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„Senokai jau skaičiau poeziją penktą valandą ryto”
– penktadienio, gegužės 18 dienos vakare Tė-
viškės parapijoje surengtame susitikime sakė iš

Lietuvos atvykęs filosofas poetas, rašytojas, pedagogas
Liutauras Degėsys. Ir tikrai, tuo metu, kai jis su savo
kolegomis poetais, žurnalo ,,Nemunas” redaktore

Eri ka Drungyte ir mėnraščio ,,Metai” vyr. redaktoriu-
mi Antanu Šimkumi skaitė eiles parapijos salėje susi-
rinkusiems poezijos mylėtojams, Lietuvoje tebuvo
ankstyvas rytas. Tačiau vos prieš parą Atlantą įveikę
svečiai atrodė labai žvalūs. 

– 11 psl.

Trapūs lietuviški sodai 

Kūriniui „Sodai” panaudoti aliuminio strypai, kurie yra apšviesti besikeičiančių spalvų LED šviesos diodų, o lėtai sukdamiesi jie
sukuria kaleidoskopo efektą. LR ambasado nuotraukos

Poezija penktą ryto ir dar vienas jos pavasaris

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kas nors kiek domėjosi šiaudinių sodų tradicija, tu-
rėtų žinoti, kiek kantrybės ir laiko reikia, kad su-
kurtum tą trapų grožį. Lietuviai tikėjo, jog pintas so-

das atneša  į namus laimę ir ramybę. Gegužės 23 d. šiuo-
laikiška pintų sodų instaliacija atsivėrė ,,Union” stotyje Was-
hingtone nuolat skubantiems, bėgantiems įvairiausių tauty-
bių žmonėms, ir jie tiesiog buvo priversti sustoti.  Šių lietuviškų
sodų autorius, žinomas lietuvių kilmės menininkas Ray Bart-
kus sakė, jog Lietuvoje galbūt toks kūrinys ir nebūtų naujo-
vė, bet amerikiečius jis stebina. Autorius sakė ieškojęs formos,
kuri atskleistų gilias lietuviškas tradicijas, bet kartu būtų la-
bai šiuolaikiška.                                                         – 11 psl.

,,Sodų” autorius Ray Bartkus: ,,Visi žmonės, kurie matys insta-
liaciją, matys ir Lietuvą”.

Tėviškės parapijos svečiai (iš k.): vakaro vedėja Aneta Markutė-Kastrickienė, Erika Drungytė, Liutauras Degėsys ir Antanas
Šimkus.                                                                                                                                                                                                 Jono Kuprio nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Švč. Trejybės slėpinys

NEPAMIRŠTAMAS 
KONCERTAS MADISONE

Lietuvos šimtmečio minėjimo ren-
giniai tęsiasi tiek Lietuvoje, tiek ir už
jos ribų. Gegužės 12 d. Wisconsino sos-
tinės Madisono Kapitolijuje vyko gra-
žus šiai progai paminėti koncertas.
Madisono miesto choras, padedamas iš
kitur atvykusių savanorių dainininkų,
atliko jauno, talentingo kompozito-
riaus Kęstučio Daugirdo kantatą ,,Dai-
nuojanti revoliucija”, pasakojančią
apie svarbiausią praėjusio amžiaus
pabaigos Lietuvos istorijos etapą – at-
siskyrimą nuo Sovietų Sąjungos ir
laisvos, nepriklausomos valstybės at-
kūrimą, pradedant Sąjūdžio mitingu
Vingio parke, Baltijos keliu, kruvinąja
Sausio 13-osios naktimi ir baigiant
Kovo 11-osios nepriklausomybės akto
pasirašymu.

22 lietuvių meno ansamblio „Dai-
nava” nariai išreiškė norą prisidėti prie šio gražaus
renginio. Pirmoji bendra repeticija vyko penkta-
dienio, gegužės 11 d., vakarą. Nuvykę buvome ma-
loniai nustebinti, kad savais balsais atvyko padėti tai-
pogi savanoriai iš kitų Wisconsino miestų bei Ma-
rylando, Minnesotos ir Kentucky. Smagu buvo susi-
dainuoti, ypač kad iš tolimojo Los Angeles diriguo-
ti šiam jungtiniam chorui atvyko pats kompozitorius
Kęstutis Daugirdas.

Koncertas pavyko nuostabiai. Choro skambesys

po Kapitolijaus pastato kupolu buvo įspūdingas, su-
laukėme daug komplimentų tiek iš Madisono lietu-
vių, specialiai atvykusių pasiklausyti šio koncerto,
tiek iš praeivių amerikiečių, kurie sėkmingai pataikė
apsilankyti Kapitolijaus pastate būtent tą dieną ir pa-
tyrė malonią staigmeną. Mums patiems dainuoti Ma-
disone – mieste, kuris giminiuojasi su Vilniumi, bu-
vo labai malonu. Ir nors oras nelepino ir lijo lietus,
Madisonas pasirodė labai gražus ir draugiškas mies-
tas.

Visų dalyvavusių dainaviečių vardu norėčiau pa-

ARKIVYSKUPAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Mozė į laisvę keliaujantiems tautie-
čiams  kalbėjo: Žinok tat  šiandien  ir
dėkis  į  širdį, kad Viešpats yra Dievas
ir  aukštai,  danguje,  ir čia, žemėje,  –
nė ra kito. Laikykis jo įstatų ir įsaky mų,
kuriuos duodu tau šiandien tavo labui
ir tavo palikuonims po tavęs (Įst 4, 39–
40). 

Įlaisvę keliaujantys vakarykščiai
vergai, ilgą laiką gyvenę pagoniš-
koje aplinkoje ir matę tik stabus,

buvo praradę vieno Dievo suvokimą.
Mozei sunkiai sekėsi įtikinti savo tau-
tiečius, kad  kelyje į laisvę juos lydi ne-
matomas, bet galingas Dievas, kurio
reikia klausyti, nes tai, ką jis įsako,
skirta tik žmonių labui. Dievo įsakymai
žmogaus nepavergia, bet išlaisvina.

Dievo Sūnus Jėzus Kristus – nau-
jųjų amžių Mozė – įsikūnijo ir tapo
žmogumi, vykdydamas dangaus Tėvo
misiją taip pat vesti žmones į Pažado
žemę – į amžinuosius Tėvo namus. Jė-

zaus apreiškimas praplėtė mūsų dva-
sinį akiratį, leisdamas giliau įžvelgti į
Dievo slėpinį. Iš Jėzaus mes sužinojo-
me apie mus mylintį dangaus Tėvą, į
kurį galime kreiptis: „Tėve mūsų, ku-
ris esi danguje...”  Sužinojome apie
Tėvo Sūnų, tapusį žmogumi, mirusį ant
kryžiaus už mūsų nuodėmes, po to
prisikėlusį ir įžengusį į dangų. Suži-
nojome apie Šventąją Dvasią – Globė-
ją, Tiesos Dvasią, siunčiamą žmonėms
priminti visko, ką Sūnus buvo kalbėjęs.
Ką tik per Sekmines šventėme Šven to-
sios Dvasios išsiliejimą ant apaštalų.
Tokiu būdu išryškėja vieno, triasmenio
Dievo, slėpinys.

Švč. Trejybės šventėje su visa Baž-
nyčia meldžiamės: „Tave – nepagim-
dytąjį Dievą Tėvą, tave – viengimį
Sūnų, tave – Šventąją Dvasią Globėją,
šventąją ir nedalomąją Trejybę visa šir-
dimi ir lūpomis išpažįstame, gar bina-
me ir šloviname.”

Dievas, nors yra nematomas, bet
protu atpažįstamas iš jo kūrinių, nes
nuodėmės neaptemdytas protas tie-
 siog krypsta į Dievą kaip visa ko Kūrėją

ir Šaltinį. Tačiau žmogaus protas be
Apreiškimo nebūtų galėjęs giliau
įžvelgti į Dievo slėpinį. 

Apaštalas Pauliaus kalba: Dievo
minčių niekas nežino, tik Dievo Dva sia.
Mes gavome <...> iš Dievo einan čią
Dva sią, kad pažintume mums suteiktas
Dievo dovanas (1 Kor 2, 11–12). Šis vie-
no, triasmenio Dievo paži nimas yra di-
džiausia mus apšvie čianti ir išlaisvi-
nanti dovana. Dėl to apaštalas Paulius,
pats patyręs iš laisvinimo malonę, sako:
Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią,
kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote
įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame:
„Aba, Tėve!” (Rom 8, 15).

Jėzus, prieš žengdamas į dangų,
siuntė savo mokinius į pasaulį kviesti
visus žmones padaryti jo mokiniais:
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, krikštydami juos var-
dan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dva-
sios, mokydami laiky tis visko, ką tik esu
jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per
visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt
28, 19–20).

O Švenčiausioji Trejybe, stiprink

skelbiančius Evangelijos žinią, pa ža-
dink jaunimo širdyse ryžtą pasi švęsti,
nešant tikėjimo šviesą Lie tu vos žmo-
nėms, kurie dažnai yra pasi metę, su-
siskaldę ir lenkiami garbinti moder-
naus gyvenimo stabus. 

„Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasau-
lį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventu-
mo Dvasią, tu atskleidei žmo nėms gi-
liausius savo būties slėpinius. Leisk
mums suvokti amžinosios Trejybės
garbę ir lenktis jos didingajai vieny-
bei.”

Kompozitorius Kęstutis Daugirdas Madisono Kapitolijuje dirigavo savo kūrinį ,,Dainuojanti revoliucija”. Dianos Šimaitis nuotr. 

dėkoti Madisono dainininkams ir koncerto organi-
zatoriams, kurie daugumai mūsų ne tik suteikė vie-
tą apsistoti, bet taip pat suorganizavo smagų susi-
pažinimo vakarą po penktadienio repeticijos bei po-
kylį po koncerto. Nuožirdžiai tikimės, kad ateityje tu-
rėsime daugiau bendrų projektų. O talentingajam
Kęstučiui Daugirdui linkime daug kūrybinės ugnies
ir energijos idėjoms įgyvendinti. Ačiū, kad galėjome
dirbti kartu.                                   

Inga Markus,
choristė
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Sakote vien tik tiesą? Meluojate…
Meluoti ar nemeluoti? Tai jau sena kaip pasaulis di-

lema. Nuo vaikystės mums yra įkalta į galvą, kad
meluoti negalima. Tą tiesą deklaruoja daugelis pa-

saulio religijų. Tačiau ar pažįstate tokį žmogų, kuris nie-
kada nėra pamelavęs? Psichologai išaiškino, jog nėra žmo-
nių, kurie nemeluoja. Dar antikos laikais  Platonas pasisakė
už ,,kilnų melą”, melą vardan gerovės. Meluoja suaugusieji,
vaikai, moka sukčiauti ir gyvūnai. Meluoja net veidrodžiai,
kaip sako viena šios dienos ,,Žaibiško pokalbio” pašne-
kovė. Psichologai teigia, kad net lūpas pasidažiusi mote-
ris yra melagė, slepianti tikrąjį savo veidą. 

Mokslininkų teigimu, melas įvairiomis savo formomis
– manipuliavimu, nutylėjimu, tiesos iškraipymu, ar supla-
nuotu ir piktybišku jos nesakymu yra neatsiejama kasdie-
nybės dalis.  Žmonės stengiasi prisitaikyti prie aplinkybių
ir dėl savo tiesos sakymo neprisidaryti papildomų prob-
lemų. Ko gero, neretai ir mes patys nenorime žinoti tiesos. 

Psichologas Robert Wright tvirtina, kad melas yra žmo-

gaus evoliucijos variklis. Autorius mano, kad kuo labiau yra
išvystyta bendravimo sistema, tuo labiau toje visuomenėje
meluojama. Ar tai reiškia, kad gyvename melo pasaulyje
ir pateisiname visokius manipuliuotojus ir sukčiautojus?
Na, ne apie nusikaltėlius šiandien kalbamės. O piktybiškas
melas anksčiau ar vėliau kaip yla iš maišo išlenda ir skau-
džiai duria pačiam melagiui. 

,,Stengiuosi kuo dažniau būti nuoširdi”, – ko gero taip
pati atsakyčiau į klausimą, ar dažnai tenka pameluoti. Tik-
riausiai kiekvienas sau nusibrėžiame ribą tarp tiesos bei
melo sakymo. Ir patys renkamės, kurioje brūkšnio pusėje
paliekame didesnę erdvę.

O ką apie melą manote jūs?  
Ar dažnai leidžiate sau pasakyti netiesą? 

