
Lietuvę į „Warner Bros.” pakvietė
amerikiečiai – 6 psl. 
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Trumpa svečio iš 
Vatikano viešnagė – 7 psl. 

Laimės taisyklė: kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis – Immanuel Kant 

Atlaidai baigėsi linksma parapijos švente

Šventės dalyviai žengė Iškilmingoje procesijoje.  Audros Daulienės nuotr. Antano  Rašymo nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Švč Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje visą
praėjusią savaitę vykusių Šiluvos atlaidų pa-
baigą sekmadienį, rugsėjo 9 dieną, pažymėjo pa-

rapijos 91-osioms metinėms skirtas pokylis. 
Tačiau prieš tai žmonės rinkosi į šventiškai iš-

puoštą bažnyčią. Prieš pamaldas visi išsirikiavo iš-
kilmingai procesijai. Tą sekmadienį į šv. Mišias su-
sirinko daugybė tikinčiųjų. Pamaldas vedė svečias

iš Lietuvos monsinjoras Gintautas Kuliešius. Jam
asistavo kunigai Jaunius Kelpšas ir Gediminas
Keršys. Iškilmingą nuotaiką bažnyčioje sustiprino
vargonų skambėjimas ir parapijos choro atliekamos
psalmės.

Po šv. Mišių beveik du šimtai parapijiečių susi-
rinko į išpuoštą parapijos salę. Ją savo sukurtomis
gėlių kompozicijomis išdabino parapijietė Rūta
Daukus. 

– 3 psl.

Mokslo metų užduotis: 

tikėti ir nebijoti keistis 
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Šeštadienį, rugsėjo 4-ąją, Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai
mokinukai užplūdo lituanistinių mokyklų klases. Vieni džiaugėsi, kad
vėl sutiko ilgai nematytus draugus. Kiti liūdėjo, kad vasaros atostogos

buvo per trumpos. Mokytojai stebėjosi, kaip jų mokiniai per kelis mėnesius
paūgėjo. 

Maironio bei Čikagos lituanistinių mokyklų mokinukai rinkosi į klases
pasipuošę, nešini gėlėmis ir balionais. Didžiausią jaudulį patyrė pirmokai.
Jiems ši rugsėjo pirmoji – tai naujo gyvenimo etapo pradžia. Kaip ir kasmet,
taip ir šią rugsėjo pirmąją, ypatingas dėmesys buvo skirtas ne tik pirmokams,
bet ir paskutiniuosius mokslo metus pradėjusiems dešimtokams. Maironio
mokykloje šios mokslo metus pradėjo 76, o Čikagos lituanistinėje – 10 pirmokų.
Abiejose mokyklose paskutinius mokslo metus mokysis 43 ir 12 dešimtokų.

– 4 psl.

Čikagos lituanistinės mokyklos draugiš-
ka bendruomenė mokslo metams pasi-
rengusi. Virginijos Petrauskienės nuotr.



Austėjos kauptas lėšas”. Žinią pasigavo žiniasklaida,
kuri pajuto skandalo kvapą, ir nusirito diskusijų bei
įžūlių ir įžeidžių komentarų internete banga. 

Įsiterpė ir švietimo ministrė Jurgita Petraus-
kienė (nors jos vyras laimi žmonos vadovaujamos mi-
nisterijos verslo projektus) – kaip galima taip „melž-
ti” vargšus mokinius ir mokytojus ir per metus gau-
ti pusantro milijono eurų pajamų?! Reikalas tas, kad
Landsbergienės ugdymo įstaigos yra labai populia-
rios tarp mokinių tėvų, mat jos yra akredituotos
Cambridge ugdymo įstaigos. Jose netrūksta ir gerų
pedagogų, nes jie čia gauna didesnius atlyginimus
negu valstybinėse įstaigose. Beje, Landsbergienės ke-
lios mokyklos ir keliolika darželių valstybei mokesčių
sumoka tiek pat, kiek valdančiosios partijos vado ir
stambiausio Lietuvos žemvaldžio Ramūno Kar-
bauskio koncernas, kurio apyvarta siekia 22 milijo-
nus eurų. 

Austėja Landsbergienė priekaištus nemoralumu
atremia – kad ją mokytojas Cambridge mokė, jog bet
kuris verslas, taip pat ir švietimo, turi būti sėkmin-
gas. Ko bus verta mokykla, jeigu ji bus vedama ne-
mokšiškai?! 

O pelnas – žiūrint su kuo lyginsi. Landsbergiai
per gyvenimą uždirbo daugiau kaip pusę milijono
eurų ir jį investavo, nes turi keturis vaikus. O pvz.,
R. Karbauskis turi du sūnus ir yra pajėgus jiems pa-
dovanoti po 7 milijonus eurų, kaip neseniai buvo
skelbta žiniasklaidoje. 

Politologas dr. Ainius Lašas 15 min.lt džiaugia-
si dėmesiu švietimui, nes „Ši tema dažniausiai ne-
sulaukia pakankamo piliečių dėmesio, nors jos svar-
ba yra esminė mums visiems. Tačiau... kyla įtarimas,
kad šis diskusijų laužas iš dalies yra žiebiamas dėl
vienos šeimos, kuri nei kūrė dabartinę finansavimo
sistemą, nei yra jos vienintelė laimėtoja. Šis atspir-
ties taškas taip pat uždeda abejotinos vertės akcen-
tus, uždengiančius svarbesnius mūsų švietimo skau-
dulius”. Autorius nuogąstauja, kad bus ne tik nus-
tekentos privačios mokyklos, kurios pasižymi sąly-
ginai nebloga studijų kokybe, bet ir valstybiniame
sektoriuje liks ta pati bala. 

Šiuo metu Vilniuje Karalienės Mortos mokykla
veikia Gervėčių ir Basanavičiaus gatvėse, Kaune –
Juozapavičiaus gatvėje ir Klaipėdoje – Donelaičio gat-
vėje, dar veikia 18 darželių „Vaikystės sodas” viso-
je Lietuvoje. Tik ar ilgai nesibaigiančias atakas ir

kontroliuojančių institucijų tikrini-
mus atlaikys šio patrauklaus švietimo
tinklo įkūrėjos nervai, ar neteks jai su-
sikrauti savo gausią šeimą ir važiuoti
užsienin ramiai pagyventi ir naudingai
padirbėti? Tikriausiai paskui ją išva-
žiuotų ir dalis jos mokinių.

Auginkime atsparumą

Nors ne kartą kalbėta apie orga-
nizuotą Lietuvos ir nepriklausomybės
bei jos simbolių juodinimą ir žemini-

mą, bet manau, kad apie tai reikia kalbėti nuolat, kad
matytume taikinius ir perprastume atakavimo bū-
dus bei ieškotume kelių toms atakoms atremti. Ka-
dangi Landsbergių pavardė yra tapusi Lietuvos ne-
priklausomybės atgavimo ir Sovietų Sąjungos griu-
vimo simboliu ir susilaukia nuolatinių išpuolių, kas
gali paneigti, kad ir atakos prieš Karalienės Mortos
švietimo tinklą nėra iš tos pačios serijos. Lietuva at-
akuojama ir iš vidaus, ir iš išorės išradingiausiais bū-
dais. Štai į Lietuvą atvykę Rusijos mobiliojo ryšio ope-
ratoriaus „Megafon” klientai gauna pasveikinimo ži-
nutę, kurioje teigiama, kad Lietuvos plotas nuo
XVII a. sumažėjo 15 kartų. „Labas, arba, kaip čia sa-
koma, sveiki! Ar žinojote, kad Lietuvos plotas nuo
XVII a. sumažėjo 15 kartų?” (Matyt, lyginama Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų ir šiandienos
Lietuvos teritorija. Red.) „Megafon” originaliomis ži-
nutėmis pasitinka ir į kitas užsienio šalis atvykusius
klientus, bet tos žinutės būna draugiškos šaliai, ku-
riai skirtos. Pvz., į Vokietiją ir Austriją atvykę „Me-
gafon” vartotojai pasitinkami taip: „Hallo! Sveiki at-
vykę į šalį, kurioje 70 proc. kelių neribojamas grei-
tis – Vokietiją!” arba „Hallo! Sveiki atvykę į Austri-
ją – Mozarto tėvynę!” 

Kad Lietuvai iš Rusijos skirtos nedraugiškos ži-
nutės – nieko stebėtina. Kaip teigia žinovai, daugiau
nei pusė „Megafon” akcijų priklauso Rusijos prezi-
dentui Vladimirui Putinui artimam milijardieriui
Ališerui Usmanovui. Turime auginti atsparumą
priešiškai ar neteisingai informacijai. Kita vertus,
ir patiems nepasitarnauti priešiškai propagandai –
iš pavydo konkurentui, iš keršto, iš kvailumo ar dėl
naudos. Kad ir prezidentiniu kandidatu pasiskelbęs
Vygaudas Ušackas, kurį visi taip mylėjome, kai jis
Lietuvai atstovavo JAV. Jo naujausios replikos apie
kadenciją baigiančią Prezidentę, kuri kažkada Uk-
rainą ir Gruziją neva vadinusi ubagais (buvo taip ar
nebuvo, visai nesvarbu), rodo jį esant kerštingą, nes
savo pirmosios kadencijos pradžioje Prezidentė jį at-
statydino iš užsienio reikalų ministro posto. Kai kam
tai patiks, pvz., Rusijos premjerui, su kuriuo, anot po-
litikos eksperto M. Laurinavičiaus, būdamas ES
ambasadoriumi Rusijoje jis žaidė krepšinį, ir ap-
skritai Kremliui, nes nuolat agituoja Lietuvą gerinti
santykius su Rusija. 

Rytų patarlė sako – niekas neliečia tuš-
čių medžių, pagalius ir akmenis mėto
į tuos, ant kurių kabo auksiniai vaisiai.
Tuo medžiu nuo atkurtos Lietuvos pra-
džios tapo Nepriklausomybės archi-
tektas, – kaip įprasta jį vadinti, – Vy-
tautas Landsbergis, o dabar ir jo vai-
kaitis Gabrielius Landsbergis bei jo šei-
ma. Pastarojo meto taikinys – Gabrie-
liaus Landsbergio žmona Austėja Lands-
bergienė ir jos sukurtas švietimo įstaigų tinklas.

Austėja Landsbergienė, jeigu jos pavardė būtų ki-
tokia, už švietėjišką veiklą greičiausiai jau
būtų pelniusi ne akmenų ir pagalių, o pagyri-

mų ir apdovanojimų, jai gal net būtų buvusi pasi-
ūlyta, pvz., švietimo ministrės kėdė. Ji yra sociali-
nių mokslų daktarė, edukologė, kontekstinio ug-
dymo pradininkė, konsultantė švietimo klausimais
Lietuvoje, Tarptautinių mokyklų tarybos švieti-
mo vertintoja ir didžiausio ikimokyklinio ugdymo
įstaigų tinklo Baltijos šalyse „Vaikystės sodas”, Ka-
ralienės Mortos mokyklos bei „Six Senses” Inter-
national Preschool steigėja, nuolat Lietuvos ži-
niasklaidoje rašo, dalyvauja diskusijose bei konfe-
rencijose apie švietimą.

Siekis sunaikinti privatų švietimo tinklą

Prieš metus viena ataka prieš Austėją Lands-
bergienę buvo surengta Kaune. Kilo vajus dėl jos mo-
kymo įstaigai reikalingų patalpų, kurias ji ruošėsi
nuomoti iš valstybinės įmonės. Nors daugelis vals-
tybinių įmonių patalpas verslui nuomoja, bet Lands-
bergienei nuomoti nebuvo galima – tai buvo laiko-
ma nauda valstybės sąskaita. Buvo paleistos į dar-
bą valstybinės institucijos – nuo kontrolės įstaigų
iki teismo, ir tos patalpos jai buvo atsakytos. Nese-
niai prasidėjo akcija prieš visą Karalienės Mortos
mokyklų ir „Vaikystės sodo” darželių tinklą. Sprog-
menis svaido ne šiaip kokie atsitiktiniai konserva-
torių kritikai, bet valdžios šulai – premjero patarė-
jas Skirmantas Malinauskas (pateikęs tikrovės ne-
atitinkančios informacijos), ekonomikos eksper-
tas prof. Romas Lazutka (Austėjos Landsbergienės
verslą panaudojęs kaip švietimo sistemos problemų
įsikūnijimą), Seimo teisės komiteto pirmininkė
Agnė Širinskienė (ginanti savo viršininko R. Kar-
bauskio įkurtą „Agrokoncerną” ir blokuojanti jo
veiklos dėl neteisėto žemių koncentravimo, rinkų
monopolizavimo bei galimai žemos kokybės ir dem-
pinguotų rusiškų trašų įvežimo tyrimą). Nors vals-
tybės dotacijomis naudojasi visos privačios mo-
kyklos Lietuvoje (švietimo sistemoje veikia vadi-
namasis „mokinio krepšelis”, ir vaikas, ateidamas
į bet kurią mokyklą, atsineša valstybės jam skirtą
dalį), bet ekspertas Lazutka kritikuoja tik Karalie-
nės Mortos mokyklas, kurios neva išnaudoja vals-
tybę. O seimūnė etikos institucijoms skundžia Gab-
rielių Landsbergį, kad jo šeima pirko akcijų už 750
tūkst. eurų. Iš kur Landsbergiai gavo tiek pinigų? G.
Landsbergis viešai aiškina, kad elgiasi pagal įsta-
tymus: „Viešas asmuo be kitų prievolių turi dar dvi:
viena – deklaruoti pajamas už praėjusius metus, tai
padaryti reikia iki einamųjų metų gegužės pirmo-
sios. Antroji prievolė – deklaruoti sandorius. Tai pa-
daryti reikia per trisdešimt dienų po sandorio su-
darymo. Kaip ir kiekvienais metais, mano šeima bū-
tent taip ir padarė. 2018-05-16 įsigyta SEB Modern
growth fondo vienetų už 750 000 eurų. Sandoris dek-
laruotas 2018-05-30. Pajamos gautos iš Austėjos
verslo daug metų kauptų dividendų – už daug metų
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Apmąst ymAi iš Ellicott miEstElio     

JUOZAS GAILA

Po pusryčių įsijungiu kompiuterį – nežinau, ką aš be
jo daryčiau. Pirmiausia įeinu  į akcijų biržą. Ak, tie
Trump įvesti tarifai kinijai, jie gerokai tvoja per
mano turimas akcijas. Iš tikrųjų neturėčiau rūstauti,
nes per Trump pirmuosius metus uždirbau tiek,
kiek per Obama abi kadencijas.

