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Rūta Pauliukaitytė: ,,Menas – 
gyvenimo vaistas” – 6 psl.

Padaugėjo Juozo Giedraičio fondo
remiamų gimnazijų – 4 psl. 

Nėra neteisybių, yra tik neišnaudotos galimybės – Erich Maria Remarque 

Neseniai Lietuvoje lankėsi Jung ti nėse Ameri-
kos Valstijose, Floridoje gyvenantis John
Radkins su žmona Angie. Šio apsilankymo

Alytaus ra jone, Kurnėnuose laukta daugiau kaip
70 metų – čia yra vienintelė tokia Lietuvoje iš Ame-
rikos atvežta ir geradario Lauryno Radziukyno pa-
 dovanota mokykla. John Radkins – Lauryno Rad-
ziukyno anūkas.

John Radkins su žmona Angie. 

Išskirtinė svajonė, kuri išsipildė

Gimtajam kraštui dovanojo mokyklą

2016 metų spalio 9-osios „Drau ge” Gediminas In-
dreika išsamiai aprašė šios šeimos ir unikalios mo kyklos
istoriją. Skaitytojams tik pri minsime, kad Kurnėnų
kaime 1881 metais gimęs L. Radziukynas po daug metų
Amerikoje tapo sėkmingu ir tur tingu verslininku bei pri-
siminęs savo vaikystės metus nutarė gimtajam kraštui
dovanoti mokyklą.

L. Radziukynas baigė inžinerijos ir chemijos moks-
lus Varšuvos Tech ni kos institute, o į Jungtines Ameri-
 kos Valstijas jis emigravo 1921 me tais, atsidūrė Seattle,
WA. G. Indreika rašė, kad 1923 m. L. Radziukynas „pir-
ko ‘HinduIncenseMfg. Co.’ verslą, atsidūrusį sunkioje fi-
nansinėje padėtyje. Fabrikas prie 32nd St. ir Shields gat-
vės Čikagoje gamino smilkalus na mų ir viešbučių rin-
kai.                                                                                    – 8 psl. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kurnėnų mokykla. A. Vaškevičiaus  nuotraukos

Vasarą – karščiausi PLB naujosios valdybos darbai

PLB valdybos narių viešnagės LTOK metu (iš k.) – ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas, Vaidas Matulaitis, Dalia Henke, LTOK pre-
zidentė Daina Gudzinevičiūtė, Laurynas R. Misevičius, Vida Bandis, Rolandas Žalnierius ir LTOK generalinis sekretorius Valentinas Pa-
ketūras.  TOK nuotr. 

Tuo metu, kai dalį tautiečių Lietuvoje
vasaros atostogos išblaškė po pa-
saulį, Pasaulio Lietuvių Bendruome-

nės (PLB) valdybos nariai būrėsi Vilniuje.
Čia jie dalyvavo svarbiuose susitikimuo-
se, diskutavo, Lietuvos atsakingiems va-
dovams pristatė savo ateities darbo pla-
nus.

Rugpjūčio pradžios būta iš ties sportiškos ir temų požiūriu, ir
susitikimų skaičiumi. Lietuvos ūkio ministrui Virginijui Sinkevi-
čiui, švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei, Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto  (LTOK) prezidentei D. Gudzinevičiūtei
ir Kūno kultūros ir sporto departamento vadovei Kornelijai Ties-
nesytei buvo pristatytos naujosios PLB valdybos veiklos gairės ,,Dau-
giau pasaulio Lietuvai”. Jose numatoma siekti kuo didesnės naudos
Lietuvai, pasitelkiant užsienyje sukauptas patirtis, žinias bei ryšius.

– 3 psl. 



dvi esu sutikęs, tik nežinau, ar jos tai prisimena. Li-
kusios 87 pavardės man nei girdėtos, nei žinomos. Bet
visos išsilavinusios, jau turi ne tik įspūdingų pasi-
ekimų, bet daug žada ir ateičiai.

O kas pateko ant pašto ženklelių? ,,Šis konkur-
sas labai aiškiai parodė, su kuriais lietuviais užsi-
enyje mes turime tamprų ryšį, o kurie ryšiai nyks-
ta”, – sakė ,,Lietuva 4.000.000” iniciatyvos vadovas
Raimundas Daubaras. Pasibaigus kartu su Lietuvos
paštu organizuotam konkursui, paaiškėjo laimėto-
jai, pateksiantys ant pašto ženklų bloko. 2018.04.25 al-
kas.lt laidoje buvo išvardinta 100 lietuvių, patek-
siančių ant proginio pašto ženklų bloko. Rezultatai
duodami trijuose  sąrašuose: 61 konkurso laimėtojas;
19 žmonių, per visą iniciatyvos ,,Lietuva 4.000.000”
laikotarpį surinkusių daugiausia taškų; 20 komisi-
jos atrinktų žmonių. Iš viso susidarė šimtas pavar-
džių – 47 vyrai ir 53 moterys. Pirmuose dviejuose są-
rašuose su 80 pavardžių man nėra girdėtas ar žino-
mas nei vienas žmogus. Trečiajame sąraše su 20 pa-
vardžių man yra žinoma 15 pavardžių. Iš jų septynis
laikau pažįstamais. Keturi jų yra ilgalaikiai kolegos
ir kolegės: Algirdas Avižienis, Antanas Saulaitis, Ri-
mas Domanskis ir Sigita Šimkuvienė. Iki šiol Lie-
tuvoje ant pašto ženklų atsidurdavo tik istorinės as-
menybės. Su šių ženklų išleidimu visi parinktieji yra

tarp mūsų – energingi ir darbštus. Tai tik-
ra naujovė!

Neatrodo, kad Lietuvos šimtmečio
paminėjimas turi daug įtakos pasauli-
niams įvykiams. Neseniai įvyko JAV
prez. Donald Trump susitikimas su Ru-
sijos prez. Vladimiru Putinu. Ta proga
vėl įsiliepsnojo spėliojimai ir kaltinimai,
kurių čia nekartosiu. „USA Today Ne-
twork” 2018.07.18 laidoje Paul Egan rašo

apie vienu metu (2005–2009) buvusį Michigano vals-
tijos respublikonų pirmininką Saul Anuzis (Saulių
Anužį), kuris nusifotografavęs su Rusijos slaptąja
agente Maria Butina. Po to, kai pastaroji buvo areš-
tuota ir apkaltinta šnipinėjusi Rusijai, nuotrauka
buvo plačiai paskleista. Anužis aiškino, kad nuo-
trauka daryta 2016 ar 2015 m. „FreedomFest” meti-
niame konservatorių renginyje Las Vegas mieste. Jis
ją yra sutikęs du kartus. Vieną kartą tame „Free-
domFest” renginyje, o antrą kartą visai netikėtai –
oro uoste. Iš tikrųjų jis su ja nėra kalbėjęs, buvo tik
supažindintas. Jo supratimu, Maria Butina palaiko
Rusijos ginklų savininkų teises ir NRA (National Riff-
le Association Amerikoje).  

Maria Butina yra ta rusė, paminėta šios skilties
pavadinime. Man jos pavardė pasirodė  panaši į lie-
tuvišką. O gal ji yra kokia lietuvių tremtinių pali-
kuonė iš Sibiro? Susidomėjęs tokia galimybe ir nu-
sibasčiau į internetą. Taip, ji yra gimusi Barnaul vie-
tovėje, Altai Krai Sibire 1988.11.10. Rastuose šalti-
niuose sakoma, kad ji yra rusų tautybės. Jos tėvas
buvo verslininkas, o motina – inžinierė. Apie galimas
lietuviškas šaknis – nė žodžio. Taigi palieku straips-
nio pavadinimą kaip buvo: ,,Du šimtai vienas lietu-
vis ir viena rusė”. 

Ačiū už paskaitymą!     

,,Prie ko ta rusė?” – paklaus gal ne vienas skai-
tytojas. Atsakymas – straipsnio pabaigoje.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečio paminėjimai tebesitęsia, ta
proga skelbiami įvairūs ,,šimtukai”. Čia

noriu paminėti du atvejus – Lietuvos mote-
rų šimtuką ir šimtą dabarties žmonių, kurie
savo darbais telkia lietuvius visame pasau-
lyje. Pastarieji buvo įamžinti išleistame proginiame
pašto ženklų bloke, pavadintame ,,Pasaulio Lietuva”.

,,100 Lietuvos moterų” projektą vykdė tarptau-
tinė platforma ,,Women Art”, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė ir „Global Lithuanian Leaders”. Tarp
žymiausių moterų – Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Siūlyti labiausiai nusipelniusias
moteris galėjo visi. Rinkta iš 1 000 pavardžių. Po 20
moterų buvo parinkta kiekvienai kategorijai: Vals-
tybės valdymas, atstovavimas, gynyba; Menas ir kul-
tūra; Mokslas, išradimai ir inovacijos; Pilietinė vi-
suomenė ir Verslas.

Apie visas išrinktąsias ir jų pasiekimus galima
paskaityti internete. Šimtas moterų, kuriomis Lie-
tuva didžiuojasi, kurios dirba ne tik Lietuvoje,
Amerikoje ir Europoje, bet ir kitose šalyse. Dėl įdo-
mumo atidžiai peržiūrėjau visą sąrašą ir ten rastas
pavardes suskirsčiau į tris grupes. Pirmojoje grupėje
buvo man daugiau ar mažiau gerai žinomos pavar-
dės. Tai  – Dalia Grybauskaitė, Rasa Juknevičienė,
Irena Degutienė, Violeta Urmana, Birutė Galdikas,
Alma Adamkienė, Mirga Gražinytė-Tyla ir Dalia
Henke. Antrajame sąraše įrašiau ne tik gerai žino-
mas, bet ir pažįstamas moteris. Jų radau penkias.
Tris iš jų laikau ilgametėmis kolegėmis – Ingridą
Bublys, Gintę Damušytę ir Reginą Narušienę, o dar
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Kulkų suvarpyta Arkikatedra – karų ir potvynių liudininkė
Vilniaus arkikatedros baziliką apraizgius
pastoliams, pradėti portiko tvarkymo
darbai. Paklausta, ar taip pagrindiniai
Lietuvos maldos namai ruošiasi rugsė-
jį įvyksiančiam popiežiaus Pranciškaus
vizitui, Vilniaus arkivyskupijos kurijos
komunikacijos specialistė Santa Kančytė
aiškino, kad darbai buvo suplanuoti iš
anksto ir su Bažnyčios vadovo atvykimu
nesusiję.

Anot S. Kančytės, darbus planuoja-
ma pabaigti iki rugsėjo. Prieš po-
piežiaus vizitą Arkikatedros vi-

duje jokių žymesnių remontų nėra nu-
matyta. Bus atnaujinama tik Aušros
Vartų koplyčia. Šie darbai bus pradė-
ti dar iki popiežiaus vizito, bet vykdo-
mi taip, kad nesudarytų keblumų Šven-
tajam Tėvui apsilankyti ir melstis Auš-
ros Vartų Gailestingumo Motinos kop-
lyčioje bei susitikti su apačioje susi-
rinkusiais žmonėmis.

Surado daugybę kulkų žymių

Arkikatedros fasadą specialistai
remontavo ir prieš dvejus metus. Nu-
skutę tinką jie surado įtrūkį ir kulkų
suvarpytą sieną – per Antrąjį pasauli-
nį karą šaudyta ir į maldos namus.

Kai tąkart tvarkė  maldos namų fa-

sadą, Arkikatedros istorija buvo kaip
ant delno. Buvo galima stebėti, kaip pa-
statui pakenkė 1931 metų potvynis,
kokias žymes paliko Antrojo pasaulinio
karo audros. Žvelgiant į sieną, nuo
kurios nuskustas tinkas, buvo matyti,
kaip bėgant šimtmečiams kito Arki-
katedros sienų spalva. Jų būta visokių
– nuo pastelinės iki ryškesnės rožinės.

Restauracijos ir statybos tresto
darbų vykdytojas Valdas Kurtinaitis
prisiminė, kad šventovės sienos buvo
tinkuotos, dažytos ir 2003-iaisiais. Tada
skusdami fasadą darbininkai buvo vie-
tomis pasiekę pirmąjį Arkikatedros
tinko sluoksnį. Prieš dvejus metus vėl
nuskutus tinką išryškėjo kulkų žy-
mės.