Algis Zaparackas, 
LR garbės konsulas Detroite: 

Tas melavimas JAV politikoje ir
spaudoje yra, tai vadinamosios ,,Fake
News”. Tai, mano nuomone, siekis pa-
tenkinti kai kuriuos skaitytojus ir lei-
dėjams gauti didesnį pelną. Tai viena
iš melo visuomenėje apraiškų. Aš
pats stengiuosi nemeluoti. Jeigu ma-
tau, kad negaliu sakyti tiesos, el-
giuosi diplomatiškai, pakeičiu po-
kalbio temą. Aš nemanau, kad žmo-
nės, esantys aplink mane – mano pa-
žįstami, draugai – dažnai meluoja. Ti-
kiu, kad daugelio jų nuostata yra
stengtis kalbėti ir atsakyti į klausimus
teisingai. Man labai patinka žaisti gol-
fą. Tai tokia sporto šaka, kurioje žai-
dimas paremtas sąžiningumu ir pa-
sitikėjimu. Nes žaidžiant golfą sunku

tiktam žmogui sakai kaip aš tavęs pa-
siilgau, o po minutės nebeturi apie ką
su juo kalbėtis. Arba seniai matytai pa-
žįstamai suoki, kaip ji gražiai atrodo,
o sau mintyse pagalvoji, kaip ji per tą
laiką sustorėjo. Melas gali būti mažas
ir didelis. Mažas iš esmės nekeičia
gyvenimo, bet didelis gali padaryti
daug nuostolių. Žmonės ir sau meluo-
ja, dažnai net nesusimąstydami, kad tą
daro. Bet geriau pagalvojus – būdamas
komforto zonoje, niekas nenori iš jos
išeiti. Pavyzdžiui, keisti mitybą, pra-
dėti sportuoti ar daugiau dėmesio
skirti dvasiniam tobulėjimui. Todėl ir
sugalvojame visokių melų sau, kad pa-
teisintume tą nenorą. Ar aš meluoju?
Kartais kas nors skambina ir kviečia
atvažiuoti arbatos, aš sakau: ,,Ačiū, gal
kitą kartą, šiandien turiu nulėkti į par-
duotuvę”. O pati einu pagulėti prie te-
levizoriaus. Ir taip pasitaiko ne taip jau
retai, nes žmogus yra tokia būtybė, ku-
riam melavimas yra neatsiejama gy-
venimo dalis. 

Aneta, European Services AT
HOME, inc, skyriaus vadybininkė: 

Viskas, ką pasakysiu apie melą yra
mano pačios asmeniška patirtis.

Meluoja visi. Net veidrodžiai, ir tie
netiesą sako (reikės jau visus išmesti).

Skirstymai į baltą ir juodą melą
yra mūsų pačių sąžinės nuraminimui,
nes bijome ar nemokame pateikti tie-
sos.

Alvydas Pakarklis, menininkas,
sunkvežimio vairuotojas:

Aš tai savo katinui kartais pame-
luoju. Ir jis man tiesos nesako – dažnai
apsimeta ,,šlanga”. Šiaip tai anksčiau
galėdavai daugiau pameluoti. Bet da-
bar, kai vairuoji sunkvežimį, esi nuo-
lat stebimas, elektroniniu būdu tikri-
namas, ar nekalbi telefonu, ar teisin-
gai vairuoji. Taigi, anksčiau galėdavau
nusipaišyti gražų gyvenimą, bet dabar
kartais dar galiu apie jį pasakoti įvilk-
damas į nebūtą fantasmagorinį vaizdą,
kuris yra fantazijos padarinys. Toks
kalbėjimas nekenkia nei pačiam kal-
bėtojui, nei tam, kas jį priima. Tai įdo-
mu ir nėra melas. 

Bet šiaip manau, kad visi meluo-
ja. Pavyzdžiui, kai moterims sako
komplimentus. Gražioms moterims
jų nereikia sakyti, jos pačios žino, kad
yra gražios. O toms, kurios mano ki-
taip, reikia pasakyti komplimentą,
kad jos gražios. Ir aš taip meluoju, nes
man gera tą daryti. Žinau, kad visi
žmonės, tarp jų ir aš pats, nori būti pa-
glostyti kaip triušiukai.

Istorija rodo, kad melas anksčiau
ar vėliau išaiškėja.  Gal šimtmečiu vė-
liau, bet išaiškėja. Prieš dešimt metų,
kai tik pradėjau darbą su žmonėmis,
kur labai svarbu datos, dokumentai,
aptarnavimo organizavimai, tuomet
tiesos sakymas įgavo labai svarbią
reikšmę. Nes šiame darbe esi visiems
kaip ant delno.  O man, asmenybei su
fantazija ir, tada dar su nesutramdytu
ego, tai buvo kažkoks košmariškas
gyvenimo laikotarpis... Tačiau išmo-
kau, kad tiesos sakymas sukuria tik
gerą vardą ir atneša vidinę ramybę.
Bet aukštasis pilotažas – nemalonią tie-
są pateikti neskaudžiai. Ir tai, kaip tau
pavyksta tą padaryti,  apie tave, kaip
asmenybę gali pasakyti labai daug.
Kartais pakanka švelnesnio priėjimo,
kartais – paprasčiausiai, nekeičiant es-
mės, nepateikti ,,voluntary informa-
tion”.  Tiesos sakymas, prisipažinimas
klydus, yra patikimo, stipraus cha-
rakterio bruožas. O apgalvojimas tie-
są pateikiant dar parodo ir esamą vi-
dinę inteligenciją, ir požiūrį į kitą
žmogų.

Rasa Ibianskienė, dailininkė,
Maironio lituanistinės mokyklos
meno mokytoja:

Melas yra viena iš žmonių išliki-
mo priemonių, dažniausiai net ne-
kontroliuojamas. Paprastai tai būna
vadinamas ,,šventas” melas, kai su-

Padėka
„Draugo” leidėjai, Lietuvių katalikų spaudos draugija (LKSD), nuo-

širdžiai dėkoja Illinojuje veikiančiai privačiai pelno nesiekiančiai fi-

lantropinei organizacijai The Oak Tree Philanthropic Foundation

ir jos prezidentei dr. Danai Maciūnas-Mockus, dosniai parėmusiai ang-

liškojo „Draugas News” ir lietuviškojo ,,Draugo” projektus. Jūsų di-

delė auka ne tik prasmingai įamžina The Oak Tree Philanthropic Foun-

dation steigėjų, dr. Algirdo ir Genovaitės Maciūnų, atminimą, bet yra

ir svarus, apčiuopiamas indėlis, padedant atremti nūdienos iššūkius.

Manome, kad šviesaus atminimo A. ir G. Maciūnai pritartų tokiam

sprendimui – jie buvo ilgamečiai „Draugo” ir tėvų marijonų švietėjiškų

projektų Lietuvoje rėmėjai.

Linkime visokeriopos sėkmės jūsų darbuose ir sumanymuose.

Dar kartą – nuoširdus ačiū!

LKSD tarybos vardu pirmininkas Vytas Stanevičius
Dr. Genovaitė ir dr. Algirdas Maciūnai 1939 m.
Kaune.

patikrinti, ar žaidėjas sąžiningas, ar
tikrai tiek kartų smūgiavo, kiek sako.
Todėl pats žaidžiu sąžiningai ir pasi-
tikiu kitais žaidėjais. Pastebėjau, kad
žaisti golfą patinka daugeliui lietu-
vių. Vadinasi, stengiamės ir siekiame
būti sąžiningi. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

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

AMANDAS RAGAUSKAS

Taigi 2000-tieji metai. Minime didžiojo Lietuvos
dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstanti-
no Čiurlionio 125-tąsias gimimo meti nes. Paryžiaus
d’Orsay muziejuje nuo 2000 m. lapkričio 8 d. iki 2001
m. va sario 4 d. veikia jubiliejinė dailininko kūrybos
paroda, Lietuvoje vyksta iškilmingi minėjimai, lei-
džiami proginiai leidiniai ir plakatai, o Los Angeles
Dramos sambūris (LADS) didžiojo
menininko pagerbimo vakarui ruo-
šiasi sta tyti Olitos Dautartaitės pje-
sę-impresijas pagal Sofijos Kyman-
taitės-Čiurlionienės  ir M. K. Čiurlio-
nio laiškus – „Raudokit svajonių de-
be sys”.

Repeticijos tradiciškai pradeda -
mos Vinco ir Emos Dovydai-
čių namuose. O. Dautartaitė

pristatoma kūrybai entuziastingai
nusiteikusiai sambūriečių aktorių
komandai. Prasi deda susipažinimas
su Sofijos ir Konstantino laiškais ir
pjesės skaitymas. Puikiai parinktos
ir sudėliotos į dviejų dalių pjesės
tekstą laiškų iš traukos nepalieka
abejingo nė vieno šį projektą įgy-
vendinti pasiryžusio sambūriečio. 

O. Dautartaitė atvyko į Los Angeles rimtai pa-
siruošusi įgyvendinti savo sumanymą. Iš Kauno M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus atsivežė ne tik Lie-
tuvoje išleistus proginius plakatus, bet ir muziejaus
direktoriaus dovanotą jubiliejinės parodos plakatą,
išleistą Prancūzi joje. Iš Šiaulių Dramos teatro at-
sigabeno nemažą kraitį kostiumų aktoriams, daili-

ninko Arūno Uoginto nu tapytą finalinės scenos „Jū-
ros so natos” dekoraciją, Lietuvos pievose surinktą
lauko gėlių puokštę, kuri spektaklyje buvo panaudota
kaip Čiurlionio sesers prisiminimo apie savo brolio
ir jo žmonos meilę atminimo metafora. 

Pirmą kartą Sambūrio istorijoje spektaklį reži-
savo viešnia iš Lie tuvos. Ir tai buvo gražaus tolimes -
nio O. Dautartaitės bendradarbiavimo su LADS, o vė-
liau ir su Just Millin’ Around (JMA) teatrais pradžia.
Reži sierės kūrybingos repeticijos, akto rių pasiau-

kojantis darbas ir elektronikos
inžinieriaus iš Lietuvos, an-
samblio „Kardiofonas” bosisto
Gintaro Laurinkaus, sumontavu-
sio Šv. Kazi miero parapijos salėje
garso ir švie sos įrangą dėka, 2001
m. balandžio 21–22 d. įvyko „Rau-
dokit svajonių de besys” premjera,
kurioje dalyvavo poetai ir rašy-
tojai Bernardas Braz džionis, Alė
Rūta, Dana Mickutė-Mitkienė,
Pranas Visvydas, Algirdas Gus-
taitis, režisieriai Petras Maželis,
Algimantas Žemaitaitis, gausus
būrys LADS aktorių, valdybos
narių bei Los Angeles lietuviškos
visuo menės teatro gerbėjų.

Po spektaklio premjeros, sek-
madienį, tradicinių popremjerinių
LADS ir jų gerbįjų pietų metu ir
režisierė, ir aktoriai susilaukė

daug nuoširdžių pagyrimo žodžių. Vienin telė kritika
buvo išsakyta poeto Bernardo Brazdžionio – kad M.
K. Čiurlionio vaidmens atlikėjas buvo apkūnesnis nei
pats menininkas. Čia jau režisierės neapsižiūrėjimas.
Scenoje išvežant pjesės herojų į Pustelninką, ji su-
galvojo jį perrengti. Čia ir išryškėjo mano ir mūsų
Tautos genijaus kompleksijų nesutapimas.

REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambes-
nių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

www.draugofondas.org

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Šeštoji dalis. „Raudokit svajonių debesys”

Spektaklio programėlė. nuotr.?

Kūrybinių prisiminimų kampelis.

Dėkoju  Dievui, kad per režisierę Olitą Dautar-
taitę  turėjau  galimybę, kiek leido mano gabumai,
persikū nyti į Lietuvos didįjį menininką Mi kalojų
Konstantiną Čiurlionį. O ma no miela gerbėja poetė
Dana Mickutė-Mitkienė, kaip ir po kiekvieno spek-
taklio, kuriame aš dalyvavau, parašė man laiškelį,
kurį pridedu prie teksto. Prisiminimui pridedu taip
pat ir keletą fotografijų bei programėlę.

D.  Mickutė-Mitkienė laiškas.
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Poezija penktą ryto ir dar vienas jos pavasaris
Atkelta iš 1 psl.

,,Net ir poetams 
reikia išsilavinimo”

Vakaro vedėjos Anetos Markutės-
Kastrickienės kalbinami ir klausinė-
jami, svečiai pasakojo apie save, savo
redaguojamus leidinius, sukurtas eiles
ir parašytas knygas, apie tai, kas svar-
bu jiems, kaip poetams, Lietuvos pi-
liečiams ir paauglių vaikų tėvams. L.
Degėsys, E. Drungytė ir A. Šimkus at-
sakinėjo į vakaro vedėjos ir žiūrovų
klausimus, diskutavo, šmaikštavo. 

E. Drungytė prisipažino svajojan-
ti, kad visi lietuviai, kurie išvažiavo į
pasaulį, staiga, kaip susitarę, grįžtų gy-
venti į Lietuvą, tuomet būtų Lietuva,
apie kokią svajoja daugelis tautiečių. O
kol kas pokalbio metu vakaro svečiai
pripažino, jog reikėtų daug ką keisti ir
taisyti mūsų gimtinėje. Viena iš sričių,
kuriai praverstų nauji ir pažangūs vė-
jai – nuolatos reformuojamų mokyklų
reikalai. Čia skaudi tiek mokinius,
tiek mokytojus palietusi problema – pa-
tyčios, kartais – kūrybingų moksleivių
ignoravimas, noras visus sulyginti,
taip pat visuomenėje klestinti nepa-
garba mokytojams. E. Drungytės min-
tis pratęsė L. Degėsys. Filosofo nuo-
mone, tėvų siekis iš savo vaiko padaryti
visapusiškai išsilavinusią asmenybę ir
jų skatinimas po pamokų lankyti įvai-
rius  būrelius – šokių, sporto, muzikos
ir kitus, nieko gero nesuteikia. Vaikas
neišmoksta pabūti vienas ir pasikalbėti
su savimi, todėl, net ir tapęs suaugusiu,
vis tikisi, kad kas nors kitas, tik ne jis
pats galės pakeisti jį ir jo gyvenimą. 

