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GIEDRĖ VENCIUS

Tą vyrą pažįsta visi, na, beveik visi
išeivijos lietuviai – ir ne tik. Gal
ne asmeniškai, bet tikrai matė,

sutiko, girdėjo, prasilenkė, pasisvei-
kino. To vyro pilna visur ir būtent dėl
to visada kyla klausimas – kaip jis
viską spėja. Nuolatos gerai nusiteikęs

ir draugiškas Darius Polikaitis – vy-
riausias iš keturių Juozo Polikaičio ir
Irenos Polikaitienės vaikų. Diplo-
muotas inžinierius, nors mūsuose ge-
riau žinomas kaip muzikas, dirigentas,
atlikėjas ir chormeisteris, meno an-
samblio „Dainava” bei vaikų choro
„Vyturys” vadovas. 

– 6 psl.

Balzeko muziejaus 2017 m. žmogus – 
Darius Polikaitis

Didelė šeima – didelė jėga! Pirmoje eil. iš k.: Kovas, Vija, Irena ir Juozas Polikaičiai, Nida
ir Vitas. Antroje eil.: Daina Polikaitytė, Alda Polikaitienė, Rima Polikaitytė Birutienė ir Li-
dija ir Darius  Polikaičiai. Trečioje eil.  Audrius ir Marius Polikaičiai, Tadas Birutis.      

Asmeninio archyvo nuotr.

Darius  Polikaitis.

Lapkričio 7-oji – profesinė diplomatų

šventė, Diplomato diena.  Diena pasi-

rinkta ne šiaip sau – 1918 m. lapkričio

7 dieną jaunoje, ką tik susikūrusioje ne-

priklausomoje Lietuvoje buvo įsteigta Lie-

tuvos Užsienio reikalų ministerija. Šiemet,

minint Diplomato dieną, kolegų buvo pagerb-

tas ir įvertintas daugeliui mūsų gerai pažįsta-

mas asmuo – buvęs LR generalinis konsulas Či-

kagoje, dabar ambasadorius ypatingiems pa-

vedimams Marijus Gudynas. Kolegų vardu už-

sie nio reikalų ministras Linas Linkevičius jam įteikė

įrėmintą Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopiją,

Gudyną sveikino ministras pirmininkas Saulius

Skvernelis.                                                     – 14 psl.

Marijus Gudynas –
Metų diplomatas

Gabrieliaus Jauniškio nuotr.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

ATVIRAS LAIŠKAS

Gerbiamoji LB Švietimo taryba
Gerbiamosios lituanistinių mokyklų mokyto-
jos(ai)

Neseniai kreipiausi į Lietuvių
Bendruomenės (LB) pareigū-
nus, vykstančius į LB Tarybos

sesiją Omahoje, kad būtų atkreiptas dė-
mesys į  „Draugo” finansinę situa-
 ciją šiandien ir ateityje.

Akivaizdu, kad „dypukų” gretos
sparčiai mažėja, o juk jie ir yra ta
„Draugo” prenumeratorių dauguma.
Kas atsitiks su „Draugu” tada, kai Jų
neliks? O vis dėlto begaliniai gaila, kad
taip mažai naujai atvykusiųjų yra tarp
„Draugo” skaitytojų.

Todėl ir kreipiuosi į Jus, mokyto-
jos ir mokytojai, kurie suprantate lie-

tuviško žodžio reikšmę ir kurie ug-
dote jaunimą, kad jis nenutoltų nuo lie-
tuviškos visuomenės: ateikite į aktyvią
pagalbą „Draugui”, kuris lanko Ameri-
kos lietuvius jau 108 metus. Tos gražios
lituanistinių mokyklų fotografijos
„Draugo” puslapiuose liudija, kad dau-
guma jūsų, mokytojų, yra naujoji karta,
kitaip vadinama „trečiabangiais”.

Lapkričio mėn. 18 d. Philadelphi-
joje vyks Lituanistinių mokyklų mo-
kytojų konferencija. Ar nebūtų gera
proga į savo darbotvarkę įtraukti ir
,,Draugo” prenumeratos vajaus klau-
simą?

Juk „Draugo” puslapiai pilni įvai-
rių mokyklų veiklos aprašymų su daug
fotografijų, kartais net du puslapiai vie-
name numeryje. 

Gaila ir apmaudu, kai sužinai, kad
tik 5 mokyklos iš 44 prenumeruoja  šį 

Jėzus visuomet yra svarbus

Žibintas yra meilės ir vilties švie-
sa, o jo centre yra Kristaus švie-
sa. Tai įprasminame per Vėlines
ir Visų Šventųjų šventes, ant ar-

timųjų kapelių uždegdami pašventin-
tas žvakutes. Mums Dievo duota ypač
svarbi – vidinė šviesa, kad šviestume
vieni kitiems, neštume šilumą visiems,
ypač ten, kur gyvena tamsa, baimė, ne-
teisybė ar neviltis. Jėzus dažnai pata-
ria: „Laikykite savo žibintus uždegtus”
ir „Tegul jūsų šviesa šviečia”. Sekda-
mi Jėzaus šviesa, dalindami ją ki-
tiems, keliaujame amžinos šviesos ir
absoliutaus džiaugsmo karalystės link.

Kaip lemputė perdega, kaip elekt-
ros energija dingsta, taip ir žibintas už-
gęsta nepapildžius jo alyva. Evangeli-
joje aprašyti žmonės jautėsi kvailai, kai
nepasirūpino aliejaus atsargomis, kad
apšviestų savo kelią. Aliejus čia reiškia
maldą ir mūsų artumo santykį su Jė-
zumi. Tai krikščioniško gyvenimo
esmė. Mūsų krikščioniškas gyveni-
mas atranda tikrus, mylinčius asme-
nis: tai yra kvietimas pažinti Jėzų ir at-
rasti save, nuoširdžiai sekantį Jį. Be
šio, gyvo santykio su Kristumi, viskas
yra tik tušti žodžiai. Mes kartais gir-
dime ką nors kalbantį apie savo krikš-
čioniškąjį tikėjimą ir negalime žinoti,
ar tie žodžiai išeina iš žmogaus vidaus,
iš širdies, ar yra tik deklaruojami da-
lykai, kurie yra tik perskaityti, suži-
noti ir pateikiami kaip sąrašas ap-
raiškų – paviršutiniškų, be gyvybės, be

sielos, be pasiaukojančios meilės. Taip
elgėsi anų laikų fariziejai, tokių „ti-
kinčių” žmonių sutinkame ir šian-
dien. Nepaisant jų užimamo socialinio
statuso, visi jie turi bendrų bruožų:
egoizmo, savimeilės, puikybės, kitų
žeminimo ir apkalbėjimo, nenoro ben-
druomenėje melstis, nenoro nusiže-
minti, atgailauti. Visa tai, kas Jėzui
buvo pasibjaurėjimas, šių dienų kata-
likui taip pat turi būti svetima ir ne-
sektina. Kas nesirūpina savo žibintu,
to žibintas užges pačiu netinkamiausiu
metu, arba kitaip pasakius – kas ne-
ieško Kristaus, tame Kristaus ir nėra.
Bet čia yra dar kai ko įdomaus...

Tikinčiųjų pasaulyje yra gerai ži-
noma Jėzuitų draugijos įkūrėjo Igna-
co Lojolos Jėzaus pasekėjų malda:
„Mokyk mane, Viešpatie, Tave labiau
pažinti, labiau mylėti ir Tau ištikimai
tarnauti visą savo gyvenimą” (Dvasi-
nės pratybos). Kuo daugiau pastebima,
kad produktas nėra galutinai išbaigtas
(t. y., žmogus), nepaisant technologinio
progreso, meilė ir draugystė kiekvie-
nos kartos gyvenime yra naujai ieš-
koma. Tai įdomu, kad Jėzus niekada
nėra dingęs iš mūsų, jis nėra palikęs
žmogaus ir tos brangiausios dovanos
– ieškančios, gyvos sielos. Ir nors dalis
žmonių nesirūpina surasti Jėzaus ži-
bintą, bet visuomet yra ir bus milijonai
nerimstančių sielų, kad surastų gyve-
nimo vertybes ir prasmę, surastų
Triasmenį Dievą ir liturginį bendra-

vimą su Juo. Nes Jis prisikėlė iš nu-
mirusiųjų, jis visada gyvas, visada
naujas ir kiekvienai kartai vis randa-
mas. Tas atradimų takas kaskart nau-
jas, dar niekieno nebuvęs surastas,
kiekvienas randame savo kelią pas Jį.
Mūsų Evangelijos skaitymas, mūsų
dalijimasis Mišių auka ir sakramentais
bei mūsų asmeninė malda palaiko
šiuos santykius visada gyvus, visada
naujus, originalius, stebėtinai įdo-
mius.

Mąstyk, atrask – Kristus yra šio pa-
saulio šviesa, yra Amžinybės Vieš-
pats.

Melskis – Viešpatie, mokyk mane
suprasti, mylėti ir ištikimai tarnauti
Tau ir Tavo Bažnyčiai kiekvieną Tavo
duotą dieną.

Palyginimas apie dešimtį mergaičių 
(Mt 25,1–13)

1 Tada su dangaus karalyste bus
panašiai kaip su dešimtimi mergaičių,
kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pa-
sitikti jaunikio. 2 Penkios iš jų buvo pa-
ikos ir penkios protingos. 3 Taigi paiko-
sios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė aly-
vos. 4 Protingosios kartu su žibintais pa-
siėmė induose ir alyvos. 5 Jaunikiui vė-
luojant, visos ėmė snausti ir užmigo. 6 Vi-
durnaktį pasigirdo balsai: ,,Štai jaunikis!
Išeikite pasitikti!” 7 Tuomet visos mer-
gaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. 8 Pa-
ikosios sakė protingosioms: ,,Duokite
mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta”.
9 Protingosios atsakė: ,,Kad kartais ne-
pristigtų ir mums, ir jums, verčiau nu-
eikite pas prekiautojus ir nusipirkite”.
10 Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis.
Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su
juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos.
11 Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė
prašytis: ,,Gerbiamasis, atidaryk, čia
mes!” 12 O jis atsakė: ,,Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!” 13 Taigi budėkite, nes
nežinote nei dienos, nei valandos.

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

LAIŠKAI
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Ž A I b I Š K I   p O K A L b I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Ar mes esame savo gyvenimo
šeimininkai? O gal tik šach-
matų figūros, kurias kažkas

stumdo, žaisdamas ne mūsų, o savo
šachmatų partiją? Ar galime supla-
nuoti savo gyvenimą taip, kad jis te-
kėtų mūsų trokštama vaga? Ta tema
yra parašyta daugybė įtaigių straips-
nių ir knygų. Tačiau kiekvienas tu-
rime asmeninę savo gyvenimo va-
dybos versiją. Šio šeštadienio ,,Žai-
biško pokalbio” pašnekovės sutiko
pasikalbėti apie tai ir atsakyti i klau-
simą: 

Ar planuojate savo
gyvenimą, ar pasikliaujate

likimu ir laukiate jo
dovanų? 

Aušra Kaubrytė,
investicijų bendrovės MCP
Alternative Asset Partners
darbuotoja:

Kai ką planuoju, kai kas įvyksta
neplanuotai. Planuoju, pavyzdžiui,
atostogas: dvi savaitės Lietuvoje, viena
savaitė šeimai. Planuoju, kad reikia pa-
sirūpinti būsima pensija, kaupti pini-
gų pensijų fonde. Visa kita svajonės, ku-
rias norint įgyvendinti, irgi reikia pa-
dėti nemažai pastangų. Bet gal jas irgi
galima pavadinti savo ateities plana-
vimu. Dabar labai paplito terminas
,,neurolingvistinis planavimas”. Apie
tai esu skaičiusi, o savo asmenine pa-
tirtimi įsitikinau ne kartą, kad toks pla-
navimas tikrai veikia. Tačiau svajoti ir
save programuoti neužtenka, reikia
pačiam veikti. Taip, kaip pasėjus sėk-
lą: kiek ją laistysi, prižiūrėsi, taip ir
tavo augalas išaugs. Nelaistysi – gali net
nesudygti. Aš jau nuo 10 klasės norėjau
išvažiuoti į Ameriką ir gyventi Čika-
goje. Tiek daug apie tai galvodavau, sva-
jodavau, net sapnuodavau. Tačiau, kaip
sakiau, vien svajoti neužtenka, todėl
rengiausi tam žingsniui: trejus metus
iš eilės važiuodavau į Daniją, ten dir-
bau, užsidirbinėjau kelionei į Ameriką.
Atvykusi į ją, atsistojau ant pirmojo
emigrantų laiptelio: dirbau aukle, va-
liau namus. Tačiau buvau baigusi aukš-
tąjį mokslą, todėl norėjau dirbti savo iš-
silavinimą atitinkantį darbą. Pame-
nu, kad viena moteris man pasakė:
,,Nemanyk, kad esi viena, kuri baigė
mokslus, Čia, Amerikoje, pilna tokių,
bet jie prisitaikė ir dirba paprastus dar-
bus”. Gerbiu visokį darbą, tačiau sau
pasakiau, kad sieksiu tokio, kuriam rei-
kia kvalifikacijos. Savo planą įgyven-
dinau.. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Suplanuoti savo gyvenimą – misija įmanoma?

Vilma Kava,
žurnalistė, rašytoja, neseniai išėju-
sios knygos ,,Aš tau sakau” autorė:

Man patinka planuoti savo gyve-
nimą, bet visada su džiaugsmu priimu
ir likimo dovanas. Aš neaugu kaip
žolė. Man patinka susivokti, ko noriu,
patinka planuoti, kaip tai pasiekti, ir
patinka pats procesas, ne tik rezultatas.

Man patinka gyventi. 
Iš likimo priimu, ką duoda, bet

žmogus, skirtingai nuo kitų, turi ne tik
instinktus, bet ir laisvą valią, jis gali
rinktis. Mes daugelis turime tas pačias
ar panašias sąlygas, bet mūsų kiek-
vieno gyvenimo kokybė priklauso nuo
pasirinkimo. 

Pasikliauti tik likimu, reikštų ne-
dalyvauti savo gyvenime, neišnaudoti
savo žmogiškųjų galimybių. 

