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Jaunam kompozitoriui –
įvertinimas iš Lietuvos
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Los Angeles gyvenantis pro-
fesionalus kompozitorius, 33-
ejų metų Kęstutis Daugirdas

neseniai sužinojo puikią nau-
jieną. Jo sukurta chorinė daina
,,Užaugo liepa” 2018 metų Lie-
tuvos nacionalinio kultūros
centro organizuojamame naujų
kūrinių konkurse laimėjo pirmąjį
prizą. 

K. Daugirdas, baigęs Ber-
klee College of Music (Bostonas,
MA), kur įgijo filmų kompozito-
riaus specialybę ir University of
Illinois at Urbana-Champaign
(mokėsi chorinės muzikos ugdy -
mo), įgytas žinias taiko savo dar-
buose: kuria dainas, taip pat mu-
ziką filmams, reklamoms. Be to,
turi ir įvairiausios kitokios veik-
los. K. Daugirdas prisidėjo ir prie
to, kad lietuviškas miuziklas ,,Žy-
gimanto Augusto ir Barboros
Radvilaitės legenda”, kuris ne-
trukus bus rodomas Auditorium
Theatre, būtų suprantamas ame-
rikiečiams. Jis išvertė miuziklo
tekstą į anglų kalbą, ir šie titrai
bus rodomi spektaklio metu.                             

– 3 psl. K. Daugirdas: ,,Jeigu ne mano draugė Brooking Gatewood, darbas ir muzika pasiimtų
vi są mano gyvenimą.”

Rugsėjo 28–30 dienomis Portlan de, Oregono valstijoje, vyksta
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXII Tarybos pirmoji sesija,
kurioje dalyvauja ne tik per 100 pačių aktyviausių Amerikos lie-

tuvių, bet ir JAV diplomatinio korpuso nariai, generaliniai kon sulai
bei LR Seimo atstovės, šiam renginiui specialiai atvyksiusios iš Lie-
tuvos. Renginio išvakarėse, kalbinome JAV LB XXII Tarybos sesijos
organizacinio komiteto pirmininką Lauryną R. Misevičių.    – 5 psl. 

Portlande
prasidėjo 

istorinė JAV
Lietuvių

Bendruomenės
Tarybos sesija

Ingrida ir Laurynas Misevičiai didžiuojasi Portlando Lietuvių Bendruomene
ir faktu, kad šis miestas pasirinktas JAV LB XXII tarybos sesijai. 

Asmeninio archyvo nuotr.



JULIUS SASNAUSKAS OFM

Pirmadienio rytas be popiežiaus Pranciškaus niaurus
ir tuščias. Mai šosi po kojomis purvini, patižę klevo la-
pai, kurių vakar dar nebuvo. Prie šais bažnyčią styro
šlapi turistai, pri versti klausytis senų anekdotų apie
Napoleoną. Pilies gatve dar defiliuoja užsilikusių
miesto svečių, bet dažnas taikosi smukti į kokią kavinę,
ten smagiau. Lynoja, kaip ir dera rugsėjo galui. Ne-
suprasi, kuo mes įtikome dangui, jog savaitgalį nei Ka-
tedros aikštėje, nei Santakoje neiškrito nė lašelio. Per
popiežiaus Mišias net blykstelėjo vaivorykštė, lyg bū-
tume Nojaus laive, pasiekusiame išsigelbėjimo kran-
tą. Liks mįslė dėl tos stebuklingos vasaros, rodos, irgi
laukusios Pranciškaus. Lygiai ir dėl jo pa ties apsi-
sprendimo aplankyti mus. Jis sakė susapnavęs angelą,
kviečian tį keltis ir keliauti prie Baltijos. Panašu į tie-
są.  

Šeštadienį papamobilis pakeliui iš Aušros vartų,
deja, nestabtelėjo prie Bernardinų bažnyčios,
nors bu vo suėjusi minia žmonių, klebonas iška -

bino sveikinimo plakatą, suorganizavo dūdų or-
kestrą. Šventasis Tė vas prašvilpė pro šalį, ir viskas.
Proto ko le nenumatyta (nors labai logiška) stotelė įvy-
ko Žiupronių gat vėje, ties Vilniaus hospiso namais.
Visi ligoniai ten buvo išnešti į lauką su savo mir ties
guoliais. Pranciškus išlipo ir kiekvieną jų palaimi-

no, paglostė, už juos meldėsi. Čia jau tikrų tikriau-
sia Evangelijos iliustracija. Vienas prie vieno. Per Mi-
šias Santakoje, kai dia konas giedojo apie Jėzų, ap-
kabinusį mažą vaikelį, knietėjo staiga išvysti ką nors
panašaus. Draugė, stebėjusi televizijos translia ciją,
rašė vėliau, kad altorių apsupę keli šimtai kunigų vie-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Nepasirodė mažai
nodais žaliais arnotais buvo jai panašūs į žolę.
Būtų jau iš kito evangelinio paveikslo.

Kadangi Kauno bernardinų vienuolynas visai
šalia Santakos, sekmadienio Mišių laukėme poniš-
kai. Pro mūsų kambario langelį mišių palapi nė ro-
dėsi kaip ant delno, būtum ga lėjęs dalyvauti litur-
gijoje neišeida mas iš namų. Per visą naktį ten triū-
 sė darbininkai. Baltas popiežiaus sos tas laukė ryto
pirmame vienuolyno aukšte. Kitoje salėje vyskupai,
irgi ilgai nenuėję miegoti, matavosi baltas mitras,
savo vyskupiškas kepu res. Kai vidury nakties pra-
budęs atsidariau langą, Santakos parke jau ma tėsi
maldininkų. Iki Mišių buvo likusios daugiau nei sep-
tynios valandos. Gal čia tie mažutėliai iš Evangeli-
jos? Gaila, kad niekas nepadėkojo jiems už grum-
dymąsi traukiniais ir autobu sais, už šaltą, bemiegę
naktį. Tur būt Pranciškus nebuvo informuotas apie
technines vizito detales.  

Bet laukti neprailgo. Skirtingų vyskupijų ku-
nigai turėjo progą susitikti, pasišnekučiuoti, at-
naujinti ry šius. Kažkokie vienuoliai šalimais, su sėdę
ratu, ramiai užkandžiavo. Mi šios dar negreit, bus iš-
laikytas eucha ristinis pasninkas. Šimtatūkstanti nei
miniai apšilti, įsijausti buvo pa rengta programa,
toks Mišių preparty, su maldomis, giesmėmis, video
intarpais, mini pamoksliukais, vadinamaisiais liu-
dijimais. Telšių vyskupas, programos vedėjos pa-
klaustas, kas gi nutinka, gyvenime sutikus Die vą,
ilgai negalvodamas puikiai dėjo, kad su Dievu „ma-
žai nepasi ro dys”. Ir dar siūlė prisisegti saugos dir-

žus. Liuks, pataikyta į Pranciš kaus stilių. Gal kiek
persistengta de monstruojant ant scenos pavyzdin-
gas, savimi patenkintas šeimas, turbūt iš inercijos
manant, jog Pran ciškus imsis tos temos. Bet jo kal-
bose, kaip girdėjome, vyravo praeities pamokos, ti-
kėjimo kankinių ir išpa žinėjų paveldas, raginimas

nepamirš ti savo šaknų, neprarasti ryšio.
Šiaip iš popiežiaus pamokslo per Mišių liturgiją

Santakoje galėjai daugiau tikėtis. Turint galvoje ir
tai, kad Evangelijos ištrauka buvo tarsi tyčia pri-
taikyta auditorijai. Mūsų pokolo ni jinei situacijai,
kaip sakytum moks liškai. „Jei kas trokšta būti
pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!” Ir, ži-
noma, dar tas vaikelis, apkabintas Jėzaus ir rodomas
apaštalams kaip pavyzdys, atskaitos taškas. Tik čiul-
bėk ir čiulbėk, juo labiau, jei esi iš Pranciškaus Asy-
žiečio mokyklos. Bet popiežiaus pamokslas buvo san-
tūrus ir sausas. Paprasčiausia evangelinių eilučių
egzegezė. Gal tam, kad atitiktų mažutėlių dvasią? Gal
jis nėra stadionų pamokslininkas, užburiamas šim-
to tūkstančių? Kad grįžtamasis ryšys ar dialogo prin-
cipas labai svarbus Pranciškui, kai jis kalba, jau
anksčiau pastebėta. Ar kažin ko trū ko Santakoje, kad
popiežius padėtų į šalį iš anksto parengtą homiliją
ir prabiltų tiesiai, su visa savo kalbėjimo jėga ir gy-
vumu?

Vėliau Kauno katedroje, per susitikimą su dva-
sininkais, seminaristais, vienuolėmis ir vienuoliais,
jis parodė, ką gali. Sausakimša katedra plojo, jam pa-
linkėjus, kad kunigai ir pašvęstojo gyvenimo žmo-
nės nebūtų senberniai ir senmergės. „Bažnyčia
kaip mama, Dievas kaip tėtis – štai ką turite įkū-
nyti!” – kelis sykius kartojo Pranciškus. Nėra labai
nauja, bet kas nemato, jog bus ir bus aktualu tai su-
tanų ir įvairiaspalvių abitų jūrai. Ir apie amžinas
klerikalizmo pagundas. Smetonos laikų klerikaliz-
mas, laikęsis ir sovietmečiu, buvo naivus, primity-
vus, tikrai nesimpatiškas ir todėl mažiau pavojin-
gas. Šiandien jis kur kas išmanesnis, kaip ir viskas
aplinkui. Jeigu valdžia ir garbė – tai ne su davat-
kėlėmis, bučiuojančiomis tau ranką. Jeigu pinigai
– tai ne sekmadienio rinkliavos ar centai aukų dė-
žutėse. Jeigu diktatas, sąžinės prie vartavimas – tai
ne juokingi griausmai iš sakyklos, bet subtilios sche-
 mos, viešųjų ryšių machinacijos, iš populistinės po-
litikos pasiskolinta retorika ir metodai. Mūsų laikų
kle rikalizmas, jei reikia, gali be perstojo suokti apie
Dievo gailestingumą, rengti šlovinimus ir adoraci-
jas, imituoti kuklumą ir paprastumą. Pran ciškaus
siūlomas priešnuodis yra elementarus: svetingai pri-
imti ir pamil ti kitą, domėtis jo poreikiais, bend ruo-
 ju gėriu. Išmesti iš Bažnyčios veidrodžius.

Nežinau, ką jaučia Romos gyventojai, nuolat bū-
dami beveik po vienu stogu su Pranciškumi, savo
miesto vyskupu, bet kol jis tas dvi trumpas rugsė-
jo dienas viešėjo su mumis, buvo gera, gražu, sau-
gu. Mūsų vienuolyno broliukas studentas, to geru-
mo ir gražumo paveiktas, Kauno katedroje prasi-
brovė prie išeinančio Pranciškaus ir sugebėjo jam
perduoti savo kepurę. Juodą, su snapeliu, pa puoštą
bernardiniška saulute ir Jė zaus monograma IHS.
Panašiai atrodo ir jėzuitų ordino emblema, taigi
Pranciškui tiktų. Laimingas studentas neužmirš to-
kio įvykio visą gyveni mą. Iš tiesų, kiek nedaug rei-
kia kiekvienam, kad nematomasis Die vas priartė-
tų. Apaštalų Sosto neper kelsime nei į Vilnių, nei į
Kauną. Užtektų, kad tie, kurie tampa ganytojais, pa-
saulietiniais ar bažnytiniais, būtų žmonių mylėto-
jai. Kad bet ko kios valdžios buvime nujaustum šią
savybę. Rusai turi jai vieną žodį – čelovekoliubije. Juo
iškilmingai nu sakomas Dievo sumanymas siųsti į
pasaulį savo Sūnų. Užkrečiamas daly kas. Iš tų, kai
mažai nepasirodo. Po piežius Pranciškus dar sykį pa-
tvirtino mums, turbūt ir sau. 

Mažoji studija/Bernardinai.lt

Nenumatytas sustojimas Žiupronių gatvėje, ties Vilniaus hospiso namais. Tikrų tikriausia Evangelijos iliustracija.
15min.lt muotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Kęstuti, kaip jaučiatės gavęs tokį gerą savo muzikinės
kūrybos įvertinimą? Kas įkvėpė sukurti šią dainą?

Įvertinimu labai džiaugiuosi. Praėjusiais metais
šiame konkurse mano sukurta daina chorui ,,Tavo
vardą rašau” laimėjo trečiąją vietą. Šiais metais skir-
ta pirmoji. Kasmet Lietuvių nacionalinės kultūros
centras skelbia naujų, dar niekur nespausdintų kū-
rinių konkursą, kuriame pateikti kūriniai skirstomi
į dvi kategorijas. Šiemet buvo pateikta daugiau nei
50 kūrinių. Noriu patikslinti, kad abiejose katego-
rijose buvo išrinkti nugalėtojai. Kita pirmoji vieta
buvo paskirta kompozitoriui Vaclovui Augustinui. 

Savo dainą ,,Užaugo liepa” konkursui nusiunčiau
dar pavasarį. Ją sukūriau prieš metus. Dainą užsa-
kė Kanadoje gyvenanti chorvedė Dalia Viskontienė,
,,Volungės” choro vadovė. Ji paprašė, kad daina
skambėtų tarsi lietuvių liaudies sutartinės. Tada aš
susiradau 3-mis tomais išleistą Zenono Slaviūno
sutartinių rinkinį. Šias liaudies dainas jis surinko
keliaudamas per Lietuvos kaimus. Peržiūrėjau kelis
šimtus sutartinių, perdainavau jų keliasdešimt ir ra-
dau tai, kas įkvėpė sukurti ,,Užaugo liepa”. 