Į A. Markutės-Kastrickienės klau-
simą, ką poetai atsakytų savo paaug-
liui, jeigu šis vieną dieną pareikštų no-
rintis tapti taip pat poetu, nė vienas ne-
pasakė, jog bandytų savo vaiką atkal-
bėti nuo tokio noro. ,,Pasakyčiau, kad
net ir poetams reikia išsilavinimo”, –

sakė filosofijos mokslų daktaras L.
Degėsys. Mažiausiai iš visų tą vakarą
kalbėjęs A. Šimkus prisiminė panašų
pokalbį su savo 17-mečiu sūnumi: ,,Jis
man pasakė, kad nori tapti aktoriumi.
Pasakiau: tapk kuo nori, tik nepa-
miršk pirmiausiai būti žmogus.”

Penktadienio susitikimas buvo tar-
si įžanga į pagrindinį Poezijos pavasa-
rio renginį, vykusį Jaunimo centre.

Eilėmis nutiesė tiltą
tarp praeities ir dabarties

Sekmadienį, gegužės 20 dieną Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje gra-
žus būrys poezijos bičiulių buvo susi-
rinkęs į ,,Poezijos pavasario” šventę,
kurią surengė Lietuvių rašytojų drau-
gija. Šventė buvo ypatinga tuo, kad joje
dalyvavo trys poetai iš Lietuvos: A.
Šimkus, E. Drungytė ir L. Degėsys. Poe-
zijos popietė gražiai sutapo su Sekmi-
nių diena. ,,Poezijos pavasario” šven-
tė sukvietė poezijos bičiulius į lietu-
viškos poezijos sekmines.  

Poezijos popietė darniai sujungė
dabartį ir praeitį, poetus iš šiapus ir
anapus, gyvuosius ir mirusiuosius.
Skambėjo eilės ir muzika. Ekrane buvo
rodomi žymūs lietuvių poetai ir Lie-
tuvos peizažai. Popietę vedė Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkė Daiva
Petersonaitė, draugijos ilgametės pir-
mininkės a.a. Stasės Petersonienės
dukra.  

Popietę paįvairino vaizdajuostės,
kurias paruošė Teresė Pautieniūtė-
Bogutienė. Pirmojoje matėme Ber-
nardą Brazdžionį ir išgirdome jo balsą.
Jis deklamavo savo eilėraštį ,,Per pa-
saulį keliauja žmogus”. Kitoje vaizda-
juostėje matėme poetą Kazį Bradūną,
kurį nufilmavo Arvydas Reneckis, K.
Bradūnui dar gyvenant Čikagoje. Poe-
tas iš ekrano papasakojo savo šeimos
pasitraukimo iš Lietuvos istoriją ir
paskaitė du eilėraščius. Viename jaut-

riai perteikė savo tėvo skausmą, kai rei-
kėjo palikti šeimai ilgai tarnavusius
arklius. Kitame eilėraštyje, iš rinkinio
,,Svetimoji duona”, jis prisiminė pa-
liktus tėviškės medžius. Jaudinančiai
skambėjo K.  Bradūno sūnaus, anksti
mirusio Jurgio balsas, kuris buvo įra-
šytas vienoje poezijos šventėje Čika-
goje. Jis deklamavo ištraukas iš Anta-
no Baranausko ,,Anykščių šilelio”. Šių
metų ,,Poezijos pavasario” šventės da-
lyviai klausėsi J. Bradūno balso, o ek-
rane matė Lietuvos miškų vaizdus,
kurie derėjo su A. Baranausko poemos
žodžiais. Gražiai buvo pagerbta S. Pe-
tersonienė. Garsiniame įraše ji dekla-
mavo savo eilėraštį ,,Samana”, o ekra-
ne buvo rodomi samanomis užklotų lie-
tuviškų trobelių stogai ir pačios poetės
nuotraukos. 

Popietės vaizdajuostės priminė
amžinybėn iškeliavusius lietuvius poe-
tus, kurie buvo ryšys tarp išeivijos ir
Lietuvos rašytojų. B. Brazdžionis bran-
džiausią savo poeziją parašė išeivijoje,
o Lietuvai atgimstant, lankydamas tė-
vynę, ten nuvežė ir savo eiles. K. Bra-
dūnas taipogi kūrė poeziją daugiausia
išeivijoje, bet Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę, apsigyveno Lietuvoje ir
ten mirė. Jo sūnaus J. Bradūno balsas
daug metų buvo girdimas Lietuvoje, ka-
dangi Jurgis dirbo „Amerikos balso”
radijuje.  

Pirmoje programos dalyje tarp
vaizdajuosčių rodymo vyko poezijos
skaitymai. Savo eiles skaitė Amerikoje
gyvenantys lietuviai poetai, poetės. Pir-
moji savo kūrybą skaitė Teresė Pautie-
niūtė-Bogutienė, kuri kartu papasako-
jo ir apie poezijos švenčių Čikagoje at-
siradimo pradžią.  Savo kūrybą skaitė
Vilija Vakarytė, Daiva Valeria Karu-
žaitė. Šių poečių eilėraščiai pasižymė-
jo rimtumu, jautriomis temomis. Ku-
nigas Valdas Aušra išdrįso įnešti truputį
humoro, paskaitydamas savo šmaikštų
eilėraštį apie lietuvišką raidyną.  

Buvo ir liūdesio, ir juoko,
ir apmąstymų…

Antroji programos dalis prasidėjo
muzikiniu intarpu. Tris kūrinius
smuikui atliko smuikininkas Kazys
Motekaitis. Jam pianinu akompanavo
Jūratė Lukminienė. Po to – trijų Lie-
tuvos poetų pasirodymas. Pirmasis
savo poeziją skaitė Antanas Šimkus. Po
jo Erika Drungytė perskaitė eilėraščių
iš savo 2015 m. pasirodžiusio rinkinio
,,Patria”. Ypač jaudinantis pasirodė
eilėraštis ,,Pavasaris”. Jame poetė kal-
ba apie Sibiro tremtinius, kuriems
buvo pranešta apie Stalino mirtį ir įsa-
kyta dėl to viešai raudoti. Įdomu, kad
E. Drungytės eilėraštis ,,Kupletėlis
rugpjūčio rytui pagal H.R. gaidas” pa-
rašytas tiksliu poeto Henriko Radaus-
ko stiliumi. Poetė taipogi paaiškino
savo rinkinio ,,Patria” vyraujančią
mintį: skirstydama dabarties lietu-
vius į dvi grupes, į globalistus ir į že-
mininkus, save ji priskyrė žeminin-
kams. Turbūt K. Bradūnas būtų pa-
tenkintas tai išgirdęs.  

L. Degėsys skaitė eilėraščius, skir-
tus ir suaugusiems, ir vaikams. Suau-
gusiems skirtuose eilėraščiuose poetas
laikosi tradicinių ritmo ir rimavimo
taisyklių. Tačiau popietės pabaigai jis
paskaitė baltosiomis eilėmis parašytą
humoristinį eilėraštį ,,Ne-eilėraštis”.
L. Degėsys taip pat pralinksmino klau-
sytojus keliais vaikams (ir ne tik jiems)
skirtais eilėraščiais, iš kurių vienas
buvo apie musę. 

,,Poezijos pavasario” dalyviai –
tiek poetai atvykę iš Lietuvos, tiek gy-
venantys Amerikoje savo klausyto-
jams suteikė įvairiaspalvių emocijų –
ir rimties, ir liūdesio, ir juoko.  

Malonu, kad ši poezijos šventė
vyko Jaunimo centro Čiurlionio gale-
rijoje, jaukioje lietuviškoje aplinkoje.
Galerijos sienas puošė Čiurlionio pa-
veikslai, bet tai, žinoma, buvo ne ori-
ginalai ar reprodukcijos, o lituanisti-
nės mokyklos mokinių piešiniai, ku-
riais jie bandė atkurti Čiurlionio pa-
veikslų grožį. O Čiurlionio galerija
yra virš Jaunimo centro kavinės, kur
daugelį metų vyko poezijos šventės.
Tas artumas turbūt ne vienam popie-
tės dalyviui atnešė malonių prisimi-
nimų. Juk Jaunimo centre kadaise
savo poeziją skaitė B.  Brazdžionis, Jo-
nas Aistis, K. Bradūnas, Liūnė Sutema
ir daugelis kitų. Džiugu, kad ši lietu-
viško žodžio tradicija tęsiasi ir kad poe-
zija vis dar tebejungia praeitį su da-
bartimi ir išeiviją su Lietuva.  

Įspūdžius iš susitikimo su poetais užrašė
Virginija Petrauskienė

ir Rimas Černius

Prie mikrofono – Liutauras Degėsys.   J. Kuprio nuotraukos

Poezijos popietės Čiurlionio galerijoje dalyviai (iš k.): Daiva Petersonaitė, Vilija Vakarytė, Daiva Valeria Karužaitė, Antanas Šimkus, Erika Drungytė, Liutauras Degėsys, kun. Valdas
Aušra, pianistė Jūratė Lukminienė, smuikininkas Kazys Motekaitis ir Teresė Pautieniūtė-Bogutienė.
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Los Angeles ateitininkų šeimos
šventė vyko Sekminių sekma-
dienį, gegužės 20 d. Šventė

prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Kazi-
miero bažnyčioje. Ateitininkės
Gabija Žukauskaitė ir Gintarė Bar-
tulytė skaitė liturginius skaitinius,
o Emilia Venckutė su Lilija Žu-
kauskaite pagarbiai patarnavo
šv. Mišioms. Po Mišių Jaunųjų at-
eitininkų įžodį davė Justinas Venc-
kus. 

Po apeigų ateitininkai su šei-
momis važiavo į netoli parapijos
esantį miesto parką, kur vaišino-
si ir džiaugėsi vienas kito drau-
gyste.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kaip visada, gavęs naują ,,Ateities”
žurnalą perverčiau bendram įspū-
džiui susidaryti. Šį kartą jį atidžiai

pradėjau skaityti nuo galo, nes akį pagavo
Martyno Vingrio 12 puslapių, iliustruotų
11 nuotraukų, kelionė pėsčiomis per Izraelį.
Įdomu, kad aprašymas apie Izraelį įdėtas
žurnalo pabaigoje. Jeigu būčiau žydas, žur-
nalą ir pradėčiau skaityti nuo hebrajų rašto
pradžios (mūsų pabaigos). Čia autorius la-
bai įdomiai aprašo savaitę dykumoje, pra-
leistą su bendrakeleive keliaujant per Iz-
raelį besidriekiančiu nacionaliniu pėsčiųjų
taku Shvil Yisra’el. Takas yra 631 mylios
ilgio. Aprašymas pažymėtas ,,I dalim”, taigi
bus daugiau. 

Šis žurnalo numeris atkeliavo gegužės
mėnesio pradžioje. Teko nusivilti, nes pačioje pradžioje skaitytojai kviečiami
siūlyti kandidatus Pasaulinės gyvybės dienos apdovanojimams. ,,Svarbu ne
siūlymų skaičius, bet išsamus pagrindimas. Anketų lauksime iki 2018 m. ba-
landžio 22 d.” Likęs turinys be terminų, tad galima džiaugtis bet kada. ,,Lietuva
100” proga tinkamai pagerbti trys signatarai ateitininkai – Kazys Bizauskas,
Pranas Dovydaitis ir Aleksandras Stulginskis. Toliau Augustė Žičkytė aptaria
C. S. Lewis mintis apie maldą ir laiškus kaip pokalbį. Gabrielius Zaveckas pri-
stato ,,vištos ir kiaušinio” ginčus, liečiančius Dievo egzistavimą. 

,,Netylėjimas” skyrelyje Linas Braukyla rašo apie apaštalinį ateitininkų
judėjimą. Po jo savo filosofiniais ir egzistenciniais apmąstymais dalijasi Do-
minyka Navickaitė, Vytautas Raškauskas, Erlanda Polekaitė ir Irena Lata-
kaitė. Gintarė Jurkevičienė perspėja apie socialinių tinklų viliones ir neigia-
mas pasekmes. Teigiama gaida trimituoja iš JAV į Vilnių persikėlęs Dovas Lie-
tuvininkas. Tai Amerikos lietuvis, ateitininkas, trimito studijas tęsiantis Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tikras šaunuolis! Neatsilieka ir Brigita
Čiužaitė, Vilniaus universitete studijuojanti ekonomiką. Ji neseniai tapo At-
eitininkų federacijos projektų vadove.  Irgi šaunuolė! Šiame numeryje Ra-
munė Kubiliūtė paberia Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklos nuotrupų. Tik-
rai įspūdingos jos surinktos žinutės. 

