingo vakaro meno vadovė buvo Rūta
Mikulionienė, kuri savo talentais praturtino Bradūno
ir Maironio pagerbimą.  

Po vakaro maldos ir naktipiečių stovyklautojai
dar buvo kviečiami į salę baigti ketvirtą stovyklos
dieną užkandžiais bei Aro ir Linos Žliobų skaidrių
pristatymu su trumpa istorijos pamokėle iš jų šeimos
kelionės dviračiais Prancūzijoje.

Penktadienis: ,,Atgaivink šeimyniškumą”
RŪTA GAŠKIENĖ

Penktadienis buvo puiki diena – oras ne per karš-
tas, o dienos programa kupina įdomių temų ir už-

siėmimų. Šio ryto paskaitininkas buvo mūsų mielas
stovyklautojas Lorenzo Ciannelli, kuris profeso-
riauja „College of  Earth”, Ocean, ir „Atmospheric
Sciences” skyriuje „Oregon State” universitete. Jis
susikalba bent trimis kalbomis: itališkai, angliškai
ir lietuviškai. Jį pristatė žmona Mėta Landytė, il-
gametė Dainavos stovyklautoja ir vadovė, papasa-
kojusi, kaip jie 1986 m. susipažino Washington vals-
tybiniame universitete. Jie augina tris vaikučius, ku-
rie, kaip ir tėvas, susikalba trimis kalbomis ir su en-
tuziazmu stovyklauja sendraugių stovykloje. 

Mokslinės paskaitos tema, pristatyta anglų kal-
ba, buvo ,,Kodėl Žemės klimatas keičiasi ir kam tas
turi rūpėti?” Nors tema – ne iš prelegento specialy-
bės, Lorenzo – biologas okeanografas, dirbantis
žvejybos ir jūros žuvų srityje – klimato klausimas sie-
jasi su jo tyrinėjimais ir jį patį labai domina. Ruoš-
damasis paskaitai Lorenzo tarėsi su kolegomis, at-

mosferos mokslininkais. Jis pabrėžė, jog ši tema tik-
rai sudėtinga, galinti sukelti daug skirtingų nuo-
monių ir požiūrių. Todėl stengėsi temos nagrinėji-
mą pagrįsti moksliniais faktais, statistika ir duo-
menimis. Jis aiškino, kad IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) 2013 m. raportas (kurį jis
pats perskaitė ir skatino mums patiems pasiskaity-
ti sutrumpintą variantą), vertinęs žemės šilimą, at-
sižvelgė į net dešimtį skirtingų rodiklių, pavyz-
džiui, jūrų ir žemės paviršiaus temperatūros pasi-
keitimas per pastaruosius 160 metų. Lorenzo skaid-
rės ir žinios parodė mums, kad, be abejonės, šilimo
tendencija yra spartesnė nei bet kada žemės istori-
joje. Įdomu, kad gamta pati tam tikroms negatyvioms
pasekmėms turi natūralių (Kūrėjo nulemtų) suge-
bėjimų pasitaisyti ir susireguliuoti, tačiau kyla
klausimas – ar to užteks šiuo metu? Nors atrodo, kad
klimatas šyla, lieka klausimas – ar tai vien tik ant-
ropogeninis reiškinys ir kaip žmonija galėtų tą
kryptį pakeisti bei koks bus pačios gamtos atsaky-
mas. Lorenzo tikrai sudomino klausytojus, atsakinėjo
į giliai išmąstytus klausimus ir skatino tuo domėtis
toliau.

Nukelta į 14 psl.
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Trečiadienis: „Atgaivink ramybę”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Šią dieną prityrusi pedagogė ir menininkė Vik-
tutė Siliūnienė vedė pokalbį ,,Kūryba, kritika ir idė-
jų vystymasis”. Ji pradėjo kalbą nuo pirmųjų kriti-
kų, Platono ir Aristotelio, ir aptarė įvairių epochų
estetiką ir kritiką. Tada liepė klausytojams apžiūrėti
salės sienose iškabintas žinomų meno kūrinių ko-
pijas. Klausytojai nustebo sužinoję, kad šie kūriniai
1863 m. nepateko  į ,,Salon de Paris” atranką. Ne-
priimtieji, pvz., Manet ,,Le déjeuner sur l’herbe” ar
Whistler ,,Symphony in White, No. 1” pateko į ,,Sa-
lon de Refuses”, iš kurio ilgainiui kilo „avant garde”
judėjimas. Meno supratimas greitai keitėsi išradus
fotoaparatą, pagyvėjus prekybai laivais, Europą
nusiaubus Pirmajam pasauliniam karui ir išsivys-
čius psichologijos mokslui. Kaip dabar suprantame
meną? Kiek išvystytas mūsų kritinis žvilgsnis? 

Po pietų gavome praktiškai atsakyti į šiuos
klausimus. Vieni ėmėsi kūrėjo rolės – kūrė naujus
Dainavos logotipus, kiti susėdę ratu kritišku žvilgs-
niu stebėjo ir diskutavo, kur kūrėjui pavyko, kur rei-
kia pergalvoti. Kūryba kinta, ir kartais, pasikliovus
kito nuomone, savo kūrinius galima patobulinti. Tai
buvo pratimas, kaip išklausyti komentarus, būti at-
viram, ir jei nuomonės skiriasi, kaip prieiti sutari-
mo.

Po vakarienės vyko Susikaupimo vakaras. Sto-
vyklautojai procesijoje su malda ir giesmėmis lūpose
žengė link Spyglio ežero. Ant smėlio buvo paguldy-
tos lentelės, ant kurių surašyti stovyklaujančių šei-
mų mirusieji – seneliai, motinos, tėvai, žmonos, vy-
rai, broliai, seserys. Buvo uždegtos žvakelės, kurios
tamsoje spindėjo ir kvietė susimąstyti. Šv. Mišių
metu kun. Marius Talutis pastebėjo, kad raminan-
ti Dainavos gamta jau pasakė dalį pamokslo. Vaka-
rą suaugusieji ramiai baigė trumpo Ramunės Ra-
kauskaitės filmo ,,Žolininkės” peržiūra.