V. Kurtinaitis jų net nemėgino
skaičiuoti, nes vien į fasadą jų per
karą pataikė daugybė. Buvo matyti
tik tos kulkos, kurios į sieną pataikė tie-
siai. Rikošetu atšokusių kulkų žymės
buvo užtinkuotos ir jų neįmanoma
įžiūrėti.

Vieną karabino trasuojamąją kul-
ką V. Kurtinaičiui pavyko išlupti. Pa-
aiškėjo, kad ji yra 7,62 milimetro ka-
libro. Kitos kulkos buvo įstrigusios į
sieną maždaug 5 centimetrų gylyje,
kai kurios kiaurai perskrodusios ply-
tas. Jų specialistai nemėgino išlupti.

Kulka, kurią pavyko iškrapštyti,

geros būklės. Likusios sienoje labiau
deformuotos, varinis korpusas sulin-
kęs, švinas sulindęs giliau.

Po potvynio liko įtrūkis

Kodėl kariai šaudė į Arkikatedrą,
liko mįslė. Juk joje nebuvo jokių gy-
nybinių įtvirtinimų. Gali būti, kad
pasileidę į ataką jie pleškino į visas pu-
ses ir į maldos namus pataikė netyčia.

Nuskutus tinką taip pat atsivėrė di-
džiulis plyšys. Tai – po 1931 metų ba-
landžio 24–26 dienomis kilusio potvy-
nio likęs įtrūkis.

Tada patvinus Neriai ir Vilniai
vandens lygis pakilo 6–8 metrus. Po pot-
vynio Arkikatedros būklė tapo avarinė:
perstatant Lauryno Stuokos-Gucevi-
čiaus projektuotą pastatą buvo nau-
dojami mediniai poliai, kad sustiprin-
tų pamatų pagrindą.

Atnaujins Aušros Vartų koplyčią

Vilniuje bus atnaujinamas ir vie-
nas iš įspūdingiausių paveldo objektų
– Aušros Vartai.

Pabaigus numatomus darbus ste-
buklingąjį Gailestingumo Motinos pa-
veikslą apsaugos specialus stiklas, bus
įrengta Aušros Vartų lobyno ekspozi-
cija. Planuojama atnaujinti prastos

būklės fasado fragmentus, koplyčios
langus ir langines, pagerinti vėdinimo
sistemą. Ketinama sudaryti galimybę
judėjimo negalią turintiems žmonėms
apsilankyti koplyčioje.

Dalis po Šv. Teresės bažnyčia esan-
čio rūsio bus pritaikyta piligrimų reik-
mėms, bažnyčioje atnaujinti vitražai,
restauruojama sieninė tapyba, skliau-
tai, langai ir centrinės durys, atlieka-
mi kiti remonto darbai.

Galerijoje, jungiančioje Šv. Teresės
bažnyčią su Aušros Vartų koplyčia,
bus atnaujinami vargonai ir jiems
skirta patalpa. Bažnyčioje, galerijoje ir
koplyčioje planuojama įrengti bendrą
vaizdo ir garso sistemą.

Prieš pradedant atnaujinimo dar-
bus, specialistai inventorizavo Aušros
Vartų koplyčios lobyną: per amžius
tikinčiųjų paliktus maldos ženklus – vo-
tus, senovinius liturginius reikmenis.

www.lrytas.lt

BNS nuotr.



sigalvojimui davė „gerą” komandiruotę – į pasita-
rimą, kuriame rinkosi aukšti partiniai šulai, kad par-
vežčiau reportažą. Matyt, tikėjosi, kad susigundysiu
„gera” kompanija ir pasiduosiu. Grįžau nuomonės
nepakeitusi, bet kaip išsisukti nuo partiškumo ne-
buvau sugalvojusi, žinojau tik viena – partijos nare
nebūsiu. Mano tėvas pokariu dalyvavo partizaninės
spaudos leidime, o jo brolis buvo žuvęs 1941 m. su-
kilime, todėl natūralu, kad šeima nebuvo sovietų sim-
patikė. Ir apskritai aš savo aplinkoje nepažinojau
žmonių, kurie būtų rimtai tikėję komunizmu ar so-
vietų santvarka ir į komunistų partiją būtų stoję iš
įsitikinimo. Tik dėl naudos ar iš baimės. 

Pagaliau atėjo lemiama valanda – darbuotojų su-
sirinkimas, kur mane turėjo rekomenduoti į parti-
ją. Ačiū vienai kolegei, kuri paklausė: „Kodėl tu sto-
ji į komunistų partiją?” „Kad partijos sekretorius ver-
čia”, – atsakiau lengvabūdiškai. Tai mane ir išgelbėjo,
tuo baigėsi kalbos apie partiškumą. Tiesa, po metų
redakcijos partinis sekretorius pasikeitė. Naujasis
atėjęs tarp dokumentų rado ir man užvestą bylą. Tai
buvo būsimasis Lietuvos nepriklausomybės Akto sig-
nataras Gintautas Iešmantas. Kartą sutikęs korido-
riuje jis man pasiūlė: „Tai gal baigiame pačios sto-
jimo į partiją procedūrą?” Bet tuomet aš jau buvau
gudresnė, be to, šio žmogaus aš nebijojau – jis buvo
mielas, minkštas žmogus. „Nesuvedžiau dar savo są-
žinės sąskaitų”, – pasakiau, ir tuo galutinai baigėsi
mano stojimo į partiją reikalai. Vėliau pasirodė, kad
kažkaip pataikiau apeliuoti į sąžinę, nes po poros
metų tą partijos sekretorių pašalino iš redakcijos ir
pasodino į kalėjimą už antitarybinius eilėraščius. Pa-
sirodo, jis gyveno dvigubą gyvenimą – buvo komu-
nistų partijos narys, netgi organizacijos vadovas, o
iš tiesų mąstė visai kitaip. Kaip rašoma „Vikipedi-
joje”, jis bendradarbiavo pogrindinėje spaudoje, lei-
dinyje „Perspektyvos”, už tai šešerius metus Rusijoje
kalėjo griežto režimo lageryje ir dar Komijoje 5 m.
kankinosi tremtyje. Tik 1988 m., jau prasidėjus At-

gimimui, buvo amnestuotas. Jis buvo
kairysis iš įsitikinimo, nes 1989 m.
buvo vienas iš Lietuvos socialdemok-
ratų partijos atkūrimo iniciatyvinės
grupės narių, redagavo „Lietuvos so-
cialdemokratą”. Kaip socialdemokra-
tų atstovas buvo vienas iš Kovo 11-osios
signatarų, Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys
1990–1992 m. Rašė visuomeninėmis-po-
litinėmis temomis, išleido daug knygų,
tarp jų – ir keletą poezijos.

Ar galima būtų pasmerkti Gintautą Iešmantą,
nors jis irgi buvo komunistas? Partijoje buvo ir dau-
giau sąžiningų žmonių, kai kurie buvo naivūs ir su-
klaidinti, buvo ir tokių, kuriems partiškumas gelbėjo
gyvybę. Ypač tai buvo aktualu tuojau po karo ir pir-
maisiais pokario dešimtmečiais. 

Per vėlu

Nemanau, kad įstatymo projektas, siekiantis pa-
smerkti komunistų partiją, bus priimtas. Valdan-
čiosios frakcijos, tarp kurių yra ir socialdemokratais
persivadinę buvę komunistai, už jį tikrai nebal-
suos. Ir Tėvynės sąjunga atsiribojo nuo dviejų savo
frakcijos narių projekto. Taigi komunizmo pasmer-
kimas gali ne tik neįvykti, bet ir būti sukompromi-
tuotas. Tuomet kyla klausimas – o kam reikėjo pra-
dėti procesą neturint garantijos, kad jis laimės, tar-
si ant juoko, oro padrebinimui? Gal buvo noras at-
kreipti į save dėmesį? Juk rezultatas tik nudžiugins
dar likusius komunizmo gerbėjus ir patį Kremlių, ku-
ris turės progos eilinį kartą iš Lietuvos pasityčioti. 

Komunizmui pasmerkti reikėjo rasti būdų kur
kas anksčiau. Dabar, praėjus beveik trims dešimt-
mečiams po komunizmo citadelės griuvimo, jo pa-
smerkimas jau prarado aktualumą, nusitrynė nu-
sikaltimo aštrumas ir beveik nebeliko komunizmo
nusikaltimų liudininkų. O teismas iš knygų ir do-
kumentų tebūtų literatūrinis teismas, tarsi koks
spektaklis. Viskam yra savas laikas. Taigi tenka su-
tikti su prof. V. Landsbergiu, kuris sako: „Tie žmo-
nės, kurie ėmėsi šios iniciatyvos, jie neapsvarstė iš-
samiai, apie ką jie iš tikrųjų kalba. Jie šiandien skel-
bia, kad kas nors praeityje buvo nusikaltėlis. Ar jis
ir dabar yra nusikaltėlis?” – retoriškai klausė jis, tu-
rėdamas mintyje buvusius eilinius partijos žmones,
kurie niekaip nėra atsakingi už komunistinio monst-
ro piktadarybes.

Krikdemiškojo sparno konservatoriai,
Seimo nariai Audronius Ažubalis ir
Laurynas Kasčiūnas Seimui įteikė
įstatymo projektą, kuriuo siūlo Lie-
tuvos komunistų partiją paskelbti nu-
sikalstama organizacija, „1940–941
m. ir 1944–1990 m. SSRS okupuoto-
je Lietuvoje įtvirtinusia diktatūrą”.
Politinė temperatūra vėl pakilo, – vie-
ni – už, kiti – prieš.

Nuo projekto pirmiausia atsiribojo Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų vado-
vas Gabrielius Landsbergis, pareiškęs, kad tai

nėra visos partijos nuomonė ir kad tai tėra popu-
lizmas, supriešinantis tautą. Jam pritarė šios partijos
garbės pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, o at-
kurtoji Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, kuri jun-
gia buvusius partizanus ir jų pasekėjus, išreiškė nu-
sistebėjimą tokiu patriotinės partijos elgesiu ir pa-
ragino šiam projektui pritarti.

Argumentus – ir už, ir prieš galima suprasti, nes
ir vieni, ir kiti yra svarūs. Problema nevienareikš-
mė. Komunizmo bacila ne tik Lietuvai, o ir visam pa-
sauliui pridarė sunkiai suvokiamos žalos – pražudė
milijonus žmonių, bet, kaip rašo V. Landsbergis, ne-
adekvatu visus priklausiusius LKP vertinti vieno-
dai. „Labai daug žmonių buvo tos partijos nariais for-
maliai arba aktyviai, iš įsitikinimo arba dėl tam tik-
rų aplinkybių, tai yra labai skirtingi dalykai. Dabar
sudėti visus į vieną maišą, kad praeityje jie priklausė
nusikaltėlių organizacijai, tai yra neadekvatu”, –
sakė pirmasis atkurtos Nepriklausomos valstybės
vadovas. 

Bandymų kokiais nors oficialiais dokumentais
pasmerkti komunizmą Lietuvoje buvo ir anksčiau.
Štai 2005 m. Vilniuje vyko Tarptautinis tribunolas
komunistų partijos nusikaltimams įvertinti, bet
jis buvo visuomeninis, valstybinės institucijos jame
nedalyvavo. Tiesa, tuomet valdžia buvo kairiųjų, bet
ir tuometinės Tėvynės sąjungos atstovai oficialiai
jame aktyviai nesireiškė. 2015 m. vyko konferenci-
ja „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organi-
zatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis
atsakomybės įvertinimas”, kuri priėmė atitinkamą
rezoliuciją, o 2017 m. birželio 27 d. priimta Seimo re-
zoliucija „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusi-
kalstamos veiklos įvertinimo” (projektas Nr. XIIIP-
873). 

Kas trukdo pasmerkti komunistų partiją

Pirmiausia daug komunistų palaikė Lietuvos ne-
priklausomybę, daug komunistų buvo Persitvarky-
mo sąjūdžio ir net vėlesnio – Atgimimo sąjūdžio na-
riai, o paskutinis komunistų partijos vadas A. M.
Brazauskas, nors ilgai nepritarė nepriklausomos
valstybės atstatymui, buvo išrinktas netgi pirmuo-
ju atkurtos valstybės prezidentu. 