,,Ateitis”, 2018, nr. 2 –
Pradėkime nuo galo

Los Angeles sendraugiai ateitininkai  (k.): Daiva Bartulienė, Žyd-
ra van der Sluys, Reda Perevičienė , Ramunė Žemaitaitienė ir Jū-
ratė Venckienė. Prie tolimesnio stalo: Danguolė Navickienė,
Valdas, Klaudijus ir Kęstutis Baltakaičiai ir Antanas Polikaitis.  

Vitos Vilkienės nuotraukos

Po įžodžio (iš k.): Klaudijus Baltakaitis, Kun. Stasio Ylos kuopos glo-
bėja Žydra van der Sluys, naujasis ateitininkas Justinas Venckus ir
Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas.

1eilėje iš k.: Lilija Žukauskaitė, Antonia Venckutė ir Aiva Žukaus -
kaitė; 2-oje Emma Garbisch, Greta Perevičiūtė ir Gintarė Bartu-
lytė; 3-ioje – Adomas Garbisch, Grantas Perevičius, Justinas
Venc kus, Gabija Žukauskaitė ir Emilia Venckutė.

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Sekmadienį, birželio 3 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po Mi-
šių – iškilmingas posėdis PLC didžiojoje salėje.

Gegužinė
Ateitininkų namuose

12 val. p. p. (po Šeimos šventės) adresu: 1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika, loterijos lai-
mikiai, ąžuolų pavėsis ir bendravimas su naujais bei senais drau-
gais.

ALRKF jaunimo stovykloje DAINAVOJE

• Šeimų stovykla – NAUJIENA! – liepos 3–7 d. (nuo antradienio iki šeštadienio)
Stovyklos programa bus skirta šeimoms su mažais vaikais (0–10 metų) ir jų tėve-
liams, bet visi sendraugiai ateitininkai ir jų bičiuliai yra kviečiami dalyvauti.  Kreip-
kitės raštu: sendraugiai2@gmail.com
• Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 8–15 d. Registracija prasidės gegužės
1 d.  www.mesmas.org.
• Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–22 d. Ši stovykla yra skirta lietuviškai
kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Registruokitės ir daugiau apie stovyklą
paskaitykite: www.ateitis.org/jas.
• Sendraugių stovykla – liepos 22–29 d. Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavie-
niai asmenys. Registracija prasidėjo šioje stovykloje anksčiau stovyklavusiems.
• Ateitininkų Studijų savaitgalis – Darbo dienos savaitgalį – rugp. 31- rugs. 3 d.

KENNEBUNKPORT, MAINE 
Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 4–11 d. Lietuvių Tėvų pranciškonų va-
sarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai
bei jiems prijaučiantys. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu: info@francis-
canguesthouse.com arba skambinant tel. 207-967-4865. Sekite stovyklos žinias
per ,,Facebook”: ,,Ateitininku Sendraugiu Savaite Kennebunkporte Maine”

Vasaros stovyklos 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Los Angeles ateitininkų šeimos šventė
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijos (LŠSI)
šauliai kartu su Čikagos bėgimo klubu
pažymėjo Lietuvos partizanų dieną.
Taigi mūsų „Didvyriai nemiršta” ren-
ginys (bėgimas/ėjimas, vykęs Palos
Park Swallow-Cliff Woods-South), buvo
ypač reikšmingas. Tai žygis, kurį jau ket-
virtus me tus organizuoja Baltijos jūrų
šaulių kuopa (vadė Regina Butkus), o
kurį paskelbė ir pradėjo tuometinis
Balti jos jūrų šaulių kuopos vadas a. a.
Ri mas Šalaviejus. 

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Partizanų pagerbimo, kariuome nės ir vi-
suomenės vienybės dienos vykusių
minėjimų tęsinys įvyko gegu žės 20
dieną Kauno įgulos kari ninkų ramovės
Kunigaikščių menėje, kurioje Lietuvos
laisvės kovos są jūdžio štabo viršininkas
dim. majoras, buvęs Lietuvos partizanas
ir sovietinių lagerių kalinys Vytautas Bal-
sys-Uosis šventė savo 95-erių metų gy-
venimo  sukaktį. Jubiliatą pagerbti at-
ėjo didelis būrys žmonių. 

Nuošir džiais žodžiais jį sveikino
atvykęs iš Panevėžio jubiliato
bendražygis – Partizaninio

karo kovų dalyvis, Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio (LLKS) Prezidiumo pir-
mininkas dim. pulkininkas Jonas Če-
ponis, LLKS Tarybos nariai,  Kovo 11-
tosios Akto signataras poetas Leonas
Milčius, Generolo P. Plechavičiaus
rinktinės atstovai, Kauno įgulos ka-
pelionato kapelionas – Įgulos baž nyčios
rektorius, kunigas majoras Tomas

Karklys, Vytauto Didžiojo šaulių 2-
osios rinktinės vadas ats. kapitonas Vy-
tautas Žymančius su šaulių atstovais,
knygų leidimo bare dirbantis, įtaigaus
žodžio meistras  ats. pulkininkas Arū-
nas Dudavičius, Kauno įgulos kari-
ninkų ramovės viršininkas majoras
Donatas Mazur kevičius, Kauno rajono
savivaldybės atstovai (jubiliatas yra šio
rajono Garbės pilietis), žinomas buvęs
krepšininkas Gediminas Budnikas,
jubiliato krikštavaikiai ir kiti arti-
 mieji. Sveikinimo pertraukėlėse savo
meninę programą atliko Kauno Juo zo
Gruodžio konservatorijos mokiniai –
skambėjo lietuviškų dainų, smuiko ir
fleitos skleidžiami muzikos  garsai. 

Atsakomoje kalboje Vytautas Bal-
sys padėkojęs jį taip gražiai pa sveiki-
nusiems ir visiems čia susi rinkusiems,
prisiminė kai kuriuos savo sūkuringo
gyvenimo ir partizaninio karo prieš so-
vietinį okupantą kovos tarpsnius, ra-
gino visada savo namų židiniuose kurs-
tyti neužgesinamą Tėvynės meilės
ugnį, visada išlaikyti tautinio orumo,
pagarbos savo krašto istorijai, savo
tautinei kultūrai jausmą, ragino nesi-

Regina Kava, Vytautas Jurevičius, Dalė Blekienė, Julius R. Butkus, Regina Butkus ir V. Mon-
keys. 

Žygio dalyviai. 

Čikagos bėgimo klubo prezidentė Aušra But-
kevičiūtė ir Baltijos jūros šaulių kuopos
vadė Regina Butkus.

LŠSI paminėjo 
Lietuvos partizanus

Atšvęsta graži buvusio partizano sukaktis

taikstyti su skleidžiamomis saviplakos,
tauti nės tapatybės ir patriotizmo ne-
igimo nuotaikomis. 

Jubiliato pagerbimo šventę savo

nuoširdžiu poetišku  žodžiu pakiliai
vedė   įvairių  patriotinių  renginių  or-
ganizatorius – atsargos majoras Gedi-
minas Reutas.

95-mečio proga pagerbtas buvęs Lietuvos partizanas Vytautas Balnis-Uosis.
Aldonos Grigaitienės nuotr.

Renginį padėjo organizuoti visos
šauliškos kuopos: T. Daukanto
jūrų šaulių kuopa (vadas Vy-

tautas Jurevi čius), Klaipėdos jūrų šau-
lių kuopa (vadas Giedrius Bikulčius),

dalyvavo ir Vyt. Didžiojo rinktinės
šauliai (va das Linas Marginavičius).
Neatsiliko ir LŠSI centro valdybos na-
riai: vadas Julius R. Butkus, sekretorė
Roma Bikulčius, moterų vadovė Dalė
Ble kienė ir kiti.

Renginį atidarė Vytautas Jurevi-
 čius, šiuo metu einantis ir „Nemuno”
rinktinės vado pareigas, prašydamas
tylos minute pagerbti žuvusius už Lie-
tuvos laisvę, partizanų vadą Adolfą Ra-
manauską-Vanagą ir žygio pradininką
Rimą Šalaviejų. Rengi nyje dalyvavo ir
pasisakė mūsų gerbiamas svečias dr.
Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro pirmininkas. Jis palie-
tė ne tik partizaninę veiklą, bet ir Lie-
tuvos partizanų kovas už teritoriją, kas
buvo labai svarbu tuometinei Lietu vai.
Tai turėjo labai didelės įtakos išlaikant
didesnį procentą lietuvių Lietuvos te-
ritorijoje, lyginant su Latvijos ir Esti-
jos Respublikomis, kur partizaninė
veikla buvo silpnesnė. 

„Laisvė yra Dievo dovana, ir kiek-
vieną kartą už ją turi mokėti savo kai-
ną. Nemokantieji tampa vergais, o
mes nenorime jais būti”, – tai arki-
vyskupo Sigito Tamkevičiaus žodžiai,
kuriais mes pasinaudojome atlikdami
savo pareigą Tėvynei Lie tuvai ir jos ko-
votojams už laisvę – partizanams...
savo pasisakyme pa brėžė Baltijos jūrų
šaulių kuopos vadė Regina Butkus.
Kartu ji pa žymėjo, kad partizanų kovų
istorijoje įrašytas ne vienas ir Lietuvos
moters bei merginos vardas.

Startas (bėgimui – aštuonios my-
lios, žygiui – trys-keturios mylios) duo-
tas, ir dalyviai pradėjo bėgimą / ėjimą,
nepabūgę nei lietingo oro, nei vėsoko
vėjelio. Dalyvių gretose – „Hall of
Fame” įkūrėjas Jonas Pla takis, JAV

Lietuvių Bendruomenės atstovė Sva-
jonė Kerelytė, Lituanisti kos tyrimo ir
studijų centro pirmi ninkas dr. Rober-
tas Vitas, lietuviškų Tautinių kapinių
tarybos pirminin kas Arūnas Bunti-
nas, LŠSI šauliai ir Čikagos bėgimo klu-
bas! Gera buvo matyti tokią gausybę

dalyvių! 
Po žygio visi rinkosi prie vaišių

stalo, kur garavo karšta kareiviška
košė, kvepėjo arbata ir skambėjo lie-
tuviškos žygio dainos. 

LŠSI info ir nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Diskusijos apie padėtį po V. Putino rinkimų
Vilnius/Trakai (URM info) – Tra-

kų rajone gegužės 24 dieną prasidė-
jo  kasmetinis Vilniaus Rusijos foru-
mas, kuriame politikai, visuomeni-
ninkai, žmogaus teisių gynėjai ir žur-
nalistai diskutuoja apie padėtį Rusijoje
po Vladimiro Putino pergale pasibai-
gusių prezidento rinkimų.

Renginyje aptariamos Rusijos vi-
daus ir užsienio politikos aktualijos,
žmogaus teisių padėtis, Rusijos san-

tykiai su Vakarais, šių santykių per-
spektyvos kovos su Rusijos propagan-
da tema.

Be kitų dalyvių į forumą atvyks
Rusijos opozicionieriai Michailas Cho-
dorkovskis, Garis Kasparovas, Mi-
chailas Kasjanovas, Vladimiras Kara-
Murza, Vladimiras Ašurkovas, Dmit-
rijus Gudkovas.

Vilniaus Rusijos forumas rengia-
mas nuo 2013 metų.

S. Sondeckis ir D. Banionis su KGB nebendradarbiavo
Vilnius (LRT.lt) – Negalima pri-

pažinti, kad Saulius Sondeckis ir Do-
natas Banionis slapta bendradarbiavo
su KGB. Taip teigia Liustracijos ko-
misijos pirmininkas Algimantas Ur-
monas, komisijai išnagrinėjus Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos
centro (LGGRTC) paskelbtus doku-
mentus. Tuo metu žinomų dirigento ir
aktoriaus artimieji sako neatmetą ga-
limybės kreiptis į teismą.  

„Asmenų, slapta bendradarbia-
vusių su buvusios SSRS specialiosio-
mis tarnybomis veiklos vertinimo
tarpžinybinė komisija negali pripa-
žinti, kad Lietuvos piliečiai Saulius
Sondeckis ir Donatas Banionis slapta
bendradarbiavo su KGB”, – rašoma S.
Sondeckio ir D. Banionio artimuosius
pasiekusiame rašte.

„Ir be Liustracijos komisijos iš-
vadų galime laimėti bet kokį teismą.
Pirmiausia mano tėvas ir D. Banionis
yra mirę – kadangi žmonės negali ap-
siginti patys, yra pažeista Vienos kon-

vencija”, – sako Saulius Sondeckis
jaunesnysis.

Dėl tolesnių žingsnių, D. Banionio
sūnaus Raimundo Banionio teigimu,
nėra apsisprendę ir žinomo aktoriaus
artimieji.

Liustracijos komisijos pirminin-
kas A. Urmonas patvirtino, kad ko-
misija S. Sondeckio ir D. Banionio at-
žvilgiu nutarė, kad jie su KGB ne-
bendradarbiavo. 

„LGGRTC paskelbė, kad yra duo-
menys, įtariant bendradarbiavus.(...)
Mūsų komisija nusprendė, kad nega-
lima teigti, jog jie bendradarbiavo,
nes nėra duomenų. O tų duomenų,
kuriuos turi genocido centras, susi-
darymo šaltinis gali būti įvairus, pa-
vyzdžiui, provokacijos”, – aiškina A.
Urmonas.

