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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 124 dienos!

Didėja bėgikų ir sirgalių būrys – 9 psl.

G. Kuprevičiaus opera  – „išnykusių
atminimui, gyvųjų perspėjimui” –10 psl. Sekmadienio naktį Ameriką sukrėtusios katastrofos

– Californijoje kilusių gaisrų visi padariniai dar iki šiol
nėra žinomi. Siaubingos nesutramdomos liepsnos
daugelyje vietų tebesiautėja. Gaisruose žuvusių ir

dingusių be žinios žmonių skaičius nuolat auga.  Penkta-
dienį buvo žinoma, kad ugnyse žuvo 31 žmogus, o dar tūks-
tančiai laikomi dingusiais be žinios.  Per 3500 pastatų su-
degė, didžioji jų dalis – gyvenamieji namai. Labiausiai su-

niokotas Santa Rosa miestas ir jo apylinkės. Didžiausi ir ag-
resyviausi gaisrai siautėja Napos ir Sonomos apskrityse. Jie
dar nesiliauja, nors kai kur ugnies šėlsmą ugniagesiams pa-
vyko lokalizuoti. Vaizdai per televiziją ir internete – šiur-
pinantys: sudegę ištisi namų kvartalai, buvusių pastatų vie-
tose kyšo tik mūriniai kaminai. Tačiau niekas nėra tikras, kad
sustiprėję vėjai nesukels dar vieno viską naikinančio ugnies
šokio. – 3 psl.

V. Landsbergiui įteikta 

„Lietuvos diplomatijos žvaigždė”

Prof. V. Landsbergiui – apdovanojimas, o jo žmonai – gėlės. URM nuotr.

Istorinėse nuotraukose atsispindi Lietuvos ir V. Landsbergio nueitas kelias.

Spalio 12 d., ketvirtadienį, už-
sienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius profesoriui

Vytautui Landsbergiui įteikė Už-
sienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklą ,,Lietuvos diplomatijos
žvaigždė”.

Aukščiausias Užsienio reikalų
ministerijos apdovanojimas V.
Landsbergiui skirtas už jo išskir-
tinius nuopelnus įtvirtinant Lie-
tuvos valstybingumą ir tarptauti-
nį pripažinimą, sakoma Užsienio
reikalų ministerijos pranešime.

„Profesoriaus Vytauto Lands-
bergio politinė lyderystė, išmintis
ir išskirtiniai diplomatiniai ge-
bėjimai padėjo atkurtai Lietuvos
valstybei surasti kelią į tarptau-
tinę bendruomenę”, – sakė užsie-
nio reikalų ministras L. Linkevi-
čius.                                         – 2 psl.

Katastrofos nesiliauja: ugnis šluoja Californiją

Dvi lietuvių
šeimos neteko
namų 

CNN nuotr.
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KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Dėmesio... Dėmesio... Dėmesio! Jeigu
nesupratome praėjusios savaitės Evan-
gelijos ar neatidžiai klausėmės, antra sa-
vaitė (praėjusią savaitę girdėjome apie
vynuogyną ir vynininkus, iš kurių buvo
atimtas vynuogynas) Bažnyčia mums
teikia palyginimų, kuriuose Jėzus labai
aiškiai ir ryškiai įspėja tikinčiuosius,

kad mums yra duotas didžiulis lobis, ti-
kėjimo lobis. Tas lobis yra dovana, bet
mes turime priimti tą dovaną ir ją ver-
tinti, mylėti ir gerbti. 

Šiandienos Evangelija – tai paly-
ginimas apie vestuvių puotą, ku-
rioje yra sukviesti dalyvauti visi

artimiausi draugai. O kai karalius iš-
siunčia savo tarnus pakviesti svečių,
kiekvienas svečias pavieniui atsisako.
Kiekvienas pateikia priežastis, kodėl
negali dalyvauti. Sužinojęs karalius la-
bai supyksta ir liepia tarnams eiti į gat-
ves ir kviesti visus, ką tik ras – kad salė
būtų pilna.

Šis palyginimas Jėzaus laikais
buvo taikomas fariziejams ir žydų tau-
tai. Kaip išrinktoji tauta, ji buvo lau-
kiama ir kviečiama į išrinktosios tau-
tos gretą danguje, ir ypač po Jėzaus at-
ėjimo jiems buvo suteikta privilegija –
pirmoji vieta. O kaip žinome, fariziejai
ir žydai Jėzaus laikais atsisakė Jo pa-
kvietimo bei žinios. Jie atsisakė pa-
vieniui ir galutinai Jėzų apleido ir
nužudė.

Taikydamas jiems palyginimą įsi-
vaizduoju, kaip jie priėmė jo žodžius...
su pykčiu ir noru jį nutildyti. Farizie-
jai ir Jėzaus laikų žydai suprato, kad jie
nebebus kviečiami į rojų ir kad Jėzaus
žinia byloja, jog jie nebebus Dievo iš-
rinktoji tauta, ta puota ir statusas bus

perduotas kitiems, kurie mielai daly-
vaus puotoje. 

Broliai ir seserys, mes su Jėzaus
palaima esame tie, kurie yra dabar
kviečiami ir kuriems yra atvertos ro-
jaus durys. Mes esame tie, kuriems yra
duotas kvietimas dalyvauti „vestuvė-
se”. BET... Tuo pačiu mes turime būti
labai atsargūs tuo pasididžiavimu ir ži-
nia, kad esame kviečiami. Mes labai
lengvai galime pasikeisti vaidmeni-
mis. Mes galime labai greitai, – dažnai
tai ir įvyksta, – tapti nedėkingais kvies-
tiniais svečiais. Aš iš savo gyvenimo ži-
nau, kad ne visuomet vertinu tą pa-
kvietimą ir kartais tampu kaip nedė-
kingas svečias. Mums yra duotas di-
džiulis lobis: mūsų tikėjimas, Bažnyčia,
sakramentai, malda. Tai yra nuostabūs
pakvietimai dalyvauti svarbiausioje
puotoje, tai yra asmeniškas pakvieti-
mas mūsų karaliaus būti ir švęsti kar-
tu su juo... o kaip dažnai mes atsisa-
kome tos privilegijos, to pakvietimo, tos
meilės... Kai mes nesimeldžiame, ne-
lankome bažnyčios sekmadienį, kai
mums nesvarbu, ko Bažnyčia moko
arba ką vertina, mes... taip, mes... tam-
pame nedėkingais svečiais, mes patys
pasirenkame nedalyvauti puotoje. 

Šis palyginimas iš tiesų nėra apie
piktą karalių, kuris atstūmė pakvies-
tus svečius, šis palyginimas mums by-
loja, kad mes patys pasirenkame ne-
dalyvauti ir patys nusprendžiame ne-

būti su juo puotoje, nes turime įvai-
riausių priežasčių (sportas, darbas,
problemos, vaikai, nesupratimai Baž-
nyčios mokymo ir t.t.). Mes patys ren-
kamės pasmerkimo ir pragaro kelią.
Mes renkamės būti atskirti nuo puotos. 

Taigi šią savaitę, kaip ir praėjusią,
Jėzus bei Bažnyčia mums primena: jei-
gu šiame gyvenime mes neatrasime lai-
ko bei nevertinsime Jėzaus kvietimo
dalyvauti Jo puotoje (mūsų tikėjimas,
bažnyčia, sakramentai, malda) galuti-
nai, kai amžinybė bus prieš akis, mes
ir tada rinksimės ar atrasime priežas-
čių nebūti su juo. O neapsakomas
skausmas, rauda ir blogis žinoti, kad
buvome kviečiami į svarbiausią am-
žiną puotą, o dėl laikino džiaugsmo pa-
sirinkome nedalyvauti. 

Dėmesio… Dėmesio… Dėmesio –
mes esame kviečiami, atsiliepkime!

V. Landsbergiui įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė”
Atkelta iš 1 psl.

Apdovanojimas profesoriui įteik-
tas jo 85-ojo gimtadienio išvakarėse. Po
apdovanojimo spalio 18 dieną jubi-
liejų švęsiantį V. Landsbergį pasvei-
kino diplomatų choras.

Užsienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklas „Lietuvos diplomatijos
žvaigždė” teikiamas nuo 2010 metų.
Šiuo ženklu yra apdovanojami Lietu-
vos ir užsienio valstybių piliečiai bei
organizacijos už ypatingus nuopel-
nus garsinant Lietuvos vardą, puose-
lėjant ir plėtojant tarpvalstybinius
santykius. 

Seime – V. Landsbergio 
veiklai skirta paroda

Aukščiausiosios Tarybos-Atku-
riamojo Seimo pirmininko, Nepri-
klausomybės Akto signataro, pirmo-
jo atkurtos nepriklausomos Lietuvos
valstybės vadovo, Laisvės premijos

laureato V. Landsbergio 85-osioms gi-
mimo metinėms paminėti skirta ir fo-
tografijų paroda „Atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos valstybės darbai ir
Vytauto Landsbergio veikla”, atidary-

ta Seimo rūmuose Vitražo galerijoje.
Ekspozicijoje – nuotraukos iš svar-

biausių atgimusios ir nepriklausomos
Lietuvos valstybės kūrimo akimirkų,
kuriomis išryškėjo V. Landsbergio

veiklos rezultatai įtvirtinant Lietu-
vos valstybingumą ir Laisvę: Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio siekiai kelyje
į nepriklausomybę, Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo darbai
kuriant ir ginant valstybę, Lietuvos ne-
priklausomybės įtvirtinimas tarptau-
tinėje arenoje.

Parodoje, kuri bus veiks iki spalio
23 d., eksponuojamos fotografijos iš Sei-
mo, Lietuvos centrinio valstybės ar-
chyvo, NATO multimedijos archyvo,
Europos Parlamento garso ir vaizdo ar-
chyvo fondų, Vytauto Landsbergio as-
meninio archyvo. 

Fotografijų autoriai: Arnoldas Ba-
rysas, Džoja Barysaitė, Julija Fass-
bender, Charles Hires, Vladimiras Gu-
levičius, Kęstutis Jankauskas, Jonas
Juknevičius, Romualdas Jurgaitis, Ar-
turo Mari, Zenonas Nekrošius, And-
rius Petrulevičius, Olga Posaškova,
Romualdas Požerskis, Algirdas Saba-
liauskas, Vladas Ščiavinskas, Rai-
mundas Šuika, Lilija Valatkienė.

ELTA

Prof. Vytautas Landsbergis, Gražina Ručytė-Landsbergienė ir užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius.
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Vanesa Kašelionytė su šeima gy-
vena maždaug už 15 mylių į pietus
nuo Sonomos. Aš esu farmakologė,
man darbo metu tenka nemažai važi-
nėti po apylinkes. Aplinkui labai daug
kelių ir greitkelių uždaryta, dėl gaisrų
ir jų keliamo pavojaus ne visur lei-
džiama važiuoti. Daugelyje vietų nėra
interneto, dujų, elektros. Oras apylin-
kėse labai užterštas, jame jaučiamas
dūmų kvapas. Paskelbta, kad apylin-
kėje uždaromos mokyklos iki kitos sa-
vaitės antradienio, nes vaikams nėra
saugu. Mes gyvename netoli greitkelio,
todėl naktimis girdime, kaip juo va-
žiuoja ugniagesių automobiliai. Pas
mus užtenka ugniagesių, tačiau vyrai
pavargę, jiems reikia pailsėti. Todėl iš
aplinkinių valstijų atvyko dar nemažai
ugniagesių pagelbėti gesinti gaisrus.
Apylinkėse įvesta komendanto valan-
da.   

Po darbo mes su sūnumi gimna-
zistu važiuojame savanoriauti: dalija-
me maistą prieglaudose esantiems
žmonėms, vaikams vežame žaislų. Juk
kai kurie žmonės, daugiausiai tie, ku-
rie paliko namus sekmadienio naktį,
nieko nespėjo pasiimti. Viena mergy-
tė pasiėmusi mūsų atvežtą žaislą klau-
sė, ar gali jį pasilikti nakčiai, kad ga-
lėtų kartu miegoti. Jos tėvai nieko ne-
spėjo pasiimti, apie žaislus nepagal-
vojo. Daugelis iš tų žmonių net nežino,
jų namai sudegė, ar išliko. Kol kas
niekas negali to pasakyti. Pirmadienio
naktį į prieglaudą per keturias valan-
das susirinko 675 žmonės. O dabar

Ž A I b I š k I  p O k A L b I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Katastrofos nesiliauja: ugnis šluoja Californiją

kasdien atidaromos vis naujos prie-
glaudos pabėgėliams nuo ugnies. Kai
kurie žmonės turėjo palikti savo au-
gintinius – naminius gyvūnus ir gy-
vulius, pavyzdžiui arklius. Nemažai gy-
vūnų žuvo. Kai kurie pabėgo, klai-
džioja. Reikia ir jais pasirūpinti. Tą ir
darome mes, savanoriai. Žinau ketu-
rias lietuvių šeimas, kurios dar neži-
no, kaip viskas pasisuks: ar reikės
jiems trauktis iš namų, ar galės pasi-
likti. Meldžiamės už juos, kad tik vis-
kas būtų gerai.

K
atastrofos apylinkėse žemė
sausa kaip parakas: nuo
kovo čia neiškrito nė lašo
lietaus. Kokie tikrieji išde-

gusių miškų ir pievų plotai – paaiš-
kės tuomet, kai gaisrai bus numal-
šinti. Tačiau jau ir dabar išdegę keli
šimtai tūkstančių akrų. O kol kas su
liepsnomis kovoja tūkstančiai ug-
niagesių su specialia technika, jiems
talkina kolegos iš kaimyninių valsti-
jų. 

Kaip jaučiasi nelaimės vietose
gyvenantys žmonės, ,,Draugui” pa-
sakojo netoli gaisrų niokojamų teri-
torijų gyvenančios lietuvės, su ku-
riomis pavyko susisiekti – Inga Greb-
likienė, Vanesa Kašelionytė, Diana
Plačiakienė, Irena Tumpytė. Iš Dia-
nos Plačiakienės pirmiausiai suži-
nojome, kad sudegė garsaus pia-
nisto Rudolfo Budgino namai. Jis su
žmona ir dviem dukrelėmis evaka-
vosi. Diana su kitomis lietuvėmis
paskelbė, kad renkamos lėšos R.
Budgino šeimai paremti. Per pirmą-
ją parą mylimam muzikantui draugai
ir jo talento gerbėjai ar tiesiog ne-
pažįstami žmonės paaukojo  pinigų,
už kuriuos jie galėtų nusipirkti mais-
to ir reikalingiausių drabužių. 

,,Draugui” nepavyko susisiekti
su R. Budginu, tačiau jis ,,Facebook”
puslapiuose parašė: ,, Niekad ne-
maniau, kad turėsiu bėgti nuo ug-
nies”. Muzikantas  pranešė, kad jo na-
mas sudegė, šeima prarado viską. R.
Budginas paprašė nesiųsti jam už-
uojautos žodžių. ,,Aš pasirengęs.
Mes pasirengę kurti gyvenimą iš
naujo”, – tokią žinią jis pasiuntė
tiems, kuriems rūpi, kaip laikosi na-
mus praradusi šeima. ,,Draugas”
spausdina sąskaitos numerį, kuriuo
galima pervesti pinigų R. Budginui:
https://www.paypal.me/BudginasFire.

Šiandien ,,Žaibiškas pokalbis” ne
toks, kaip paprastai. Viena iš pašne-
kovių – Inga Greblikienė, kurios na-
mai yra netoli didžiausių gaisro ži-
dinių, pati parašė straipsnį apie tai,
kas vyko savaitės pradžioje Califor-
nijoje. Ji prisipažino, kad visą skau-
dų tekstą surašė tarsi vienu atsikvė-
pimu, todėl mes jį spausdiname  11
psl. tokį, koks yra, nieko nekeisdami,
nors kai kurie tame tekste nurodyti
skaičiai jau pasikeitė. Tačiau skaitant
skausmingą rašinį, tereikia prisi-
minti, kad Ingos straipsnis atsirado
savaitės pradžioje. 