Peržiūriu gautus laiškus (email), atsidarau
,,Facebook”, kuriame gausybė nuotraukų, tarp
jų ir mano pažįstamų, nors daug jų jau Amži-

nybėje. Ypač tų laiškų padaugėjo Trump tapus pre-
zidentu. Mane stebina, kad tiek daug lietuvių pasi-
sako prieš JAV dabartinį prezidentą. Mano geras pa-
žįstamas, Lietuvoje išgarsėjęs žurnalistas Andrius
Užkalnis drožia jiems: Donaldo Trumpo nekentėjų-
isterikų balaganas. Jūs turite ne nuomonę, o susir-
gimą. Jūs esate violetiniai ligoniukai su savo purty-
musi ir neapykanta ir dar kaip. 

Panašiai galima pritaikyti ir Amerikos lietu-
viams, bet bandysiu būti mandagesnis. Trump kan-
didatuojant į prezidentus, ,,Facebook” pasirodė
keistas, nesuprantamas laiškas, kažkokios nesą-
monės. Štai tas laiškas angliškai: This is a war
against Trump and if  I get arrested trying to stop him
I have done it before if  I die so be it…

Pirma mano mintis buvo pranešti saugumui, bet
susilaikiau – juk šis jaunas lietuvis  negrasina žu-
dyti, tik skelbia, kad vyksta karas prieš Trump ir jis
bando Trump sustabdyti, net jei jam tektų mirti. Ki-
tas lietuvaitis nežada mirti, bet veik visą puslapį pri-
kuria apie tai, kad Trump išdavė savo draugus, ap-
gavo sąjungininkus, priglaudė despotus, slėpė Krem-
liaus kyšius, puolė moteris, išdavė žmonas, atėmė
pinigus iš priešiškų valstybių, atskyrė kūdikius nuo
tėvų (iš tikrųjų tai Obama valdymo laikais pradėta
skirti vaikus nuo tėvų nelegalių emigrantų šeimo-
se), įsteigė koncentracijos stovyklas. Amerikoje
emigrantams baisiau, nei Anne Frank laikų nacių
Vokietijoje ir t.t.

Neatsilieka ir lietuvės moterys. Jos įsijungė į
grupę, pasivadinusią „Progressive Minds@LAC”.
Grupė skelbiasi jumgianti Amerikos lietuvius ir jų
draugus, kurie yra progresyvus, liberalai, demok-
ratai, taip pat ir nepriklausomi, bet linkstantys į tą
pusę. Lietuvos reikalai, kaip matome, nėra įtrauk-
ti. Bet įdomiausia, kad tų moterų vardai lietuviški,
o pavardės – angliškos. 

Savo mintyse grįžtu į 1957 metus, kai mano kar-
tos Lietuvių studentų sąjunga turėjo 740 narių (302
merginų, 438 vaikinų), o dienraštį „Draugas” skai-
tė 79.4 proc. Net 82.1 proc. pasisakė kurdami šeimą
ieškosią lietuvio/lietuvės ir tik 6.2 proc. – kad ne-
kreipsią dėmesio į tautybę. O kiek gi šiandieną mūsų
studentų skaito „Draugą” ir kitą lietuvišką spaudą
ir kiek jų pasisakytų, kad kurdami šeimą ieško savo
tautiečių?  Benardydamas ,,Facebook” pastebėjau,
kad tos moterys yra mano bemirštančios kartos, t.y.
dypukų dukterys, sukūrusios mišrias šeimas. Jos
rašo tik angliškai. Kažin ar jų tėvai būtų labai pa-
tenkinti jų veikla. Štai viena lietuvišku vardu, ang-
liška pavarde, įdėjo sumontuotą nuotrauką. Joje Hit-
leris nacio uniforma, su krūtinę puošiančiais me-
daliais, šalia Mussolini, taip pat su uniforma ir su
medaliais. Ir prie jų dviejų įkištas Amerikos prezi-
dento Trump atvaizdas. O lietuvės trumpas ko-
mentaras – Pretty much the truth (,,Didžia dalimi tie-
sa”). Kitaip tariant, prez. Trump visai veik toks, kaip
anie du. Kita, taip pat lietuvišku vardu ir angliška
pavarde, pasigiria, kad Trump laimėjus rinkimus,
ji vėmė...   

Grįžtant prie tų lietuvaičių tėvų. Ar joms tėvai
nepasakojo, kodėl jie pabėgo iš Lietuvos? Ar jos nėjo
su tėvais į Baisiojo birželio minėjimus, ar nematė
nuotraukų su nukankintais Lietuvos žmonėmis? Ar
negirdėjo, koks baisus buvo Stalinas, kurio įsaky-
mu buvo badu numarinti milijonai ukrainiečių, nu-
žudyti milijonai pačių rusų, iš savo namų į Sibirą
ištremti šimtai tūkstančių žmonių? Juk reta lietu-

vių šeima nepatyrė, kad kas nors iš giminių nebū-
tų ištremtas į Sibirą. Tad kodėl ta lietuvė pasirinko
Mussolini, o ne despotą Staliną? Tiesa, jis buvo Hit-
lerio sąjungininkas ir diktatorius, kaip ir kiti dik-
tatoriai Europoje, bet nežudė savo žmonių – italų. O
Italijos žydai buvo apsaugoti ir privačiai, ir Bažny-
čios, ir Vyriausybės, ir paties Mussolini. Net kituo-
se kraštuose persekiojami žydai bėgo į Italiją, kur jie
buvo saugūs. Ir dabar visomis progomis žydai reiš-
kia padėką italams ir Italijai. Atrodo, lietuvės nėra
kūrybingos, tad naudojasi kitų amerikiečių pareiš-
kimais, karikatūromis, parinkdamos kuo baisesnes.
Pavyzdžiui: prie prez. Trump veido prilipintas kiau-
lės snukis; kitoj karikatūroj Trump bučiuoja Puti-
ną į lūpas, sėdi ant Putino kelių. Kitame vaizdely ro-
doma radijo studija ir prie mikrofonų sėdintys trys
jauni vyrai. Ir taip skrieja radijo bangomis f..it , sh..t,
m.f.r. žodžiai, nukreipti į Trump, atrodo lyg be tų
keiksmų jie nesudėtų sakinio. Kita lietuvaitė sako-
si, kad myli Stephen King, nes jis norėtų, jog visa ži-
niasklaida savaitei neduotų forumo Trump ir jo vi-
sai neminėtų. Įdėta ir Trump nuotrauka su lipnia
juosta ant burnos. 

Okaip su mano kartos anūkais? Štai lietuvaitė stu-
dentė, kurios seneliai ir motina labai žymūs lie-
tuviškoje veikloje, rašo ,,Facebook”: I remember

the first time I heard Hillary Clinton, then Secretary
of  State, speak at a conference in NYC... when she wal-
ked out and started talking, something very weird hap-
pened—I started crying. Heaving. It was totally unex-
pected. This had never happened before. I couldn’t stop.
And it was for a really simple reason:  Hillary   loo-
ked like my mom… (,,Pamenu, kai pirmą kartą iš-
girdau Hillary Clinton, tuo laiku jai būnant Valsty-
bės sekretore, kalbant konferencijoje NY, kai ji išėjo
ir pradėjo kalbėti, man kažkas keisto pasidarė – aš
pradėjau verkti. Kūkčioti. Tai buvo taip netikėta,
man niekada nieko panašaus nėra buvę… Ir negalėjo
sustoti. O tai buvo dėl paprastos priežasties – Hilla-
ry buvo panaši į mano mamą…”)

Galima suprasti tos jaunos studentės naivumą –
susikūrė dievuką Hillary asmeny. Bet, pasirodo, ji
žino, koks tas jos dievukas: Aš žinau, kad ji per my-
lią nutolusi nuo tobulybės. Dieve, būtų sunku ją ap-
ginti. Nėra klausimo, kad jos negatyvi veikla yra
įskaudinusi žmones ir bendruomenes (taip kaip Oba-
ma)...

Toliau ji tvirtina, kad daug vyrų ir moterų augo
turėdami stebėtinai stiprias motinas. Savo aiškini-
mus ji baigia su džiaugsmu, kad Hillary buvo partijos

Mano diena nominuota kandidatuoti į prezidentus.  
Nežinia, kaip ji priėmė Hillary pralaimėjimą –

turbūt su ašaromis. Juk tiek nuotraukų su verkian-
čiomis merginomis. Man asmeniškai buvo nei šilta,
nei šalta, kas taps prezidentu, nes nebalsavau nė už
vieną iš jų. Visada skeptiškai žiūrėjau į kandidatų pa-
žadus, dažniausia jie buvo nerealūs. Netikėjau Oba-
ma pažadais apie „change”, nei Trump „Make Ame-
rica great again”.  Obama tapus prezidentu, Jungti-
niam Baltų komitetui reikėjo spausti, kad jis pa-
skelbtų  Pavergtųjų Tautų savaitę. 22 žymūs Centri-
nės ir Rytų Europos asmenys, įskaitant ir prez. Val-
dą Adamkų, ilgu laišku kreipėsi į Obama administ-
raciją, kad jų kraštai nebūtų apleisti, keičiantis
JAV ir Rusijos santykiams.

Ar Trump padarė Ameriką „great again”, sun-
ku atsakyti, bet jis supurtė Europą, ypač turtingus
kraštus, tokius kaip Vokietija, reikalaudamas, kad jie
nepasikliautų vien Amerika, nešančia ginklavimo-
si naštą, ir didintų savo gynybos išlaidas. Tai palie-
tė ir Lietuvos krašto apsaugos kaštus. Jis drįso par-
duoti ginklus Ukrainai, kovojančiai prieš surusintus
ukrainiečius, remiamus Putino. Jis atsiuntė į Baltijos
kraštus Amerikos karius su šarvuočiais susipaži-
nimui ir pratyboms; dislokavo nuolatines įgulas
Lenkijoje, ko nepadarė buvęs prezidentas ir nežadėjo
kandidatė. Prie Obama Š. Korėja siuntinėjo į dausas
vis galingesnes raketas, grasindama, kad jos pasieks
Ameriką. Š. Korėjos diktatorius pajuto, kad šio pre-
zidento negalima gąsdinti, be to ir Kinija pradėjo jį
spausti. Neįtikėtina, kad diktatorius šiek tiek atlei-
do vadžias ir pats stengėsi susitikti su Amerikos pre-
zidentu. 

Dar labiau prez. Trump supurtė kraštus, eks-
portuojančius savo prekes į Ameriką, ypač Kiniją. Jis
uždėjo labai aukštai muitus, atrodo, kad ir APPLE
bendrovę privers perkelti savo milijardus iš užsienio
į Ameriką.

Turbūt iki šiol dar nebuvo, kad Amerikos ži-
niasklaida taip vieningai mestų informacijos kelią
ir pasirinktų puolimą. Dabartinis prezidentas buvo
žiniasklaidos puolamas nuo pirmos kandidatavi-
mo dienos. Jis net nesulaukė rimtos paramos iš Res-
publikonų partijos. Karikatūros su jo šukuosena laik-
raščiuose dygo kaip grybai, jo žavi emigrantė žmo-
na ir jaunas sūnelis neišvengė šlykščios pašaipos.
Neįtikėtina, bet Trump laimėjo.