Jeigu ko nors nori, tai yra svajonė.
Turi savo vidinį žvilgsnį nukreipti ta
linkme, taip pat ir savo veiksmus, kad
pasiektum, ir tai taptų tavo gyvenimu.
Pabandykite vairuoti mašiną tiesiai ke-
liu, žiūrėdami į šoną. Būtų neįmano-
ma, nes kur žiūri, ten ir važiuoji. 

Bet dažnai, labai dažnai, daugybė
dalykų tiesiog atsitinka, įvyksta, ir aš
dėkinga. Yra dalykų, kurie tiesiog li-
kimas. Dideli ar maži. Pavyzdžiui, net
ir rasti patogią vietą mašinų stovėjimo
aikštelėje prie parduotuvės – nesupla-
nuosi, čia tau dovanoja.  

Mano gyvenime planavimas ir sie-
kiai derinasi su spontaniškumu, im-
pulsu ir akimirksnio apsisprendimu.
Likimas duoda daug galimybių, ir jos
gyvenimą daro įvairesnį. 

Ir dar man svarbu – pasikliauti sa-
vimi. Aš girdžiu, kas ką sako, ką linki,
kaip vertina, ką pataria, kokius pa-
vyzdžius duoda ar sako, kad taip ne-
būna ar kad niekas taip nedaro, bet vi-
sada pasitikiu savo apsisprendimu. 

Čia – mano gyvenimas, ir aš jį gy-
venu, kaip noriu. Iš visos širdies. 

Gabija Steponėnaitė, 
Loyola universiteto programų
koordinatorė: 

Manau, kad viskas žmogus ir li-
kimas yra tarsi partneriai, šokantys gy-
venimo šokį. Viskas vyksta tarsi pu-
siau: jei nusprendi kažką daryti ir
tam sutelkti savo pastangas – likimas
padeda. Tau staiga tarsi atsiveria daug
durų, atsiranda reikalingų žmonių,
padedančių įgyvendinti tą tavo planą.
Jeigu suabejoji, arba nesi tikra dėl to,
ką sumanei – procesas ima strigti. Jei
pats netiki, tai ir likimas nepadės. O gal

tai ženklas, kad likimas tau siūlo per-
mąstyti ir pasirinkti ką nors kita. 

O kalbant apie jo dovanas, manau,
kad tiek netikėtą sėkmę, tiek ir gyve-
nimo nesėkmes reikėtų laikyti likimo
dovanomis. Nesakau, kad nebijau va-
dinamųjų gyvenimo bausmių, bet sten-
giuosi jas priimti kaip sau naudingas
pamokas. Dovana yra mokėjimas pa-
matyti esmę smulkmenose. Nes gyve-
nimas susideda iš smulkmenų. Vieną
minutę gali sėdėti išraudusi viršinin-
ko kabinete, nes pokalbis nemalonus.
Kitą akimirką kažkas tau nusišypso ir
pasiūlo kavos. Ar ta diena tau bus
gera, priklausys nuo to, ką tu akcen-
tuosi sau: nemalonų pokalbį, ar drau-
gišką pasiūlymą. Tai, ką sakau, man
nėra tik knygose ir straipsniuose pas-
kaityta teorija. Man pačiai yra tekę
gauti įsimintinų  gyvenimo dovanų.
Pavyzdžiui, 2008 metais dėl ekonomi-
nės krizės buvau atleista iš darbo ir
pergyvenau 9 mėnesių bedarbystę. Li-
kau viena su bedarbės pašalpa. Tačiau
tuomet atsivėrė daug naujų patirčių, aš
sužinojau apie pogrindinę bedarbių
kultūrą, man padėjo mano buvę klien-
tai (anksčiau buvau dirbusi banke). Aš
sužinojau, kad neturėdama darbo ir pi-
nigų, galiu dykai gauti ne tik maisto,
bet net ir lankyti jogos užsiėmimus. Aš
turėjau daug laiko skaityti knygas,

tobulėti. Aišku, buvo ir labai blogų die-
nų, kai apnikdavo liūdnos mintys. Pa-
skui netikėtai sulaukiau skambučio iš
Loyolos universiteto ir gavau ten dar-
bą. Ta patirtis mane išmokė daug ką
vertinti kitaip. Taip, yra posakis ir
apie tai, kad žmogus planuoja, o Dievas
juokiasi. Baigus studijas, mano planas
buvo dirbti žurnaliste, rašyti knygas.
O atsitiko taip, kad užuot daug rašiusi,
jau ne vienerius metus po darbo uni-
versitete lankau meno studiją, lieju ak-
vareles.

laikraštį.
Ir klausimas kyla,

kiek iš 305 mokytojų ir 87 pa-
galbininkų yra „Draugo” skaitytojai? 

Konkrečiai siūlau, kad visos mokyklos su-
rengtų savo spaudos vajus ir mokiniai būtų įtraukti į

prenumeratos paieškas. Taip prieš apytikriai 40 metų darbavosi
Philadelphijos ir Rochesterio mokyklų mokinės, ką liudija pri-
dedamos laikraščio iškarpos. Dėl paskatinimo Švietimo taryba
galėtų surengti mokyklų konkursą ir apdovanoti geriausiai pa-

sirodžiusias. Per mokyklų renginius galėtų
būti ir „Draugo” stalas, o loterijose tarp fantų
– ir „Draugo” prenumerata.

Jei kiltų klausimas dėl prenumeratos kai-
nos, prašyčiau palyginti, kiek mes mokame už
apsilankymą:

Lietuvių Fondo pokylyje – 130 dol.
S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus  po-

būvyje – 150 dol.
„Draugo” metinė prenumerata – 120 dol.

Kai spaudos vajai būdavo skelbiami tarpu-
kario Lietuvoje, buvo rašoma: „Tik laukiniai
laikraščių neskaito”. Neįsižeiskite dėl grubaus
juoko – žodžius tuomet, matyt, nelabai rinko,
bet esmė tokia: ,,Draugas”, bene vienintelis
lietuviškas laikraštis, jungia bendruomenių
gyvenimą. Ir jeigu jo neliktų, kaip komuni-
kuotų organizacijos?

Sėkmingos konferencijos.

Rimas A. Česonis
LR garbės konsulas Rochesteryje
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę už
„geležinės užkardos” gyvenusiam „homo
sovieticus” atsirado galimybė pažinti pla-
tųjį pasaulį. Michailo Gorbačiovo išleistas
įstatymas, leidžiantis šeimų susijungi-
mą, paskatino ir mane pagalvoti apie
galimybę pagyventi Vakaruose. Per me-
tus legaliai susitvarkę dokumentus emig-
ruoti į JAV, 1991 m. sausio 1 d. mano ir
brolio šeimos atsidūrėme Los Angeles, pas
mus priėmusius giminaičius. Prasidėjo
naujas gyvenimas su naujais patyrimais,
įdomybėmis, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Šv. Kazimiero parapijos apatinėje
salėje sekmadieniais, po Mišių,
veikė knygynėlis. Jame darbavosi

mano teta. Žinodama, kad duomiuosi
knygomis, ji pasiūlė man perimti jos
darbą. Tam tikra prasme tapau XX a.
knygnešiu. Tuo metu susidomėjimas
knygomis buvo gana didelis. Atkūrus Ne-
priklausomybę Lietuvoje, nors pradžio-
je ir sunkiomis sąlygomis, buvo pradėtos spausdin-
ti knygos, kurios sovietmečiu neturėjo galimybės iš-
vysti dienos šviesą. Mano draugas Lietuvoje dirbo lei-
dykloje ir atsiųsdavo įvairios literatūros, kurią sek-
madieniais mielai pirkdavo lietuviai inteligentai.

Vieną sekmadienio popietę priėjo toks nedidelio
ūgio, kostiumuotas vyras ir prisistatė esąs Los An-
geles Dramos sambūrio (LADS) pirmininkas. Tai
buvo Vincas Dovydaitis. Jis mandagiai pasiteiravo,
kaip sekasi, ir kalbą nusuko link teatro. Pasakė, kad
LADS ruošiasi naujos pjesės pastatymui, ieško ak-
torių. Klausė, ar nesutikčiau pastatyme dalyvauti. At-
sakiau, kad niekada nesu vaidinęs, nemanau, kad su-
gebėčiau. Bet jis pažėrė man keletą komplimentų, kad
esąs tai, ko LADS ieško šiam pastatymui, kad jam la-
bai patinku, nes tik atvykęs į LA įsijungiau į lietu-
višką veiklą ir t.t. Matydamas, kad komplimentais ne-
suvilios, „kirto paskutiniu koziriu”. Pasirodo, bū-
simam vaidinimui trūksta vieno personažo – Moti-
nos sūnaus Jono, ir jeigu jo nesurasiąs, pats turėsiąs
jį atlikti. Teatro grimuotojai gali iš vyresnio žmogaus
padaryti jaunesnį, bet problema ta, kad motiną vai-
dins jo žmona Ema Dovydaitienė, kuri yra už jį ge-
rokai jaunesnė. Čia jau būtų dvigubas melas prieš žiū-
rovus, kurie juos puikiai pažįsta. Prieš šį kozirį at-
silaikyti negalėjau ir sutikau.

Prasidėjo repeticijos. Susipažinau su trupės ak-
toriais ir spektaklio režisieriumi Algimantu Že-
maitaičiu. Visi buvo labai mieli, geranoriškai nusi-
teikę žmonės. Vienintelė problema buvo tai, kad nie-
kada nebuvau vaidinęs jokiame teatre. Tiesa, mo-
kydamasis mokykloje, ketvirtoje klasėje, kaip pa-
žangus mokinys buvau išrinktas dalyvauti eilėraš-
čio apie blogą poną inscenizacijoje. Turėjau būti
šienpjovys ir, aprėdytas lininiais marškiniais, šiau-
dine skrybėle, deklamuoti eilėraščio posmelį: „Aš ra-
tely jūsų šienpjovėlis būsiu, tu pašok ir išmok, kaip
šienelį pjauna”. Mano susijaudini-
mas buvo toks didelis, kad dar ir
šiandien vaizduotėje matau save mo-
kyklos scenoje su butaforiniu dalgiu
rankose, deklamuojantį žodžius, kurie
įstrigo atmintyje visam gyvenimui.
Antras išėjimas į sceną buvo aštuntoje
klasėje. Mūsų klasė dalyvavo mo-
kyklos naujametiniame karnavale.
Buvo paskelbtas įdomiausio kostiumo
konkursas. Auklėtoja sugalvojo, kad
turėtume būti graikų kariai. Tam
reikalui ji pasitelkė į pagalbą savo vy-
resnės klasės mokinį. Jis pagamino
šarvus ir šalmus. Mamos pasiuvo ap-
siaustus, o mano geriausio klasės
draugo tėtis (stalius) pagamino sky-
dus, kardus ir ietis. Karnavalo dieną
atrodėme kaip tikri Graikijos kariai.
Įsijautę į kostiumų gamybą pamiršo-
me, kad scenoje reikės kažką pasakyti.
Mūsų auklėtoja suko galvą, bet tuo
metu jokia įdomesnė mintis neatėjo į
galvą, todėl tekstas išėjo banalokas.
Žygiuodami deklamavome: „Mes
esam Graikijos kariai, paklūsta mums
visi vergai. Taram, taram, taram ta ta
ir žino mus šalis visa”. Po tų mūsų „taram, taram”
salė prapliupo juoku. Iš gėdos nežinojome kur dėtis.
Bet kostiumus vertinimo komisija įvertino viena iš
trijų pirmųjų vietų. Kuria – nepamenu. 

Pirmas susitikimas su profesionaliu teatru įvy-
ko, kai mokyklos jaunesnių klasių moksleivius nu-
vedė į Kauno dramos teatrą. Teatre vaidino „Snie-
guolę ir septynis nykštukus”. Tą dieną teatro buvau
užburtas visam gyvenimui. Neįsivaizdavau, kad
kada nors pats išeisiu į sceną kaip aktorius. Sten-
giausi nepraleisti nė vienos premjeros. Gyvendami
Kaune dalyvavome šeimyniniame folkloro ansamb-
lyje. Šokome, dainavome, bet apie aktorystę neturė-
jau jokios minties. 

Taigi mano pirmasis režisierius buvo Algiman-

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Pirma dalis. Ir koks velnias mane nešė į tą galerą...

tas Žemaitaitis, kantriai mane vedžio-
jęs po sceną. O aš jau po pirmos repe-
ticijos buvau pasiryžęs sprukti. Daug
padėjo visų LADS senbuvių toleran-
tiškas elgesys su naujoku. Jeigu ne jų
padrąsinimas ir palaikymas, kažin ar
būčiau atlaikęs. Po kiekvienos repeti-
cijos mintyse kartodavau sau: „Ir koks
velnias mane nešė į šią galerą!” (anot
Moljero komedijos „Skapeno klastos”
herojaus). Po kurio laiko paaiškėjo,
kad ne mane vieną nešė. Pastatymui
dar prireikė Tarnaitės, kurią vaidino
mano žmona Veronika, ir trijų kam-
barinių, kurias vaidino mūsų dukra
Amanda ir jos lituanistinės mokyklos
draugės. 

Premjera. Šv. Kazimiero parapi-
jos salė – sausakimša. Vaidinama LADS
premijuota Izabelės Lukošienės pjesė
„Karalius vagis”. Vaidiname dešimt
aktorių ir trys „nekalbančios” mergi-
nos. Pirmas scenoje turiu pasirodyti aš
– Jonas. Nerimas baisingas. Scenoje pa-
sigirsta gaidžio giedojimas. Rytas. Iš-
einu iš namo. Pasirąžau, nulipu laip-
teliais į kiemą, kažką pakeliu nuo že-

mės, apžiūriu ir numetu. Vėliau skaitydamas žur-
nalisto Prano Visvydo spektaklio recenziją „Drauge”
pajutau pirmą kritikos akmenį, mestą į mano daržą.
Buvau kritikuotas, kad pakėliau nematomą daiktą ir
apžiūrėjęs tą nieką numečiau. Toliau prasidėjo dia-
logas su Motina – Ema Dovydaitiene. Įtampa, kad ne-
pamirščiau teksto. Pjesė – keturių veiksmų. Kaip rei-
kės išlaikyti... Ačiū Dievui – pabaiga. Mes lenkiamės,
žiūrovai ploja, neša gėles. Neapsokamas pergalės
prieš save jausmas, padėka režisieriui ir scenos par-
tneriams, kad vedė, patikėjo ir kad įvyko išsipildy-

mo stebuklas. Vėliau – susitikimas su žiūrovais, vai-
šės apatinėje parapijos salėje, o po sekmadieninio
spektaklio – kviestiniai pietūs su poetu Bernardu
Brazdžioniu, rašytoja Ale Rūta ir kitais garbingais
svečiais. Spektaklio aptarimas, džiaugsmas, kad LA
įvyko dar viena LADS premjera, dar kartą buvo pa-
gerbtas lietuviškas žodis.