Prof. V. Landsbergis įtaria, kad naujuoju pro-
jektu, smerkiančiu komunizmą, bandoma pakenk-
ti dabartinei Lietuvos prezidentei, kuri buvo ko-
munistų partijos narė, nors projekto vienas iš au-
torių A. Ažubalis kategoriškai tai neigia – Prezidentę
jis gerbiąs ir jokių minčių jai pakenkti kurdamas
įstatymo projektą jis ir kolega neturėję. Šiame su-
dėtingame reikale yra ir daugiau painiavos. Štai pro-
jekto autoriai ir juos remiantys sako, kad kai 2017
m. Seime buvo priiminėjama rezoliucija dėl komu-
nistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo, ir
pats Tėvynės sąjungos bei frakcijos Seime vadovas
Gabrielius Landsbergis balsavęs už. Žodžiu, fronto
linija čia yra gerokai išplaukusi.

Komunistas komunistui nelygu

Tie, kuriems per penkiasdešimt, dar patys turi
patirties iš sovietinio laikotarpio. Tuomet, kaip ir ki-
tose srityse, egzistavo planai gausinti komunistų par-
tiją. Žmonės tapti nariais buvo viliojami įvairiais bū-
dais. Tam tikros patirties turi ir šių eilučių autorė,
patyrusi bandymų įtraukti į komunistų partiją.
Buvau gal 25-erių ir dirbau vienos laikraščio re-
dakcijos informacijos skyriuje, kai į mane kreipėsi
redakcijos partinis sekretorius, pareiškęs, kad nori
mane paaukštinti – padaryti informacijos skyriaus
vedėja, bet prieš tai aš turinti įstoti į komunistų par-
tiją. Kodėl nenoriu stoti, „neradau” argumentų, o
prieštarauti viršininkui, kuris buvo kietos rankos
valdininkas, nepripažįstantis jokių „bet”, bijojau. Ap-
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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!

Komunizmo šmėkla
vis dar klaidžioja

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkelta iš 1 psl.

Nemažai vietos šiuose susitiki-
muose buvo skirta sportui. Susiti-
kime su LTOK prezidente Daina
Gudzinevičiūte ir generaliniu sek-
retoriumi Valentinu Paketūru kal-
bėta apie būtinybę atnaujinti ben-
dradarbiavimą, diskutuota svarbio-
mis Lietuvos sportui temomis. Pagrin-
dinės jų – buvusios ir artėjančios pasau-
lio lietuvių žaidynės, jų organizavimas bei
galimas užsienyje užaugusių lietuvių, aukš-
tos kvalifikacijos sportininkų, įtraukimas į Lie-
tuvos olimpinį judėjimą ar olimpinės rinktinės
kandidatų sąrašą.

PLB valdybos nariai džiaugiasi geranoriška ir
atvira susitikimų dvasia ir tvirtai tiki, kad užsi-
mezgę partneriški ryšiai padės atverti naujas ga-
limybes, įkvėps naujoms idėjoms, projektams ir
darbams. 

Bene geriausiai šios PLB valdybos kadencijos
nuostatas įprasmina PLB pirmininkės Dalios
Henke žodžiai:

,,Jau daugiau nei 20 metų ak-
tyviai dalyvaudama tiek kraštų,
tiek ir PLJS bei PLB veiklose,
matau milžiniškais tempais au-
gančią išeivijos brandą ir pilie-
tiškumą. Tiek XVI PLB Seimas,
tiek ir kraštų bendruomenės, ski-

ria ypatingą dėmesį susitelkti Lie-
tuvos ir lietuvybės labui. Ir tai ne vien žo-

džiai. Vyksta konkretūs darbai bei iškeliama
naujų iniciatyvų, siekiant didesnio Lietuvos

svorio visame pasaulyje. Mūsų diasporos tam-
pa tikra Lietuvos jėga pasaulyje ir tai tik kelio

pradžia. Drąsiai teigiu, kad Lietuva gali didžiuo-
tis ne tik viena seniausių kalbų pasaulyje, šlovinga
istorija, bet ir ypač patriotiška Lietuvos diaspora.
Prezidentas Valdas Adamkus PLB Seime pabrėžė,
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sėkmingai tel-
kia tautą kaip anksčiau, taip ir dabar. Mums tai kel-
rodiški žodžiai. Tvirtai laikysimės šio pamatinio
mūsų veiklos principo ir toliau kryptingai veik-
sime Lietuvos ir lietuvybės labui”.

PLB, LTOK  info

Vasarą – karščiausi PLB naujosios valdybos darbai
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TELKINIAI

Įamžinti ilgamečio Tautos fondo vadovo Juozo Gied-
raičio nuopelnams Lietuvai, Vyriausiajam Lietuvos iš-
laisvinimo komitetui (VLIK’ui) ir Tautos fondui 2010
m. buvo įsteigtas Juozo Giedraičio fondas (JGF), ku-
rio tikslas – remti patriotišką ir krikščionišką švieti-
mą, skiriant lėšų Lietuvos kaime gyvenančių pavyz-
dingų moksleivių mokymuisi krikščioniškose mo-
kyklose ir gimnazijose. Fondo steigėjai – vyskupas
Paulius Baltakis OFM, Pranas Povilaitis, Jurgis Valaitis,
Algis Vedeckas ir Jonas Vainius, kuris buvo šio fon-
do steigimo iniciatorius, o šiuo metu – fondo admi-
nistratorius.  

JGFšiuo metu stipendijomis remia jau tris
gimnazijas: Kauno Jėzuitų gimnaziją,

Kretingos Pranciškonų gimnaziją ir Marijampolės
Marijonų gimnaziją. Jau tapo tradicija kiekvieną va-
sarą skelbti stipendijų konkursą, kurio būtina sąlyga
– rašinys aktualia patriotine tema. Savaime su-
prantama, kad šiemet rašinio tema buvo skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui: „Per ti-
kėjimą ir kančią – į šimtmečio Lietuvą”. Stipendi-
jų skirstymo komitetas, kuris veikia Vilniuje (rei-
kalų vedėjas – Seimo narys Paulius Saudargas)
nusprendė geriausio rašinio konkurse I vietą skir-
ti Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokiniui Li-
nui Daugėlai; II vietą – Marijampolės Marijonų gim-
nazijos mokinei Julijai Šnipaitytei; III vietą – Kau-
no Jėzuitų gimnazijos mokinei Ievai Marijai Chmie-
liauskaitei.

Stipendijos skirtos Kauno Jėzuitų gimnazijos
mokiniams: Rusnei Vaičiulytei, Ievai Marijai Chmie-
liauskaitei, Ginui Baladinskui, Aušrinei Vilimaitei,
Mildai Nokovaitei; Kretingos Pranciškonų gimna-
zijos mokiniams: Martynai Lipskytei, Linui Dau-
gėlai, Gerdai Jedenkutei, Ugnei Spučytei, Akvilei
Slušnytei, Rugilei Šutaitei, Dainiui Valantinui, Jus-
tinai Šiaulytei, Gabrielei Slivskytei; Marijampolės
Marijonų gimnazijos moksleivėms: Laurai Vaitke-
vičiūtei, Liucijai Deniušytei, Austėjai Vidrinskaitei,
Gabijai Samušytei, Gretai Verbalytei, Julijai Šni-
paitytei.

Stipendijų įteikimo iškilmės

Stipendijų įteikimo ceremonijai iš Čikagos į Lie-
tuvą paprastai vyksta pats JGF administratorius Jo-
nas Vainius. Taip buvo ir šiemet, tik jis su savimi
dar pakvietė ir menininkes –  smuikininkę Lindą
Veleckytę-Nussbaum ir pianistę Dalią Sakaitę. Iš-
kilmių paradas prasidėjo birželio 20 d. nuo Pran-
ciškonų gimnazijos Kretingoje, kur beveik pu-
santro šimto klausytojų būriui muzikantės iš JAV
atliko klasikinės muzikos koncertą. Renginį pagerbė
Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybių atstovai,
dirigentas Julius Geniušas ir kt. Kaip ir kitose gim-
nazijose, svečias iš JAV J. Vainius papasakojo apie
garbųjį tautietį a.a. Juozą Giedraitį ir jo gyvenimo
pavyzdį.

Stipendijų konkurse dalyvavo vienuolika šios
gimnazijos mokinių: jie siuntė prašymus, reko-
mendacijas bei rašė rašinius. Vienerių metų sti-
pendijas pelnė net devyni moksleiviai. Gimnazija di-
džiuojasi, kad pirmos gimnazijos klasės mokinys Li-

nas Daugėla parašė geriausią konkurso rašinį, ku-
riame papasakojo jaudinančią savo močiutės Euge-
nijos gyvenimo tremtyje Sibire istoriją. 

Jėzuitų gimnazijoje Kaune iškilmingas sti-
pendijų paskelbimas vyko birželio 25 d. Šiemet
stipendijomis džiaugėsi 5 gimnazistai, o I. M.
Chmieliauskaitės rašinys dar pateko tarp trijų ge-
riausiųjų. Stipendijų įteikimo šventėje šiemet da-
lyvavo gausus būrys garbingų svečių. Be pagrin-
dinio stipendijų teikimo iniciatoriaus Jono Vainiaus
iškilmėje dalyvavo kun. Gediminas Kijauskas, SJ,
bei vienas iš fondo rėmėjų Antanas Dambriūnas.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovas Laimutis
Purlys moksleiviams ir svečiams papasakojo apie
Lietuvos partizanų ginkluotą kovą su okupantais
1944–1953 m. 

Marijonų gimnazijoje Marijampolėje tokia
šventė birželio 27 d. vyko pirmą kartą. JGF stipen-
dijų pažymėjimus laimėtojoms (čia stipriausios pa-
sirodė merginos) įteikė Marijonų provincijolas kun.
dr. A. Šidlauskas MIC. Šios gimnazijos moksleivei Ju-
lijai Šnipaitytei atiteko antrosios rašinio konkurso
premijos laurai. Iškilmių svečiams Vilniaus uni-
versiteto istorijos fakulteto lektorius Andrius Gro-
dis papasakojo apie Lietuvos valstybės nepriklau-
somybės Akto priėmimo aplinkybes.

Kaip sako Juozo Giedraičio fondo administra-
torius Jonas Vainius, Tautos fondo aukotojai tikisi,
kad stipendininkai ims pavyzdį iš aktyvaus visuo-
menininko, Lietuvos patrioto Juozo Giedraičio gy-
venimo, ugdys patriotiškas bei krikščioniškas ver-
tybes bei kurs gražią ir teisingą Lietuvą. 

Pateikiame ne tik iškilmių nuotraukų, bet ir kon-
kurso laimėtojo Lino Daugėlos iš Kretingos rašinį
apie močiutės Eugenijos kančias Sibire. 

„Draugo” info

Juozo Giedraičio fondo remiamų gimnazijų Lietuvoje padaugėjo

2018 m. Marijonų gimnazijos stipendininkai, Marijonų provincijolas kun. dr. Andrius Šidlauskas MIC, gimnazijos direktorius
Saulius Andriuška ir svečiai.                    Redos Čičiūnienės, Rugilės Butkevičiūtės ir Rimantos Dragūnevičienės nuotraukos

Kunigas Gediminas Kijauskas SJ, 2018 m. stipendijos pa-
žymėjimą įteikia Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviui Gin-
tui Baladinskui.

2018 m. Jėzuitų gimnazijos stipendininkai, kun. Gediminas Kijauskas SJ, Laimutis Purlys
ir Jonas Vainius.

JGF iškilmėse Kretingoje klasikinės muzikos rečitalį surengė smuikininkė Linda Velecky-
tė-Nussbaum ir pianistė Dalia Sakaitė.  

Vilniaus universiteto istorijos fakulteto lektorius Andrius
Grodis stipendijos pažymėjimą įteikia Julijai Šnipaitytei.
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LINAS DAUGĖLA

Lietuvių tauta patyrė daug smūgių. Vienas skau-
džiausių – tremtis. Žmonės, kovoję už tėvynę, už jos
laisvę ar tiesiog maldoje prašę tvirtumo Lietuvai, buvo
ištremti į tolimą Sibirą. 

Su trylikamete mano močiute Eugenija Klik-
naite-Benetiene ištrėmė ir jos šeimą: mamą Ro-
zaliją Kliknienę, tėtį Antaną Klikną, brolius Vy-

tautą ir Aloyzą Kliknas (vienam buvo dvylika metų,
kitam – dvidešimt vieneri). 