Jis sunkaus charakterio, nepripažįstąs tradicinių
normų, neatleidžiantis jį įžeidusiems, per dažnai, ne-
patikrinęs faktų prasižiojantis, bereikalingai gaiši-
nantis savo, kaip prezidento, laiką atsakinėdamas jį
puolantiems, keičiantis jam nepritarančius patarė-
jus. Prez. Trump apsistatęs Marinų generolais, bet
jei jis paleistų Marinų gen. Jim Mattis, tai aš, kaip
buvęs Marinas, rimtai supykčiau.

gaila1@verizon.net

Atlaidai 
Atkelta iš 1 psl.

Susirinkusius sveikino LR generalinis konsu-
las Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Kultūros tarybos pirmininkė
Austėja Sruoga, grupė JAV LB apylinkių pirmi-
ninkų. Indianos Beverly Shores lietuvių klubo
pirmininkė Rūta Sidabras sveikinda-
ma ne tik linkėjo, bet ir pakvietė visus
atvykti į Beverly Shores, kur gamtoje
galima pasijusti taip, tarsi būtumei
Lietuvoje.

Svečiai buvo patenkinti renginio
vedėjų poetės Sandros Avižienytės ir
Denio Paškausko duetu. Scenoje pa-
sirodė vokalistės Gilija Krūmaitienė ir
Danguolė Žibkutė-Pažemeckienė. Joms
akompanavo iš Lietuvos atvykęs mu-
zikologas prof. dr. Darius Kučinskas.
Skambėjo kompozitorių Stasio Šim-
kaus, Jacques Offenbach, Benjamino
Gorbulskio ir Ričardo Soko sukurtos
dainos. D. Kučinskas paskambino ke-
lis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
preliudus. 

O kokia gi lietuvių šventė be visų pamėgto ku-
gelio? Šalia kitų buvo patiekta ir šio tradicinio lie-
tuvių patiekalo. Kai visi pasisotino, skirstytis nie-
kam dar nesinorėjo. Nes kas gi važiuos į namus, kai
bažnyčios vargonininkas R. Sokas pasiima akor-
deoną ir pradeda ,,linksmąją dalį”? Pagal akordeono
melodijas svečiai dainavo, šoko ir norėjo dar kuo il-
giau pabūti. Šventė pavyko. Tie, kurie joje ne-
snaudė ir linksminosi iš širdies, lauks kitų metų ir
būtinai vėl ateis pasibūti kartu. 

Sustabdyta parapijos renginio akimirka (iš k.): kunigas G. keršys, mon-
sinjoras G. kuliešius, S. Avižienytė, kunigas J. kelpšas ir D.Paškauskas.

Audros Zakarauskinės nuotr.
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T E L K I N I A I

16-tą kartą mokslo duris atvėrė Gedimino lituanistinė mokykla
JURITA GONTA

Rugsėjo 8 dieną įvyko Ge-
dimino lituanistinės mo-
kyklos (GLM) 2018–2019

mokslo metų pradžios šventė.
Į renginį rinkosi mokiniai, jų
tėvai ir mokytojai. Visiems
iškilmingai sugiedojus Lietu-
vos himną, eilėraščiu susi-
rinkusiuosius pasveikino 5-
tos klasės mokinė Neda Bazys
ir antros klasės mokinys Man-
tas Bazys. Sveikinimo žodį
tarė mokyklos direktorė Ju-
rita Gonta bei JAV LB Wau-
kegan Lake County apylinkės
pirmininkas Gintautas Ste-
ponavičius. Pačius jauniau-
sius mokyklos mokinukus pa-
sveikino šeštokas Lukas
Evans, kuris visiems įteikė
po knygą. Didžiausių pagyri-
mų sulaukė patys vyriausieji
mokyklos mokiniai, kurie pa-
vasarį pirmieji laikė lietuvių
kalbos egzaminą. Dominykas
Gonta, Karolina Tuska, Da-
niel Stein, Neda Krukauskai-
tė ir Jonas Evans išlaikė eg-
zaminą B1 lygiu ir gavo dip-
lomus, liudijančius apie aukš-
čiausius įvertinimus.

Šventė tęsėsi mokyklos di-
rektorei pakvietus visus ke-

Tikėti ir nebijoti
keistis Atkelta iš 1 psl.

Vaikus su naujaisiais mokslo metais sveikino mo-
kytojai, tėveliai, mokyklų svečiai. Skambėjo pra-
smingi posmai, muzika. Maironio lituanistinės mo-
kyklos svečias buvo LR generalinis konsulas Čika-
goje Mantvydas Bekešius. Čikagos lituanistinės
mokyklos viešnia – generalinio konsulato darbuotoja
– Ieva Dilytė. Oficialūs Lietuvos atstovai trumpai pa-
sveikino šių mokyklų bendruomenes. 

Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto at-
stovo Antano Rašymo sveikinimas buvo trumpas,
prasmingas bei tinkantis ir mažiems, ir dideliems.
Jis susirinkusiems palinkėjo tikėti, prisiminti, pa-
dėti ir nebijoti keistis. Gal kai kam šis linkėjimas įkri-
to į širdį ir taps puikia visų mokslo metų, o gal net
viso gyvenimo užduotimi? 

Pirmoji mokslo metų diena buvo trumpesnė, nei
paprastai. Pamokų nebuvo, visi susirinko pasi-
džiaugti. Nuo kito šeštadienio lietuviškose mokyk-
lose prasidės rimtas darbas. 

liauti laiko traukiniu bei prisi-
minti šventes, kurias švenčiame
kiekvienu metų laiku. Mokiniai
dalinosi įspūdžiais, pasakodami
kurios šventės jiems labiausiai
patinka ir kodėl. Netrukus visų
akys nukrypo į ekraną, kur visi
susirinkusieji grožėjosi nuotrau-
komis iš mokinių atostogų bei
mokytojų video sveikinimais. Šo-
kiu visus pradžiugino antros kla-
sės mokinė Ema Indriliūnas ir
penktos klasės mokinys Tomas
Burbulis, vadovaujami Vaidos
Indriliūnas. 

Išsiskirsius mokiniams į kla-
ses pirmai pamokai, tėveliai su di-
rektore aptarė prasidedančius
mokslo metus bei artėjančius ren-
ginius. Pamokoms pasibaigus, visi
dalinosi vasaros įspūdžiais bei
vaišinosi lietuviškais patiekalais. 

Mokyklos administracija pri-
mena, kad mokinių registracija
priėmimui į mokyklą tęsiasi ir
kviečia apsilankyti mokyklos in-
ternetinėje svetainėje www.gedi-
minolituanistinemokykla.org. Čia
rasite daugiau informacijos apie
mokyklą ir jos vykdomą veiklą. 

Jurita Gonta – GLM direktorė
GLM archyvo nuotraukos

Didelė ir graži GLM šeima: mokytojai, mokiniai, tėveliai. GLM archyvo nuotraukos

Patiems mažiausiems mokslo metų pradžios proga įteikta knygučių.

Neda ir Mantas deklamuoja eilėraštį.Emos ir Tomo šokis.

Scenoje išsirikiavo Čikagos lituanistinės mokyklos pirmokai ir dešimtokai. Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 2-ąją, Ateitininkų namų
ąžuolyne vyko tradicinis šaulių išeivijoje „Atsisvei kin-
imo su vasara” piknikas. Puikus oras, atrodo, kad buvo
specialiai už sa  kytas šauliams... renginys buvo turi-
ningas ir įsimintinas. Čia veikė lietuvių dailininkų pa-
roda-mugė, ku rios metu buvo galima įsigyti Zino ka-
zėno (Lietuva) miniatiūrų ir Inos Čygaitės (JAV) dar-
bų. Taip pat vyko loterija, kurioje buvo dailininkų kū-
 ri nių ir rankdarbių. Gal todėl ir loterijos bilietai buvo
visi išpirkti. Čia akį traukė mediniai rūpintojėliai, mo-
li nės taupyklės, nertos servetėlės ir žymių dailinin-
kų miniatiūros. 

Piknike nebuvo vien linksmybės – vyko viktori-
na „Ar pažįsti Lietu vą”. Ją labai išradingai vedė
Jonas Platakis (Baltijos kuopos spaudos atsto-

vas). Viktorinos prizai – tai „mili jono vertės” šoko-
ladai. Jos metu už duoti klausimai padėjo mums su-
grįž ti ne tik į Mindaugo laikus, bet ir į Sausio 13-osios
tragedijos dienas. Ka dangi renginys buvo organi-
zuotas išei vijos šaulių, tai keli klausimai pri  minė,
kad 2019-ieji metai bus Šau lių sąjungos įkūrimo šimt-
mečio metai. 

Gardus maistas buvo taip pat labai svarbi ren-
ginio dalis: tai tradi ciniai šašlykai, sultingos lietu-
viškos dešrelės su rudens gėrybėmis ir netgi pats lie-
tuviškiausias – „samogitinis” patiekalas – cepeli-
nai…

Tą sekmadienį Ateitininkų ąžuo ly nas ilgai
skambėjo lietuviškomis dai nomis, o žemelė džiaugėsi,
kad lie tuviai seniai nebenešioja medinių klumpių,
nuo kurių trepsėjimo, ko ge ro, būtų tekę gaivinti žolę! 

Išeivijos šauliai labai džiaugėsi, kad beveik vi-

VARDAN tos liEtUVos

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Šauliai pakvietė atsisveikinti su vasara
LŠSI Jūrų šaulių T. Daukanto ir Baltijos kuopų piknikas

sos lietuviškos organizacijos gausiai dalyvavo ir
kartu pa lydėjo vasaros darbus ir pasitiko naujus – ru-
deninius. Tarp svečių ga lėjai sutikti JAV Lietuvių
Bendruo menės atstovę Birutę Kairienę, kuopos ka-
pelioną kun. Gediminą Keršį su svečiu iš Lietuvos
kun. Gintautu Kuliešiu mi, svečius iš Floridos, Le mon-
to, Brighton Parko, Marquette Parko, Cicero ir dar
daug kitų. 

O linksmoji dalis – Pauliaus Stro lios muzika, kuri
išjudino visus bendram šokių ratui ir lietuviškoms
dai noms. Mūsų Paulius, galim drąsiai sa kyti, pasi-
aukojo mūsų renginiui. Dar prieš porą dienų Paulius
patyrė kojos operaciją ir vis dėlto atvyko gro ti ren-
giniui, nenorėdamas mūsų nuliūdinti. Jo atsakymas
į klausimą – ar galėsi groti po operacijos – Paulius at-
sakė, kad gros, nes tai lietuviška organizacija, o jis
– lietuvis. Tai dar kartą įrodo, kad mes visada ir vi-
sur palaikome vienas kitą. 

„Atsisveikinimo su vasara” pik niką organiza-
vusios jūrų šaulių kuopos – T. Daukanto ir Baltijos
– įdėjo daug jėgų ir darbo, įdėjų ir laiko. Tai baltijie-
čiai – vadė Regina Butkus, vado pav. Vytautas Vaišys
su žmona Danute, spaudos atstovas Jonas Pla takis, iž-
dininkė Angelė Laipšienė, mo terų vad. Ina Čygaitė,
Rita Lar kina, Stefanija Long, Albina Stanulis, Al-
girdas Petravičius su žmona Mari ja (jo kepti šašlykai
buvo nuostabūs), Vilius Dundzila, Kristina Balniūtė;
daukantiečiai – vado pav. Vidmantas Stankus su
žmona Rūta, moterų vad. Regina Kava, vado pav. Sta-
sys Ru dzevičius su žmona Aldona, sekreto rė Virginija
Mankus, Aldona Vildžiu vienė, Rimas Lukoševičius
su žmona Odeta ir kiti.

Šio renginio metu buvo paskelbta, kad organi-
zuojamas Baltijos kelio komitetas, kuris kitais metais
rengs 30-ies metų sukaktį; jo iniciatoriai yra Baltijos

Gardus maistas, gera nuotaika, o pikniko rengėjai džiaugiasi svečių gausa ir pavykusiu renginiu....

,,Atsisveikinimo su vasara” piknikas sutraukė daug svečių. LŠSI vadas Julius r. Butkus (k.) džiaugiasi talkininkų pagalba.

Ąžuolų pavėsyje skambėjo Pauliaus Strolios atliekamos dai-
nos.

jūrų šaulių kuopa, kuri kitais metais minės ir savo
pirmąjį dešimtmetį. Į komitetą jau pateko pirmosios
aukos ir, tikėkimės, jų su plauks ir daugiau. Daugiau
informacijos laukite FB Baltic Unit – Lithua nian Na-
tional Guard Abroad ir Embrace Freedom the Bal-
tic Way.

Džiaugiamės savo sėkmingu ren giniu ir dėko-
jame visiems, kurie pa laikė ir gausiai dalyvavo.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje inf. ir nuotraukos
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„ĮAmeriką važiavau dvejiems metams, o esu jau
devintus. Ir man ten dar neatsibodo”, – prisi-
pažįsta Los Angeles esančios vienos didžiausių

pasaulio kino kompanijų „Warner Bros. Home En-
tertainment” tarptautiniam vartotojų įžvalgų ir tyrimų
skyriui vadovaujanti Eleonora Jonušienė.

Lietuvę dirbti „Warner Bros” pakvietė amerikiečiai
kompiuterį išsinešti į kitas erdves. O dar visai ne-
seniai tai Hollywoode buvo neįmanoma.