A. Urmono manymu, LGGRTC,
prieš paviešindamas KGB dokumentus
apie S. Sondeckį, D. Banionį, pir-
miausia turėjo kreiptis į Liustracijos
komisiją.

Registruojami  popiežiaus vizito savanoriai
Vilnius (Diena.lt) – Pradedami

registruoti savanoriai, rugsėjį padė-
siantys per popiežiaus Pranciškaus
vizitą į Lietuvą.

Vizito organizacinis komitetas
skelbia, kad iš viso reikėtų apie 1
tūkst. savanorių. Norintys jais tapti iki
rugpjūčio 1 d. turi užpildyti anketą in-
ternete (svetainėje popieziausvizitas.lt).

Savanorių pagalbos prireiks ne
tik paties vizito dienomis, bet ir savaitę
iki renginio bei keletą dienų po jo. Sa-
vanoriai padės įrengti susitikimų su
popiežiumi vietas ir paruošti kelius,
kuriais Vilniuje ir Kaune važiuos
Pranciškus, kad visi norintys galėtų
kuo patogiau su juo pasimatyti.

Vizito metu savanoriai budės po-
piežiaus kelyje, teiks informaciją apie
renginius, nukreips žmones į sektorius
ir pan. Po renginio savanoriai padės su-
tvarkyti renginių vietas: patraukti ir
išardyti susitikimo vietų ir kelių ati-
tvarus bei ženklus, surinkti šiukšles,
sudėti į vietas naudotus daiktus ir t. t.

Popiežius Pranciškus atvyksta į
Lietuvą rugsėjo 22–23 dienomis. Šeš-
tadienį, rugsėjo 22 dieną, jis lankysis
Vilniuje, kur Katedros aikštėje vyks su-
sitikimas su jaunimu, numatomi ir kiti
renginiai. Sekmadienį, rugsėjo 23 die-
ną, popiežius aukos šventąsias Mišias
Kaune, Santakoje. Vėliau popiežius
vyks į Latviją ir Estiją.

Baltijos šalių kultūros festivalis Paryžiuje
Vilnius/Paryžius (Mano vy-

riausybė) – Gegužės 22 d. prasidėjo
porą savaičių truksiantis Baltijos ša-
lių kultūros festivalis Paryžiaus Orsay
muziejuje. 

Festivalio atidarymo dieną su-
rengtas įspūdingas Baltijos šalių kul-
tūrą reprezentuojantis „Cremerata
Baltica” ansamblio ir Estijos Filhar-
monijos kamerinio choro koncertas.
Lietuvą atstovavo jauna, talentinga,
Paryžiaus nacionalinės konservato-
rijos absolventė Aistė Baliunytė.

Koncertas vyko netradicinėje, ypa-
tingoje erdvėje, Orsay muziejaus pa-
grindiniame hole, tarp įspūdingų mu-
ziejaus skulptūrų ir tapybos kūrinių.
Nepaprastai gausiai susirinkusi pub-
lika susižavėjusi klausėsi Baltijos ša-
lių kompozitorių M.K. Čiurlionio, Arvo
Part, Peteris Vasks, Georgs Pelecis ir
kt. kūrinių.

Vakaro metu koncerto klausytojai
turėjo galimybę dar kartą apžiūrėti

muziejuje eksponuojamą Baltijos šalių
simbolizmo dailės parodą.

Šį savaitgalį Orsay muziejuje bus
surengtas Baltijos šalių chorų kon-
certas, vyks originalus muzikinis pro-
jektas „Bal Elecyto-balte” su Alina
Orlova, o gegužės 29 d. muziejaus au-
ditoriume vyks pianistės Mūzos Ru-
backytės koncertas.

Likvidavo branduolinių bandymų poligoną
Punggye-ri, Šiaurės Korėja

(BNS) – Šiaurės Korėja gegužės 24 die-
ną dalyvaujant užsienio žurnalistams
likvidavo savo branduolinių bandy-
mų poligoną.

Punggye-ri poligonas yra giliai
po žeme kalnuose retai apgyvendinta-
me šalies šiaurės rytų regione.

Tai laikoma geros valios gestu
prieš kitą mėnesį planuojamą Kim
Jong Un susitikimą su JAV preziden-
tu Donald Trump. 

Nors ketvirtadienį JAV preziden-
tas jau spėjo paskelbti atšaukiąs bir-
želio 12-ąją Singapūre planuotą viršū-
nių susitikimą su Kim Jong Un dėl „at-

viro Pchenjano priešiškumo”, kitą die-
ną, penktadienį, jis nebeatmetė gali-
mybės, kad pokalbiai, kaip ir planuo-
ta, įvyks.

MH17 lėktuvas buvo numuštas rusų kariškių raketa
Utrechtas, Nyderlandai (BNS) –

Malaizijos oro bendrovės „Malaysia
Airlines” reisu MH17 skridusio lėktu-
vo numušimą tiriantys tarptautiniai
tyrėjai pirmą kartą paskelbė, kad ra-
keta, kuria virš Ukrainos buvo nu-
muštas šis lėktuvas, buvo atvežta iš vie-
nos rusų kariuomenės brigados.

Nyderlandų vadovaujama Jungti-
nė tyrėjų komanda „priėjo prie išvados,
kad BUK-TELAR, kuria buvo numuštas
(reiso) MH17 (lėktuvas), buvo iš 53-

osios priešlėktuvinių raketų brigados,
įsikūrusios Kurske Rusijoje”, – sakė
olandų tyrėjas Wilbert Paulissen.

„53-ioji brigada yra Rusijos gink-
luotųjų pajėgų dalis”, – sakė jis.

Iš Amsterdamo į Kuala Lumpurą
skridęs „Malaysia Airlines” laineris
„Boeing 777”, kuriame buvo 298 žmo-
nės, 2014 metų liepos 17 dieną buvo nu-
muštas virš prorusiškų separatistų
kontroliuotos teritorijos Ukrainos ry-
tinėje Donecko srityje.

JAV nebekviečia Kinijos į karines pratybas
Washingtonas (BNS) – Pentago-

nas atšaukė kvietimą Kinijai daly-
vauti tarptautinėse karinėse pratybo-
se, šią vasarą vyksiančiose Ramiajame
vandenyne. Toks sprendimas yra pra-
dinis atsakas į Kinijos militarizaciją
Pietų Kinijos jūroje.

Pranešime kalbama apie tvirtus

įrodymus, jog Kinija dislokavo ginčy-
tinose Spratlio salų teritorijose prie-
šlaivinių raketų, raketų žemės-oras
sistemų ir elektroninių trukdytuvų.
JAV paragino Pekiną šią ginkluotę
pašalinti. Kinija atkakliai tvirtina,
kad Pietų Kinijos jūra yra jos suvere-
ni teritorija.

JAV nepamirš Krymo aneksijos

JAV svarsto automobiliams didinti importo muitą

Washingtonas (BNS) – JAV vals-
tybės sekretorius Mike Pompeo pa-
reiškė, kad Rusijos įvykdyta Krymo
aneksija yra rimta problema, ir paža-
dėjo, kad Washingtonas apie tai nepa-
mirš.

„Tai yra labai rimtas klausimas.

Rusija aneksavo penktadalį Ukrainos,
ir mes niekada negalime apie tai pa-
miršti”, – sakė jis.

M. Pompeo yra sakęs, jog niekuo-
met nepripažins Krymo aneksijos ir
kovos, kad JAV nepripažintų šio veiks-
mo teisėtu.

Washingtonas (BNS) – JAV prezi-
dento Donald Trump administracija
svarsto galimybę nustatyti 25 proc.
muitą importuojamiems automobi-
liams ir jų dalims, kad apsaugotų vietos
automobilių pramonę, rašo JAV verslo
dienraštis „The Wall Street Journal”.

Prekybos sekretorius Wilbur Ross
pažymėjo, kad muitas gali būti nusta-
tytas, jeigu nustatys, kad automobilių
ir jų dalių importas kelia grėsmę JAV
nacionaliniam saugumui.

„Yra įrodymų, iš kurių matyti,
kad importas iš užsienio ištisus de-
šimtmečius griovė mūsų vidaus auto-

mobilių pramonę”, – pareiškė W. Ross.
D. Trump administracija vadova-

vosi tokiais pat sumetimais, kai nu-
statė didelius muitus importuojamam
plienui ir aliuminiui, nors dėl to ir kilo
prekybos karo grėsmė.

Apie būsimus pokyčius JAV pre-
zidentas užsiminė ir socialiniame tink-
le „Twitter”.

„Greitai bus svarbių žinių mūsų
puikiesiems amerikiečių automobi-
lių pramonės darbuotojams. Jūs dau-
gelį dešimtmečių netekdavote darbo
dėl kitų šalių ir jau pakankamai ilgai
laukėte!” – parašė jis.

JAV sankcijos pakirto rusų milžinę „Rusal“
Honkongas (ELTA) – Pasitraukė

didžiausio Rusijos aliuminio gamin-
tojo „Rusal” generalinė direktorė bei
septyni valdybos nariai, o kompanija
perspėja, kad dėl skaudžiai kirtusių
JAV sankcijų ji gali turėti problemų ap-
tarnaudama savo skolą.

Jungtinės Valstijos apie sankcijas
„Rusal” paskelbė balandžio 6 dieną.
Washingtonas uždraudė su JAV sąsajų
turintiems prekybininkams toliau pirk-
ti „Rusal” produkciją, todėl aliuminio
kainos pašoko iki aukščiausio taško per
pastaruosius septynerius metus.

„Rusal” paskelbė, kad bendrovės
direktorė Aleksandra Bouriko iš savo

užimamų pareigų pasitraukė, o jos
vietą laikinai užėmė aliuminio pada-
liniui vadovaujantis Jevgenijus Niki-
tinas.

Nurodoma, kad iš „Rusal” valdy-
bos pasitraukė visi vykdomieji ir ne-
vykdomieji direktoriai.

JAV iždo departamentas ameri-
kiečių klientams davė iki spalio 23 die-
nos nutraukti visus savo verslo ryšius
su „Rusal”. Departamentas svarstys
galimybę panaikinti sankcijas ben-
drovei, jei valdžios joje atsisakys arti-
mus ryšius su Rusijos prezidentu Vla-
dimiru Putinu palaikantis oligarchas
Olegas Deripaska.

Viename garsiausių pasaulyje Paryžiaus
Orsay muziejuje prasidėjo Baltijos šalių
kultūros festivalis. Diena.lt nuotr.

Šiaurės Korėja likvidavo branduolinių ban-
dymų poligoną. Reuters nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Į futbolą reikia žvelgti ne per politikos,
o per masiškumo bei naudos šio žaidi-
mo bendruomenei priz mę. Tokią min-
tį Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
vadovams gegužės 22 d. išsakė JAV, Ka-
nados ir Meksikos futbolo vadovai.

Jie Vilniuje pristatė savo viziją ir
jungtinius šių valstybių planus
organizuoti 2026 metų pasaulio

futbolo čempionatą. Šiaurės Ameri-
kos atstovai apsilankė Lietuvoje pra-
ėjus porai savaičių po to, kai savo viziją
Vilniuje pristatė delegacija iš Maroko,
kuris taip pat siekia surengti pasaulio
čempionatą.

„Svečiai pasakojo daug apie tai,
kaip jie rengiasi. Jie pabrėžė, kad Šiau-
rės Amerikoje nereikės išleisti mili-
jardų, nes jau infrastruktūra yra, pa-

statyti jau visi stadionai, kuriuose
vyktų čempionatas. Taip pat labai aiš-
kiai nuskambėjo mintis, kad futbolas
suartina, į jį nereikia žvelgti per poli-
tikos prizmę”, – po susitikimo sakė LFF
prezidentas Tomas Danile vičius. 

Vilniuje trumpo vizito buvo atvy-
kęs JAV futbolo federacijos prezidentas
Carlos Cordeiro su federacijos komu-
nikacijos vadovu Neil Buethe ir Ka-
nados futbolo asociacijos vadovas Pe-
ter Montopoli. Pasak jų, surengus 2026
m. pasaulio futbolo čempionatą Šiau-
rės Amerikoje atsivertų daugybė gali-
mybių plėtoti šį sportą, būtų duotas di-
džiulis impulsas masiškumui. 

JAV vyktų 60 iš 80 čempionato
rungtynių, įskaitant ketvirtfinalius,
pusfinalius ir finalą. Kanadoje ir Mek-
sikoje numatyta surengti po 10 rung-
tynių.

Kauno „Žalgiris” nukeliavo iki sunkiai įsi-
vaizduojamo Eurolygos finalo ketver-
to varžybų Belgrade ir čia, paklupdęs
savo amžiną principinį varžovą – Mask-
vos CASK klubą, iškovojo visus krepši-
nio sirgalius į euforiją pasiuntusią tre-
čiąją vietą. 

Bene mažiausią biudžetą tarp
Eurolygos didžiųjų turėjusiam
„Žal giriui” tai buvo istorinis

sugrįžimas po 19 metų pertraukos. 368
Eurolygos rungtynės – tiek užtruko šis
sugrįžimas.