Ketvirtadienis: ,,Atgaivink poetiškumą” 
RITA GIEDRAITIENĖ

Ketvirtadienis – poezijos diena. Stovyklos prog-
ramos rengėjai ypatingą dėmesį norėjo atkreipti į du
žymius lietuvius poetus: Kazį Bradūną ir kun. Joną
Mačiulį-Maironį, nes šiais metais švenčiame Bra-
dūno 100 metų gimimo sukaktį, o Maironio – 155
metų. Ryto paskaitos prelengentė buvo iš Lietuvos
atvykusi Maironio lietuvių literatūros muziejaus
Kaune išeivių rašytojų skyriaus vedėja Virginija Ba-
bonaitė-Paplauskienė  (Maironis buvo jos promo-
čiutės brolis). V. Paplauskienė skaitė paskaitą ,,Se-
miu Krikšto vandenį giesmei”, išsamiai pristaty-
dama Kazio Bradūno asmenybę ir kūrybą. Ji pabrėžė,
kad Bradūno kūryboje susilieja krikščionybė ir pa-
gonybė; jo eilėraščiai remiasi į lietuvių tautosaką,
litanijas, raudas, mitologiją, liaudies dainas. Bradūno
kūryba yra viltinga; nors eilėraščių temos gali būti
siaubingos, jis vis įdiegia žiburėlį vilties. Pačiam K.
Bradūnui mieliausias jo eilėraščių rinkinys buvo
,,Krikšto vanduo Joninių naktį”, nes tai autobiog-
rafinė knyga, išleista 600 m. krikščionybei Lietuvo-
je paminėti.  Nuo pat jaunystės Kazys Bradūnas
priklausė ateitininkams; buvo aktyvus šios organi-
zacijos Šatrijos draugijos narys.

Vaidyba, dainomis ir eilėraščių skaitymu buvo prisimintas poetas Kazys Bradūnas. Iš k.:
Asta Jurgutytė, Vidas Neverauskas ir poeto duktė Lionė Bradūnaitė Kazlauskienė.

Trys mūzos (iš k.): Maja Matusaitytė, Diana Kubiliūtė ir Elizabeth Žukauskaitė.

Į stovyklą atvyko ir naujas LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jį lydi
Rūta Mikulionienė (v.) ir Daiva Kisielienė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Atidarytas Vilniaus oro uosto pakilimo takas
Vilnius (ELTA) – Rugpjū-

čio 17 dieną atidarytas atnau-
jintas Vilniaus oro uosto kili-
mo ir tūpimo takas.  

Lietuvos oro uostų vykdo-
masis direktorius Donatas Vo-
veris teigia, kad takas yra tin-
kamas eksploatuoti. 

Keleiviai perspėjami, kad
iki spalio mėnesio planuojama
tvarkyti Vilniaus oro uosto at-
vykimo terminalo prieigas, dėl
to bus pakoreguotas transporto eismas
oro uosto teritorijoje.

Vilniaus oro uosto tako rekonst-
rukcija prasidėjo liepos 14 d. Per pa-
starąjį mėnesį sutvirtintas tako pa-
grindas, atnaujinta danga, įdiegta mo-

derni signalinių žiburių sistema, re-
konstruotos lietaus vandens surinkimo
ir drenažo sistemos. Rekonstrukcijos
darbams skirta 19 mln. eurų. Pagrin-
dinis tako atnaujinimo tikslas – už-
tikrinti skrydžių saugumą. 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Kitą
savaitę posėdžiausianti Valstybės gy-
nimo taryba aptars krašto apsaugos
sistemos poreikius ir Lietuvos daly-
vavimą tarptautinėse operacijose.

Prezidentūra informavo, kad per
susitikimą šalies ir krašto apsaugos
sistemos vadovybė taip pat kalbės apie
grėsmes regione, artėjant rugsėjį Ru-
sijos ir Baltarusijos rengiamoms pra-
tyboms „Zapad”.

„Valstybės gynimo tarybos posėdis
vyks rugpjūčio 21 d. Posėdyje bus ap-
tartos grėsmės regione, krašto apsaugos
sistemos poreikiai bei Lietuvos daly-
vavimas tarptautinėse operacijose 2018
– 2019 metais”, – rašoma prezidentės
spaudos tarnybos pateiktame atsakyme.

Krašto apsaugos ministerija nu-
rodė, kad Valstybės gynimo tarybai
bus pristatyti 2019–2020 metų kariuo-
menės modernizavimo ir plėtros pla-
nai.

„Turime puikius, profesionalius
karius, kuriais didžiuojamės ir ku-
riuos giria mūsų sąjungininkai, tačiau
pagal turimą ginkluotę dar nesame
XXI amžiaus kariuomenė. Tai riboja
mūsų gynybos galimybes, tad kariuo-
menės modernizavimo siekiamybė –
matyti toliau, šauti toliau, judėti grei-
čiau”, – sakė krašto apsaugos minist-
ras Raimundas Karoblis.

Kitąmet Lietuva gynybai rengiasi
skirti kiek daugiau nei 2 proc. bendrojo

vidaus produkto. Šių metų pradžioje
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetas pasiūlė parlamenti-
nėms partijoms susitarti dėl gynybos
finansavimo didinimo iki 2020 metų, ta-
čiau diskusijos apie tai pritilo.

Šiuo metu devyniose tarptautinė-
se operacijose ir misijose Afganistane,
Irake, Kosove, Ukrainoje, Malyje, Cent-
rinės Afrikos Respublikoje ir Vidur-
žemio jūroje tarnauja apie 90 Lietuvos
karių.

Karių skaičių tarptautinėse ope-
racijose tvirtina Seimas. Tikėtina, kad
Krašto apsaugos ministerija siūlys at-
eityje didinti Irake tarnaujančių Lie-
tuvos karių skaičių.  Šiuo metu ten
šeši kariuomenės instruktoriai ap-
moko vietos pajėgas kovoti su džiha-
distų grupuote „Islamo valstybė”.

Žvalgyba teigia, kad rugsėjo vidu-
ryje Rusijoje ir Baltarusijoje vyksian-
čių pratybų „Zapad” metu bus imi-
tuojamas ginkluotas konfliktas su
NATO. Dalis mokymų rajonų bus vi-
siškai greta Lietuvos valstybės sienos,
todėl Lietuvos pareigūnai neatmeta
incidentų ir provokacijų tikimybės.

Pagal Konstituciją, Valstybės gy-
nimo taryba svarsto ir koordinuoja
svarbiausius valstybės gynybos klau-
simus. Jai vadovauja prezidentas. Ta-
rybą taip pat sudaro ministras pirmi-
ninkas, Seimo pirmininkas, krašto ap-
saugos ministras ir kariuomenės vadas.