Kaip patekote į Hollywoodą?
Mano kelias – gal kiek netradicinis. Aš Holly-

woodu nesidomėjau. Nebuvau ir tokia didelė filmų
aistruolė, kad būčiau norėjusi dirbti toje srityje. Klai-
pėdoje LCC tarptautiniame universitete baigiau
anglų kalbos ir literatūros bei verslo bakalauro stu-
dijas. Verslu susidomėjau tik paskutiniais studijų me-
tais. Supratau, kad man labiausiai patinka organi-
zacinė jo pusė ir projektų valdymas. Tokios patirties
įgijau dirbdama „Philip Morris”. Pradėjusi dairytis,
kur dar galėčiau pasimokyti, pajutau, kad norėtųsi
tarptautinio aspekto, todėl išvažiavau į Švediją, į Stok-
holmo ekonomikos mokyklą. Ji man patiko dėl to, kad
ten mokslai nebuvo per daug sausi. Turėjau gali-
mybių tiesiogiai dirbti su „Bonnier”, „Scania”,
„H&M” ir startup’ais. Baigusi studijas susitikau su
„Warner Bros. Nordic” vadovu neformalaus pokal-
bio dėl darbo kompanijoje „Turner”. Po penkiolikos
minučių pašnekesio jis trumpam išbėgo iš kabineto
ir grįžo nešinas naujos pozicijos aprašymu. Pasi-
žiūrėjau, ką siūlo, – tyrimų valdymas... Nuobodu...

Taip ir pasakėte?
Iki to laiko tyrimai manęs visai netraukė... Tačiau

garsiai to neištariau – pasakiau, kad atidžiau paty-
rinėsiu pasiūlymą. Jį ramiai peržiūrėjusi supra-
tau, kad man tai įdomu. Tai buvo darbas su ketu-
riomis Skandinavijos šalimis, o tą poziciją aš turėjau
sukurti. Perėjau visus interviu, dėl vietos kovojau su
švedų vaikinais. Iš pradžių jiems kėlė įtarimų ta už-
sienietė, o paskui tapome geriausiais draugais. Stok-
holme supratau, kad man patinka ateiti į neartus dir-
vonus, juos įdirbti, sustruktūrizuoti, o tada judėti to-
liau. Kol statau, tol esu laiminga.

O vieną dieną pajutote, kad Švedijoje jums per ankšta?
Į Los Angeles mane pakvietė amerikiečiai. Tokių

atvejų, kad
jiems

reikėtų žmogaus iš kitos šalies, pasitaiko labai re-
tai. Paprastai specialistų randama vietoje. Jiems rei-
kėjo darbuotojo, kuris mokėtų susikalbėti ir su
verslininkais, ir su žmonėmis, tuos tyrimus atlie-
kančiais. Esu jungtis, vertėja, didelių projektų val-
dytoja, prodiuserė – viskas. Ir man tai priimtina, nes
patinka dirbti su komplikuotais žmonėmis, vienos
srities specialistais, smagu kurti bendrą viziją.

Kai man pasiūlė keltis į pagrindinę „Warner
Bros.” būstinę Los Angeles, pagalvojau, kad tai

„Warner Bros.” skamba taip intriguojančiai! Ką aprėpia
jūsų pareigos?

Išgirdę, kur dirbu, visi klausia, kiek pažįstu Hol-
lywoodo aktorių, režisierių. Iš tiesų jie šiame vers-
le yra tik vyšnaitė ant torto. Didžiausias, nematomas,
darbas vyksta kino verslo užkulisiuose. Kino in-
dustrija turi savą specifiką. Mūsų tyrimų grupė dir-
ba šalia globalaus marketingo komandos. Mes da-
lyvaujame ne kino kūrybos, o verslo procese: kai fil-
mas būna sukurtas, analizuojame ir patariame,
kaip efektyviausia pasiekti žiūrovus net tik per di-
džiuosius kino ekranus, bet ir namų
aplinkoje, kelionėse. Dirbame su
„Apple”, „Amazon”, „Google”,
„Microsoft”, „Sony” ir kitais sva-
riais rinkos žaidėjais, dėl kurių
„Warner Bros.” filmai pasiekia žiū-
rovus visame pasaulyje.

Esame vidinė konsultantų gru-
pė, kurią nuo kompanijos vadovo
skiria tik vienas laiptelis. Į mus
nuolatos kreipiamasi, kai reikia at-
sakymų į verslo klausimus šią aki-
mirką arba žiūrint daugelį metų į
priekį. Gal todėl, kad iš esmės pa-
tinka spręsti problemas, man tai
vis dar įdomu.

Turite galimybę viena pirmųjų pa-
matyti naujausius kompanijos filmus?

Tai – smagioji mano darbo da-
lis. Tik filmus žiūriu kitaip nei
paprasti vartotojai. Aš analizuoju,
ar jis atsipirks, kokios scenos,
mūsų manymu, pavykusios, o ką
reikėtų keisti. Mes pasižiūrime
juodraštinį variantą. Kūrybinei
grupei pakomentuojame, kaip var-
totojas reaguos į vieną ar kitą sce-
ną. Laikai pasikeitė: dabar kino
gerbėjai savo nuomonę išreiškia la-
bai garsiai ir studija į ją atsižvelgia.
Ateityje laimės tie, kurie mokės ko-
munikuoti su žiūrovais, įtrauks
juos į kūrybos procesą, įsiklausys
į jų nuomonę. Šiandien kino ger-
bėjai labai išsilavinę. Kiekvienas gali pakomentuoti,
kas filme patiko, ar pasakojama istorija buvo ga-
nėtinai unikali. Anksčiau tam, kad filmas pasiektų
aukštus žiūrimumo reitingus, užtekdavo specialiųjų
efektų, o dabar reikia tikrų, įtikinamų istorijų, žmo-
nėms rūpi pasaulio aktualijos. Po truputį kine at-
siranda balsų, kurių anksčiau didžiuosiuose ekra-
nuose negirdėjome. Daug naujo atneša į kino in-
dustriją ateinantis jaunimas. Jis keičia požiūrį ir į
kasdienį darbą: jau nebūtina sėdėti ofise – gali

,,Patekau į modernią vergovę,” juokauja lietuvė, vado-
vaujanti garsios kino kompanijos verslo konsultantų gru-
pei.

Eleonora Jonušienė: ,,kai grįžus iš Europos lėktuvas nusileidžia Los Angeles, jau apima geras jausmas. Tačiau mano pagrindiniai namai vi-
sada bus klaipėda”. „MARK and MIGLE Photography” nuotr. 

būtų labai gera patirtis, nes turėčiau progą stebėti,
kaip priimami sprendimai, prisiliesti prie kūrybos
proceso nebūtinai tiesiogiai statant filmus.

Atsisveikindama draugams sakiau, kad išva-
žiuoju į modernią vergovę, bet netrukus grįšiu: su-
pratau, kad Amerikoje teks be galo daug dirbti. Šve-
dijoje per metus galėdavau atostogauti šešias sa-
vaites, čia liko dvi...

Per devynerius metus Amerikoje padaryta daug,
bet kadangi nuolatos kinta rinka, technologijos,
vartotojai, jaučiuosi, lyg būčiau atvažiavusi tik ką.

Kitoje šalyje teko vėl kurti kasdienio gyvenimo kom-
fortą?

Keisti gyvenimo vietą – visada iššūkis. Kad vie-
nos šalies nebelyginčiau su kitomis, man naujoje vie-
toje reikia praleisti mažiausiai trejus metus. Tiek lai-
ko trunka pakeisti savo odą, suprasti kitą kultūrą,
ją išjausti, kartu neprarandant savos. Viduje vyks-
ta nuolatinė kova, savęs klausiu, kas aš, kur esu, kaip
turėčiau elgtis. Kai išvažiavau į Švediją, ji atrodė vi-
sai šalia, bet teko nemažai išsiaiškinti, kodėl būtent
taip ten žmonės gyvena, elgiasi. Per beveik aštuo-
nerius metus ten, matyt, pritapau, nes išlydėdami į
Ameriką kolegos sakė, kad esu švedė. Juokėsi, kad
mane siunčia nuo Švedijos. Atsidūrusi Los Angeles,
gana ilgai turėdavau pataisyti, kad esu ne švedė, o
lietuvė. Dabar gal jau visiems viskas aišku. Jei at-
siranda nežinančių, kur yra mano šalis, mielai pa-
aiškinu pasiėmusi gaublį. Esu pirmoji lietuvė „War-
ner Bros. Home Entertainment”, tad jaučiu nemažą
atsakomybę formuodama Lietuvos įvaizdį.

Mes, lietuviai, esame dideli individualistai, gana
tvirto mąstymo, turime savo nuostatas. Mėgstame
keisti kitus, nes manome esantys ypatingi. Tačiau
Los Angeles karūna taip greitai nuslysta nuo galvos!
Nes ten suvažiuoja visi ypatingi, norintys būti
žvaigždės. Ten reikia užsiauginti labai storą odą... Aš
tikėjausi, kad ten lengvai pritapsiu, nes esu baigu-
si amerikietišką universitetą, pažįstu jų kultūrą,
mentalitetą. Ameriką buvau aplėkusi kaip turistė.
Tačiau kai pradedi gyventi nuolatos, pamatai, kad
nieko nesupranti, nepažįsti. Turi adaptuotis, nega-
li norėti, kad kiti prie tavęs taikytųsi.

Jums pavyko tą miestą prisijaukinti?
Kai grįžus iš Europos lėktuvas nusileidžia Los

Angeles, jau apima geras jausmas. Tačiau mano pa-
grindiniai namai visada bus Klaipėda, ten gyvena
mamukas, vaikystės draugai. Stokholmas – antrie-
ji namai, mano kūrybinė erdvė. Ten nurimsta siela.
O Los Angeles – treti. Ten įdėta daug širdies, sutikau
krūvą žmonių, kurie tapo artimi. Los Angeles – toks
skirtingas ir spalvingas megapolis, kad kartais at-
rodo, jog reprezentuoja visą planetą. Stebėdama, su
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ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ 

Dr. Lino ir rimos Sidrių namuose Čikagos priemiestyje
rugpjūčio 29 d. vyko bendraminčių susitikimas su ilgame-
čiu Vatikano radijo lietuviškų programų redaktoriumi Sau-
liumi Augustinu kubiliumi ir jo žmona Jūrate, atvykusiais iš
romos. 

Įsusitikimą su svečiais iš Italijos atvyko artimi Lino ir
Rimos Sidrių bičiuliai: Grasilda Reinytė, Pranutė Do-
manskienė, Rimantas Kunčas-Žemaitaitis, Lino sesuo

Laima Aleksienė su vyru Vainium bei jauniausioji iš aš-
tuonių Rimos ir Lino Sidrių užaugintų vaikų – dukrelė Žiba.
Svečias atvirai dalijosi prisiminimais ir ilgamete darbo pa-
tirtimi Vatikano radijuje bei išgyveno jautrią akimirką, po
daugiau nei trisdešimties metų susitikęs bičiulį Rimantą,
kurio broliui, tautodailininkui, audėjui Algimantui, tuomet
vykusiam į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Australi-
joje ir ten žuvusiam auto avarijoje, Saulius parašė eilėraštį,
linkėdamas nenustoti austi – Tenai...

Nuo 1931 m. vasario 12 dienos, kai popiežius Pijus XI pir-
mą kartą iškilmingai prabilo į klausytojus radijo bangomis,
Vatikano radijo tęsia savo misija būti Popiežiaus ir Baž-
nyčios balsu pasauliui. Vatikano radijo pagrindiniai in-
formacijos šaltiniai yra visi oficialūs Vatikano dokumen-
tai – Popiežiaus kalbos ir raštai, Romos kurijos žinybų do-
kumentai, informacija apie Šventojo Tėvo audiencijas,
keliones. Informacija apie Lietuvos Bažnyčios gyvenimą at-
eina iš Vatikano radijo bendradarbių Lietuvoje, kurie
savo nuožiūra atrenka įvykius arba iš anksto susitaria dėl
pranešimų. Vatikano radijas yra pavaldus Šventajam Sos-
tui, tačiau nėra jo oficiozas.

Saulius Kubilius į Romą atvyko iš Australijos. Studijavo
teologiją, su Vatikano radiju bendradarbiauti pradėjo nuo
1981-ųjų, kur jo darbo sritis – liturginiai klausimai ir Baž-
nyčios aktualijos. Vatikano radijas, susijęs su kova už spau-
dos ir religijos laisvę, sovietmečiu buvo vienas pagrindinių
už Lietuvos ribų esančių radijų, pranešinėjęs „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kronikos” žinias. Laidų turinys buvo pa-
triotiškas ir Kronika užėmė svarbią vietą, tuo pačiu, Lie-
tuvių programa, kaip ir bet kuris kitas Vatikano radijo sky-
rius, pagrindinį dėmesį skyrė Popiežiaus ir Bažnyčios veik-
lai.