Gegužės 20 d. treneris Š. Jasi kevi-
čiaus vyrai skambiai baigė Euro lygos
sezoną, kai kovoje dėl trečios vietos re-
zultatu 79:77 pranoko Mask vos CSKA.
Pusfinalyje žalgiriečiai 67:76 turėjo
pripažinti Stambulo „Fenerbahče”
pranašumą.

Prireiks laiko, kad įvertintume,
kas šiemet įvyko. Bet tai jau istorija,
kuri skamba per visą Europą. Euro pos
krepšinio bendruomenė lenkiasi krep-
šinio „nykštukui”, kuris pake rėjo visus
savo paprastumu, preciziškumu ir drą-
sa. 

Šis Europą pribloškęs rezultatas ne-
buvo atsitiktinumas. Dvejus metus iš ei-
lės „Žalgiris” kryptingai ėjo savo tiks-
lo link. Daugelį toks kokybinis „Žalgi-
rio” šuolis nustebino, bet jis bu vo lo-
giškas. „Žalgiris” pagaliau pradėjo sta-
tyti komandą nuo trenerio – Š. Jasike-
vičiaus. Šis tapo „Žalgirio” sėkmės ar-
chitektu. Jis sudėliojo visas kitas gran-
dis taip, kad žalgiriečiai užkopė į trečią
vietą Euro lygoje. Svarbiausia, kad su-
krovė tam tikrą žinių bagažą ateičiai:
nuo treniravimo metodikos iki klubo
veiksmų žaidėjų rinkoje. Būtent į tre-
nerį daugiausia investavęs klubas savo
sudėtį sudėliojo ant pamatinių kolonų,
kurios laiko „Žalgirio” rūbinę – vete-
ranų Pauliaus Jankūno, Roberto Jav-
toko, Artūro Milaknio ir Antano Kava-
liausko, kylančio organizacijos lyde-
rio Edgaro Ulanovo, kitų lietuvių, kurie
padėjo lipdyti rūbinėje žalgirietišką at-
mosferą. Daugelis įvardija, kad vietos
žaidėjų vaidmuo rū binėje yra milži-
niškas siekiant aukščiausių rezultatų. 

Didžiulį faktorių čia sužaidė ir
sėkmė. Net Europos krepšinio skautai
ir treneriai stebisi, kaip „Žalgiris” pa-
taikė su „pirkiniais”. O jie buvo labai ri-
zikingi. Aaron White bei Brandon Da-
vies iš viso tapo sensacija. Dabar apie
pirmojo galimybes kalbama NBA kon-
tekste, o antrasis tapo vienu geriausių
mobilių centrų Eurolygoje, nors dar
praėjusį sezoną žaidė FIBA Čempionų
lygoje. Bet sėkmė ateina ne atsitiktinai.
„Žalgi ris” sukūrė sistemą, kurios grei-
to progreso simboliu tapo Kevin Pangos.
Per porą metų jis ūgtelėjo į elitą taip pat
žaibiškai, kaip ir visas „Žalgiris”. Tokia
buvo šio „Žalgirio” sėkmės formulė,
apie kurią dabar šneka visa Europa.

,,Žalgiris” jau seniai kada buvo
toks įdomus užsieniečiams, kol ko-
 manda nepateko į Š. Jasikevičiaus
rankas. Dar jokiam kitam „Žalgirio”
treneriui prieš rungtynes neplojo di-
džiausiose Eurolygos arenose: At-
ėnuose, Stambule, Tel Avive ar Ispa-
nijoje. Jis nešė „Žalgirio” vėliavą ir per
Europos žiniasklaidos puslapius. Apie
„Žalgirio” komandą dar niekada ne-

buvo tiek daug Europos žiniasklaidos
užklausų. Visa tai virto straipsniais,
laidomis Prancūzijos, Ispanijos, Itali-
jos, Graikijos, kitų šalių žiniasklai-
dos kanaluose. Sim boliškai svarbus
buvo ir sirgalių palaikymas Eurolygos
finalo ketver te. Pavyzdžiui, rungty-
nių dėl trečios vietos pabaigoje „Fe-
nerbahče” gerbėjai susivienijo su „Žal-
giriu” ir ėmė švilpti prieš CSKA.

„Žalgirio” žygis nebuvo atsitikti-
numas. Žalgiriečiai bent kartą nu-
 galėjo visas Top 4 reguliariojo sezono
Eurolygos klubus. Maskvos CSKA – du-
kart. „Mes kovėmės visus metus. Tu-
rėjome daug gerų pergalių išvykoje.
Mes tiesiog daug dirbome. Žai dėme vie-
ningai, žaidėme vienas už kitą. Jūs tą
matėte iki pat pabaigos”, – „Žalgirio”
sezonu didžiavosi A. White.

Visas praėjęs savaitgalis buvo di-
džiulė pergalė ne tik „Žalgiriui”, bet ir
Lietuvos krepšiniui. Pir miausia, dėl
trečiosios vietos Euro lygoje. Aukščiau
„Žalgirio”, vos 8,5 mln. eurų biudžeto
organizacijos, tik du didieji klubai.
Europai pasakoti apie Lietuvos krep-
šinį nereikėjo, tačiau tai buvo dau-
giausiai nacionalinės komandos nuo-
pelnas. Bet dabar Lietuva sužibėjo iš
klubinio lygio pusės ir išlipo iš Euro-
lygos statisto statuso. 

„Žalgirio” sirgaliams avansu daž-
nai klijuodavo geriausių sirgalių Eu-
ropoje etiketę. Bet ši kelionė į Belgra-
dą buvo fantastiška. Nuo puikios ei-
senos į „Štark” areną iki vikingų ir
kitų naujų skanduočių, kurių „Žalgi-
ris” išmokė net kitų komandų aist-
ruolius.

Sudrebinti Europą ir nykštuki-
niam žemyno klubui laimėti trečią
vietą paprasčiau, nei užsitarnauti Eu-
ropos pagarbą. Bet „Žalgiris” įvykdė šį
uždavinį. Iš ilgalaikės perspektyvos
tai didesnis laimėjimas net nei ta tre-
čioji Eurolygos vieta.

Audringas sutikimas Kaune

Kai trečią vietą šiemetinėje Euro-
 lygoje užėmę Kauno „Žalgirio” krep-
šininkai gegužės 21 d. pavakarę sugrįžo
namo, Rotušėje miesto didvyrius pa-
sitiko tūkstantinė kauniečių minia.

Pirmoji staigmena krepšininkų
laukė net neišlipus iš lėktuvo. Ją ko-
mandai parengė Kauno ugniagesiai –
lėktuvas įvažiavo tarp dviejų gaisrinių
automobilių paleistų gausių vandens
čiurkšlių. Nusileidę Kaune žalgirie-
čiai uždaru autobusu buvo vežami į
miesto širdį. Juos visą kelią lydėjo di-
delė žaliai baltomis vėliavomis pasi-
puošusių baikerių kolona. 

Iš lėktuvo komandos treneris Š. Ja-
sikevičius išlipo vienas pirmųjų.  „Ma-
nau, jog nusipelnėme šios pergalės.
Tikrai nusipelnėm būti treti. Švęsti
mes tikrai mokame. Svarbiau sia, kad
būtų ką švęsti”, – šypsodamasis kalbėjo
Š. Jasikevičius. 

Rotušėje surengtame koncerte pa-
sirodymą surengė 1999 metais žalgi-
riečius į pergalę Eurolygoje palydėję
ŽAS nariai. Jie krepšininkus pasvei-
kino legendine daina „Euro lyga”. Di-
džiuliame ekrane buvo transliuoja-
mas žalgiriečių maršrutas link Rotu-
šės, o viską komentavo „Žalgirio” are-
nos „balsas” – aktorius Andrius Žiu-

rauskas. Š. Jasikevičių ir jo vyrus pa-
sitiko miesto meras Visvaldas Matijo-
šaitis. Kartu su komanda iš Belgrado
sugrįžęs miesto vadovas kiekvieną žal-
girietį apgaubė miesto vėliava. Dau-
giausiai plojimų, kaip ir tikėtasi, su-
laukė ant scenos su savo atžalomis pa-
sirodęs Š. Jasike vičius. Treneris kar-
tu su milžiniška sirgalių minia atliko
šio sezono simboliu tapusią „vikin-
gų” skanduotę. Jo kaklą tuoj pat pa-

puošė milžiniškas ąžuolo vainikas.
Vakaro kulminacija tapo miesto

mero kreipimasis į Š. Jasikevičių. ,,Ša-
rai, pasilik!”, – prašė V. Matijo šaitis ir
šiltai apkabino „Žalgirio” strategą.
Šiuos miesto vadovo žodžius sirgaliai
pasitiko kurtinančiais plojimais. „La-
bai ačiū. Vyrai visas 30 rungtynių žai-
dė fantastiškai. Šita komanda yra fan-
tastiška, visada ją palaikykite”, – jaus-
mingai kalbėjo Š. Jasikevičius.

JAV delegacija Lietuvos futbolo federacijoje.

Lietuvoje – JAV futbolo
federacijos vadovai

„Žalgiris” pakerėjo Eurolygą bei pavergė savo gerbėjų širdis

Nors „Žalgirio” krepšininkai iškovojo trečiąją vietą, bet audringa sirgalių minia Rotušės
aikštėje juos sutiko kaip čempionus. 
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RASA KAZLAS 

Šiaurės Bulgarijoje, ten, kur prasideda
Dunojaus lygumos, kalvotoje vieto-
vėje, Lovech provincijoje, išsidėstęs
Slavyani kaimas. Kaip ir visiems Euro-
pos kaimams modernėjančiame pa-
saulyje turbūt vieną dieną jam būtų iš-
kilusi grėsmė išnykti iš geografijos že-
mėlapio, tačiau dabar akivaizdus jo
atgimimas leidžia manyti, kad Slavya-
ni ir toliau bus patrauklia vieta gy-
venti ir atostogauti. 

Bulgarijos kaimo realybė: 
nuo šveicariško grožio 
iki gūdaus sovietinio palikimo

Lietuviai senjorai išėję į pensiją, kasdienybę leidžia Bulgarijos kaime Slavyani.

Ir taip yra ne tik todėl, kad aplink
Slavyani kaimą auga gražūs miš-
kai, kuriuose dera juodieji trumai,

o derlinguose slėniuose puikiai dera
vynuogės, persikai, abrikosai, ne tik to-
dėl, kad namų sklypuose, tiesiog lauke,
be didelio vargo užauga pomidorai, pi-
pirai, baklažanai, arbūzai, melionai ir
kitos derliaus gėrybės, ne tik todėl, kad
klimatas ištisus metus labai malonus,
oras grynas, o vanduo nuostabus, ir ne

tik todėl, kad netoli kaimo yra keturi
nedideli ežerai, teka keli upeliukai ir
gausu šaltinių. Gyvybiš kai svarbi Sla-
vyani išlikimo priežas tis – nemažas
nuopelnas lietuvių, kurie per pasta-
ruosius dešimt metų pradėjo čia pirk-
ti namus ir kurti naują lietuvybės
salą. Vienas pirmųjų į šio bulgariško
kaimo rojų koją įkėlė vilnietis Adolfas
Berenis su žmona Nijole ir šiandien,
prabėgus dešimčiai metų, nė dienos ne-
sigaili dėl šio savo sprendimo.    

Kaip kilo idėja keltis gyventi į Bulga-
rijos kaimą?

Mes abu su žmona
truputį neramios sielos.
Ji gimusi Vilniuje, aš –
Telšiuose, bet nuo 1958
m. gyvenau Vilniuje. Gy-
venome kaip visi – dar-
bai, vaikai, seni tėvai,
vienišos tetos. Ir, žino-
ma, slogi tarybinė sant-
varka, kuri viską spaudė
į rėmus. Atėjo laikas, kai
pajutome, kad gali-me
pradėti gyventi sau. Pa-
menu, nusipirkome so-
dybą kaime ir norė jome
parodyti sau ir kitiems,
kad galime išmokti melž-
ti karvę, auginti kiaules,
sodinti daržoves ir puo-
selėti sodą. Tikrai buvo-
me labai laimingi nauja
patirtimi. Vėliau atsira-
do finansinė galimybė,
ir norai paaugo, tada pa-
galvojome, kad visai
smagu būtų pagyventi

svečioje šalyje, kur šilčiau, kur įper-
kama. Dvejus metus landžiojome in-
ternete, ieškodami sau tinkamo gyve-
namo namo nuo Ukrai nos, Krymo iki
Balkanų, Juodkal nijos, Kroatijos ir
Bulgarijos. Žino jome, kokios mūsų
pensijos, santaupos ir laikėmės prin-
cipo: „Geriau gyventi tarp truputėlį ne-
turtingesnių, negu tarp turtingųjų”.
Net Bulgarijoje nesirinkome pajūrio ar
kaimų, kuriuose gyvena daug pasitu-

Vilniečių Berenių šeima, išėję  į pensiją, pasirinko gyveni-
mą Bulgarijoje.                     Asmeninio albumo nuotraukos

rinčių pensininkų britų ir vokiečių.
Pirkome suremontuotą namą papras-
tame Bulgarijos kaime Slavya ni. At-
rodo, neapsirikome, nes po mūsų lie-
tuviai čia nupirko dar dvylika namų.
Dėl tokio šios vietovės išgarsėjimo
tarp tautiečių gal ir mes kiek kalti. Vis
„Facebook” paskyroje pareklamuoda-
vau vieną ar kitą parduodamą namą,
ir tarp draugų, pažįstamų vis atsiras-
davo norinčių čia įsikurti. 