Trečiadienį kalbinau ir kitas savo
pašnekoves. Jų pasakojimai iliust-
ruoja bent mažą dalelę to, kas vyks-
ta ugnies niokojamoje Californijos
dalyje.

Kalbėjomės apie tai, kokia si-
tuacija susiklosčiusi jų gyve-
namose apylinkėse, kaip jau-
čiasi jos ir jų šeimos.  

Atkelta iš 1 psl.

Irena Tumpytė: 
Mūsų šeima gyvena labiau į že-

myno pusę, Grass Valley, maždaug va-
landa kelio nuo Sacramento. Tačiau
pas mus taip pat jaučiasi gaisrų kvė-
pavimas. Toks keistas oras tvyro, tar-
si įelektrintas. Mano sūnaus mokyklą
uždarė ir sakė, kad nereikės eiti šią ir
kitą savaitę. Arčiausia nuo mūsų, gal
už 2 mylių, evakavo 8000 žmonių, taip
pat ir gyvulius. Girdėjau, kad trečia-
dienio duomenimis, mūsų apylinkėje
sudegė apie 217 pastatų. Mūsų mieste-
lio žmonės labai vieni kitus palaiko, rū-
pinasi. Yra sukurta miestelio interne-
tinė grupė, kurioje visi dalijasi infor-
macija, kam reikia – tas kreipiasi pa-
galbos. Kiek girdėjau, aplink mus siau-
tėjusius gaisrus pavyko sutramdyti,
leis žmonėms grįžti į namus. 

Kalbino 
Virginija Petrauskienė

Diana Plačiakienė, tinklaraščio
,,Mano Amerika” autorė:

Mes gyvename maždaug valanda
kelio nuo tos vietos, kur vyksta gaisrai.
Mūsų rajone mokyklos veikia, tačiau
ore tvyro dūmų kvapas. Iki šiol nesi-
baiminome, kad gaisrai gali pasiekti
mūsų apylinkes. Tačiau pranešė, kad
vėjas stiprės, taigi, labai neramu, gais-
rai gali plėstis. Kol kas žinau, kad
nuo liepsnų nukentėjo vieno lietuvio
– Rudolfo Budgino šeima. Jie neteko
namų. Todėl mes bandome padėti,
kviečiame žmones aukoti pinigų. Ge-
riausiai tą daryti per ,,paypal”. Šiaip,
kiek žinau, tais žmonėmis, kuriems
teko palikti namus ir apsigyventi prie-
glaudose, tikrai rūpinamasi. Pagalba
yra gerai organizuota. Mūsų draugai
buvo nuvažiavę, norėjo užsirašyti pa-
dirbėti savanoriais. Tai jiems dėl to
teko pastovėti ilgoje savanoriauti at-
vykusių žmonių eilėje.

Post Scriptum: Baigiant ruošti spaudai šį
tekstą, Diana Plačiakienė pasidalijo naujau-
sia informacija, kurią savo ,,Facebook” pus-
lapyje parašė Santa Rosa gyventoja Dalia Ba-
činskienė:

Dėkui visiems, kurie apie mus, esančius
gaisrų zonoje, galvojate ir rūpinatės. Mes lai-
komės; kas vis dar savo namuose, kas pas
draugus ir gimines. Mano dukra Viltė su
vyru ir naujagimiu evakavosi pas mane, Linas
Baranauskas su šeima evakavosi ir yra saugus
su kitais šeimos nariais), Gudauskai – visi kar-
tu savo namuose, Dalia Wishard dar vis savo
namuose su šeima, Viktorija ir Giedrius Mar-
tinaičiai su šeima – savo namuose, kaip ir kai-
mynas Jonas Pacevičius. Jurgitos ir Tomo Ma-
žeikų šeimos namas irgi stovi.

Deja, yra ir liūdnų žinių: gydytojai Vasi-
liauskai prarado savo namą. Kol kas, tik tiek
galiu pasakyti, nes neturiu jokios kitos infor-
macijos apie juos.

Nukelta į 11 psl.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

„Proto mūšis” Los Angeles

Spalio 7 d. ,,Drauge” buvo pristatyta Marquette Parko lietuvių namų savinin -
kų draugijos iniciatyva dėl ,,Seklyčios” virtuvės atnaujinimo. Dėkodama už su -
lauktą dėmesį draugija patikslina, kad paramos čekius prašoma rašyti
,,Lithuanian Human Services”, pridedant, kam jis skiriamas – ,,Seklyčios”
virtuvė. Adresas: ,,Seklyčia”, 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629. 

AMANDAS RAGAUSKAS

2017 m. spalio 6 d. Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos apatinėje salėje rinkosi
būrelis lietuvių dalyvauti žaidime „Proto mū-
šis”. Renginio organizatoriai – „Just Millin’
Around” (JMA) teatras – šį nuotaikingą žai-
dimą surengė kartu su iš Lietuvos atvyku-
siu renginių vedėju Andriumi Piesliku. „Pro-
to mūšiai” Lietuvoje – populiarus laiko lei-
dimo būdas. Įvairaus amžiaus, įvairių pro-
fesijų žmonės, subūrę savo komandas, ren-
kasi restoranuose, kavinėse ar kitose vietose
ir smagiai leidžia laiką varžydamiesi, kurių
protas mažiau „užkalkėjęs”, išlenkdami po
bokalą alaus ar taurę vyno. Tai padeda at-
sipalaiduoti po įtemptos darbo savaitės ir
nuo kasdienių rūpesčių.

Taigi tą penktadienį, vargais negalais
nugalėję LA apylinkių automobilių kamščius,
pirmą kartą tuo užsiėmė ir LA lietuviai.

Žaidimas vyko keturiais etapais. Kiek-
vieno etapo metu žaidėjai, pasiskirstę į tris
komandas, turėjo atsakyti į dešimt klausi-
mų. Rungėsi komandos „Ir laivas plaukia”,
„Geležinis vilkas” ir „Lietuvos bajorai”. Po
įtemptos kovos pergalę šventė „Lietuvos ba-
jorai” su komandos kapitonu Amandu Ra-
gausku. JMA teatras komandas apdovano-
jo garbės raštais ir dailininkės Justinos
Brazdžionis sukurtais maišeliais. Vakaro
rėmėjai – Šv. Kazimiero parapija leido ne-
mokamai naudotis parapijos apatine sale,
o restoranas/taverna „Raudonas liūtas” ko-
mandą nugalėtoją ir svečius iš Lietuvos
pavaišino pietumis ir alumi.

Toliau savo įspūdžiais dalijasi JMA te-
atro meno vadovė Justina Brazdžionis ir „Lie-
tuvos bajorų” komandos nariai. 

Justina Brazdžionis: Džiaugiamės,
kad audringai praūžus Lietuvių
dienų festivaliui, mūsų teatras su-

organizavo dar niekada tokio pobūdžio
mūsuose nevykusį intelektualų vaka-
rą – žaidimą „Proto mūšis”, kuris labai
populiarus Lietuvoje. Ir studentai, ir
dėstytojai, ir kitų specialybių žmonės
noriai išbando savo žinias įvairiose sri-
tyse. 

Žaidimą vedė su žmona Rūta iš
Lietuvos atvykęs renginių organiza-
torius ir vedėjas Andrius Pieslikas. Dar
vasarą susisiekęs su mūsų teatru, jis
pasiūlė šią idėją. Mes su malonumu ją
priėmėme.

„Proto mūšis” buvo dedikuotas
artėjančiam Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečiui, todėl didžioji dalis
klausimų buvo susijusi su Lietuva.
Po šio vakaro daugelis dalyvių pripa-
žino, kad tokie „galvosūkiniai” žaidi-
mai reikalingi ir mums, vyresnie-
siems, o taip pat ir mūsų augančiam
jaunimui. Būtų pravartu kartas nuo
karto ir lituanistinėje mokykloje reng-
ti tokio pobūdžio žaidimus. Tai padėtų
formuoti moksleivių draugiškus, ko-
mandinius santykius, praplėstų akiratį
vienoje ar kitoje srityje.

Jeigu jausime tam poreikį, JMA te-
atras, padedamas savo draugų, galėtų

imtis iniciatyvos „Proto mūšio” žaidi-
mus rengti dažniau.

Lina Kajotienė: Labai mėgstu per lie-
tuvišką televiziją žiūrėti proto mū-
šius ir viktorinas. Visada su vyru azar-
tiškai, bet draugiškai varžomės, kas at-
sakys į daugiau klausimų. Labai  ap-
sidžiaugiau, kai sužinojau, kad ren-
giamas toks renginys čia, Los Angeles.
Maniau, atvažiuosiu stebėti, kaip žai-
džia ir atsakinėja kiti. Bet kažkaip ne-
tikėtai susibūrė mūsų šauni komanda
„Lietuvos bajorai”, kuri ir tapo žaidi-
mo nugalėtoja. 

Tai labai įdomi patirtis, kai gali at-
sakingai pasitikrinti žinias ir mąsty-
mą. Kai kiekviena klaida yra skaudi,
o užtikrintai atsakytas klausimas –
laiptelis į pergalę. Labai patiko, kad
buvo įvairūs klausimai, kur galėjome
pademonstruoti ne tik istorijos ar
geografijos, bet ir kitų sričių žinias, o
kai kur atsakymą tiesiog išmąstyti. To-
kio stiliaus žaidimas man labiausiai ir
patinka.

Apskritai susirinko protingi, links-
mi ir įdomūs žmonės. Vakaras buvo tie-
siog šaunus. Net negaila tų kelių va-
landų, praleistų automobilių kamšty-
je, važiuojant iš Santa Monicos. Na, o,
žinoma, mūsų komandos pergalė dar
labiau sustiprino to vakaro ir taip pa-
kilią nuotaiką.

Labai dėkinga Justinai ir Aman-
dui, kad surengė tokį smagų renginį.
Tikiuosi, tai tik pradžia, ir protų mū-
šiai bus rengiami reguliariai.

Rasa Paliulis: Važiavau į „Proto
mūšį” kaip žiūrovė ir net nesitikėjau,
kad teks pačiai dalyvauti ir dar laimėti.
Pats renginys, kurį vedė Andrius iš Lie-
tuvos, buvo fantastiškas. Dalyvių nuo-
taika, vadovavimasis protu ir meniškas
išprusimas visus apgaubė malonia
aura. Didelis ačiū rengėjams ir rėmė-

Iš k.: „Proto mūšio” vedėjas iš Lietuvos Andrius Pieslikas, „Lietuvos bajorų” komandos nariai: Ingrida Gailiūnė, Lina Kajotienė, Aman-
das Ragauskas, Rasa Paliulis, Raimundas Paplauskas ir JMA teatro meno vadovė Justina Brazdžionis.    Aurelijos Paplauskienės nuotr.

jams. Daugiau tokių renginių ateityje!

Ingrida Gailiūnė: Praėjusį penkta-
dienį vykęs „Protų mūšis” tikrai nepa-
liko abejingų, bent jau mūsų šeimos. At-
važiavę tik palaikyti komandų, spon-
taniškai surinkę „Lietuvos bajorų” ko-
mandą, nusprendėme išbandyti ir savo
jėgas. Žaidimo vedėjai iš Lietuvos buvo
profesionaliai pasiruošę ir žaidimą
vedė nuotaikingai ir įsimintinai. Tarp
klausimų ir atsakymų buvo ir daug
juoko, dainų ir net šokių. Taip linksmai
pradėję, dar linksmiau žaidimą baigė-
me – laimėjimu. Pati didžiausia staig-
mena – laimėtojų laukė „riebiai” lietu-
viška vakarienė „Raudonajame liūte”.
Man tai buvo vienas įsimintiniausių va-
karų, dėl ko labai, labai didelis AČIŪ
„Just Millin’Around” teatrui.

Raimundas Paplauskas: Puikus su-
ma nymas. Buvo smagu pasivaržyti su
savo parapijiečiais. Atsakinėjant į klau-
simus teko įjungti nestandartinį mąs-
tymą, nes kai kurie klausimai buvo
daugiau skirti šiuo laikmečiu Lietuvoje
gyvenantiems protams. Bet prisimin-
ti Lietuvos istoriją visada yra ne pro
šalį.

Mano manymu, toks žaidimas,
ypač po darbų, padeda ne tik atsipa-
laiduoti, bet ir įgyti naujų žinių.

Tai prasmingas ir naudingas už-
siėmimas, suteikiantis puikią galimy-
bę geriau pažinti savo komandos na-
rius, išmokti komunikuoti, sugebėti iš-
klausyti ir nusileisti vienas kitam gin-
čytinose situacijose.

Tegyvuoja „Lietuvos bajorų” ko-
manda!

Los Angeles Lietuvių dienos

Š. m. rugsėjo 30 ir spalio 1 dienomis Los Angeles, Šv. Ka-
zimiero parapijos kieme vėl ūžė tradicinės Lietuvių dienos.
Dalyvių teigimu, šiemet – kaip niekad linksmos ir įdomios,
pasižymėjusios ypač kokybiška menine programa. Platesnį
pasakojimą apie Lietuvių dienas skaitykite ,,Drauge” kitą
šeštadienį.

Šventės akimirka. Rengėjų nuotr.
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Dainavos apygardos partizanų va-
das, vienas iš pasipriešinimo sis-
temos kūrėjų, pulkininkas Juozas

Vitkus-Kazimieraitis (1901–1946) ne tik
kūrė lietuvių pasipriešinimo strategi-
ją prieš rusų okupantus, bet pasitrau-
kė į mišką ir pats. „Ant vienos rankos
pirštų galima suskaičiuoti tikrus ka-
rininkus, kurie tuo metu, kai esminė
kova už Lietuvos laisvę persikėlė į
miškus, paliko šeimą ir tapo partiza-
nais”, – sako istorinio filmo „Nepa-
prasta auka” apie pulkininką J. Vitkų-
Kazi mie raitį autorė Agnė Zalanskaitė.

„Filmo idėja kilo prieš pusantrų
metų, kai mūsų šeimos nariai galvojo,
kaip paminėti senelio 110-ąsias gimimo
metines. Iki šiol nėra žinoma, kur jis
palaidotas, nėra jam pastatyto pa-
minklo”, – prisiminė pulki ninko anū-
kas kunigas Gintaras Vitkus SJ. Pir-
miausia šeima galvojo perleisti knygą,
pasakojančią apie karininko veiklą,
kurią parašė jo sūnus Vytautas Vitkus.
Tačiau po ilgų svarstymų buvo nu-
spręsta filmo juostoje įamžinti pulki-
ninką pažinojusių žmonių prisimini-
mus ir pasiūlė bedradarbiauti visuo-
menininkei, istorinių dokumentinių
filmų kūrėjai Agnei Zalanskaitei. 

Dokumentinis filmas buvo pradė-
tas kurti 2016 metų vasarą. Dar prieš
pradedant kurti filmą grupė žmonių
jau buvo pradėjusi veiklą, kuria buvo
siekiama pagerbti Pietų Lietuvos par-
tizanus. Entuziastai naktį iš sausio
12-osios į 13-ąją, kada vyko kruvinas
mūšis tarp partizanų ir rusų okupan-
tų, atvykdavo prie buvusios vadavietės

Spalio 7 d. mokiniai rinkosi į Ge-
dimino lituanistinę mokyklą su
ypatingai gera nuotaika – šią

dieną vyko graži, jau tradicija tapu-
si rudenėlio šventė. Šiais metais
šventę organizavo penkiamečių kla-
sės mokytoja Gintarė Ivanauskie-
nė ir penktos klasės mokytoja Dovi-
lė Satkevičiūtė.

Parodos „Spalvotas ruduo” dar-
beliai papuošė pirmojo aukšto kori-
dorių, o parodos dalyviai nustebino
savo išradingumu ir fantazija. Akys
raibo nuo įvairiausių puokščių ir
kompozicijų iš medžių lapų, daržovių
ir vaisių. Savo išmonę parodė vaikai,
tėveliai, pedagogai. Kiekvienais me-
tais mus vis labiau džiugina darbe-
lių gausa ir jų įvairovė. Kiekviena
daržovė pavirsta netikėtu, nuostabiu
darbeliu: šuniukų, pelyte, ežiuku, au-
tomobiliu ar autobusu. Viso to iš-
vardyti net neįmanoma… Akis pa-
ganyti tikrai buvo kur. 