Kokią vietą Jūsų kūryboje užima chorinė muzika? Juk
esate nemažai sukūręs ir kitokios muzikos – garso takelių
filmams, reklamai, estradinių dainų? 

Man labai patinka kurti chorams. Žinau, kad
žmonės repetuos ir dainuos tas dainas, todėl kurda-
mas  kiekvieną partiją, įdedu ypač daug darbo.
Stengiuosi, kad nebūtų per sunku ją atlikti, kad gra-
žiai skambėtų, kad dainuoti būtų gera. Tačiau ori-
ginalios mano dainos gimsta pagal užsakymus. ,,Už-
augo liepa” yra ketvirtas kūrinys, sukurtas chorve-

dės D. Viskontienės už-
sakymu. Ji vadovauja
ne tik moterų, bet ir
mišriam chorui. Aš
pats taip pat vadovau-
ju chorui ,,Los Ange-
lai”, jam aranžuoju
dainas. Taip pat kar-
tais tenka kurti dainų
vyrų oktetui iš Los An-
geles ,,Tolimi aidai”. O
kitokią muziką irgi
smagu kurti. Paįvai-
rinimas kūryboje yra
gerai. Dažniausiai tai
irgi būna užsakymai.
Jie paprastai nustato
žanrą, kryptį ir dar
lengviau būna kurti,
kai žinai, kad ta mano
kūryba turės ryšį su
kitais žmonėmis.

Kuriuo savo kūriniu
labiausiai didžiuojatės?

Tobulo kūrinio dar nesukūriau, reikia dar steng-
tis tą padaryti. Bet labai didžiuojuosi kantata ,,Dai-
nuojanti revoliucija”. Tam kūriniui skyriau 8 mėne-
sius. Pats sukūriau ir orkestruotę. Aš pats dirigavau,
kai ji buvo atlikta 2015 metais Čikagoje vykusios De-
šimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės
metu. ,,Dainuojanti revoliucija” buvo išleista ir Dai-
nų šventės leidinyje. Todėl negalėjau jos pateikti
Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkursui,
nes ten priimami dar niekur nespausdinti kūriniai. 

Kada pradėjote kurti muziką ir supratote, kad norite
būti kompozitorius?

Sau dainas kūriau jau nuo 7–8 klasės. Turėjau
sandėliuke mažą studiją, joje praleisdavau nemažai
laiko. Kai buvau 19-kos metų, chorvedė Rita Klio-
rienė-Čyvaitė man užsakė parašyti dainą, kurią
dainavo vaikai dainų šventėje. Taip atsirado daina
,,Skanu”. 

O šiaip muzika mūsų namuose skambėdavo daž-
nai. Vaikystėje aš mokiausi groti fortepijonu. Mano
paties ir mano brolių mokytojas buvo tuo metu Či-
kagoje gyvenęs pianistas Rokas Zubovas. Mums dėl to
labai pasisekė. Visa mūsų šeima myli muziką. Tėtis
puikiai groja fortepijonu, mama taip pat. Dabar ma -
ma ir du broliai dainuoja D. Polikaičio vadovaujamame
lietuvių meno ansamblyje ,,Dainava”.  Dar ir dabar, kai
susirenkame tėvų namuose per Kalėdas, kitas šven-
tes aš atsivežu dainų, kurias visi padainuojame.

Jaunam kompozitoriui –
įvertinimas iš Lietuvos

Kaip dalijate savo laiką? Ar daug jo užima darbas ir
kūryba? Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?

Dirbu daug įvairių darbų. Pagrindiniai užsa-
kymai – kompozicijos arba orkestravimai, kai rei-
kia iš fortepijono partijos sukurti orkestrinę versiją.
Dar dirbu vienoje muzikos mokykloje, turiu kelis
studentus, su kuriais dirbu privačiai. 

Gaunu užsakymų iš Lietuvos prodiusuoti kai
kuriuos projektus. Pavyzdžiui, Kakės Makės (Lie-
tuvoje populiarios vaikiškos knygelės personažas)
prekės ženklas rengiasi patekti į anglakalbių rinką.
Mane pakvietė prisidėti prie šio darbo. Prodiusuo-
ju Agnės Giedraitytės kalėdinį albumą. 

Užsakymų pateikia  ir  amerikiečiai. Vienas stu-
dijų draugas pasiūlė man parašyti muziką ameri-
kietiškam filmui ,,Pokemon”, tokiu būdu mane
įtrau kė rašyti orkestruotes. 

Dar pernai daug mano laisvalaikio užėmė mu-
zika. Dainavau dviejuose choruose, iš kurių viena-
me dainuoja patys chorvedžiai ir kompozitoriai. Dar
buvau instrumentinės grupės narys, žodžiu, visi va-
karai būdavo skirti repeticijoms. 

Neseniai grįžau iš piligriminio žygio Camino de
Santiago. Jame turėjau puikią progą pamąstyti
apie daugelį dalykų. Nusprendžiau, kad man pačiam
sau reikia daugiau erdvės. Todėl atsisakiau kai ku-
rių repeticijų. Aš turiu draugę, su kuria kartais kyla
,,laiko konfliktai”. Gerai ją turėti, nes jeigu ne ji, tik-
riausiai darbas ir muzika pasiimtų visą mano gy-
venimą. 

Pokalbis su buvusiu čikagiečiu 

Kęstučiu Daugirdu – 

apie jo kūrybą ir gyvenimo

pasirinkimus.

Kaip smagu yra diriguoti, kai choras atlieka tavo paties
sukurtą dainą.

Daugirdų šeima 2016 metais švenčia savo fortepijono 100 metų gimtadienį: (iš k.) Ona,
Kęs    tutis, Šarūnas, Jonas, Adomas ir Mykolas.                             Asmeninio albumo nuotraukos

Kryžių kalne – giesmė iš širdies. 
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Užkerėtas šešioliktukas
AMANDAS RAGAUSKAS

Rugsėjo 14–15 dienomis Dallas, Texas
vyko priešpaskutinio Formula Drift (FD)
etapo varžybos. Už dviejų savai čių,
spalio 12–13 dienomis Irwindale, Cali-
fornia vyks paskutiniojo, aštunto jo FD
etapo varžybos, kuriose pa aiš kės 2018
m. čempionato nugalėtojas ir prizinin-
kai. Realiausi preten dentai į nugalėto-
jus yra airis James Deane, surinkęs 556
taškus ir norvegas Fredric Aasbo, su-
rinkęs 507 taš kus. Trečioje vietoje yra įsi-
tvirtinęs lenkas Piotr Wiecek, surinkęs
469 taš kus. Aurimas Bakchis, surinkęs
300 taškų, užima devintąją vietą. 

Lenktyniaujant tokioje stiprioje
lygoje kaip FD, būti tarp dešim-
ties geriausių lygos lenktyni-

 ninkų yra nemažas pasiekimas. Vi-
 sada smagiau užimti aukštesnę vietą,
bet tam reikia ne tik gerų vairavimo
įgūdžių, bet ir šiek tiek sėkmės – tai, ko
šį sezoną Aurimui ir pritrūko. Vi suose
varžybų etapuose (išskyrus pirmąjį),
atkrentamosiose varžybose Auri mas
būdavo pirmame dešimtu ke, 1/32 fi-
nalo visuose etapuose lengvai nugalė-
davo savo varžovus, bet penkiuose iš
septynių 1/16 finalo var žovai buvo,
jeigu ir ne daug, bet pra našesni (o gal
taip atrodydavo tik teisėjams).

Pirmame etape teko nusileisti nor-
vegui F. Aasbo, trečiajame – airiui J.
Deane, šeštajame – lenkui P. Wie cek,
septintajame – savo treniruočių par-
tneriui, FD čempionui japonui Daijiro
Yoshiharai, kuris nuo Auri mo atsilie-
ka keturiais taškais ir užima dešimtąją
vietą. Apmaudžiau sias pralaimėjimas
buvo septynioliktą vietą užimančiam
jaunam ameri kiečiui Matt Coffman,

JMA teatras LA gyvuoja jau dvylika metų!
2018 m. spalio 20 d. 8 val. vakaro

visus teatro mylėtojus kviečiame į teatro gimtadienio 
šventę, kuri vyks Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje.

Šventėje dalyvaus svečiai iš Lietuvos – 
aktorių trupė TEATRIUKAS.

Šokiams gros ir dainuos KOLORADO ROMAS.
Video kadrai primins apie JMA 12-kos metų veiklą LA.

Ragausime šventinį tortą.
Gaivinsimės kalifornietišku vynu.

Vakarą praleisime
teatrališkoje aplinkoje.

Fantastiškų rėmėjų dėka – 
vakaras nemokamas!

Just millin’ around Teatras

,,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. 

penktajame etape Monroe, Washing-
ton.

Antrajame etape, pralaimėjęs ai-
riui J. Deane, Aurimas liko tarp aš-
tuonių geriausių, o ketvirtajame etape
pralaimėjęs tam pačiam airiui, neišėjo
į finalą ir liko ketvirtas. Šia me etape,
kaip ir visame čempionate sėkmė Au-
rimui atsuko nugarą. Nors Aurimas ir
kvalifikavosi antru nume riu, bet pagal
varžybų taisykles ne pasiekę finalo
lenktyninkai trečią vie tą pasidalina pa-
gal kvalifikacijos rezultatus. Ameri-
kietis Justin Paw lak, kaip ir Aurimas
į finalą nepate ko, bet buvo kvalifika-
vęsis pirmu nu meriu ir jam atiteko tre-
čioji vieta.

Automobilių kategorijoje lyderiau -
ja TOYOTA, (NISSAN trečioje vie toje),
tarp padangų gamintojų pirmau ja
FALKEN TIRES. Aurimas lenkty-
niauja su NISSAN automobiliu ir at-
stovauja FALKEN TIRES ko mandai.

Pakutinio etapo varžybas galite
stebėti internetinėje svetainėje:
www.formuladrift.com.

Iš kairės: Fredric Aasbo (3-čia vieta), Piotr Wicek (1-ma vieta), James Deane (2-tra vieta).

1/16 finalo: Aurimas Bakchis ir Daijiro Yoshihara.  FD archyvo nuotraukos
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TELKINIAI

Pradėkime nuo pat pradžių.  Prieš daugiau nei 20
metų, su pirmąja atkurto Vytauto Didžiojo universiteto lai-
da, baigėte eko no mikos studijas Kaune, nuo pat mokslų
baigimo iki dabar dirbate finansų srityje. Kas Jus paska-
tino imtis lietuviška veikla ir dar svetimoje šalyje?

Na, visų pirma norėčiau pabrėžti tai, kad iš Lie-
tuvos išvykau ne dėl ekonominių priežasčių. Kaip ką
tik paminėjote, Lietuvoje po mokslų iškart pradėjau
karjerą finansų srityje, tačiau JAV universitetas pa-
siūlė pilną stipendiją ir išlaikymą siekti magistro
laipsnio, todėl 1994 m. išvy kau į University of  Brid-
geport, Con nec ticuto valstijoje. O apie tautinę veik-
lą galima pasakoti be galo, be krašto, tačiau pasa-
kysiu trumpai ir aiškiai – išvažiavus į užsienį labiau
pasigendi to, ką turėjai visuomet ša lia savęs anks-
čiau, bet galbūt neįver tinai…visko, kas lietuviška.
Ilgainiui įsitikinau, kad išeivijoje šiandien tau tišku-
mo ir patriotiškumo, greičiausiai, kur kas daugiau
nei pačioje Lietuvoje. Taigi, stengiamės ta „liga” už-
krėsti ir kuo daugiau gyvenan čiųjų gimtinėje.

Kaip Jūsų nuomone pasikeitė Lietuvos politinė siste-
ma per tuos 24 metus, kol gyvenate Jungtinėse Amerikos
Valstijose?

Kiek pastebiu bei kiek tenka do mėtis ir skaity-
ti, politinis Lietuvos žemėlapis po truputį keičiasi:
jaunėja Seimas, Vyriausybė, Lietuvos Res pub likos
ministrų kabinetas, didesnė dinamika su valdan-
čiosiomis partijomis – nei viena nebėra garantuota
išsilaikyti savo užimamoje vietoje. Atsiranda vis dau-
giau skaidrumo ir, tikiuosi, mažiau korupcijos. Vie-
nas da lykas dar turėtų keistis, kadangi šiuo metu be-
veik trečdalis lietuvių gyvena „globalioje” Lietuvo-
je, ma nau, jog pats laikas būtų ir Seime tu rėti Pa-
saulio Lietuvių Bendruome nės (PLB) atstovą, galbūt

renkamą iš užsienyje gyvenančių Lietuvos Res pub-
likos piliečių.

Na, o jeigu LR Seime atsirastų būtent tokia pozicija,
ar pats ryžtumėtės į ją kandidatuoti?

Į šį klausimą vienareikšmiškai atsakyti šiai
dienai negalėčiau – pirmiausia, JAV LB Tarybos se-
sijoje, šiemet bus renkamas naujas Prezi diumas, o
taip pat ir vykdomosios val džios – Krašto valdybos
vadovas (-ė), nes šias pareigas pastaruosius 6 metus
einanti Sigita Šimkuvienė-Rosen jau nebegali toliau
kandida tuoti, atsižvelgiant į LB įstatus. Di delė gru-
pė aktyvių Tarybos narių įvardino mane kaip tin-
kamiausią kandidatą perimti iš Sigitos didžiausios
užjūrio lietuvių visuomeninės organizacijos vairą.
Šiandien labiausiai galvoju apie tai, ar pasiryžti kan-
didatuoti į šį postą ir ką dabar galėčiau pasiūlyti JAV
LB. Taigi, diskusijas dėl Lietuvos Seimo paliksime
ateičiai. Kuomet atsiras tokia galimybė – tada ir gal-
vosime – esu įsitikinęs, kad ir be manęs yra puikių
kandidatų, laikinai užsienyje apsigyvenusių mū sų
gimtinės piliečių, sakysime, kad ir dabartinė PLB val-
dybos pirmininkė Dalia Henke. 