Aptars dalyvavimą tarptautinėse operacijose

Vilnius/Varšuva (BNS) – Lenki-
jos vidaus reikalų ministerijos pasiū-
lyto Vilniuje esančių Aušros vartų at-
vaizdo ant būsimų lenkiškų pasų po-
puliarumas smunka, rodo duomenys iš
balsavimo internetu.

Iš 13 pasiūlytų grafinių motyvų
Aušros vartai su 63 681 balsu šiuo
metu užima aštuntą vietą. Iš siūlomų
atvaizdų pasams bus atrinkti šeši.

Prieš porą savaičių Aušros vartų
motyvas iki rugsėjo 10  dienos vyk-

siančiame balsavime buvo antras.
Sužinojus apie siūlymą kurti len-

kiškus pasus su Aušros vartų atvaizdu,
į Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
ją buvo iškviestas Lenkijos diplomatas.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius pareiškė, kad lenkiškuose
pasuose neturėtų būti naudojami Vil-
niaus Aušros vartų atvaizdai, o Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis teigė
besitikintis, kad Lenkija negadins san-
tykių su Lietuva dėl pasų iliustracijų.

Aušros vartų atvaizdo populiarumas smunka

Vilnius/Klaipėda (Diena.lt) – Ar-
cheologai šalia Karklės, netoli Baltijos
jūros, pernai atrastame piliakalnyje,
atkasė istoriniuose šaltiniuose neži-
nomą tūkstantmetį skaičiuojančią kur-
šių gyvenvietę. Spėjama, kad gyvena-
mųjų namų liekanos dar XVII–XVIII
amžiais buvo užpustytos smėliu. Ras-
ti piliakalnio sutvirtinimai ir namo lie-
kanos. Jokiuose istoriniuose šalti-
niuose apie piliakalnį ir gyvenvietę
prie jūros nebuvo žinių.

„Pastato vietos yra, tik jos yra la-
bai dalinės, Tai reiškia, kad yra išli-
kusios kuolų vietos, yra ugniavietės
vieta išlikusi, bet jos yra stipriai iš-
nykusios dėl esamo dirvožemio, kuris
iš principo organiką sunaikino”, –
sakė kasinėjimus vykdantis archeo-
logas Edvinas Ubis. Pirminiais duo-
menimis, gyvenvietė yra 1 tūkst. – 1,5
tūkst. metų senumo.

Taip pat aptikta galvijų dantų,
gintaro, indų šukių.

Aptiko kuršių gyvenvietę

Griaunami Konfederacijos paminklai
Washingtonas (BNS) – Keliuose

JAV miestuose, įskaitant Baltimorę ir
New Yorką naktį buvo nugriauti Kon-
federacijos laikų veikėjų garbei pa-
statyti paminklai.

Šie veiksmai buvo atlikti, kai vi-
soje šalyje įsibėgėjo kampanija griau-
ti per Pilietinį karą vergiją palaikiusių
pietinių valstijų simboliai.

Charlottesvillyje Virginijos valsti-
joje baltieji nacionalistai surengė eity-
nes, per kurias prasiveržė smurtas, pa-
reikalavęs vienos moters gyvybės. Ult-
ranacionalistai protestavo prieš pla-
nus viename parke nugriauti konfede-
ratų generolo Roberto E. Lee statulą.

Eitynės, tarp kurių dalyvių buvo
kukluksklano organizacijos narių ir
neonacistų, virto susirėmimais su jų
oponentais. 20-metis James Fields, kaip
įtariama, prijaučiantis naciams, auto-
mobiliu rėžėsi į rasizmo priešininkų
minią ir užmušė vieną moterį; dar 19
žmonių buvo sužeisti. Valdžia paskel-
bė mieste nepaprastąją padėtį. 

JAV prezidentas Donald Trump
„Twitter” parašė žinutę, kurioje pa-
gerbė žuvusią merginą H. Heyer. Anks-
tesnę dieną jis buvo aštriai sukriti-
kuotas tiek respublikonų, tiek demok-
ratų, kai vėl pakartojo, kad dėl smur-
to protrūkio Charlottesvillyje kalti ir
baltieji nacionalistai, ir antirasistinių
pažiūrų jų oponentai.

Buvę šalies Prezidentai George H.
W. Bush ir George W. Bush išplatino
bendrą pranešimą, kuriame netiesio-
giai priekaištavo dabartiniam šalies va-
dovui. „Amerika visuomet privalo
smerkti rasinį fanatizmą, antisemitiz-
mą ir visų formų neapykantą”, – pa-
reiškė jie.

Baltimorėje darbininkai dirbo iš-

tisą naktį, kad išmontuotų paminklus
konfederatų Šiaurės Virginijos armijos
vadui R. E. Lee ir generolui Thomas
Jackson. Tą pačią naktį buvo išmon-
tuotas ir Konfederacijos moterų pa-
minklas, Konfederacijos karių ir jū-
reivių paminklas bei vieno buvusio
Aukščiausiojo Teismo teisėjo statula.

Teisėjas Robert B. Taney buvo at-
sakingas už 1857 metais priimtą nu-
tartį, numačiusią, kad afroamerikiečiai
neturi teisės į JAV pilietybę.

„Žmonės protestuoja visoje šalyje,
norėdami, kad Konfederacijos statulos
būtų nugriautos, – sakė C. Pugh, Bal-
timorės merė. – Taigi, tiesiog tai pa-
darykime ir eikime toliau.”

Pranešama, kad iš miesto kapi-
nių „Hollywood Forever Cemetery”
buvo išvežtas paminklas Konfederaci-
jos veteranams. New Yorke nuo Brook-
lino šv. Jono episkopalinės bažnyčios
buvo nuimta lenta R. E. Lee garbei.

Jungtinėse Valstijose jau daugybę
metų netyla diskusijos dėl Konfedera-
cijos laikų veikėjus pagerbiančių pa-
minklų likimo ir dėl komplikuotos
praeities, kai klestėjo rasistinės pa-
žiūros. Šiaurės Carolinos Daramo mies-
te nugriauta statula, vaizduojanti kon-
federatų karį.

Teigiama, kad valstybinėse žemė-
se JAV teritorijoje, daugiausiai – pie-
tinėse valstijose, yra per 1 500 Konfe-
deracijos simbolių.