Net ir patys mažiausieji moki-
niai – darželinukai ir priešmokyk-

Vaikų kūryba – rudenėliui
Vasara iškeliavo po pasaulį,
O ruduo atėjo iš už kampo
Pirmas lapas nukrito nuo medžio –
Jau ruduo atėjo!

Visi gyvūnai renka maistą
O paukščiai skrenda į pietus
Jie ruošiasi žiemai
Ir kemša maistą į pilvus.

Adomas Mrazauskas, 
6 klasė

Ruduo ateina, vasara išeina
Mokykla prasidėjo, ir visi į ją eina.
Medžiuose atsiranda visokių spalvų –
Ant žemės bus daug lapų gražių.

Pasidarė šalčiau, bet ne kaip žiemą –
Ji dar miega ir negreitai ateis.
Jau galim užsidėti Halovyno kostiumus
Ir eiti į namus rinkti saldainius.

Rapolas Žviedris, 
6 klasė

Darbelio ,,Just married” autorės – Nora
Kuzmin ir Neda Krusauskaitė.

Juritos Gonta nuotraukos

linės grupės vaikučiai padedami mo-
kytojų pagamino parodėlei darbelių iš
kankorėžių ir nupiešė piešinių. Vy-
resniųjų klasių mokiniai sukūrė pui-
kių rudeniškų eilėraščių.

Šventė baigėsi, bet ne visi skubėjo
skirstytis. Pasidžiaugę ir pasigėrėję
parodos eksponatais mokytojai ir mo-

kiniai smagiai šnekučiavosi, dalino-
si įspūdžiais ir vaišinosi rudens gė-
rybėmis: obuoliais ir kriaušėmis. 

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams
ir jų tėveliams už originalius darbe-
lius ir aktyvų dalyvavimą.

Dovilė Satkevičiūtė 5 klasės mokytoja

Priekyje – Tomas  Burbulis ir Kristina Šulnius,
už jų – Kamilė Tymarskis ir Vilius Indriliūnas. 

kviečiame į filmą apie partizanų vadą

pulk. Juozą Vitkų-Kazimieraitį
GABIJA STEPONĖNAITĖ

Spalio 24 dieną, antradienį, 6 val. v.,
Loyola University Čikagoje, „Da-
men Student Center Cinema”, 1032
W. Sheridan Rd., bus rodomas do-
kumentinis filmas „Nepaprasta
auka” (2017), pasakojantis apie vie-
ną iš Lietuvos partizanų vadų, Lie-
tuvos kariuomenės karininkų Juo-
zą Vitkų-Kazimieraitį.

Rudnelėje pagerbti žuvusių lietuvių.
„Susirinkdavome prie buvusio parti-
zanų štabo, kurio vietoje dabar likusi
tik duobė, kurdavome laužą, pasi-
melsdavome už juos”, – prisiminė ku-
nigas G. Vitkus SJ. Vėliau ši naktinio
žygio tradicija tapo dienos žygiu, į
kurį įsitraukė istorijos mylėtojai,
moksleiviai, akademinis jaunimas bei
visi tie, kuriems svarbu išsaugoti Lie-
tuvos praeitį. 

Kuriant filmą jau buvo remiama-
si šia bei kitomis tradicijomis. Filmo
kūrėjai taip pat kalbino kario bendra-
žygius, draugus. Siekiant atskleisti as-
meninį vado gyvenimą, buvo remia-
masi šeimos narių liudijimais bei pul-
kininko laiškais. „Likau sužavėtas,

kokius gražius meilės laiškus jis rašė
savo žmonai, mūsų močiutei”, – šypsosi
tėvas G. Vitkus SJ. 

Trumpoje Juozo Vitkaus-Kazi mie-
raičio biografijoje, parašytoje Ričardo
Čekučio bei Dalius Žygelio (Bernardi-
nai.lt), pasakojama, kad būsimasis
partizanų vadas gimė 1901 m. gruodį
Mažeikių apskrityje, Ke tūnų kaime. Iki
1940 m. rudens J. Vitkus dirbo Karo mo-
kykloje, po to buvo perkeltas į Vilnių.
Vokiečių okupacijos metais dirbo in-
žinieriumi, buvo Lietuvių fronto (LF)
Vilniaus štabo narys. Kūrė LF karinę
organizaciją „Kęstutis”, pogrindinėje
karo mokykloje LLA nariams dėstė
karo inžinerijos disciplinas.

Sovietams antrą kartą okupavus

Lietuvą J. Vitkus išvyko į Dzūkiją, į
mišką pasitraukė 1945 m. birželį. Kūrė
organizacines struktūras, prie Dzūkų
grupės prijungė Merkinės batalioną,
suformavo Merkio rinktinę. Paruošė
svarbius partizanų judėjimo doku-
mentus. 1946 m. ba landžio mėn. sufor-
mavo vieningą partizanų sritį ir buvo
išrinktas Pietų Lietuvos partizanų sri-
ties vadu. 

1946 m. vasarą sovietinis saugu-
mas sužinojo galimą Pietų Lietuvos
partizanų štabo buvimo vietą ir pradėjo
didelius siautimus bei miškų šukavi-
mus. Liepos 2 d. J. Vitkus Žaliamišky-
je netoli Liškiavos (Laz dijų aps.) susi-
dūrė su NKVD kariuomene ir buvo
sunkiai sužeistas. Čekistų vežamas į
Leipalingį po kelių valandų mirė. Jo
kūn as buvo numestas turgaus aikštė-
je. Kur palaidotas – iki šiol nežinoma,
nors spėjama, kad buvo užkastas bau-
dėjų įgulos štabo kieme. Bolševikų
valdžia, keršydama Juozo Vitkaus šei-
mai, jo našlę su penkiais vaikais 1948
m. gegužės 22 d. ištrėmė į Sibirą (Ir-
kutsko sritį).

Metams bėgant istorinių asme ny-
bių gyvenimai apauga legendomis.
Kaip jį prisimena šeimos nariai? 

„Aš galiu paliudyti, kad sovietinė
propaganda ir ‘smegenų plovimas’ pa-
lieka pasekmių. Aš, kaip tarybinis
pionierius, komjaunuolis, nelabai gi-
linausi į tai, kas buvo mano senelis”, –
kalbėjo G. Vitkus SJ. 

Tik Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę, kai G. Vitkus SJ, jau studijavo
seminarijoje, palikęs mediko praktiką,
visai kitoje šviesoje pamatė savo se-
nelio asmenybę ir sovietų propagandos
įtaką. Šeimos nariai ir buvę draugai
ėmė atvirai kalbėti apie pulkininko
nuopelnus kraštui. „Skai tydamas jo
laiškus supratau, kad jo gyvenimo
prasmė buvo susieta su tarnyste Die-
vui, žmonijai ir Lietuvai. Jo asmeny-
bėje pareigingumas, išsila vinimas de-
rėjo su žmogišku šiltumu, kuklumu”,
– pasakojo G. Vitkus SJ, kuris, klausy-
damas senelio amžinin kų, draugų, šei-
mos narių ir net buvusių stribų prisi-
minimų, lyg kokią mozaiką susidėlio-
jo senelio paveikslą. 

Filme „Nepaprasta auka” per vie-
nos asmenybės gyvenimą, asmeninius
sprendimus, pasiaukojimą atsklei-
džiamas tragiškas ir itin sudėtingas
Lietuvos istorijos laikotarpis.

Kadrai iš filmo „Nepaprasta auka”.

Juozas Vitkus su žmona Genutė kairėję. Rengėjų nuotraukos
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATeITININkų GYVeNImO

KRISTINA LABUTYTĖ

Pagrindiniai ateitininkų principai yra
penki: katalikiškumas, tautiškumas,
visuomeniškumas, inteligentiškumas ir
šeimyniškumas. Šie principai yra svar-
būs mūsų gyvenime. Bandysiu pasi-
dalinti, kaip jie padeda man. 

Katalikiškumas – svarbus, nes tikė-
jimas yra mano dvasinio gyveni-
mo pagrindas. Dievas, mus mylė-

damas ir norėdamas mums atidaryti
Dangaus vartus, atsiuntė savo sūnų,
kuris kentėjo ir mirė ant kryžiaus, pri-
sikėlė ir pasiliko su mumis Šventojo-
je Eucharistijoje. Žinojimas, kad Die-
vas yra nuolat su manim, padeda man
būti geresniam žmogui – mylėti Dievą
ir artimą ir laikytis Dievo įsakymų. 

Antras principas – tautiškumas. Ši-
tas principas yra ypač svarbus Ame-
rikoje. Jis primena mano pareigą iš-
laikyti lietuvybę: kalbą, kultūrą, pa-
pročius. Kadangi Lietuva yra mūsų
protėvių žemė, mes ją vertiname, ger-
biame ir mylime. Mes džiaugiamės
galėdami vadintis jos vaikais. Aš su
svetimtaučiais draugais mielai dali-
nuosi savo „ypatinga kultūra“. Man
malonu pasakoti apie Lietuvą ir apie
lietuvių kalbą, kuri yra viena seniau-
sių pasaulio kalbų. Aš didžiuojuos,
kad ją moku ir kad gerai pažįstu Lie-
tuvos istoriją, tradicijas, šokius ir dai-
nas. 

Trečias principas – visuomeniš-
kumas. Šis principas pabrėžia, kad
svarbu aktyviai dalyvauti visuome-
niniame gyvenime. O visuomenė yra
labai plati erdvė. Tai organizacijos,
įvairios žmonių bendruomenės, kul-
tūrinis gyvenimas, profesijos, šeimos,

draugystės. Visuomeniškas žmogus
kovos už teisybę, gins savo tautą ir ti-
kėjimą. Jis stengsis pagerinti ne tik
savo, bet ir kaimyno kasdienį gyveni-
mą. Šis principas įpareigoja gyventi
pavyzdingai, padoriai.

Ketvirtas principas yra inteligen-
tiškumas. Mes visi gimėm su Dievo
duotu protu ir talentais, kuriuos pri-
valome toliau vystyti. Inteligentiškas
žmogus save skatina siekti užsibrėžtų
tikslų moksle, darbe ar visuomeni-
niame gyvenime. Norint būti inteli-
gentiškam, nepakanka įsigyti aukštąjį
mokslą. Inteligentiškumas atsispindi
ir žmogaus elgesyje. Inteligentas turi
būti padorus, mandagus, meilus, tei-
sus, naudingas, garbingas, padedantis
kitiems ir protingas. Aš kiekvieną
dieną studijuoju, kad galėčiau pasiekti
savo svajonę – tapti veterinarijos gy-
dytoja. Tikiuosi, kad suprasdama in-
teligentiškumo principą ir sunkiai
dirbdama pasieksiu savo tikslą. 

Penktasis principas yra šeimyniš-
kumas. Šeima – tai visuomenės šerdis.
Šeima mus augina nuo pirmų dienų.
Tėvai mus myli, moko gyventi ir vie-
nas kitam padėti. Šeimoje pasiguo-
džiam, pasisemiam jėgų kovoti su gy-
venimo problemomis, nušluostom vie-
nas kitam ašaras sunkią valandą ir
džiaugiamės šeimos narių pasieki-
mais, jų darbais. Šeima padeda mums
užaugti gerais žmonėmis, mylėti viens
kitą ir padėti viens kitam. Šeimoje iš-
mokstame mylėti Dievą, Tėvynę, Tė-
vus ir artimus. 

Šie principai moko svarbiausių
dalykų mūsų gyvenime. Būti ateiti-
ninke man yra garbė. Tai dovana. Ši or-
ganizacija gilina mano tikėjimą ir
meilę Dievui, moko garbingai ir pa-
doriai gyventi. 

Lietuviškas jaunime!
Rengiamas studentų savaitgalis Dainavoje

Spalio 20–22 d. kviečiame studentiją, 18–35 m. ateitininkus ir ne ateitininkus,

dalyvauti Studentų ateitininkų savaitgalyje Dainavos stovyklavietėje, Manchester,

MI. Lavinsime protus, švęsime lietuvių kultūrą, diskutuosime dabartines temas ir

bendrausime su senais ir naujais draugais. Neišvengsime ir fizinio darbo – ben-

dra talka Dainavos stovyklavietę padėsime paruošti žiemai. 

Registruotis galima parašius Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkui Ko-

vui Kulbiui el. paštu: kovaskulbis@gmail.com.

Laukiame visų!

Studentų ateitininkų centro valdyba

Los Angeles moksleivių įžodininkų pasisakymai
Los Angeles kun. St. Ylos moksleivių ateitininkų kuopos įžodininkai. Iš k.: kuopos globėja Sigita Newsom, Aleksa Jarašūnaitė, Erika Gedgaudaitė, Dainava Petrulytė, Saulė Baipšy-
tė, Vincas Petokas, Laura van der Sluys, Sofija Žukaitė ir Kristina Labutytė. Vitos Vilkienės nuotr.

Praėjusį pavasarį aštuoni Los Angeles gimnazistai davė Moksleivio ateitininko
įžodį. Ruošdamasis šiam žingsniui kiekvienas rašė trumpą temą. Pateiksime
kelis rašinius. Šiandien spausdiname pirmuosius.

Penki ateitininkijos principai

Ateitininkų Žiemos kursai Dainavoje
Gal ir jūs susigundysite į juos važiuoti?

LAURA VAN DER SLUYS

Pereitą žiemą aš pirmą kartą dalyvavau
Moksleivių ateitininkų Žiemos kursuo-
se Dainavoje. Aš esu dėkinga, kad mano
tėvai leido man vykti į šiuos kursus. Aš
nežinojau, kas  manęs laukia, tik tiek
buvo aišku, kad bus šalta! Aš tada net
neįsivaizdavau, kad šie kursai pakeis
mano gyvenimą ir mąstyseną amžinai.
Atvykus į Dainavą, nudžiugau sutikusi
savo geras drauges iš Čikagos, kurių ne-
buvau mačiusi nuo Šokių šventės Balti-
morėje. 

Kiekvieną dieną,  moksleiviai atei-
tininkai rinkdavosi salėje klausy-
tis įvairių paskaitų. Paskaitos

buvo ilgos, kiekviena trukdavo po  tris
valandas, o jų kas dieną būdavo po dvi.
Mes rašėme užrašus ir atidžiai klausė-
mės paskaitininkų. Kai kam tai pasi-
rodys lyg mokyklos pamokos, bet šitas
procesas man patiko. Iš septynių pas-
kaitų mane labiausiai sužavėjo Vyto
Čuplinsko ,,Galvok kitaip!” ir Reginos
Čyvaitės ,,Kas aš esu?” 

Vyto Čuplinsko kalba įkvėpė mus
kūrybingiau galvoti. Jis atskleidė svar-
bią gyvenimo pamoką – kad reikia su-
 sirasti savo gyvenimo aistrą (passion).
Tada bus įdomu gyventi ir daugiau
pasieksi. 

Reginos Čyvaitės paskaita buvo
daugiau interaktyvi. Atsakius į klau-
simus apie save ir savo pomėgius, su-
žinojome, kokie mūsų asmens stip-

riausi bruožai.  Po Reginos paskaitos,
pasiskirstėme į mažas grupes ir dali-
jomės  savo įspūdžiais. 

Kas dieną po vakarienės rinkdavo-
mės į mažus diskusijų ratelius aptarti
paskaitose iškeltus klausimus. Kiek-
vienas galėjo pasisakyti  ir nebijojo iš-
reikšti savo nuomonės. Gal kursai ir pa-
našūs į mokyklos pamokas, bet visas pa-
našumas dingo prasidėjus vakarinėms
programoms. Kiekvieną naktį po pas-
kaitų ir diskusijų vyko ,,aktyvūs” pra-
timai. Pavyzdžiui, vieną naktį žaidėme
,,Taškų taškai”, bet buvo kitaip nei
įprasta. Susiskirstę į komandas, išsi-
rinkome iš savo tarpo vieną, kuris vai-
dino kandidatą į prezidentus. Žaidimo
metu vadovai bandė atpažinti mūsų
kandidatus, o mes juos apsaugoti. Va-
karo pabaigoje surošėm mini šokius ir
puotavome su mūsų apsimetėliais kan-
didatais. Kitą naktį salėje statėme pilis
naudodami stalus, kėdes, paklodes ir
pan. Salė tapo konkuruojančių karali-
jų plotu. Nieko neliko – tik kariauti ko-
jinių mūšyje! Tai tik pora pavyzdžių iš
mū sų naktinių programų. 