Esate JAV LB XXII Tarybos sesijos organizacinio ko-
miteto pirmi ninkas. Ar užimdamas to kias svarbias parei-
gas jaučiate di delį spaudimą
iš LB vadovybės?

Sakyčiau didesnis
spaudimas buvo pradžio-
je, kuomet praeitų metų
paskutinėje JAV LB XXI
Tarybos sesijoje iškovo-
jome teisę kitą tokį stam-
biausios Amerikos lietu-
vių vi suomeninės orga-
nizacijos suvažiavi mą su-
rengti Šiaurės Vakaruose
– gerokai atokiau nuo di-
džiųjų Jung tinių Valstijų
lietuvybės centrų: Či ka-
 gos, New Yorko, Detroito,
Cleve lando ar netgi Los
Angeles. Tuomet iš karto
pasigirdo skeptikų balsų,
kad niekas į Portlandą
neskris – per toli, per brangu ir panašiai... Tačiau nie-
ko panašaus nenutiko, užsiregistravo arti 100 naujai
išrinktų Tarybos na rių, apygardų bei apylinkių pir-
mi nin kų, netgi LR Seimo nariai, Užsie nio reikalų mi-
nisterijos atstovai ir grupė Lietuvos diplomatų. Se-
sija bus gausi, darbinga, sakyčiau, istorinė, skirta
mūsų valstybės Nepriklauso mybės šimtmečiui.

Gal galite įvardinti, kokie aktualiausi klausimai bus ap-
tariami šioje sesijoje?

Kaip žinia, aukščiausias JAV LB valdžios orga-
nas yra kas treji metai renkama Taryba. Šiemet dar-
bą pra dės jau XXII tokia grupė labiausiai lietuvybei
Amerikoje pasišventusių žmonių. Juk maža to, kad
kiekvienas Tarybos narys dirba veltui, Lietuvai au-
kodami savo energiją ir brangų laiką, bet nariai dar
ir patys susimoka visas kelionės išlaidas, dau guma
tokiai išvykai naudodami atostogoms skirtas dienas.
Na, o klau simai visada įvairūs ir, ko gero, šiuo
metu aktualiausi lietuvybės ir tautiškumo išlaiky-
mui užjūryje: lituanistinis švietimas, tautinių šokių
ir dainų šventės, Lietuvos pilietybės išlaikymas, stu-
dentų ir moksleivių stažuotės Lietuvoje, Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynės, kultūros ir meno renginiai su
lietuviais atlikėjais, teatralais, dailininkais bei
Mokslo ir Kūrybos simpoziumai.

Sakykite, o kokią naudą Lie tu vai bei jos gyventojams

atneša to kio pobūdžio ir panašios sesijos?
Į šitą klausimą atsakysiu taip – žvilgterėkime į

istoriją... Ką Lietuvai davė JAV ir šios šalies lietuvių
bendruomenė? Prezidentą Valdą Adam kų, režisierius
Robertą Žemeckį, Joną Meką ir Jurgį Mačiūną, ak-
torius Karolį Bučinskį (Charles Bron son), Daniel Ja-
son Sudeikį, Rūtą Kil monytę-Lee, krepšininką Pra-
ną Lubi ną, lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną,
tenisininką Vitą Gerulaitį, dainininkus Anthony Kie-
dį (Red Hot Chili Pepers) ir garsiąją atlikėją Pink. Už
kelių ar keliolikos metų šitas sąrašas tik didės, turint
galvoje, kad dabar priskaičiuojame jau apie milijo-
ną lietuvių kilmės amerikie čių!

Sesijoje Portlande dalyvauja daugiau nei 100 pačių
aktyviausių Amerikos lietuvių, apie 10 diplomatinio korpuso
narių, 2 generaliniai konsulai (iš Los Angeles ir Čikagos)
bei Lietuvos Respublikos Seimo narė – buvusi Sveikatos
ap saugos ministrė Rimantė Šalaše vi čiūtė. Ar prieš akis į
akį susitin kant su tokios reikšmės žmonėmis jaučiate di-
delį jaudulį?

Nieko panašaus, didesnis jaudu lys pasireiškia
tuo, kad norisi kuo geriau surengti sesiją ir kad vi-
siems sesijos dalyviams bei svečiams susi darytų kuo
gražesnis Portlando, kaip draugiškiausių lietuvių
Amerikoje miesto, įspūdis. Tikimės darbingų po sė-

džių ir smagių kultūrinių vakaro nių. Žinoma, dė-
mesys iš Lietuvos po litikų, diplomatų džiugina, ta-
čiau ne mažiau įpareigoja. Ne veltui, 2017 me tais „Lie-
tuvos diplomatijos žvaigžde” už lietuvybės puoselė-
jimą ir lietuvių kultūros sklaidą mūsų organizaciją
apdovanojo ir Lietuvos Užsienio rei kalų ministras Li-
nas Linkevičius. Toks įvertinimas labai rimtas ir gar-
 bingas, bet aš esu įsitikinęs, jog di dieji JAV LB dar-
bai Tėvynei dar prieš akis.

Kaip manote, ar ateityje tokios JAV LB Tarybos sesi-
jos pritrauks dar daugiau ne tik Lietuvoje, bet ir visame pa-
saulyje savo nuopelnais garsėjančių lietuvių?

JAV LB yra didžiausia savo narių skaičiumi PLB
dalis, būtent dėl to jau ne pirmi metai sulaukiame ir
PLB pirmininkės Dalios Henke apsilankymo Tary-
bos sesijoje. Tikrai manau, kad kitąmet susilauksi-
me dar daugiau svečių iš svetur bei pačios Lietuvos.  

Na, ir klausimas mūsų pokal bio pabaigai. Sakykite, ko-
kią Lie tu vai aktualią problemą spręstu mė te būtent šiuo metu,
jeigu tai priklausytų tik nuo Jūsų?

Ieškočiau galimybės ištaisyti Lietuvos Konsti-
tucinio Teismo pada rytą klaidą, atimant iš daugelio
„glo balioje” Lietuvoje apsigyvenusių lie tuvių savo
gimtosios šalies pilietybę.

Kalbino Arūnė Jonikaitė

Portlande
prasidėjo 

istorinė JAV
Lietuvių

Bendruomenės
Tarybos sesija

Kalbiname JAV LB XXII Tarybos

sesijos organizacinio komiteto

pirmininką Lauryną R. Misevičių

Lietuvos sporto universiteto mokslinėje konferencijoje (2016 m. pavasarį) L. Misevičiui
atiteko garbinga vieta (tarp prez. V. Adamkaus ir prof. V. Landsbergio).  

Konferencijos organizatorių nuotr.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

ŠEŠTADIEnIS 
„Lietuvos sėkmės istorija” 
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Jau iš vakaro stovykla pasipildė stovyklautojais ir svečiais, tarp jų – LR ge-
neralinis konsulas Mantvydas Bekešius, kuris atkeliavo iš Čikagos su žmo-
na Egle. Šeštadienį po pusryčių gausus būrys stovyklautojų susirinko lau-

ke pasiklausyti konsulo tema „Lietuvos Respublikos sėkmės istorija”. Prelegentas
pasidalijo informacija apie savo močiutę dainininkę, į kurios kaimą važiuodavo
liaudies dainų rinkėjai mokslininkai. Lietuviai turi kuo didžiuotis, nors ryš-
kus ir saviplakos elementas ar kuklumas. Ar mes darbštūs, užsispyrę (gerąja
ir globiausia prasme)? Susilaukiama kritikos, kad išsikovojome laisvę ir dabar
Lietuvos žmonės išsivaikščioja, tačiau Airijos diasporos ministras yra primi-
nęs, kad ir jų kraštas yra patyręs panašų diasporos išsisklaidymo po pasaulį fe-
nomeną. Buvo bandyta uždrausti emigraciją, o dabar reikia bandyti, kad Lie-
tuvos žmonės grįžtų. Reemigracija jau prasidėjo, reikia traukti talentus, ir tam
jau yra sukurti projektai, kaip pvz.: „Global Lithuanian Leaders” ir „Kurk Lie-
tuvai”. Yra gražių pavyzdžių apie grįžtančius į Lietuvą, kurie parsiveža „know
how”, įkuria savo verslus ir įmones ne vien didesniuose miestuose (pvz., bal-
dų įmonę Elektrėnuose įkūrė verslininkas, kuris ilgai gyveno Norvegijoje; „Man-
to duoną” Molėtuose įkūrė anksčiau gyvenęs Airijoje). Pirmasis ne tik įdarbi-
na vietinius,  tarp jų yra ir neįgalieji, bet taip pat parodo bendruomeniškumą,
remia būrelius, sporto klubus ir pan. Jis davė kitokių pavyzdžių – nuo techno-
logijos (IT sprendimo) iki sunkvežimų paslaugų įmonių su atstovybėmis Lie-
tuvoje ir noro įsteigti transporto (karjeros) programas, pvz., Kauno technolo-
gijos universitete.

Lietuva savo kaimynų negali pasirinkti, ir konsulas pateikė žinių iš eko-
nominio ir karinės apsaugos pasaulio. Į dažnai keliamą klausimą apie galimą
karą su kaimynais jis atsakė, kad karas yra apie pinigus, ir konvencinio karo,
jis bent, nebijo. Tačiau kariuomenės reikia. Prelegentas prisiminė savo močiutės
pasakymą, kad tie, kurie nemaitina savo kariuomenės, maitins svetimą. O į po

pasaulį išsisklaidžiusių piliečių
klausimus apie šaukimą į kariuo-
menę šiomis dienomis atsako ne
ambasados ar konsulai, o specialiai
įkurtas informacijos biuras. 

Prelegentas susilaukė nemažai
klausimų. Jis kalbėjo apie 2019 m.
Lietuvos rinkimus, apie agitavimo
dalyvauti rinkimuose svarbą ir pu-
siau juokais Andriui Mamontovui
pasiūlė naujos dainos pavadinimą
„Močiute, balsuok už anūko pasą”
(dabar kalbama ne apie dvigubą pi-
lietybę, o labiau apie pilietybės iš-
saugojimą išvykusiems). Vienas
specialistas yra pasakęs, kad lietu-
viai turi neproporcingai (gyvento-
jų/krašto dydžiui) daug ryšių, nors
pastebima, kad pastaruoju metu
Washington, DC, dirba mažiau eu-
ropiečių, – gal reikia remti ir raginti
lietuvių studentų praktikos ten at-
likimą? O kai jo kas klausia, ko
Lietuvai labiausia reikia, konsulas
jau turi paruošęs sąrašą. Jis ragino
savo draugams pasakoti apie Lietu-
vą ir pirkti jiems kelionės bilietą (tik
ne žiemą). 

Stovyklos oficialus uždarymas vyko pasibaigus  šv. Mišioms po senuoju sto-
vyklos ąžuolu. Savo padėkos žodį tarė stovyklos kapelionas kun. Marius Dyg-
lys, kuris priminė, kad mums reikia lietuviškos saulės, Dainavos, Lietuvos. Ren-
gėjų vardu Daina Čyvienė padėkojo ir stovykliniais marškinėliais apdovano-
jo įvairių stovyklos darbų atlikėjus.

Šiais metais vėl buvo laikomasi
sendraugių stovyklos šeštadienio va-
karo tradicijų: visi susirinko į salę pa-
klausyti paauglių visą savaitę rengto
miuziklo, pasigrožėti fotografų su-
montuotu stovyklos vaizdų montažu;
paskui nuėjo iki pastogės prie Spyglio
pakrantės pašokti. Miuziklas („Ony-
tė”), suvaidintas pagal Broadway „An-
nie”, susilaukė audringų plojimų: su-
manytojos, choreografės Vasara Kul-
bytė, Liucė Siliūnaitė ir Marisa Sa-
dauskaitė ir muzikalūs jaunieji atli-
kėjai (7–8 skyriaus stovyklautojai), še-
šios talentingos merginos ir vienas
šaunus vaikinas.

Sekmadienį po pusryčių visi išsi-
skirstė namo, pažadėdami stovyklos
ruošos komitetui užpildyti stovyklos
įvertinimo anketas internetu ir vieni
kitiems palinkėdami iki pasimatymo.

Pabaiga  
Kronikininkių būrelį 

suorganizavo Ramunė Kubiliūtė 

Pabaiga. Pradžia rugpjūčio 25 d.

Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 22–29
d. vyko ALRKF jaunimo stovyklavietėje Dai na -
voje, Michigano valstijoje.

Kronikininkių komanda – Audra Kubiliūtė-
Daulienė, Rūta Gaškienė, Rita Giedraitienė, Lionė
Kazlauskienė, Ramunė Kubiliūtė ir Dalia Sadaus-
kienė – aprašė stovyklos dienas, kiekvieną skirtingą
ir unikalią savo tema, bet visos – kaip nors susiju-
sios su šių metų stovykla „Šimtmečio derlius”. Sendraugiai ateitininkai ir jų jaunimas stebi programą prie degančio laužo. Dainos Čyvienės nuotr. 

Sendraugių
ateitininkų
stovykla
Dainavoje

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mant-
 vydas Bekešius, Dainavoje.