Valio! Scenos krikštas įvyko. Bendrystė su Los
Angeles Dramos sambūriu tęsėsi daugiau nei dešimtį
metų. Daugiau nei dešimtis sukurtų vaidmenų.
Scenos trauka liko visam gyvenimui. Los Angeles
dramos sambūris – tai ilgiausiai egzistavęs dramos
teatras išeivijoje. Apie jo veiklą mėginsiu papasakoti
kituose savo straipsniuose šeštadieninio „Vakario”
puslapyje.  

Iš k.: Agnė Baranauskaitė, Amanda Ragauskaitė ir  Greta Zambacevičiūtė.

Amandas ir Veronika Ragauskai. Asmeninio albumo nuotr.  

,,Karalius vagis” programėlė su dalyvių autografais. 
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Lapkričio 18 d., šeštadienį, 6 val. v. Western
Springs teatre vyks teatralizuotas koncer-
tas pagal Sandros Avižienytės  tekstus ,,3

dienos, 4 naktys”. Pakalbinau šio koncerto
atlikėją Rimantą Pažemecką.

– Jau ne pirmą kartą girdime Tave dainuojant. Kada
atsirado meilė muzikai?

–  Muziką, manau, mėgsta daugelis. Tačiau
tam,  kad lipti ant scenos reikia turbūt gimti jau tu-
rint užprogramuotus muzikinius sugebėjimus,  taip
lyg tvirtina mokslas. Šiuo atveju man tiesiog pasisekė.

– Dainuoti yra vienas dalykas, tačiau sukurti dainą –
kitas. Kas sunkiau – būti atlikėju ar kurti dainas?

– Pirmiausia nelaikau savęs atlikėju,  nes ge-
riausias dainavimo laikotarpis jau liko praeityje. Da-
bar, be abejonės, lieka tik kūryba, kuri yra tiesiog
mano hobis.

– Šį kartą koncerte skambės dainos, parašytos Sand-
ros Avižienytės žodžiams. Kaip atradai poetę Sandrą ir jos
kūrybą?

– Į Čikagą atklydusią Sandrą Avižienytę radau
netikėtai pavartęs jos eilėraščius. Patiko jų turinio
išbaigtumas, nesudėtingi, tačiau į visus klausimus
atsakantys tekstai. Jie labai tinka dainoms. Be to, jie
pakankamai lengvai įsimenami, kas labai reikalin-
ga dainai.

Šis koncertas bus sudėliotas iš dainų pagal
Sandros tekstus. Tiesa, bus taip pat keletas ,,koverių”,
kuriame per dainas bandysime papasakoti tam tik-
rą istoriją. Koncertas šiek tiek teatralizuotas.

– Ar iš visų 96 eilėraščių, sudėtų knygoje ,,3 dienos,
4 naktys”, gali išskirti vieną, esantį arčiausiai prie širdies,
kuris gal būt atspindėtų tave patį?

Netrukus sueis metai, kai tarp mūsų nebėra ilgus me-
tus Lietuvių rašytojų draugijai (LRD) vadovavu-
sios Stasės Petersonienės. Tačiau tradicinis LRD ren-
ginys, poezijos popietė ,,Pavasaris rudenį”, įvyko.
Jį organizuoti ėmėsi LRD veiklos perėmėja Daiva Pe-
tersonaitė. 

Spalio 22-osios popietę, kaip jau daug metų iš ei-
lės, į jaukią Čiurlionio galeriją Jaunimo cent-
re rinkosi tradicinės popietės dalyviai – poe-

ziją rašantys ir mėgstantys jos pasiklausyti. Savo
kūrybą skaitė veteranė Daiva Valeria Karuža, ren-
giniuose dalyvaujanti nuo 1970 metų, Teresė Bo-
gutienė, Kornelijus Jazbutis, kiek vėliau įsijungę
kun. Valdas Aušra, Vilija Vakarytė, Aldona Čes-
nalevičienė. Pirmą kartą LRD popietėje dalyvavo
jauna poetė Sandra Avižienytė, neseniai pristačiusi
ketvirtąją savo knygą. Kita veteranė – Eglė Juod-
valkė – tik išvakarėse grįžo iš Lietuvos, bet poezi-
jos popietės nepraleido.
Beje, šįkart Eglė, vykdama
į Lietuvą, turėjo ypatingą
misiją – nuvežti ir įteikti
LRD premiją Vytauto Di-
džiojo universiteto profe-
sorei Daliai Kuizinienei.
Išsamus pokalbis su lau-
reate buvo išspausdintas
,,Draugo” kultūriniame
priede š. m. spalio 28 d. nu-
meryje. Tik reiktų patiks-
linti – D. Kuizinienei skir-
ta ne 2017, bet 2014 metų
LRD premija, dėl painių
aplinkybių laureatę pasi-
ekusi tik šiemet. 2015
metų Lietuvių Fondo (LF)

suteikiama premija paskirta Stasei Petersonie-
nei (po mirties) – ji bus panaudota rašytojos atmi-
nimų knygai užbaigti ir išleisti. 

Pati Petersonienės popietėje taip pat tarsi da-
lyvavo – ji žvelgė į mus iš nuotraukos, prisimini-
mais apie mamą dalijosi, ištraukas iš jos atsimi-
nimų knygos paskaitė dukra Daiva. Buvo pami-
nėtas ir 3 klasės rašinėlis apie atgaivintą baltų ro-
žių krūmą, kurį Petersonienė vadino savo ,,pirmu
žingsniu į literatūrą”. Neakivaizdiniu būdu daly-
vavo ir kitas LRD narys, gyvenantis Lietuvoje – dr.
Vilimantas Zablockis, vasarą suruošęs gražų poe-
zijos renginį Petersonienės gimtinėje Šakėnuose.
Jo eilių Jaunimo centre paskaitė Daiva Karuža. 

Paklausta apie LRD ateitį Daiva Petersonaitė
sakė neabejojanti – per 60-metį perkopusi organi-
zacija ir toliau turi – ir gali – gyvuoti. (Artimiau-
siuose ,,Draugo” numeriuose, kultūros priede,
skaitykite išsamų Žydronės Kolevinskienės straips-
nį, supažindinantį su LRD istorija.)  

Pabaigoje norėtųsi padė-
koti dabartinei LRD pirmi-
ninkei už pasiryžimą nenu-
traukti veiklos, poetams – už
dalyvavimą, solistei Nijolei
Penikaitei ir akompaniatorei
Jūratei Lukminienei – už ma-
lonų erdvės užpildymą gra-
žia muzika, visiems susirin-
kusiems – už neblėstantį su-
sidomėjimą poetiniu žodžiu.
Gaila tik, kad Čiurlionio ga-
lerijos sienos tą popietę buvo
tuščios, ir kad kaskart atsi-
randa klausytojų ar žiūrovų,
,,užmirštančių” išjungti savo
telefonus.

,,Draugo” info

Lietuvių rašytojų draugija: tradicijos ir iššūkiai

Popietės dalyviai (stovi iš k.): Kornelijus Jazbutis, Teresė Bogutienė, Daiva Valeria Karuža, kun. Valdas Aušra, Al -
dona Česnalevičienė, Sandra Avižienytė, Eglė Juodvalkė, Vilija Vakarytė, Daiva Petersonaitė, Jūratė Lukminienė ir
Nijolė Penikaitė. Priekyje sėdi su dalyviais panoręs nusifotografuoti svečias iš Lietuvos Stasys Povilaitis.

Ramunės Lapas nuotr.

Stalčiuje guli nemažai medžiagos naujoms dainoms
– Koncerto pavadinimas, toks pat kaip ir S. Avi-

žienytės naujai išleistos knygos – ,,3 dienos, 4 naktys”.
Tai tarsi trys spalvos, trys dalys be pertraukų.

Man asmeniškai labiausiai patiko tikrai įdomiai,
sakyčiau drąsiai, su sarkazmu, per tokią tragiško hu-
moro prizmę parašytas eilėraštis ,,Nemiga”. Tokį
tekstą jau ilgai ilgai ,,medžiojau”, nes tai ideali me-
džiaga bliuzui. Parinkau standartinę bliuzo muziką.
Taip gimė daina ,,Šįvakar vynas nepadės”. Be abejo,
yra dar keletas tikrai gerų tekstų iš kurių gimė dai-
nos, tačiau man labiau įdomi ši. 

– Ar esi sukūręs dainų kitų poetų eilėms?
–  Taip. Esu parašęs keletą dainų pagal kitų au-

torių eiles. Gal labiausiai pavykusi, kaip man pačiam
atrodo, daina ,,Dukrai” pagal Roberto Danio tekstą.

– Kaip gimsta daina? Perskaitai eilėraštį ir gimsta me-
lodija, ar turi sukūręs melodiją, skaitai eiles – ir – eurica!
Štai šito būtent ir reikėjo?

– Mano dainos gimsta įvairiai: tiek melodija gali
atsirasti pirmiau, tiek perskaitytas tekstas, kuriam
,,limpa” muzika. Visa esmė jų tarpusavio atitikime
– tekstas, jame pasakojama istorija turi atitikti nuo-
taiką melodijoje. Gal tai ir lemia galutinį rezultatą,  ar
gausis kažkas tokio, kas ,,užkabintų” klausytojo pa-
sąmonę.

– Jeigu trimis žodžiais reikėtų pasakyti, kas sieja vi-
sus Tavo sukurtas dainas, kokie jie būtų?

– Tekstas, melodija, harmonija.

Nukelta į 14 psl.

Rimantas Pažemeckas. Rūtos Pažemeckienės nuotr.

Stasė Petersonienė su dukra Daiva. 
Šeimos archyvo nuotrauka
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Balzeko muziejaus 2017 m. žmogus – Darius Polikaitis
Atkelta iš 1 psl.

Darius Polikaitis dar 1997 m. ap-
dovanotas JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos muzikos premija, o
2010-aisiais „Metų žmogumi” jį išrinko
JAV lietuvių internetinis laikraštis „Bi-
čiulystė”. 2014 m. Lietuvos valstybė
Darių Polikaitį apdovanojo ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” medaliu. Tais pa-
čiais metais už Lietuvos nacionalinės
kultūros ir dainų švenčių tradicijos
puoselėjimą jam ir jo vadovaujamam
meno ansambliui„Dainava” skiriama
Užsienio reikalų ministerijos bei Lietu-
vių liaudies kultūros centro „Aukso pa-
ukštės” premija. 

Ir šie metai tapo neeiliniai – Darių
Polikaitį metų žmogumi išrinko Balze-
ko muziejus. Išskirtinis interviu su juo
apie praeitį, tikslus bei džiaugsmus. 

Dariau, pirmiausia turiu pasvei kinti
su Jūsų vertu apdovanojimu nominacija ir
pasidžiaugti, jog sunkus darbas buvo pa-
stebėtas ir tinkamai įvertintas.

Nuoširdžiai dėkoju už sveikinimą.
Nors džiaugiuosi, kad mano indėlis į
užsienio lietuvių gyvenimą yra pozi-
tyviai vertinimas, turiu pripažinti,
kad truputį nepatogiai jaučiuosi su-
laukęs tokio dėmesio, nes mūsų vi-
suomenėje yra daug puikių žmonių,
kurie verti šios nominacijos. Neretai la-
biausiai verti žmonių pagarbos tie,
kurie tyliai, be viešo visuomenės pri-
pažinimo atlieka pačius nuostabiau-
sius ir svarbiausius darbus. 

Nuo pirmojo mūsų interviu 2010 m.
pralėkė septyneri metai. Daugiausia, beveik
dvidešimt, straipsnių yra apie meno an-
samblio „Dainava” pasirodymus, vienoje Jūs
esate pasakęs: „Kai žmogus kopia į kalną,
jis galvoja, kad tikslą pasieks, kai į jį
įkops, tačiau įkopęs pamato, kad už jo dar
begalė viršūnių, kurias taip pat reikės
įveikti”. Kiek viršūnių teko įveikti nuo tų
1988-ųjų, tapus  „Dainavos” vadovu?

Nežinau, nes jų neskaičiavau. Bet
man atrodo, kad svarbiausia yra ne
įveiktos viršūnės, bet pakopos, kurios
dar neįveiktos arba dar neatsisklei-
dusios. Manau, kad vadui (lyderiui) pir-
miausia reikia nuolatos stengtis tobu-
lėti pačiam. O kad tai įvyktų, reika-
lingas kuklumas, drąsa ir atvirumas.
Kuklumas padės suprasti, jog visko ne-
žinai ir, ko gera, niekada visko nesu-
žinosi. Drąsa stums siekti naujų vir-
šūnių, nors ir žinant, kad visų nieka-
da nepasiseks pasiekti, o atvirumas
skatina nepasikliauti vien savo iš-
mintimi.  

Jūsų atėjimas į „Dainavą” įnešė naujų
vėjų, galima sakyti, visai pakeitė kolekty-
vo veidą. Pradėjote atlikti ne tik daugiau lie-
tuvių kompozitorių kūrinių, tačiau taip pat
pasikeitė kūrinių sudėtingumas, o pastarųjų
metų koncertai tapo įsimintini daugeliui Jūsų
gerbėjų. 