Kursuose buvo daug darbo, bet
buvo laiko ir pasiilsėti. Kas dieną tu-
rėjome dvi valandas laisvalaikio. Nors
mano kalifornietiškam kūnui buvo šal-
ta, vis tiek buvo smagu padūkti lauke,
pabūti Dainavos gamtoje. 

Žiemos Kursai pakeitė mano gyve-
nimą. Aš niekada nepamiršiu tos sa-
vaitės Dainavoje, kur aš labiau pažinau
save, daugiau sužinojau apie Dievą,
susipažinau su naujais draugais ir at-
naujinau draugystę su senais.  

Bendraukime
Kviečiame aktyviai bendrauti „Facebook“ paskyroje
www.facebook.com/Šiaurės Amerikos ateitininkai
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Lietuvių Fondo 55-mečio pokylyje
,,Ant laisvės sparnų“ muzikinę prog-
ramą atliks dainininkė Evelina Anu-
sauskaitė-Young, šiuo metu gyvenan-
ti Californijoje. Programoje skambės po-
puliarios lietuvių ir užsienio kompozi-
torių melodijos. Kviečiame skaitytojus
susipažinti su jaunąja atlikėja.

savo vyrą aš persikrausčiau gyventi į
JAV. 

– Nemažai vaidmenų sukūrei miuzik-
luose, vaidinai kino filme. Ar netraukia ak-
torės karjera?

– Tiesą pasakius manau, kad dai-
nuoti man sekasi truputėlį geriau nei
vaidinti. Tad kad ir kaip tai patinka,
negalvoju apie aktorės karjerą, nors
miuziklai  man yra kažkas stebuklin-
go, juose susijungia teatras ir šokis, gri-
mas ir istorija, dekoracijos ir kostiu-
mai – ne vien dainavimas. 

Vis tik man dar žaviau yra tai, kad,
gyvendama Los Angeles, atradau dai-
nų kūrybą ir dainavimą filmų garso ta-
keliams (muzikinis įrašas sinchro-
niškai akompanuojantis filmų, televi-
zijos laidų, video žaidimų vaizdus – L.
A.). Buvau paprašyta su orkestru įra-
šyti dainą populiariam CBS televizijos
serialo „Scorpion” garso takeliui. La-
bai apsidžiaugiau. Žiūrėdama serialą
ir žinodama, kad mano balsas ir kū-
ryba tuo metu yra transliuojama mi-
lijonams žmonių visoje Amerikoje,
pajutau neapsakomą jausmą.  

– Ar lengva merginai iš Lietuvos skin-
tis kelią į profesines aukštumas Ameriko-
je?

– Tikrai nelengva, bet ne todėl, kad
esu iš Lietuvos, o todėl, kad čia iš viso
pasaulio suvažiuoja patys geriausi kū-
rėjai ir atlikėjai. 

Kai žmonės sužino, kad esu lietu-
vė, dažnai išgirstu, kad tai – privalu-
mas, mat jei kalbi angliškai pakanka-
mai taisyklingai, tuomet ir tavo ak-
centas, ir tavo istorija tampa labai pa-
trauklūs. Daug kam Lietuva su savo pi-
limis ir miškais skamba paslaptingai
ir egzotiškai. 

– Ne vieną projektą vykdei su žinomu
režisieriumi ir operatoriumi Adam Margo-
lis. Kaip jūs susitikote? Ar sunku dirbti su
tokio lygio žvaigžde?

Adam Margolis yra vienas ge-
riausių mano vyro Adam draugų. Jie
kartu studijavo filmų kūrybą USC
School Of  Cinematic Arts. Jei ne jų pa-
žintis, vargu, ar
taip greitai bū-
čiau galėjusi ben-
dradarbiauti ir
kurti muzikinius
įrašus su tokio ly-
gio operatoriumi
ir režisieriumi. 

Su juo dirbti
yra be galo leng-
va, nes iš jo ne-
sklinda aroganci-
ja, nepaisant, kad
jis yra laimėjęs
penkis ,,Emmy”
apdovanojimus,
filmuoja televizi-
jos laidas ,,Dan-
cing with the
Stars” ir ,,The X-
Factor”. Tai žmo-
gus, kuris yra pui-
kus savo srities
profesionalas.
Dirbdama su juo
jaučiu absoliutų
pasitikėjimą tuo,
ką jis sako ar
daro, galiu išgau-
ti geriausią re-
zultatą, galiu su-
sikaupti savyje.
Tai ir galimybė
mokytis iš ge-

Muzika yra mano kraujyje
riausių, ir pati didžiausia dovana man,
einančiai pasirinktu keliu. 

– Ar turi laiko laisvalaikiui?
Aš visada sakiau, kad menininkai

neskaičiuoja darbo valandų, todėl ne-
turi ir laisvalaikio. Mūsų gyvenime
darbas ir laisvalaikis eina kartu. Net
romantiškos vakarienės su vyru metu
vis tiek visada girdėsiu, kokią dainą
groja restorane, analizuosiu, kaip pa-
rašyti žodžiai, o dažniausiai apie tai
diskutuosime abu su vyru, nes jis yra
lygiavertis partneris mano muziki-
niame kelyje. Kartu rašome dainas, jis
režisuoja mano muzikinius vaizdo įra-
šus, taip pat vykdo  profesionalias
mano projektų foto sesijas. Taigi mes
,,neišlipame” iš tos meniškos aplinkos
nei ryte, nei vakare.  

Kartais tai pasidaro labai sudė-
tinga. Ypač tada, kai kažkas nepa-
vyksta, nesiseka ir negali tiesiog už-
daryti durų ir atsikratyti minčių iki
ryto. Tačiau dažniausiai aš jaučiuosi
dėkinga, kad mano gyvenimo kelias
yra susijęs su menu, nes jis – toks spal-
vingas. 

– Gal gali pasidalinti ateities planais?
– Per šį pusmetį susipažinau su ke-

letu labai įtakingų muzikos pasaulio
atstovų, kurie sutiko mane pakviesti
pokalbiams, kai jausiuosi pasiruošu-
si jiems kažką parodyti. Tad pasta-
ruosius mėnesius praleidau labai in-
tensyviai kurdama naują muziką ir
dirbdama su įvairiais muzikos pro-
diuseriais. 

Išmėginau save visai kitokiose
pop muzikos spalvose, ieškojau to
,,spragtelėjimo”, kad balsas ir dainos
skambėtų išskirtinai, kitaip ir savitai.
Tai labai sudėtingas procesas, nes
kiekvieną kartą, kad pažvelgtum į
savo vidų, turi nusimesti susiforma-
vusį įpročių, saugumo apvalkalą. Ta-
čiau man pačiai kuo toliau, tuo labiau
patinka pažinti save, kopti į profesines
aukštumas. 

Kitas mano planas – pradedu rink-
ti muzikantų grupę, kad kartu su ja ga-
lėčiau savo kūrybą pristatyti Los An-
geles klausytojams. Taigi laukite nau-
jų dainų! 

– Ačiū už pokalbį. Linkiu kūrybinės sėk-
mės ir iki susitikimo Čikagoje. 

– Kaip prasidėjo Tavo muzikinis kelias?
– Esu kilusi iš didžiulės muzikų

šeimos. Iš mamytės Jurgos pusės visa
Vasiliauskų giminė yra puikiai pažįs-
tama klasikinės muzikos mėgėjams.
Tai – Augustinas Vasiliauskas, gro-
jantis Valstybiniame Vilniaus kvarte-
te, dėdė Bernardas Vasiliauskas, gro-
jantis vargonais Vilniaus katedroje,
daug giminaičių groja Lietuvos vals-
tybiniame simfoniniame orkestre, dai-
nuoja chore ,,Aidija” (vadovas Ro-
mualdas Gražinis). Be jokios abejonės,
daugelis muzikos mylėtojų tikriausiai
yra girdėję apie mano pusseserę diri-
gentę Mirgą Gražinytę-Tylą,  dabarti-
nę Birmingham simfoninio orkestro
(City of  Birmingham Symphony Or-
chestra) muzikos direktorę ir Los An-
geles filharmonijos (Los Angeles Phil-
harmonic) asocijuotą dirigentę. 

Mano tėvelio Ričardo mama Joana
buvo muzikos mokytoja, grojo akor-
deonu. Senelis gamino smuikus, o
mano dėdė yra žymus džiazo pianistas
ir Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Džiazo katedros vedėjas prof.
Artūras Anusauskas. 

Galiu drąsiai teigti, kad muzika
yra mano kraujyje. Su ja užaugau, su
ja ir gyvenu kiekvieną dieną. Abu
mano tėvai pagal išsilavinimą yra mu-
zikantai. Jų draugai taip pat yra mu-
zikantai ir menininkai. Nuo ankstyvos
vaikystės bet kokiuose namų pasibu-
vimuose tėvelis prisėsdavo prie forte-
pijono, mama pradėdavo dainuoti, o aš
vis žiūrėdavau, klausydavau… Kol vie-
ną dieną ir pati uždainavau. 

– Lankei šokių mokyklą. Ar nekilo abe-
jonių, ką pasirinkti – šokėjos ar dainininkės
kelią?

– Taip, lankiau šokių mokyklą,

bet niekada negalvojau, kad noriu
būti šokėja. Nuo 7-erių metų iki šios
dienos nebuvo nė vieno karto, kad
svarstyčiau užsiimti kažkuo kitu. Tie-
siog tvirtai jaučiu vidumi, kad daina-
vimas yra tai, ką turiu daryti. 

– Kaip pasirenki repertuarą?
– Pradėjus mokytis naują dainą,

tiesiog tai pajaučiu iš karto. Kažkas

,,spragteli” viduje – dainuoti pasi-
rinktą kūrinį ar ne? Niekada neat-
lieku dainų, kurios man nieko ne-
reiškia. Žinau, kad jei muzika nekels
emocijų man, tai nesugebėsiu jų per-
teikti ir klausytojui, o tai man labai
svarbu.

– Ne tik dainuoji, bet ir kuri dainas.
Kaip ir kada gimsta dainos?

– Tai labai gražus ir labai sudė-
tingas procesas. Niekada nežinai, iš
kur ir kada ateis tas įkvėpimas. Kartais
jis tave aplanko matant nepažįstamą
žmogų gatvėje. Imi galvoti: ,,Kas jis,
apie ką mąsto, kodėl jis čia?” Kartais
tiesiog kažkas pratrūksta viduje. To
protrūkio nebegali sulaikyti ir sudedi
į dainą. O kartais – tai tiesiog akimir-
ka, kai vyras paliečia ranką ir su-
pranti, kokia esi laiminga. Bet būna ir
taip, kad mėnesį ,,dairaisi ir ieškai” tos
dainos, bet negali parašyti net keletos
eilučių.

– Esi dalyvavusi ir skynusi laurus ne
viename konkurse bei festivalyje. Koks
buvo įsimintiniausias?

– Ko gero, pats įsimintiniausias
buvo ,,Avon Voices Global Talent
Search” 2011 metais, nes po jo mano gy-
venimas apsivertė aukštyn kojomis.
Šio konkurso pusfinalio metu (iš viso
buvo trys turai) pirmą kartą atvykau
į Jungtines Amerikos Valstijas, į Los
Angeles – savo svajonių ir meno mies-
tą. Šios kelionės metu sutikau savo bū-
simą vyrą Adam. Po kelių mėnesių fi-
nalas vyko Times Square New York ir
savo gimtadienio dieną aš sužinojau,
kad laimėjau konkursą, kuriame da-
lyvavo daugiau nei 7 000 dalyvių iš viso
pasaulio.

Laimėjusi šį konkursą ir sutikusi

Evelina: laukite naujų dainų! 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA IR pASAULIS

Lietuva kviečiama į Davoso forumą
Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-

tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Lietuvoje
viešinčiu Pasaulio ekonomikos forumo
Davose įkūrėju ir valdybos pirminin-
ku Klaus Schwab.

Schwab yra vienas ryškiausių pa-
starųjų dešimtmečių ekonomikos mąs-
tytojų, verslo politikos mokslininkas.
Jis asmeniškai pakvietė šalies vadovę
2018 m. pradžioje apsilankyti Davoso
forume. Tai bus trečias prezidentės vi-
zitas forume, kuriame susirenka įta-
kingiausi pasaulio politikai, versli-
ninkai ir nuomonės formuotojai.

Pasak šalies vadovės, tai, kad Da-
voso forumo įkūrėjas ir vadovas lan-
kosi Lietuvoje, yra geriausias įrody-
mas, jog mūsų šalis pasaulyje vis labiau
įsitvirtina kaip veržli, inovatyvi ir pa-
tikima valstybė. Lietuva gali didžiuo-
tis šviesolaidžių internetu, kuris yra
vienas greičiausių visame pasaulyje.
Mūsų šalyje gaminami lazeriai užima
daugiau kaip 10 proc. pasaulio moks-
linės lazerių rinkos, pagal verslo kū-
rimo sąlygas patenkame tarp 30  pa-
lankiausių viso pasaulio šalių, o dėl
strategiškai palankios vietos ir dau-
giakalbių IT talentų turime vieną pa-
traukliausių ekosistemų startuoliams
kurti. Pasaulyje itin vertinama ir Lie-
tuvos energetinės nepriklausomybės
patirtis – dėl suskystintų gamtinių
dujų terminalo projekto konsultuoja-
mos tokios šalys kaip Kroatija, Indo-
nezija, Kolumbija, Urugvajus, Brazili-
ja, Malta, PAR.

K. Schwab vadovaujama organi-

zacija kasmet vertina pasaulio valsty-
bių konkurencingumą. Todėl susiti-
kime buvo aptartos sritys, į kurias
Lietuva turėtų atkreipti didžiausią dė-
mesį, siekdama dar labiau padidinti
savo ekonomikos konkurencingumą
pasaulyje – tai švietimo kokybės geri-
nimas, inovacijų plėtra, aktyvus darbas
siekiant išlaikyti ir pritraukti talentus.

Susitikime taip pat daug dėmesio
skirta kibernetinėms grėsmėms. Pro-
fesorius K. Schwab pristatė idėją kitais
metais Ženevoje įsteigti kibernetinio
saugumo centrą. Lietuva jau įsteigė ki-
bernetinio saugumo centrą, patvirtino
kibernetinės gynybos planus ir regu-
liariai vykdo kibernetinio saugumo
pratybas.   

Davose kasmet susirenka įtakin-
giausi politikos ir verslo atstovai, tarp-
tautinių korporacijų vadovai, visuo-
menininkai ir nuomonių lyderiai. Čia
gimsta naujos idėjos, užmezgami tarp-
tautiniai ryšiai, diskutuojama visam pa-
sauliui svarbiais klausimais. Planuo-
jama, kad kitąmet Šveicarijos mieste su-
sitiks beveik 3 tūkst. pasaulio lyderių.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Na-
cionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje Vilniuje atidaromas Valstybin-
gumo centras. Čia, be kitų, bus sau-
gomi pirmojo faktinio Lietuvos vado-
vo Vytauto Landsbergio dovanoti lei-
diniai ir dokumentai.

Nuo pat Nepriklausomybės pra-
džios profesorius Vytautas Landsber-
gis ir Gražina Ručytė-Landsbergienė
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos fondus pildė savo do-
vanotomis knygomis. Be didelio skai-
čiaus knygų, šiandien turimą rinkinį
sudaro periodika, natos, kartografijos

leidiniai, elektroniniai, garso ir vaiz-
do įrašai. Kolekcijoje gausu leidinių ne
tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių,
prancūzų, lenkų, latvių, estų, rusų, šve-
dų, suomių ir kitomis kalbomis. Lands-
bergiai bibliotekai jau yra perdavę
daugiau kaip 1900 vienetų dokumentų.