Saulius Kubilius ‒ legendinės asmenybės, politiko ir vi-
suomenininko Stasio Šilingo, 1918 m. kūrusio Lietuvos Ne-
priklausomybę, anūkas. „Esu lietuvis, gyvenantis Italijo-
je”, – neabejojantis savo identitetu teigė vyras, buvęs Italijos
lietuvių bendruomenės pirmininkas. Vedęs Vokietijos lie-
tuvę, Jūratę, sukūrė šeimą, kurioje užaugo puikiai lietu-
viškai kalbantys vaikai – dukra Severija Laisvūnė ir sūnus
Rimas Augustinas. Saulius dirba Šventojo Sosto komuni-
kacijų dikasterijoje, informacijos sistemoje, kuri nuo 2015
perorganizavimo veikia vardu Vatican News. Nuo 2018 m.
jis yra pal. Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fon-
do atstovas Romoje. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų pakvietimu atvykęs da-
lyvauti studijų savaitgalyje rugp. 31-rugs. 2 d.d. Dainavoje,

Kad jie iš aukštybių mus vėl vestų
Vatikano žinių redaktoriaus viešnagė

Įamžinta susitikimo akimirka. Sėdi (iš k.): svečias iš romos Saulius kubilius, Laima Aleksienė, Jūratė kubilius, rima Sidrys; stovi: rimantas
A. kunčas-Žemaitaitis, Vainis Aleksa, gydytojas Linas A. Sidrys su dukrele Žiba. Ž. Gurauskienės nuotr.

skaitė paskaitą „...Kad jie iš aukštybių mus vėl vestų”. Savo
kalboje S. Kubilius susipažindimo klausytojus su Adelės Dir-
sytės ir kitų lietuvių kandidatų į šventuosius keliais į Al-
toriaus garbę, pasakojo apie neblėstančio aktualumo Sibi-
ro maldaknygės neįtikėtina kelione iš Magadano į platųjį
pasaulį, ir autorės krikščioniškąjį liudijimą ir jos gyvybės
auką. 

1978 m. išvykęs studijuoti į Italiją Saulius pradėjo
reikštis kaip poetas. 1983 m. laimėjo „Ateities” žurnalo poe-
zijos premiją, o 1984 m. jam buvo paskirta JAV LB Kultūros
tarybos skelbtojo Jaunimo kūrybos konkurso pirmoji pre-
mija. Jo eilėraščiai įtraukti į 1986 m. išleistą jaunųjų poe-
zijos rinkinį „Keturi”:

Žodis – paslaptis
šiandien niekam kitam
neištartas
o
tartas
ir
kartotas
mūsų pasaulio
žvaigždynuose
stebuklingų žiburių apšviestas
septyniais raudonais žaibais
saugojamas
varpų gaudesiu
ir jų aidais
pasveikintas

„Keturi: jaunųjų poezijos rinkinys” – Chicago IL, At-
eities literatūros fondas, 1986. 

Susipažindami su Čikaga svečiai iš romos, Saulius ir Jūratė kubi-
liai, užsuko ir į ,,Draugo” redakciją. Jono Kuprio nuotr.

kokiais iššūkiais visuomenė ten susi-
duria šiandien, žinau, kad jų aidai nu-
siris per visą pasaulį. Būti tų įvykių
epicentre – labai įdomu. Pajutau, kad
ten gyvendama ir aš galiu būti ganė-
tinai garsus, stiprus balsas.

Todėl su bendraminčiais ten įkūrėte Lie-
tuvos ir Amerikos verslo asociaciją?

Asociacija gyvuoja pustrečių metų.
Tai nėra daug, bet jau matyti pirmieji
daigai. Telkiamės į tris pagrindines sri-
tis: filmų industriją, gyvybės mokslus
ir aukštąsias technologijas. Mintis ją
kurti kilo iš būtinybės: ir anksčiau mus
susirasdavo daug lietuvių, norinčių
su savo veikla ateiti į Amerikos rinką.
Pasitarėme, kad būtų efektyviau, jei
dirbtume, kylančias problemas spręs-
tume kartu. Ta veikla man suteikia
daug energijos.

Na, o koks Hollywoodas be kino pa-
saulio žvaigždžių! Tenka su jomis susidur-
ti, pabendrauti?

Žinoma, bet ten jų niekas nesu-
reikšmina. Aš į tai irgi žiūriu labai pa-
prastai. Pasirodyti ant raudono kilimo
aktoriams yra didelis, labai didelis
darbas. Jeigu reikia, jie tai daro, bet dė-
mesys kiekvieną akimirką tikrai nėra
malonus. Man atrodo, kad ir garsus ak-
torius, ir režisierius – visi jie yra tokie
pat žmonės, kaip ir mes. Turint tokį po-
žiūrį ten gyventi labai gerai, nes tada
nedreba rankos, kai šalia prie stalo
sėdi, tarkim, George’as Clooney. Man
jis – tik žmogus, turintis labai įdo-
mios patirties, todėl be galo smagu su
juo pasikalbėti.

Dažnai pasitaiko ką nors iš įžy-
mybių sutikti darbe, tarkim, kylant lif-
tu. Turi tris sekundes, per kurias gali
ką nors pasakyti. Pakalbi apie orą,
pakomentuoji, ką jis tą akimirką skai-
to, – jiems patinka pasijusti paprastais
žmonėmis.

Ar tiek dirbant lieka laiko asmeniniam
gyvenimui?

Mano pačių artimiausiųjų ratas –
sūnus Jonas, kuriam jau dvidešimt
treji, ir mano mylimas žmogus Rolan-
das, Lietuvoje gyvenančios sesutė su
šeima ir mamukas. Sūnus dabar gy-
vena Los Angeles, bet sako, kad jo na-
mai – Europa. Mano gyvenimo draugas
Rolandas – vilnietis, o mudu susipaži-
nome Los Angeles. Pajutau, kad visgi
labai gera su artimu žmogumi ben-
drauti ta pačia kalba, suprasti vienam
kitą, kartu grįžti į savo šalį. Rolandas
dalyvauja kino gamyboje. Jis – iš meno
departamento: bet kokią erdvę gali
pakeisti, joje sukurti, ką reikia. Jis la-
bai stiprus kūrėjas, daug laiko pralei-
džia dirbdamas prie įvairių projektų.
Hollywoode nuo kino niekaip nepa-
bėgsi...

Neseniai kelias savaites viešėjote Šve-
dijoje ir Lietuvoje. Kaip pavyksta dvi ame-
rikietiškų atostogų savaites ištęsti iki trijų
keturių?

O čia jau prasideda žaidimas...
Mano bosė pyksta, kad dėl šito esu tik-
ra europietė. O ką daryti, jei ameri-
kiečiai taip nesveikai žiūri į atostogas?
Man dažniausiai pavyksta į Lietuvą
grįžti du kartus metuose – vasarą ir
per Kalėdas. Išmokau, kad aš esu aš,
o darbas yra darbas. Niekada nesita-
patinu su „Warner Bros.” Turiu vidi-
nę nepriklausomybę, kuri man labai
svarbi. Aš pirmiausia susiplanuoju
atostogas, o tada derinu projektus,
nors daugelis daro atvirkščiai. Darbas
yra labai svarbus dalykas, bet turi su-
prasti, kad kompanija niekada nebus
tavo šeima. 

Parengta pagal „Žmonės.lt”
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Netrukus Lietuvoje viešės popiežius Pranciškus. Visi
laukiame šio palaimingo susitikimo, jo žodžių, kurie
įsipins savo dvasiniu žiedu į mūsų valstybės atkūri-
mo šimtmečio vainiką. Šia proga prisimintinas ir
pirmasis mūsų krašto žmonių gyvas susitikimas su po-
piežiumi, įvykęs prieš 27 metus  Lomžoje. Tada su-
sitikomesu Jonu Pauliumi II, vėliau (2014 m.) paskelbtu
šventuoju. Šis šventasis popiežius, turėjęs keliauninko
ir poligloto vardą,   katalikų Bažnyčiai vadovavo be-
veik 27 metus. Taigi, laiko tėkmės požiūriu mūsų ra-
šinys lyg sutaps su šia data. 

1991m. Lietuvos Prisikėlimo rytmetį dar tem-
dė sovietinės kariaunos žvanginami gink-

lai, užimtų pastatų tamsa, okupantų tankų riaumo-
jimai,  neįstengę užgožti mūsų tautos Tikėjimo ir Vie-
nybės Šviesos. Birželio 3-iosios  popietę, palaiminti
Kauno Petrašiūnų parapijos Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčios klebono kunigo Albino Graužinio, dabar
jau iškeliavusio į Viešpaties namus, išvykome į
Lenkijos Respubliką, kurioje turėjo įvykti istorinis
susitikimas su popiežiumi. Nuo seno gyvuoja posa-
kis: nematei popiežiaus, nematei Romos. Šį kartą lyg
pati Roma artėjo prie mūsų, artėjo savo dvasinių spar-
nų didybe ir nuoširdžiu paprastumu.

Prie valstybės sienos privažiavome pavakary.
Pasirodė   muitininkai – savi, lietuviškai kalbantys.
Nejučiomis tada pliūptelėjo sielos pasididžiavimas –
vėl mes esame valstybė, esame tos valstybės – Lietu-
vos Respublikos piliečiai, turime savo valstybingumo
ženklą – lietuvišką muitinę, savo žemę, savas, nors dar
gležnas sienas. Supratome, kad turime neteršti lietuvio
vardo, nedrumsti prekeiviškumo vilionėmis šios ke-
lionės tikslo. Gera buvo, kad tai suvokė mūsų autobuso
keleiviai – nė vienas nepažeidė šių principų. Prie mūsų
valstybės „durų” ant aukšto stiebo plevėsuojanti
Trispalvė, kaip  gerosios motinos saulėta ranka, mo-
juodama palinkėjo mums laimingos kelionės. Lyg už-
miršome, kad dar reikia pravažiuoti sovietinių mui-
tininkų rėtį: buvo patikrinti sąrašai, pasai, palygin-
tos pasų nuotraukos su veidu, patikrinti bagažai.

Lenkiją pasiekėme apie 7 valandą vakaro. „Kiek
turite vodkos, šampano”? – paklausė lenkų muiti-
ninkai, peržvelgę akimis autobuso vidų. Nė vienas
svaigalų neturėjome. Tačiau, deja, ne visų autobu-
sų keleiviai buvo tokie sąmoningi. Pasitaikė ir tokių
žmonių, kurie, dėdamiesi maldininkais, vežėsi bu-
telių su alkoholiu, neturėdami nei savigarbos, nei gė-
dos. Gerai, kad tokius pavyko sulaikyti dar lietu-

viškoje muitinėje.
Lenkija mus sutiko pasipuošusi popiežiaus port-

retais, savo tautinėmis bei Vatikano valstybės vė-
liavomis. Kai kur gatvės ir namai buvo pasipuošę švie-
čiančiomis girliandomis, įvairiaspalviais kaspinė-
liais, langų ertmėje įrengtais altorėliais.

Važiuodami Lenkijos žeme, pro autobuso  langą
draugiškai mojuodami rankomis, stengėmės pa-
sveikinti vietos gyventojus. Tačiau dauguma į mūsų
draugišką gestą nieko neatsakydavo, kai kas šiek tiek
pamojuodavo, o kai kas net rankų neištraukdavo iš
kišenių. Matėme ir besvirduliuojančių  žmonių su be-
spalviais žvilgsniais.

Artėjant prie Lomžos saulė vis labiau ritosi prie
žemės. Lyg draugiškesnius žmones pradėjome sutik-
ti, pamatydavome ir šypsenų, ir draugiškų rankų pa-
mojavimo. Apie pusę dvyliktos nakties lenkų policijos
grakštaus automobilio buvome palydėti į maldininkų
autobuso stovėjimo vietą – Petnicą, esančią už 5 km nuo
Lomžos. Netoliese gyvenantys žmonės parodė vandens
čiaupą nusiprausti, pasiūlė nakvynę ant šieno. Kas tu-
rėjo miegmaišius – nuėjo, o kas ne – pasiliko nakvoti
autobuse. Aš taip pat susirangęs ant sėdynės šiek tiek
snūstelėjau autobuse. Rytas išaušo gana greitai. Ap-
sidairę pamatėme daugybę dvejomis eilėmis tvar-
kingai išsirikiavusių autobusų, kurių vakare nebuvo.
Tarp stovinčių autobusų susidarė lyg savotiška gatvė.
Kai kurios mūsų moterys atsikėlusios apsirengė tau-
tiniais drabužiais. Visa mūsų buveinė nušvito mar-
gomis lietuviškų kostiumų spalvomis, trispalvėmis vė-
liavomis. Pasigirdo lietuviškų religinių giesmių ir pa-
triotinių dainų garsai. Tačiau šią šventinę nuotaiką
sugadino lenkų policininkų paskleista žinia, kad šią
naktį Vilniuje buvo užimtas parlamentas, esą daug su-
žeistų, užmuštų ir suimtų...  Pagalvojome – nejau nau-
jas okupantų siautėjimas? Gal pasinaudota aplinky-
bėmis – daugelio žmonių išvažiavimu į Lomžą, Jelci-
no  rinkimų užimtumu ar dar kuo nors?...  Visokios
mintys lindo į galvą. O gal visa tai netiesa, gal vien kie-
no paleista „antis”? Nutilo mūsų dainos, kur ne kur
pasigirdo ryškesni maldos garsai. Susirūpinę savo
krašto negandomis, pamažu pajudėjome link Lomžos.
Pakeliui mus pasiekė kita žinia – parlamentas Vilniuje
gyvas, jo užimti sovietinė kariauna dėl ten susirin-
kusių daugybės žmonių nedrįso. Po tokios žinios
lengviau atsidusome, veidai pragiedrėjo, iš žmonių šir-
džių nuaidėjo padėkos giesmė Aukščiausiajam, dar
aukščiau pakilo mūsų nešamos Trispalvės. 