Galvočiau, kad tai iš dalies lai-
mingas sutapimas. Pradėjus vadovau-
ti „Dainavai”, tuo pačiu prasidėjo ir
Lietuvos atgimimas, atvėręs duris nau-
jam kolektyvo bendradarbiavimui su
muzikais, kompozitoriais bei meni-
ninkais iš Lietuvos. Tiesa, nestigo ir
noro bendrauti. Pirmą kartą Lietuvo-
je lankiausi 1989 m. Kartu su pusbro-
liais ir draugais grojome „Roko mar-
še”. Pamenu, kaip kažkas pasakė, jog
iš visų „Roko marše” grojančių „už-

sieniečių” esu pats „lietuviškiausias”
(juokiasi). Gal dabar tai atrodo vaikiš-
ka, bet, prisipažinsiu, buvo labai ma-
lonu. Būtent tada supratau, kad neno-
riu Lietuvoje būti turistas, ir kartu tai
mane angažavo plėsti ryšius su Lietu-
va ir susivokti, kad ir gyvenant už jos
ribų galima prisidėti prie tautos kul-
tūrinio ir dvasinio vystymo. Šia nuo-
stata vadovaujuosi iki šiol. Tas laiko-
tarpis taip pat buvo sudėtingas išeivi-
jos lietuviams. Turėjome išmokti nau-
jai bendrauti ir suprasti vienas kitą, čia
turiu omenyje įvairias „bangas”. Pri-
pažįstu, kad man labai padėjo auklėji-
mas ateitininkiškoje, krikščioniškoje
dvasioje. Tai padėjo tvirtus dvasinius
pamatus, įskiepijo atvirumą laiko kai-

tai ir tėkmei, kitaip galvojančiam žmo-
gui. Už tai esu labai dėkingas savo tė-
veliams, mano jaunystės vadovams
bei mokytojams. 

Dariau, su „Dainava” Jūs užaugote kaip
dirigentas ir ansamblio vadovas. Kokia to kai-
na?

„Dainavos” ansamblyje darbą pra-
dėjau turėdamas labai mažą supratimą
apie chorvedybą, todėl visiškai sutin-
ku, kad kartu su „Dainava” užaugau ir
aš. O prisimenant šį laikotarpį su-
prantu, kiek daug kantrybės reikėjo
tuometiniams choristams. Už ką esu la-
bai dėkingas, nes jų kantrybės, supra-
timo ir paramos dėka pamilau chorinį
meną ir darbą su kolektyvu. Dabarti-

niams dainaviečiams, o taip pat ir
„Vyturio” jauniesiems choristams bei
jų tėveliams turiu pasakyti didelį ačiū
už palaikymą, nes tai, ko mes pasie-
kėme, yra mūsų visų bendro darbo, ge-
ranoriškumo ir pasišventimo rezul-
tatas. Tačiau už visus pasiektus malo-
nius ir širdžiai artimus dalykus di-
džiausią kainą moka mano šeima. Tu-
riu nuostabią žmoną Lidiją, gyvenimo
bendrakeleivę, geriausią sielos draugę.
Todėl esu palaimintas. O mūsų vaikai
– tai tikrai yra pajutę mano veiklos
„kainą”. Ypač, kai per didelis darbų
krūvis sukelia įtampą namuose, tė-
čiui tapus irzliam, nepakančiam (juo-
kiasi). Su Lidija viliamės, kad vaikai iš
mūsų išmoks gyventi ne sau, o ki-
tiems. Anot Marcinkevičiaus: „...turbūt
ne dėl savęs esu – esu turbūt dėl ko nors
kito...”.

Daugelis net nepagalvotų, kad „Dai-
nava” – ne profesionalus choras, pavasarį
stebinęs Ola Gjeilo „Saulėtekio Mišiomis”
arba A. Mozarto „Mažosiomis Mišiomis B-
Dur”. Kokių dar aukštumų siekia Jūsų
am bicingas charakteris?

Negaliu nesišypsoti išgirdęs, kad
mano charakteris ambicingas, nes sa-
vyje randu ir ne visai patrauklių bruo-
žų (juokiasi). Tie, kas mane geriausiai
pažįsta, tai patvirtintų. Nuo pat vai-
kystės išsiskiriu užsidegimu. Jeigu
kažkas mane „veža”, nebelieka jokių
apribojimų, kliūčių. Tokiais atvejais tė-
vai sakydavo, kad „neturiu saiko”.
Nors toks charakterio bruožas man la-
bai padeda chorinėje veikloje, nuolat
siekiant suderinti tai, kas vertinga
chorui, tinkama žiūrovui ir naudinga
man, kaip muzikui ir kaip žmogui. Daž-
niausiai, bent iki šiol, šie trys poreikiai
sutapdavo arba bent jau nepriešta-
raudavo vienas kitam. Mano ir „Dai-
navos” užduotis yra ne tik „pamalo-
ninti” klausytoją, bet kartu paskatin-
ti pažvelgti į muziką giliau. Neretai su-
silaukiam kritikos, jog mūsų koncertai
yra „per rimti”. Tačiau savyje jaučiu,
kad, siekdami kokybės ir prasmingu-
mo, klausytojams parodome nuoširdžią
pagarbą, pasitikėjimą, priartiname
prie grožio bei atskleidžiame meno
prasmę. 

Kokie kūriniai Jus augina, arba, koks kū-
rinys dar svajonėse, dar nesate tam pasi-
rengęs?

Nepasakysiu nieko nauja – kiek-
vieną chormeisterį ar dirigentą trau-
kia iškiliausių kompozitorių šedev-
rai. Minėjote, jog pavasarį atlikome V.
A. Mozarto „Mažąsias Mišias B-Dur”,
kurias repetuodami pajutome, jog pri-
siliečiame prie kažko nuostabaus, nes
šios muzikos pagalba įgauname gali-
mybę pabendrauti su genijumi. Šiai
dienai kažko svarbaus, ypatingo kūri-
nio neturiu. Repertuaro atranką ribo-
ja įvairios aplinkybės, iš kurių tik vie-
na yra choro pasiruošimo lygis. Turiu
pastebėti, jog ir kūrinio atlikimo to-
bulumui ribų nėra, nes neretai pasi-
taiko, jog popieriuje paprastu atro-
dantis kūrinys tampa sudėtingas, jei-
gu nori jį atlikti nuoširdžiai. 

Džiugu pastebėti, jog labai artimai
bendradarbiaujate su Lietuvos kompozito-
riais ir atlikėjais, esate dainų švenčių dalyvis,
organizatorius bei dirigentas.

1994, 1998, 2003, 2009 ir 2014 m. di-
rigavau Lietuvoje rengtose Dainų šven-
tėse. Jau kuris kartas Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenė paskyrė mane išei-
vijos chorų koordinatoriumi dainų

Darius ir Lidija – sielos draugai ir gyvenimo bendrakeleiviai. 

Darius Polikaitis su savo mažaisiais auklėtiniais – ,,vyturiukais”.

,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas (iš k.): Marius Polikaitis, Vidas Neverauskas, Darius
Polikaitis, Liudas Landsbergis, Audrius Polikaitis ir Kastytis Šoliūnas.  

Asmeninio archyvo nuotraukos
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IŠ ATeITININKų GYVeNImO
šventėms Lietuvoje. 2006 ir 2010 m. buvau Šiaurės
Amerikos lietuvių dainų švenčių kūrybinių gru-
pių narys bei dirigentas, o 2015 m. ėjau X Šiaurės
Amerikos lietuvių dainų šventės meno vadovo pa-
reigas. Visa ši veikla nuveda į glaudesnį „Daina-
vos” bendradarbiavimą su Lietuvos muzikais. Iš-
likę ypač šilti ir draugiški santykiai su kompo-
zitore Nijole Sinkevičiūte, kuri „Dainavai” yra pa-
rašiusi net tris stambios formos kūrinius. Esame
koncertavę su folkloro muzikos atlikėja Veronika
Povilioniene, pianistais Sonata ir Roku Zubo-
vais, birbynininku Dariumi Kilšiu, roko muzi-
kantu Andriumi Mamontovu,  berniukų choru
„Dagilėlis” ir jų vadovu Remigijumi Adomaičiu,
Vilniaus choru „Bel Canto”, džiazo pianistu Ar-
tūru Anusausku bei daugeliu kitų. Su malonumu
prisimenu koncertus, kai dirigavau Lietuvos
chorams „Aidija” ir „Ąžuoliukas”. 2015 m., Dai-
nų šventės metu, užsimezgė glaudus bendradar-
biavimas su vokaliste Rasa Serra bei liaudies inst-
rumentų specialistu Sauliumi Petreikiu, kurie da-
lyvavimu ir kūrybingumu labai praturtino pačią
šventę. Palaikau glaudžius ryšius su Lietuvos
chorvedžiais ir kai galiu, dalyvauju Lietuvos
chorvedžių vasaros akademijose. 

Išeivijoje gyvenantiems lietuviams yra labai
svarbu palaikyti „gyvą” ryšį su Lietuva, nes tai
praturtina ne tik išeiviją, bet ir pačią Lietuvą.

Viename interviu minėjote, jog 1994 m. Dainų šven-
tės Lietuvoje metu turėjote garbės uždegti šventės ati-
darymo fakelą, dėl ko labiau jaudinotės nei dėl diriga-
vimo. Kokius dar momentus paminėtumėte kaip la-
biausiai įsimintinus?

Kiekviena dainų šventė yra įsimintina savaip.
Bet norėčiau paminėti tris įsimintiniausius mo-
mentus. Pirmasis – 2009-aisiais – Tūkstantmečio
dainų šventė Lietuvoje nepaprastai pakilia nuo-
taika. Vingio parke dar niekada nebuvau matęs
tiek daug klausytojų. Lietuvos žmonės ypač šiltai
priėmė išeiviją. 2014 m. dainų šventėje, taip pat
Lietuvoje, teko garbė diriguoti savo kūrinį „Bro-
lis”. Diriguoti dainų šventėse visada yra jaudi-
nantis momentas, bet diriguoti savo kūrinį Lie-
tuvoje – to niekada nesitikėjau. Trečiasis būtų –
2015 m. dainų šventė Čikagoje, kuriai teko vado-
vauti. Esu dėkingas chorvedžiams, dirigentams,
choristams, statistams, organizaciniam komitetui,
savanoriams bei visiems, kurie vienaip ar kitaip
prisidėjo prie šventės sėkmės, o labiausiai trims
asmenims – Kastyčiui Giedraičiui, Vytui Čup-
linskui ir Liudui Landsbergiui, įdėjusiems begalę
darbo, laiko ir širdies.

O kalbant plačiąja prasme, labiausiai įsi-
mintini gyvenimo momentai, susiję su Lidijos ir
mano trijų vaikų gimimu. Kovo, Dainos ir Vito gi-
mimo aplinkybės buvo skirtingos, tačiau vieno-
dai jautrios ir nuostabios. Dėkoju Dievui už didelę
dovaną patirti naujos gyvybės atėjimo į šį pasaulį
stebuklą.

2011-aisiais esu klaususi, kokį save matote po 20
metų. Nedvejodamas atsakėte, kad su Lidija būsite se-
neliai, o „Dainavos” gyvenime nieko nebus pasikeitę.
Bet štai tada galvojote, kad bus galima užleisti vietą jau-
nesniems. Ką šiandien Darius Polikaitis mano, kas jo
laukia po 20 metų?

Nesu tas, kuris labai daug galvoja apie tolimos
ateities planus. Prieš daug metų didelį įspūdį yra
padariusi vokiečių psichologo Viktor Frankl
įžvalga, kad ne mes, žmonės, ieškome gyvenimo
prasmės, o gyvenimas pateikia situacijas, klaus-
damas, kaip įprasminsime šią akimirką. Todėl gal-
voju, kad man gyvenimas ir toliau pateiks iššūkių,
o aš stengsiuosi su jais susidoroti, vadovauda-
masis tais pačiais principais, kuriais ligi šiol sten-
giausi vadovautis.

Ko nesikuklindamas sau palinkėtumėte Balzeko mu-
ziejaus metų žmogaus nominacijos proga? 

Mažiau prieš miegą žiūrėti televizorių (juo-
kiasi). O jeigu rimtai, noriu būti vilties ir meilės
žmogus.

Gal nuskambės banaliai, bet tikrai gimėte po lai-
minga žvaigžde.

Visko gali būti, juk negaliu skųstis, kad nuo-
bodžiai gyvenu. 

Ačiū už pokalbį ir iki kitų susitikimų.

REKOLEKCIJOS
VYRAMS

Šeštadienį, gruodžio 9 d.
9 val. r.  – 1 val. p. p.

Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr.  Lemont, IL

,,ŠV. JUOZAPAS: 
VYRŲ VYRAS”
Rekolekcijas veda: 

kun. Lukas Laniauskas SJ
kun. Gintaras Vitkus SJ

ir  Matas Čyvas

Prašoma užsiregistruoti iš anksto: 
pas Dainę Quinn:  dainequinn@gmail.com arba

Ritą Maleiškienę  tel.  630-888-5013
Auka:  20 dol.

Rekolekcijas rengia:  Ateitininkų namai ir
Pal. Jurgio Matulaičio misija

Kviečiami visi vyrai.

Korp! Giedra metinė šventė – Kristaus Karaliaus sekmadienį, lapkr. 26 d. 

Kviečiame į giedrininkių šventę
Korp! Giedra narės su LR gen. konsulu Marijumi Gudynu (sėdi viduryje) 2016 m. metinėje šventėje Ateitininkų
namuose. Dainos Čyvienės nuotr.

2018 metais
ŠAAKalbos
balandžio mėn. 6–8 d. – Toronte, Kanadoje.

ŠAAKalbos tai ,,Ted Talks” pobūdžio trumpi pokalbiai, pas-
kaitos aktualiomis temomis. Pirmas ŠAA Kalbos renginys
įvyko 2014 m. Washington, DC.

Rengėjai: Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdybos
sudarytas komitetas.

ŠAAKalbos dalyviai renkasi Marriott viešbutyje Toronto
Bloor Yorkville, Ontario, Canada. Dau giau informacijos rasi-
te ,,Facebook”  https:// tin yurl .com/y9w8kdr2

AF suvažiavimas
balandžio 7–8 d. Kaune, Ateitininkų rūmuose (Laisvės al.
13). Suvažiavime svarstysime praėjusių metų veiklą, kelsi-
me idėjas ateičiai, rinksime AF pirmininką, tarybą, valdybą,
MAS, SAS ir ASS valdybų narius. Daugiau info: www.atei-
tis.lt

AF sąskrydis
Ateitininkų federacijos sąskrydis vyks liepos 7–8 d. (šešta-
dienį-sekmadienį), iš karto po Dainų šventės. Tikimasi
sulaukti daug dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio!
Sąskrydis bus skirtas akademiškai ir kūrybiškai pažymėti
mūsų valstybingumo atkūrimo šimtmetį. Numatyta vieta –
Berčiūnų stovykla.