Lietuvos ateitininkai dalyvavę Popiežiaus Pranciškaus aukotose šv. Mišiose, Kaune rugsėjo 23 d.  ,,Facebook” nuotr.
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RASA KAZLAS  

Baigusi korporacijų finansų stu dijas
Danijoje, lietuvė Kristina Pisa ni plana-
vo grįžti į Lietuvą, kur matė nemažai ga-
limybių įgyvendinti geriau sius savo
sumanymus, tačiau ne tikėta pažintis su
buvusiu vyru nu keldino ją į Maltą, ne-
didelę Vidur že mio jūros valstybę, esan-
čią pusiau kelėje tarp Sicilijos ir Šiaurės
Af rikos pakrančių, pačioje Viduržemio
jūros širdyje. Maltos sostinėje Valetoje
Kris tina gyvena jau penkiolika metų, čia
gimė ir trys jos vaikai – dvynukai ber niu-
kas ir mergaitė ir jaunėlis sūnus, čia ji
pradėjo savo tikrąją brandą, kai teko ne
integracijos sunkumus įveikti, o leisti
savo asmenyje užaugti dvasiš kai bran-
džiai moteriai. 

Prisiminkite pirmuosius savo gyvenimo
metus Maltoje ir kuo šiuo metu užsiimate?

Vos atsikėlusi gyventi čia apie
kažkokią veiklą net negalvojau, nes tuo

metu pradėjau lauktis pirmagimių,
savo dvynukų. Vėliau gyvenimo si-
tuacijos ir įvairūs bandymai perpras-
ti kitos tautos mentalitetą mane atve-
dė ten, kur dabar ir esu. Jau ne viene-
rius metus praktikuojuosi mindset
coutch srityje ir individualiai konsul-
tuoju žmones, kurie atvyksta pas mane
su patikrintomis rekomendacijomis.  

Gal galite paaiškinti, kas tai yra?
Tai viena iš koučingo sričių, kai ug-

domas vadovavimas per mąstymą ir po-
žiūrį. Tai siekis palaikyti žmoguje ins-
piraciją, ką reikštų – palaikyti jungtį su
dvasia, kad žmoguje kuo ilgiau išliktų
įkvėpimas. Juk paprastai kaip būna –
žmogus  imasi kaž ko kios veiklos ir la-
bai greitai nuleidžia rankas, praranda
įkvėpimą veikti to liau. Visa tai re-
miasi ne vien psicho logija, o veikiau
atokesnių minčių pa žinimu, vienu
žingsniu toliau už psichologiją. Pa-
prastai psichologija vei kia intelekto
lygmenyje, tačiau yra to kios proto zo-
nos, kurios intelektui nepavaldžios, ir

būtent mano už siėmi mų metu žmogus
į vieną visu mą sujungia savo intelek-
tą su ta at rasta gilesne minčių zona. Vė-
liau vyksta tai, kad žmogus pradeda
pats ja naudotis, nereikia tuomet jau jo-
kio patarėjo, nes tampriai susietas su
savo vidumi, žmogus jau žino, koks tu-
rėtų būti kitas jo žingsnis. Ką tas me-
todas duoda? Jis duoda visišką laisvę
nuo kitų žmonių sprendimų ir tuo pa-
čiu duoda glaudžius ryšius, tu tampi
bendruomeniškesnis, šiltesnis, su ta-
vimi aplinkiniams yra gera bendrau-
ti. 

Ar greitai pritapote prie naujų gyveni-
mo sąlygų? Ar buvo sunku įveikti esminius
integracijos barjerus?

Skirtumai buvo didžiuliai – iš labai
socialiai aktyvaus, turiningo gyvenimo
aš papuoliau į daug mažesnį aktyvumo
ratą ir turėjau pritapti prie sėslesnio
gyvenimo būdo. Šalis trečdaliu terito-
rijos yra mažesnė nei Vilnius. Kalbu
apie visas tris Maltos salas. Aš buvau
pripratusi prie že myno, kurio miestų
ribas galima kirs ti ne oru ir
vandeniu, o žeme. Ly ginant
su kitomis šalimis, čia šei-
mų socialiniai ryšiai irgi
labai skiriasi. Jau gyvenant
Lietuvoje atrodė, kad vie-
 nas kitą daugmaž visi pa-
žįsta, tačiau čia dar tamp-
riau visi susais tyti žinomu-
mu ir bendrauja daug arti-
mesniame lygmenyje, ir ne-
svarbu, ar tai būtų broliai,
seserys, draugai, ar verslo
partneriai. Visi labai akty-
viai domisi vieni kitais, ir
tie ry šiai ne visada naudin-
gai glaudūs. Sa kykime,
mūsų šiaurietiškas mentali -
tetas kuriant šeimą moteriai
diktuoja norą turėti savo
virtuvę, savo namus, pačiai
savarankiškai spręsti, kada
ir ką kviestis į svečius. Čia
taip nėra. Šeima neapsiri-
boja tik vyru ir žmo na, šei-
mos gyvenime dalyvauja
kur kas daugiau giminės
žmonių. Maltoje vyrai augi-
nami mamų, tad jos turi ne-
ginčytiną teisę į savo sū-
naus šei mos namus užsukti kada nori,
be įspė jimo ateiti ir šeimininkauti
mar čios virtuvėje. Pradžioje maniau,
kad taip brukamasi į mano šeimą, į
mano valdas, nors, perpratusi maltie-
tiškos šeimos tradicijas, vėliau supra-
tau, kad tai buvo pagalba. Vis dėlto to-
kiai pagalbai teko mokytis nubrėžti ri-
bas bandant derėtis, susitarti gra-
žiuoju ir nesusipykti. Būtent tada tai-
kiau klasikinius psichologijos dėsnius,
ku riuos dažnai galima rasti kiekvie-
noje pa tarimų knygoje apie bendravi-
mą. Tačiau dabar mąstau jau kitaip.

Da bar, kai suvokiu savo mintis ir moku
jas pasverti, lengviau atrandu kelią ir
bendravimą su kiekvienu žmogumi.

Nemanau, kad tuos sunkumus,
kuriuos patyriau atvykusi į Maltą, su-
 kėlė emigracija, greičiau tai buvo su-
siję su mano asmenybės vidiniu augi-
mu. Gal tuo metu buvau labiau apsi-
stačiusi sienomis ir kiekvienai situa-
cijai taikiau per daug tiesų, jų pati ne-
patikrinusi. Būtent tai ir kūrė barjerus
ir problemas, bet ne situacija, ne šalis
ar jos žmonės. Žiūrint retrospektyviai
– sunkiausia ir buvo toji santykių in-
tegracija.  

Malta – civilizacijų katilas su tūkstan-
čių metų senumo istorija ir pakeri pirmiausiai
architektū ros šedevrais, nuo kurių neatsi-
 lieka gražus gamtovaizdis. Ar jau spėjote ap-
keliauti visas salas ir gal galėtumėte pasi-
dalinti savo patirtais kelionės įspūdžiais?

Kadangi Malta nedidelė, 400 kv. ki-
lometrų, yra paprasta po ją keliauti. Jos
kraštovaizdis vilioja, tačiau pa buvus il-
giau Maltoje, vis tiek po kurio laiko no-

rėsis platesnių horizontų. Salos gamta
graži, bet jos nėra daug, nėra miškų,
nėra slėnių, daugiausiai uolėtos kalvos.
Kaip sakau, Maltoje yra daug elemen-
tų: vėjo, sau lės,  drėgmės, bet nesijau-
ti apkabintas tos tikrosios gamtos, nes
labai trūksta virš galvos didelių medžių
vai nikų. Besidomintiems archeologija,
architektūra, žinoma, nustelbia tai,
kad tokioje nedidelėje teritorijoje yra
labai daug bažnyčių ir šventovių. Jų –
apie 65 ir jos visos labai gražios ir vi-
sos skirtingų laikotarpių. 

Nukelta į 11 psl.

Civilizacijų katile lietuvė ilgisi
juodos žemės kvapo

Kristina su vaikais Kotryna, Matu ir Adomu Kanadoje, prie Niagaros krioklių.
Asmeninio albumo nuotraukos

Kristina (antra iš k.) Maltoje organizavo Velykinių margučių dažymą. 
Kristina (k.) su TED kompanijos įkūrėju Richard Saul Wurman ir jo žmona Gloria Nagy, „Sprout
media” įkūrėju Edward Hamilton (d.)  ir verslininku Andreas Gerdes (priekyje). 

Penkiolika metų Maltoje gyvenanti Kristina (v.) čia su-
tiko daug puikių draugų.



DRAUGAS2018 RUGSėJO 29 D., ŠEŠTADIENIS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

A. Ramanausko-Vanago laidotuvės – spalio 5–6 d. 
Vilnius (ELTA) – Valstybinė lai-

dojimo komisija informuoja, kad Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS)
ginkluotojų pajėgų vado, LLKS Tarybos
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos sig-
nataro, LLKS Tarybos prezidiumo pir-
mininko pirmojo pavaduotojo, brigados
generolo Adolfo Ramanausko-Vanago
valstybinių laidotuvių ceremonija vyks
spalio 5–6 dienomis Vilniuje. 

A. Ramanauskas-Vanagas atguls
Antakalnio kapinėse, valstybės vado-
vų panteone.

Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimų centras ir Vilniaus

universiteto tyrėjai pranešė, kad va-
dinamose Našlaičių kapinėse rasti pa-
laikai yra A. Ramanausko-Vanago.
Anot mokslininkų, odontologinis su-
gretinimas, kaukolės ir fotonuotraukos
sugretinimas bei DNR ekspertizė ga-
rantuoja ne 100, bet 150 proc., kad tai
yra A. Ramanausko-Vanago palaikai.

A. Ramanauskas-Vanagas 1949
metais su kitais partizanų vadais pa-
sirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
deklaraciją. A. Ramanauskas-Vana-
gas buvo suimtas 1956 m. ir sovietų pa-
reigūnų kankintas, o kitais metais
jam įvykdyta mirties bausmė.

Odos spalva nepatenkinti žmonės – niekšai
Vilnius (ELTA, „Draugo inf.) –

Internete bei viešumoje pasipikti-
nimą dėl popiežių pasitikusios mer-
gaitės odos spalvos reiškusių gy-
ventojų elgesys yra apgailėtinas,
mano premjeras Saulius Skvernelis.

„Tai yra apgailėtina. Nesvarbu,
kas ten bebūtų, tokie išsireiškimai
yra taikomi prieš vaiką. Tai aš pui-
kiai suprantu vaiko tėvus ir pir-
miausia – pačią mergaitę. Jei ji gir-
di, noriu palinkėti, kad nekreiptų
dėmesio į tuos niekšingus žmones.
Niekšus – kitaip nepavadinsi”, – sakė
Vyriausybės vadovas.

S. Skvernelis sakė, kad nors tokie
įvykiai nėra malonūs, reikia žinoti,
kad kitaip atrodantiems žmonėms ne-
apykantą reiškiančių Lietuvoje vis
dar yra. 

Rugsėjo 22 dieną į Vilnių atvyku-
sį popiežių Pranciškų pasitiko pora
vaikų, viena kurių buvo tamsiaodė
mergaitė, vilkėjusi tautiniais drabu-
žiais. Ji įteikė Šventajam Tėvui gėlių.
Vėliau internete pasirodė pasipikti-

nimas, esą Lietuva norėjusi pasirody-
ti ypač tolerantiška valstybė.

Tiesa, realybė kur kas paprastes-
nė. Minima mergaitė laisvai kalba
italų kalba, todėl būtent ji buvo pasi-
rinkta pasitikti popiežių, kuris taip pat
laisvai kalba šia kalba. 

Prie tokių rasistinių pasisakymų
internete aktyviai prisidėjo ir Lietu-
voje populiarios dainos  „Laisvė” („O
tu stovėk, kaip stovi Laisvė”) atlikėja
Eurika Masytė. Ji sukėlė didžiulią in-
ternautų komentarų ir pasipiktinimų
audrą. 

Pasirašė Lietuvos ir Brazilijos sutartį dėl nuteistųjų
New Yorkas/Vilnius (ELTA) –

New Yorke pasirašyta Tarpvyriau-
sybinė sutartis dėl nuteistųjų asme-
nų perdavimo. Ją per dvišalį susiti-
kimą pasirašė Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius ir
Brazilijos užsienio reikalų minist-
ras Aloysio Nunesas Ferreira. Susi-
tikimas organizuotas Jungtinių Tau-
tų (JT) Generalinės Asamblėjos sesi-
jos, kurioje dalyvauja ministras, pa-
raštėse. 

Ši sutartis – itin reikšmingas do-

kumentas Lietuvai ir Brazilijai, įpras-
minantis dvišalį bendradarbiavimą ir
pagalbą baudžiamosios teisės srityje
bei abipusę šalių pagarbą žmogaus
teisių principams. Sutartis leis glau-
džiau bendradarbiauti Lietuvos ir Bra-
zilijos teisingumo ministerijoms visose
su nuteistųjų asmenų perdavimu su-
sijusiose srityse.

Abu ministrai džiaugėsi Brazili-
joje įsikūrusios didžiausios Lotynų
Amerikoje lietuvių kilmės asmenų
bendruomenės veikla.

Lietuviški vairuotojo pažymėjimai galios ir svetur
Vilnius (ELTA) – Seimas ratifi-

kavo 1949 m. rugsėjo 19 d. Ženevoje pri-
imtą Kelių eismo konvenciją, kuria su-
daromos galimybės Lietuvoje išduotus
vairuotojo pažymėjimus pripažinti ša-
lyse, ratifikavusiose Ženevos konven-
ciją.

1991 m. lapkričio 20 d. Lietuva ra-
tifikavo 1968 m. Vienos konvenciją dėl
kelių eismo, bet neratifikavo Ženevos

konvencijos. Dėl šios priežasties iki šiol
Lietuvoje išduotas vairuotojo pažy-
mėjimas negalioja (arba gali negalio-
ti priklausomai nuo valstybės nacio-
nalinio reglamentavimo) šalyse, kurios
ratifikavo Ženevos konvenciją, bet ne-
ratifikavo Vienos konvencijos (Japo-
nijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, Naujojoje Zelandijoje, Tailande). 

Tokių šalių yra per 50.