Konfederacijos simbolių gynėjai
tvirtina, kad jie primena apie turtingą
pietinių valstijų paveldą, o griaunant
tuos paminklus esą trinama istorija.

D. Trump pareiškė, kad Konfede-
racijos veikėjų paminklų likimą turė-
tų spręsti vietos valdžia. „Jūs keičiate
istoriją”, – sakė D. Trump.

Washingtonas (ELTA) – Šiaurės
Korėja, JAV žvalgybos vertinimu, vei-
kiausiai geba pati pasigaminti raketų
variklius. „Mes turime duomenų, įro-
dančių, kad Šiaurės Korėjai nėra bū-
tina importuoti variklių”, – pareiškė
JAV žvalgybos atstovas.

Detalių jis neįvardijo. Taip jis pa-
prieštaravo naujam Londone įsikūru-
sio Tarptautinio strateginių studijų
centro (IISS) tyrimui, anot kurio,
Pchenjanas variklius savo kuriamoms

branduolinėms raketoms galimai gau-
na iš Ukrainos arba Rusijos.

Gali būti, kad Šiaurės Korėja va-
riklių įsigijo juodojoje rinkoje, teigia
IISS tyrimas. Ukraina paneigė kada
nors tiekusi ginklų technologijas Šiau-
rės Korėjai.

Kitas JAV žvalgybos atstovas sakė,
kad variklių kūrime galbūt dalyvauja
užsienio ekspertai arba Šiaurės Korė-
jos tyrėjai, kurie yra apmokyti Rusi-
joje. 

Šiaurės Korėja geba pasigaminti raketų variklius

Barcelona (ELTA) –
Per teroro aktus, įvykdy-
tus ketvirtadienį Catalo-
nijoje, žuvo ir nukentėjo 33
šalių piliečiai. Šių šalių
sąraše – Australija, Aust-
rija, Alžyras, Argentina,
Marokas, Kolumbija, Egip-
tas, Ispanija, Prancūzija,
Vokietija, Nyderlandai,
Venesuela, Belgija, Peru,
Rumunija, Airija, Vengri-
ja, Kuba, Graikija, Make-
donija, Hondūras, Mauri-
tanija, Italija, Dominika,
Didžioji Britanija, Pakis-
tanas, Kanada, Ekvadoras, JAV, Fili-
pinai, Kuveitas, Turkija ir Kinija.

Rugpjūčio 17 d. turistų pamėgtoje
Las Ramblas gatvėje Barcelonoje fur-
gono vairuotojas tyčia įsirėžė į praei-
vius. Per išpuolį 14 žmonių žuvo, dar
130 nukentėjo. Tiriant išpuolį sulaikyti
trys žmonės. Atsakomybę už ataką
prisiėmė teroristinė „Islamo valsty-
bės” grupuotė.

Žmones Barcelonoje traiškiusio

furgono vairuotojas buvo nukautas
per operaciją Cambrils naktį iš ket-
virtadienio į penktadienį. Tai Moussa
Oukabir, kuris anksčiau buvo įvardy-
tas kaip pagrindinis įtariamasis šioje
byloje.

Catalonijos policija Cambrils ku-
rorte regiono pietuose iš viso nukovė
penkis teroristus, mėginusius surengti
teroro aktą, analogišką tam, kuris
buvo įvykdytas Barcelonoje.

Catalonijoje nukentėjo 33 šalių piliečiai

Gedinti Barcelona EPA-ELTA nuotr.

Atnaujintas Vilniaus oro uostas laukia lėktuvų.
Delfi.lt nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Buvęs vienas geriausių NBA krepšininkų Rick Barry, kurio
gyslomis teka ir lietuviškas kraujas, Donald Trump  vado-
vavimą Jungtinėms Valstijoms pavadino „gėdingu”.

„Tai gėda prieš pasaulį, prieš mūsų šalį, tai, ką jie
daro. Tyrimas dėl jo yra absurdiškas. Tai – juo-
kinga. Politikai visada buvo baisūs, bet dabar jie

tapo dar prastesni. Tai, kas vyksta, yra nusikalstama”, –
,,USA Today” sakė R. Barry. 

73 metų amerikietis prabilo Los Angeles „Staples Cen-
ter” arenoje po ten vykusio krepšinio trijulių čempiona-
to „Big3” turo – R. Barry dirba komandos „Ball Hogs” tre-
neriu. Jo nuomone, laikas baigti federalinį tyrimą dėl ga-
limų D. Trump ryšių su Rusija per 2016 metų JAV prezi-
dento rinkimus. „Kiek ilgai tai tęsis? – apie tyrimą kalbėjo
R. Barry. – Jie nori primušti negyvą arklį. Geriau judėtų
į priekį. Bandytų padaryti tai, kas būtų geriau šaliai.”

Iš pradžių pareiškęs, kad kalbės tik apie sportą, krep-
šinio treneris užsivedė ir išliejo savo nusivylimą. „Tai, kas
dabar vyksta šalyje, visi šie dalykai yra nusikalstami ir gė-
dingi”, – piktinosi R. Barry. 

Lietuvių, taip pat airių, anglų ir prancūzų kraujo ame-
rikietis yra rungtyniavęs NBA 1965–1980 metais bei tapęs

Artūras Karnišovas jau du mėnesius dar-
buojasi naujose pareigose – jis yra
NBA klubo „Denver Nuggets” genera-
linis vadybininkas. Amerikiečių tinkla-
lapio „The Vertical” laidoje lietuvis pa-
sakojo apie iki šiol nueitą kelią ir sun-
kumus.

ĮJAV A. Karnišovas išvyko jau 1990
metais, tačiau Lietuva dar nebuvo
visiškai nusimetusi SSRS jungo.
„Būdamas 18-metis lietuvis visiš-

kai nekalbėjau angliškai. Atvykau čia,
žaidžiau už Seton Hall universitetą, įgi-
jau išsilavinimą, paskui žaidžiau pro-
fesionaliai. Tikrai neįsivaizdavau, kas
būsiu ten, kur esu dabar. Esu labai lai-
mingas. Užaugau šalyje, kur krepšinis
yra svarbiausias sportas. Tėvams ne-
reikėjo manęs raginti, šalis buvo ap-
sėsta krepšinio, visi berniukai norėjo
tapti krepšininkais. Labai anksti su-
pratau, kad krepšinis gali būti tai,
kuo aš užsiimsiu”, – apie savo vaikys-
tę pasakojo A. Karnišovas. 