Ši kolekcija bus saugoma naujai
atidaromame Valstybingumo centre. Jo
tikslas – skatinti visuomenės poreikį
pažinti šalies valstybingumo istorinę
raidą ir šiuolaikinės modernios vals-
tybės kūrimo procesus, prisidėti prie
demokratinių vertybių įtvirtinimo ir
pilietinės visuomenės kūrimo.

Atidaromas Valstybingumo centras

Vilnius (KAM info) – Spalio 12 d.
LR Seimas nutarė dėl Lietuvos karinių
vienetų dalyvavimo tarptautinėse ka-
rinėse operacijose 2018–2019 metais.

„Dalyvavimas tarptautinėse ope-
racijose – tai priemonė įgyvendinti Lie-
tuvos įsipareigojimus tarptautiniam
saugumui ir stiprinti NATO kolekty-
vinę gynybą, Europos Sąjungos ben-
drojo saugumo ir gynybos politiką,
Jungtinių Tautų taikos palaikymo pa-
stangas, daugiašalį ir dvišalį karinį

bendradarbiavimą. Jei norime, kad
mus kažkas gintų, mes taip pat turime
prisidėti prie kitų gynybos, kitų inte-
resų”, – sakė krašto apsaugos minist-
ras R. Karoblis.

Lietuvos kariai į tarptautines ope-
racijas siunčiami vadovaujantis Seimo
nutarimais, kurie numato į kokias
operacijas ir koks karių skaičius gali
būti siunčiamas. Tokie nutarimai yra
reguliariai atnaujinami ne rečiau, nei
kas dveji metai.

Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse operacijose

Vilnius (BNS) – Vilniaus miesto
apylinkės teismas nagrinėja baudžia-
mąją bylą, kurioje vilnietis V. T. kalti-
namas trijų miesto viešojo transporto
autobusų pagrobimu ir vieno jų su-
niokojimu. Dar trys vilniečiai,  iš ku-
rių vienas yra nepilnametis, kaltinami
pagrobto autobuso suniokojimu.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis,
visi trys Vilniaus viešajam transportui
priklausantys autobusai „Volvo” buvo
pavogti 2015 metų pabaigoje ir 2016 m.

rudenį tame pačiame transporto sto-
vėjimo žiede.

2015 metais du autobusai buvo pa-
vogti ir palikti kitoje Vilniaus vietoje,
o 2016 m. rudenį pavogtą trečiąjį au-
tobusą kaltinamieji suniokojo. Įmonė
„Vilniaus viešasis transportas” patir-
tą žalą įvertino beveik 10 tūkst. eurų,
skelbia prokuratūra.

Nusikaltimą padarę asmenys pri-
pažįsta savo kaltę ir gailisi dėl tokio ne-
atsakingo savo elgesio.

Kai norisi vogti, tinka ir autobusas

D. Trump: mokesčių reforma leis sutaupyti
Harrisburgas (BNS) – Amerikie-

čių namų ūkiai galės vidutiniškai per
metus sutaupyti 4 tūkst. JAV dolerių,
jeigu šalies Kongresas pritars planams
peržiūrėti federalinį mokesčių kodek-
są, pareiškė JAV prezidentas Donald
Trump.

Jis paaiškino, kad taip įvyks, jei-
gu bus pritarta jo ketinimui sumažin-
ti gyventojų pajamų ir įmonių pelno
mokesčius.

Kaip rašo „The Wall Street Jour-
nal”, D. Trump remiasi prezidento
ekonominės tarybos skaičiavimais.
Baltieji rūmai kol kas nepaskelbė jokių
konkrečių dokumentų, kurie galėtų
patvirtinti Amerikos prezidento tei-
ginius.

Tačiau ekonominė taryba arti-
miausiomis dienomis turėtų paskelb-
ti detalų mokesčių pakeitimo pasekmių
vertinimą.

Madridas (ELTA, „Draugo” info)
– Katalonijos valdžia turi per penkias
dienas paaiškinti, ką reiškia nepri-
klausomybės deklaracija, kurią spalio
10 dieną pasirašė regiono vadovybė.

Autonomijos vadovybė turi iki
spalio 16 d. atsakyti į centrinės vy-
riausybės paklausimą, „ar buvo pa-
skelbta nepriklausomybė”. Jeigu at-
sakymas bus teigiamas, Katalonijai
bus duota laiko iki spalio 19 d. padėčiai
ištaisyti.

Spalio 1 d. Katalonijoje įvyko re-
ferendumas dėl regiono nepriklauso-
mybės. Jame dalyvavo 2,28 milijono iš
5,31 milijono katalonų, turinčių teisę
balsuoti. Daugiau kaip 90 procentų
balsavusiųjų buvo už Katalonijos ne-

priklausomybę. Madridas laiko šį re-
ferendumą neteisėtu ir atsisako pri-
pažinti jo rezultatus.

Spalio 10 dieną Katalonijos vy-
riausybės vadovas Carles Puigdemont
regiono parlamente susumavo referen-
dumo rezultatus. Iki pat vakaro nebuvo
aišku, ar politikas paskelbs, kad Kata-
lonija traukiasi iš Ispanijos sudėties, ar
ne. Galiausiai Katalonijos vyriausybės
vadovas ir kiti regiono vadovybės nariai
pasirašė dokumentą dėl regiono nepri-
klausomybės nuo Ispanijos, bet kol kas
pristabdė jo galiojimą.

Visgi katalonai džiūgauja, esą ke-
lias minutes nuo dokumento perskai-
tymo iki jo veikimo sustabdymo jie
buvo nepriklausoma valstybė.

Kopenhaga (ELTA) – Atsižvelg-
dama į didėjantį karinį Rusijos akty-
vumą Rytų ir Šiaurės Europoje, Dani-
ja ketina 20 proc. didinti gynybos biu-
džetą.

Danijos ministras pirmininkas
Lars Lokke Rasmussen teigė, kad šiuo
žingsniu siekiama daugiau dėmesio
skirti grėsmėms. 2014 metais Rusijai
aneksavus Ukrainos Krymo pusiasalį,
Baltijos šalys tapo itin sunerimusios
dėl Rusijos karinės strategijos.

„Rusija daug investuoja į savo ka-
riuomenę ir nepaisydama tarptautinių
normų ir principų palei Baltijos jūrą
bei Baltijos šalių sienas vykdo didelio
masto karines pratybas”, – teigia L.
Rasmussen.

Danijos išlaidos gynybai penke-
rius metus bus didinamos palaipsniui.
Iš viso išlaidos gynybai iki 2023 metų
padidės 4,8 mlrd. Danijos kronų. Tai di-
džiausias Danijos gynybos išlaidų pa-
didėjimas nuo Šaltojo karo.

Katalonijai duotos penkios dienos pasiaiškinti

Danija atsižvelgia į Rusijos grėsmę 

Vilnius (BNS) – Lenkijos vi-
daus saugumo agentūra (ABW) iš-
siuntė iš šalies Rusijos pilietį Dmit-
rijų K., įtariamą ryšiais su rusų
žvalgyba ir, kaip manoma, naudo-
jusį savo kontaktų tinklą Maskvos
propagandai skleisti.

Cituojamas ABW atstovą Sta-
nislaw Zaryn, kuris sakė, kad šis as-
muo Lenkijoje dirbo kaip Maskvo-
je įsikūrusio Rusijos strateginių
studijų instituto atstovas. Pasak
pareigūno, šiame analitiniame centre
Dmitrijus K. rinko kontaktus ir siūlė
bendradarbiauti kuriant grupę, vei-
kiančią prieš Lenkijos nacionalinius
interesus.

„Grupė buvo pasitelkiama infor-
macinėms kampanijoms skleisti. Vie-
na iš temų buvo įstatymas, leidžiantis
demontuoti Lenkijoje esančius sovie-
tinius paminklus. Taip pat mėginta

kurstyti priešiškumą tarp lenkų ir
ukrainiečių, vykdytos įvairios akcijos,
diskredituojantys Lenkijos valdžią”, –
aiškino S. Zaryn.

ABW nuomone, Dmitrijus K. pa-
laikė tiesioginius ryšius su Rusijos
specialiosiomis tarnybomis. Padėtis
tapo tokia rimta, kad ABW vadovas nu-
tarė teikti siūlymą deportuoti šį Rusi-
jos pilietį.

Lenkija išsiuntė šnipinėjimu įtariamą rusą

Londonas (BNS) – Bitkoinų kaina
spalio 12 dieną pirmą kartą viršijo 5
tūkst. JAV dolerių ribą nuo šios vir-
tualios valiutos atsiradimo prieš dau-
giau nei aštuonerius metus.

„Bloomberg” duomenys rodo, kad
bitkoino kursas šoktelėjo iki 5183,97
JAV dolerio.

Bitkoinai yra virtuali valiuta, su-
kurta iš kompiuterinio kodo. Skirtingai
nuo realių valiutų, kaip JAV doleris ar
euras, ši valiuta neturi centrinio banko
ir nėra kontroliuojama jokios vyriau-
sybės. Šią valiutą kontroliuoja ir regu-

liuoja bitkoinų bendruomenės nariai.
Naujos valiutos šalininkai sako, kad ji
yra efektyvi alternatyva tradicinėms va-
liutoms, nes jokia vyriausybė negali ja
manipuliuoti ir, pvz.,  nuvertinti, kad su-
mažėtų skolos.

Bitkoinais, kaip ir su kitomis va-
liutomis, bitkoinais galima atsiskaity-
ti už prekes ir paslaugas ar keisti juos
į kitas valiutas.

Tačiau kritikai sako, kad  bitkoinų
buvimas sukuria sąlygas nusikaltė-
liams plauti pinigus. 

Bitkoinų kursas viršijo 5 tūkst. USD ribą

ABW atstovas S. Zaryn pranešė apie rusų moks -
lininko išsiuntimą iš šalies.     „Twitter” nuotr.

K. Schwab vėl pakvietė Lietuvą dalyvauti
prestižiniame renginyje. R. Dočkaus nuotr.   
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Saulėtą spalio 8-osios dieną Čikagos
miesto centre vykusiame jubiliejinia-
me, jau 40-ą kartą rengiamame, tra-
diciniame maratono bėgime „Bank of
America Chicago Marathon 2017” kar-
tu su 45 tūkstančiais oficialiai užsire-
gistravusiais sportininkais varžėsi ir
rekordinis lietuvių bėgikų būrys – 31
sportininkas.

Malonu, kad visi bėgimo trasą
pasiryžę įveikti lietuviai sėk-
mingai kirto finišo liniją ir

ant kaklo pasidabino organizatorių
įsteigtais atminimo medaliais. Po iš-
ties įsimintino maratono LR konsulate
Čikagoje vykusio pagerbimo metu vi-
sus bėgimo dalyvius ŠALFASS įsteig-
tais atminimo medaliais apdovanojo ir

Čikagos maratone – rekordinis lietuvių būrys

naujasis LR konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius.

2009-aisiais pradėta akcija „Lie-
tuviai Čikagos maratone” šiemet vyko
jau 8-tą kartą. Jau tapo tradicija ma-
ratono bėgimu pažymėti Lietuviai
svarbias sukaktis, tad šiais metais 40-
asis Čikagos maratonas buvo skirtas
Lietuvos Respublikos šimtmečiui pa-
žymėti.

Itin aktyvus sirgalių palaikymas 

Čikagos lietuvių sporto entuzias-
tai prie šventiškai balionais ir tauti-
nėmis trispalvėmis išpuoštos septy-
nioliktos maratono trasos mylios žy-
mos organizavo palaikymo punktą. 

Kaip ir kiekvienais metais, mes,
lietuviai, išsiskyrėme kelių milijonų
žiūrovų minioje. Sirgalių, ankstyvą
sekmadienio rytą atėjusių palydėti bė-
gikus, rankose netrūko lietuviškų tris-
palvių bei kitos atributikos. Ištiki-
miausi bėgimo entuziastai ypatingai
karštai – mojuodami vėliavomis, dai-
nomis ir skanduotėmis – palaikė kiek-
vieną pro juos prabėgantį tautietį.
Mūsiškius bėgikus aktyviai palaikė ir

amerikiečiai, lietuvius palydėdami
garsiais šūkiais ,,Go Lithuania!”.

Finišo liniją Čikagos miesto cent-
re, įveikdami išties nelengvą 42 kilo-
metrų (26,2 mylių) distanciją, kirto
visi energingai bėgę sportininkai: Auš-
ra Butkevičiūtė, Jurita Gotnta, Tadas Rau-
džius, Rita Jesenauskas, Mindaugas Ma-
žulis, Algimantas Remeika, Mindaugas Pri-
šmontas, Monika Jonuškevičiūtė, Rolan-
das Pupsys, Paulius Berenis, Eimantas Du-
bauskas, Ilona Dovidaitienė, Marius Dovi-
daitis, Artūras Stankevičius, Vytautas Lau-
kaitis, Artūras Juronis, Paul Triukas, Rim-
vydas Bilevičius, Inga Auškalnienė, Vytau-
tas Karalius, Ramūnas Jonaitis, Laurynas Gi-
niotis, Martynas Matuliauskas, Marius Vi-
lemaitis, Gintautas Stanikūnas, Edita Sa-
močik, Sigita Walsh, Tomas Astrauskas, Ar-
nas Jurskis, Deividas Nekrašas ir jau aš-
tuntą kartą Čikagos maratono trasą
įveikęs nepailstantis Egidijus Jakštas. 

Į maratono trasą veržiasi 
ir konsulas

Greičiausiai iš minėtų lietuvių
bėgikų 26.2 mylios trasą tarp moterų
įveikė Rita Jesenauskas (3:47:30 val.),
o tarp vyrų greičiausias buvo svečias
iš Vilniaus Arnas Jurskis (3:11:59 val.).

Po finišo visi bėgimo dalyviai bei
sirgaliai rinkosi į LR konsulato patalpas
,,NBC Tower” pastate, kuriame buvo su-
rengta maratone dalyvavusių lietuvių
šventė. Jos metu vyko apdovanojimai,
skambėjo sveikinimai, buvo bendrau-
jama ir vaišinamasi. Susirinkusius
sveikino naujasis LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Iš
bėgikų komandos dovanų gavęs bėgimo
marškinėlius bei atminimo medalį jis
pažadėjo ir pats kadanors pamėginti
įveikti maratono trasą! Šią garsiai nu-
skambėjusią konsulo idėją bėgimo šven-
tės dalyviai palydėjo plojimais.

Šiemetinę akciją „Lietuviai Čikagos
maratone” jau aštuntą kartą organiza-
vo LR generalinis konsulatas Čikagoje
bei Čikagos lietuvių bėgimo klubas. Jo
nariai už skanias ir gausias vaišes ypa-
tingai dėkojo ,,Kunigaikščių užeigai” bei
šio restorano savininkui Andriui Bučui,
taip pat Užsienio reikalų ministerijai ir
jos programai ,,Globali Lietuva”, ,,At-
lantic Express”, ,,Five Winds Embroi-
dery”, ,,US Tax Services & Immigra-
tion”, ,,Rotary Club of  Chicagoland Lit-
huanians”, ,,AB Realible Plumbing”,
,,Good Choice Distributors”, ,,Eima
Corp.” ir medalius visiems bėgimo da-
lyviams įsteigusiai seniausiai išeivijo-
je sporto organizacijai – ŠALFASS bei
jos vadovui Laurynui Misevičiui.

Maratoną laimėjo amerikietis

Po 15-os metų pertraukos Čikagos

Jau ketvirtą maratoną bėgantį R. Bilevičių bėgimo trasoje lydėjo pakili nuotaika.
,,D&Z photo studio”, Silvijos Basijokaitės ir Dainiaus Ruževičiaus nuotraukos

Ištikimiausi bėgimo entuziastai ypatingai karštai palaikė kiekvieną pro juos prabėgantį tautietį.

maratoną pagaliau laimėjo JAV spor-
tininkas – Galen Rupp, Rio olimpinių
žaidynių bronzinis medalininkas, pa-
siekė asmeninį rekordą (2:09:20 val.) ir
užlipo ant aukščiausio apdovanojimų
pakylos laiptelio. 

31-erių metų bėgikas 28 sekundė-
mis aplenkė praėjusių metų Čikagos
maratono nugalėtoją iš Kenijos Abel
Kirui. Už šią ilgai amerikiečių lauktą
pergalę G. Rupp buvo apdovanotas 115
tūkst. dolerių čekiu.