Bulgarijos kaimas Slavyani, bent spren-
džiant iš Jūsų komentarų „Facebook”, pa-
mažu tampa Lietuvos pensininkų rojumi. Ir,
manau, tai lemia nedidelės kainos?

Nuolat kirbantis klausimas –  už
kiek čia galima išgyventi? Trumpai: pi-
giau negu Lietuvoje su vidutine lietu-
viška pensija. Su savo realiais norais
tikrai nebadausite. Mūsų kaime nėra
daug bulgarų, kurių pensija būtų 200,
o juolab 300 eurų. Ir gyvena. Viskas pri-
klauso nuo gyvenimo būdo ir ypač
mokėjimo derinti savo galimybes su no-
rais. 

Gal galėtumėte prisiminti tuos pir-
muosius įspūdžius, kai pradė jote kurtis Sla-
vyani? (Kalbos barjeras, integracija į visiš-
kai naują aplinką, naujos patirtys, nenu-
matyti sunkumai.)

Atvažiavome į visai tuščią namą,
miegojome ant grindų ir judėjome, o ne
verkšlenome. Atsivežėme bulgarų kal-
bų žodynus, susidarėme būtiniausių žo-
džių žodynėlį ir pradėjome bendrauti
su kaimynais, parduotuvėse. Vyres-
nės kartos bulgarai rusų kalbos mokėsi

nuo antros klasės, bet, atrodo, juos pa-
našiai mokė rusų, kaip mus anglų.
Gajus mitas, kad bulgarų ir rusų kalbos
tokios panašios, kad visai nėra kalbos
barjero. Manau, kad taip atrodo turis-
tams, kuriems Bulgarija tik pajūris, ku-
riame iki šiol dominuoja rusų turistai.
Bulgarijos regionuose ir net visai ar-

timuose kaimuose kalba labai skiria-
si. Nežinau kodėl, bet Bulgarijos pro-
vincijoje visi užsieniečiai tapatinami
su rusais. Kalbame tarpusavyje lietu-
viškai, o bulgarai sako – rusnaki. Po to
nustemba, kai sužino, kad mes, kaip ir
kitos buvusios Sovietų Sąjungos su-
dėtyje buvusios tautos, turi savo isto-
riją, kalbą, kultūrą. Buvo pradžioje ne-
didelės problemos parduotuvėse: sun-
ku rasti grietinės, visai nebuvo varš-
kės, silkės, jogurto, įprastų žirnių,
kruopų, juodos tikros duonos. Per de-
šimt metų gerokai pasikeitė parduo-
tuvių asortimentas. Net mūsų Lovech
jau yra lietuviškų produktų parduo-
tuvė.

Mačiau vis „Facebook” parek la muojate
vieną kitą Slavyani kaimelyje parduodamą
namą. Nuo to laiko, kai Jūs atsikėlėte į Bul-
gariją, ne viena lietuvių  šeima taip pat nu-
sprendė kurtis šioje vietovėje. Kokia toji Jūsų
bendruomenė? Gal jau turite tradici nių ren-
ginių ir pan.?

Kai kaime apsilankę mūsų vaikų
draugai nusipirko du namus, su Lau-
rynu Sadausku sukūrėme savo pa-
skyrą „Facebook” tam, kad mūsų drau-
gai galėtų pažvelgti į eilinį Bulgarijos
kaimą ir jo gyvenimą. Šiomis dienomis
pamačiau, kad mūsų puslapį „Lietu-
viai Slavyani” seka 454 žmonės. Nus-
tebau, bet neslėpsiu – malonu. Neagi-
tuojame pirkti čia būstų, tiesiog atsi-
rado prašančių parodyti, kokie par-
duodami  namai, o ir vietiniai pama-
tė, kad yra galimybė lietuviams par-
duoti namą. Pagaliau – keičiasi ir bul-

garų nuomonė apie kaimą – jei perka
užsieniečiai – reiškia neblogas kaimas.
Nemažai namų nupirko ir bulgarai, at-
važiuoja net iš pačios Sofijos. Klausiate
apie bendruomenę? Pastoviai čia gy-
vename penki pensininkai, per metus
kitus žada apsigyventi dar bent dvi,
trys šeimos. Kiti atskrenda, atvažiuo-

Bulgarijos kaimas sužavėjo lietuvius.

Smagios lietuviškos Joninės Bulgarijos kaime Slavyani.
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ja, bet visi prisipažįsta, kad labai ne-
sinori grįžti į Lietuvą, Angliją, Škoti-
ją, Švediją, Prancūziją, Belgiją ir net
Sofiją. Esame nevienodų politinių pa-
žiūrų, bet nesipešame, geria me skir-
tingus gėrimus ir užsisakome skirtin-
gus patiekalus, bet mėgstame visi kar-
tu padiskutuoti ir pasėdėti už stalo.
Mūsų kaime per Jonines su sirenka
Bulgarijos lietuviai. Visi, kas tik gali.
Lietuvių visoje Bulgarijoje tik keli
šimtai ir dar nemažai tų, kurie turi bu-
tus pajūryje, ir jiems visa Bulgarija tel-
pa viename pliaže. 

Dešimt metų – nemažas laiko tarpas.
Ar per tuos metus buvo kažkokių  išskirti-
nių „bulgariškų dalykų”, prie kurių lietu-
viškas mentalitetas niekaip negali pri prasti
ir kas iki šiol Jus stebina šio krašto gyve-
nime?

Mūsų kaimas tikrai nėra pats gra-
žiausias Bulgarijoje. Eilinis, su duobė-
tomis gatvėmis, šiukšlėmis visur, kur
kam patogu numesti ar išversti. Šiuo
metu esame su žmo nėmis, kurie per Ve-
lykas veža mėšlą ir dirba darže, per Ka-
lėdas pjauna kiaules. Man tikrai keis-
ta, kai velionį į kapines veža traktoriaus
priekaboje ir jį lydi keli kaimynai, at-
ėję tiesiai iš tvarto. Tai nėra rojus jokia
įprasta buitine prasme. Bet kai pajun-
tame klimato skirtumą, vaisių, daržo-
vių skonį, kai pažvelgiame į gegužės
mėnesį baltus kalnus tolumoje, kai ži-
nome, kad visai netoli yra atviri ter-
miniai baseinai, įvertiname tai kaip di-
delį privalumą, kurį papildo dar, žino-
ma, ir tai, kad už vidutinę lietuvio
pensiją čia galima sąlyginai oriai gy-
venti.

Kokie yra bulgarai? Ar kitataučiui
lengvai pavyksta su jais užmegzti ryšį?

Mes, kaimo senukai, stengiamės
dažnai važiuoti į miestą papietauti. Vi-
siems patinka bulgarų virtuvė. Tre-
čiadieniais važiuojame į turgų, po to il-
gai sėdime kavinėje. Tiek kaime, tiek
Lovech provincijos centre jau niekas
nesistebi išgirdę lietuvių kalbą. Vi-
siems kaip anekdotą pasakoju įvykį.
Lovech netoli restorano norėjome mo-
kamoje aikštelėje palikti mašinas. Bul-

garas, išgirdęs svetimą kalbą, iš karto
bandė kalbinti rusiškai. Pasakiau, kad
mes lietuviai ir susikalbame bulga-
riškai. Pridū riau, kad mes gyvename
Slavyani. Jis klausia: „Tai tu Adolfas?”
Jie labai smalsūs, plepūs. Pirmi žo-
džiai, kai susitinka bulgarai: „Papa-
sakok ką nors”. Aptarinėja visur ir vis-
ką. Ir, žinoma, prikuria. Vietinės lie-
tuvės, „meilės emigrantės” nesupran-
ta, kodėl jų vyrai kasdien raportuoja
savo mamoms, kas vyksta šeimoje.
Čia, kaip ir visuose Balkanuose, gajus
motinos kultas.

Jeigu vienu žodžiu reiktų apibūdinti
Jūsų ir Jūsų žmonos gyvenimo Bulgarijoje
tarpsnį, koks tai būtų apibūdinimas?

Abu su žmona jau buvome buvę
Bulgarijoje. Mus žavėjo kalnai, slė-
niai, kelių serpantinai. Ir visiškai ki-
tas oro kvapas. Lietuvai trūksta kalnų,
Bulgarijai – ežerų. Bulgarams kal-
 bame – kokioje puikioje šalyje jie gy-
vena: klimatas, kalnai, jūra, derlinga
žemė, pagaliau Graikijos, Romos, Bi-
zantijos kultūros klodai, kuriuos bul-
garai istoriškai paveldėjo iš  Bi zantijos,
Osmanų imperijos! Neįkai nojamo tur-
to jie turi, bet nelabai stengiasi prisi-
minti ir panaudoti. Sakome: pažvelki-
te į savo 500 metų senumo kaimo vie-
tą – arti kalnai, nuostabios kalvos,
miškai. Truputį susitvarkykite, ir bus
kaip Švei carijoje. Deja. 

Ar nė karto neteko gailėtis dėl spren-
dimo gyventi šiame krašte?

Mes visi, čia pastoviai gyvenantys,
pakalbame, kodėl atvažiavome. Sa ko-
me, kad  esame drąsūs, kad tokia me
amžiuje išdrįsome. Nesame emigran-
tai, nesijaučiame nepatriotais, o tai ne-
retai mums primena. Mes visi balsuo-
jame, mes visi per šventes iškeliame vė-
liavas, mes visi bulgarams tvirtiname,
kad esame ne iš SSSR, kad turime
savo istoriją, kalbą, tautinę savimonę,
o ne aklą savo nacionalizmo instinktą.
Deja, daug bulgarų nenori to suprasti.
Liūdna, bet šalyje, kuri yra ES narė, be-
veik pusė žmonių dar gyvena sovieti-
nėmis nuotaikomis.

Bulgarijos lietuviai švenčia Kovo 11-ąją.

Lovech provincijos Slavyani kaimo panorama.

Atkelta iš 1 psl.

R. Bartkus ,,Sodų” nekūrė spe-
cialiai Union stočiai, jie bus pristaty-
ti ir Philadelfijoje, ir Čikagoje, ir New
Yorke, o rudenį bus rodomi Jungtinių
Tautų būstinėje. Menininkas džiau-
gėsi, jog kiekvienoje naujoje erdvėje jo
,,Sodai” atrodys kitaip, juos skirtingai
matė net tie, kurie per ,,Union” stotį ke-
liavo ryte, vidurdienį ir vakare.

R. Bartkus dėkojo Lietuvos am-
basados JAV darbuotojams ir savo tal-
kininkams iš Lietuvos, kurie buvo at-
sakingi už trapių sodo sudedamųjų da-
lių gamybą ir atgabenimą. Projekto
krikštamote žinomas menininkas va-
dino ambasados pirmąją sekretorę
Eveliną Petronę. Paklausta, kaip kilo
projekto idėja, Evelina pasakojo, jog no-
rėjosi kažkaip naujai pažymėti Lietu-
vos valstybės šimtmetį, norėjosi kažko
tradiciškai lietuviško, bet kartu ir mo-
dernaus. Prieš metus Philadelphijoje
susitikusi su R. Bartkumi užsiminė
apie tai ir sulaukė entuziastingo pri-
tarimo: ,,Darom”.

,,Sodų” kelionė prasidėjo R. Bart-
kaus namuose, kai jų dalys keliavo iš
vieno kambario į kitą. Menininkas
dėkojo savo žmonai Inai už kantrumą
ir pakantumą.

Instaliacijos pristatyme dalyva-
vęs JAV Kongreso narys John Shimkus
pastebėjo, kad yra nuostabu, jog Was-

hingtone, kur niekas lengvai nesidaro,
ir net geri darbai stringa, lietuviai su-
geba pasiekti savo tikslo. Tai pirmas
kartas, kai Union stotyje pristatomas
toks  neįprastas  meno  kūrinys.  Ati-
darymo renginyje grojo žymus per-
ku sininkas, avangardinės muzikos ir
džiazo atlikėjas Dalius Naujokaitis-
Nau-jo. 

R. Bartkus ,,Lietuvos giria” pava-
dintą instaliaciją Lietuvos valstybės
šimmečiui pažymėti kurs ir Lietuvoje.
Prienų rajono Harmonijos parke bus
apšviesti 100 medžių.

Menininkas pripažino, jog pasta-
ruoju metu įvairūs projektai jį skatina
grįžti į Lietuvą, nors buvo penkiolika
metų, kai ryšių su Tėvyne beveik ne-
turėjo. Beje, panašu, jog menininko ke-
liu suka ir R. Bartkaus sūnus, kuris
baigė ekonomikos mokslus Harvarde,
išmėgino save versle, o dabar nori tap-
ti rašytoju.