Išvykimas į JAV 

Krepšininkas pasakojo, kad buvo
pirmasis sovietų sportininkas, nu-
sprendęs į JAV atvykti žaisti ne pro-
fesionaliai, o studijuoti ir žaisti uni-
versitete. Tuomet Šarūnui Marčiulio-
niui jau buvo leista išvykti į „Golden
State Warriors” komandą.

Tai buvo ilgas procesas. Praleidau
Maskvoje tris dienas laukdamas
sprendimo –  paleis, ar išsiųs kažkur ki-
tur. Man buvo leista išvykti. Prieš tai
Š. Marčiulioniui buvo leista išvykti.
Manau, kad kitu atveju būčiau likęs
Lietuvoje ir žaidęs vienoje iš dviejų
stipriausių komandų. Tuo metu vartai
jau buvo atsivėrę, buvo žaidžiančių Is-
panijoje, Vokietijoje”, – pasakojo A.
Karnišovas. 

Baimė grįžti namo

Lietuvis pasakojo ir apie pirmuo-
sius labai sunkius metus JAV, kai
krepšininkas negalėjo grįžti į Lietuvą.
„Buvo tikrai sunku, juk nebuvo mo-
biliųjų telefonų, su šeima susirašinė-
davome laiškais, kurių reikėjo ilgai

A. Karnišovas: ,,Tikrai neįsivaizdavau, kas būsiu ten, kur esu dabar.” 

A. Karnišovas prisimena...
baimę grįžti į 1991-ųjų Lietuvą ir pirmuosius metus JAV 

NBA įžymybė pratrūko 

Tai, kas dabar vyksta šalyje, visi šie dalykai yra nusikalstami ir gėdingi”,
– piktinosi R. Barry.

Rugpjūčio 12 d. Lemonto futbolo aikštyne vykusias mini futbolo varžybas laimėjo serbų ,,United Serbs” futbolininkai, kurie finale rezultatu 7:5 nugalėjo aikštės šeimininkus –
lietuvių ,,Lituanica” klubo komandą. Turnyro nugalėtojams atiteko 1 000 dolerių piniginis prizas, kurį jiems įsteigė draudino agentūra „Peoples Insurance Agency”. Iš viso emo-
cingai vykusiame tarptautiniame turnyre dalyvavo 14 futbolo komandų, kurioms atstovavo komercinių transporto priemonių (CDL) vairuotojų pažymėjimus turintys vairuo-
tojai. Kiekvieną komandą sudarė po 4 žaidėjus.

laukti. Pirmi metai buvo sunkiausi. Į
Lietuvą aš negrįžau  beveik trejus me-
tus. Sovietai grasino mane pasodinti į
kalėjimą, nes aš turėjau eiti į armiją.
Jie siuntė laiškus tėvams, kuriuose
grasino kalėjimu. Bijojau sugrįžti. Pir-

mą kartą Lietuvoje lankiausi 1992 me-
tais po Barcelonos olimpinių žaidynių.
Buvo tikrai emocionalu”, – pasakojo A.
Karnišovas.

Olimpinėse žaidynės Barcelonoje
1992 metais Lietuvos rinktinė su A. Sa-

boniu, A. Karnišovu, Š. Marčiulioniu
ir kitomis garsenybėmis užsikabino
bronzos medalius. Pusfinalyje lietu-
viai kovėsi su JAV „Svajonių koman-
da”. „Buvo didžiulė garbė žaisti rink-
tinėje, tačiau mums reikėjo praeiti at-
rankos turnyrą Ispanijoje. Turėjome
žaisti gal 11 rungtynių, kad pasiektu-
me olimpines žaidynes. Tai buvo neį-
tikėtina patirtis – visi buvome kartu du
mėnesius. Paskui keliavome į Barce-
loną, laimėjome bronzos medalius ša-
liai, kuri ką tik iškovojo nepriklauso-
mybę. Buvo nuostabu”, – kalbėjo A.
Karnišovas.

JAV „Svajonių komandos” trene-
rio asistentas P. J. Carlesimo tuo metu
buvo A. Karnišovo treneris Seton Hall
universiteto komandoje. „Mes žaidėme
prieš ‘Svajonių komandą’. Atsimenu,
kai mečiau baudų metimus,  Carlesimo
man mirktelėjo akimi. Labai gerai tai
atsimenu. Pamatėme, kiek stipriai jie
geresni už likusį pasaulį. Buvome su-
triuškinti, tačiau žaisti su tokiais prie-
šininkais buvo didelė garbė. Bet mūsų
svarbiausia kova buvo dėl bronzos,
kur žaidėme su buvusia  sovietų ko-
manda. Laimėti medalį tose rungty-
nėse turbūt yra įsimintiniausias mano
karjeros momentas”, – pasakojo A.
Karnišovas.

lygos čempionu (1975 m.) su „Golden State Warriors” bei re-
zultatyviausiu NBA žaidėju (1967 m.). Jis garsėjo labai neį-
prasta baudų metimo technika, pagal kurią kamuolys į
krepšį metamas dviem rankomis iš apačios. Nepaisant keis-
tų metimų, jo baudų taiklumas buvo aukštesnis nei 90 proc.

1996 m. R. Barry buvo išrinktas tarp geriausių 50-ies visų
laikų NBA krepšininkų. Du jo sūnūs – Brent Barry ir Jonas
Barry – irgi yra rungtyniavę NBA, o kiti du sūnūs – Scooter
ir Drew – yra žaidę krepšinį profesionaliai Europoje.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org



IŠnUOMOJA

S k e l b i m a i  773-585-9500

Sudoku Nr. 120
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.
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SIŪLO DARBĄ

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

NotArizuoti VErtimAi •  įgAliojimAi • migrAciNių
formų PilDymAS •  VErtėjo PASlAugoS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Ieškome vairuotojo su CDL teisėmis. $25 į
valandą iš pradžių, su galimybe gauti
daugiau laikui bėgant, ir dar viršvalandžiai.

Siūlome sveikatos draudimą ir 401K. Artimi

nuotoliai, retkarčiais reikia važiuoti į Wis-
consin’ą. Savaitgaliai laisvi. 

Kreiptis  tel. 847-566-4444.