Moterų grupėje greičiausia buvo
Etiopijos bėgikė Turunesh Dibaba
(2:18:31 val.), kuri aplenkė Brigid Kos-
gei (2:20:22 val.) iš Kenijos ir amerikietę
Jordan Hasay (2:20:57 val.).

Pasaulio maratono rekordas pri-
klauso Kenijos ištvermingiausiam bė-
gikui Denis Kipruto Kimetto, kuris 2014
rugsėjo mėnesį 42 km 195 m  atstumą Vo-
kietijos sostinėje Berlyne nubėgo per 2
valandas 2 minutes bei 57 sekundes.
Greičiausia maratono bėgikė tarp mo-
terų jau dešimtmetį yra britė Paula
Radcliffe, kuri 2003 m. Londono mara-
toną įveikė per 2 val., 15 min. ir 25 sek.

Lietuvos vyrų maratono rekordas
priklauso Česlovui Kundrotui, kuris
1997 m. spalio 26 d. Frankfrute (Vo-
kietija) nubėgo per 2:12:35 val. Ge-
riausią rezultatą tarp moterų yra pa-
siekusi Živilė Balčiūnaitė – 2005 m.
lapkričio 20 d. Tokijo maratone ji nu-
bėgo per 2:25:15 val.

Daugiau sporto 15 psl.

Pirmąkart maratoną įveikusį D. Nekrašą su sėkmingu finišu pasveikino artimiausi žmo-
nės – žmona Agnė ir dukrytė Emilija.



10 2017 SPALIO 14,  ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Pakalbėkime apie Jūsų pastarųjų metų
kūrybą. Esate sukūręs muziką baletui apie
vieną iškiliausių visų laikų Lietuvos kūrėjų
M. K. Čiurlionį. Prisipažinote, kad šis mu-
zikos kūrinys gimė didelėse kančiose. Įdo-
mu, ar vien tik Čiurlionio tapyba, muzi-
ka įkvėpė Jus kūrybai, ar šiam kūriniui as-
piracijų ieškojote dar kitur?

Čiurlionio asmenybė visomis pras-
mėmis simbolizuoja XX a. pradžios
menininko dramą ūmai pasikeitusia-
me pasaulyje. Neturėjęs Lietuvoje drau-
gų ir pripažinimo Čiurlionis blaškėsi
ir galiausiai palūžo. Toji drama pa-
gimdė neįtikėtino turinio paveikslus ir
muziką. Balete siekiau parodyti vie-
nišą, gyvam esant nepasiekusį šlovės
ir bėgantį nuo šeimos rūpesčių kūrėją.
Tokių Europoje būta daugiau ir tik-
riausiai rastume ir dabar. Tai labai įdo-
mi tema menotyrai, psichologijai, so-
ciologijai. Deja, baletas nėra mokslinis
traktatas, o tik asmeninė reakcija į tą
reiškinį. Džiaugiuosi, kad nuo 2013 m.
jis vis dar repertuare.

Opera „Prūsai” minima su tam tikrais
muzikiniais iššūkiais. Pagrindinio herojaus
– prūsų karžygio Herkaus Manto partija yra
labai sunki ir net yra buvęs atvejis, kai at-
likėjas po pirmos repeticijos tiesiog pabė-

go. Kaip suprantu, naujai pastatyta ope-
ra „Prūsai” Klaipėdoje vyks kita daininin-
kų sudėtimi. Gal galite daugiau papasako-
ti apie šią premjerą?

„Pabėgimo” atvejo nežinau, tai
greičiau legenda. Tiesa, pirmasis Her-
kaus Manto atlikėjas Virgilijus No-
reika – jam ir skirta ši partija – kalbė-
jo apie ypatingą muzikinės medžia-
gos sudėtingumą, tačiau Maestro ją
įvaldė su jam būdinga meistryste ir at-
sakomybe. Visus spektaklius dainavo
be dublerių. Vėliau neilgai šį vaidme-
nį tęsė Algirdas Janutas. Būsimoje
premjeroje Herkaus Manto vaidmuo
patikėtas jaunam tenorui Mindaugui
Rojui. Nuostabu, kai kiekvieną kartą
su ta pačia muzika scenoje regime vis
kitokį prūsų herojų. Į pastatymo pro-
cesą niekados nesikišu, nes pasitikiu
visais, kurie pasitiki manimi.

Legendinis Jūsų miuziklas „Ugnies
medžioklė su varovais” teatrų scenose at-
gimsta nebe pirmą kartą. Ar bandote lyginti
jų pastatymus, atlikėjus? Gal galite įvertinti
šio kūrinio, aplenkusio laiką, kartas ir ma-
das, sėkmę? 

Apie savo darbų sėkmę kalbėti
sunkiau, nei apie jų nesėkmę, nes pa-
staroji turi daugiau ženklų, pagal ku-

,,Neturiu iliuzijų dėl baltų išlikimo pasaulyje” 

T
aip sako vienas iškiliausių Lietuvos kompozitorių Giedrius
Kuprevičius, tuo tarpu muzikos  gerbėjus nuolat stebinantis lie-
tuviškomis operomis, baletais ir kitais ryškiais kūrybiniais su-
manymais. Netrukus Vilniuje vyks šio muzikos kūrėjo tezių ope-
ros „Liuterio durys” premjera, Nacionaliniame operos ir bale-

to teatre iki šiol rodomas baletas „Čiurlionis”, Klaipėdos muzikiniame
teatre ketinama parodyti atnaujintą operą „Prūsai”, o Jaunimo kamerinis
teatras netrukus pradės miuziklo „Ugnies medžioklė su varovais” re-
peticijas. „Laukia nemažai premjerų, o stambūs kameriniai bei sim-
foniniai kūriniai artimiausiu metu skambės respublikos koncertų sa-
lėse”, –  sako kompozitorius Giedrius Kuprevičius, kuris dar visai ne-
seniai, protestuodamas prieš Kauno valdžios užmojus kirsti šimtamečius
medžius, pareiškė stabdantis savo projektus su miesto savivaldybe.
Žinomas muzikos kūrėjas teigė, kad nemato kitokio būdo atkreipti dė-
mesį į betvarkę ir miesto valdžios santykius su kultūros žmonėmis bei
menininkais.

Apie kūrybą, visuomeninę, pilietinę veiklą kalbamės su kariljoni-
ninku, kompozitoriumi ir pedagogu, Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatu, prof. Giedriumi Kuprevičiumi.

riuos gali spręsti, kodėl taip įvyko.
Sėkmė analizuojama sunkiau. Ji tie-
siog sėkmė, ir tuo džiaugiesi. Rašant
niekados neprojektuoji į sėkmę, ji at-
eina arba ne. „Ugnies medžioklės” at-
veju sėkmę lėmė daug faktorių, tačiau
tegu juos suranda muzikologai – įdo-
mu, ar sutaps mūsų „sėkmės formulės”
punktai? Kažkada mano studentai Kau-
no technologijos universitete bandė
surasti dainos „Kregždutės, kregždu-
tės...” sėkmės algoritmą, tačiau prog-
rama tiesiog užlūžo. Klaipėdoje nu-
matomos premjeros dalyviai – stu-
dentai, baigiantys teatro studijas uni-
versitete. Tai didžiulis mano kolegos
aktoriaus ir režisieriaus Valentino
Masalskio nuopelnas. Jo įkurtas Ka-
merinis teatras jau yra pastatęs mano
antioperą „Pamoka”, kuri turėjo pel-
nytą pasisekimą. Teatrine prasme da-
bar Klaipėdoje jaučiuosi kaip kažkada
Kaune, kuriame susiformavo mano
meilė ir pagarba teatrui.

Reformacijos 500-uosius metus vai-
nikuos nacionalinė premjera – Jūsų  tezių
opera „Liuterio durys”. Skaitant anotaciją
apie šį pastatymą galima numanyti, kad tai
lyg manifestas, kviečiantis permąstyti nū-
dieną, kurioje nemažai melo, laisvės su-
varžymų, prisitaikėliškumo ir konformizmo.
Ar liuteroniškos tikėjimo vertybės meninė-
mis priemonėmis ir yra Jūsų bandymas pa-
žadinti ne visada patogios tiesos paieškas? 

Jus teisi – toji opera gimė ne kaip
proginis kūrinys, o kaip mudviejų su
libreto autoriumi Herkum Kunčium
tam tikra pilietinė ir meninė pozicija.
Sunku kalbėti apie to kūrinio sukeltas
reakcijas – apie tai kalbėsime po prem-
jeros, tačiau jau dabar girdžiu išanks-
tinių vertinimų, abejonių, padrąsinimų
ir pabarimų. Nors, jei ne reformacija,
vargu ar turėtume tokią stiprią lietu-
vių kalbą, mokslą ir švietimą, kuriuos
Katalikų Bažnyčia galėjo priimti kaip
draugišką dovaną. Ne visur tai įvyko
ir ne visur iki dabar suvokiama baž-
nyčių įvairovės nauda kraštui ir jo dva-
sinei sveikatai. Tezių opera „Liuterio
durys” nebus pramoga ar chrestoma-
tija – tai greičiau išbandymas ir mums,
autoriams, ir atlikėjams, ir publikai,
kuri, džiaugiuosi, jau dabar, gerokai iki
premjeros, rodo susidomėjimą. Liute-
rio vaidmenį ruošia Liudas Mika-
lauskas, o visa opera statoma daly-
vaujant puikiam chorui „Vilnius” ir
kūrinį įkvėpusiam vadovui Artūrui
Dambrauskui. Spektaklį numatyta pa-
rodyti du kartus – Vilniaus rusų dra-
mos ir Kauno dramos teatrų scenose. 

Noriu kreiptis į Jus kaip į kaunietį, kaip
į žmogų, kuris savo gimtajam miestui yra
prisiekęs ir ištikimas ne tik kūryba, bet ir vi-
suomenine veikla, kurioje apstu bendruo-
meniškumą skatinančių iniciatyvų. Vien ko
verta Jūsų „Kaimynų diena”, kurią jau ne
vienerius metus rengiate savo namų kieme
ir suteikiate kaimynams, bičiuliams galimybę
išgirsti gyvai atliekamą klasikinę muziką, ar-
timiau pabendrauti. Ką reiškia Jums, me-
nininkui, Jūsų gimtasis Kaunas ir kokį
minčių ir jausmų paminklą jam statytu-
mėte?

Apie Kauną galiu kalbėti labai
įvairiai, nes miestas, kaip ir gyvas
žmogus, nuolat kinta, išgyvena paki-
limo ir nuosmukio metus. Tasai auk-
sinis Kaunui laikotarpis, kai neturė-
jome sostinės Vilniaus, per labai trum-
pą laiką nykų gubernijos miestą pa-
vertė klestinčiu, moderniu ir pa-
traukliu didmiesčiu. Tačiau dvi oku-
pacijos po to Kauno vystymąsi pri-
stabdė, o tarybiniais metais dar ir pa-

suko į beprotiškos industrializacijos
vagą. Vilniun persikėlė daugybė kul-
tūros įstaigų, archyvai, institucijos.
Tokios netektys skaudžiai atsiliepė
Kauno identitetui. Iki dabar iš to tar-
pukario klestėjimo likusi tik nostalgi-
ja ir miesto patriotų siekis išsaugoti
kažkiek Kauną iš kitų Lietuvos mies-
tų išskiriančių ženklų. Tad gyvenu ki-
tokiame Kaune, nei jis buvo prieš karą,
karo ir pokario metais. Deja, daug
svarbių Kaunui bruožų praradome ir
atkūrus Nepriklausomybę, nors pa-
sta ruoju metu vis daugiau kalbama ir
veikiama tų bruožų išsaugojimo link.
Žinoma, miestą tveria jame gyvenan-
tys žmonės, o miestas tėra tik forma čia
gyvenančių žmonių veiklos turiniui.
Pastaruoju metu gal dėl to, kad jau esu
į aštuntą dešimtį įkopęs senosios kar-
tos menininkas, Kaune beveik neturiu
kultūros darbų. Pasiūlymas sukurti
kokį kūrinį Žaliakalnio turgaus meno
festivaliui manęs nesudomino, juo-
kais sakau, kad mano kūrybinės galios
per menkos tokiam uždaviniui... Regiu,
kaip į miesto kultūrinę erdvę ateina
daug naujų, įdomių ir kitaip nei aš
miesto ateitį reginčių kūrėjų bei val-
dininkų. Lietuvoje jau tokia tradicija
– kartų diskusija nėra polilogo dalis.
Paminklo Kaunui nestatyčiau, nes
miestas man tėra tik gyvenamoji vie-
ta, ypač dabar.

Miestas nėra vien urbanistinis, eko-
nominis ir socialinis žmogui veikti ir gyventi
pritaikytas „projektas”. Miestas pirmiausiai
– istorija, prisiminimai, ten gyvenančių žmo-
nių tvari bendrystė, paliktas pėdsakas vie-
name ar kitame miesto gyvenimo įvykyje.
Ir nieko liūdniau, kai senbuvis miestelėnas,
išėjęs pasivaikščioti senosiomis gimtojo
miesto gatvėmis, mato neištaisomus pra-
radimus, istorinių vietų, pastatų griūtį.
Kaip šiuolaikiniame pasaulyje išgelbėti
mūsų prisiminimus, kai matai, pasak, Gra-
žinos Drėmaitės, kaip per kultūrinį pavel-
dą eina investicinis buldozeris?

Buldozeris važiuoja ne tik per pa-
veldą, bet pirmiausiai – per nekompe-
tentingų valdininkų mąstyseną. Dia-
logas su miestiečių rinktais miesto
tarybos nariais ar vadovais įmano-
mas, jei yra bent kiek sutariama kul-
tūrinių interesų, kriterijų ir vertybių
erdvėje. Kai tau pasakoma, kad mano
nuomonė esą įdomi, tačiau tvarkysi-
mės, kaip manome esant reikalinga,
nes dabar „mes valdžia”, – pokalbį tę-
sti sunku, nors tolerancijos ir tokiais
atvejais bandau nestokoti. Juk negali
žinoti, kokios priežastys lėmė, kad to-
kie žmonės taip galvoja. Tiesa, yra ir iš-
mintingų, jautrių nuomonėms žmo-
nių, tačiau kažkodėl jų balsas pritilęs
arba nuslopęs.

Medis lietuviams visais laikais buvo
stiprybės, galios simbolis, turėjo didžiulės
dvasinės reikšmės. Po didžiausiais medžiais
lietuviai įrengdavo šventyklas, vieno ar
kito medžio vardu pavadindavo ganyklas,
šaltinius ar vienkiemius. Šiandien masiškai
bandomi restruktūrizuoti Kauno žalieji plo-
tai. Bandantys žaliuojančią gyvybę apgin-
ti marginalizuojami ir tampomi po teismus.
Esate vienas tų, kuris protestuodamas
prieš medžių kirtimą, nusprendėte nu-
traukti bendradarbiavimą su Kauno mies-
to valdžia, atsisakydamas dalyvauti bet ko-
kiame kultūros renginyje, į kurį būsite
kviečiamas. Ar šiuo protestu sulaukėte
kažkokio rezultato?

Jokio rezultato nepasiekiau, o tik
apsijuokiau. Viena gatvėje užkalbinu-
si ponia pasakė – rašykite savo operas,
kompozitoriau, ir netrukdykite mūsų

Komp.s prof. Giedrius Kuprevičius nuolat stebina ryškiais kūrybiniais sumanymais.
Autorės nuotr.
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merui dirbti. Padėkojau, kad teisingą
kryptį nurodė ir nuėjau rašyti savo ope-
rų. O jei rimtai, visa ta „medžių ope-
retė” yra ryškus nekompetencijos pa-
vyzdys, ir visi, įsijautę į tą vaidinimą,
tampa kiek juokingi – miestą puo-
šiantys stendai „Kaunas tvarkosi” būtų
visiška nesąmonė, tarkim, Zalcburge ar
Krokuvoje, kur miesto tvarkymo dar-
buose kompozitoriai ar poetai nedaly-
vauja. Tuos darbus profesionaliai at-
lieka samdomi tiems reikalams žmo-
nės, o ne tarnybos, dirbančios pagal sa-
vireklamai palankius nurodymus iš
merijos kabinetų. 