Ateitininkų namų knygų klubas
Rinksis gruodžio 6 d., trečiadienį, 10 val. r. Bus diskutuoja-
ma knyga: ,,The One-In-A-Million Boy”, autorė – Monica
Wood. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Informacija: daine-
quinn@gmail.com

Moksleivių Žiemos kursai
Kur kylančioji generacija kyla

Ateitininkų pasaulėžiūros kursai vyks gruodžio 26 d. – sau-
sio 1 d. Dainavoje. Kviečiami visi moksleiviai – ateitininkai ir
ne ateitininkai. Žiemos kursų registracija prasidės lapkri-
čio 23 d., o ne lapkričio 15, kaip buvo anksčiau skelbta. Re-
gistruokitės internetu mesmas.org tinklalapyje. Bus galima
ir elektroniškai siųsti kursų mokestį.

Kursus rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba.

Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studen-
tai ir neseniai studijas baigusieji. Kreipkitės į Viktutę Si-
liūnienę el. paštu: viktute@siliunas.com

Čikagos ateitininkų kūčių šventė
gruodžio 17 d., 1 val. p. p. Jaunimo centre, 5620 South Cla-
remont Ave., Chicago. Registruokitės iki gruodžio 10 d. pas
Oną Daugirdienę, odaugirdas@hotmail.com, tel. 630-325-
3277.

Šv. Mišios, Pal. J. Matulaičio misijoje 9 val. r. (Giedrininkės renkasi bažnyčios prieangyje 8:30 val. r.)

Po šv. Mišių, 10:30 val. r. Ateitininkų namuose Lemonte vyks šventės akademinė dalis: 
•  Giedrininkių įžodis
•   Meninė programa – Šatrijos korporacijos nario, poeto Kazio Bradūno gimimo 100-mečio 

paminėjimas – poezijos ir dainų pynė.
•  Pabendravimas ir vaišės.

Giedrininkės, kitų korporacijų nariai, ateitininkai ir lietuvių visuomenė kviečiami dalyvauti.



2017 LAPKRIČIO 11,  ŠEŠTADIENIS DRAUGAS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  IR pASAULIS

Rekordus muša emigracija ir imigracija
Vilnius (BNS) – Šiemet iki lapk-

ričio iš Lietuvos emigravo daugiau
gyventojų, nei pernai per visus metus,
tačiau rekordines aukštumas pasiekė
ir imigrantų skaičius.

Šių metų sausio-spalio mėnesiais
iš Lietuvos emigravo 50 888 gyventojai,
iš jų per 96 proc. yra Lietuvos piliečiai.
Pernai per visus metus Lietuvą paliko
50 333 gyventojai.

Imigracija taip pat jau viršijo per-

nykščius rodiklius: per dešimt mėnesių
į Lietuvą atvyko 23 516 asmenų, kai per
visus 2016-uosius Lietuva sulaukė 20
162 imigrantų. Šiemet sausį–spalį grį-
žusių Lietuvos piliečių skaičius išaugo
beveik tūkstančiu: atvyko 15 110 lietu-
viai, kai pernai per visus metus – 14 207.

Pamažu didėja į Lietuvą atvyks-
tančių užsieniečių dalis:  pernai jie
sudarė 30, per dešimt šių metų mėne-
sių – 36 procentus.

Helsinkis/Vilnius (KAM info) –
Krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis, viešėdamas Helsinkyje, dvi-
šaliame susitikime su Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Gynybos sekretoriumi
gen. James Mattis aptarė Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimo gynybos srityje
klausimus.

Susitikimo metu ministras JAV
gynybos sekretorių informavo apie
Krašto apsaugos ministerijos Gynybos
resursų tarybos sprendimą kreiptis į
JAV vyriausybę dėl galimybės įsigyti
šarvuotus visureigius. JAV gynybos

sekretorius pasveikino ministrą su
šiuo sprendimu ir pažymėjo, jog tai su-
stiprins dvišalius santykius gynybos
srityje. 

R. Karoblis ir J. Mattis taip pat ap-
tarė Lietuvos ir JAV karių dalyvavimą
bendrose tarptautinėse operacijose
Afganistane ir Irake. J. Mattis pabrė-
žė, jog JAV ypatingai vertina Lietuvos
dalyvavimą ir pastangas vykdyti tarp-
tautinius įsipareigojimus, nepaisant
sudėtingos saugumo situacijos Baltijos
ir Šiaurės šalių regione, kai kariai rei-
kalingi ir savo šalyse.

R. Karoblis susitiko su JAV gynybos sekretoriumi 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-
nistras pirmininkas Saulius Skver-
nelis susitiko su Lietuvoje gamyklą nu-
sprendusios statyti Vokietijos techno-
logijų ir automobilių komponentų ga-
mintojos, pramonės mižinės „Conti-
nental” atstovais.

„Vokietijos automobilių kompo-
nentų gamintojos ‘Continental’ spren-
dimas Lietuvoje statyti gamyklą yra
neeilinis įvykis Lietuvoje. Dėkodama
už pasitikėjimą Lietuvos Vyriausybė

įsipareigoja padėti ‘Continental’ įsi-
kurti ir pradėti gamybą Lietuvoje kaip
įmanoma greičiau ir sklandžiau”, – tei-
gia premjeras Saulius Skvernelis.

Jau skelbta, kad „Continental”
statys gamyklą Lietuvoje. Per atei-
nančius penkerius metus į naują elekt-
ronikos komponentų gamybos padali-
nį planuoja investuoti 95 mln. eurų ir
sukurti 1 000 naujų darbo vietų. Tiki-
masi gamybą pradėti iki 2019 metų vi-
durio.

Vyriausybė džiaugiasi istorine investicija  

Vilnius (LNK.lt) – Kom-
pensacijos žydams ir jų pa-
likuonims už privataus tur-
to nusavinimą nacių okupa-
cijos metais supriešintų vi-
suomenę, sako valdančiųjų
Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjūdžio pirmininkas Ra-
mūnas Karbauskis.

Jis tvirtino, kad tokioje
pat situacijoje karo metu at-
sidūrė ir lietuviai, kai jie
buvo ištremti į Sibirą sovie-
tų valdžios bei neteko turto.
„Tai gimdytų supriešinimą visuome-
nėje netgi ir tam tikrą turėtumėme ne-
gatyvų efektą, išskirtumėme vieną
gyventojų, Lietuvos piliečių grupę
nuo kitos, pagal tautybę”, – teigė R.
Karbauskis.

Grąžinti nuosavybę Holokaustą
išgyvenusiems žydams ir jų palikuo-
nims Vyriausybę ragina Jungtinių
Valstijų pareigūnai ir Lietuvos žydų

bendruomenė.
Lietuva įsipareigojusi iki 2023

metų išmokėti 37 mln. eurų kompen-
saciją už Lietuvos žydų  religinių ben-
druomenių nekilnojamąjį turtą.

Vokietijos okupacijos metais na-
ciai ir jų kolaborantai lietuviai nužu-
dė apie 195 tūkst. Lietuvos žydų. Karo
pabaigos sulaukė 5–10 proc. Lietuvos
žydų. 

Kompensacijos žydams supriešintų visuomenę 

Vilnius (LRS info) – 2017 m. Lais-
vės premiją siūloma skirti laisvės gy-
nėjai, politinei kalinei Nijolei Sadū-
naitei. Laisvės premija siekiama įver-
tinti asmenų ir organizacijų laimėji-
mus ir indėlį ginant žmogaus teises,
plėtojant demokratiją, skatinant tarp-
valstybinį bendradarbiavimą kovo-
jant už Rytų ir Vidurio Europos tautų
laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. 

Laisvės premija anksčiau įteikta
Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus
teises ir demokratiją Sergejui Kova-
liovui, Antanui Terleckui, leidinio

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-
kos” steigėjui, redaktoriui arkivysku-
pui Sigitui Juozui Tamkevičiui, Len-
kijos visuomenės veikėjui, disiden-
tui, vienam iš „Solidarumo” lyderių,
žurnalistui, eseistui ir politikos pub-
licistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta
Wyborcza” vyriausiajam redaktoriui
Adamui Michnikui. Laisvės premija
skirta Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkui, Lie-
tu vos Nepriklausomybės Akto signa-
tarui Vytautui Landsbergiui ir Prezi-
dentui Valdui Adamkui. 

Laisvės premiją siūloma skirti N. Sadūnaitei

D. Trump pasirašė verslo sutartis
Pekinas (ELTA) – JAV ir Kinija

Donaldo Trump vizito Pekine metu pa-
skelbė pasirašiusios verslo sutartis
už daugiau kaip 250 mlrd. dolerių.

Sandoriai apima platų spektrą,
nuo sojos pupelių ir aviacijos kompo-
nentų importo, iki didelių projektų,
kaip suskystintų gamtinių dujų pro-
jekto vystymas ir eksportas iš Aliaskos.

Kinijos prezidentas Xi Jinping
pripažino, kad tarp šalių prekybos
klausimais yra šiek tiek trinties ir
paragino daugiau JAV kompanijų da-

lyvauti naujuoju šilko keliu vadina-
mame projekte „One Belt, One Road”. 

Po sutarčių pasirašymo ceremo-
nijų Kinijos prekybos ministras Zhong
Shan sandorius pavadino „stebuklu, ne
tik JAV- Kinijos santykiuose, bet viso
pasaulio istorijoje”.

Tačiau kai kurie analitikai tei-
gia, kad milžiniški sandoriai didelės
įtakos neturės, kol Kinija nepanaikins
struktūrinių barjerų, neleidžiančių
JAV kompanijoms sąžiningai konku-
ruoti kinų rinkoje. 

Anuliuota Katalonijos nepriklausomybės deklaracija
Madridas (ELTA) – Ispanijos

Konstitucinis Teismas pranešė anu-
liavęs praėjusį mėnesį Katalonijos
parlamento vienašališkai paskelbtą re-
giono nepriklausomybės deklaraci-

ją.
„Spalio 27 dienos nepriklauso-

mybės deklaracija paskelbta priešta-
raujančia konstitucijai ir negaliojan-
čia”, – informavo teismo atstovė. 

Washingtonas (Diena.lt) – Nuo
lapkričio 9 dienos įsigalioja nauji JAV
apribojimai amerikiečių kelionėms į
Kubą. Į „juodąjį sąrašą” įtrauktos kai
kurios Kubos valstybinės įmonės ir or-
ganizacijos, įskaitant parduotuves ir
viešbučius. Šiame sąraše 180 valstybi-
nių ir karinių kompanijų. 

Dabar dauguma amerikiečių galės
ten vykti tik su organizuotomis turis-
tų grupėmis. Prezidentas Donald

Trump yra žadėjęs, kad atšauks Barack
Obama susitarimus su Kuba. 

Amerikos pareigūnai neigia, kad
šie apribojimai susiję su vadinamomis
akustinėmis atakomis prieš ameri-
kiečių diplomatus Havanoje. JAV iždo
sekretorius sako, kad Washingtonas
šiomis priemonėmis siekia, kad Kubos
valdžia suteiktų daugiau politinės ir
ekonominės laisvės savo žmonėms,
plėtojant smulkųjį verslą.

Įsigalioja nauji JAV apribojimai į Kubą 

Sana (ELTA) – Jei nebus atnau-
jintas pagalbos tiekimas, Jemenui gre-
sia didžiausias pasaulyje per pasta-
ruosius dešimtmečius badas, kuris pa-
reikalaus milijonų aukų, įspėjo Jung-
tinių Tautų (JT) pareigūnas.

JT generalinio sekretoriaus pava-
duotojas humanitarinių reikalų srity-
je Mark Lowcock paragino Saudo Ara-
bijos vadovaujamą koaliciją nutrauk-
ti karo išvarginto Jemeno blokadą. 

Husių sukilėliams paleidus raketą
į Rijadą, lapkričio 6 dieną koalicija už-
darė oro, sausumos ir jūros maršrutus

į Jemeną. Saudo Arabijos teigimu, blo-
kada buvo būtina užkirsti Iranui kelią
tiekti sukilėliams ginklus. Pats Iranas
neigia, kad apginkluoja sukilėlius.

„Jei šios priemonės nebus at-
šauktos, Jemene kils badas. Tai bus di-
džiausias badas pasaulyje per dešimt-
mečius su milijonais aukų”, – sakė M.
Lowcock. 

JT teigimu, septyni milijonai Je-
meno gyventojų atsidūrė ant bado ri-
bos. Jemenas priklauso nuo importo,
bet šiuo metu į šalį negali patekti nei
maistas, nei vaistai.

JT įspėja dėl didžiausio pasaulyje bado

Varšuva (Bernardinai.lt) – Lenki-
jos bendrovėje „TD Anthracite” susi-
pynė Donecko separatistų ir Italijos
verslo interesai. Per trejus metus kom-
panija padidino savo apyvartą 125 kar-
tus, rašo Lenkijos laikraštis „Gazeta
Prawna”.

Pasak leidinio, Lenkija nebuvo vie-
nintelė Europos Sąjungos valstybė, į ku-
rią buvo gabenamos anglys iš Rusijos
okupuotų Ukrainos regionų. Jos buvo
eksportuojamos į dar mažiausiai pen-
kias kitas ES šalis, tarp jų – į Austriją

ir Italiją. Tai svarbu, kadangi teiginys,
jog esą prekės iš apsišaukėlių Donbaso
respublikų neimportuojamos, buvo Eu-
ropos Komisijai (EK) argumentas ne-
skelbti prekybos su šiais regionais em-
bargo, pažymi „Gazeta Prawna”.

Anksčiau žiniasklaidoje jau buvo
pasirodę pranešimų, kad Lenkija per-
ka anglių Kijevo nekontroliuojamame
Donbase. Spalio 4 d. Ukrainos energe-
tikos ir anglių pramonės ministras
Ihor Nasalik pareiškė esąs nusivylęs dėl
šio fakto. 

Ukrainos separatistai lobsta 

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus paprašė nesinaudoti
mobiliaisiais telefonais per religines ap-
eigas. 

„Kai kunigas per Mišias sako ‘aukš-
tyn širdis’, jis anaiptol nenori pasaky-
ti ‘aukštyn telefonus, fotografuokite’.
Ne, tai blogas įprotis”, – pareiškė Romos
katalikų bažnyčios vadovas per savai-
tinę audienciją Šv. Petro aikštėje.