Lietuva tikisi JAV palaikymo dėl Astravo AE 
Vilnius (BNS) – Energetikos mi-

nistras Žygimantas Vaičiūnas tikisi,
kad Washingtonas palaikys Lietuvą,
jai siekiant sustabdyti Astravo atomi-
nės elektrinės (AE) Baltarusijoje sta-
tybą, o jei ji vis dėlto pradėtų veikti –
neįsileisti jos gaminamos elektros. 

„Tikiuosi tikrai solidaus JAV in-
dėlio užkertant kelią branduolinei
grėsmei NATO pasienyje, būtent Lie-
tuvoje”, – sakė Ž. Vaičiūnas. 

Susitikimuose JAV kalbėta ir apie
Rusijos dujotiekio „Nord Stream 2”
projektą bei galimybes pasiekti, kad šis
geopolitinis projektas, prieštarauja
Europos Sąjungos energetinių išteklių
tiekimo diversifikavimo tikslams, ne-
būtų įgyvendintas. 

Ministras aptarė ir JAV suskys-
tintųjų gamtinių dujų (SGD) importo
į Europą galimybes, bei potencialų
Lietuvos vaidmenį šiame procese. 

NATO rengiasi didžiausioms karinėms pratyboms
Briuselis (ELTA) – Po keturių sa-

vaičių prasidėsiančios NATO karinės
pratybos „Trišakė jungtis 2018” („Tri-
dent Juncture 2018”) bus didžiausi Al-
janso manevrai nuo Šaltojo karo laikų.
Naujausiais duomenimis, pratybose
Norvegijoje dalyvaus per 44 000 karių.

Pratybos vyks nuo spalio 25 dienos
iki lapkričio 23-iosios. Jų metu bus re-
petuojamas kolektyvinės gynybos sce-
narijus. Kolektyvinę gynybą numato
NATO sutarties 5-asis straipsnis. Jis
gali būti aktyvuotas tada, jei priešas
užpuola vieną ar kelias iš 29 Aljanso
narių. Tokiu atveju visos sąjunginin-
kės yra įpareigotos padėti užpultoms
partnerėms.

Pasibaigus Šaltajam karui, ko-
lektyvinės gynybos nebuvo intensyviai
mokomasi. Tačiau kai Rusija 2014-ai-

siais aneksavo Krymo pusiasalį, NATO
pakeitė savo strategiją. Pirmiausiai
Lenkija bei Baltijos šalys – Lietuva,
Latvija ir Estija – jaučia didžiosios kai-
mynės grėsmę ir reikalauja didesnių
atgrasymo priemonių.

NATO būstinė Briuselyje pabrėžia,
kad pratybose „Trišakė jungtis” nebus
mokomasi, kaip konkrečiai elgtis Ru-
sijos užpuolimo atveju. 

Vis dėlto NATO diplomatai neofi-
cialiai patvirtino, kad, žinoma, jog
nėra atsitiktinumas, kad pratybos ren-
giamos šalyje, kuri ribojasi su Rusija. 

Į pratybas „Trišakė jungtis” pa-
kviestos ir NATO partnerės Švedija bei
Suomija. Iš viso pratybose bus sutelk-
ta daugiau kaip 44 000 kareivių, apie
130 lėktuvų,  70 laivų ir daugiau kaip
10 000 karinių transporto priemonių.

Skripalius nuodijo GRU pulkininkas
Londonas (BNS) –

Didžiosios Britanijos ti-
riamosios žurnalistikos
grupė „Bellingcat” pa-
skelbė nustačiusi, kad
vienas iš dviejų įtaria-
mųjų byloje dėl buvusio
dvigubo rusų agento Ser-
gejaus Skripal apnuodi-
jimo pietų Anglijoje yra
aukštų apdovanojimų
pelnęs Rusijos karinės
žvalgybos tarnybos GRU
pulkininkas.

„Bellingcat” nurodė,
įtariamasis, naudojęsis
Ruslano Boširovo vardu
išduotu pasu, iš tikrųjų yra pulkinin-
kas Anatolijus Čepiga, kuriam 2014
metais buvo skirtas aukščiausias ša-
lies apdovanojimas – Rusijos didvyrio
medalis.

Britanija kaltina R. Boširovą ir
antrąjį įtariamąjį – Aleksandrą Pet-
rovą – kovo 4-ąją mėginus Salisburio
mieste nužudyti buvusį GRU pulki-
ninką S. Skripal ir jo dukterį Juliją So-
vietų Sąjungoje sukurta nervus para-
lyžiuojančia medžiaga „Novičiok”.
Jungtinė Karalystė sako mananti, kad
leidimas įvykdyti šią ataką buvo su-
teiktas „Rusijos valstybės aukščiausiu
lygmeniu”. Maskva šiuos kaltinimus
įnirtingai neigia.

Abu įtariami rusai neseniai davė
interviu Kremliaus finansuojamai te-
levizijai RT ir teigė, kad Salisburyje
lankėsi kaip turistai, taip pat tvirtino
niekaip nesantys susiję su Skripalių
apnuodijimu. Vyrai taip pat neigė bri-

tų pareiškimus, kad jie yra Rusijos ka-
rinės žvalgybos karininkai ir tikino už-
siimantys maisto papildų verslu.

„Bellingcat” nurodė įdėmiai iš-
analizavusi Rusijos karinių akademi-
jų absolventų nuotraukas ir vienoje
grupinėje fotografijoje pastebėjusi
vyrą, panašų į R. Boširovą. Galiausiai
paieškos naudojantis internete priei-
namomis nutekintomis Rusijos duo-
menų bazėmis atvedė prie vieno kari-
ninko – A. Čepigos. Grupei pavyko su-
rasti A. Čepigos paso failą, datuotą 2003
metais. Jame esančioje nuotraukoje
matomas asmuo yra labai panašus į R.
Boširovą.

Grupė atkreipė dėmesį, kad šis ka-
rininkas 2014-ųjų gruodį buvo apdo-
vanotas Rusijos didvyrio medaliu, to-
dėl labai tikėtina, kad šis apdovanoji-
mas jam buvo skirtas už veiksmus se-
paratistinio konflikto krečiamoje Rytų
Ukrainoje.

D. Trump išgelbėjo pasaulį nuo karo
New Yorkas (ELTA) – JAV prezi-

dentas Donald Trump sakė, kad jis iš-
gelbėjo pasaulį nuo karo su Šiaurės Ko-
rėja, užmezgęs diplomatinius santy-
kius su Kim Jong Un. 

„Jei nebūčiau buvęs išrinktas,
būtumėte turėję karą. Būtų buvę už-
mušta milijonai žmonių. Tai labai
lengvai galėjo būti pasaulinis karas”,
– sakė D. Trump. 

D. Trump anksčiau šiais metais

Singapore buvo susitikęs su Kim Jong
Un. Po pradinės suteiktos vilties, kad
JAV gali pasiekti susitarimą, kad Šiau-
rės Korėja atsisakytų savo branduoli-
nės programos, progresas sustojo. 

JAV siekia, kad Pchenjanas visiš-
kai atsisakytų branduolinių ginklų
iki 2021 metų sausio. Šiaurės Korėja
savo ruožtu reikalauja, kad Washing-
tonas imtųsi analogiškų veiksmų Ko-
rėjos pusiasalyje. 

Indijoje neištikimybė nebelaikoma nusikaltimu
Naujasis Dehlis (ELTA) – Indijos

Aukščiausiasis teismas nusprendė,
kad santuokinė neištikimybė nebe-
bus laikoma nusikaltimu.

158 metų senumo kolonijinės eros
įstatyme buvo teigiama, kad vyras, ku-
ris turėjo lytinių santykių su ištekė-
jusia moterimi be jos vyro sutikimo,

laikomas kaltu dėl santuokinės neiš-
tikimybės nusikaltimo. 

Pagal įstatymą moteris negalėjo
būti baudžiama kaip kurstytoja. Vyras
buvo laikomas suviliotoju. Tuo tarpu
įstatymas neleido moterims pateikti
skundo dėl sutuoktinio neištikimy-
bės.

GRU pulkininkas A. Čepiga (k.) – duodamas interviu Krem-
liaus remiamai televizijai, aiškino, kad abu su A. Petrovu vyko
į D. Britaniją prekiauti maisto papildais.        Scanpix nuotr.

Tamsiaodė mergaitė sukėlė kai kurių žmonių
ir dainos  „Laisvė“ autorės E. Masytės (d.)  pa-
sipiktinimą. TV3 nuotr.
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Rugsėjo 14–25 dienomis Čikagoje sve-
čiavosi Lietuvos jaunių futbolo čem pio-
nai, Panevėžio Raimundo Sar gūno
sporto gimnazijos futbolo jaunių ko-
manda. Jaunieji, 16–17 metų amžiaus,
futbolininkai, kartu su juos lydinčiais tre-
neriais Virginijumi Liub šiu, Dariumi
Butkumi ir minėtos gimnazijos direktore
Jūrate Pau liukiene Čikagoje lankėsi
pirmą kar tą ir savo viešnagės metu
sužaidė tris draugiškas rungtynes su vie-
tos ko mandomis.

Nors bendraamžiams futbolinin -
kams lietuviai pralaimėjo, fut-
bolo aikš tėje jie gavo išties ver-

tingas pamokas.
Pirmose rungtynėse mūsų šalies

futbolininkai rezultatu 1:2 turėjo pri-
pažinti FC „Socers” klubo pranašu mą,
o antrame  susitikime, vykusia me, po
dviejų dienų, lietuviai 0:3 nusi leido FC
„United” koledžo komandai. Šiuos lie-
tuvių pralaimėjimus nulėmė ne tik
aukštesnis varžovų komandų meist-
riškumas: solidžiau pasiprie šin ti ame-
rikiečiams sutrukdė lietuvių futboli-
ninkus paveikusi adaptacija kitoje At-
lanto pusėje, taip pat trumpas atsargi-
nių žaidėjų suolelis (komanda turėjo
tik du atsarginius žaidėjus).

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvos futbolininkai iš Čikagos
išsivežė varžovų pamokas ir 

neišdildomus įspūdžius

Lietuvių komandos pasiplaukiojimas laivu Michigano ežere.

Jaunieji Lietuvos futbolininkai
savo garbę apgynė trečiose rungty-
 nėse Pasaulio lietuvių centre Lemon-
 te žaisdami su seniausiu išeivijoje, Či-
kagos lietuvių futbolo klubu „Li tua -
nica”. Jaunatviška energija šįkart nu-
galėjo patirtį – svečiai iš Lietuvos po
gražios ir permainingos kovos šventė
pergalę rezultatu 4:2. Įdomu pažymėti,
kad sunkią traumą (trūko kelio kryž-
miniai raiščiai) pačioje rungtynių pra-
džioje patyrus pagrindiniam „Litua-
nicos” vartininkui, daugiakartiniam
Lietuvos čempionui Arvydui Skrups-
kiui, jo vietą vartuo se užėmė svečias iš
Lietuvos, vos prieš kelis mėnesius gar-
bingą 60-ies metų jubiliejų atšventęs jo
geras bičiulis bei buvęs treneris Vir-
ginijus Liubšys.

Be savo kasdienybės – futbolo
rungtynių bei treniruočių Lietuvos
futbolininkai kartu su vadovais suge-
bėjo apsilankyti žymiose Čikagos mies-
 to vietose. Jie stebėjo MLS čempiona-
to „Chicago Fire” rungtynes, plaukio-
jo laivu po Michigano ežerą, apsilankė
Lietuvos generaliniame konsulate, kur
juos priėmė LR generalinis konsulas
Mantvydas Bekešius.

Už neišdildomus įspūdžius visos
viešnagės metu svečiai iš Lietuvos
nuoširdžiai dėkojo šios nuostabios iš-
 vykos iniciatoriui ir vadovui Mantui
Gaušai, organizatoriams – Linui Ja kov-
levui, Dainiui Ruževičiui, juos itin
svetingai globojusiems kraštiečiams
Svajūnui Masilioniui, Arnoldui Blinst-
rubui, Rolandui Rauduvei, Tautvilui

Ilgai lauktas susitikimas: svečią iš Lietuvos
ir buvusį trenerį Pa nevėžio „Ekrano” ko-
mandoje V. Liubšį (v.) PLC stadione Le-
monte sutiko Čikagos lietuviai A. Skrupskis
(k.) ir E. Majus.

Rungtynių su „Lituanica” akimirka: traumą patyrus vartininkui  A. Skrupskiui, jo vietą var-
tuose užėmė vos prieš kelis mėnesius 60-ies metų jubiliejų pažymėjęs V. Liubšys.

Tarasovui, futbolininkus skaniai mai-
tinusios „Kunigaikščių užeigos” va-
dovui Andriui Bučui ir visiems ki-
tiems futbolo entuziastams bei rėmė-
jams, kurie prisidėjo prie itin turi-
ningo ir smagaus futboli ninkų vieš-
nagės Čikagoje.

Jos pabaigą tik kiek apkartino
prieš pat išvyką į gimtinę atšauktas

„Finnair” bendrovės sugedusio lėk-
tuvo skrydis, dėl ko lietuviai dar vie nai
dienai priverstinai užsilaikė JAV.

Beje, ši Lietuvos futbolo komandos
viešnagė JAV buvo pirmoji po 1989
metų, kuomet Amerikoje viešėjo Vil-
niaus „Žalgirio” futbolininkai, kurie
dalyvavo Texas valstijoje vykusiame
„Dallas Cup” turnyre.

Lietuviai apsilankė stipriausioje JAV, MLS futbolo lygoje rungtyniaujan čios „Chicago Fire” rungtynėse, kuriose Čikagos klubas rezul-
tatu 4:0 nugalėjo „Orlando City” komandą.