Šiandien matyti, kad tai, ko iš mūsų
tautinės kultūros neištrynė istorija, laikas,
galų gale – sovietinė okupacija, pamažu pa-
sistengia ištrinti novorišų, godžių oligarchų
karta. Ar pajėgūs šiandien menininkai,
laisvo žodžio kūrėjai, laisvos minties sklei-
dėjai kovoti su odiozinės tvarkos cinizmu ir
su tuo nepasotinamo stambaus kapitalo vers-
lo planais?   

Pradėsiu iš toli – Italijos menas ne-
būtų toks, jei ne šimtametę istoriją tu-
rintis ryškiausių kūrėjų ir Bažnyčios,
turtingiausių senųjų epochų žmonių,
dabar juos vadiname verslininkais,
bendradarbiavimas. Dideli pinigai
buvo skiriami dideliems projektams,
kuriuose dalyvavo patys žymiausi epo-
chos menininkai, architektai, inžinie-
riai. Dabar takoskyra tarp Bažnyčios,
verslo – iš vienos pusės – ir kūrybos –
iš kitos pusės – yra nepaprastai didelė.
Taip, turtingi žmonės remia menus, ta-
čiau dažnai rėmėjų skonis nepasiekia
pačių rimčiausių kūrėjų. Tenkinama-
si mėgėjų kūryba, kuri ir pigesnė, o jų
autoriai mažiau kaprizingi. Menas,
kultūra, švietimas, mokslas Lietuvoje
su verslu sutaria ten, kur tai labiau pa-
ranku pačiam verslui. Nors vardan
tiesos turiu pripažinti, kad ta situaci-
ja pamažu kinta į gerąją pusę. Tiktai
tempas galėtų būti guvesnis. Tikrųjų
menų skvarba mūsų bažnyčiose – at-
skira tema. Čia net ne piniguose prob-
lema, o kunigų mentalitete. Yra ir iš-
imčių, tačiau ne jos, deja, formuoja pa-
dėtį. 

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmetis. Nelengvas jis buvo mūsų
Tėvynei, kaip nelengvas ir šis laikas, vis ban-
dantis Lietuvą ir lietuvius madingomis glo-
balizacijos vilionėmis, postmodernistinės kul-
tūros išsišokimais. Ar pajėgūs mes atsilai-
kyti dar kartą, kaip kažkada atsilaikėme prieš
rusifikaciją, lenkinimą? Ar būsimoms kar-
toms išliksime garsiųjų knygnešių palikuo-
nimis, saugančiais lietuvišką žodį, kultūrą
ir meilę tautiniam paveldui?

Neturiu didelių iliuzijų dėl baltų li-
kimo pasaulyje – juk likome tik dvi gen-
tys – latviai ir mes. Ogi buvo apie dvi-
dešimt! Grėsmės – ir išorinės, ir vidi-
nės. Dažnai iš svetur besiskverbiantys
papročiai patrauklesni, nei tariamai
pabodusios lietuviškos tradicijos. Tuo-
met bandome jas modernizuoti, su-
teikti joms kosmopolitinių elementų.
Lyg ir nesąmoningai, tačiau pamažu
savo baltiškąją prigimtį slopiname.
Kartą vaikštinėdamas Kaune vien tik
viename kvartale suskaičiavau apie de-
šimt iškabų anglų kalba ir tik vieną –
lietuvišką. Sako, turime būti atviri
pasauliui. Gal, bet ne tokiu būdu. Štai
ir nerimauju dėl ateities, vis galvoda-
mas, kad esame daugelyje mūsų veik-
lų neatsargūs. Operos „Prūsai” dedi-
kacijoje įrašiau – „Išnykusių atmini-
mui, gyvųjų perspėjimui”. Minint Lie-
tuvos valstybingumo 100-metį, 2018
metų vasario 16 dieną programėlė su
tais žodžiais pasieks klausytojus „Prū-
sų” premjeroje Klaipėdoje. 

Kalbėjosi Rasa Kazlas

Šauksmas iš Californijos: 
susivienykime ir padėkime

INGA GREBLIKIENĖ

Šioje vietoje turėjo būti straipsnis apie nuoširdžią ir šiltą Jur-
gio Didžiulio viešnagės dalį Los Angeles, apie puikų ir su-
artinantį vakarą nuostabiosios Daivos Navarette namuose,
kurie jau seniai laikomi mažąja Lietuvos sostine Los Ange-
les. Tai Jurgis D. priminė susimąstyti apie savo identitetą,
pasiklausti, kas ir kodėl aš esu... Ir kad visada yra pirmadienis!

Deja, pirmadienio rytas išaušo kitoks... Į šiaurę nuo Gol-
den Gate tilto degė nepakartojama Napa ir jos apylinkės,
keli gaisro židiniai buvo Sonoma apskrityje (Northbay).

Sekmadienis, kaip ir visa vasara šiaurės Californijoje,
buvo nuostabus – dangus be debesėlio, šilta ir malonu.
Deja, vakare pakilęs labai stip rus vėjas (kalnai, slėniai)

net 2 mylių spinduliu išnešiojo dideles kibirkštis nuo ki-
lusio nedidelio gaisro vienoje iš Napa kalvų. Degė dešim-
tys tūkstančių akrų, audringas vėjas ugnį blaškė į visas pu-
ses, ugnis plito neįti kėtinu greičiu, peršoko greitkelį, pa-
siglemžė didelę dalį istorinio Santa Rosa miestelio. Dan-
guolė Kuolienė, kuri gyvena East Bay, 2 val. nakties atsibudo
nuo stipraus dūmų kvapo – teko prikelti vyrą, apžiūrėti savo
valdas, atrodė, kad dega neto liese. Deja, dūmų kvapas tik
stiprėjo, nes dėl ypatingai stipraus vejo ir didelės sausros
(paskutinį kartą lijo kovo mėnesį), ugniagesiai buvo bejė-
giai pažaboti ar bent lokalizuoti ugnies plitimą. Ryte jau
buvo sudegusios kelios vyninės netoli Calistoga miestelio,
dalis Santa Rosa miestelio, milijonai akrų žemės (dabar jau
8.5 milijono akrų), dūmų kvapas buvo jaučiamas jau ir San
Francisce. Per 12 valandų sudegė 1 500 pastatų, iš kurių dau-
guma gyventojų namai, Napos „Hilton” viešbutis, kelios vy-
ninės. Nors buvo paskelbta skubi evakuacija, situaciją buvo
sunku kontroliuoti, nes ugnis plito neįtikėtinu greičiu. Žuvo
13 žmonių, viena garbinga senolių pora, kuriems buvo 100
ir 98 metai, nors ir padedami prižiūrėtojos, tiesiog nesu-
gebėjo greitai išeiti iš namo. Kita pora tesuspėjo įšokti į ba-
seiną, ir iš ten stebėti kaip ugnis pasiglemžia jų namą, že-
mes ir mišką. Kai pradėjo degti terasa ir karštis pasidarė
nebepakenčiamas, jie pasigriebė baseino rankšluosčius,
juos sušlapino, užsidengė galvas ir išbuvo beveik visą lai-
ką po vandeniu, išnirdami tik įkvėpti oro. Po kelių valan-
dų viskam sudegus, jie leisgyviai, sukrėsti išlipo iš basei-
no ir gulėdami šildėsi ant nuo ugnies įkaitusių akmenų, kur
juos rado gelbėtojai. Abiejų žmonių veidai buvo padengti
nudegimo pūslėmis....

Aš gyvenu Novato miestelyje, ant nuostabios kalvos,
deja, dūmai buvo tokie tiršti, kad lauke buvo neįmanoma

išbūti, saulės nesimatė, ore skraidė pelenai, nes kitas ne-
didelis gaisro židinys buvo tiesiog čia pat, 8 mylios už kal-
vos Sonoma apskrityje. Visi kovoja su ugnimi: greitkeliai
uždaryti, atidaryta daugybė evakua cinių centrų žmo-
nėms, netekusiems namų ir visiems 20 000 evakuotų gy-
ventojų. Ugnis dar siaučia, todėl daugelis iš jų net nežino,
ar ras savo namus sugrįžę.

Apokalipsė... Tai vienintelis apibūdinimas, kuris gali
nusakyti situaciją šiaurės Californijoje.    Pasižiūrėkite
internetines nuotraukas, žemėlapius – tačiau manyčiau,
kad tiesiog neįmanoma perteikti to jausmo, to ne tekties kar-
tėlio, tų netikėtai pasikeitusių gyvenimų vaizdinio. Mes esa-
me ten, keliolika mylių nuo apokalipsės – o nei protu, nei
širdimi to suvokti neįmanoma... Nuostabiojoje Napoje da-
bar buvo pats derliaus nuėmimas, daugybė vyninių tik ką
surinko arba dar ruošėsi nurinkti žymųjį Cabernet derlių,
buvo suplanuota daugybė švenčių ir festivalių. Visi sustabdė
darbus, visi kovoja su ugnimi, visi bando padėti vieni ki-
tiems. Vienos vyninės savininkas parašė, kad jo vyninė ne-
nukentėjo, bet jo 30 darbuotojų namai sudegė...

SUSIVIENYKIME IR PADĖKI ME!  Pačią pirmąją naktį
sudegė ir žymaus lietuvių pianisto Rudolfo Budgino namas.
Visiškai, iki pamatų... Nebėra nieko, tik asfaltas prieš namą
ir kelios plytų kolonos. Dar du tušti gėlių vazonai... Šeima
liko kaip stovi, nes naktį buvo evakuoti...  Žmona, dvi nuo-
stabios dukrelės, stiprus, protingas talentingas vyras. Ne-
verta jam skambinti ar reikšti užuojautos. Pasižiūrėkite jo
„Facebook” puslapį – yra namo likučių nuotrauka ir Ru-
dolfo žinutė mums visiems. Ir mums aišku, kad viskas bus
gerai, kad jie stiprūs, jie gyvena ateitimi, jau kuria naują
gyvenimą, ir jo gyvenimo moterys yra nuostabios. Tačiau
kol suksis visi biurokratiniai mechanizmai (dažniausiai
trunka metus), galime susiburti ir padėti. Ne galvoti, ne pla-
nuoti, ne sakyti – oi, aš nepažįstu, gal kiti padės. Patikėkite,
reikia dabar – ir ne batų, kelnių ar žaislų. Tai labai rimta...
Dar nežinome, ar yra daugiau nukentėjusių tautiečių, nes
net keliolika lietuvių šeimų gyvena tose apylinkėse, o ug-
nis dar siautėja. San Francisco Lietuvių Bendruo menės ak-
tyvi narė ir nuostabi moteris Diana Plačiakienė koordi nuoja
informacijos ir pagalbos procesą. Jos „Facebook” puslapyje,
# sf  lithuanians ir  internetiniame blog’e „Mano Amerika”
yra daugiau informacijos.

Ji taip pat paskelbė Paypal sąskaitą, kur jūsų visų pa-
galba iš karto pasieks Budginų šeimą. Nesiųskime užuo-
jautų, nes jie labai šaunūs ir stiprūs. Padėkime kurti gy-
venimą. Mūsų daug ir mes stiprūs! Ačiū!

https://www.paypal.me/BudginasFire.

CNN nuotraukos
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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



Sudoku Nr. 122
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

PASLAUGOS

Turite klausimų apie 
MEDICARE?

Mes turime
AtSAKyMuS!
708-543-4106

SIŪLO DARBĄ

Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
6500 S. Pulaski Rd. Chicago, IL 

I E Š KO
• Asmens, kuris vadovautų  muziejaus vaikų skyriui. 
• Asmenį, besidomintį tarptautiniais reikalais,
muziejaus prezidentas Stanley Balzekas Jr priimtų
dirbti jo asistentu. 

Teirautis tel. 773-582-6500,
info@balzekasmuseum.org

Šimtametei Čikagos bendrovei
reikalingi staliai ir surinkėjai.

Dirbate su mediena?
Puiki vieta įsidarbinti.  

Viršvalandžiai ir kiti priedai, pradinis
atlyginimas – 11 dol. už 1 val.

Adresas: 4616 W.19th Street,  

Tel: 708-780-0070, Ext. 4850.

,,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!

Remkime 

spaudą –
www.

draugofondas.org
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

„Mano gyvenimo ir kovos tikslas
buvo pasiektas”, – taip savo autobiog-
rafijoje rašė buvęs kovotojas už Lietuvos
laisvę, politinys kalinys, ilgiausiai ka-
lėjęs sovietiniuose lageriuose (37 metus),
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
Akto 1990 m. kovo 11 d. signataras Ba-
lys Gajauskas. Eidamas 92-uosius jis
mirė 2017 m. rugsėjo 26 d. ir palaidotas
Seniavos kapinėse netoli Kauno.

Kaip sako atkurtos Nepriklau-
somos Lietuvos pirmasis va-
dovas Vytautas Landsbergis,

„B. Gajauskas pragyveno nepaprastą
gyvenimą, vertą romanų ir filmų”.
1926 m. gimęs Gražiškiuose, Vilkaviš-
kio apskrityje, mokėsi Kaune ir nuo
jaunystės dienų, 1945 m., įsijungė į
pogrindinę antiokupacinę organiza-
ciją, kuri leido pogrindinį laikraštį, ga-
mino ir platino atsišaukimus, įvairiais
būdais stengėsi pažymėti sovietinės
valdžios draudžiamas minėti Lietuvos
valstybines šventes, palaikyti ryšius
su partizanais. 1948 m. suimamas gy-
nėsi ginklu ir nušovė saugumietį bei
sužeidė milicininką, bet vis tiek buvo
suimtas ir nuteistas kalėti 25 m. La-
geriuose sunkiai dirbo molibdeno ir
vario kasyklose. 1973 m. paleistas be
teisės grįžti į Lietuvą. Prisiregistravęs
Kaliningrado srityje apsigyveno Kau-
ne. Pasipriešinimo darbą vykdė toliau,
nors nuolat buvo sekamas KGB – kau-
pė ir platino partizanų archyvinius do-
kumentus, jų leistus pogrindinius lei-
dinius, duomenis apie Sovietų Sąjun-
gos lageriuose dėl politinių priežasčių
kalinamus lietuvius. 1977 m. vėl su-
imtas. Per kratą jo namuose rasti A.
Solženicyno knygos „Gulago archipe-
lagas” vertimo į lietuvių kalbą juod-
raščiai, užrašai apie sovietinių poli-
tinių kalinių padėtį, dokumentai ir
tekstai apie žmogaus teisių pažeidi-
mus SSRS. Sovietinis teismas skyrė
jam dešimt metų lagerio ir penkerius
metus tremties. Kalėjo ypatingojo re-
žimo konclageryje, bet ir ten rašė pub-
licistinius straipsnius, kuriuos slapta
išnešdavo jo žmona Irena (vėliau ne-
bebuvo įleidžiama). Bendraminčių
padedamas skelbdavo užsienio spau-
doje.

1979 m. Jungtinių Valstijų Kong-
reso komisija pasiūlė B. Gajauską ir ki-
tus disidentus kandidatais Nobelio
taikos premijai gauti, tačiau tais me-
tais premija atiteko Motinai Teresei.
1981 m. B. Gajauskas buvo apdovano-
tas Tarptautine taikos ir laisvės pre-
mija. Į laisvę jis buvo paleistas 1988 m.,
prasidėjus atgimimui. 1989 m. Baltų
laisvės lygos apdovanotas Laisvės me-
daliu už kovą laisvinant Estiją, Latvi-
ją, Lietuvą. 