Tamsią 1949-ųjų naktį, mėnuliui vos vos nu-
šviečiant kelią, močiutė su šeima grįžo namo iš kai-
myno būdynės. Nespėjus sudėti bluosto, tylą pervė-
rė garsus beldimas į duris. Staiga įsiveržė stribai. Įsi-
veržėliai davė vos penkiolika minučių daiktams su-
sikrauti. Šeimos narius sukaustė baimė ir nežino-
mybė. Jie pasiėmė tik keletą daiktų, juos susisuko į
ryšulėlius. 

Močiutė žvilgtelėjo pro langą – prie durų stovė-
jo ginkluotas sargybinis. Kiti atėjūnai vertė namus,
tikrino stalčius. Kaimynai stribų įsakymu parūpino
vežimą. Įsibrovėliams nematant jie vežime paslėpė
duonos kepalą ir lašinių, kad nors kiek palengvintų
tremiamų tėvynainių dalią. 

Tremtinius nuvežė į Viduklės (Raseinių rajono)
traukinių stotį, suvarė į gyvulinius vagonus. Juose
aidėjo maldos. Ašaros skaldė maldų skiemenis, vil-
gė rankose suspaustą rožinį. Maldos žodžiai tarsi pa-
statydavo sieną, kuri neleisdavo pulti baimei, skaus-
mui. Tremtiniai malda dalijosi kaip duona, kaip žo-
dine Eucharistija, tarsi sujungiančia su dangumi, ra-
minančia, skatinančia nebijoti. 

Netrukus vagonai pajudėjo. Tamsa slėgė kaip ak-
muo, o bėgių dundėjimas pjaustė tylą. 

Po ilgos, kankinančios kelionės tremtiniai buvo
išlaipinti Irkutsko srityje, Sujetichos mieste. Šeimas
apgyvendino plytinės barakuose. Vyrai iš lentų su-
rentė gultus, juose paklojo šieno. Barake dar buvo tik
menka krosnelė, nepajėgianti apšildyti šalčio su-
kaustytos patalpos, išdžiovinti tremtinių drabužių.
Šaltis ir ligos puolė ir didelius, ir mažus. 

Lemties peilio ašmenis galando ir badas. Žmo-
nėms labai trūko maisto. Močiutė naktimis sapnuo-
davo duoną, užaugintą tėviškės laukuose, iškeptą
namų krosnyje, kvepiančią ajerais... 

Kadangi dienomis plytinėje dirbo kaliniai, trem-
tiniams leista dirbti tik naktimis. Darbavosi ne tik vy-
rai, bet ir moterys, nes kitaip išgyventi būtų buvę neį-
manoma. Plytinėje dirbo ir močiutės artimieji. 

Vieną dieną penkios tremtinių šeimos sužinojo,
kad jas išgabens dar toliau į taigą dirbti miške.
Kiekvieną ankstų rytą apie dvidešimt kilometrų te-
kdavo bristi per pusnis iki juosmens, kad pasiektų kir-
tavietę. Tik per stebuklą tremtinių neužpuolė meškos
ar kiti miško žvėrys. Jėgų eiti nebuvo – vienintelis
maistas buvo menka duonos kriaukšlė perdien...

Kančia tęsėsi septynerius metus. Močiutė dirbo
miške su dar trimis merginomis. Tremtinės genėjo
medžius atšipusiais kirviais. Tai prilygo medį dau-
žyti akmeniu – darbas buvo be galo sunkus. O dar ir
užpustytą kelią iki medžių tekdavo atsikasti. Kirvį pa-
imti nebuvo paprasta – nuo šalčio nesilankstė pirš-
tai. Paruoštus medžius arkliais tempdavo iki upės,
juos surišdavo ir palikdavo iki pavasario. Juos gabenti
taip pat buvo sunku – tekdavo taisyti kelius: kloti rąs-
tus, šakas.

Nuo sunkių miško darbų, speigo, alkio sunkiai su-
sirgo močiutės tėvelis. Jį paguldė į ligoninę. Vaistų ne-
buvo. Močiutę ypač slėgė prastėjanti tėvelio sveikata. 

1953 m. kovo 18-ąją, šeštą valandą vakaro, ange-
lai močiutės tėveliui atvėrė dangaus vartus. Grįžti į
svajone virtusią tėvynę, į jaukius namus jam nebe-
pavyko – vyrą palaužė atšiaurus klimatas, badas, liga
ir skausmas dėl prarastos tėvynės, namų, artimųjų. 

Tą pačią dieną močiutė nuėjo pas komendantę,
vadovavusią lietuviams, ir pranešė, kad mirė jos tė-
vas. Viršininkė, paduodama stiklinę vandens, tars-
telėjo: „Neverk, ir taip daug metų valdė”. Močiutė su-
mišo – nesuprato, ką komendantė turi omeny ir ko-
dėl ji tokia nuliūdusi... Likimo ironija – mat tą pačią
dieną mirė ir Stalinas. 

Po Stalino mirties tremtinių dalia kiek paleng-
vėjo, bet močiutės krūtinę slėgė netektis. Ji dažnai
virsdavo rauda, nes tėvelio kapas matėsi pro barako
langą. 

2018 m. rašinio konkurso I premijos pažymėjimą laureatui Linui Daugėlai už rašinį „Per tikėjimą ir kančią – į šimtmečio
Lietuvą” įteikia Dalia Sakaitė.

Per tikėjimą ir kančią –į šimtmečio Lietuvą

Susirgo ir močiutė. Niekas nežinojo, kokia liga
ją pakirto. Ilgas dienas gulėjo barako lovoje, lauk-
dama, kol brolis grįš iš darbo, nejudino nei rankų, nei
kojų. Po kelių dienų brolis Vytautas parūpino mašiną
močiutei nuvežti į ligoninę, kurioje jau gulėjo ir jos
mama, nes dėl nušalimo skaudėjo pirštą, manė, kad
jį teks amputuoti... Tik per stebuklą močiutė ir jos
mama pasveiko. Jas išgelbėjo noras gyventi, viltis su-
grįžti į tėvynę, kasdienė malda ir Dievo palaima. 

Tremtinius kančioje ypač gelbėjo malda. Ji pa-
dėdavo bent kelioms akimirkoms atsiriboti nuo rū-
pesčių, gindavo nuo kraupių minčių ir baimės, ban-
džiusios žmones pavergti. Lietuviai susieidavo ir
melsdavosi kartu. Melsdavo rožinį, giedodavo gegu-
žines, birželines pamaldas ar tiesiog sujungę rankas
kalbėdavo maldą. 

Močiutei neleido palūžti malda ir rusenanti vil-
tis, kad pavyks grįžti į tėvynę, į mylimą tėviškę, vėl
išvysti gimtus namus, šunelį Tupkį, vėl lakstyti tė-
viškės laukais, ragauti krosnyje iškeptos duonos... 

Po Stalino mirties, kai taisyklės nebebuvo tokios
griežtos, tremtiniams pasitaikė galimybė persikelti
į miestą. Pirmoji tai padarė močiutės mama, o paskui
ją išvyko ir močiutė su broliais. 

Mieste gyvenimas tapo lengvesnis. Vakarais
lietuviai šokdavo, dainuodavo (ypač – patriotines dai-
nas), nueidavo ir į kino klubą. Buvo ir juos skun-

džiančių rusams. Kartais pastarieji tikrindavo lie-
tuvių namus, prašydavo išversti dainas... Bet viltis
išlikti, grįžti į Lietuvą vis stiprėjo. 

Darbas ir mieste buvo nelengvas. Reikėjo nešioti
krovinius, kasti anglis, dirbti fabrike, ,,tačiau, lygi-
nant su darbu miške, tai tebuvo lyg žaidimas”, – pa-
brėžia močiutė. 

Vieną vasaros dieną lietuvius tremtinius sušaukė
komendantai. Žmonės manė, kad jie duos naujų nu-
rodymų, bet išgirdo žodžius: „vy svobodny” – jūs lais-
vi. Kiekvieno širdyse vėl užsidegė džiaugsmas. Buvo
leista grįžti namo, bet kelionės į Lietuvą išlaidas rei-
kėjo padengti patiems. Teko nemažai padirbėti – juk
Lietuva buvo už tūkstančių kilometrų!..

Tremtiniai grįžo į Lietuvą, bet čia nebuvo lau-
kiami, jiems neleista grįžti į tėviškę. Tai ypač skau-
dino. Reikėjo vėl rasti savą vietą, namus, susikurti
gyvenimą iš lagamino. Bet vien tai, kad pavyko
grįžti į tėvynę iš tolimo Sibiro, skatino nepasiduoti
ir iš naujo kabintis į gyvenimą. 

Mano močiutė, iškentusi tiek skausmo, netekčių,
tebėra su manimi. Man ji – Dievo dovana. Ji išmokė
melstis ir tikėti Dievu, pasauliu, savimi, mylėti Lie-
tuvą ir būti tvirtam. 

Linas Daugėla – Pranciškonų gimnazija, IGe kl. 

2018 m. Pranciškonų gimnazijos stipendininkai su gimnazijos vadovybe, mokytojais ir JAV svečiais.
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JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

New Yorko ir kitų Rytų pakrantės miestų meno mo-
kyklose vis dažniau sutinkame lietuviškų pavardžių
– lietuvaičiai atvyksta čia studijuoti muzikos, moky-
tis vaidybos paslapčių. Susipažinome su palyginus ne-
seniai į „naująjį žemyną” atkeliavusia Rūta Pauliu-
kaityte, kuri jau kelerius metus domisi vizualiniu menu
ir šį pavasarį sėkmingai baigė aktorinį Tom Todoroff
Conservatory New Yorke. Nors studijos reikalavo daug
sunkaus darbo, jaunoji aktorė atsikvepia tik trumpam
– jos galvoje jau verda nauji projektai ir idėjos. 

Ispanijoje mokėsi plaukų stilistės amato

Rūta Pauliukaitytė gimė Kaune, kur praleido 17
mrtų. Vėliau gyvenimo vagai pasikeitus ir jos tėčiui
gavus darbą svetur, visa šeima išvažiavo į Ispaniją.
Pradžioje žadėti 3 mėnesiai virto ištisu dešimtmečiu.
„Mes gyvenom Sevilijos mieste, apsupti be galo gra-
žių miestų ir žmonių. Aš turiu pripažinti, kad Sevi-
lijoje liko mano širdis. Tai miestas, kuris man be galo
brangus. Ten pradėjau domėtis flamenko šokiais. Taip
pat mokiausi ir plaukų stilistės amato. Dirbau su be
galo talentingais kirpėjais ir stilistais Barcelonoje ir
Madride. Mano kažkada buvę mokytojai dabar yra
vieni žymiausių profesionalų Europoje, pasivadinę
‘X-priesion’. Labai džiaugiuosi, kad turiu didelę pa-
tirtį  šitoje srityje, nes dabar tai labai praverčia te-
atre”, – savo gyvenimą Ispanijoje trumpai apibūdina
R. Pauliukaitytė, kurios tėvai ir sesės iki šiol ten gy-
vena.  

Rūtai plaukų stilistės amatas sekėsi gerai ir gal-
būt ji būtų tęsusi šį darbą, tačiau pasaulį ištiko fi-
nansinė krizė, kuri smarkiai palietė Ispaniją bei jau-
nosios profesionalės karjerą nukreipė kita linkme.
„Kirpti ‘pradėjau’, kai man buvo kokie ketveri,
‘gražiai’ apkirpau savo brolį”, – šmaikštaudama apie
savo stilistės karjeros pradžią pasakoja Rūta. „Kirp-
ti ar modeliuoti – man tai tas pats, kaip kurti kokią
nors skulptūrą. Mano prosenelis buvo skulptorius
Kaune, gal aš tiesiog turiu jo genų. Kirpykloje to da-
ryti negali, nes neuždirbsi pinigų. Kirpykloje turi
būti greitas, ir darbas beveik visada tas pats... Tur-
būt dėl to ir netęsiau šito amato”, – trūkumus pa-
brėžia pašnekovė. „Dirbau kelerius metus ‘freelan-
ce’ vienoje Barcelonos kompanijoje ‘Hair Concept’,
kur kelis kartus per metus darydavome didelius šou,
o kelis kartus per mėnesį mokiau kirpėjus dirbti su
tos kompanijos produktais. Buvo labai smagu, o ir
po Europą važinėjom atstovaudami ‘Hair Concept
Creative Team’. Vėliau Ispanijoje prasidėjo ekono-
minė krizė, ir mūsų komandai jau nebebuvo tiek dar-
bo, teko skirtis”, – savo patirtimi dalijasi Rūta. 