Lietuvos jaunieji futbolininkai po rungtynių įsiamžino su Čikagos FC „United” komanda. D. Ruževičiaus nuotraukos
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Maudynės knygų jūroje
Kelionės dienoraščiai (VI)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

TĘSINYS. PRADŽIA – RUGSĖJO 18 D. NUMERYJE

2018 m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos Lietuvos vals-
tybės šimtmetis tapo puikia proga įvertinti kuo gy-
venome, kokios asmenybės ir tekstai labiausiai pa-
veikė mus per šimtą metų, ir tuo pačiu diskutuoti apie
ateities Lietuvą ir pasaulį.

Mugė užėmė visas LITEXPO parodų sales (18
500 kv. m. ploto!), sutraukė 370 dalyvių iš 9
pasaulio šalių, sulaukė 67 123  lankytojų,

vyko 564 renginiai. Ši nuostabi manifestacija, vykusi
vasario 22–25 dienomis, apsivainikavo šūkiu „Skai-
tau Lietuvą – skaitau pasaulį”. Iš viso buvo penkios
teminės salės. Pirmoji – muzikos. Antroje įsikūrė bu-
kinistų pasažas. Trečioje – mokslo, akademinė, spe-
cializuota literatūra, čia užuovėją rado ir užsienio da-
lyviai. Ketvirtą salę valdė mažieji skaitytojai, čia pre-
kiauta vaikų literatūra. Penktoje – mano mėgsta-
miausioje – grožinė ir specializuota literatūra.

Knygų mugėje – koncerto euroforija!

Ar esate kada dalyvavę roko koncerte ir pajutę
tą neišpasakytą euforiją, kuri užvaldo mases? Tuo-
met suprasite, apie ką kalbu. Tokią euforiją išgyve-
nau viešnagės metu – bet ne kur nors „Siemens” are-
noje gitarą barškinant Andriui Mamontovui, o tuo-
se pa čiuose LITEXPO rūmuose. Roko „žvaigždė” – Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Liudas
Mažylis, 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų
ministerijos diplomatiniame archyve suradęs nu-
tarimo dėl Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklauso-
mybės paskelbimo originalą, ir iki mugės jau spėjęs
išleisti apie tai knygą.

L. Mažylio knyga „99 metai po įvykio” –  ne sau-
sa istorija, o dokumentinis romanas, „siekis į mis-
tines gyvenimo aplinkybes pažvelgti kitaip – truputį
pankiškai, ironiškai ir per fantastikos prizmę”.
Kaip kažkas pastebėjo, prof. Mažylis tampa savo kny-
gos herojumi, ir dar ne vienu asmeniu! Per keturias
mugės dienas aš daug kartų praeidavau pro „Šviesos”
leidyklos stendą su mintimi nors pasilabinti su ko-
lekcionavimo aistros bičiuliu, su kuriuo jau senokai
susipažinome Kauno klube. Bet prie jo stovėjo eilės
– šimtai gerbėjų. Visi kantriai laukė galimybės gau-
ti profesoriaus parašą naujojoje knygoje. Trečią
dieną jau gana įžūliai  prasibroviau be eilės – gal-
vojau, nors „labas” pasakysiu… „Pats matai…” – ap-
kabinęs mane skėstelėjo rankomis L. Mažylis. Jo au-
tografo prašė net pati Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Šalies vadovei „nuskilo” – nereikėjo sto-
vėti eilėje…

Knygos „99 metai po įvykio” mugės metu par-
duota apie pusantro tūkstančių egzempliorių – visi
autografuoti tuo pačiu rašikliu, kuris galop neišlaikė
– jis sulūžo. „Po mugės dar ilgai sapnavau, kaip vis

pasirašinėju,” – jau Čikagoje pasakos L. Mažylis.

Kiekvienas gali žibėti sava žvaigžde

Daug kartų tenka įsitikinti, koks mažas pasau-
lis. Vieną dieną nutariau neišsigąsti šalčio ir kirsti
aikštę, skiriančią pagrindinį LITEXPO kompleksą
nuo pastatų, kuriuose buvo įsikūrę muzikos salė ir
bukistinų pasažas. Ant stalų, dėžėse sukrauta daug
vartotų knygų. Dėmesį patraukė vienas nebūdingas
knygynui pavadinimas „Juodas šuo”. Priėjau – joks
lojantis keturkojis nepasitiko. Bet nustebau pamatęs
daug išeivijoje leistų knygų.  Jaunas, besišypsantis
pardavėjas pasiteiravo, ar aš ne „iš anapus” ir paėmęs
nuo lentynos rodo man knygą su nuotrauka aplan-
ke: „Regis, čia  Jūs?”  

Tomu prekiavo ir išeivijos lietuvis, jau kelintus me-
tus specialiai atvykstantis į  mugę. Jis šelmiškai į
mane žvilgterėjo ir pareiškė: „O aš dalyvavau Jūsų
knygos sutiktuvėse Clevelande 1984 m. Tada, tiesa,
lankiau pradžios mokyklą…” Ištraukia savo viziti-
nę – „Clevelando lietuvių kultūros dokumentavimo
centras. Andris Jonas Dunduras”.

Subičiuliavome ir su Tomu, ir su Andriu – tai du
šaunūs XXI a. idealistai knygnešiai!

Išeiviški rakursai

Žinomas rašytojas, disidentas Tomas Venclova
per mugę buvo labai užimtas. Pirmąją dieną, ket-
virtadienį, prasmingai įvardintą kaip „Bičiulių die-
na”, jis su Kristina Sabaliauskaite, Undine Radze-
vičiūte ir  Alvydu Šlepiku dalyvavo diskusijoje „Pa-
keliui į Londoną: naujos galimybės lietuvių litera-
tūrai” (moderavo ilgametė BBC žurnalistė Rosie
Goldsmith). Vėliau rašytojas supažindino vilnie-
čius su rež. Lilijos Vjuginos dokumentiniu filmu rusų
ir lietuvių kalbomis „Romas, Tomas ir Josifas”.
Penktadienį LRT studijoje vyko T. Venclovos knygos
„Vilniaus vardai” (Raimundo Paknio leidykla –

Šmaikštusis prof. Liudas Mažylis dėsto istorijos pamokėlę LR prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei.  Asmeninio archyvo nuotr.

Iš tolimos Californijos atvykęs prof. Algirdas Avižienis turėjo daug ką įdomaus papasa-
koti – net savo kraštiečiams anykštėnams!

Čikagietė Vilma Kava (v.) mugėje sulaukė išskirtinio dėmesio. Su „Tyto Alba” vadove Lolita Varanavičiene (k.) ir Lina Ever.

Iš tikrųjų – vaikinas rankose laikė mano kažka-
da, dar 1983 m. Čikagoje išleistą knygą „Ten, ekrane
sužibus: Amerikos lietuvių  kinematografijos istorija
1909–1979”. Tuomet jau atidžiau pasižiūriu į patį ant-
ikvarą. Kai pasakė vardą – Tomas, viskas pasidarė
aišku. Tiesa, su juo ir jo drauge Laura, jiems lan-
kantis Čikagoje, man susitikti neteko, bet girdėjau
apie jauną entuziastą ir jo kilnią misiją iš Ramunės.
Tomas ir Laura lankėsi įvairiose JAV lietuvių gy-
venvietėse rinkdami išeivišką literatūrą. Jie siekia,
kad knygos nebūtų išmetamos, o kad kiekvienas lei-
dinys atrastų kelią į savo skaitytoją. Jauna  pora
buvo užsukusi ir į „Draugą”. Išeivijos literatūra juos
ypač domina, nes dabartiniam skaitytojui Lietuvo-
je ji beveik nežinoma.

Tačiau staigmenos čia nesibaigia. Kartu su

www.paknioleidykla.lt) sutiktuvės, kuriose kartu su
autoriumi dalyvavo Jūratė Češkutė ir Pranas Mor-
kus. Ši knyga – žymiai daugiau nei enciklopedinis
sostinės registras – ją skaitai kaip romaną. Skonin-
gas ir Jokūbo Jacovskio parengtas knygos viršelis.

Per „Bičiulių dieną” skaitytojas turėjo progos iš
arčiau susipažinti ir su Jerzy Giedroyć bei Czesław
Miłosz tritomiu „Laiškai” („Minties” leidykla). Kny-
gos pristatyme dalyvavo Andrzej Pukšto, Kazys Us-
cila, Marek Komat ir Alvydas Nikžentaitis. Dar vė-
liau buvome supažindinti su Rimanto Vanago biog-
rafine knyga „Avižienio algoritmas ir kiti gyvenimo
ritmai”. Pristatyme dalyvavo ne tik autorius, bet ir
Vytautas Martinkus, Egidijus Aleksandravičius bei
„Draugo” skaitytojams gerai pažįstamas prof. Al-
girdas A. Avižienis. Su profesoriumi netikėtai susi-
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galėjo nukakti ir į egzotišką Čilę ir su-
sipažinti su ten dirbusiu lietuviu moks-
lininku Ignotu Domeika. Knygą „Ig-
notas Domeika – geologas, mineralo-
gas, kalnų inžinierius” (sudarytojas Al-
gimantas Grigelis) padėjo sklaidyti
Juozas Algimantas Krištopaitis, Reda
Griškaitė, Birutė Railienė ir Algi-
mantas Česnulevičius. Domeikos išties
būta spalvingos asmenybės. Jis – ne tik
1831 m. sukilimo dalyvis ir Santiago

Kristina Pisa ni
Atkelta iš 7 psl.

Kokią Maltą teko Jums pažinti ir ar
ji keitėsi nuo to laiko, kai joje apsigyve-
note?

Malta keitėsi ir sparčiai keičiasi
toliau. Išaugo finansinis, ekonominis
sektorius. Atvažiuoja daug daugiau
tu ristų, atsirado daug daugiau finan -
sinių mainų su kitomis pasaulio ša-
li mis ir dėl to daugiau steigiasi įvai-
rių verslo, technologinės pažangos
kompanijų. Malta – pirmoji šalis Eu-
ro poje, kuri valstybės lygiu yra priė-
mu si įstatymus dėl kriptovaliutų.
Pasta raisiais metais nekilnojamojo
turto poreikis labai išaugęs, todėl
statybų verslas šiuo metu taip pat
klesti. Iki šių visų pokyčių pakanka-
mai ramioje saloje atsirado daugiau
chaoso, daugiau maišaties. Kadangi
vyksta in tensyvios statybos, tai visa
sala regisi kaip viena didžiulė staty-
bų aikštelė. Kur bepasižiūri – visur
sta to. Kadangi šios valstybės teritorija
nėra didelė, kiekvienas žemės lopi nė-
 lis yra sumaniai išnaudojamas, o
gat vėse namai tiesiog jungiami vie-
nas su kitu. Nelengva tiems, kurie gy-
vena statybų teritorijoje, nes kai vie-
no namo sieną gręžia ar kloja pama-
tus, dreba gretimi namai, mat Maltos
uolie na nėra puri žemė.  Pastebėjau,
kad jau kuris laikas socialiniai ryšiai
plėtojami nedidelių kavinių sąskaita.
Labai išaugęs yra jų skaičius. Būtent
tose nedidelėsė kavinėse gali trum-
 pam užbėgęs, prie puodelio kavos pa-
 bendrauti su draugais ar verslo par-
tneriais. Pamenu, kai atvykau gy-
venti, mieste labai trūko tokių vietų.
Vei kė restoranai, bet juose dažniau-
siai vykdavo ilgi pietūs po kelias va-
landas arba vakarojimas draugų, šei-
mos būryje. Atsirado Maltoje ir daug
profesionalesnių kultūrinių rengi-
nių, atvyksta vis dažniau užsienio
meno kū rėjų. Parodos, koncertai, fes-
tivaliai vyksta plačiau ir įdomiau. O
ir pa tys maltiečiai tapo labiau atviri
pa sauliui, nes yra priversti daugiau
ben drauti, daugiau išeiti iš namų, ir
tie ryšiai, atsiradus įvairioms užsie -
inio verslo kompanijos, neužsibai-
gia šeimoje, nėra vien kalbėjimas
apie tai, kur kas ką valgo ir kaip gy-
vena. Pokalbių temos tapo įvairesnės. 

Kaip apibūdintumėte maltie čius, ko-
kias jų pagrindines cha rak terio savybes iš-
skirtumėte? 

Šilti, paslaugūs, greitai įsilei-
džian tys į šeimą. Šias jų savybes le-
 mia tipiškas pietietiškas būdas. Man
jie patinka. Saloje sutikau nemažai
ge rų žmonių. Artimas bendravimas
iš skirtinis tuo, kad be jokio išanksti -
nio įspėjimo, bet kada gali užeiti pas
juos į namus. Beje, kaip minėjau, jie
linkę daryti tą patį.

Kas stebina Jus iki šiol šioje saloje,
ir net pragyvenusi tiek lai ko matote, kad
prie to Jums yra la bai sunku priprasti?

Kas man bado akis? Tai šiukšlės.
Maltoje labai, labai daug šiukšlių.
Toks įdomus pastebėjimas. Maltie čiai
pirmauja vartodami chemines prie-
mones. Jie tomis priemonėmis plau-
na viską – nuo buities rakandų iki
baldų, plauna namų kiemus ir net gat-
vių asfaltą. Bet ir šiukšles kaupia to-
kiu pačiu kiekiu, kaip ir sunaudoja
chemikalų.  Kai grįžtu į Lietuvą,
man ji atrodo švariausia pasaulio
šalis. O štai Maltoje jau nuo pat anks-
taus ryto gatvėse kaupiami šiukšlių
maišai. 

Įdomu, ar teko pažinti lietuvių, nuo-
lat gyvenančių Maltoje? Gal plėtojami tar-
pusavio bendruo meniniai ryšiai? 