„Man darosi labai liūdna, kai per
pamaldas čia, aikštėje, arba bazilikoje
matau tiek iškeltų telefonų. Ir taip el-
giasi ne tik paprasti tikintieji, bet ir ku-
nigai, ir vyskupai”, – sakė jis.

Tačiau popiežius mano, kad inter-
netas ir socialiniai tinklai yra „Dievo
dovana”, jeigu jais tinkamai naudoja-

masi. 
Pranciškus turi „Twitter” paskyrą

su 14,7 milijono sekėjų.

Paprašė nesinaudoti mobiliaisiais telefonais

Nužudytų ir ištremtųjų žydų turto dalybos (aukcionas)
1941 m. vasarą Utenoje. Utenos žydai.lt nuotr.  

Popiežius paprašė Mišiose nesinaudoti mo-
biliaisiais telefonais. Fortune nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

New Yorko „Madison Square Garden”
lapkričio 4 d. surengtame mišrių kovos
menų (MMA) turnyre Ultimate Fighting
Championship („UFC 217”)  sužibo lie-
tuvių kilmės kovotojos Rose Namaju-
nas žvaigždė. Kovoje dėl UFC moterų
minimalaus svorio kategorijos pasau-
lio čempionės diržo vilčių neturėjusi R.
Namajunas pirmajame raunde per 3
min. 3 sek. nokautavo lenkę Joanną
Jedrzejczyk. Už šią sensacingai laimė-
tą kovą Rose buvo įvertinta 50 tūkst.
JAV dolerių premija.

Jau pačioje kovos pradžioje po R.
Namajunas smūgio lenkė krito
ant ringo dangos. Ji  greitai atsi-

mės kovotojai.
J. Jedrzejczyk po kovos kalbėjo,

kad norėtų susigrąžinti čempionės
diržą, tačiau R. Namajunas nemano,
kad lenkė jau artimiausiu metu vėl
bus jos varžove. 

Beje, tai pirmas kartas UFC isto-
rijoje, kai turnyre, kuriame vyko trys
kovos dėl čempiono diržų, savo titulų
nesugebėjo apginti nė vienas kovoto-
jas.

„UFC 217” turnyras buvo sėk-
mingas ir komerciškai. Į „Madison
Square Garden” areną susirinko kiek
daugiau nei 18 tūkst. žiūrovų, kurie už
bilietus kartu sudėjus paklojo 6,2 mln.
JAV dolerių, o daugiau nei 1 mln.
žmonių mokėjo už turnyro translia-
ciją. Tai yra geriausias rezultatas šių

iš vėžių. Lietuvių kilmės
kovotoja šį kartą nebety-
lėjo ir tyliai atsakinėjo į
lenkės įžeidimus. Tuo-
met J. Jedrzejczyk tradi-
ciškai ištiesė savo kumš-
tį prieš varžovę, bet šį
sykį, skirtingai nei anks-
čiau, kliudė R. Namaju-
nas veidą.

Po itin netikėtai Len-
kijos sportininkei pasi-
baigusios kovos jos aršus
elgesys gerokai atslūgo:
,,Didžiuliai sveikinimai
Rose. Aš esu labai lai-
minga už ją. Taip tiesiog
nutinka. Tai buvo geras
smūgis ir ji tiesiog mane
išjungė.” 

UFC išplatino vaizdo medžiagą
apie tai, ką lenkė kalbėjo R. Namajunas
į akis paskutinėje spaudos konferen-
cijoje prieš kovą: „Neturi jokių gali-
mybių prieš mane. Dar nesi sutikusi to-
kios varžovės kaip aš. Patikėk ma-
nim, pasiimsiu tavo sielą su savimi.”

Lietuvių kilmės kovotoja pripaži-
no, kad tituluotos lenkės kalbos prieš
kovą jos nė kiek negąsdino, nes ji per
savo gyvenimą jau turėjo ištverti daug
sunkių akimirkų: „Mano tėvas kentė-
jo dėl šizofrenijos. Dėl šios ligos jo
mano gyvenime praktiškai nebuvo.
JAV gyvena tik mano mama ir brolis.
Visi kiti giminės – Lietuvoje. Vaikystė
mano buvo sunki, bet tai mane pada-
rė dar stipresne.”

Nori padaryti pasaulį geresniu

Po kovos Rose nesulaikė ašarų ir
teigė, kad jai čempionės diržas nieko
nereiškia, ji tenori pasaulį padaryti ge-
resniu. Ji  išreiškė nuomonę, kad
MMA sporte yra per daug pykčio ir
„purvinų kalbų” (angl. „trash talk”). 

„Tai buvo labai sunki savaitė iki
tol, kol neprasidėjo dvikova. Atrodė,
kad visi bando mane išblaškyti. Tačiau
nepaisant visko, aš toliau klausiau
savo trenerių ir jais pasitikėjau, taip
pat pasitikėjau savimi ir sėkmingai už-
baigiau darbą. Viskas, ką man darė
varžovė yra tiesiog nepriimtina man.

Kovos menų pasaulį sukrėtusi pergalė
R. Namajunas – UFC pasaulio čempionė!

Į kiekvieną kovą R. Namajunas žengia nešina lietuviška tris-
palve, tuo pabrėždama sau brangias lietuviškas šaknis.

stojo, bet čia pat praleido dar vieną
smūgį ir vėl krito. R. Namajunas pri-
šoko prie J. Jedrzejczyk, atakavo ją
ypač agresyviais smūgiais, o lenkė
susiėmė už galvos ir kentėjo. Netrukus
kova buvo sustabdyta.

„Jaučiau, kad nokautuosiu Joan-
ną trečiajame raunde, bet tai nutiko
pirmajame raunde. Treniruotėse dau-
giausiai atakuodavau dešine ranka,
taip ir planavau nokautuoti Joanną,
bet šį kartą pravertė kairės rankos
‘kablys’. Dabar noriu pailsėti nuo viso
šurmulio, bet žinau, kad mano gyve-
nimas dabar pasikeis, pradėsiu naują
etapą kaip UFC čempionė”, – sakė
Rose. 

Lenkė ne tik prarado čempionės
diržą, bet ir apskritai patyrė pirmą ne-
sėkmę MMA  per savo karjerą.

Tokios kovos baigties nesitikėjo ne
tik MMA ekspertai ar lažybų bendro-
vės, bet ir patys MMA kovotojai. Ne
vieną UFC žvaigždė po sensacingai
pasibaigusios kovos atidavė pagarbą R.
Namajunas. „Joanna ne tik buvo no-
kautuota, ji pasidavė po smūgių”.
„Oho! Sveikinimai, Rose Namajunas.
Fantastiškas ir nepriekaištingas pa-
sirodymas šį vakarą”, „Labai mėgstu
Joanną, bet ji buvo pernelyg pasipū-
tusi. Sveikinimai, Rose” – tokie ir pa-
našūs epitetai buvo skirti lietuvių kil-

R. Namajunas nustebino pasaulį, kai jau pirmajame raunde nokautavo lenkę J. Jedrzejczyk.

R. Namajunas: ,,Šis čempionės diržas man nieko nereiškia. Daug svarbiau būti geru žmo-
gumi”.

Visgi aš nekreipiau į tai dėmesio ir ne-
leidau, kad tai mane sustabdytų. Vie-
nintelis dalykas, kuris mane išlaikė ra-
mia yra tas, kad aš jau buvau tokioje
situacija ir tada išmokau, kaip tai iš-
gyventi. Aš nenustojau sau sakyti,
kad išlikčiau rami ir nekreipčiau dė-
mesio į šiuos dalykus, kurių negaliu
kontroliuoti. Viskas, ką galiu kontro-
liuoti esu aš pati. Reikia tiesiog išlai-
kyti pozityvų požiūrį”, – sakė R. Na-
majunas. 

Neįprastai nugalėtojams ir čem-
pionams, R. Namajunas spaudos kon-
ferencijoje kalbėjo ne apie tai, kaip da-
bar taps nenugalima jėga, tačiau pra-
kalbo apie pykčius, panieką ir tai,
kokį pavyzdį turėtų rodyti kovotojai.
,,Manau, kad kaip kovotojai mes turi-
me būti geresnis pavyzdys. Kovos me-
nai yra garbė ir pagarba. Aš tiesiog no-
riu pamėginti parodyti pavyzdį pa-
sauliui. Yra labai daug negatyvių da-
lykų, tačiau aš tiesiog bandysiu būti
teigiama šviesa. Aš nesu tobula, tačiau
pamėginsime padaryti, kad šis pasau-
lis būtų geresnė vieta”, – kalbėjo R. Na-
majunas.

Kalbėjo apie Lietuvą ir maldą

Lapkričio 6 d. R. Namajunas pasi-
rodė tradicinėje „MMA Hour” laidoje,
kurioje davė išsamų interviu vienam
garsiausių šios sporto šakos žurnalis-
tų Ariel Helwani. „Šioje kovoje svarbi
buvo ne tik fizinė jėga, bet ir psicholo-
ginė tvirtybė. Manau, kad nugalėjau
Joanną jos pačios žaidime. Jai reikia,
kad varžovė reaguotų į jos įžeidimus.
Jei tai nevyksta, Joanna pasimeta. Tu-
riu pripažinti, kad turėjau save rimtai
kontroliuoti, kad nepasakyčiau kažko
negražaus. Mintyse sukosi daug ‘pur-
vinų’ atsakymų, bet susilaikiau. Jei bū-
čiau kažką neigiamo pasakiusi, tuomet
Joannos elgesys neatrodytų toks blo-
gas”, – kalbėjo R. Namajunas. 

R. Namajunas į J. Jedrzejczyk gąs-
dinimus atsakė tyliu šnabždesiu. Pa-
aiškėjo, kad lietuvių kilmės kovotoja
tuo metu meldėsi: „Tai buvo Viešpaties
malda. Nors buvau auklėjama kaip
liuteronė, tačiau mano mama dirba ka-
talikų bažnyčioje, tad mano religin-
gumas yra glaudžiai susijęs su lietu-
viškomis šaknimis.  Malda man nuolat
padeda sunkiomis gyvenimo akimir-
komis.” 

Daugiau sporto 11 psl.

metų UFC turnyruose.

Gyvenimo užgrūdinta 
sportininkė

Kovos išvakarėse vykusi paskuti-
nė spaudos konferencija baigėsi kont-
roversiškai. J. Jedrzejczyk įprastu sau
stiliumi bandė išmušti R. Namajunas
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Tai buvo prieš septynerius metus, 2010 m. lapkri-
čio 17 d., kai idėja padėti vaikams įgavo oficialų rūbą
– Lietuvoje buvo įregistruotas Labdaros ir paramos
fondas „G vaikų pasaulis” (www.gvaikupasaulis.lt).

Fondo valdybos pirmininkė Jūratė Gineitienė:
„Pirmuosius žingsnius žengėme dviese. Nuo
pirmų organizacijos veiklos dienų ieškojome

savo kelio. Radome jį natūraliai, supratę, kad vaikai,
kurie gyvena globos namuose, stokoja suaugusiųjų ši-
lumos, dėmesio, meilės. Pasirodo, gana dažnai to pa-
ties trūksta vaikams, augantiems vadinamose ‘nor-
maliose’ šeimose. Visi šie vaikai daugiau ar mažiau
aprūpinti materialiai, nebadauja, lanko popamokinius
būrelius… O vaikai, augantys skurdžiose šeimose, kur
tėvai turi priklausomybių nuo alkoholio, dažnai dėl
įvairiausių priežasčių neturi pastovaus darbo ar vi-
sai nedirba, vaikai, tokiose šeimose patiriantys fizi-
nį, prichologinį smurtą, – jie nieko neturi… Nei tik-
ros tėvų meilės, palaikymo ir supratimo, nei gali-
mybių turėti įdomią ir smagią vaikystę, nei savo kam-
bario, savo rašomojo stalo namų darbams atlikti, net
kartais savo lovos ir kasdienio šilto maisto…

Fondo direktorė Gabrielė Gineitytė: „Džiaugia-
mės aplinkinių žmonių, vaikų tėvų pastabomis, kad
darome didelius darbus… O vis dar esame ta maža
komanda, kuri šią dieną nuo minėtų dviejų žmonių
išaugo tik iki keturių. Į komandą mane įtraukė
mama. Aš įtraukiau tėtį. Juk tik savam žmogui gali
pasakyti, kad teks daug dirbti iš idėjos ir neskai-
čiuojant darbo valandų. Savanorystės idėja mus
lydi nuo pirmų veiklos dienų. Kiekvienais metais
įtraukiame ir suburiame ratą savanorių – 40–70
jaunų žmonių – nuo moksleivio, studento iki savo sri-
ties profesionalo. Čia fondo stiprybės jėga, iš čia idė-
jų gausybė ir planų įgyvendinimas. Mes visi tapome
didele šeima, kuri turi 10–15 žmonių branduolį,
kiekvienais metais pasipildantį naujais savano-
riais”. 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis”
inicijavo kitos partneriškos organizacijos gimimą –
2013 m. vasarą vaikus ir jaunimą pirmą kartą pa-
kvietė stovykla „Draugai” (www.stovykladraugai.lt).

J. Gineitienė: „Dirbame Žemaitijoje, o vaikus ir
jaunimą kviečiame iš visos Lietuvos kraštų – mies-
tų, rajonų, miestelių ir kaimų. Daugiausiai vaikų –
iš Šiaulių ir Plungės, nes taip susidėliojo ryšiai su rė-
mėjais ir partneriais, ir draugystė bei bendradar-
biavimas tęsiasi 4 m. ir ilgiau. Čia kryptingai dirbame
su Šiaulių miesto savivaldybės vaiko teisių skyriu-
mi, ‘Norfos’ Labdaros ir paramos fondu ir viena iš ‘Vi-
čiūnai Group’ įmonių, UAB
‘Plungės kooperatinė preky-
ba’”. 

Bendras dviejų organiza-
cijų – fondo ir stovyklos – dar-
bas duoda rezultatų: kiekvie-
nais metais renkamos lėšos
150–260 vaikų atvykimui į sto-
vyklą. Šių vaikų tėvai ar glo-
bėjai nemoka nė vieno euro už
10 dienų stovyklą. Iš viso kiek-
vieną vasarą stovyklose apsi-
lanko 290–450 vaikų. Kitiems
vaikams kelialapius perka tė-
veliai.