Atvyko į Bostoną mokytis vizualaus meno

Likimas dažnai žaidžia mįslingais būdais, ir nors
kažkieno pabaiga gali būti skaudi, tačiau ji gali pa-
stūmėti į naują pradžią. Prisiminusi tą drąsią mer-
gaitę, kuri dar darželyje sakydavo eilėraščius žiū-
rovams ir visiškai laisvai jausdavosi scenoje, Rūta
pradėjo mąstyti apie savo karjeros pokyčius. Be to,
atmintyje išlikę nuostabūs prisiminimai apie pirmąją
kelionę į JAV 2012 m., lankant Bostone savo gerą drau-
gą, dabar žinomą saksofonistą Liutaurą Janušaitį, at-
gijo, ir ji nusprendė JAV mokytis vizualinio meno.
„Kai atvykau į Bostoną, pirmas jausmas buvo labai
jaukus. Bostonas man primena Italiją, Ispaniją ir ki-
tus Europos miestus. Gal todėl man jis toks mielas.
Atvažiavau tik dešimčiai dienų, todėl buvo sunku pa-
justi tikrą Bostono skonį. Tada dar aplankiau ir New

Man menas yra kaip gyvenimo vaistas
Rūta Pauliukaitytė – Jelena (k.). Dvi scenos iš A. Čechovo ,,Dėdės Vanios”.   Asmeninio albumo nuotraukos

Yorką. O kadangi laiko skirtumas buvo didelis, tai vis-
ką atsimenu kaip per sapną”, – atmintyje išlikusį savo
pirmąjį JAV paveikslą dėlioja pašnekovė. Sužavėta
Bostonu bei smalsumo vedama labiau pažinti mies-
tą, Rūta nusprendė keliauti būtent čia. Beje, pirmo-
sios kelionės metu ji spėjo susipažinti su keliais nau-
jais draugais, kurie pasiūlė prieglobstį. 

Vos tik persikėlusi į Bostoną Rūta Pauliukaity-
tė įnirtingai kibo į darbus – kelerius metus mokėsi
įvairiose vaidybos studijose, baigė klounų klasės tre-
čio lygio programą su be galo mylimu prancūzų mo-
kytoju-klounu Vivian Gladwell bei mokėsi šokti fla-
menko su maestro Ramon de los Reyes. „Kiekvieną
mėnesį vaidinau-praktikavau naujas scenas – scenas
iš filmo ‘Blue Valentine’, ‘Gone girl’, ‘Killer women’,
‘Assassin next door’, ‘Homeland’ ir daug kitų. Po šitų
klasių gavau pasiūlymą pagrindinį vaidmenį vaidinti
trumpoje romantinėje komedijoje ‘Wink’, kur kūriau
padavėją Cheryl (filmo režisierius Henry Gravelle).
Neapleidau ir šokių – dalyvavau šiuolaikinių šokių
projekte ‘Prophets’, kuris vyko Cambridge. Tai pat šo-
kau lietuvės Simonos Minns projekte ‘Hunger Artist’,

Bostono restorane ,,Liquid Art House” susitiko Jurgis Di-
džiulis ir Rūta Pauliukaitytė.

Bostone, ,,Dance Complex” studijoje su flamenko moky-
toju – maestro Ramon de los Reyes.”

Pokalbio pradžioje prisistačiusi Rūta savo am-
žiaus neatskleidžia – mat New Yorko aktoriai
(o gal ir visos Amerikos) tikslaus amžiaus at-

skleisti negali dėl darbo etikos. Tačiau pašnekovė
mielai sutinka pasidalinti savo istorija, kurioje
gausu ispaniškos kultūros įtakos bei įdomių karje-
ros krypčių. 
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po kurio mes labai susidraugavom”, –
savo veiklas bei pasirodymus vardija
jaunoji aktorė. 

Gavo pakvietimą mokytis 
New Yorke

Greičiausiai Rūta būtų pasilikusi
šiame mieste ilgiau, jei ne netikėtai
gautas pakvietimas vykti į New Yorką.
„Vienoje klasėje susitikau Tom Todo-
roff, kuris mane paragino kraustytis į
New Yorką ir pradėti mokslus jo mo-
kykloj. Kursas tikrai labai intensy-
vus, niekad negalvojau, kad reikės
tiek daug darbo įdėti. Bet esu be galo
laiminga ir labai dėkinga visiems
mano mokytojams, nes šiuo metu dėka
jų ir mano aistros šitam menui, man at-
sidarė durys, apie kurias kažkada tik
svajojau... Kiekviena įveikta kliūtis
man davė vis daugiau laisvės išreikš-
ti save. Turbūt didžiausia kliūtis, dėl
kurios kelis kartus norėjau nuleisti
rankas – tai mano pačios ego. Kaip
mūsų direktorius sakydavo – ‘šitoje mo-
kykloje mokomės būti profesionalūs
žmonės, o paskui – aktoriai’. Kitais žo-
džiais tariant – susidurti su pačiu sa-
vimi”, – patirtimi šioje mokykloje da-
lijasi R. Pauliukaitytė. Besimokydama
mokykloje Rūta turėjo progos dirbti su
Hollywoodo aktoriumi Stephen Hen-
derson, kuris vaidino filmuose ,,Fen-
ces”, ,,Lady bird”, bei Broadway akto-
re Emily Bergl, – ji buvo Rūtos scenos
mokytoja net metus. 

Labiausiai New Yorke patinka 
važiavimas traukiniu

Pokalbio metu Rūta neslepia, jog
pradžioje New Yorkas jai nebuvo pa-
trauklus, ir atvykusi čia kaip turistė sa-
kydavo, jog niekada čia negalėtų gy-
venti. Tačiau įsiliejusi į šį verdantį

tautų katilą ir pajutusi miesto dvasią ji
dabar neįsivaizduoja, kur galėtų būti,
jeigu ne čia. „Kažkada draugė Rūta iš
Bostono sakė, kad New Yorkas arba tave
priima, arba tiesiog draugiškai papra-
šo išeiti. Bet aš galvoju, kad tai daug pri-
klauso, ar žmogus gali prisitaikyti prie
šito chaotiško gyvenimo, ar ne. Miestas
tikrai yra labai triukšmingas ir ju-
dantis, bet aš randu daug ramių vietų,
kur galiu stebėti šį skruzdėlyną kaip
kokį spektaklį. Dažnai važiuoju trau-
kiniu tik tam, kad stebėčiau žmones,
kažką rašyčiau, paišyčiau. Traukinys
man yra pati įdomiausia vieta šiame
mieste. Kiekvienoje stotelėje įlipa nau-
ji, nematyti veidai, ir per kelias se-
kundes viskas pasikeičia. Kartais būna
ir nemalonių situacijų (kažkas ginčijasi
dėl sėdynės ar kažkas kažkam užmynė
koją), bet vėlgi tai tik gyvenimiškos si-
tuacijos, į kurias galima pažiūrėti ir su
humoru. Turbūt labiausiai nepatinka,
kai žmonės šiukšlina ir spjaudo gatvė-
je... Norėčiau, kad miestas būtų šva-
resnis”, – didmiestį apibūdina Rūta. 

Jau antrus metus New Yorke gy-
venanti Rūta Pauliukaitytė šiuo metu
šoka flamenko, vaidina teatre, rašo ir
domisi viskuo, kas susiję su vizualiniu
menu. Jaunoji atlikėja nepamiršta ir
Bostono, į kurį dažnai važiuoja aplan-
kyti gerų draugų. Be to, kitų metų
pradžioje laukia jos asmeninis pro-
jektas – režisuoti ir vaidinti pjesėje pa-
gal Antono Čechovo ,,Lokys”. „Man
menas yra kaip gyvenimo vaistas. Kas-
dienybė kartais gali mus nutolinti nuo
to, kas yra gera širdyje, bet aš sten-
giuosi tokiu atveju padėkoti už viską,
ką turiu šiuo metu, ir per kelias se-
kundes jaučiuosi namie, jaučiu ramy-
bę”, – pozityviai nusiteikusi ir visuo-
met besišypsanti sako Rūta Pauliu-
kaitytė, svajojanti ateityje padirbėti ir
Lietuvos teatre.  

Su kinomenininku Jonu Meku.

Rūta Pauliukaitytė klounų pasirodyme. New Yorkas, 2017 m.

Neringos stovykla
laukia suaugusiųjų

Neringos stovykla kviečia lietuvius ir jų draugus amerikiečius į Neringos
kultūrinių dienų stovyklą, kuri rugpjūčio 22–26 d. vyks gražiame Ver-
monto valstijos kampelyje įsikūrusioje Neringos stovykloje. Tai pui-

ki proga geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, daile, literatūra, muzika,
rankdarbiais, kulinarija. Bus progų aplankyti gražią Vermonto valstijos
gamtą ir susipažinti su vietinėmis įdomybėmis. 

Stovykloje bus daug įdomių pranešimų ir užsiėmimų. Vertėja Delija Va-
liukėnas kalbės apie Dalios Grinkevičiūtės Sibiro prisiminimų knygos ,,Lie-
tuviai prie Laptevų jūros” vertimą. Delijos Valiukėnas vertimas, pavadintas
,,Shadows of the Tundra”, neseniai buvo išspausdintas „Peirene Press” lei-
dykloje. Vertimo sutiktuvės vyko Londone šių metų birželio 16 d. „Peirene
Press” leidyklos renginyje. Vertėja D. Valiukėnas aptars vertimo procesą ir
pasakos, kaip vyko šios svarbios lietuviškos knygos sutiktuvės Londone.  

Bus ir daugiau įdomių pranešimų bei užsiėmimų. Marija Stankus-Sau-
laitė kasdien ves rašytojų ratelį, kuriame rašantys galės pasidalinti mintimis
apie savo kūrybą. Gintaras Čepas kalbės apie Amerikos lietuvių pastangas
padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Kartu jis rodys įvairių Amerikoje
vykusių įvykių vaizdajuostes. Norbert Lingertat demonstruos gintaro šlifa-
vimo meną. Dalyviai, norintys išmokti šlifuoti gintarą, raginami atsivežti ne-
šlifuotos žaliavos. Dana Vainauskienė kalbės apie lietuvišką etnografiją. Jane
Venckutė-Žirlienė ruošiasi pranešimui apie vaistažoles. Rūta Augius Ma-
nomaitis organizuos ekskursijas į įdomias artimas vietoves. Aldona Lingertat
kasdien pateiks apmąstymų apie lietuvišką meną. Vakarais bus rodomi lie-
tuviški filmai, bus galima klausytis lietuviškos muzikos ir ištraukų iš lietuviškų
vaidinimų. Kasdien bus vedami kulinariniai projektai, kurie paįvairins sto-
vyklautojų maistą.  

Neringos stovyklos kultūrinėse dienose laukiami ir lietuviškai kalbantys,
ir lietuviškai nekalbantys dalyviai. Registruotis galima remiantis nurodymais
tinklalapyje: http://www.neringa.org/forms/2018_camp_cultural_days.pdf.  

Dėl platesnės informacijos kreiptis į Daną Vainauskienę
el. paštu: dana@neringa.org. 

Rengėjai   

Pasakų namelis

Jūs jau skaitote 
,,Draugą”? Puiku! 

Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org
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Lietuvą aplankė
Lauryno Radziukyno anūkas
Atkelta iš 1 psl.

Betyrinė da mas laboratorijoje Radziukynas iš-
rado naują būdą aliejuje mirkyti medžio anglies kū-
gius (cones). Jam buvo išduotas patentas smilkalus
gaminti kūgio pavidalu. Sudarė sutartį su milžine
‘S. S. KresgeCo.’ (‘K Mart’ pirmtake) išskirtinai jų
parduotuvėse prekiauti ‘Rama’ ženklo smilkalų kū-
giais. Paklausa buvo itin didelė, raminančią smilkalų
aplinką mėgo ne tik Azijos kilmės imigrantai, bet ir
jogos bei meditacijos praktikuotojai”.

G. Indreika teigia, kad 1962 m. Lauryno Rad-
ziukyno sūnus Andrew Radkins perėmė „HinduIn-
censeCo.” vadybą. Pats L. Radziukynas mirė 1966 me-
tais. A. Radkins įmonę perva di nus „Genieco”, šiuo
vardu kompanija tebeveikia 200 N. Laflin St. Či ka-
goje. Ši kompanija praplėtė prekių pasirinkimą, pri-
statydama naujų gaminių – smilkalų lazdeles ir žva-
 kes.