Oficialiai prieš keletą mėnesių
yra įkurta bendruomenė „Lietuviai
Maltoje”. Jau baigiami tvarkyti do ku-
 mentai ir šis sambūris bus įregis truo-
tas Užsienio reikalų ministerijoje.
Nuo praėjusių metų pradėjome or-
ganizuoti oficialius susirinkimus,
praėjusiais metais savo iniciatyva
organizavau velykinių margučių da-
 žymą. Ar daug lietuvių? Aš žinau
dau giau nei dešimt, o artimiau pa-
žįstu keturis lietuvaičius. 

Mes iš tikrųjų bendraujame, o
toji bendrystė auga arba virtualiai,
arba per vaikus. Beje, mano vaikai
kalba puikiai lietuviš kai, dažnai
vyksta į lietuviškas sto vyk las. Aš vi-
sada namuose su jais kalbėjau tik lie-
tuviškai, nors Maltoje jie lanko ang-
lakalbę mokyklą, kur tenka ben-
drauti su įvairių tautybių vaikais. 

Ko pasiilgstate iš Lietuvos la biausiai
ir ar artimuose planuose nėra sumanymo
grįžti visam lai kui į Lietuvą?

Kol kas grįžti į Lietuvą nepla-
nuoju,  o pasiilgstu tikro žemės kva-
po.  Jis  ypatingas,  pulsuoja  kažko-
kia nenusa koma  energija, kurią pa-
junti  vos  iš lipęs iš lėktuvo. Atsisto-
ji ant žemės, įkvepi, ir štai tada būna
didžiausias  smagumas  ir džiaugs-
mas!

Muzikos paviljone pasirodė legendinis rokeris Andrius Mamontovas (k.). Dainininkas Me-
rūnas Vitulskis džiaugiasi jo autografu.

Poetas Tomas Venclova iš New Haven, CT
dalyvavo daugelyje diskusijų.

kaitės knygos „Gib a kuk. Žvilgterk. Po-
kalbiai Olgos ir Grigoriaus Kanovičių
namuose” sutiktuvės. Spalvingi pa-
čios Rūtos pasakojimai, bet taip pat ir
pristatyme dalyvavusių Donato Puslio,
Vaido Jauniškio, Eglės Gabrėnaitės,
Gedimino Girdvainio pastebėjimai. Iš-
ėjau su knyga ir mąsliu autorės au-
tografu – citata iš knygos: „Ar tik iš tolo
atrodo, kas viskas keitėsi?” Šios knygos
nepaleidau iš rankų ir „prarijau” ją per
nepilną savaitę. Beje, mugės metu
buvo galima pamatyti Ramūno Čičelio
dokumentinį filmą apie Izraelyje  gy-
venančio Grigoriaus Kanovičiaus kū-
rybą „Mane maitina Jonava”. Gaila,
kad nesuspėjau į šią peržiūrą…

Šeštadienis buvo apvainikuotas
„Šimtas pasimatymų” vardu. Vėl įdo-
mi diskusija (dalyvaujant Yves Plas-
seraud iš Paryžiaus, knygos apie Lie-
tuvos baltarusius autoriui Tomasz
Blaszczak ir moderuojant Tomui Bai-
keliui) vyko LRT studijoje – „Tautinės
mažumos XX a. Lietuvos istorijos ver-
petuose”. Tik pasisveikinti suspėjau su
pro šalį skubančiu į savo romano „Bry-
dė” sutiktuves paryžiečiu Valdu Pa-
pieviu. „Salut – ća va bien?” – ir Valdas
dingo iš horizonto kartu su iš JAV at-
vykusia literatūraloge Violeta Keler-
tiene. Aš gi turėjau skubėti į kitos
savo senos bičiulės pianistės Mūzos Ru-
backytės koncertą Filharmonijoje. Mu-
gėje tuo metu dar vyko „Kazys Bradū-
nas. Kertinė paraštė. Kritikos ir kul-
tūrinės publicistikos rinktinė” bei
kun. Stasio Ylos „Žodžiai iš Dievo miš-
ko” knygų sutiktuvės…

Sekmadienis buvo pavadintas „Šei-
mos diena”. Ją įprasminau savaip. Tą
rytą praleidau muzikinį koncertą „Gy-
venimas Jonu” (minint New Yorke gy-
venančio kinematografininko Jono
Meko 95-metį) – neįmanoma visko ap-
rėpti. Kartais nueini į vieno renginio
pradžią, kito – pabaigą. Bet viename su-
sitikime tikrai norėjau dalyvauti nuo
pradžios iki pabaigos – su čikagiete Vil-
ma Kava. Nebuvome pažįstami, tad aš
norėjau ne tik pasveikinti ją su pirmąja
knyga (romaną, skirtą „visoms išva-
žiavusioms ir visoms pasilikusioms”),
bet ir padėkoti už įsijungimą į neleng-
vą „Draugo” leidėjų tarybos darbą – to-
kių, tikinčių lietuviško žodžio ir lie-
tuviškos kultūros reikalingumu labai
reikia! Net pietus su krikštasūniu ati-
dėjau iki 3 val., kai baigsis Vilmos
knygos „Aš tau sakau” sutiktuvės. Ro-
maną išleido „Tyto Alba” – energinga
leidyklos vadovė Lolita Varanavičienė

Kanadiečiui rašytojui Antanui Šileikai ne-
trūko taiklių minčių.

universiteto rektorius, bet ir Čilės Res-
publikos garbės pilietis! Ir kur tų lie-
tuvių nebūta?

Romantiškai rengėjų pavadintas
„Ilgasis penktadienis” buvo taipogi
turiningas. LRT studijoje vyko tiesio-
ginė laida-forumas „Pabėgėlių temos ir
migracjos krizės atspindžiai literatū-
roje, fotografijoje, teatre”, kuriame pa-
sisakė rež. Oskaras Koršunovas, Mo-
nika Garbačiauskaitė, Dalia Cidzikai-
tė, Artūras Morozovas, Renata Kuleš
bei Tomas Baikelis. Po laidos netikėtai
sutikau VDU dėstytoją literatūrologę
Dalią Kuizinienę. Žinojau, kad ji ren-
gia monografiją apie kalbininką Stasį
Barzduką. Nuliūdau sužinojęs, kad
leidykla „Versus Aureus” turi finan-
sinių sunkumų ir projektas įstrigęs.
Apie  tai  skaičiau  ir  Pauliaus Gritė-
no straipsnyje „Bankrutuojančios ‘Ver-
sus Aureus’ leidyklos autoriai gali ne-
tekti savo knygų” (15min.lt, 2017. 11.22). 

Bet, atrado, rasta išeitis – vietoj jos
įsteigta kita leidykla „Studija be pyk-
čio”, jau sėkmingai išleidusi pirmąsias
knygas. Tikėkimės, jog ateityje bus
išleista ir monografija apie Stasį Barz-
duką! Penktadienį taip pat vyko susi-
tikimas su poetu Juliumi Keleru, kurį
daugelis čikagiečių tikriausiai prisi-
mena iš jo studijų „Vėjų mieste” laikų.
J. Keleras – knygos „Pirštai jos neša le-
liją: Moteris  XX–XXI a. lietuvių poe-
zijoje” sudarytojas.

Labai įdomios buvo Rūtos Ogins-

važiavau, kur galėjau – į Vilnių studi-
juoti žurnalistikos. Daugiau kaip prieš
dešimtmetį išvykau dar toliau – į JAV,
Čikagą. ‘Aš tau sakau’ – mano pirmoji
knyga. Norėjau, kad būtų lengva skai-
tyti, kad džiugintų, kad būtų juokinga.
Taip ir bus: vieni juoksis, kiti verks. Pri-

klausomai nuo to, kaip skaitys.”
Štai tokia optimistine gaida už-

baigiau keturių dienų viešnagę LI-
TEXPO rūmuose – tikrame knygų , su-
sitikimų ir pažinčių rojuje!

Bus daugiau

Galima buvo sutikti ir vaikiškų knygų iliust-
ratorių Stasį Eidrigevičių iš Varšuvos.

žino, ką daro…
Vilma nėra iš tų, kurie žodžių ki-

šenėje ieškotų. Ji mąsto versliškai,
nors už jos šypsenos slypi gili ir jautri
moteris. Skaitytojams ji prisistatė: „Vai-
kystėje gyvenau ‘prie sienos’, o dabar
‘už sienos’. Mano gimtuosiuose Lazdi-
juose apsisukdavo autobusai – toliau ne-
buvo kur važiuoti, niekas neleido. Iš-

tikau koridoriuje. Iš mano straipsnių
žinodamas apie aistrą filatelijai (jis, pa-
sirodo, taip pat priklauso šiam „klu-
bui”), išsitraukė iš portfelio knygą ir
įrašė joje gražų autografą.

Tą pačią dieną knygos mylėtojas
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www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, iL 60629

773-585-9500

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi

ViDAuS LigoS 

oDoS LigŲ SPECiALiStAi

AkiŲ LigoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkAuSMo LigoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DAntŲ gyDytoJAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai PenčylieneiDarius Bliznikas MD SC

Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Sudoku nr. 134
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

S K E L B I M A I  
773-585-9500 

skelbimai@draugas.org
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RASA KAZLAS

Savamokslį dailininką panevėžie tį Vaidą Šukį per
visą Lietuvą išgar sino jo įspūdingas piešinys –
didžiu lis popiežiaus Pranciškaus portretas, nu-

tapytas ant sienos Panevėžio jaunimo sielovados
centre. Išpažįstantys ti kėjimą, 32 metų vyras atvi-
rauja, kad pats nesitikėjo tokio rezultato.  Tačiau po-
piežiaus vizitas ir Dievo globa tarsi įkvėpė jam ne-
matomos jėgos ir  iki šiol tapęs vos vieną kitą port-
retą, Vaidas liko priblokštas to kia kūrybine sėkme.
„Nemėgstu per dėm realistiškai nutapytų  portretų,
kurie lyg nuotraukos labai tiksliai atkartoja žmogaus
veidą. Mano gal va, jeigu portretas pieštas, tad  ir turi
matytis, kad tai piešinys, o ne foto grafija”, – dėsto
Vaidas Šukys, suti kęs papasakoti apie save laikraš-
čio „Draugo” skaitytojams. Vyras prisimena, kad
piešdamas popiežiaus at vaizdą, jis jautė nenusako-
mą palaimą ir džiaugsmą, o pakylėjimas jį dar il gai
lydėjo, net tada, kai jis užbaigė savo kūrinį. Tiesa, ne-
nusakomai gra žius jausmus kėlė  ir žinojimas, kad
dalelę šventinės nuotaikos dailinin kas galėjo dova-
noti savo miesto parapijiečiams, kurie neturėjo  ga-
limybės nuvykti į susitikimą su Šventuoju Tė vu jo
vizito metu Kaune ir Vilniuje.  Apsilankę jaunimo
sielovados centre, bent nedidele dalimi jie gali dar
ir šiandien kompensuoti šį praradimą. „Popiežius jau
paliko Lietuvą, bet štai jo paveikslas liko ir, tarsi to-
liau globoja mus visus”, – sako Vaidas. 

Dievo Malonė atvėrė 
kelią į meną 

Prieš daugiau nei penkerius me tus Vaidas gy-
veno Vilniuje, dirbo te levizijos žinių laidoje ir darė
sėkmin gą montažo režisieriaus karjerą. Ta čiau
įtemptas darbas, nuolatinė modernaus gyvenimo
skuba, įtampa pa mažu pradėjo varginti. Nuolatinis
bėgimas nebeteikė pirminio pasiten ki ni mo, o tuo pa-
čiu šlubuojanti svei kata vis karts nuo karto bandy-
davo jauną vyrą stabdyti. Ieškodamas gi les nės būties
prasmės ir esmės, Vai das pradėjo nuolat lankytis Mi-
šiose, svarbiausioje sostinės šventovėje, Arkika-
tedroje. Atsisukęs į Dievą, vy ras pajuto, kad priva-
lo kažką keisti savo gyvenime ir užsiimti tuo, kam
iš tikrųjų jautė pašaukimą. „Visada no rėjau užsiimti
menais. Todėl prašiau Aukščiausiojo, kad duotų man

Savamokslį dailininką 
išgarsino popiežiaus portretas 

,,Visada norėjau pažadinti savyje tą mažą vaiką”, – sako
Vaidas Šukys, per tikėjimą atradęs savo tikrąjį kelią.

Asmeninio archyvo nuotraukos

Vaido Šukio kūryboje nemažai paveikslų religine temati-
ka, dvasininkų portretų.

Savamokslis dailininkas nutapė popiežiaus portretą jo atvykimo į Lietuvą proga.

ženklą ir parodytų mano tikrąjį kelią, – pasa koja Vai-
das. – Ir tai nebuvo sutapimas, o tikrų tikriausia Ma-
lonė iš aukščiau, kuri atvėrė kelią į naują sa-
 viraišką, pažadino manyje norą imti į rankas pieš-
tuką ir piešti.” 

Savyje  pažadino  mažą vaiką 

Nuo tos  dienos, kai Vaidas  nusprendė  mesti ne-
blogai apmokamą dar bą Vilniuje ir grįžo į gimtąjį Pa-
ne vėžį pas tėvus, jauno vyro gyvenimas pasikeitė iš
esmės. Gilaus tikėjimo vedinąs, šiandien Vaidas jau-
čia ne vien Dievo globą, už pažadintą  talentą dė-
kingas savo piešimo  mokytojui, dailininkui Ra-
mūnui Grikevičiui, taip pat ir amžinąjį atilsį mo-
čiutei, mamos mamai, kuri dar visai mažą jį mokė
piešimo pradžiamokslio. „Mo čiutė turėjo įgimtą ta-
lentą piešti. Ji buvo baigusi vos keturias klases, skur-
 džiai gyveno ir todėl apie rimtesnį meno išsilavini-
mą galėjo tik pasvajoti. Man mažam atminty išliko
jos piešiniai, kuriuos ji man piešdavo vie toj pasakų.
Gal todėl norėdamas savyje pažadinti tą mažą vaiką,
aš pirmiausiai pradėjau piešti vaikiš kus siužetus.
Daug kas man sakė, kad mano visi vaikiškų piešinių
herojai panašūs į mane”, – dalijasi mintimis Vaidas,
kurio vaikiški pieštiniai siu žetai sulaukė didelio dė-
mesio tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų.    

Į klausimą, ar šiandien pragma tiškame pasau-
lyje, kai vartojimas ir noras turėti daug pinigų sta-
tomi į pir mą vietą, iš meno įmanoma pragy venti?

Vaidas atsako: „Anksčiau ne su pratau popiežiaus pa-
sakymo, kad reikia pasitenkinti tiek, kiek turi. Da-
 bar suprantu. Gali važiuoti į užsienį, daug uždirbti,
bet ar būsi laimingas? Pinigai – stabų garbinimas. Da-
bar vadovaujuosi Biblijos žodžiais: ‘Sie ki te Dan-
gaus karalystės, o visa kita bus pridėta’”, – sako Vai-
das.

Pirmoji paroda ir popiežiaus palaiminimas

Jau šią savaitę savamokslis daili ninkas vienoje
Vilniaus parodų galeri joje surengs pirmąją savo
autorinę tapybos parodą. Joje ne tik smagūs spalvoti
vaikiškų siužetų piešiniai, bet ir nemažai ryškių, iš-
skirtinių, pri mityviosios tapybos braižu įam žin tų
gimtojo krašto peizažų, paveikslai religine tematika.

Iš pradžių Vaidas apgailestavo, kad nutapyto po-
piežiaus portreto jaunimo sielovados centre, negalės
pristatyti savo parodoje, tačiau vėliau ra do spren-
dimą. Žada perfotografuoti ir panašaus dydžio for-
mate atspaustą nuotrauką tokiu būdu ją kartu su ki-
 tais savo darbais pristatyti parodos lankytojams. 

Tiesa, daug kas aidą ragino nuotrauką nusiųs-
ti į Vatikaną, kad popiežius galėtų pamatyti gyvai jo
darbą. „Mes juokavome, kad vykdamas iš Lietuvos
į Latviją pro Pa nevėžį, Šventasis Tėvas galėjo užsukti
ir palikti po savo portretu autografą”, – sako Vaidas,
kuris abi po piežiaus vizito  dienas vyko į visus ren-
 ginius ir dalyvavo visuose susitikimuose su Šven-
tuoju Tėvu.  Beje, Vaidui tai jau ne pirmas kartas, kai
jis susitinka su svarbiausiu krikš čioniškojo pasau-
lio vadovu. Pernai me tais vyras vyko į Pasaulio Jau-
ni mo dienas Krokuvoje, kur turėjo ne paprastą
džiaugsmą labai iš arti pa matyti  popiežių Pranciš-
kų. Vos kelis metrus stovėdamas nuo jo, Vaidas su-
laukė ir Šventojo Tėvo palaiminimo.

Vaikiškų piešinių personažai labai panašūs į patį Vaidą.
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draugas.org/mirties

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Gausus lietuvių
bėgikų būrys
ruošiasi Čikagos
maratonui
Spalio 7 d., sekmadienį, visas Či kagos miesto cent-
ras vėl priklausys bėgimo mėgėjams – čia bus su-
rengtas tradicinis maratono bėgimas „Bank of
America Chicago Marathon”. Nuo 1977 metų ren-
giamas ir didelio populiarumo tarp bėgikų sulau-
kęs Čika gos maratonas ir šiemet žada sukvies ti bė-
gimo mylėtojus iš viso pa saulio.

Kartu su 45 tūkst. dalyvių iš daugiau nei 100 pa-
saulio šalių šiemetiniame, jau 41-ą kartą ren-
giamame, Či kagos maratone dalyvaus ir gau-

si lie tuvių bėgikų komanda. Likus sa vai tei iki ma-
ratono pradžios į ją spėjo užsiregistruoti net 29
mūsų tautiečiai.

Kaip ir ankstesniuose maratonuose, mūsų
šalies bėgikus ir vėl ėmėsi globoti LR generalinis
konsulatas, kuris, kartu su Čikagos lietuvių bėgi-

mo klubu, subūrė maratoną bėgsian čius lietu-
vius į vieną komandą bei kviečia visus tautiečius
susirinkti palaikyti bėgikus išties nelengvame
bėgime. 

Akcija „Lietuviai Čikagos maratone” organi-
zuojama jau 9-tą kartą. Kiekvienais
metais 26.2 mylių (42 km) bėgi-
mu pažymime Lietuvai svarbias
sukaktis. Šių metų bėgimas
bus skirtas Lietuvos Respub-
likos šimtmečiui paminėti. 

Šeimos narius, arti-
muosius, drau gus ir visus
sporto sirgalius kvie čiame
atvažiuoti ir palaikyti sa-
viškius sirgalių zonoje ties
17-ta ma ratono mylia, prie
University of  Illi nois, vaka-
rinėje Halsted pusėje, šiek tiek į
pietus nuo Polk gatvės.

Nuo 12 val. p. p. dalyvių sutiki-
mas, pasveikinimas, apdovanojimai, vaišės ir fo-
tografavimasis vyks Lietu vos generaliniame kon-
sulate (455 N. Cityfront Plaza dr. Chicago, IL 60611). 

Nepamirškite lietuviškos atributikos: marš-
kinėlių, kepurių, vėliavų! Lietuviai sporto mylė-
tojai, vienyki mės ir priminkime Čikagai vieną var-
dą – LIETUVA!

Čikagos maratono maršrutas

Pirmasis Čikagos maratonas, pavadintas
„Mayor Daley” vardu, įvy ko 1977 metų rugsėjo 25

dieną. Tuo metu tai buvo didžiausias marato-
no bėgimas pasaulyje pagal dalyvių skai-

 čių. Iki šiol Čikagos maratonas yra
vienas geriausiai organizuotų bė-

gimų JAV. 
Kaip jau tapo įprasta, šie-

metinis „Bank of  America”
maratono bėgimas Čikagos
miesto centre prasidės ir pa-
sibaigs Grant Park. Dalyviai iš
pradžių bėgs į šiaurę – LaSalle
gatve, per Lincoln Parką, She-

ridan Road iki Addison gatvės,
ten suksis ir Broad way, Clark, Wells
gatvėmis bėgs pietų kryptimi. Po to
– kilpa į vakarus, Adams iki Damen,

Jackson atgal iki Halsted, tada pro Little Italy ir Pil-
sen į pietus link Chinatown. Pasiekę 35 gatvę bė-
gikai vėl suksis į šiaurę ir Michigan Avenue grįš
į Grant Park. Maratonas prasidės 7 val. ryte, baig-
sis 2 val. po pietų. 

,,Draugo” inf.
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AUŠRAI LAURUŠONYTEI

PARONIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą jos mylimam vyrui Jonui, broliui Linui ir
jo šeimai, brolienei Irenai ir Jim bei kitiems arti-
miesiems.

Pasigesime savo mielos šokėjos ir draugės.

,,Grandies” vadovai, mokytojai ir šokėjai

Rugsėjo 23 dieną Tampoje, FL, būdamas
76-erių metų,  Anapilin iškeliavo žymus,
daug per savo gyvenimą pasiekęs ir nu-
veikęs Amerikos lietuvis – JAV kariuo-
menės Jūrų pėstininkų korpuso pulki-
ninkas Algimantas Garsys. Rugsėjo 28 d.,
penktadienį, jis buvo iškilmingai, pagal
karines tradicijas palaidotas Floridos Na-
tional Cemetery. Šeima pageidavo, kad
žmonės, atėję atsisveikinti su velioniu,
nepirktų gėlių, bet joms skirtus pinigus
A. Garsio vardu paaukotų Sužeistų ka-
rių asociacijai.

A.Garsys gimė 1942 metais gegužės
10 d. Dusetose, Aukštaitijoje. Jo
tėvas Vladas Garsys buvo Ne-

priklausomos Lietuvos karininkas.
Baigiantis Antrajam pasauliniam ka-
rui, 1944 m., Garsių šeima pasitraukė
iš Lietuvos ir atsidūrė Vokietijoje. Ten
pateko į išvietintųjų stovyklą, esančią
netoli Štutgarto miesto. 1949 metais iš
Vokietijos jie persikėlė gyventi į Ame-
riką. 

A. Garsys pasirinko savo tėvo ke-
lią ir tapo kariškiu. Jis 1967 m.  baigė
Jūrų pėstininkų kursus, o po metų,
1968-aisiais, dalyvavo Vietnamo kare.
1969 m. Quantico, VA jūros pėstininkų
bataliono bazėje ėjo materialinio tie-
kimo skyriaus viršininko pareigas. 

1971 m. A. Garsys baigė Monterey,
CA, Gynybos kalbų institutą (Defense
Language Institute), ten išmoko tajų
kalbą. 1971–1973 m. dirbo JAV patarė-
ju Tailando karališkajame jūrų pėsti-
ninkų korpuse. Dar po dvejų metų grį-
žo dirbti į Quantico bazę, buvo pa-
skirtas materialinio tiekimo skyriaus
viršininko pavaduotoju. 1976 m. šioje
bazėje baigė desantininkų karo mo-
kyklą. Tais pačiais metais pradėjo dės-
tyti Jūrų pėstininkų korpuso mokyk-
loje Albany, GA, ir tą darbą dirbo iki
1979-ųjų. 

A. Garsys nepaliovė mokytis ir
siekti profesinės karjeros. 1980 m. bai-
gė Jūrų pėstininkų štabo vadų koledžą.
1980–1985 metais jis paskiriamas štabo
karininko ryšiams su JAV Kongresu,

Atsisveikinant su a. a. plk. A.  Garsiu –
kariškiu iš pašaukimo

Pulk. Algimantas Garsys
„Draugo” archyvo nuotr.

Pentagonu ir operatyviniais štabais.
1986 metais A. Garsys vadovavo ope-
ratyviniam daliniui Okinawa (Japo-
nija), Pietų Korėjoje. 

1987 m.  jis baigė Gynybos sistemų
valdymo koledžą Fort Belvoire, VA
Dirbo Jūrų korpuso štabe Washingto-
ne valdymų ir kontrolės sistemų va-
dovo pavaduotoju. Dar po dvejų metų
baigė Nacionalinio gynybos universi-
teto Washingtone Jungtinių pajėgų
koledžą. Dirbo generolo H. N. Schwarz-
kopf Švarckopfo štabe, per Persijos
įlankos karą 1991 m. vadovavo ka-
riuomenės aprūpinimo skyriui. 1991–
1993 m. Jūrų pėstininkų korpuso ma-
terialinio tiekimo centro Barstow, CA
vadovas.

1993 m. išėjęs į atsargą, savo kari-
nę patirtį perteikė Lietuvos kariuo-
menei. Baltijos instituto Washingtone
valdybos narys. 1995 m. Pietų Floridos
universitete baigė verslo administra-
vimą ir sąskaitybą. 1997–1999 m. buvo
Lietuvos kariuomenės generalinis ins-
pektorius. A. Garsys buvo žmogus,
kuris savo sukauptas profesines ži-
nias panaudojo padėdamas besiku-
riančiai Lietuvos Respublikos ka-
riuomenei. Didžiuojamės, kad velionis
buvo Lietuvos sūnus, savo darbais
garsinęs tėvynę. 

,,Draugo” inf.
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16 DRAUGAS2018 RUGSėJO 29 D., ŠEŠTADIENIS

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Šiandien, rugsėjo 29 d., nuo 12 val. p. p.
iki 7 val. v. vyksta ,,Beverly Art Walk”, kuria-
me dalyvauja menininkas Audrius Plioplys. Ad-
resas: Trinity United Methodist Church, 9848
S. Winchester Ave., Chicago, IL.

� Spalio 6 d., šeštadienį, 10:45 val. r. ma-
loniai kviečiame visus atvykti prie Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios (Marquette
Parke), į atstatyto kryžiaus pašventinimo ce-
remoniją. Ją atliks Jo Ekscelencija Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.
Po pašventinimo, 11 val. r. bažnyčioje bus au-

kojamos šv. Mišios, kurių metu bus suteiktas
Sutvirtinimo sakramentas jaunimui. Po Mišių
visų laukiame parapijos salėje, kur galėsite pa-
bendrauti su arkivyskupu. Bus vaišės.

� Spalio 14 d. 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, didžiojoje salėje, vyks meti-
nis ,,Draugo” pobūvis – pietūs ir koncertas.
Kviečiame dalyvauti. Užsisakyti bilietus gali-
ma ,,Draugo” administracijoje darbo dienomis,
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. tel. 773-
585-9500 arba atvykus asmeniškai – 4545
West 63 g. Čikagoje.

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Spalio 6 d. 7:30 val. v. Chicago Auditorium Theatre

vienintelį kartą bus rodomas lietuviškas miuziklas 

„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”.
Bilietų į spektaklį galima nusipirkti kavinėse ,,Old Vilnius”,

,,Smilga”, ,,Lithuanian Plaza”, Pasaulio lietuvių centre ir  Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo bažnyčios (Mar quette Parke) rašti-
nėje. 

Norintys pasiteirauti gali skambinti 

telefonu: 708-668-6214.

Bilietus taip pat vis dar galima užsisakyti

internetiniame puslapyje 

www.auditoriumtheatre.org/shows/legendofzygimantas/ 

Organizatoriai pasirūpino dar viena paslauga – 

žiūrovų pavežėjimu autobusais nuo PLC. 

Vietas į autobusą būtina užsisakyti iš anksto

telefonu 708-288-6662.

Kelionės į abi puses kaina – 20 dol.