Ne vasaros sezono metu
Labdaros ir paramos fondas
„G vaikų pasaulis” organi-
zuoja tarptautinius jaunimo
mainų projektus Lietuvoje
arba atrinkti vadovai su gru-
pėmis jaunimo vyksta į pro-
jektinius susitikimus užsie-
nio šalyse. Taip per veiklos
metus fondo remiamas jauni-
mas (daugiau kaip 100 jau-
nuolių) aplankė bendraam-
žius Kroatijoje, Belgijoje, Uk-
rainoje, Lenkijoje, Estijoje,
Latvijoje. Į Lietuvą vyko jau-
nimas iš Italijos, Rumunijos,
Slovakijos, Turkijos, Čekijos,
Ukrainos, Lenkijos, Estijos,
Latvijos, Suomijos. 

Bet reikėjo centro, kur
vaikai ir jaunimas bet kuriuo
metu galėtų susitikti, veikti,
bendrauti, dalintis patirtimi.
2014 m. rėmėjų, dalies iš rė-

Kad vaikai turėtų namus
AMeRIKoS LIetuvIų šIRdyS IR PInIgInėS AuKoS – ŽeMAItIjoS IR LIetuvoS vAIKAMS 

Per tuos metus pamatėme tokių situacijų ir ‘ge-
rovės’ namų, kad tapo aišku, jog mūsų visų prisi-
dėjimo, pagalbos ir palaikymo šiems vaikams reikės
dar ilgai ir daug. Net keičiantis kartoms, kai tėvai,
išmokę gyventi tik iš pašalpų, savo gyvenimo būdą
rodo vaikams, ir vaikai perima šį pavyzdį, supran-
tame, kad galimybė tokių šeimų vaikams parodyti
kitokį pasaulį, kitokį mąstymą, suteikti galimybę
bendrauti ir socializuotis bendraamžių būryje, iš-
mokyti vaikus ugdyti save lyderiais, mąstančiomis
asmenybėmis, pasirūpinti savo profesine ir darbine
ateitimi, – ypač reikalinga. 

Kol neturime nuolatinės vietos susitikti su savo
remiamais vaikais, kol juos galime priimti įvai-
riausiose Žemaitijos vietose, kol su jais akis į akį ben-
draujame nuo 10 dienų iki 3 mėnesių, idėja sukurti
atvirą vaikų ir jaunimo centrą visos Lietuvos vai-
kams tapo mūsų vizija”. 

mėjų skolintų ir abiejų partneriškų organizacijų veik-
los pajamų įsigyta 5,88 ha sena sodyba Plungės rajone
su šimtamečiais medžiais. Ieškota ypač gražios vie-
tos vaikams ir jaunimui jų grožio supratimui stip-
rinti.

Strategiškai palanki sodybos vieta leis vaikų ir
jaunimo centrui-miesteliui gyventi ne tik iš rėmėjų
lėšų, bet gauti pajamų iš įvairių papildomų paslau-
gų, kurios bus teikiamos centro-miestelio svečiams.
Sodyba šalia Žemaitijos nacionalinio parko yra 1 km
atstumu nuo respublikinio kelio Šiauliai-Palanga.

Kodėl vaikų ir jaunimo centras-miestelis vertas
rėmėjų iš Amerikos dėmesio? Atsako J. Gineitienė:
„Visus metus dirbame, kad kuo daugiau vaikų ga-
lėtume pakviesti veiklai ir vasarą, ir kitu metų lai-
ku. Mokame gana didelius pinigus už vaikų apgy-
vendinimą, maitinimą privačiose vietose. Tik kiek-
vieną kartą išvykę nežinome, ar bus galimybė į tą pa-
čią vietą grįžti – ar ta vieta nebus užimta, ar nepa-
kils jos kaina. Kuriama sodyba leis būti šeimininkais,
kuriems malonu pasikviesti iki 100 vaikų ir jaunimo
vienu metu ir bet kuriuo metu, bet kuriam terminui”. 

Šiuo metu sodyba tvarkoma, prižiūrima, įsisa-
vinamos vis naujos teritorijos dalys: iškasti vandens
telkiniai, jie įžuvinti (apgyvendinome upėtakių,
amūrų, vėgėlių), nuo bebrų užtvankų giname per so-
dybą tekantį upeliuką Rukupį, išgręžtas 60 m gylio
vandens gręžinys, supiltas vidinis sodybos kelias ir
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ruošiama mašinų stovėjimo aikštelė,
teritorija apsodinta eglėmis, pušimis,
azalijomis (70 vnt. šiais metais ir ne
mažiau kaip 100 vnt. ateinančiais) ir ki-
tais žydinčiais krūmais, aplink tven-
kinį jau driekiasi triskiaučių migdolų
(panašūs į sakuras) ir rojaus obelų alė-
ja. Užsodintas sodas su 100 šilauogių
krūmų ir 600 vnt. aviečių (valgymui ir
uogienių virimui). Pirmąjį sezoną dar-
žas davė derlių (morkos, svogūnai,

JAV gimęs, Ispanijoje augęs ir Lietuvą
garsinantis Domantas Sabonis sulaukė
įvairios žiniasklaidos dėmesio. Ispanai
šį sezoną nepamiršo Malagos „Unicaja”
auklėtinio, kuris žibėjo NBA, todėl „El
Mundo” dienraštis pakalbino šioje ša-
lyje gyvenantį jo brolį Tautvydą.

„Tai Domantas Sabonis – Caro
sūnus su Andalūzijos akcen-
tu, kuris triumfuoja NBA”, –

skelbė „El Mundo” antraštė. Ispanijos
dienraštis negailėjo pagyrų legendi-
niam Arvydui Saboniui, kuris pats
prieš 22 metus debiutavo NBA ir su-
žaidė daugiau nei 500 rungtynių, vil-
kėdamas „Blazers” marškinėlius. „Ar-
vydo Sabonio ir NBA istorija yra apie
tai, kas galėjo būti, bet nebuvo”, – nos-
talgiškai apie traumų kamuotą lietuvį
rašė Lucas Saezas-Bravo.

Ispanai žavisi A. Sabonio sūnumi
Domantu, kuris 2017/2018 m. sezoną
NBA tiesiog sprogo – Indianos ko-
mandai vidutiniškai renka po 13,2 taš-
ko ir atkovoja 10,6 kamuolio. „Sabonio
pavardė ir vėl skamba galingai, tik kiti
laikai ir kitos aplinkybės”, – pareiškė
apžvalgininkas. 

Ispanai mėgsta pabrėžti, kad D.
Sabonis Malagoje išėjo Ispanijos krep-
šinio mokyklą ir čia subrendo. Jo bro-
lis Tautvydas čia rungtyniauja antroje
Ispanijos lygoje ir palygino savo brolį su
tėvu Arvydu: „Mes daug paveldėjome iš
savo tėvo – ūgį, jėgą ir krepšinio maty-
mą. Domas jaučiasi gerai su kamuoliu,
jis mato laisvus komandos draugus.
Jis labai protingas ir padeda savo ko-

mandos draugams būti dar geresniais.”
„Mūsų tėvas visada leido mums

rinktis patiems, tačiau visuomet mus
palaikė. Krepšinis buvo mūsų kraujy-
je ir mes visi norėjome žaisti”, –  pri-
dūrė  T. Sabonis.

Domanto brolis atskleidė, kad šis
pasitelkia ir „YouTube” vaizdo įra-
šus, kad pasimokytų iš tėvo: „Jis sten-
giasi išmokti jo judesių. Jie taip pat
daug bendrauja. Jis visada buvo labai
subrendęs. Tačiau jis ir panašiausias
charakteriu su mūsų tėvu. Jie dro-
vūs, tylūs, sunkiai dirbantys perfek-
cionistai. Bet jie gali šaukti ir būti stip-
rūs, kai reikia”, – kalbėjo Tautvydas.

SpORTAS

Skaitykite 
,,Draugą”
greičiau!

www.draugas.org
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

Tautvydas Sabonis –
apie  ypatingą brolio ir tėvo ryšį 

„Mūsų tėvas visada leido mums rinktis patiems, tačiau visada mus palaikė. Krepšinis buvo
mūsų kraujyje ir mes visi norėjome žaisti”, – apie tėvo įtaką vaikystėje kalbėjo Tautvydas Sa-
bonis (pirmas iš kairės, viduryje – Domantas, trečias iš kairės – Žygimantas). Tačiau daugiausiai
iš šių trijų brolių pasiekė stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje NBA žibantis D. Sabonis.

prieskoniniai augalai), kurį naudojo-
me vaikų maitinimui vasarą. 

Architektė Renata Laivytė (Tel-
šiai) suprojektavo karkaso namelius
vaikų apgyvendinimui, ruošia vieno
iš pagrindinių – KLUBO – pastato
projektą (pirminiai darbai atlikti).
Pavasarį pradėsime visų 6 namelių ir
KLUBO pastato pamatų liejimo dar-
bus, tik pačiai KLUBO statybai trūks-
tame lėšų, nes jų reikia vienu metu ir
daug.  

Fondo atstovas Čikagoje Manfre-
das Brazauskas: „Su fondu bendrau-
jame jau šešeri metai, mūsų pažintis –
kaip Dievo dovana. Mačiau ‘G vaikų
pasaulį’ tik susikūrusį ir augantį. Ne-

buvau nė sekundei suabejojęs jo tik-
rumu ir skaidrumu. Esu be galo lai-
mingas juos pažinęs ir dar labiau lai-
mingas, galėdamas prisidėti prie gra-
žaus tikslo, tuo pačiu ir prie savo sva-
jonės spartaus įgyvendinimo – padėti
vaikams Lietuvoje. Bent maža dalely-
te bandau pakeisti pasaulį į gera. Ačiū
visiems, prisidėjusiems ir palaikan-
tiems!”

Kviečiame Amerikos lietuvių ben-
druomenę aukoti lėšas MENŲ KLUBO
RUKUPIS (ART HOUSE RUKUPIS)
statybai ir įrengimui – prisidėti prie
reikalingiausio pastato atsiradimo.
Pastatykime vaikų ir jaunimo centro-
miestelio KLUBĄ kartu!”

Pastato statybos ir įrengimo biu-
džetas – 250.000 dol. Statybai ir įren-
gimui numatomas 2–3 m. laikotarpis.

Kviečiame Jus, geros širdies žmo-
nes ir įmonių vadovus, bendruomenes,
fondus ir klubus, prisidėti ir aukoti:

⁃ lapkričio 19 d. atvykite į labdaros
koncertą „Gėrio paliesti” Ashton Pla-
ce, 341 75th St., Willowbrook, IL. Jūsų
lauks atlikėjai ir fondo komanda iš Lie-
tuvos, jauki aplinka, netikėta muzika
bei šokiai ir užkandžiai! Daugiau  in-
formacijos suteiks Manfredas Bra-
zauskas tel. 773-469-4990 arba
www.goodnessofpeople.com;

⁃ čekiais „Kazickas Family Foun-
dation”, būtina nurodyti, kad skiriate
Labdaros ir paramos fondui „G vaikų
pasaulis”;

⁃ per „Paypal”;
⁃ pavedimais ar grynaisiais pini-

gais į Lietuvą; visą informaciją suteiks
Jūratė Gineitienė (per ,,Facebook”)
arba tel. +370-698-23726;

⁃ pavedimu į Labdaros ir paramos
fondo „G vaikų pasaulis” sąskaitą Lie-
tuvoje, AB Swedbank, IBAN LT75 7300
0101 3448 9303. SWIFT code HABALT22.

Visos rėmėjų lėšos bus renkamos
į atskirą fondo sąskaitą Lietuvoje ir
naudojamos tik MENŲ KLUBO RU-
KUPIS statybos bei įrengimo darbams.

Daugiau apie projektą ,,Gero pa-
liesti” – svetainėje WWW.GOOD-
NESSOFPEOPLE.COM.

„Gėrio paliesti” info ir nuotraukos 

Domantas Sabonis.
Asmeninio archyvo nuotr.
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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

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, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
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

SIŪLO DARBĄ

Namų renovacijos bendrovei
reikalinga administratorė
nepilnai darbo savaitei.

Kreipkitės tel. 630-202-6867 

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI RANGOVAI SU
PATIRTIMI NAMŲ 

RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861



Sudoku Nr. 123
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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,,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!

www.draugas.org

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

www.draugofondas.org

Parduodame asmeninę Lietuvos
dailininkų darbų kolekciiją. 

Kolekcijoje – keramika, porcelenas,
įrėminti akvarelės, tapybos, grafi-
kos darbai, stiklas ir unikalūs ginta-
ro dirbiniai. 

Išpardavimas vyks sekmadienį,
lapkričio 12 d. nuo 1 val. iki 4 val.
p. p. Adresas: 7942 W. 121 Street,
Palos Park, IL. (privati rezidencija)

Viktoras Kelmelis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.

Danutė Moors, gyvenanti Glendale, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Edvardas Ziausys, gyvenantis Amsterdam, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San
Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato  Ja-
nutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir
lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristaty-
ti Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai Povilas Ple-
chavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afga-
nistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų
gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvyku-
siais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietu-
viai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas
Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasi-
te šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijo-
je, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva,
lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol.  (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,

persiuntimas paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500

Atkelta iš 5 psl.

– Su tavimi scenoje matome ir Tavo
dukras. Kaip joms įskiepijai meilę muzikai?

– Dukrų skiepyti muzikine vakci-
na nereikėjo, jos tokios gimė: Roberta
dainuojanti, Kotryna turinti gerą mu-
zikinę klausą ir atmintį, grojanti gi-
tara, ukulėle.

– Supažindink su tais, kurie lapkričio
18 d. kartu su Tavimi  dalyvaus teatrali-
zuotame koncerte pagal S. Avižienytės
tekstus.

– Labai džiaugiuosi, jog šiai prog-
ramai pavyko suburti įdomų kolekty-
vą. Kartu su manimi scenoje bus Gin-
taras Milius (mušamieji) ir Paulius
Jankauskas (klavišiniai) su kuriais
jau teko groti. Ypatingai džiaugiuosi,
kad šį kartą su manimi Eimis Švabas
(bosinė gitara), Gabrielius Užamec-
kis. Dukra Kotryna taip pat pagelbės
grodama gitara, dalyvaus dvi daini-
ninkės: Aura Kižytė ir Roberta Paže-
meckaitė,  kurios talkins man ir atliks
solines dainas, numatytas programo-
je. Programą papuoš ,,Dance Duo” šo-
kėjai: Domas Vaitkus, Serena Pav, Aus-
tėja Stanevičiūtė, Sandra Krumhorn.
Turime numatę ir staigmeną žiūro-

vams, tačiau kol kas šio svečio nepri-
statinėsiu, tegul išlieka paslaptis. Kon-
certą ves Linas Umbrasas.