Niekada Lomža nematė tiek daug lietuvių. Vien tik
iš Lietuvos jų atvažiavo 16 tūkstančių. O kur dar keli
tūkstančiai lietuvių iš Suvalkų, Seinų, Punsko, Lom-
žos. Lyg visa Lietuva atvyko susitikti su popiežiumi.

Miesto laukymėje, greta tuomet naujai stato-

Prieš 27 metus… 
Labai asmeniški prisiminimai apie susitikimą su popiežiumi

mos Dievo Gailestingumo bažnyčios, akį patraukė
gyvų gvazdikų žiedų sienelės fone įrengtas didžiu-
lis altorius. Prie jo popiežius turėjo aukoti šv. Mišias,
skirtas Lomžos vyskupystės žemdirbiams. Daly-
vauti Šventojo Tėvo aukojamose Mišiose čia susi-
rinko apie 200 tūkstančių žmonių. Nors visą dieną
prastovėta nevalgius vėjo nešiojamų dulkių lauke –
valgyti visai nesinorėjo. Lenkų skautai – berniukai
ir mergaitės – labai uoliai iš savo nešiojamų kibirė-
lių pagirdydavo ištroškusius vandeniu. Maistą atstojo
dvasinis nusiteikimas. Buvo perspėta, kad čia atei-
ti bus galima tik iki 1 valandos, paskui neįleisią. To-
dėl ir pradėta rinktis iš ryto, nes norėta užsiimti ge-
resnes, artimesnes vietas prie parengto tako, kuriuo
turėjo pravažiuoti popiežius Jonas Paulius II. Tačiau
to padaryti nepavyko. Žmonės pagal pažymėtą lei-
dimo numerį buvo skirstomi į įrengtus gardus. Prie
įėjimo kiekvienas kruopščiai buvo apžiūrimas. Ypač
atidžiai buvo tikrinami krepšeliai. Jokio stiklinio
indo nebuvo galima įsinešti.

Į Lomžą iš Lietuvos buvo atvykęs ir didelis bū-
rys saviveiklininkų, tačiau oficialiai jiems pasirodyti
nebuvo leista, motyvuojant tuo, kad tai nebuvo su-
derinta iš anksto.  

5 valandą po pietų virš mūsų galvų pasirodė
skrendantis malūnsparnis. Jis keletą kartų ap-
skriejo ratu  ir nuskrido. Už keliolikos minučių ne-
toli nuo mūsų danguje pasirodė jau žymiai didesnis,
baltos spalvos sraigtasparnis. Netrukus per garsia-
kalbį išgirdome diktoriaus balsą: „Mūsų lauko erd-
vėje pasirodė popiežiaus lėktuvas”... Ši paaiškinamoji
informacija buvo pasakyta ir lietuviškai.

Apskriejęs lauką, baltasis sraigtasparnis dingo.
Po neilgo laukimo pasigirdo vis stiprėjantys plojimai.
Sargybinių automašinų lydimas lauko asfaltuotame
take pasirodė stiklinio gaubto uždengtas lėtai va-
žiuojantis automobilis. Jame stovėjo, laimindamas
kryžiaus ženklu susirinkusius, baltais drabužiais ap-
sitaisęs ilgai lauktas Šventasis Tėvas. Subangavo iš-
tiestose rankose laikomi popiežiaus portretai, vė-
liavos. Vatikano, lietuviškomis ir lenkiškomis vė-

liavomis buvo papuoštas altoriaus šonas bei aikštė.
Pasigirdo giesmė. Popiežius, dar kartą palaiminęs su-
sirinkusius, drauge su jo laukusiais aukštais Baž-
nyčios kunigais – vyskupais, kardinolais –  pradėjo
aukoti šv. Mišias.

Baigdamas šv. Mišių auką, Popiežius pasakė la-
bai mielus žodžius, skirtus lietuviams: ,,Meilės ku-
pinus žodžius skiriu jums, mylimi lietuviai iš Seinų
ir Suvalkų žemės, ir tiems, kurie į šią Eucharistiją
ir rytdienos susitikimą atvyko iš Lietuvos į Lomžą”.

Susitikimo plakatas

Jonas Paulius II Lomžoje: ,,Lietuva! Girdžiu tavo balsą…”
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Po popiežiaus aukotų šv. Mišių
aikštėje pasiliko tik lietuviai. Jiems  at-
vykę lietuvių kunigai aukojo šv. Mišias.
Iš susirinkusių krūtinių plačiai nu-
vilnijo  Antano Strazdo parašyta ir vys-
kupo Motiejaus Valančiaus įvesta į
Lietuvos bažnyčias giesmė „Pulkim
ant kelių” bei kitos religinės giesmės.

Nekantraudami laukėme rytdie-
nos – birželio 5-osios, kada lietuviai tu-
rės progos Lomžos Šv. Arkangelo My-
kolo katedroje susitikti su Šventuoju
Tėvu. Jau nuo ankstyvo ryto vietos ir
atvykę lietuviai pradėjo rinktis prie ka-
tedros. Vieni turėjo leidimus patekti į
jos vidų, kiti – į šventorių, o treti vylėsi
pamatyti popiežių nors iš tolo. Iš 20
tūkstančių atvykusių į bažnyčią buvo
įleisti vos du tūkstančiai. Man teko būti
katedroje kartu su kunigu Kęstučiu
Kazlausku greta Didžiojo altoriaus,
visai netoli popiežiaus.

...Plojimais sutinkami į katedros
vidų įėję Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininko pa-
vaduotojas Česlovas Stankevičius, tuo-
metinės mūsų Vyriausybės atstovai. 

Aštunta valanda ryto. Visi atsisto-
ja – į katedrą įžengia gausių plojimų ly-
dimas Šventasis Tėvas su mūsų kar-
dinolu Vincentu Sladkevičiumi. Jo-
nas Paulius II eina lėtu žingsniu ne prie
jam parengto sosto, o prie susirinkusių
žmonių, juos laimindamas, paduoda-
mas ranką, lietuviškai sveikindamasis:
Garbė Jėzui Kristui. Jo rankos šilumą
teko patirti ir man. Popiežiaus skaid-
rią šypseną, jo gerą akių žvilgsnį daug
kartų teko matyti televizoriaus ekrane,
tačiau šį  sykį visa tai patyriau tiesio-
giai, artimai, dvasinio pakilimo šven-
tovėje. Pagalvoji, kad kiekvieną mūsų
šventę turėtų įprasminti ne išgerto
alaus bokalai, ne svetimų dainuškų
tarškalynės riksmas, o prasmingas
dvasingumo  ryšys, dvasinis džiaugs-
mas, mus jungianti lietuviška daina,
džiaugsmingai bei pagarbiai pakelta
Trispalvė ar Vyties ženklas. Dvasinis
pradas, lemiantis žmogaus būtį, artina
žmogų ir prie Dievo, sužadina jame ku-
riamąsias galias, praskaidrina sielą.
Tai jausdami gal ir geriau suprastume
vieni kitus, būtų mažiau neteisybės, tų
alinančių kivirčų, pavydo ir neap-
ykantos. Gera būtų jei mus pasiektų da-
bar jau Viešpaties ramybėje esančio
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II ne kar-
tą mūsų tautai siųstas palaiminimas.

Lietuvos kardinolas  Vincentas
Sladkevičius, sveikindamas Popiežių,
pažymėjo, kad čia gyvenantys lietuviai
– „ne emigrantai, o nuo seniausių lai-
kų vietiniai gyventojai, išsaugoję per
kartų kartas savo brangųjį dvasinį pa-
veldą – meilę katalikiškam tikėjimui,
lietuviškai kalbai ir kultūrai”. Mūsų
kardinolas tada išreiškė ir diplomati-
nių santykių tarp Vatikano ir Lietuvos
Vyriausybės atnaujinimo viltį.

Kalbėjęs Popiežius Jonas Paulius II
pabrėžė, kad kiekvienas žmogus bei
tauta turi teisę siekti laisvės ir teisin-
gumo. Ir čia pat į susirinkusius krei-
pėsi lietuviškai:

,,Lietuva! Girdžiu tavo balsą. Gir-
džiu balsą prie Baltijos gyvenančios
tautos. Ir atsiliepiu į šį balsą iš čia, kai
esu taip arti. Tikiuosi, kad šis susiti-
kimas su lietuviais Lomžoje priartins
tą dieną, kai keliaujančio Popiežiaus
kelyje bus ir Lietuva”.

Toliau Šventasis Tėvas juokauda-
mas pasakė, kad jis nemokąs taip lie-
tuviškai kalbėti kaip kardinolas Vin-
centas Sladkevičius, bet iki kelionės
Lietuvon išmoksiąs. Tai nebuvo vien
pasakyti žodžiai. 1993 m. rugsėjo pra-
džioje viešėdamas jau laisvoje Lietu-
voje, atsikračiusioje okupacinės ka-
riuomenės,  Jonas Paulius II  visas kal-
bas, skirtas lietuviams, tarė gražiais,

bėjai, skirta Maironio sukurta ir Čes-
lovo Sasnausko muzikiniu apvalkalu
apvilkta giesmė  „Marija, Marija”. Ją
paprašė pagiedoti pats popiežius per
mūsų kardinolą. Giesmės aiduose dar
kartą pajutome tą didžiulę vienybės
dvasinę jėgą, susitelkimo būtinumą,
Šventojo Tėvo artumą. Prisiminėme
1988 m. paskelbtus  Švč. M. Marijos me-
tus, nuo kurių stebuklingai prasidėjo
ir Lietuvos atgimimo procesas – gimė
Lietuvos sąjūdis, atvedęs mūsų kraštą
į Nepriklausomybės aušrą. Gaila tik,
kad kai kurie dabar įkopę į Valstybės
aukštumą žmonės, vengia ar nenori

organizacijos pirmininkų buvo prela-
tas Pranas Kuraitis, vėliau tapęs žymiu
filosofijos profesoriumi ir Ateitininkų
organizacijos kūrėju. Dar būdamas
klieriku P. Kuraitis 1903 m. Seinų se-
minarijoje per surengtą šventojo Tomo
Akviniečio minėjimą pirmą kartą vie-
šai savo pranešimą paskaitė lietuviš-
kai. Malonu prisiminti, kad man bū-
nant ministrantu Kauno katedroje,
turėjau progos su profesoriumi P. Ku-
raičiu pabendrauti. Nuoširdžiai per-
gyvenome sovietinės okupacijos me-
tais  jo suėmimą bei nuteisimą. 

Seinų kunigų seminarija Lietu-

prisiminti  tų gyvybingų mūsų tautai
tuometinio Sąjūdžio turėtų idėjų.

Po susitikimo su popiežiumi šven-
tas Mišias aukojo kardinolas Vincen-
tas Sladkevičius su Lietuvos vyskupais.

Grįždami į namus stabtelėjome
prie namų slenksčio Seinuose ir Puns-
ke. Seinai buvo žymiu švietimo ir kul-
tūros centru, kuriame plėtojosi lietu-
vybės židinys. Ypač 1826 m. įkurtoje
Kunigų seminarijoje. Seminarijos dau-
gumą sudarė lietuvių klierikai. Čia jie
buvo įkūrę slaptą lietuvių klierikų
draugiją, kurios tikslas – geriau iš-
mokti lietuvių kalbą, platinti lietu-
višką spaudą, domėtis savo krašto is-
torija, palaikyti žmonėse lietuvišką
tautinę dvasią. Draugijos nariai raši-
nėdavo į „Apžvalgą”, „Ūkininką”, „Var-

vai davė žymių rašytojų, knygnešių,
mokslo žmonių. Tarp jų – jau minėtas
profesorius P. Kuraitis, Martynas Si-
daravičius, Jonas Totoraitis, Jonas
Reitelaitis, Pranciškus Būčys, Motiejus
Gustaitis, Vincas Mykolaitis Putinas,
Vincas Kudirka, Petras Kriaučiūnas...

Seinuose ir apylinkėse 1919–1920
metais vyko kovos su lenkų kariuo-
mene. Deja, jėgos buvo nelygios – Sei-
nai, vienas iš lietuviškiausių to meto
kampelių buvo prarastas. Tas kovas
mena nelygioje kovoje kritusių mūsų
karių  savanorių kapai Berznyko baž-
nytkaimio kapinėse.