Sėkmingą karjerą padaręs verslininkas savo pa-
vardę iš pradžių pakeitė į Radkus, o vėliau tapo Rad-
 kins. Jis su žmona Elena, kuri dirbo gailestingąja se-

serimi, Kurnėnų mo kyklos statybai iš karto paaukojo
160 tūkstančių litų. Pasak G. Indreikos, architektas
Pranas Medziukas iš Či kagos mokyklą suprojektavo
ir pri žiūrėjo jo statybą. Dauguma statybinių me-
džiagų – mediena, kriauklės, radia toriai, langai,
durys ir klasių suolai – buvo atplukdyta iš JAV. Be
krovinio pervežimo išlaidų Klaipėdos uoste dar rei-
kėjo sumokėti 41 000 litų mui to. Iš ten į Alytų krovi-
nys buvo vežamas traukiniu, toliau keliavo arklių
traukiamais vežimais į Kurnė nus. Statyba buvo
pradėta 1934 m. va sarą, truko dvejus metus.

Tiems laikams mokykla buvo labai moderni, jos
bokštą puošė Vy tis, kuris sovietmečiu buvo užtin-
kuotas, bet 1988 metais vėl atidengtas. Iki šių dienų
mokykloje išlikusios įdo mios kriauklės, net vonia, se-
novinės spintos, senieji suolai. Greta mokyklos buvo
pastatyta vėjo jėgainė, kuri gamino energiją vande-
niui pumpuoti iš artezinio šulinio į rezervuarą mo-
 kyklos bokšte. Mokykloje buvo įrengtas centrinis šil-
dymas ir ekologišku būdu tvarkoma kanalizacija.

Prisiminė mokyklos atidarymą

1936 m. rudenį į mokyklą atėjo pirmokėliai, jų
buvo 51 mokinys. Ta proga, kad mokyklą aplankė stei-
gėjo anūkas, joje buvo surengta ypatinga šventė, ne
vienam išspaudusi ašarą. Ir kaip nesigraudinsi, kai
tos pirmosios laidos mokinė Regina Valūnaitė, dabar
jau 90-metė, prisimi nė, kaip ruošėsi tai 1936-ųjų
rugsėjo 1-ajai ir kaip norėjo, kad suknelė būtų trum-
 pesnė, aukščiau kelių, bet mama ne sutikusi. „Juk ga-
lėjo smuklę pasta tyti, o pastatė tai mokyklą”, – sakė
ji. Ir Laurynas Radziukynas tada mo kyklos atida-
ryme su žmona dalyvavęs, ir po to iki Lietuvos oku-
pacijos jis dar čia apsilankė kelis kartus ir džiaugė-
si, kad jo tėviškė gražiai tvar kosi, ekonomiškai tvir-
tėja.

Nuo 1957 m. mokyklos direktorė buvo Antanina
Urmanavičienė. Jos kalba ir prisiminimai taip pat
buvo labai jaudinantys. Ir gal labiausiai sujaudino
tai, kad nors mokykla nuo 2008 metų neveikia ir yra
uždaryta, nes kaime nebeliko mokinių, bet buvę jos
mokiniai tiki, kad šį pastatą pavyks prikelti naujam
gyvenimui ir susibūrę į draugiją šeštadieniais čia
budi, laukia lankytojų, veda jiems eks kursijas ir pa-
sakoja, kokiu ne įpras tu būdu atsirado ši mokykla ir
kokį geradarį ji kažkada turėjusi.

Į šventę Kurnėnų mokykloje su sirinko tiek žmo-
nių, kad jie mokyklos viduje netilpo ir susibūrė lau-
ke, prie pastato. Renginį vedė Kurnėnų Lauryno Rad-
ziukyno mokyklos drau gijos pirmininkas ir buvęs
mokinys Ramūnas Kručkauskas. Nuskambė jus Lie-
tuvos himnui, mokyklos pastatą pašventino ir daly-
vius palaimino monsinjoras Leonas Jakimavičius.

Išskirtinė svajonė, 
kuri išsipildė

Kurnėnų mokykla bus prikelta naujam gyvenimui. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Lauryno Radziukyno lazda sugrįžo į Kurnėnus.

Alytaus rajono meras Algirdas Vrub liauskas padė-
kojo labdario anūkui John Radkins už jo senelio kil-
nų dar bą – mokyklos pastatymą, o Kurnėnų Laury-
no Radziukyno mokyklos drau gijai – už istorinės at-
minties puose lėjimą ir glaudų bendradarbiavimą su
savivaldybe. 

Meras pradžiugino susirinkusius pranešdamas,
jog parengti šios mokyklos atgaivinimo projektai, jų
finansavimui jau sukauptas apie 1 milijonas eurų.
Dar šiemet turėtų prasidėti jos rekonstravimo dar-
bai, kurių metu pirmiausia bus pakeistas senasis sto-
gas, atnaujintos vidaus patalpos, tvarkoma aplinka.
Numaty ta, kad čia bus ir muziejus, ir edukaci nės kla-
sės, ir parodų salė – pasak mero, svarbiausia, jog vie-
nintelis toks Lietuvoje unikalios istorijos pastatas
būtų gyvas, čia lankytųsi žmo nės, būtų daug įvairių
veiklų. Tiki masi, kad pastatas po remonto atvers du-
ris 2020 metais.

Seimo narys Robertas Šarknic kas taip pat kalbėjo
jautriai ir iš šir dies – nemažai metų mokykla buvo
apleista, vis labiau iro, bet žmonių noras išsaugoti
savo istoriją buvo stipresnis už negailestingą laiką.
Jis sakė apie šią mokyklą kalbėjęsis ir su Lietuvos
premjeru Sauliumi Skver ne liu, ir su Kultūros mi-
nisterijos valdininkais, kurių nuomonė yra aiški –
unikalus pastatas turi būti išsaugotas.
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J. Radkins su žmona Angie jo senelio dovanotame suole.

Į šventę susirinko daug svečių.

Ilgos giminaičių paieškos
Amerikoje

A. Urmanavičienė pasidalijo pri si-
minimais apie tai, kaip ištisus de šimt-
mečius buvo ieškoma L. Radziu kyno gi-
minaičių Amerikoje ir kaip pavyko
juos rasti. Ji sakė, kad kai bu vo mini-
mas mokyklos 50-metis 1986 metais, tai
tada net L. Radziukyno vardo minėti
nebuvo galima. Dar po dešimties metų,
1996-aisiais čia jau būta didelės šventės,
į kurią atvyko ir profesorius Vytautas
Landsbergis.

„Daugybę metų norėjome rasti L.
Radziukyno giminaičius ir jiems pa dė-
koti už jų tėvo ar senelio dovaną. So-
vietmečiu to padaryti negalėjome, o da-
bar, kai Lietuva laisva, tai buvo mūsų
pareiga. Daugiau kaip prieš 20 metų pa-
rašiau laišką tada Lietuvoje gyvenusiai
Amerikos lietuvei Liuci jai Baškaus-
kaitei, prašydama pagalbos. Ji patarė
kreiptis į ambasadorių Stasį Lozorai-
tį, ir mums pavyko gau ti Lauryno Rad-
ziukyno šeimos  telefoną. Sužinojome
kad Laurynas jau miręs, tad ėmėme su-
sirašinėti su jo sūnum Andrew. Labai
norėjome, kad jis atvyktų į mokyklos
60-mečio minėjimą, bet gavome tik
gražų jo laiš ką su atsiprašymu, kad ne-
at vyks”, – prisiminė ilgametė mokyk-
los vadovė.

Ji itin džiaugėsi, kad pirmą kar tą
po tiek metų į Kurnėnus atvyko ge ra-
dario šeimos narys – kitas L. Ra dziuky-
no anūkas John Radkins. Di džiulio
dėmesio sujaudintas sve čias, vos priė-

jęs prie mikrofono pa sakė: „Atvykau
čia turėdamas vieną meilę – žmoną An-
gie, o išvyksiu jau su dviem meilėmis
– Angie ir Lie tuva”. Jis prisiminė, ko-
kia svarbi se neliui buvo Lietuva ir
ypač ši mokykla, su kokia meile jis kal-
bėdavom apie gimtuosius Kurnėnus. 

„Ta jo istorija apie svajonę, kuri iš-
sipildė, mums atrodė tokia tolima, to-
kia sunkiai įsivaizduojama. Bet kai šį-
kart pasiryžau atvažiuoti į man vi siš-
kai nežinomą šalį, kuri seneliui bu  vo
tokia brangi, aš daug ką su pratau. Pri-
valėjome čia atvažiuoti anksčiau, daug
anksčiau, nes dabar matau, ką šio
krašto žmonėms tai reiš kia, koks svar-
bus jiems buvo mano senelis. Ačiū vi-
siems”, – grau dindamasis sakė svečias
ir parodė lazdą, kuria pasiramsčiuoja,
nes prieš skrydį į Lietuvą susižeidė
koją. Tai jo senelio Lauryno Radziu-
kyno lazda, kuri grįžo į Kurnėnus.

Svečias pasidžiaugė, kad Lietu vo-
 je rado nemažai giminaičių ir pa žadėjo
dar būtinai sugrįžti ir pats, ir kitiems
savo broliams papasakoti, kokia nuo-
stabi šalis Lietuva ir kodėl verta čia ap-
silankyti. Angie Radkins padovanojo
draugijai jos parengtą albumą su Rad-
ziukynų giminės ge nealoginiu me-
džiu, įvairiais dokumentais ir fotog-
rafijomis. 

Meras A. Vrubliauskas padova-
no jo svečiams Lietuvos istori nę vėlia-
vą ir knygą apie Alytaus ra joną, o su-
sirinkusiems – tortą, puoštą Lietuvos
trispalve. A. Urmanavičienė  Angie
Radkins kaklą papuošė gintaro karo-

liais, o Luksnėnų bendruomenės pir-
mininkas Antanas Mar gelis įteikė jai
lauko gėlių puokš tę. Draugija svečiui
dovanojo foto albumą „Tai Lietuva”,
linkėdama pasimokyti lie tuvių kal-
bos, nes komentarai albu me pateikti tik
lietuviškai. Visiems ke tu riems Lau-
ryno anūkams pa do vanoti Kurnėnų
mo kyklos nuotraukų rinkiniai ir kvie-
timas apsilankyti Lietuvoje.

Šios šventės Kurnėnuose išvaka rė-
se iškilmingoje šventinėje aplinkoje
Daugų miestelyje Lietuvos švietimo mi-
nistrė Jurgita Petrauskienė svečiui
įteikė LR ministro pirmi nin ko Sau-
liaus Skvernelio padėką L. Radziuky-
no giminaičiams ir medalį „Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui pami-
nėti”.

Vadina Dievo dovana

Kai po visų iškilmių susėdome su
J. Radkins ir jo žmona Angie į senuo-
sius iš Amerikos atplukdytus mokyk-
los suolus pokalbio, tai amerikietis iš
karto šyptelėjo ir pasakė – jausmas
toks, tarsi čia pleventų Lauryno Ra d-
ziukyno dvasia. Su „Draugo” ko res pon-
dentu jis buvo labai atviras – daug
metų praėjo nuo mokyklos isto rijos, se-
nelio jau irgi seniai nebėra tarp gyvų-
jų, o vaikams ar anūkams tai jau toli-
ma, neįdomu, sunkiai suprantama.

„Tai, kas čia nutiko, visa ši istori-
ja yra tokia ypatinga, kad reikia laiko
viskam suvokti. Neslėpsiu – man ši ke-
lionė yra Dievo dovana. Aš turėjau di-
delę priklausomybę alkoholiui, bet da-
bar jau 11 mėnesių negeriu ir kai su-
žinojau apie galimybę aplankyti Lie-
tuvą, supratau – tai Dievo pirštas, aš tu-
riu važiuoti, nors mano broliai jokio
noro čia keliauti nerodė. Esu tipiškas
amerikietis, per visą savo gyvenimą
vienintelį kartą išvykęs iš Amerikos su
studentų grupe slidinėti į Italiją dar

Programoje:
D. Liutiko paskaita-diskusija,  

filatelijos paroda skautiška

tema, vaišės. 

Galėsite įsigyti knygą, 

kurią autorius pasirašys.