Išnuomojama  erdvi studija  Čikagos šiau-
rinėje dalyje prie Michigano ežero.
Butas yra  19 aukšte, jame ką tik atliktas re-
montas. Puikus susisiekimas su miesto
centru, prie pat pastato yra viešojo trans-
porto stotelė. Svetainėje yra didžiulis lan-
gas, per kurį atsiveria vaizdas į Michigano
ežerą. Butas erdvus, tad jame gali gyven-
ti 2 žmonės. Pastate yra baseinas, garažas,
biblioteka su kompiuterine įranga ir in-
ternetu, vieta piknikams su kepsninėmis.
Ant na mo stogo yra nuomojama pobūvių
salė. Leidžiama turėti naminius gyvūnus.
Nuomos kaina 825 dol. ir komunaliniai
mokesčiai už elektrą – 25–30 dol. per
mėn.

Susidomėjusiems kreiptis telefonu:
708-386-3479,

neatsiliepus palikite žinią.
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A†A 
DANA IRENA 

ČERNIŪTĖ-GYLIENĖ
Nuoširdžiai kviečiame prisijung ti švenčiant Danos Černiūtės-

Gylie nės gyvenimą rugpjūčio 26 d., šeštadienį.
Dana gimė 1930 m. spalio 26 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Buvo

viena  iš trynukų – kartu su broliu Algirdu ir seserim Maryte. Ji
mirė 2017 m. birželio 7 d. dukters namuose  La Jolla, CA.

Sunku žodžiais apibūdinti sudėtingą Danos asmenybę, jos iš-
mintį, nuoširdumą, sugebėjimą užjautsi. Ji ne tik buvo dr. Vyto
Gylio žmona, keturių vaikų motina, aštuonių anūkų močiutė, bet
ir įkvėpimo bei gerumo šaltinis visiems ją pažinojusiems. Vaikams
paaugus Dana užbaigė bakalauro studijas ir dirbo gailestingąja
seserimi Dallas, Texas.

Liūdesyje liko jos keturi vaikai su šeimomis: Vytas (žmona Ka-
ren) Gylys Los Angeles, jų vaikai Marytė, Raymond ir Jenny; Sau-
lius Gylys Seattle,WA; Ina (vyras Fred) Gylys-Colwell Seattle, WA,
jų vaikai Juozas ir Petras; Viktoria (vyras Seshu) Gylys-Madha-
vapeddy La Jolla, CA, jų vaikai Antanas, Nicolas ir Mira.

Liūdesyje taip  pat liko Danos sesuo Marytė Černiūtė. Abu Da-
nos broliai – Vytautas ir Algirdas – jau mirę.

Danos motina a. a. Julija Never dauskaitė-Černienė su ketu-
riais vaikais į Čikagą atvyko 1953 metais. Danos tėvas a. a. majoras
Juozas Černius mirė Mainz, Vokietijoje. Dana paveldėjo savo ma-
mos stiprią valią ir nepriklausomą dvasią.

Danos mylimas vyras mirė 2000 liepos 11 d. Richardson, Te-
xas. Jų sąjunga buvo puikus proto ir dvasios vienybės pavyzdys.
Nors pastaruosius 17 metų savo gyvenimo ji buvo pririšta prie ve-
žimėlio, Dana gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, apsupta my-
linčios šeimos. Jos intelektas, intuicija ir gerumas buvo perduo-
tas iš kartos į kartą ir dabar atpažįstamas anūkuose.

Norėtume išreikšti padėką Čer nių ir Gylių šeimoms už jų mei-
lę ir paramą, suteiktą mūsų motinai Da nai. Esame ypač dėkingi
mūsų tetai Marytei Černiūtei, kuri  į savo  sesers (mūsų motinos)
gyvenimą atnešė daug džiaugsmo.

Laidotuvių Mišios bus aukojamos 2017 m. rugpjūčio 26 d. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, 60439. Atsisvei -
kinimas prasidės 9:30 val. ryto, Mišios – 10 val. ryto. Privačios lai-
dotuvės vyks Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti naš laičių šalpos organizacijai
„Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Prisiminkite Daną
savo maldose ir, jei galite palikite savo įrašą Prisiminimų knygoje.

Nuliūdusi šeima

Palydėkime vasarą Dainavoje
Ateitininkų Studijų savaitgalis rugsėjo 1–4 d.    

ALRKF jaunimo stovykloje Dainavoje

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus Barbara Zurer Pearson, University of
Massachusetts, Amherst, profesorė, knygos ,,Raising a Bilingual Child” autorė, bio-
chemijos daktaras Jonas Dunčia iš Newton, Pennsylvania, kuris kalbės tema ,,Šiuo-
laikinės biotechnologijos keliami iššūkiai Ateitininkų pasaulėžiūrai”, ir rašytojas Vi-
lius Žalpys iš Portland, Oregon, kuris kalbės tema ,,Tautinio identiteto atradimas
ir kalbos mokymas jau suaugus – asmeninė biografija”.  Iš Lietuvos atvyksta Vid-
mantas Valiušaitis. Jis papasakos apie Adolfo Damušio demokratijos studijų cent-
rą Vilniuje. Kun. Lukas Laniauskas aptars Ateitininkų sąjūdžio ateities misiją išei-
vijoje, o dr. Augustinas Idzelis apžvelgs ateitininkų istorinį vaidmenį 1941 m. su-
kilime Lietuvoje. Penktadienio vakarą, dr. Ona Daugirdienė trumpai pasidalins apie
Korp! Giedros istorijos knygos sudarymą.

Vakaro programose dalyvaus muzikė Simona Minns. Tėvas Lukas Laniauskas
sutiko būti Savaitgalio kapelionu.

Užsitikrinkite sau vietą 
Norintys dalyvauti turėtų  nedelsiant atsiųsti Romai Kuprienei žinutę el. paštu ma-
maroma@gmail.com pranešdami apie savo apsisprendimą. Jums bus išsiųsta re-
gistracijos anketa. Galima paprašyti registracijos anketos ir paprastu paštu, para-
šant Romai Kuprienei: 752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje laukiami visi. 

Atkelta iš 9 psl.