– Paskutinis tradicinis klausimas: at-
eities planai?

Specialiai nieko neplanuoju, vis-
kas gaunasi kažkaip spontaniškai. Jei
kalbėtume apie kokią tai koncertinę
veikla, tai ji mane, kaip sakiau anks-
čiau, domina mažiau, nei kūryba. Be
abejonės, stalčiuje guli nemažai me-
džiagos naujoms dainoms. Tikiuosi,
kad jų tikrai dar bus. Gal labiausiai no-
rėtųsi apibendrinti iki šiolei nueitą
muzikinį kelią ir įrašyti pirmąjį savo
albumą. Dabar jau matau ,,šviesą tu-
nelio gale” (juokiasi). Turint pašonėje
tokius gerus muzikantus, tikiu, kad tai
įmanoma padaryti.

Naudodamasis proga noriu pasa-
kyti nuoširdų ačiū visiems, kurie pri-
taria mano kūrybai, domisi, padeda.
Dėkoju savo žmonai Rūtai už kantry-
be ir palaikymą,  taip pat Sandrai Avi-
žienytei, kuri ne tik rašo eiles, bet ir
puikiai tvarko organizacinius darbus.

– Dėkoju už pokalbį. Linkiu gražaus
koncerto ir kūrybinės sėkmės.

Nemiga

Sandra Avižienytė 

Pajuodę paakiai vėl keikia veidrodį –
Avių skaičiavimas nei vynas – nepadės.
Karštais lašais per skruostus rieda
Prarastas gyvenimas,
O laikas šaiposi iš sielos skausmo paryčiais.

Tu kitame kambaryje kvėpuoji mano oru –
Dar vakar bėgau nuo tavęs lyg nuo mirties –
Dabar pati prie durų stoviu
Akių sumerkt nebegalėdama.
Ir negalėdama paliest

Tavo minčių 
Ir tavo paprastumo…
Lig ryto noriu su tavim kalbėt –
Žodžius suglamžau tarsi popierių ir… laukiu,
Kada pradės daugiau nebeskaudėt.

Stalčiuje guli nemažai medžiagos
naujoms dainoms

Rimantas Pažemeckas. Rūtos Pažemeckienės nuotr.

PADĖKOS
Lietuvos Valstybės šimtmečio proga

rengiamai knygai, kurią leidžia Draugo
fondas, po 100 dolerių aukojo:

Rima Baipšys, Costa Messa, CA;  Jur-
gis ir Rita Juškaičiai, Mission Viejo, CA;
Laima Mc Guire, Little Silver, NY; Lietu-
vos Dukterų draugija, Lemont, IL; Elena
Bradūnaitė ir Audrius Aglinskai, Ka-
neohe, HI. 
75 dolerius knygai paaukojo:

Algimantas ir Teresė Landsbergiai
iš Upper Marlboro, MD.

Po 50 dolerių šiam projektui skyrė: 
Aldona Prapuolenytė, Putnam, CT;

Remigijus ir Danutė Belžinskai, Kikland,
OH; Bronius ir Virginija Nicajai, Concord,
CA.
Po 25 dolerius paaukojo: 

Jonas ir Birutė Sveros, Bloomfield
Hts., MI; Edvardas ir Dalia Bubniai, Cum-
berland, RI.

Aukas istorinei knygai
prašoma siųsti adresu:

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

Visų aukotojų ir rėmėjų
pavardės bus skelbiamos knygoje.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (v.) ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis
(d.) sveikina ambasadorių ypatingiems pavedimams Marijų Gudyną, kuris buvo paskelbtas
Metų diplomatu.  Gabrieliaus Jauniškio nuotr.

Marijus Gudynas –  Metų diplomatas
Atkelta iš 1 psl.

,,Facebook” paskyroje ambasa-
dorius ypatingiems pavedimams Ma-
rijus Gudynas parašė:

,,Nepaprastai didelė garbė kolegų
būti išrinktam Lietuvos 2017 metų
diplomatu ir šį apdovanojimą priimti
iš ministro pirmininko ir užsienio
reikalų ministro rankų. Kadangi šis
įvertinimas skirtas už JAV Lietuvių
Bendruomenės telkimą, tai jis ir pri-
klauso ne man vienam, bet visiems,
kurie tiki telkimosi ‘Vardan Tos’ idė-
ja ir galia, ir ne vien tik tiki, bet ir dėl
to labai daug daro. 

Niekada neabejojau, kad visi kar-
tu susitelkę mes sukursime klestinčią
Lietuvą, kuria pagrįstai didžiuosi-
mės, kurioje bus gera gyventi ir į ku-
rią norėsis parvykti.

Šis įvertinimas yra ir mano dide-
lės šeimos kantrybės, darbo ir milži-
niško palaikymo, kurį visad jaučiu, re-
zultatas.

Šį ypatingą įvertinimą man pri-
mins šiais metais surasto 1918 metų
Lietuvos Nepriklausomybės Akto ko-
pija, kuri nuo šiol puoš mano darbo ka-
bineto sieną”.

,,Draugo” info
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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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Šakių rajono žmonės su liūdesiu sutiko žinią, kad Amžinybėn išėjo
jų kraštietis, aktyvus visuomenininkas inžinierius Pranas Povilaitis.
Jis buvo vienas iš keturių Vinco Povilaičio ir Antaninos Dėdinai-

tės-Povilaitienės vaikų, gimęs Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Šun-
karių kaime. 

Kraštiečiai prisimena, kad šviesios atminties P. Povilaitis keletą kar-
tų lankėsi išsvajotoje laisvoje Lietuvoje, 1994 metais dalyvavo senosios
Šakių gimnazijos buvusio kryžiaus atstatymo į senąją vietą iškilmėse. 

Šakių rajono Zyplių dvare jau nuo 2015 m. yra eksponuojama Pra-
no Povilaičio asmeninių daiktų kolekcija (baldai, paveikslai, knygos ir
pan.), kurią surinkti ir perduoti į gimtąjį kraštą Čikagoje gyvenusiam
P. Povilaičiui padėjo dailininkė ir meno mecenatė Magdalena Birutė Stan-
kūnienė. Jos paskatintas P. Povilaitis jūriniu konteineriu į Klaipėdos jūrų
uostą atsiuntė didelę surinktą savo asmeninių daiktų kolekciją, kuri Luk-
šių seniūnijos rūpesčiu buvo pargabenta į Zyplių dvarą, kur yra eks-
ponuojama ir gausiai lankoma. 

Pagerbdami a. a. Prano Povilaičio atminimą Lukšių kultūros cent-
ro darbuotojai šią savaitę uždegė žvakes šalia velionio portreto jo as-
meniniais daiktais apstatytame dvaro kambaryje, o šviesų jo atminimą
pagerbė tylos minute.

Algis Vaškevičius

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė 

A † A
STASĖ ŽEMGULIENĖ (BLAŽYTĖ)
Po sunkios ligos tyliai iškeliavo į Amžinuosius namus  2017 m. lapk-

ričio 1 d., sulaukusi 91 metų.  
Gimė 1925 m. lapkričio 21 d. Kybartų mieste, Vilkaviškio ap skri-

 tyje, Lietuvoje.
Paskutinius 30 metų gyveno New Buffalo, MI. 
Velionė buvo duktė a. a. Jono ir a. a. Onos (Baltramonaitis) Bla-

 žių ir žmona  a. a. Juozo (Joseph) Žemgulio. 
A. a. Stasė emigravo iš Lietuvos į Kanadą. Susipažinusi su bū si  -

muo ju vyru atvyko į Čikagą, kur išgyveno ilgus metus.     
Giliai nuliūdę liko: dukros – Laura Jasica, Diana Žemgulis ir Ma-

ria (George) Mitrofski; anūkai – Julie (Kevin) Krajewski, Kris ti na Der-
vishi, Monica (Matthew) Takash, Joseph Dervishi, And rea Mitrofs-
ki; proanūkas James Krajewski, kiti artimieji bei draugai.

A. a. Stasė buvo puiki namų šeimininkė: mėgo virti, siūti, vą šeliu
nerti įvairius rankdarbius. Jai patiko gėlės ir kates, ji mė go praleisti
laiką gamtoje ir savo kieme. Ji la bai mylėjo savo šei mą, draugus ir
brangią tėvynę Lietuvą. 

Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą buvo atnašautos pirmadienį, lapk-
ričio 6 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Velionė  bu vo
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Laiduotuves tvar kė Pa-
los Gaidas laidotuvių namai. 

Nuliūdusi ir mylinti šeima

A † A
OLGA JUKNIUS VAIČAITIENĖ
mirė  2017 m. sausio 22 d..
Gimė 1921 metais Raudonės dvare, Lietuvoje.
Gyveno West Lawn, Chicago, IL
Liko:  vyras Motiejus Juknius, jos sūnus Ramūnas Vaičaitis su žmo-

 na Marija, anūkai Edward ir Christina Cheeks, Alexa ir Ni kolas Vai-
čaitis; podukros – Genevieve Yeager su sūnumi dr. Mat thew, Irena
Tschantz su  dukra Julia ir sūnumi Alex; Kanadoje – brolis Bru no Hes-
sas, Vokietijoje – sesuo Erna.

A. a. Olga buvo veikli Lietuvos Dukterų draugijos narė.
Atsisveikinimas įvyko sausio mėn. Palos Gaidas laiduotuvių na-

muose. Kunigas Jaunius Kelpšas atliko religines apeigas ir iš kop lyčios
palydėjo a. a. Olgą į Šv. Kazimiero kapines, kur ji buvo pa laidota.

Dėkojame kun. Jauniui Kelpšai už maldas ir David Gaidui už ma-
 lo nų patarnavimą.

Nuliūdę artimieji

Gimtinėje pagerbtas P. Povilaičio atminimas
Zyplių dvaro nuotr.
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http://draugokalendorius.org

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% 

� Lapkričio 14 d., antradienį, 7 val. v. ,,Mu-
sic Box” kino teatre, 3733 N. Southport Ave,
Chicago, IL, vyks rež. Juris Pakalniš doku-
mentinio filmo ,,Master Plan” peržiūra. Da-
lyvaus Lietuvos ir Latvijos generaliniai kon-
sulai Čikagoje, Mantvydas Bekešius ir Robert
Blumberg.

� Lapkričio 15 d., trečiadienį, 12 val. p.
p. kviečiame narius į metinį Šakių klubo su-
sirinkimą, kuris vyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebonijoje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 15 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą, kur
matysite istorinį filmą apie Reformaciją ir Ma-
žąją Lietuvą. 

� Lapkričio 19 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) vyks paroda-popietė
,,Gutauskas, Elskus, Kezys”. Renginys skir-
tas Jaunimo centro ir Čiurlionio galerijos 60-
mečiui bei šviesaus atminimo kun. Vaclovui
Gutauskui SJ pagerbti. Apie tėvo Vaclovo

veiklą papasakos parados kuratorius Audrius
Plioplys, o apie jo bendradarbiavimą su Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centru kalbės
LTSC tarybos pirmininkas Robertas Vitas.
Renginyje žada dalyvauti žinomo meninin-
ko Albino Elskaus vaikai – Adria Elskus, Aril-
da Densch ir Albin Elskus. Visus, kam
svarbi ir įdomi Jaunimo centro bei Čiurlio-
nio galerijos istorija, kviečiame atvykti. 

� Lapkričio 26 d., sekmadienį, Lietuvos šau-
lių sąjungos išeivijoje Vytauto Didžiojo šau-
lių rinktinė kviečia visus paminėti Lietuvos
kariuomenės dieną. Paminėjimas prasidės
11 val. r. šv. Mišiomis Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo bažnyčioje. Visus šaulius kvie-
čiame dalyvauti vilkint uniformas. Prieš
Mišias – iškilmingas vėliavų įnešimas. Po Mi-
šių visus maloniai kviečiame minėjimą pra-
tęsti Šaulių namuose (2417 W 43rd. St.,
Chicago, IL 60632), kur 1 val. p. p. bus ro-
domas filmas „Nepaprasta auka”. Prieš fil-
mo peržiūrą bus karšti pietūs, veiks ba-
ras. Įėjimo mokesčio nėra. Daugiau infor-
macijos tel. 773-875-4531.

GRUODŽIO 2 D.9 v.r. - 4 v.p.p.
GRUODŽIO 3 D.

10 v.r. - 3 v.p.p.

GRUODŽIO 1 D. 7 v.v. PLC pokylių salėje

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ

 

 

 

 

2017 m. gruodžio 3 d. 

Šv. Mišios 2 val. p. p. 

Koncertas 3 val. p. p. 

Jūratė  Švedaitė-Waller (sopranas) 

Iškilmingi pietūs 4 val. p. p. 

Pabendravimas, loterija 5 val. p. p. 
                        Tel. pasiteiravimui: 773-507-8692. Kaina – 60 dol. 
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JC rėmėjas – 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, dėkoja už aukas padėti var  gingai gyvenan-
tiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Remigijus Gaška $600, Baniutė Kronienė
$100, Rosemarie Ignash $8, Marytė Kunčinienė $90; Rūta Bulgarytė Faja $350 (a. a. Ire-
nos Jankauskienės atminimui), Henrikas ir Ilona Lauciai $25 (a. a. Liucijos Krutulienės
atminimui).  A. a. Virginijos Gureckienės atminimui aukojo: Rimas ir Ilona Vaišniai $500,
Bernard ir Drothy Lloyd $15, Gražina Blekaitis $50, Viktoras Nakas $50, Algimantas ir
Teresė Gečiai $25. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Le-
mont, IL 60439, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net 

Jaunimo centras 
5620  S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

2017 m. gruodžio 3 d., sekmadienį
Šv. Mišios – 2 val. p. p.
Koncertas – 3 val. p. p.

Jūratė Švedaitė-Waller (sopranas)
Iškilmingi pietūs – 4 val. p. p.

Pabendravimas, loterija – 5 val. p. p. 

Daugiau informacijos tel. 773-507-8692
Kaina – 60 dol.