Vakaronė vyks anglų kalba

Įėjimas nemokamas
Informacija

tel. 708-622-9201

Dariaus Liutiko knygos 

,,Scouting in the Baltic Countries”

sutiktuvės vyks š. m. 

rugpjūčio 10 d. 7:30 val. v. TĖVIŠKĖS parapijoje

5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558

Vakaronę remia ASD, Korp! Vytis ir Filisterių skautų sąjūdžio Čikagos skyrius

1972 metais. Prieš dvejus metus išgir-
dau, kad čia, Kurnėnuose labai lau-
kiama mūsų šeimos atstovų, bet dar ne-
skubėjau, o šiemet štai atvykome.

Ir dabar, kai sėdžiu šioje tolimoje
šalyje ir šiame mano senelio atsiųstame
suole, kai matau, kaip šitie žmonės
tiek metų mūsų laukė, tai ne išpasaky-
tas džiaugsmas pripildo šir dį. Jie dėkoja
man, o aš dėkoju jiems, nes čia gavau
tiek gerų emocijų, tiek stiprybės, tiek
vilties, pamačiau to kią įdomią senelių
šalį, kad žodžių trūksta viskam apsa-
kyti. 

Mes daug metų gyvenome ir dir bo-
me Čikagoje, bet 1998 metais dėl svei-
katos persikėlėme į Floridą, o šei mos
verslą pardavėme japonams. Gy vename
paprastą eilinio žmogaus gyvenimą, o
čia atvykęs pasijutau žvaigžde”, – šyp-
sojosi jis.

Olandų kilmės jo žmona Angie pa-
sakojo, jog prieš pirmąją kelionę į Lie-
tuvą jie domėjosi šia šalimi, rinko in-
formaciją internete, tačiau tai, ką pa-
matė, viršijo visus lūkesčius. „Ačiū, Lie-
tuva, ačiū, gerieji žmonės. Mes dar tik-
rai sugrįšime”, – sakė svečiai atsisvei-
kindami.

Kriauklės  buvo atplukdytos iš JAV
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV politika dėl Baltijos šalių

Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –
Užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius su JAV valstybės sekreto-
riaus padėjėju A. Wess Mitchell tele-
fonu aptarė strateginį Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimą saugumo klausi-
mais. JAV atstovas dar kartą patvirti-
no, kad šalies politika Rusijos atžvilgiu
ir glaudus bendradarbiavimas su Bal-
tijos šalimis nesikeičia.

Tą pačią žinią pakartojo ir Vilniuje
viešėjusi JAV Kongreso delegacija, va-
dovaujama Atstovų rūmų Asignavi-
mų komiteto Valstybės, užsienio ope-
racijų ir susijusių programų pakomi-
tečio pirmininko Hal Rogers.

L. Linkevičius pabrėžė, kad svar-
bu išlaikyti arba net sustiprinti sank-
cijas tarptautinius įsipareigojimus ig-
noruojančiai ir kaimyninių šalių su-
verenumą bei teritorinį vientisumą pa-
žeidinėjančiai Rusijai, nes šiuo metu
tai vienas iš poveikį turinčių instru-
mentų”.

Užsienio reikalų ministras pri-
minė Lietuvoje sukurtas puikias są-
lygas verslo plėtrai, supažindino sve-
čius su Suskystintųjų gamtinių dujų
(SGD) terminalo sėkme, leidusia Lie-
tuvai pasiekti proveržį energetinės
nepriklausomybės srityje. Jis pakvie-
tė JAV skatinti suskystintųjų dujų
eksportą į Europą. Kongreso atstovai
išskyrė Lietuvos pastangas stiprinti
gynybą ir didinti išlaidas ginkluoto-

sioms pajėgoms iki 2 proc. BVP, taip pat
padėkojo už tvirtą paramą transat-
lantiniam bendradarbiavimui. Atski-
rai paminėtos Lietuvos pastangos stip-
rinant energetinį saugumą ir Vilniu-
je veikiančio NATO energetinio sau-
gumo kompetencijos centro veikla.

Kongreso nariai pabrėžė, kad JAV
įgyvendina įsipareigojimus Europos
saugumui: daugiau nei du kartus di-
dinamos išlaidos, skirtos Europos at-
grasymo iniciatyvai (European De-
terrence Initiative), dislokuota sun-
kiosios ginkluotės brigada Lenkijoje,
stiprinamos sankcijos Rusijai, kelia-
mas dujotiekio projekto „Nord Stream
2” neigiamo poveikio klausimas.

JAV Kongreso delegacijoje – šeši
Atstovų rūmų nariai, atstovaujantys
tiek respublikonų, tiek demokratų par-
tijoms. 

Kongreso nariai taip pat susitiko
su ministru pirmininku Sauliumi
Skverneliu, Seimo nariais, Krašto ap-
saugos ministerijos ir pilietinės vi-
suomenės atstovais. 

Premjeras padėkojo JAV už nuola-
tinę paramą ir strateginę partnerystę.
Premjeras taip pat pabrėžė, kad stra-
teginės partnerystės ryšiai su JAV – Lie-
tuvos užsienio politikos prioritetas,
pasidžiaugė intensyvia dvišale santykių
darbotvarke, padėkojo JAV už nuolati-
nę paramą ir strateginę partnerystę.

Laukia VSD paaiškinimo 

Vilnius (Alkas.lt) – Grupė Seimo
narių uždavė klausimus Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) direktoriui
Dariui Jauniškiui. Šie klausimai skir-
ti padėti išsiaiškinti detales, vis dar ne-
žinomas po Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto (NSGK) tyrimo.

Nors keletą mėnesių trukęs tyri-

mas atskleidė daug iki šiol nutylėtų fak-
tų apie verslo grupių įtaką politikams,
kartu iškilo ir naujų rimtų klausimų.

Po tyrimo liko daug neatsakytų
klausimų, susijusių su „MG Baltic” įta-
ka politikams, taip pat su „Rosatom”
Rusijos valstybine atominės energeti-
kos korporacija ir kitų.

Ragina likviduoti „Yandex. Taxi“
Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –

Valstybės saugumo departamentas
(VSD) Vilniaus merui skirtame rašte
rekomenduoja nesinaudoti „Yandex.
Taxi” programėle tiems asmenims,
kurie potencialiai galėtų dominti Ru-
sijos specialiąsias tarnybas, sako Vil-
niaus miesto savivaldybės administ-
racijos direktorius Povilas Poderskis.

Seimo narys Audronius Ažuba-
lis, gavęs Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD) atsakymą, paragino
valstybės vadovus likviduoti rusiško
kapitalo „Yandex. Taxi” paslaugą Lie-
tuvoje.

A. Ažubalis pabrėžė, kad Rusijos
interneto paslaugų įmonė „Yandex”
yra teikusi savo vartotojų duomenis
Rusijos žvalgybai.

Nacionalinis kibernetinio saugu-
mo centras (NKSC) paskelbė, kad pa-

vėžėjimo paslaugą teikiančios „Yan-
dex. Taxi” programėlė perduoda duo-
menis į su „Yandex” susijusius adresus
Rusijoje.

Centras rekomenduoja Lietuvos
vartotojams nesisiųsti šios progra-
mėlės.

Rusiško kapitalo pervežimo pa-
slaugas teikianti bendrovė „Yan-
dex.Taxi” veikti Lietuvoje pradėjo nuo
liepos 26-osios.

Viešojoje erdvėje pasklido infor-
macija, kad „Yandex. Taxi” įkūrėjas
Arkadijus Volažas galimai turi artimų
ryšių su įtakingais Kremliaus asme-
nimis. 

„Yandex. Taxi” griebiasi šiaudo –
kitą savaitgalį vilniečius vežios ne-
mokamai. Beje, šios įmonės galimu pa-
vojingumu susirūpino ir Estija.

JAV sankcijos Rusijai lieka galioti 
Washingtonas (BNS) – JAV sank-

cijos Rusijai liks galioti ir kol kas ne-
bus keičiamos, pareiškė prezidentas
Donald Trump, nors prieš tris savaites
jis buvo susitikęs su Kremliaus vado-
vu Vladimiru Putinu.

D. Trump pridūrė,  kad tikisi iš
part  ne rių Europoje Sąjungoje projek-
tų, turinčių mažinti Bendrijos pri-
klausomybę nuo Rusijos tiekiamų
dujų.

„Jau vedama derybas su ES, kad
būtų įkurti 9 -11 uostų, už kuriuos su-
mokės jie (europiečiai), kad galėtume
tiekti suskystintas dujas į įvairias Eu-

ropos dalis. Ir tai bus konkurencin-
giausia”, – sakė JAV prezidentas.

Jis taip pat dar kartą sukritikavo
Vokietiją, kad šalis, skirianti tik apie
procentą savo bendrojo vidaus pro-
dukto NATO finansavimui, moka Ru-
sijai „didžiulius pinigus” už dujas.

„Jie moka (NATO) kiek daugiau
negu vieną procentą, bet moka di-
džiulius pinigus Rusijai. Iš mūsų tiki-
masi, kad ginsime šias šalis nuo Ru-
sijos, bet jie moka Rusijai milijardų mi-
lijardus dolerių energetikos srityje.
Tokia padėtis negera”, – sakė D.
Trump.

Kritikuoja investicijas į Rusijos dujų projektus
Washingtonas (LRT.lt) – Praeitą

savaitę JAV valstybės sekretoriaus
padėjėjas energetikos reikalams Fran-
cis Fannon sakė, kad per Baltijos jūrą
iki Vokietijos nutiesto Rusijos eks-
porto dujotiekio plėtros projektas
„Nord Stream 2” gali tapti stipriu Ru-
sijos politinio spaudimo Europai inst-
rumentu.

„Nord Stream 2” žlugdo pastangas
sukurti kolektyvinį energetinį sau-
gumą, kelia pavojų kiekvienai šaliai at-
skirai. „Nord Stream 2” sustiprins
Rusijos galimybes naudoti energijos iš-
teklius kaip politinio spaudimo prie-
monę”, – sakė jis.

„Rusija gali ir turi likti dujų tie-
kėja Europai, bet neturėtų dominuoti
rinkoje, kad galėtų pasiekti savo poli-
tinius tikslus”, – pabrėžė JAV admi-
nistracijos atstovas.

JAV valstybės sekretoriaus padė-
jėjas pridūrė, jog Washingtonas ne-
kantriai laukia Europos Komisijos di-
rektyvos dėl dujų priėmimo.

Pagal Rusijos vyriausybės valdo-
mo koncerno „Gazprom”, jau kontro-
liuojančio trečdalį Europos dujų rin-
kos, peršamą projektą „Nord Stream
2”, šio vamzdyno realus metinis pra-
laidumas iki 2019-ųjų pabaigos būtų pa-

didintas dukart iki 120 mlrd. kubinių
metrų.

Projektui bene aktyviausiai prie-
šinasi Lietuva, Lenkija ir Ukraina, jį
laikančios ne komerciniu, o politiniu,
kuriuo siekiama pakenkti Ukrainai bei
suskaldyti Europą.

Tuo tarpu Vokietija, besilaikanti
nuomonės, jog „Nord Stream 2” yra tik
komercinis projektas, jau suteikė visus
būtinus leidimus vamzdyną tiesti savo
teritorijoje ir išskirtinėje ekonominė-
je zonoje Baltijos jūroje.

JAV prezidentas Donald Trump
anksčiau buvo pareiškęs, jog Vokieti-
ja dėl „netinkamo” dujų susitarimo su
Maskva tapo „Rusijos įkaite”.

Šio projekto vystymo bendrovė,
kurio vienintelis akcininkas yra
„Gazprom”, leidimus jau gavo ir iš ati-
tinkamų Švedijos bei Suomijos val-
džios institucijų. To vis dar nepadarė
ketvirtoji iš šio projekto įgyvendini-
mui svarbių šalių – Danija. Jos parla-
mentas pernai lapkritį priėmė įstaty-
mą, kuriuo vyriausybei suteikta teisė
šalies teritoriniuose vandenyse už-
drausti grėsmę nacionaliniam saugu-
mui keliančius tarptautinius projek-
tus. Prie tokių projektų priskirtas
„Nord Stream 2”.

JAV ambasadoje Maskvoje dirbo šnipė
Maskva (ELTA) – Išsiaiškinta,

kad JAV ambasadoje Maskvoje de-
šimtmetį dirbo įtariama Rusijos šnipė.

Rusijos pilietę pasamdė JAV slap-
toji tarnyba, tačiau įtarimų dėl moters
kilo JAV valstybės departamentui at-
likus įprastą saugumo patikrinimą.

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad
vykdavo reguliarūs neleistini Rusijos
pilietės ir Rusijos Federacijos federa-

linės saugumo tarnybos (FSB) narių
susitikimai.  