Po pietų laisvalaikio vėl išsiskirs-
tėme į grupes pagal amžių.  Vaikai
tapė pirštų atspaudais, gamino karolius
su vardais, malė vaisius ir gėrė skanius
gėrimus iš savo papuoštų puodukų,
gamino naminį molį ar repetavo vai-
dinimėlį su vadovėmis Marisa, Vasara
ir Liuce.  Studentai buvo kviečiami į
„mergaičių barako” kalnelį diskutuo-
ti apie savo ateitį. Susirinko daugiau
negu 40 stovyklaujančių studentų ir ne-
seniai mokslus baigusių jau-
nuolių.  Nagrinėta, kuo jie
nori būti, ir svarstė galimy-
bę nuolat rengti studentų sa-
vaitgalius, kad ateitininkai
susitiktų dažniau. Šie stu-
dentai, užaugę Sendraugių
stovykloje, toliau pagal gali-
mybes tarp vasaros darbų
stovyklauja kartu su savo
šeimomis.  

Tuo tarpu sendraugiai
rinkosi medžių pavėsyje pa-
siklausyti stovyklos kape-
liono kun. Mariaus išmin-
ties. Jis taikliai atsakinėjo į
stovyklautojų iš anksto už-
rašytus klausimus apie blo-
gį, apie Punske gyvenan-
čius lietuvius, kaip už-
megzti ryšius su netikin-
čiais, apie Katalikų Bažnyčią ir pasta-
rųjų kelerių metų veiklą, net apie ku-
nigo nešiojamą sutaną – jo „uniformą”.
Paklaustas, kas jam labiausiai patinka
Sendraugių stovykloje, kunigas atsakė:
,,Žmonės”. Aiškino, kad mes nesame
apnuodyti sovietų sistemos. Jam pa-
tinka mūsų laisvumas, kad renkamės
Dainavoje, vaidiname.  Skatino ir vėl
grįžti kitais metais, nes mato, kad
žmogui tai vertinga.

Vakare, uždegus laužą, tikrai pa-
sijuto, kad tai ateitininkų šeimų sto-
vykla. Tą vakarą po darbo savaitės į
stovyklą atvyko dar daugiau antrųjų
pusių ir studentų. Vakaro vedėjai stu-
dentai Dovas Lietuvninkas ir Rimas
Barškėtis klausinėjo ant odinės sofos
pasodintus įvairius sendraugius, kurie
geranoriškai dalyvavo žaidime ir su-
kėlė daug linksmumo. Tarp laužo dai-
nų ir šūkių temą „atsigaivink” suma-
niai ir kūrybingai pristatė kas tik no-
rėjo, spėjo sugalvoti ir pasiruošti. O po
vaidinimų dar nepavargę stovyklau-
tojai stovyklos salėje apžiūrėjo Dai-
vos Majauskienės nuotraukų parodą.
Stovyklautojai atsidūrė akis į akį su
Daivos iš arti nufotografuotais Afrikos
gyvūnais. Buvo Daivos ir kitų parū-
pintų vaišių, Lorenzo išvirtų makaro-
nų ir daug įdomių pokalbių Damušio
namų salėje, kol po truputį stovyklau-
tojai pasidavė nuovargiui ir keliavo į
savo barakus iki šeštadienio.

Šeštadienis:
,,Atgaivink stovyklos 

įspūdžius”
MANTAS MILERIS, SJ (rytą)

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

(nuo pietų iki vakaro)

Gražų ir šiltą šeštadienio rytą Dai-
navos stovyklautojai ateitininkai turėjo
nepaprastą galimybę susitikti su nau-
juoju Lietuvos Respublikos generaliniu
konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiu-
mi. Pradėdamas kalbėti apie Lietuvą
konsulas dar trumpai papasakojo apie
savo studijas bei įgytą patirtį dirbant
skirtingose institucijose. Žmonės gė-

rėjosi konsulo Bekešiaus draugiškumu,
Lietuvos politikos, ekonomikos, kul-
tūros bei kitų sričių išmanymu bei ge-
bėjimu apie visa tai papasakoti. Jis pa-
sidžiaugė, kad lietuviai yra tokie su-
sitelkę ir daugybę metų išlaiko lietu-
vybę. Jis pranešė, kad žmones ska-
tins naudotis konsulo paslaugomis
elektroniniu būdu bei užsiregistruoti
pas jį internetu, nes tai žmonėms būtų
daug patogiau ir greičiau. Konsulas
taip pat pasidalijo mintimis, kad dės
daug pastangų garsindamas Lietuvos

kraštą Amerikoje, kad turistai ameri-
kiečiai dar gausiau vyktų į Lietuvą ir
tuo pačiu susipažintų su šiuo nuosta-
biai gražiu kraštu bei keltų Lietuvos
ekonomiką. Pagal statistiką, JAV tu-
ristai yra pirmieji po kiniečių, kurie iš-
leidžia daugiausia pinigų Lietuvoje.
Konsulas Mantvydas taip pat atsakė ir
į kitus žmonėms rūpimus klausimus:
apie dvigubą pilietybę, lietuvių profe-
sionalų susibūrimus, apie užsienio in-
vestuotojų pritraukimą į Lietuvą, apie
raginimą lietuviams grįžti į Lietuvą ir
ten darbuotis bei gerinti Lietuvą viso-
mis prasmėmis. Galiausiai buvo trum-
pai pakalbėta apie artėjančio Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minė-
jimą. Generalinis konsulas ragino ap-
silankyti naujajame interneto pusla-
pyje – www.lietuva.lt, kuris yra spe-
cialiai sukurtas šiai ypatingai progai.

Po pietų visi stovyklautojai rinko-
si šventovėje paskutinėms šių metų sto-
vyklos šv. Mišioms, po kurių vyko sto-
vyklos uždarymas. Po skanios šeimi-
ninkės Audros Januškienės ir jos tal-
kininkių paruoštos vakarienės sto-
vyklautojai rinkosi į gražiai papuoštą
baltųjų rūmų salę žiūrėti paauglių vai-
dinamo muziklo ,,Muzikos garsai”,
kurį specialiai Dainavai parašė Svaja
Mikulionytė-Unrath. Bravo jaunimui,
kuris nuoširdžiai paruošė savo vaid-
menis su pritaikyta apranga, jude-
siais, dainomis, choreografija. Šių
metų pastatymą sumaniai režisavo Va-
sara Kulbytė, Monika Sadauskaitė ir
Liucė Siliūnaitė. O po vaidinimo – šo-
kiai. Buvo šokamos polkutės, valsai, ei-
lutėmis ir rateliuose, šoko naujai sto-
vykloje susipažinusieji, motinos su
sūnumis, broliai su sesėmis, geri drau-
gai.