1989 m. bandė su šeima gyventi
Los Angeles, bet tais pat metais grįžo
į Lietuvą ir įsijungė į jau legalią poli-
tinę veiklą. 1990 m. išrinktas Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo deputatu, buvo AT Krašto apsaugos
ir vidaus reikalų komisijos narys, pri-
klausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.
1992–1996 m. buvo Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto narys, Seimo ko-
misijos KGB veiklai tirti pirminin-
kas, politinių kalinių ir tremtinių
„Laisvės” frakcijos pirmininkas. Su-
sibūrus tremtiniams ir politiniams
kaliniams, 1989–1997 m., buvo Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
prezidentas. 2008 m. išleido knygą
„Pro spygliuotas vielas matau dan-
gų”, 2012 m. – „Gulago saulėlydis”. Ap-

jūdžio gimusiose partijose. 
Į Aukščiausiąją Tarybą-Atkuria-

mąjį Seimą buvo išrinkti disidentai Vy-
tenis Povilas Andriukaitis (dabar Eu-
ropos Sąjungos komisaras), Balys Ga-
jauskas, Gintautas Iešmantas, Algirdas
V. Patackas, Vidmantas Povilionis,
Liudvikas Simutis, kalėjimo duonos

yra ragavęs Aloyzas
Sakalas. Vėlesniuo-
se seimuose dirbo
kun. Alfonsas Sva-
rinskas, Vytautas
Bogušis, Algirdas
Petrusevičius, Povi-
las Jakučionis, Jo-
nas Algirdas Anta-
naitis, Aleksandras
Bendinskas, Kazi-
mieras V. Kryževi-
čius, Antanas N. Sta-
siškis ir kt. Nepri-
klausomos Lietuvos
Saugumo tarnybos
(VSD) generaliniu
direktoriumi yra
buvęs disidentas
Petras Plumpa. At-
rodo, kad ministru
nebuvo paskirtas nė
vienas buvęs kovo-
tojas už nepriklau-
somybę. Ir tikriau-
siai ne iš piktos va-
lios. Greičiausiai to-
dėl, kad pasiprieši-
nimo kovotojai dau-
giau laiko praleis-
davo kalėjimuose ar
lageriuose ir netu-
rėjo aukšto išsilavi-
nimo cenzo, savo

profesijose nepasiekė aukštumų, ne-
užsitarnavo mokslo vardų. Grįžę iš
įkalinimo įstaigų beveik visada dirbo
juodą darbą, jeigu ir tokį gaudavo,
nes sovietinė valdžia jų Lietuvoje ne-
registruodavo. Todėl kai kurie užsire-
gistruodavo kaimyniniuose kraštuos –
Kaliningrado srityje ar Latvijoje – ir
Lietuvoje gyvendavo nelegaliai. Pa-
gauti vėl buvo sodinami į kalėjimą.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veikėjas iš Kanados Stasys
Kuliavas Lietuvos Seime su buvusiu disidentu, 1990 m. kovo 11-
osios Nepriklausomybės Akto signataru Baliu Gajausku. 

S. Kuliavo nuotr.

Jų gyvenimo ir kovos tikslas buvo pasiektas, bet...

ir koncentracijos stovyklose, tačiau
turime džiaugtis tokia Lietuva, kokia
ji yra, nors ji galėjo būti geresnė, turi-
me daryti viską, kad ji būtų geresnė”.

Kaip sako buvęs Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos pirmi-
ninkas Povilas Jakučionis, B. Gajaus-
kas neprisitaikė prie Nepriklausomy-
bę atkūrusios Lietuvos gyvenimo. „Jis
visada buvo idealistas ir jam atrody-
davo, kad turi būti taip, kaip buvo se-
niau, kad visi patriotai, visi gerano-
riški ir dirba Lietuvai. Visi supranta-
me, kad taip nebuvo. O jis užsidarė sa-
vyje”.

Jie užsidarė ar juos išstūmė?

P. Jakučionis, pats buvęs pogrin-
dinio jaunimo būrelio narys, 14 metų
paauglys iš Kauno išvežtas į lagerius,
praveria langelį į nemažą problemą, –
buvę kovotojai už Lietuvos laisvę atsi-
tolino nuo nepriklausomos valstybės
gyvenimo. Kodėl? Kai kas sako, kad jie
buvo nustumti, neprileisti. Kiti – kad
nepritapo dėl savo ankstesnio gyveni-
mo būdo, dėl okupacinio režimo su-
laužytos asmenybės. Iš tiesų galėjo
veikti abi priežastys. Pasipriešinimo ju-
dėjimo dalyviai veikė okupacijos są-
lygomis, sistema buvo jų priešas, jie el-
gėsi kategoriškai, net savo gyvenimą ir
gyvybę statydami į pavojų. Jie nepri-
pažino kompromisų. O laisvės metais
jie atsidūrė demokratijos sąlygomis,
kur reikėjo skaitytis su ideologinio
priešininko nuomone ir ieškoti komp-
romisų, kurių jie nemokėjo daryti.
Taip daugelis, visuomeninėje ir poli-
tinėje veikloje dalyvavę pirmaisiais
nepriklausomybės metais, vėliau ati-
tolo, dažniausiai įsižeidę ir likusį gy-
venimą jausdami nuoskaudą, kaip at-
stumtieji. Jų pavardės po truputį nyko
iš kandidatų sąrašų į Seimą netgi iš Są-

Disidentiniame judėjime dalyvavo
nemažai kunigų. Aukščiausių pozici-
jų Nepriklausomos Lietuvos metais pa-
siekė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos” leidėjas kunigas Sigitas
Tamkevičius. 1969 m. valdžiai už-
draudus kunigauti, dirbo metalo ga-
mykloje, vėliau Prienų melioracijos
statybos valdyboje. 1972–1983 m. reda-
gavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kroniką”. Klebonaudamas Kybartuo-
se 1978 m. kartu su keturiais kunigais
įkūrė nelegalų Tikinčiųjų teisėms gin-
ti katalikų komitetą. Buvo persekio-
jamas sovietų valdžios institucijų bei
specialiųjų tarnybų. 1983 m. kun. A.
Svarinsko teismo metu suimtas ir še-
šis mėnesius tardytas Vilniaus KGB
kalėjime. 1983–1988 m. kalėjo sovieti-
niuose Permės ir Mordovijos lage-
riuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, bet
po pusės metų paleistas. 1989–1990 m.
– Kauno kunigų seminarijos dvasios tė-
vas, 1990–1991 m. – rektorius. 1991 m.
popiežius Jonas Paulius II paskyrė ti-
tuliniu Turudos vyskupu ir Kauno
arkivyskupijos augziliaru. 1991 m. –
Kauno arkikatedroje bazilikoje arki-
vyskupas kardinolas Vincentas Slad-
kevičius konsekravo vyskupu. 1996
m. gegužės 4 d. paskirtas Kauno arki-
vyskupu metropolitu. 1999-2002 m. ir
2005–2014 m. – Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas. 

Režimas negalėjo praeiti 
be pėdsakų

Lietuvoje gerai žinomas kunigas
disidentas, vienas iš 45 pabaltiečių
Memorandumo kūrėjų, katalikų radi-
jo „Mažoji studija” vedėjas, talentingas
pamokslininkas Julius Sasnauskas
okupacijos 70-mečio minėjime sakė:
„Viešpatie, koks naivumas buvo gal-
voti, kad režimas, pražudęs milijonus,
o gyvuosius palenkęs melo, baimės ir
prievartos sistemai, gali praeiti be
pėdsakų lyg sapnas. Sovietinė okupa-
cija iš tiesų veikė pagal visas klasiki-
nes piktosios dvasios apsėdimo tai-
sykles bei taktiką”.

dovanotas valstybiniais apdovanoji-
mais: Lietuvos Nepriklausomybės me-
daliu (2000), Vyčio Kryžiaus ordino
Komandoro didžiuoju kryžiumi (2005).

Autobiografijoje apie Nepriklau-
somos Lietuvos laikotarpį Balys Ga-
jauskas rašė: „Visgi gyvenimas ne
toks, apie kurį svajojome kalėjimuose
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www.draugas.org/mirties.html

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

„Saulutės” narei Vilniuje, kardiologei ir trijų knygų
autorei

A † A
Dr. SIGITAI NARBUTAITEI

LIPOVIENEI

iškeliavus pas Viešpatį, reiškiame gilią užuojautą jos vy-
rui EUGENIJUI, sūnums REGIMANTUI ir MINDAUGUI
su šeimomis, giminėms bei artimiesiems.

Donatas ir Indrė Tijūnėliai ir
vaikai Daina, Rasa, Aras ir Nida  su šeimomis

Antroje pagal pajėgumą JAV beisbolo
lygoje, dukterinėje komandoje sezoną
pradėjęs Dovydas Neverauskas nutildė
skeptikus ir prasimušė į startinę Pitts-
burgho ,,Pirates” komandos sudėtį.
Lietuvis metikas Major League Baseball
(MLB) sužaidė 24 rungtynes ir vienose
pasiekė pirmąją asmeninę pergalę.

Lietuvos sporto istoriją perrašęs
D. Neverauskas per šį sezoną 17
kartų išmetė varžovų mušėjus ir

praleido 11 varžovų taškų. Jo žaidimą
ir debiutą aukščiausiame lygyje tei-
giamai įvertino ir MLB ekspertai, ir
Pittsburgho komandos gerbėjai. 

D. Neverauskas teigė, kad šie me-
tai jo karjeroje turėjo pliusų ir minu-
sų. „Paskutinį mėnesį jau gavau dau-
giau pasireikšti. Klubas tikrino, ką aš
galiu ir ko gali tikėtis iš manęs kitais
metais”, – pasakojo Lietuvos beisbolo
žvaigždė, išsikovoję vietą Pittsburgho
,,Pirates”. 

„Apie debiutą sužinojau tą pačią
dieną, apsipirkinėdamas parduotuvė-
je. Man paskambino ir sako, kad už
dviejų valandų išskrendi, – šypsojosi D.
Neverauskas.  – Tas mano debiutas bu -
vo įdomus – važiuoji tiesiai į varžybas.
Šeštojo kėlinio pabaigoje aš pasiro-
džiau aikštelėje, ten kur metikai sėdi ir
iškart ėjau mėtyti... Žurnalistai klau-

sė, ar jaudinausi, tai neturėjau net
laiko apie tai pagalvoti.”

D. Neverausko teigimu, komenta-
rų iš Pittsburgho ,,Pirates” trenerių ar
vadovybės nesulaukė. „Jaučiau, kad
paskutinis mėnuo man buvo kaip iš-
bandymas. Mėtydavau svarbesnėse
varžybose, kai reikėjo išlaikyti skir-
tumą. Man tiesiog reikėjo pateisinti pa-
sitikėjimą”, – pasakojo jis.

Pats D. Neverauskas teigė, kad
žvaigždės statuso nejaučia nei Pitts-
burgho mieste, nei beisbolu menkai be-
sidominčioje Lietuvoje. „Pittsburghas
labai daug sporto gerbėjų turintis mies-
tas. Ten ir amerikietiškas futbolas, ir
ledo ritulys – visos komandos turi tas
pačias spalvas: geltoną ir juodą... Vie-
nas žmogus yra mane atpažinęs, kai va-
žiavau ueriu. Įsėdau ir atpažino”, –
kukliai šypsodamasis pasakojo lietuvis.
Pirmasis lietuvis, debiutavęs MLB tei-
gė sulaukęs sveikinimų iš Amerikos
lietuvių, iš žmonių, kurie palaikė jį vi-
same kelyje iki beisbolo elito.

Beje, kukli Lietuvos beisbolo rink-
tinė vis dar išsaugo galimybę žaisti To-
kijo olimpinėse žaidynėse 2020-aisiais.
Lietuvos rinktinė galėtu būti labai
reali kandidatė, jei pavyktų išspręsti pi-
lietybės klausimus Amerikos lietu-
viams, galintiems ir norintiems padė-
ti rinktinei, tačiau neturinčius Lietu-
vos pilietybės.

D. Neverauskas 
žvaigžde dar nesijaučia

Žaisdamas elitinėjė MLB beisbolo lygoje D. Neverauskas teigė, kad žvaigždės statuso ne-
jaučia.

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

Skaitykite 
,,Draugą”
greičiau!

www.draugas.org

Ilgametei PLC savanorei

A † A
RITAI ŠAKENIENEI 

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuo jautą sūnui TOMUI su žmona DANA, anūkams AR-
NUI ir GRANTUI, visiems giminaičiams, drau gams  ir
artimiesiems.  

Pasaulio lietuvių centras

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis! 

Naujiems prenumeratoriams
$120 metams $65 pusei metų
$115 internetinė (pdf) metams
$30 internetinė (pdf) trims mėnesiams 

www.draugas.org

�

�
�
�
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A. a. Veronica Matuzas atminimui, jos dukra Sabina Dambrauskas atsiuntė
„Saulutei” $570, kuriuos suaukojo S. Dambrauskas, A. Dam ciukas, V. Javas, R.
Venclovas, L. Česnaitis, L. D. Gylys, A. Rasimas ir L. Shlikas. „Saulutė” dėkoja už aukas ir
reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: tęsiant berniuko paramą
William Emory $30,50, tęsiant mergaitės paramą „Knights of Lithuania” Foundation
(pirm. Irene Ozalis) $500. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light Orphan Aid”), 1133 Amber
Dr., Lemont, IL 60439, tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@cbcglobal. net

� Spalio 14 d. 2 val. p. p. Lietuvių Fon-
do salėje, Pasaulio lietuvių centre Lemonte
– Alytaus teatro spektaklis vaikams ,,Me-
dinuko, vardu Pinokis, pamokančios istori-
jos”.

�  Spalio 14 d. 7:30 val. v. galerijoje ,,Sie-
la” – spektaklis suaugusiems ,,Spąstai”
(pagal A. P. Čechovą), o spalio 15 d. 4 val.
p. p. – spektaklis ,,Tūla” (pagal to paties pa-
vadinimo J. Kunčino romaną). 

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 18 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro skaitykloje (Le-
monte) rodys dokumentinį filmą ,,Lietuvos
kronikos”. Filmo pagrindas – pirmosios Ne-
priklausomos Lietuvos kino kronikos.

�  Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lie-
tuvių rašytojų draugijos literatūrinė popietė
,,Pavasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun.
Valdas Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bo-
gutienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus
Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Ka-
ruža ir Vilija Vakarytė. Meninę programą at-
liks solistė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jū-
ratė Lukminienė. Vaišės. Visi kviečiami ir lau-
kiami.

� Spalio 22 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijos salėje vyks ,,Popietė su dr. Andriumi Ku-
dirka”. JAV LB Brighton Parko apylinkės val-
dyba ruošia rudens pietus, o šeimos gydyto-

jas A. Kudirka skaitys paskaitą apie sveika-
tą ir …gros gitara.  Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

�  Spalio 28 d., šeštadienį, PLC Lietuvių
Fondo salėje nuo 1:30 val. p. p. iki 4 val.
p. p. vyks smagi Halloweeno mugė vaikams
– ,,Boo-gė”. Lemonto skautai kviečia vaikus
su tėveliais. Pelnas skiriamas Rako stovyk-
los atnaujinimui. 

�  Visus, kas neabejingi poetiškam žodžiui,
spalio 28 d., šeštadienį, kviečiame į Sandros
Avižienytės ketvirtosios knygos ,,3 dienos, 4
naktys” sutiktuves Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL). Renginio pradžia – 4 val. p. p.

� Solistė Marytė Bizinkauskaitė iš Hartfor-
do ir satyros grupė ,,Antras kaimas” iš Čika-
gos atliks meninę programą ,,Draugo” meti-
niame pokylyje spalio 29 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto ,,Draugo”
administracijoje (4545 W. 63 St.) arba tel.
773-585-9500.

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

� Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti sku-
biai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti So-
cial Security #. Butas Centre – nemokamai.
Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Neringa).

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

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% 

Price include great home cooked
Lithuanian food, lodging, walking

trails and amazing hospitality.

715-339-2823 
email: pmjesun@pctcnet.net 

website: www.timberdoodleinn.com 
Peter Jesunas Family, Phillips, WI

LITHUANIAN HOSPITALITY at the JESUNAS FARM in NORTHERN WISCONSIN
A 1100 acre estate owned and operated by a Lithuanian family producing
organic foods that are prepared for you in our Northern Wisconsin lodge.

Explore the beautiful northwoods, birding, fishing, hunting,
berry picking, mushrooming, fall colors, winter sports, family reunions,

day trips to Lake Superior and star gazing.

Jesuno kaimo turizmo sodyba

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

http://draugokalendorius.org