Skelbiama, kad moteris turėjo pri-
eigą prie JAV slaptosios tarnybos vi-
dinio tinklo ir elektroninio pašto sis-
temų, suteikiant jai galimybę gauti ga-
limai slaptus duomenis.

Tačiau agentė neturėjo galimy-
bės gauti „labai slaptos informaci-
jos”. 

Priėmė skandalingo arkivyskupo atsistatydinimą
Vatikanas (BNS) – Popiežius

Pranciškus priėmė australų arki-
vyskupo, nuteisto už vaikų lytinio
išnaudojimo dangstymą, atsistaty-
dinimą.

Adelaidės arkivyskupui Phi-
lip Wilson Newcastlo teismas sky-
rė vienerių metų įkalinimo bausmę
už tai, kad jis nepranešė policijai,
jog vienas Sydney kunigas 8-e de-
šimtmetyje lytiškai išnaudojo du
bažnyčios patarnautojus.

Arkivyskupas atsistatydino
praėjus kiek mažiau nei dviem sa-
vaitėms po to, kai Australijos prem-
jeras Malcolm Turnbull paprašė
popiežiaus atleisti Ph. Wilson. Dvasi-
ninkas buvo pripažintas kaltu dėl liūd-
nai pagarsėjusio kunigo pedofilo Jim
Fletcher  nusikaltimų dangstymo, nes
nepranešė apie šiuos įtarimus.

Jis ilgą laiką neigdavo mestus

jam kaltinimus ir iš pradžių priešinosi
raginimams atsistatydinti.

Skelbdamas nuosprendį Ph. Wil-
son, teisėjas nurodė, jog dvasininkas
„visiškai neapgailestavo” dėl savo
veiksmų.

JAV Kongreso nariai užtikrino, kad jų politika Lietuvos atžvilgiu nesikeičia ir nesikeis. 
URM nuotr. 

Arkivyskupas Ph. Wilson priešinosi ragini-
mams atsistatydinti. ABC nuotr. 
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www.draugas.org

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 akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto pre-
kybos svetainių „Amazon” turi labai gražią prog-

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

ria 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. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

A † A
VACLOVAS MAŽEIKA

Mirė 2018 m. rugpjūčio 3  d. Park Ridge, IL.
Gimė 1917 m. sausio 17 d. Šaukėnuose (Šiaulių apskrityje), Lie-

 tuvoje.
Gyveno Park Ridge, IL, anksčiau  Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Vanda Rimavičiūtė, sūnus  Mindaugas su

šeima.
Priklausė Korp! Neo-Lithuania.
Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 11 d., šeštadienį, nuo  2 val.

p. p. iki 5 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
 cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 4 val. p.
p. Laidotuvės privačios. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

Brangiai Mamytei
A † A

LIUDVIKAI KAMINSKAITEI
KELPŠIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios kleboną kun.
JAUNIŲ KELPŠĄ, jo seserį VIKTORIJĄ, brolį VAL DĄ
Lietuvoje, jų šeimas bei visus artimuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Čikagos Jaunimo centro taryba,
Jėzuitų koplyčios komitetas ir maldininkai                                      

Baigėsi Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
(MITA) konkursas „Idėjų

bankas”. Šia iniciatyva siekta
paskatinti tiek individualius
kūrėjus ir išradėjus, tiek įmo-
nes vystyti inovacijas pasitel-
kiant mokslininkus bei pri-
traukti kuo įvairesnių inova-
tyvių idėjų. Konkursu siekta at-
rinkti perspektyviausias idė-
jas, kurios gali būti sėkmingai
įgyvendinamos ir paverčiamos
nauju verslu, nauju produktu
ar nauja paslauga rinkoje. Per du mė-
nesius pateikta net 30 idėjų, daugiau-
siai iš didžiųjų miestų: Vilniaus, Kau-
no bei Klaipėdos.

Į finalą pateko išskirtinės idėjos:
nuo robotizuotų sprendimų logistikos
sektoriuje iki Lietuvos šimtmečiui pa-
minėti skirtų inovatyvių technologinių
sprendimų.

Konkurso komisijos vertinimu nu-
galėtoju tapo UAB „Insectum” – star-
tuolis, pateikęs inovatyvią idėją kurti
kosmetinę bei gydomąją priemonę, pa-
gamintą juodosios plokščiamusės ler-
vos riebalų pagrindu. Šie riebalai iš-
skirtiniai, nes turi antimikrobinių,
antigrybelinių ir antivirusinių savy-
bių.

„Sudomino galimybė dalyvauti šia-

me konkurse ir parodyti, kad inovaty-
vios idėjos gali būti komercinamos ir
virsti perspektyviais produktais. Atei-
tyje planuojame toliau vystyti bei įgy-
vendinti savo idėjas, kurioms išvysti
dienos šviesą tikimės padės ir MITA”,
– teigia, UAB „Insectum” direktorius
Domantas Tracevičius.

Nugalėtojui atitenka kelionė į Nor-
vegijoje rugsėjo 24–28 d. vykstantį įspū-
dingą inovacijų renginį „Oslo inovacijų
savaitė”, kuriame jie turės galimybių
užmegzti naujų kontaktų idėjos reali-
zavimui, rasti verslo partnerių ar in-
vestuotojų. Šį renginį kasmet aplanko
ne tik Norvegijos, bet ir įvairių šalių at-
stovai – nuo Pietų Korėjos iki Kanados.

ELTA 

Lietuviški vabzdžiai – 
kosmetikos pramonei
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GEDIMINO LITUANISTINĖ MOKYKLA
Pradeda mokinių registraciją

2018–2019 mokslo metams

Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 metų

Mokslo metų pradžia rugsėjo 8 d.

Informacija: glm.ilinojus@gmail.com
Direktorė Jurita Gonta 847-630-0098
116 N Lake St, Mundelein, IL 60060

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Pranciškonų svečių namuose, 26 Beach
Ave., Kennebunk, ME, tęsiasi muzikiniai va-
saros vakarai. Rugpjūčio 10 d., penktadienį,
8:15 val. v. koncertą ,,A Colorful Evening of
Music” čia surengs kompozitorius bei pianistas
Christopher Staknys ir sopranas Greta Keraitė.
Įėjimas nemokamas, bet priimamos aukos.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) rugpjūčio 12 d. 10 val. r. švęsime 19-tąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Rugpjūčio 19 d. po lietuviškų šv. Mišių pa-
rapijos salėje JAV LB Brighton Parko apylin-
kės valdyba ruošia pietus Draugo Fondui pa-
remti. Jų metu bus rodomas filmas apie 2018
m. Dainų šventę Lietuvoje. Kviečiame atvyk-
ti!

� Menininkų lopšyje Michigan City, India-
noje, Lubeznik Center for the Arts (LCA, 101
W. 2nd St. Michigan City, IN) rugpjūčio 18
ir 19 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo
10 val. r. iki 5 val. p. p. jau 37-tą kartą vyks
meno festivalis. Jame bus galima pamatyti (bei

įsigyti) ir žinomo lietuvių menininko mėgėjo
Karolio Avižienio tapybos bei gintaro juvely-
rikos darbų (prekyvietė nr. 62). Daugiau in-
formacijos: http://www.lubeznikcenter.org/Spe-
cial_Events/art_fest.html

� Kviečiame į 111-ųjų seselių kazimierie-
čių vienuolijos įkūrimo metinių ir muziejaus
pašventinimo iškilmes. Eucharistinė padėkos
liturgija vyks rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Šv. Kazimiero koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL, dalyvaujant mons. Mi-
chael M. Boland. Po to bus vaišės. Apie da-
lyvavimą prašoma pranešti Dainai Čyvienei iki
rugpjūčio 15 d. tel. 773-349-8064 arba el.
paštu: dcyvas@ssc2601. paštu: dcy-
vas@ssc2601.  

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas ir JAV LB XXII Tarybos na-
rių pasitarimas vyks rugpjūčio 25 d., šešta-
dienį, adresu: 5501 W. 79 street, Burbank,
IL 60459. Registracija – 9 val. r., suvažiavi-
mo pradžia – 9:30 val. r. Kviečiami JAV LB
Vidurio Vakarų apylinkių valdybų nariai, de-
legatai, atstovai ir Tarybos nariai.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė
Parapijos atlaidai ir 91-asis metinis pokylis

6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629

Maloniai Jus kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 2 d., sekmadienį,  ir
baigsis rugsėjo 9 dieną. Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 11 val.
ryte. Kiekvieną dieną bus speciali intencija. Atlaidus ves svečias iš Lietuvos kun.
Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo ge-neralvikaras.

Šiais metais mūsų parapija švenčia 91-uosius įkūrimo metus (įsteigta 1927
m.). Metinis parapijos pokylis įvyks rugsėjo 9 d., sekmadienį, Šiluvos atlai-
dų uždarymo dieną, 1 val. p. p. pa-rapijos salėje: šventiniai pietūs, sveiki-
nimai, programa ir loterija.

Siūlome iš anksto užsisakyti vietas arba visą, 10 vietų stalą ir nusipirkti bi-
lietus į pokylį. Bilietai: suaugusiems – 50 dol., vaikams (iki 14 metų) – 25 dol.
Vaikai galės žaisti krepšinį spor-to salėje, taip pat bus pastatyta ,,Jungle Jumps”
šokdynė mažyliams. Daugiau informacijos suteiks Audra tel. 773-776-4600.

Visus kviečiame kuo aktyviau dalyvauti procesijoje rugsėjo 9 d., sekma-
dienį. Eiseną pradėsime 11 val. r. klebonijos kieme ir eisime iki bažnyčios, ku-
rioje bus aukojamos šv. Mišios. Kviečiame lietuvių bendruomenę, įvairių or-
ganizacijų atstovus dalyvauti su vėliavomis, pla-katais, pasipuošusius tautiniais
kostiumais.

Pokylio metu vyks loterija. Loterijos bilietus galite įsigyti sekmadieniais po
šv. Mišių bažnyčioje arba darbo dienomis parapijos raštinėje. Prašome ant lo-
terijos bilietų užrašyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį. Bilietus grąžinti
iki rugsėjo 1 d. 

Čekius rašyti „Nativity B.V.M.” parapijos vardu ir siųsti paštu arba  įdė-
ti į aukų krepšelį rinkliavos metu. 

Telaimina Jus ir Jūsų šeimas Dievas!
Klebonas kun. Jaunius Kelpšas

Lietuvos irkluotojai – 
Europos čempionato prizininkai 

Praėjusiais metais Lietuvos vyrų porinė keturvietė valtis laimėjo pasaulio ir Europos
čempionatus, bet šiais metais susidūrė su nenumatytais iššūkiais. Nepaisant to, Lie-
tuvos komanda sugebėjo susitelkti ir Škotijoje, Glasgow vykusiame Europos čem-
pionate iškovoti sidabro medalius. Dovydas Nemeravičius, Rolandas Maščinskas, Sau-
lius Ritteris ir Aurimas Adomavičius finale 2000 m atstumą įveikė per 5 min. 43,40
sek. ir 1,48 sek. pralaimėjo čempionais tapusiems Italijos irkluotojams. 

Patyręs Lietuvos irkluotojas Mindaugas Griškonis sezonui ruošėsi irkluodamas ke-
turvietę valtį, bet, traumą patyrus Martynui Džiaugiui, buvo suformuotos naujos įgu-
los, o M. Griškoniui teko sėsti į sau įprastą vienvietę valtį. Sugrįžimas prie šios val-
ties Europos čempionate Glasgow buvo vainikuotas sidabro medaliu.

Irkluotojai Vilniaus oro uoste (iš k.): Dovydas Nemeravičius, Saulius Ritteris, Aurimas Ado-
mavičius ir Mindaugas Griškonis. Gedimino Bartuškos nuotraukos

Pasaulio ir Europos čempionė bei Rio de Janeiro olimpinių žaidynių prizininkė irk-
luotoja Milda Valčiukaitė didžiausias pergales iškovojo su Donata Vištartaite. Pra-
ėjusiais metais ji persėdo į valtį su savo buvusia porininke jaunimo amžiuje Ieva Ado-
mavičiūte ir jau šiemet gali džiaugtis pirma pergale suaugusiųjų čempionatuose.
Senojo žemyno pirmenybėse Škotijoje M. Valčiukaitė su I. Adomavičiūtė iškovojo
bronzos medalį. ELTA

Mindaugas Griškonis

Milda Valčiukaitė