Šiai ateitininkų sendraugių sto-
vyklai einant į pabaigą, buvo pradėta
planuoti kita. Šeštadienio vakarienės
metu stovyklautojams buvo išdalin-
tos stovyklos vertinimo anketos, o ant
valgyklos durų paskutinėmis stovyk-
lavimo dienomis stovyklautojai buvo
kviečiami palikti savo siūlymus kitų
metų stovyklos temai.

Iki pasimatymo Dainavoje, jei ne
rudenį ar žiemą, tai tikrai kitą vasarą!

Diena po dienos

Pasibaigė dar viena Sendraugių stovykla. ,,Nejaugi”?! –
nustemba dr. Aras Žlioba.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą
savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties.html

A † A
VYTAUTAS PAULIUS

Po trumpos, sunkios ligos  mirė 2017 m. liepos 19 d.
Palm Beach Gardens, Floridoje.

Gimė 1930 m. Kaune, Lietuvoje.
Laidotuvės įvyko 2017 m. liepos 29 d., palaidotas Mah-

wah, New Jersey.
Nuliūdę liko: žmona Bronė (Kulytė), dukra Kristina

su  vyru Jeff, sūnus Raimundas su žmona Renata, sū-
nus Robertas su žmona Sigita. Dešimt anūkų: Kristin,
Court ney, Viktoras, Erika, Romanas, Aleksas, Julija, Vi-
lija, Olivia, Amelija ir sesuo Jonė Staškus.

Liūdinti šeima

Netekus mūsų nuoširdžiai mylimos klasės auklė-
tojos

A † A
ALEKSANDROS INDRIULYTĖS

EIVIENĖS

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu reiškiu gi-
lią užuojautą jos dukrelėms MARIJAI ir ALEK-
SANDRAI VILIJAI su šeimomis bei a. a. sesutės Ade-
 lės šeimai.

Mūsų klasės anksčiau iškeliavę nariai tikrai mie-
 lai sutiko didžiai gerbiamą auklėtoją ir mokytoją.

Jos šviesi asmenybė liks  amžiams kelrodžiu jos mo-
kinių gyvenime.

Regina Malcanaitė-Petrauskienė

DVEJŲ METŲ MIRTIES  SUKAKTIS

A † A
NIJOLĖS GENYS POŠKUS

Tu būsi visuomet mylima, niekad nepamiršta ir
amžinai pasigesta.

Liūdintys vaikai:
Peter Poškus, Bernard Poškus, Teresa

Poškus, Helen Poškus-Schneider, Mary Poškus-
Fell ir anūkas Craig Poškus.

A † A
JUZĖ KROKIENĖ 

(Barauskaitė)
Mirė 2017 m. rugpjūčio 14 d. Philadelphijoje, PA.
Gimė 1924 m. balandžio 11 d. Telšiuose, Žemaitijoje.
Nuliūdę liko: dukros Ramunė, Jūratė, Danutė ir Rasa, žentas

Rimantas, anūkai: Saulius, Aidas, Šarūnas, Rasytė, Gintautas ir
Gaja bei jų šeimos; Justinas, Leonardas ir Annie, giminės Kana-
 doje, Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Juzė Krokienė buvo a. a. Broniaus Krokio žmona.
Juzė baigė Telšių gimnaziją ir lankė Vilniaus universitetą. Gy-

 ven dama dipukų stovyklose amerikiečių zonoje baigė  Marburgo
universitetą, kur sutiko būsimą vyrą Bronių Krokį. 

Sukūrė šeimą Rochesteryje, New York ir prisidėjo prie šv. Jur-
 gio parapijos veiklos. 

1983 m. su vyru persikėlė į Philadelphiją padėti auklėti anū  kus.
Savo pavyzdžiu mokė mus visus kantrybės, kuklumo ir mei lės. 

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. nuo
10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 Wallace Street, Phila-
delphia, PA 19130. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. r.,
po jų vyks laidotuvės.

Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Andriejaus parapijai arba or-
ganizacijai ,,Vai ko vartai į mokslą”, PO Box 381, Downers Gro ve,
IL, vvm@child gate.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi-
 šio se ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
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PADĖKA
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja patriotiškai Lietuvos vyčių

organicacijos centro valdybai (pirmininkė Regina Juškai-
tė-Švobienė), pirmajai iš organizacijų, atsiliepusiai į paramos

prašymą ir atsiuntusiai 200 dol. auką ruošiamai knygai Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga.
Laukiame ir kitų lietuvių organizacijų paramos šiai istorinei kny-

gai.
Čekius rašyti Draugas foundation ir siųsti adresu: 

4545 W. 63rd Street., Chicago, IL 60629.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius rugpjūčio 23 d., trečiadie-
nį, 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą
pasižiūrėti filmo ,,Kazlų Rūda” (iš cik-
lo ,,Mūsų miesteliai”)

�  Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun.
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Galite už-
prašyti Mišias už mirusius artimuosius ir
draugus. Visi kviečiami atvykti pasimelsti
jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių –
vaišės Centro kavinėje.  

�  Vydūno Jaunimo Fondo  stipendijų
įteikimas įvyks  rugsėjo 24 d., sekmadie-
nį,12:30 val. p. p. ,,Sielos” galerijoje, Lie-
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Bus meninė programa ir

vaišės. Kviečiame lietuvių visuomenę da-
lyvauti.

� Pasižymėkite savo kalendoriuose: iš-
kilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengia-
mi spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyva -
vimu paremsite laikraštį.

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, teik-
ti  paraiškas 2017–2018 mokslo metų Lie-
tuvių Fondo (LF) stipendijoms gauti. Pa-
raiškos priimamos iki š. m. spalio 1 d. Elekt-
ro ninę paraišką ir visą informaciją apie LF
stipendijų paraiškų pildymą, skirstymo
pir mumą, apribojimus, svarstymo eigą ir
tvirtinimą rasite LF tinklalapyje www.lie-
tuviufondas.org (LT/skiltyje „Stipendijos”).

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MuS
IR

AplINk MuS

Pal. j. matulaičio misija, 
Švč. m. marijos gimimo parapija  ir ,,first Way travel” 

rugsėjo 23–24 dienomis organizuoja
piligriminę kelionę autobusu į Williamstone, Ky,

kur pastatytas natūralaus dydžio Nojaus laivas. 

Taip pat apsilankysime Petersburg, KY įkurtame Sutvėrimo muziejuje.

Daugiau informacijos suteiks 
Irena tel. 708-691-9674 ir Audra tel. 773-860-7547

,,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