Seinuose dirbo ir mirė vyskupas
Antanas Baranauskas. Jį pagerbėme
Katedros dešinėje koplyčioje, kur jis
yra palaidotas. Prisiminėme jo jau-

Atvykus į Punską, pasitaikė ma-
lonus netikėtumas – dalyvavome nau-
jai pastatyto kryžiaus, žuvusiems Su-
valkų trikampyje lietuviams pagerbti
pašventinimo iškilmėse. Punsko dau-
gumą sudaro lietuviai. Ši vietovė ir va-
dinama  tame krašte gyvenančių lie-
tuvių centru 

Į namus grįžome praplėtę savo aki-
ratį, dvasiškai praturtėję – jaunesni ir
stipresni.

Šiais metais, minint garbingojo
popiežiaus, tikro mūsų tautos bičiulio
Jono Pauliaus II Lietuvoje viešėjimo 25-
ąsias metines ir prisimenant susitiki-
mą su juo Lomžoje, dar kartą prieš akis
praslenka šio žmogaus kilni asmeny-
bė, Vilniaus arkivyskupijos klausimo
išsprendimas ją įtraukiant į Lietuvos
bažnytinės provincijos struktūrą, di-
delio Lietuvos patrioto, garbingojo ar-
kivyskupo Julijono Steponavičiaus
grąžinimas į Vilniaus katedrą ir jo
siekių išlikti lietuviškai katedrai pa-
laikymas, susitikimai su Šventuoju
Tėvu Vilniuje, Kaune, Šiluvoje, Kryžių
kalne, pagaliau jo dideli nuopelnai su-
traukiant sovietinės vergovės grandi-
nes, jo viešėjimo Lietuvoje vaizdai.
Prisimintinos ir popiežiaus atvykimo
į Lietuvą išvakarėse didelį susidomė-
jimą turėjusios mano parengtos kil-
nojamos  parodos „Jono Pauliaus II
žingsniai”, rodytos  miesto mokyklose,
įmonėse bei  kitose įstaigose.  

Gyvenimo kelio ratas vis sparčiau
sukasi.  Tame rate – ir mūsų  buveinės
paveldas, mūsų prisiminimai:  vieni
ryškesni, kiti jau išblėsę. Svarbu to rato
sūkuriuose neprarasti istorinės at-
minties, savo savitumo, svarbu neiš-
tirpti vadinamo „pasaulio žmogaus”
kosmopolitinio liberalumo vilionėse,
svarbu išlaikyti savo tautinę dvasią, jos
dvasinę  krikščionišką kultūrą, kurią
taip vertino Jonas Paulius II. Sakoma:
žmogaus dvasia praturtėja tuo, ką ji
gauna, širdis – tuo, ką duoda. Šventa-
sis Tėvas Jonas Paulius II ne tik pra-
turtino mūsų dvasią, bet ir padovano-
jo mums savo širdies dalį.

Artėja Baltų vienybės diena, o su ja
ir popiežiaus Pranciškaus viešnagė
mūsų žemėje. Tikimės, kad ir šio po-
piežiaus žodžiai prisidės prie Lietuvos
žmonių, prie mūsų tautos vienybės
išsaugojimo, dar labiau pažadins mūsų
tautos širdyje  glūdinčias dvasines kū-
rybines  jėgas.

Straipsnio autorius – svečiuose pas kauno 4-tos vidurinės m-los mokinius.

taisyklingai sukirčiuotais sodriais lie-
tuviškais žodžiais, išreikšdamas dar
kartą tikrą pagarbą ir meilę mūsų
tautai.

Beveik valandą trukusį susitikimą
su Jonu Pauliumi II vainikavo Švč.
Mergelei Marijai – mūsų tautos glo-

pą”. Įdomu pažymėti, kad gresiant pa-
vojui išaiškinti ir likviduoti minėtą
draugiją – ji buvo reorganizuota į klie-
rikų penkiukių organizaciją. Jos bran-
duolį sudarė penki asmenys. Kiekvie-
nas iš jų dar organizuodavo savo pen-
kiukes. Pažymėtina, kad vienas iš šios

nystės idealizmą, nemirtingąją lietu-
viškojo miško simfoniją – „Anykščių
šilelį”. Susitikome su čia gyvenančių
lietuvių būriu. Jie pasiguodė savo var-
gais kovojant dėl lietuvybės išlikimo,
dėl teisės lietuviškai melstis jų tėvų
statytoje bažnyčioje.

Laikraščių iškarpos – įvykio liudininkės. Žinutė apie po Lietuvą keliaujančią popiežiui skirtą parodą.                 Iš Z. Tamakausko archyvo



10 2018 RUGSėJO 11 D., ANTRADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

liEtUVA iR pAsAUlis

Aptarė kaliningrado militarizaciją
Vilnius (KAM inf.) –

Augant Rusijos kariniams
pajėgumams regione,
NATO pajėgos ir augantis
finansavimas gynybai yra
būtinas, teigia krašto ap-
saugos ministras Raimun-
das Karoblis. 

„Išliekant realioms
grėsmėms prie rytinių
NATO sienų, tinkamas visų
Aljanso šalių gynybos fi-
nansavimas svarbus veiks-
nys užtikrinant saugumą.
Tuo tarpu NATO pajėgų
buvimas regione ir oro gy-
nybos užtikrinimas išlie-
ka prioritetiniais NATO
darbotvarkės klausimais”, – susitikęs
su NATO Parlamentinės Asamblėjos
generaliniu sekretoriumi David Hobbs
sakė R. Karoblis. 

Su D. Hobbs ministras taip pat ap-
tarė didėjantį Rusijos karinį pajėgumą,
ypač prie rytinių Aljanso sienų, bei
nuolat didėjantį Kaliningrado srities
militarizavimą, augančias hibridines
grėsmes kibernetinėje ir informaci-
nėje erdvėje bei galimas atgrasymo
priemones. 

Susitikime taip pat dalyvavo sei-
mo narė Rasa Juknevičienė, kovą iš-
rinkta NATO Parlamentinės Asamb-
lėjos prezidente ir šį mėnesį pradė-
sianti eiti šias pareigas. 

NATO Parlamentinė Asamblėja

Atvyks Vokietijos kanclerė A. Merkel
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Rug-

sėjo 14 d. į Lietuvą atvyksta Vokietijos
kanclerė Angela Merkel. Trečiąkart
mūsų šalyje viešėsianti Vokietijos va-
dovė dvišalio vizito metu dėmesio skirs
ir Rukloje dislokuotus Vokietijos ka-
riams, kurie vadovauja NATO prieša-
kinių pajėgų batalionui mūsų šalyje. 

D. Grybauskaitė su kanclere ap-
tars svarbiausius ES darbotvarkės
klausimus, bendradarbiavimą gynybos
srityje, tolesnes ekonominių ir verslo
ryšių perspektyvas. 

„Šį rudenį Europos Sąjungos lau-
kia neatidėliotini sprendimai dėl at-
sako į migracijos iššūkius, ateities

santykių su Jungtine Karalyste, nau-
jo daugiamečio ES biudžeto – būtent
šiems klausimams vadovės skirs dau-
giausia dėmesio. Kylančio populizmo,
nacionalizmo, izoliacinių nuotaikų
akivaizdoje Europai ypač reikalinga at-
sakinga lyderystė, todėl Lietuva tvir-
tai remia Vokietijos ir kanclerės A.
Merkel pastangas stiprinti ES bei jos
vaidmenį pasaulyje”, – teigiama pra-
nešime.  

Po dvišalio prezidentės ir Vokie-
tijos kanclerės susitikimo preziden-
tūroje įvyks darbo pietūs, kuriuose
taip pat dalyvaus Lietuvos, Latvijos bei
Estijos premjerai.

Tikimasi naudos iš popiežiaus vizito
Vilnius (Mano vyriausybė) – Po-

piežiui Pranciškui aplankius Lietuvą,
gali padaugėti piligrimų kelionių į
mūsų šalį, tačiau tam reikia įdėti ir
savo įdirbio – religinio turizmo niša
yra dar neišnaudota, pripažįsta Vals-
tybinis turizmo departamentas.

Kaip teigia departamentas popie-
žiaus Pranciškaus vizitas neabejotinai
prisidės prie Lietuvos, kaip patrauklios
piligriminiam ir religiniam turizmui
šalies, žinomumo didinimo. 

Popiežiaus vizitą nušvies daugiau
nei 200 užsienio žurnalistų. 

Lietuva daugiausiai piligrimų su-
laukia iš Lenkijos. Jie lanko Aušros
Vartus, Vilniaus arkikatedrą, Kryžių
kalną, Šiluvą, Kauno arkikatedrą. 

Piligriminis turizmas Lietuvoje
yra plėtojamas – atidarytas Camino de
Santiago kelio ruožas Lietuvoje, „Vil-
nius GO” paruošė piligriminį marš-
rutą „Vilnius – Gailestingumo mies-
tas”, ruošiantis popiežiaus vizitui
skleidžiama informacija užsienyje
apie piligriminius traukos objektus
Lietuvoje ir kita.

Paveikslas iš žmonių veidų
Vilnius (ELTA) – Popiežiaus vizito

Lietuvoje organizatoriai kviečia žmo-
nes siųsti nuotrauką ir tapti Dievo
Gailestingumo atvaizdo dalimi. Dievo
Gailestingumo paveikslas, sudarytas iš
daugybės žmonių veidų, bus parodytas
rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje
ekranuose, jaunimui laukiant at-
vykstančio popiežiaus Pranciškaus.

Oficialioje vizito svetainėje
www.popieziausvizitas.lt kiekvienas

gali įkelti savo portretinę nuotrauką,
kuri bus panaudota Gailestingumo
paveikslui sukurti. 

Portretinių nuotraukų internetu
laukiama iki rugsėjo 19-osios. Šis sim-
bolinis iš daugelio portretų sudarytas
atvaizdas kvies kelio ieškantį jaunimą
atpažinti savyje Dievo paveikslą.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje
lankysis rugsėjo 22-23 dienomis, jis vie-
šės Vilniuje ir Kaune.

JAV investuoja į ateities dirbtinį intelektą
Washingtonas (ELTA) – Penta-

gono mokslinių tyrimų padalinys pra-
nešė, kad investuoja 2 mlrd. JAV dole-
rių, siekdamas kurti dirbtinį intelektą
su „žmogiškojo bendravimo” įgūdžiais. 

Dabartinės kartos pažangios ma-
šinos ir robotai negali būti lengvai at-

naujinami, kai atsiranda naujų tech-
nologijų, ir mokslininkai nori, kad
jie išmoktų atsinaujinti patys.

Dauguma tyrimų, kuriuos finan-
suoja Pentagonas, yra sutelkti į tech-
nologijas, kurias galima panaudoti
kovose, pavyzdžiui, dronai. 

Tarėsi Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadai 
Oslas (ELTA) – Rugsėjo 6-7 d. Lie-

tuvos kariuomenės vadas generolas lei-
tenantas Jonas Vytautas Žukas Nor-
vegijos sostinėje Osle dalyvavo Jung-
tinių Amerikos Valstijų pajėgų vado
Europoje (angl. U. S. European Com-
mand, EUCOM) generolo Curtis Sca-
parrotti ir Norvegijos kariuomenės
vado admirolo Haakon Bruun-Hanssen
surengtoje Šiaurės Europos šalių ka-
riuomenių vadų konferencijoje, skir-
toje regioniniam saugumo stiprini-
mui aptarti.

Šiaurės Europos šalių kariuome-
nių vadų konferencijoje taip pat daly-
vavo Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Norvegijos, Suomijos, Švedi-
jos, Vokietijos kariuomenių vadai ir vy-
riausieji puskarininkiai, taip pat aukš-

čiausias Islandijos atstovas saugumo,
gynybos ir kariniams reikalams. 

Joje vadai apsikeitė nuomonėmis
apie saugumo grėsmes, bendradar-
biavimo ir sąveikos galimybes į jas rea-
guojant ir tokiu būdu užtikinant re-
gioninį saugumą.

Gen. C. Scaparrotti vadovaujama
JAV pajėgų Europoje vadavietė yra
atsakinga už JAV pajėgų Europoje pa-
rengimą, strateginės prieigos iš JAV
užtikrinimą, atgrasymą nuo karinių
konfliktų, sąlygų Aljansui stiprinti
partnerystę ir kovoti su tarptautinėmis
grėsmėmis sudarymą, siekiant ap-
saugoti ir ginti JAV. 

Vadavietei pavaldūs apie 50 tūkst.
JAV sausumos, oro, jūrų ir specialių-
jų operacijų pajėgų karių. 

Nuteistas dar vienas buvęs D. Trump padėjėjas
Washingtonas (BNS) – Buvusiam

JAV prezidento Donald Trump padė-
jėjui, kurio ryšiai su rusais išprovo-
kavo tyrimą dėl galimo sąmokslo su
Maskva, už melavimą Federaliniam ty-
rimų biurui (FTB) buvo skirta trumpa
laisvės atėmimo bausmė.