Po pristatymo JAV „Sodai” ke-
liaus į Lietuvą, kur taps MO muziejaus
Vilniuje ekspozicijos dalimi. MO mu-
ziejus – tai Danguolės ir Viktoro But-
kų iniciatyva 2009 m. įsteigta viešoji
įstaiga, veikianti kaip muziejus be
sienų. Šiuo metu yra statomas muzie-
jus Vilniaus centre (buvusioje kino te-
atro „Lietuva” vietoje), kuris duris
atvers 2018 m. spalio 18 d. MO finan-
savo R. Bartkaus projekto ,,Sodai” įgy-
vendinimą.

Trapūs lietuviški sodai 

,,Stotys jungia žmones ir tautas. Mes norime stiprinti šias politines, ekonomines, kultū-
rines jungtis ir tamprius ryšius tarp Lietuvos ir Amerikos žmonių”, – atidarymo metu sakė
Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas. 

,,Sodai” iškilo ,,Union” stotyje – pagrindinėje Washingtono viešojoje erdvėje, kurią per
dieną aplanko apie 100 000 žmonių. LR ambasados Washingtone nuotraukos

Sveikinimo kalbą sakė lietuvių kilmės Kongreso narys John Shimkus. 



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 

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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo 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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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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!

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

w w w .
draugofondas.org

13DRAUGAS 2018 GEGUŽėS 26, ŠEŠTADIENIS

,,Surašymo” nr. 83 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: JUOKDARYS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr. 83
Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jurgita Bernarzik, Chicago, IL
Adomas Kairys, Aurora, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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
35-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. 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

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto preky-
bos svetainių „Amazon“ turi labai gražią prog-

ramą, pavadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno ne-
siekiančias organizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio

skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai –
jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

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

administracija@draugas.org

www.draugas.org

SIŪLO DARBą

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews
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2018 m. birželio 10 d.,
12:15 v.p.p.,

Pasaulio lietuvių centro kiemelyje,
prie paminklo tremtiniams

14911 127th St.
Lemont, IL 60439 

Po paminėjimo bus rodomas 
dokumentinis filmas 
,,Nepaprasta auka”
didžiojoje banketinėje salėje.

Bus vaišės.
Rengėjai:

•  JAV LB Lemonto apylinkė
•  Vydūno jaunimo fondas

GEDULO IR VILTIES DIENOS
PAMINĖJIMAS



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų
lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite
Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių pa-
likimų užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

www.draugofondas.org

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500    www.draugas.org

Tapkite 
DRAUGO skaitytojais
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4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

SOFIJA JONYNIENĖ

Prieš penkiolika metų mūsų bran-
gioji Mamytė ir Močiutė pradėjo
savo amžinąjį gyvenimą, ir mes vis
jos pasigendame. Pasiilgstame jos ši-
lumos ir šypsenos,  jos supratimo ir
patarimų, o ypatingai jos meilės.
Bet nors jos ir nėra tarp mūsų, ji pa-
siliko mūsų mintyse ir širdyse, ir
mes nuolat ją prisimename. Ji mus
auklėjo, stiprino ir mylėjo; jos pasi-
aukojimas ir pavyzdys visapusiškai
paveikė mūsų gyvenimą. Iš jos mes
išmokome visada optimistiškai gal-
voti ir geranoriškai elgtis, mylėti Dievą, tėvynę ir artimą. Bet jos
įtaka neapsiribojo vien tik šeima. Vadovaudama Brighton Parko
lituanistinei mokyklai daugiau kaip 30 metų ir parašiusi vado-
vėlius, plačiai vartojamus lituanistinėse mokyklose, ji įskiepijo
tėvynės pažinimą ir meilę tūkstančiams išeivijos lietuviukams.
Nors jos netekties skausmas niekada nepradings, brangūs pri-
siminimai apie jos gerumą ir nuopelnus amžinai gyvuos mūsų šir-
dyse.

Nuoširdžiai prašome prisiminti a. a. Sofiją savo maldose.

Tebeliūdinti šeima

Viena pagrindinių grandžių Draugo
fondo (DF) inicijuotos knygos (prof. J.
Skirius „JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 m.”) grandinėje yra auko-
tojai, kurie leido realizuoti seną idėją –
parodyti pasauliui ir patiems pasidi-
džiuoti – kiek Amerikos lietuviai yra nu-
veikę darbų per 100 metų savo tėvynei
Lietuvai – kad ji būtų laisva ir nepri-
klausoma, o išsivadavusi – kad klestė-
tų ir joje būtų visiems gera gyventi, kad
ji žibėtų pasaulyje. 

Žinoma, knygos projektas prasidėjo
nuo aukų rinkimo. Paskelbus šią
mintį „Drauge”, pirmoji atsiliepė

Aldona Šmulkštienė, ta geroji fėja,
kuri šį darbą padarė sėkmingą. Ją
geru žodžiu prisimename besidarba-
vusią įvairiose srityse, ji yra ir ilga-
metė „Draugo” laikraščio korespon-
dentė (knygoje daugelyje vietų remia-
masi jos straipsniais) bei socialinės sri-
ties skyrelio vedėja. Ji taip pat yra ir
DF rėmėja. Būtent ji pirmoji atsiuntė
tūkstantinę Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 100-mečio knygai, įam-
žinusi  brolį  Vytautą  Krikščiūną ir
taip paskatinusi kitus aukotojus. A.
Šmulkš tienė  iš karto suprato, kad tai
labai puikus sumanymas ir kad turime
turėti tokią knygą. Ir nieko nuostabaus
– juk Aldona – mokytoja. O mokytojas
paprastai būna autoritetingas ir susi-
pratęs žmogus. Savo lietuviškąją veik-
lą ji pradėjo dar Vokietijoje, kur baigė
lietuvių gimnaziją, o vėliau studijavo
Pabaltijo universitete Pinneberge, Vo-
kietijoje. 

Po to 3 000 dol. paaukojo Gražina
Liautaud. Jos dosnumas lietuviškiems
reikalams seniai mūsų nestebina (to-
dėl ir knygoje jos pavardė minima ne
vieną kartą), bet šį kartą jos auka
ypač sujaudino – į DF projektą ji įsi-
jungė skaudžią savo gyvenimo valan-
dą – ką tik mirus ištikimam gyvenimo
palydovui, brangiam vyrui James
Liautaud. 

Sujaudino ir Elena Baltrušaitienė,
pensininkė, buvusi čikagietė, persi-
kėlusi gyventi į Lietuvą ir toliau tebe-
skaitanti „Draugą”. Ji knygos leidimo
išlaidoms atsiuntė 2 000 dol., įamžinu-
si savo vyrą solistą Vladą Baltrušaitį.

Dosnūs buvo ir prof. Raimondas ir
Birutė Viskantos, atsiuntę 3 000 dol.;
Dalia Jakienė, įamžinusi senelį, knyg-
nešį Andrių Matulaitį, ir prie knygos
prisidėjusi 2 000 dol.; dail. Danguolė
Jurgutienė, 2 000 dol. įamžinusi vyrą,
Lietuvos garbės konsulą Jurgį Jurgu-
tį bei 15 m. sūnų Darių; 2,000 dol. kny-

gai paskyrė Danguolė Sadūnaitė-Sea-
ley... 

Šiame trumpame skyrelyje visų
nepaminėsi, teks sulaukti ir atsivers-
ti pačią DF knygą „JAV lietuvių darbai
Lietuvai 1918–2018 m.”, kurioje yra
visų aukotojų sąrašas (tarp jų – dar aš-
tuoni tūkstantininkai: Julija Dantienė,
įamžinusi vyrą Algį Dantą; Dalia Ja-
kienė, įamžinusi tėvą Vaclovą Nenor-
tą, Lietuvos kariuomenės karininką;
Juozas ir Birutė Gailos; Aldona Lips-
kienė, įamžinusi vyrą dail. dr. Antaną
Lipskį; Magdalena Stankūnienė, deja,
pati nebesulaukusi knygos pasirody-
mo, bet įamžinusi ne tik save, bet ir
savo vyrą Joną-Gintautą Stankūną;
Marija Remienė, įamžinusi tėvus Joną
ir Eleonorą Bareikas; Vydūno jaunimo
fondas), kuriems DF ir būsimi skaity-
tojai yra dėkingi. Ir bus dėkingi daugelį
dešimtmečių ateityje, nes knyga yra ne-
vienadienė, tai dar viena išeivijos dar-
bų enciklopedija, kuria naudosis ne tik
patys išeiviai ar šiaip besidomintys
Lietuvoje, bet ir mokslininkai, tyrinė-
jantys ir tyrinėsiantys išeivijos istoriją.
Padėka visiems dosniesiems knygos
aukotojams, juk svarbu ne aukos dydis,
bet supratimas, kad turime rašyti išei -
vijos istoriją, kuri yra Lietuvos isto-
rijos svarbi dalis.

Atskiro žodžio yra nusipelnęs dos-
niausias šio projekto rėmėjas Donatas
Januta, knygai paaukojęs net 10 tūkst.
dol. Jį pagerbsime kitame pasakojime
apie knygą, kuri greitai išvys dienos
šviesą. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Aukotojai – taip pat knygos leidėjai
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INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės
paslaugos
–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo 

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org

� Kitas ,,Draugo” numeris išeis ketvirtadienį,
gegužės 31 dieną. Gražios ir saugios Atminimo
dienos!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) šį sekmadienį, gegužės 27 d., 10 val. r.
švęsime Švenčiausiosios Trejybės šventę. 15
min. prieš šv. Mišių pradžią sukalbėsime Švč.
Mergelės Marijos litaniją.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių parapijos salėje – suneštinės vaišės: į
Louisianos valstiją išlydėsime parapijietę
Palmyrą Gylienę. Kviečiame visus dalyvauti.

� Gegužės 28 d., pirmadienį, 10:30 val. r.
Šv. Kazimiero kapinėse bus aukojamos At-
minimo dienos šv. Mišios. Giedos Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos ir St. Mary Star
of the Sea bažnyčios choristai. Visi kviečia-
mi dalyvauti Mišiose ir aplankyti artimųjų ka-
pus. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 30 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite LTV paruoštą
garsių Lietuvos solistų koncertą ,,Skinsiu
raudoną rožę”, skirtą kompozitoriaus Algimanto
Raudonikio 75-mečiui.

� Gegužės 30 d., trečiadienį, 6:30 val. v. LR
generaliniame konsulate New Yorke (420 Fifth

Ave., 3rd Floor, New York, NY) vyks archi-
tektūros istorikės, Vilniaus universiteto Isto-
rijos fakulteto docentės dr. Marijos Drėmai-
tės paskaita ,,Optimizmo architektūra: Kau-
no fenomenas, 1918–1940”. Registracija:
ny.renginiai@urm.lt

� Birželio 2 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Se-
selių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, bus au-
kojamos šv. Mišios meldžiant, kad Seselių ka-
zimieriečių vienuolyno steigėja, Garbingoji Die-
vo Tarnaitė Marija Kaupaitė būtų paskelbta pa-
laimintąja. Šv. Mišias atnašaus kunigas Ge-
rald Riva. Visi kviečiami. Po šv. Mišių bus vai-
šės. Liepos mėnesį Mišių už Motiną M.
Kaupaitę nebus. Daugiau informacijos tel.
773-776-1324.

� Čikagos lietuvių Rotary klubo 10-metis ir
2018–2019 metų prezidento inauguracija –
birželio 14 d., ketvirtadienį, 7 val. v. 111 W.
Jackson Blvd., Chicago, IL 60604.Registra-
cija internetiniame puslapyje iki birželio 6 d.
– https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-
of-chicagoland-lithuanians-10-year-anniver-
sary-tickets-46096691445?aff=rotary

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpes-
čiu išleistos istorinės knygos apie JAV lietu-
vius Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepri-
klausomybę pristatymas vyks lapkričio 11 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! –
www.draugas.org

Garantuotai!!! Linksmai Praleisite Laiką  

Bowling for Lithuania
Saturday, June 9, 2018 – 7:00 p.m.

Join our Bowling Fundraiser 
to bring Lithuanian content lite-
rature into American schools.

Let’s have some fun and bring
the entire family.
Entry for children under 12 is
FREE!
Not a good bowler?
No problem, neither are we!
Don’t want to bowl? 
There’s a game room with
pool tables and arcade games.

Home cooked food and 
a cash bar.
All for only $25 per person!
There are limited reservations
for bowling 
so order your reservation today 

Call Jonas at 
708-302-2121

When:   Saturday, June 9th
Bowling starts 7 p.m. sharp

Where:   Tivoli Bowling Lanes
938 Warren Avenue
Downers Grove, IL 60515

GPS will easily get you there.

The National Lithuanian
American Hall of Fame has been
responsible for introducing
Lithuanian culture and history in
numerous Chicagoland schools
through Ruta Sepety’s novel,
“Between Shades of Gray.

Your support will fuel our efforts
to introduce “Between Shades
of Gray” not only in the
Chicagoland area, but also
nationally.

TIVOLI BOWLING LANES

Lietuvoje Santaros klinikose nuo plaučių uždegimo gydo-
mam Tėvui Antanui  Saulaičiui SJ ,,Draugo” skaitytojų ir visų
jį mylinčių žmonių vardu linkime stiprybės ir džiaugiamės,
kad jis jau sveiksta.