Federalinis teisėjas Randolph
Moss buvusį patarėją užsienio politi-
kos klausimais George Papadopoulos
nuteisė kalėti 14 dienų.

Skelbdamas nuosprendį teisėjas
atsižvelgė į G. Papadopoulos prisipaži-
nimą kaltu ir pareiškimą, kad jis gailisi
dėl savo elgesio, bet pabrėžė, jog buvęs
pareigūnas „melavo atliekant nacio-
naliniam saugumui svarbų tyrimą”.

G. Papadopoulos yra jau an -

tras  žmogus, nuteistas specialiajam
prokurorui Robert Mueller jau 16 mė-
nesių vykdant platų tyrimą dėl įta-
riamo D. Trump rinkimų štabo są-
mokslo su Rusija.

ES prisideda prie Lietuvos raginimo „Walmart“ 
Briuselis (BNS) – Europos Są-

jungos (ES) misija Jungtinėse Valsti-
jose išsakė paramą Lietuvos ragini-
mui, kad amerikiečių prekybos tinklas
„Walmart” pašalintų iš prekybos marš-
kinėlius su sovietų simboliais, nes jie
žeidžia sovietų teroro aukas.

„Žinome apie nerimą keliančią
padėtį, kad „Walmart” ir kitos par-
duotuvės prekiauja marškinėliais ir
panašiais daiktais su sovietiniais sim-
boliais”, – sakė ES delegacijos JAV at-
stovė Maria Belovas.

„Palaikome ryšį su šalimis narė-
mis šiuo klausimu ir visiškai palai-
kome iniciatyvą pasmerkti šią prak-
tiką”, – pridūrė diplomatė.

Pasak jos, ES turi pareigą saugo-
ti milijonų persekiotų žmonių atmi-
nimą.

„Totalitarinių režimų vykdyti mi-
lijonų žmonių trėmimai, kankinimai
ir žudymai niekada neturėtų būti už-
miršti, o prekyba marškinėliais ir pa-
našiais daiktais su kaltininkų simbo-
liais yra labai neraminanti”, – sakė M.
Belovas.

„Walmart” jau sulaukė Lietuvos
ambasadoriaus bei trijų Baltijos šalių
politikų raginimų išimti iš prekybos
marškinėlius su kūju ir pjautuvu bei
užrašu SSRS.

Antrojo pasaulinio karo metais So-
vietų Sąjungai okupavus Lietuvą, į la-
gerius ir tremtį buvo išvežta daugiau
nei ketvirtis milijono šalies gyventojų,
per ginkluotą pasipriešinimą žuvo 21
tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.

Lietuvoje sovietų simbolika yra
draudžiama. 

„British Airways“ kompensuos klijentams 
Londonas (ELTA) – Britų oro li-

nijos „British Airways” išmokės kom-
pensaciją klientams, kurių duomenys
buvo pagrobti per piktavališką prog-
ramišių ataką, pareiškė BA vadovas.

„British Airways” atskleidė klien-
tų, dariusių skydžių užsakymus rugp-
jūčio 21 – rugsėjo 5 dienomis, asmeni-
nių bei finansinių duomenų, įskai-
tant 380 tūkst. mokėjimo kortelių, va-
gystę. „Programišiai pagrobė asme-

ninius ir finansinius klientų, dariusių
užsakymus mūsų tinklalapyje ir prog-
ramėlėje, duomenis”, – paskelbė ben-
drovė, pridūrusi, kad į klientų kelionių
ar pasų duomenis nebuvo įsilaužta.

Oro linijos patarė visiems klien-
tams, kurie įtaria, kad jų duomenys ga-
lėjo būti pavogti, susisiekti su savo ban-
ku ar kreditinės kortelės tiekėju ir lai-
kytis jų rekomendacijų. 

Su NATO Parlamentinės Asamblėjos generaliniu sekre-
toriumi D. Hobbs (dešinėje) susitiko kAM ministras r. ka-
roblis (viduryje) ir seimo narė r. Juknevičienė (kairėje),
išrinkta NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidente.

KAM/A. Pliadžio nuotr.

G. Papadopoulos nuteistas kalėti 14 dienų.
The Irish Times nuotr.

yra tarpparlamentinė organizacija,
kurioje NATO valstybių parlamentarai
kartu su asocijuotais Asamblėjos na-
riais bei kitų šalių partneriais aptaria
jų šalims ir visam Aljansui rūpimus
klausimus politikos, saugumo ir eko-
nomikos srityje. 

NATO Parlamentinės Asamblėjos
tikslas – būti forumu, kuriame NATO
valstybių parlamentarai kartu su savo
kolegomis iš kitų valstybių galėtų keis-
tis nuomonėmis ir idėjomis, ieškoti
bendrų sprendimų užtikrinant saugu-
mą bei stabilumą.

NATO Parlamentinė Asamblėja į
sesijas renkasi du kartus per metus –
pavasario ir metinę rudens. Sesijos
kasmet vyksta skirtingose šalyse. 
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PETRAS V. KISIELIuS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai 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

,,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

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 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

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Čikagos lietuvių bėgimo klubo nariai E. Samocik ir A. remeika – šių metų Vilniaus mara-
tono dalyviai.                            Nuotr. iš asmeninio albumo

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Čikagos lietuvių bėgimo klubo entu-
ziastai nerimsta: du iš jų – Algimantas
remeika ir Edita Samocik nuskrido į Lie-
tuvą tam, kad galėtų dalyvauti 15-aja-
me Vilniaus maratone, kuris vyko pra-
ėjusį sekmadienį, rugsėjo 9 dieną. 

Šiais metais bėgti ,,Danske Bank
Vilniaus maratone” užsiregist-
ravo daugiau nei 15 tūkstančių

bėgimo entuziastų iš 55 pasaulio vals-
tybių. Dalyviai galėjo pasirinkti bėgi-
mo distanciją: vieni rinkosi pusmara-
tonio trasą, kiti 4,2 kilometro ,,Šei-
mos bėgimo” distanciją, vaikai rikia-
vosi prie 200 metrų bėgimo starto. 

Tik patys rimčiausi ir stipriausi
bėgimo aistruoliai pasirinko pilną ma-
ratono distanciją – 42 kilometrus ir 195
metrus. Maratono dalyviai tradiciš-
kai startavo ir finišavo Katedros aikš-
tėje. Bėgimo trasa driekėsi Neries pau-
piu, tęsėsi Žvėryne, Vingio parke, Ge-
dimino prospekte ir Senamiestyje. Ma-
ratono bėgikams teko įveikti du ratus.

Tarp pastarųjų sportininkų buvo
ir A. Remeika bei E. Samocik. Edita tra-

dicinę solidžią maratono distanciją
įveikė per 3 valandas 54 minutes ir 26
sekundes. Algimantas nedaug nuo jos
atsiliko – finišavo 20 minučių vėliau.
Tačiau A. Remeikai pasisekė gauti
ypatingą numerį. Jo marškinėliai buvo
pažymėti skaičiumi 100. Prieš mara-
toną daugelis pažįstamų klausė, ar Či-
kagos lietuvis turi kokių ypatingų pa-
žinčių, kad jam taip pasisekė.

A.Remeika po maratono trumpai
pasidalijo su ,,Draugu” įspūdžiais iš
maratono. Vienas iš įdomesnių – bėgi-
kas iš Afrikos visą distanciją įveikė bė-
gdamas basas. 

Remeika pasakojo, kad bėgioti pra-
dėjo tik prieš dvejus metus, 2016 metų
vasarą, kartu su Čikagos lietuvių bė-
gimo klubu. Pirmąjį maratoną jis įvei-
kė 2017 metų spalį Čikagoje. Tada nu-
tarė maratoną nubėgti Vilniuje, Lon-
done, Tokijuje ir Maskvoje. Būtent
ten, kur gyvena po pasaulį išsiblaškiusi
Algimanto šeima. 

,,Jau tiksliai žinau, kad kitų metų
vasario 17 dieną bėgsiu Kyoto (Japo-
nija) maratone. O paskui pabandysiu
,,įsibrauti” į balandžio mėnesį vyk-
siantį Londono maratoną”, – sakė A.
Remeika

Iš Čikagos – į Vilniaus maratoną

A. remeikai atiteko simboliškas, 100-asis marškinėlių numeris.
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�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) rugsėjo 16 d. 10 val. r. švęsime 24-
tąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Taip pat kviečiame dalyvauti lietuviškose šv.
Mišiose ketvirtadieniais 8:30 val. r.

� Rugsėjo 23 d. kviečiame vykti į Lietuvos
valstybingumo atkūrimo 100-mečiui skirtą
šventę ,,Friendship Botanic Garden” Michi-
gan City, IN. Nuo Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios Marquette Parke 11 val. ryto iš-
vyks autobusas. Norinčius važiuoti autobu-
su kviečiame registruotis parapijos raštinė-
je ar bažnyčioje po Mišių. Nelaukite iki pa-
skutinės dienos – vietų skaičius ribotas.
Skambinti Audrai tel. 773-776-4600.

� Rugsėjo 30 d. 5 val. p. p. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje vyks 2018 Metų
žmogaus – LR Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktoriaus
Marijaus Gudyno pagerbimo iškilmės ir po-

kylis. Kviečiame dalyvauti ir iš anksto užsi-
sakyti bilietus. Kreiptis el. paštu: info@bal-
zekasmuseum.org arba tel.: 773-582-
6500.

� Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam
Lietuva” vyks š. m. lapkričio 3 d. Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont,
IL 60439. Muzikinę programą atliks talen-
tingi jaunieji muzikantai: Dovas Lietuvnin-
kas (trimitas) ir Tadas Motiečius (akordeo-
nas). Kokteiliai – 5:30 val. v.; koncertas –
6:30 val. v.; šventinė vakarienė – 7:30 val.
v. Tel. pasiteiravimui: 630-257-1616.

� Spalio 18–21 d. New Yorke pirmą kar-
tą vyks Baltijos šalių kino festivalis – The Oth-
 er Cinema of Northern Europe. Su festiva-
lio programa susipažinsite ir bilietus įsigysite
tinklalapyje: https://www.balticfilmfesti-
val.com/. Jei norėtumėte prisidėti prie sėk-
mingo festivalio įgyvendinimo – tapti sava-
noriu, rėmėju ar kt. – labai lauktume Jūsų
pasiūlymų el. paštu ny@mfa.lt.

Sekmadienį, spalio 14 d., Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte vyks Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo šven-
tė. Per abiejas ryto Mišias (9 ir 11 val.) bus ypatingai meldžiamasi už vienuoli-
jos seseles. Po kiekvienų pamaldų bus vaišės salėje su trumpa programėle, api-
būdinančia vienuolijos istoriją ir seselių didelį įnašą lietuvių visuomenei. 

kviečiame visus Čikagos apylinkių lietuvius dalyvauti, 
pabendrauti, pagerbti seseles.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Lietuvių Opera Čikagoje pristato

rugsėjo 30 d. 1 val. p. p. 
Švč. M.  Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje

pasaulyje žinomas tenoras 

VAIDAS VYŠNIAUSKAS
(Kristian Benedikt) 
Dalyvauja 
Lietuvių Operos Čikagoje choras ir solistai  

V. Vyšniauskas – vienas ryškiausių Otello ir Samsono vaidmenų atlikėjų. Pavy-
džiojo mauro partiją jis atliko Miuncheno, Vienos operose, Salzburgo Velykų fes-
tivalyje, Samsono – prestižiniame Pekino nacionaliniame menų centre, o 2018-
2019 m.  sezoną dainuos New Yorko Metropolitan Opera scenoje. Dainininkas
sėkmingai debiutavo ir Londono Covent Garden teatre, o neseniai dainavo ,,Tos-
ca” Llangollen festivalyje kartu su legendiniu Bryn Terfel ir Kristine Opolais. V. Vyš-
niauskas bendradarbiavo su daugybe garsių režisierių ir dirigentų. Jis niekada ne-
praleidžia progų pasimokyti iš garsiųjų kolegų, tobulinasi pas žymųjį italų tenorą
Gianfranco Cecchele ir net poilsį derina su darbu.

Auka prie įėjimo 25 dol.    Tel. 708-250-4590 

www.draugas.org  •  www.draugas.org/news •  www.draugas.org/lh 
www.facebook.com/draugolaikrastis

Programoje:
Kauno folkloro 

ansamblis
„ŽAISA”

2018 m. spalio14 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 

14911 127th St., Lemont, IL

DRAUGO

POKYLIS

Pradžia – 12 val. p. p. 
Pietūs – 1 val. p. p. 
Kaina asmeniui – 70 dol. 
Bilietus galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org

Mieli Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos geradariai,
kviečiame prisidėti prie kilnios misijos!

Paremkite vargingai gyvenančius žmones, neįgaliuosius ir
jaunimą iš visos Lietuvos, kad  jie galėtų dalyvauti

susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi.
Jūsų auka bus skiriama kelionių bei apgyvendinimo išlai-

doms sumažinti ar padengti, mitybai. 

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
https://www.gofundme.com/pope-in-LT

Nuoširdžiai dėkojame. 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa


