
RASA KAZLAS

– sako eseistė ir vertėja, žurnalo „Pa-
saulio lietuvis” kolumnistė,  humanitarinių
mokslų daktarė Dalia Staponkutė, kuri jau
ketvirtį amžiaus gyvena  Kipro sostinėje Ni-
kosijoje. Rašytoja save vadina ,,šanso kartos”
atstove. Anot jos, tai karta, kuri pasidavė
avantiūrai ir iš byrančios Sovietų Sąjungos ver-
žėsi į Vakarų nežinią. 

Šis pokalbis su rašytoja Dalia Staponkute
ne tik apie gyvenimą Kipre ir apie šiuolaiki-
nę emigraciją, bet ir apie tvirtą lietuvio tau-
tiškumą ir apie tuos sunkiai nukertamus sai-
tus su gimtine. 

Kažkada esate išsakiusi mintį, kad vyras
ir moteris, sukūrę mišrią santuoką, turėtų rink-

tis gyvenimą jiems abiem svetimoje šalyje. At-
sargiai peršama mintis apie trečią Tėvynę mez-
gasi ir Jūsų beveik biografinėje knygoje „Iš
dviejų renkuosi trečią. Mano mažoji odisėja”,
kurioje galima apčiuopti Jūsų asmenines pa-
tirtis įveikiant integracijos sunkumus, bandant
perprasti kitos aplinkos ypatumus. Koks tai
buvo kelias, kokia buvo toji pradžia, kuri kiek-
vienam emigrantui dažniausiai nėra lengva?  

Man atrodo, kad šiuolaikinė emig-
racija neturi nei konkrečios pradžios, nei
pabaigos. Ji – tarsi egzistencinė. Tačiau
ji visados turi išvykimo priežastis, ypač
jaunam žmogui, kuris natūraliai linkęs
iš esmės pakeisti savo gyvenimą dėl cha-
rakterio ypatumų, dėl politinių, ekono-
minių ar kūrybinių idėjų.

– 10 psl. 

DEMI VITKUTĖ

Spalio 21 d., sekmadienį, New Yorke baigėsi keturias
dienas trukęs pirmasis Baltijos šalių kino festivalis,
sutraukęs nemažą būrį kino mylėtojų ir spaudos at-

stovų. Šis kino startas buvo sėkmingas, tad New Yorke
prie bendro stalo susėdę Lietuvos, Latvijos ir Estijos
kino centrų vadovai nusprendė tęsti bendradarbiavimą
ir kitąmet surengti antrąjį trijų Baltijos šalių kino fes-
tivalį.

„2019-ųjų festivalį galime pradėti
planuoti jau net ir rytoj!” – šypsodama-
sis sakė Lietuvos kino centro direktorius
Rolandas Kvietkauskas savo kolegėms –
latvei Ditai Rietumai ir estei Edai Kop-
pel bei New Yorko Baltijos šalių kino fes-

tivalio organizatoriams, susirinkusiems į trišalį susi-
tikimą Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate. 

„Kai šis festivalis įvyks trečią ar penktą kartą, ga-
lėsime daugiau kalbėti apie jo ilgalaikį poveikį Lietu-
vos kultūros ir kino sklaidai, bet kinas, be jokios abe-
jonės, šiandien yra gana stipri lietuvių kultūros dalis,
kuri gali pristatyti mūsų pasaulėžiūrą, talentus ir
mūsų istoriją pasauliui”, – teigė R. Kvietkauskas. 

– 5 psl. 
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„Pasiilgstu
kasdienio
jausmo, 
kad vis dar
esi kažkieno
vaikas”

Baltijos  kino
festivalis 

taps tradicija

Baltijos šalių kino festivalio darbo grupės narės Sondra Litvaitytė, Gražina Mich-
nevičiūtė, Jaanika Peerna. Eleri Elver nuotraukos

Arūnas Matelis ir Lukas Brašiškis festivalio ati-
darymo renginyje.

,,Didele dalimi tapau kipriete. Tai praturtino mano esmę ir nesumenkino lietuviškojo iden-
titeto”, – sako rašytoja Dalia Staponkutė. 



KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Mk 10, 46–52: Taip jie ateina į Je-
richą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir
gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta
Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo
prie kelio. 47 Išgirdęs, jog čia Jėzus Na-
zarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Do-
vydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!” 48

Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar
garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigai-
lėk manęs!” 49 Jėzus sustojo ir tarė: „Pa-
šaukite jį”. Žmonės pašaukė neregį, sa-
kydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia”.
50 Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir
pribėgo prie Jėzaus. 51 Jėzus prabilo į jį:
„Ko nori, kad tau padaryčiau?” Neregys
atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!” 52

Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėji-
mas išgelbėjo tave”. Jis tuoj pat praregėjo
ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Protestantiškoji Vakarų Bažny-
čios dalis šį sekmadienį skirs
prisiminti Reformacijos pradžią,

kuri laikoma 1517 metų spalio 31 diena,
kai kunigas Martynas Liuteris paskel -
bė savo garsiąsias 95 Tezes. Apie Re-
formaciją yra daug rašyta. Gal čia tik
pravartu paminėti, kad ji ne tik suskal -
dė Lotyniškąją Bažnyčią (nepageidau -
tina pasekmė), bet ir privertė likusią
katalikų bažnyčią keistis. Beje, tai ne-
buvo pirmas krikščionių bažnyčios
skilimas. Bet šiandien ne apie tai.

Šiandien pabandysime iš arčiau
pasižiūrėti į šiai dienai skirtą evan-
gelijos pagal Morkų tekstą. Kiekvie-
nam krikščioniui turėtų būti svarbu,
kaip Dievo Žodis paliečia ir paveikia
kiekvieno skaitančiojo ir tikinčiojo
gyvenimą čia ir dabar. Taigi...

Vaizdas gana banalus. Jėzus su
savo mokiniais palieka Jerichą ir lei-
džiasi į kelionę. Jį seka minia žmonių.
Šiandien daugelį tų žmonių galėtume
pavadinti gerbėjų klubo nariais. Žmo-
nės iš esmės juk nesiskiria – nesvarbu,
kokiame amžiuje jie begyventų. Kaip
šiais laikiais jie sekioja ir persekioja
savo „dievukus”, taip ir tada. O juk Jė-
zus Nazarėnas buvo to laikmečio įžy-
mybė: maitino minias žmonių, o pa-
vienius gydė, varė iš jų demonus, kvie-
tė sekti. Tiesa, dar jis juos mokino su-
prasti Dievą ir Jo Žodį... Nieko stebė-
tino, kad pakelė vedanti iš miesto, yra
nusėsta visokiausių elgetaujančių žmo-
nių – jie renkasi ten, kur galima sutikti

didžiausią srautą
keliauninkų. Kas
stebina, tai kad ži-
nomi aklojo elgetos
ir net jo tėvo var-
dai. Juk tiek daug
Šventame Rašte pa-
minėta sergančiųjų,
kuriuos išgydė Jė-
zus, ir kurių vardų
mes nežinome!

Ir netikėtai lyg
kardo kirtis minios
šurmulį perskro-
džia šauksmas: „Do-
vydo Sūnau, Jėzau,
pasigailėk manęs!”
Aplinkinių reakci-
ja buvo greita – Bar-
timiejų reikia nutil-
dyti! Ir dar kartą:
„Dovydo Sūnau, pa-
sigailėk manęs!”
Bartimiejus nepra-
šo Jėzaus įprastinės
išmaldos, jis tikisi
pasigailėjimo. At-
kreipėte dėmesį,
kaip jis kreipiasi į

Jėzų? Jis savo kreipiniu parodo, kad
tiki Jėzų esant Dovydo linijos kara-
liumi, kurio ateinant jau ilgus šimt-
mečius laukia izraelitai. Jis sako: „Jė-
zau, aš tikiu, kad tu esi Dievo patep-
tasis, Mesijas”. Jėzui sustojus aplin-
kiniai, kurie anksčiau bandė nutildy-
ti, dabar jau pradeda drąsinti, kad
Bartimiejus eitų pas jį.

,,Ko nori, kad tau padaryčiau?” –
klausia jėzus.

,,… kad praregėčiau”. Neprašo
duonos, ar pinigų, ar šiltesnio rūbo, ge-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Ką pasirenkame
resnės vietos elgetauti…

Ir Bartimiejus išgirsta atsakymą,
kurį tegali duoti tik pats Dievas: ,,Eik,
tavo tikėjimas tave išgelbėjo”.

Apmąstydamas visą šį pasakojimą
pagalvojau, ar šiandien mes išdrįstu-
me garsiai pašaukti Jėzų? Garsiai – ne-
paisant nieko – kreiptis į Jį? Ir ko mes
prašytume? Gal laimėti loteriją? Ma-
terialinių gėrybių įvairiuose pavida-
luose, kurių mes siekiame Gyvenimo
kelyje?

Bartimiejus ir būdamas aklas ma -
tė – Jėzus Nazarėnas yra Dievo duotas
karalius ir mokytojas, kurio balsu
sekdamas ir kurį tikėdamas, net akla-
sis atranda kelią į Dievo karalystę.
Tikėjimas padeda matyti tai, ko anks-
čiau negalėjome matyti. Girdint vedi-
mo žodį, mes praregime, kad galėtume
jį sekti…

Ko šiandien mes klausomės? Kuo
mes tikime? Ką mes matome? Ir paskui
ką sekame?

Esu visai tikras, šiandienos skai-
tinys mums rodo, kad Bartimiejus tei-
singai pasirinko –  jis nusekė paskui
Jėzų keliu…

Pagerbtas JAV Kongreso narys Peter Roskam 

Š. m.  spalio 14 dieną Pasau-
lio lietuvių centre vyku-
siame metiniame ,,Drau-

go” pokylyje LR garbės konsulo
Aspen, CO dr. Jono Prunskio
kvietimu dalyvavo Kongreso na-
rys Peter Roskam. Garbingam
svečiui už pastangas stiprinant
JAV bendradarbiavimą su Lie-
tuva ir Rytų Europa bei už jo nuo-
pelnus sveikatos priežiūros poli-
tikos srityje buvo įteiktas LR
garbės konsulato Aspene ,,Metų
žmogaus” apdovanojimas. Svei-
kindamas pokylio dalyvius ir
svečius Kongreso narys sakė:
,,Maža lietuvių tauta yra tokia
stipri ir tiek daug pasiekusi, kad ją pavyzdžiu laiko daugelis didelių vals-
tybių.” 

Anksčiau LR garbės konsulato Aspene ,,Metų žmogaus” apdovanoji-
mas buvo įteiktas buvusiai JAV ambasadorei Lietuvoje Anne Derse ir le-
gendiniam ,,Formulės 1” lenktynininkui serui Jackie Stewart. 

Loreta Timukienė –
LR garbės konsulo Aspen, CO dr. Jono Prunskio vykdomoji padėjėja.

LR garbės konsulas dr. J. Prunskis (k.) įteikė
apdovanojimą Kongreso nariui P. Roskam. 

Teresės Kazlauskienės nuotr.

Kongreso narys pasirašo meno galerijos ,,Siela” svečių autografų lentoje.
J. Prunskio nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Taksi vairuotoja kuria nevystantį grožį

Birute, kaip jūsų gyvenime atsirado popierinės gėlės,
kuriomis sėkmingai esi papuošusi ne vieną šventę?

Prieš dvejus su puse metų kartu su drauge fo-
tografe Gražina Kiršyte nusprendėme surengti savo
dukrų bendras gimtadienio vaišes. Abi mergaitės yra
panašiu laiku gimusios, joms tada sukako po 10 metų.
Ėmėme ieškoti internete idėjų, kaip gražiau pa-
puošti tą vaikų šventę. Ir radome Youtube filmuką,
kuriame mokoma, kaip galima pagaminti įspūdingų
popierinių gėlių. Po šio mūsų mergaičių gimtadienio
žmonės ėmė prašyti, kad panašiai papuoštume ir jų
šventes. Gavome pirmą užsakymą –  padaryti 100 vio-
letinių gėlių vestuvių puotai. Po to žmonės, vieni iš
kitų sužinoję, prašydavo mus sukurti dekoracijas jų
šeimos progoms. Dar vienas įvykis, kuris vėliau pa-
skatino mus su drauge imtis švenčių verslo, buvo sta-
lo – suknelės sukūrimas. Viename tautiečių susibū-
rime dalyvavome išradingiausio desertų pateikimo
konkurse. Sugalvojome stale išpjauti skylę, į kurią
pastatėme baltai vilkinčią merginą. Ant stalo, tarsi
ant labai pūstos suknios sudėjome skanėstus. Visiems
labai patiko toks išradingas pateikimas. Dar šventės

Kurti gėles iš popieriaus Birutė Šostakaitė iš-
moko prieš kelerius metus. Tuomet dar nežinojo,
kad tos gėlės netrukus taps jos nedideliu vers-
lu, o vėliau ir savotiška vizitine kortele –  puoš-
mena įvairiose tautiečių, ir ne tik jų, šventėse.
Iš tiesų Birutė dirba taksi vairuotoja, tačiau ko-
kio žmogaus labai paprašyta, laisvalaikiu prisėda
ir sukuria dar, ir dar vieną nuostabią šventės de-
koraciją iš popierinių gėlių. 

,,Vairavimas taksi maitina mane, o dekora-
vimas iš popierinių gėlių – mano sielą”, – taip
apie savo darbą sako moteris. 

metu gavome užsakymą
parengti panašų stalą ki-
tai šventei. Tada abi su
Gražina sumanėme iš to
netyčia mūsų gyvenime
atsiradusio užsiėmimo
pabandyti įkurti verslą –
įkūrėme ,,B&G Party
Planning”.

Ar pasiteisino ši idėja? 
Dirbome porą metų.

Turėjome nemažai užsa-
kymų papuošti lietuvių,
lenkų, rusų, indų šventes
– vestuves, vaikų ir su-
augusiųjų gimtadienius
ir kt. Mano draugė juose
fotografuodavo, o prieš
tai abi karpydavome ir
klijuodavome gėles. Iš jų
kurdavome sieneles, prie
kurių atsistoję fotografuojasi svečiai, dekoruodavo-
me stalus, tiesiog puošdavome patalpą, kurioje buvo
rengiamas pobūvis. Tačiau po kurio laiko nuspren-
džiau imtis geriau apmokamo darbo ir tapau ,,Ame-
rican Taxi” vairuotoja. Bet tai nereiškia, kad aš vi-
sai atsisakiau ankstesnio pomėgio ir darbo. Jeigu kas
paskambina ir pasiūlo įgyvendinti įdomią idėją – ne-
galiu atsisakyti. Nes kai padarai ir žmonės džiau-
giasi, aš džiaugiuosi dvigubai. Ta jų reakcija, nuo-
staba ir džiaugsmas mane įkvepia ir tarsi pamaiti-
na. Tenka sukurti ir mažesnių darbelių – pavyzdžiui,
,,tortą” iš dolerių, sauskelnių ,,pyragą”, papuošti šam-
pano butelį, sukonstruoti saldainių medį ir t.t. 

Jūsų sukurta fotografavimuisi skirta sienelė, dekoruota
gėlėmis iš senų ,,Draugo” laikraščių, labai papuošė ir pa-
gyvino leidinio metinį pokylį. Žinau, kad tam darbui turė-
jote itin mažai laiko. Kaip pavyko suspėti? 

Turiu grupę draugių, kurios mėgsta užsiimti
rankdarbiais. Kartais pas mane visos susirenka pa-
vakaroti. Kai reikėjo padaryti tą sienelę, aš ,,Face-
booke” mūsų bendrame pokalbių ,,lange” paklausiau,
ar jos nenorėtų atvažiuoti pas mane išgerti vyno, pa-
sivaišinti prancūziškais pyragėliais. Susirinko kelios
draugės, o aš joms pirmiausiai įteikiau po žirkles ir
pakviečiau prisijungti. Visos dirbome keturias va-
landas. Vienos karpė žiedlapius, kitos klijavo. Aišku,
buvo ir žadėtos vaišės. Po kelių dienų dar kartą pa-
kviečiau pagalbos grupę. Ir vėl atvyko būrelis mer-
ginų. Be jų pagalbos viena būčiau tikrai nesuspėju-
si. Noriu paminėti savo pagalbininkių vardus: man
padėjo Sabina, Ieva, Inga, Gražina, Audra ir Vikto-
rija. 

Ar kartą pagamintas gėles dar kartą tenka panaudo-
ti, ar tas nemažai laiko užimantis darbas būna skirtas tik
vienai šventei?

Kartais neblogai išsilaikiusias gėles panaudoju
ir antrą, ir trečią kartą. Bet neretai jos susilamdo ir

nebetinka kitai šventei. Pavyzdžiui, neseniai teko kur-
ti rudeninių lapų suknelę, skirtą fotosesijai. Ji buvo
graži tik dieną, o vėliau lapai sudžiūvo, susiraukšlėjo
ir suknelę teko išmesti. Bet Gražinos Kiršytės (,,GK
Photography”) nuotrauka, kurioje įamžinta mergi-
na, vilkėjusi tą lapų suknelę, pateko į ,,Kid Model Ma-
gazin” žurnalą ir ateinančių metų kalendorių. Beje,
turiu kelias drauges fotomenininkes, kurioms kar-
tais padedu įgyvendinti jų kūrybines idėjas. Pra-
bangios suknelės iš popierinių gėlių yra sužavėjusios
ne vieną moterį. Jos klausė, ar negalėčiau joms to-
kių pat apdarų pasiūti iš audinio. Atsakiau, kad nesu
siuvėja, mano kūryba – popierinės, nevystančios, bet
toli gražu ir ne ilgaamžės gėlės. 

Taksi vairuotoja tapote neseniai. Kodėl pasirinkote tokį
su ankstesniais meniniais projektais nesusijusį darbą? 

Šį darbą pasirinkau tuomet, kai pasikalbėjau su
vienu draugu, kuris jau kurį laiką dirba ,,American
Taxi”. Jis man pasakė, kad šiame darbe galima ne-
blogai uždirbti. Man tikrai labai reikėjo pinigų.
Prieš trejus metus esu palaidojusi savo antrąjį vyrą
Modestą. Jis mirė praėjus vos pusmečiui po to, kai
gydytojai diagnozavo piktybinį smegenų auglį. Pus-
metį nedirbau, nes jį slaugiau. Norėjau būti šalia ir
jam padėti. Nes buvo laikas, kai jis man padėjo. Aš
buvau  susirgusi  piktybine liga, Modestas kaip tik
tuo metu atsirado mano gyvenime ir padėjo man iš-
gyventi tą ligą. Aš pagijau, bet po kurio laiko jis su-
sirgo. 

O po vyro mirties dar tris mėnesius neradau jo-
kio darbo. Kartais galvodavau, ką reikės daryti, kai
su trimis vaikais neteksime namų. Būdavo, vaikai
miega, o aš sėdžiu ir verkiu. Skolinausi iš savo ma-
mos, mano dukra atidavė net savo santaupas – 3 000
dolerių, kad turėtume iš ko gyventi. Tuos pinigus ji
buvo užsidirbusi savaitgaliais prižiūrėdama vai-
kus. 

Nukelta į 15 psl.

Viena iš B. Šostakaitės sukurtų šventės dekoracijų.

Mamos sukurtą suknelę demonstruoja Birutės dukra Juli-
ja. Giedrės Gomez (,,Pictures by GG”) nuotr. 

B. Šostakaitė: ,,Man patinka dirbti taksi vairuotoja, nes taip galiu pabendrauti su dauge-
liu įvairių žmonių.”  Asmeninio archyvo nuotr.

Šeima: pirmieji iš d. – Birutė su savo dabartiniu vyru Viktoru, jos mama Marytė, sūnus Martynas su kūdikio besilau-
kiančia žmona Amber, dukros Julija ir Greta.   Asmeninio archyvo nuotr.
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TELKINIAI

LIŪDA RUGIENIENĖ

Ši vasara buvo nuostabi. Lietuva šven-
tė 100 metų demokratinės valstybės su-
kaktį.  Nespėjome eiti į įvairius rengi-
nius, šventes ir koncertus. Čika goje
džiaugėmės „Žygimanto Augusto ir
Barboros Radvilaitės legendos” pasta-
tymu, o Detroite spalio 13 d. bu vo su-
rengta ypatinga šventė – Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos šimtas de-
šimtosios sukakties minėjimas. Šiais
laikais sulaukti tokios ilgame tės su-
kakties lietuviškai parapijai Amerikoje
yra tikrai retas įvykis.

Planuojama buvo labai iš anksto.
Numatytos iškilmingos šv. Mi-
šios, kon certas, vakarienė, šo-

kiai. Tokio masto renginys jau seniai
čia buvo vyk dytas. Šventė prasidėjo šv.
Mišio mis 4 val. po pietų, kurias atna-
šavo vyskupas Arturo Cepeda ir keturi
kunigai. Tai svečias iš Lemonto, Pa-
laimintojo Jurgio  Matulaičio misijos
direktorius kun. Algis Baniulis SJ ir
Dievo Apvaizdos parapijos klebonas
kun. Gintaras A. Jonikas, du ameri-
kiečiai dvasininkai – kun. Mark
Brauer ir kun. Tom Puzio.

Šv. Mišių metu giedojo iš Cleve lan-
do atvykęs ,,Exultate” choras kar tu su
Dievo Apvaizdos parapijos choristais.
Gražiai išpuoštoje bažny čioje skam-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Ilgiausių metų Dievo
Apvaizdos parapijai!

Trijų kartų atstovai neša aukas. L. ir A. Rugienių nuotraukos

Parapijos klebonas kun. Gintaras A. Jonikas
ir Pal. J. Matulaičio misijos direktorius  kun.
Algis Baniulis SJ.

Iškilmingos šv. Mišios Dievo Apvaizdos pa-
rapijoje švenčiant 110 metų sukaktį.

bant šiai šventei pritaikytoms gies-
mėms bei žmonių gausa liudijo, kad
šios iškilmės – ypatingos. Choro gie-
dojimas daug prisidėjo prie žmo nių
dvasinio pakilumo. Jam giedant gies-
mę „Aš tikiu” aukas nešė trijų kartų at-
stovai. Baigiamoji giesmė buvo „Per-
galės Kristui”.

Vakarienė ir koncertas vyko Kul-
 tūros centre, kuris yra tame pačiame
pastate, kaip ir bažnyčia. Susirinko per
keturi šimtai įvairaus amžiaus svečių.
Programą vedė Rūta ir Linas Miku-
lioniai. Kaip ir dera, pirmiausia pri-
statyti garbės svečiai, aukščiau mi nėti
dvasininkai. Iš Čikagos at vyko LR ge-
neralinis konsulas Mant vydas Beke-
šius, dalyvavo garbės konsulas Detroite
Algis Zaparackas, Southfieldo miesto

meras Kenson J. Siver. Pakviesti atsi-
stoti buvusieji tarybų pirmininkai ir
tarybų nariai, administratoriai. Gar-
bės svečiai tarė trumpus sveikinimo
žodžius, džiau gėsi sukaktuvėmis ir
linkėjo gyvuoti dar daugelį metų. Val-
das Piestys, „Žiburio” lituanistinės
mokyklos ve dėjas, įteikė mokinių su-
kurtą paveikslą. Padėkos žodį tarė pa-
rapijos klebonas kun. Gintaras Joni-
kas. Jis džiaugėsi, kad bažnyčioje ir sa-
lėje tiek daug žmonių. Visus kvietė daž-
niau lankytis parapijoje ir aktyviai da-
lyvauti jos veikloje.

Po to – trumpas pasakojimas apie
parapijos istoriją, kuri yra nuosek-
liai aprašyta leidinyje 100 metų su-
kakties proga. Paprastai senos istori-
jos žmo nių nedomina, tačiau reikia ne-
 pa gailėti gerų žodžių Rūtai ir Linui, –
jiedu istoriją pristatė labai gyvai ir įdo-
miai. Kalbėjo lietuviškai, o angliška
versija buvo spausdinama ekrane.  

Pagerbti parapijiečiai, kurie įvai-
 riausiais darbais ir talentu pa dė jo ir
padeda parapijai gyvuoti. Pa svei kinti
ir apdovanoti: Alma But kū nienė, Pau-
lius Butkūnas, Kasty tis Giedraitis,
Rasa Karvelienė, Algis Kaunelis, Patt
Kaunelis, Laima Mazi liauskienė, Da-
nutė ir Vitas Sirgėdai, Regina Juškai-
tė-Švobienė, Janina Udrienė, Viktori-
ja Viskantienė. Žodį tarė parapijos ta-
rybos pirmininkė Daiva Rugieniūtė. 

Vakarienės metu valgėme skanų
maistą, kėlėme šampano taures ir te-
 levizoriaus ekrane žiūrėjome foto mon-
 tažus iš parapijos gyvenimo, pa ruoštus
Vilijos Matvekienės, Aud riaus Matve-
ko ir Lauros Alkevičiū tės. Paulius
Jankus nufilmavo parapijiečių svei-
kinimus, buvo rodomi šių sveikini-
mų video. 

Meninę programos dalį atliko
,,Exultate” choras, vadovaujamas  Ri-
 tos Čyvaitės-Kliorienės. Chorui akom  -
panavo Vytas Bakšys. Koncerto pra-
džioje sugiedotos dvi giesmės, – „Can-
tate Domino” (žodž. iš Psalmių) ir
„Cantate Patriae” (muz. J. S. Ba cho,
žodž. V. Augustino). Kitos dainos buvo
lietuvių kūrėjų ir liaudies. Kuomet
choras uždainavo „Greitai, greitai lai-
kas bėga”, kartu bandė dai nuoti ir
šventės dalyviai, nes ši daina buvo la-
bai mėgstama, dainuojama įvairio se
stovyklose. Po žemaitiškos dainos „Ei,
vaka, vakulele” prisijungė Det roi to
choras „Aidas”, vadovaujamas Rimo
Kaspučio. Atliko tris dainas: „Ei, jovar,
jovar”, „Lietuva” ir „Mūsų dienos
kaip šventė”. Pastarąją dainavo kartu
su visais dalyviais, o baigus buvo pra-
šoma „Pakartot!” Pakarto jus būtų dar
prašę, bet jau turėjo pra si dėti šokiai.

Reikėtų rašyti atskirą straipsnį,
norint išvardinti visus talkininkus.
Pagrindinį organizavimo ratą suko
buvusi parapijos tarybos pirmininkė
Rasa Karvelienė. Sutiko padėti 90 as-
menų. Dauguma buvo viduriniosios
kartos parapijiečiai, kurie šioje para-

Jungtinis choras – ,,Exultate” (vad. R. Čyvaitė-Kliorienė) ir Det roi to „Aidas”.

pijoje mokėsi, sportavo ir links minosi.
Prisijungė ir iš Lietuvos at vy kusieji.
Ragino vieni kitus prie darbo, tai taip
ir susidarė gražus bū rys, o darbščių
rankų visur reikėjo.

Bilietai nebuvo pardavinėjami,
įėjimas – auka. Po 1 000 dol. aukojo
Kimberly ir Giedrius Ambrozaičiai,
Asta ir Antanas Paškai, Elena Radie nė,
Birutė ir Jonas Sverai, dvi kitos ano-
niminės šeimos. Padėka priklauso vi-
siems aukojusiems ir įvairius darbus
ir darbelius dirbusiems.

Ši vasara tikrai nuostabi: „Mūsų
dienos – kaip šventė, kaip žydėjimas
vyšnios”. Parapijai ir parapijiečiams
linkime sulaukti 2028 metų ir vėl
džiaugsmingai švęsti 120 metų jubi-
liejų.
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Atkelta iš 1 psl.

Per festivalio uždarymą organi-
zatoriai džiaugėsi, kad Baltijos šalių ki-
nas sulaukė didelio žiūrovų ir spaudos
susidomėjimo. „Dabar, praėjus kelioms
dienoms po festivalio, atslūgus įtampai
ir adrenalinui, bandome pažvelgti iš ša-
lies į nubėgtą keturių dienų kino dis-
tanciją, – sakė Lietuvos kultūros atašė
JAV Gražina Michnevičiūtė. – Baltijos
šalių filmus pažiūrėjo daugiau nei
tūkstantis žiūrovų, pasirodė pirmieji
spaudos atsiliepimai. Ir tai, manome,
jau yra sėkmė. Pasirodo, ir New Yorke
galima rasti kelią naujam kino festi-
valiui.”

Viena pirmųjų festivalio organi-
zatorių LR generalinio konsulato New
Yorke projektų vadovė Sondra Litvai-
tytė sakė, jog šis festivalis yra labai
reikšmingas įvykis. „Žengiame tik pir-
muosius žingsnius, pristatydami Bal-
tijos šalių kiną išrankiai ir reikliai Niu-
jorko publikai, pripratusiai prie gau-
sios kultūrinių renginių pasiūlos.
Mums labai svarbu, kad festivalis ne-
liktų tik vienetinis sėkmingas rengi-
nys, o taptų kasmetiniu, išskirtiniu ir
labai laukiamu festivaliu”, – teigė S.
Litvaitytė.

Žiūrovus domina dokumentika 

Festivalio metu daugiausia žiūro-
vų dėmesio sulaukė šiemet pastatytas
latvių režisierių Laurio Abele ir Raičio
Abele istorinis filmas „Baltijos gentys”
(Baltic Tribes) ir Arūno Matelio doku-
mentinis filmas „Nuostabieji lūzeriai.
Kita planeta”. 

Šį filmą apie vienas sudėtingiausių
dviračių lenktynių „Giro d’Italia” ir ly-
derių užnugaryje esančius sportinin-
kus, neturinčius teisės į asmeninę per-
galę, Lietuva pasirinko kandidatu siek-
ti „Oskaro” apdovanojimo Geriausio
filmo užsienio kalba kategorijoje. Tad
buvo itin džiugu, jog į filmo premjerą
New Yorke atėjo ir keli JAV Kino meno
ir mokslo akademijos nariai, balsuo-
jantys „Oskarų” atrankoje už Geriau-
sią filmą užsienio kalba. Filmas dau-
geliui žiūrovų paliko itin stiprų įspū-
dį, tad jie įdėmiai klausėsi po peržiūros
A. Matelio ir New Yorke gyvenančio
kino krito Luko Brašiškio pokalbio. 

„Šis sportas turi labai stiprią žmo-
giškąją pusę, dėl to man buvo labai gai-
la, kad dauguma sukurtų filmų apie
dviratininkus yra arba apie Armst-
rongą (garsiausias JAV dviratininkas
Lance Armstrong – aut. past.) arba do-
pingą, – sakė režisierius. – Dvirati-
ninkai man labiau primena vienuolius
ar XVI a. kovotojus, nei sportininkus.
Kiek kartų šeimoje kažkas pasiaukoja
vienas dėl kito? Šis filmas – tai meta-
fora mūsų gyvenimui.”

Po filmo premjeros New Yorke gy-
venantis kino režisierius Vincas Sruo-
ginis sakė, kad filmas jam labai patiko.
„Jis toks poetiškas, struktūra tokia
ritmiška, žiūrėdamas filmą jaučiausi
taip – tarsi pats būčiau dalyvavęs lenk-
tynėse”, – komentavo režisierius.

Virginijos Vareikytės ir Maximi-
lieno Dejoie dokumentinė juosta „Aš už
tave pakalbėsiu” – septynios jautrios
gyvenimo istorijos apie KGB veiklą Lie-
tuvoje sujaudino daugelį žiūrovų savo
netikėtu ir jautriu pasakojimu. Matyt,
todėl po  peržiūros niujorkiečiams
buvo įdomu sužinoti, kaip buvo ku-
riamas filmas ir aptarti kartu su reži-
siere ir kino kritiku L. Brašiškiu so-

Baltijos kino festivalis taps tradicija

Eda Koppel ir R. Kvietkauskas sveikina festivalio svečius. Eleri Elver nuotr.

vietinės okupacijos laikotarpį. Anot V.
Vareikytės, iš tiesų pasiteisino spren-
dimas filmą kurti kartu su italais:
„Jie pažvelgė į mūsų istoriją iš šalies
ir davė gerų patarimų. Pavyzdžiui, pa-
siūlė daugiau akcentuoti žmonių emo-
cinę traumą, patirtą okupacijos metu,
ir negaišti laiko aiškinant istorinius
faktus.” 

Per diskusiją su režisiere viena
amerikietė žiūrovė išreiškė nuostabą,
jog filmo herojai nerodė pykčio buvu-
siems KGB darbuotojams, atrodė ra-
mūs ir susitaikę su savo likimu. Pasak
V. Vareikytės, disidentai priešinda-
miesi sovietų valdžiai žinojo, už ką jie
kovoja ir koks likimas vardan laisvos
Lietuvos jų laukia. Režisierė mano,
kad tokie įsitikinimai iki šiol jiems pa-
deda gyventi su skaudžiais prisimini-
mais. 

Istorijos pamokos

Baltijos šalių kelią į nepriklauso-

mybę ir nelengvą reformų laikotarpį
įdomiai atspindėjo estų režisieriaus
Jaako Kilmio veiksmo komedija „Di-
sidentai” ir Estijos kino meistrų Raimo
Jõerando ir Kiuro Aarma ironiška do-
kumentinė juosta „Rodeo”.  

Festivalyje iš viso parodyta aš-
tuoniolika Lietuvos, Latvijos ir Estijos
filmų: nuo klasikos iki naujausių trum-
pametražinių ir ilgametražinių vai-
dybinių, dokumentinių ir animacinių
filmų. Sudaryti patrauklią programą
padėjo žinomas nepriklausomas ame-
rikietis kino ekspertas Donald Dewey,
iš viso peržiūrėjęs net 125 filmus.

„Istorinių pagirių jausmas – neiš-
vengiamas Baltijos šalių kūrybiniuose
darbuose. Penkiasdešimt metų truku-
si sovietų okupacija baigėsi prieš 28-
erius metus, prieš tai dar buvo naciai
ir pirmoji sovietų okupacija. Ši realy-
bė persmelkė daugelį festivalyje pri-
statytų filmų, kartais dramatiškai, o
kartais netgi komiškai, – komentavo D.
Dewey. – Svarbiausias kriterijus ren-

kantis filmus – jis turi būti geras. Pir-
miausia kokybė ir tik po to šalis, ku-
rioje filmas sukurtas.” Programos su-
darytojui asmeniškai labiausiai patiko
latvių filmas „Mama, aš tave myliu” bei
lietuvių klasikos miuziklas „Velnio
nuotaka”, šis jam priminė garsią roko
operą „Jėzus Kristus superžvaigždė”. 

Pagrindinio festivalio partnerio
Skandinavijos kultūros namų New
Yorke švietimo ir kultūros programų
direktorius Kyle Reinhart džiaugėsi
sėkmingu Baltijos šalių kino festivalio
startu ir produktyviu bendradarbia-
vimu. Šiais laikais partnerystė svarbi
ir rengiant didelius projektus, ir ku-
riant filmus. 

„Nė viena Europos šalis nebekuria
filmų pati viena. Skirtingų šalių ben-
dradarbiavimas vyksta visoje Euro-
po je. Tarkim, švedai ir estai kuria
kiną kartu. O Šiaurės šalys ieško ben-
dradarbiavimo galimybių su Baltijos
šalimis. Tai ir yra viena pagrindinių
priežasčių, dėl ko tapome šio festivalio
partneriais, nes norime atvežti daugiau
Baltijos šalių filmų į Skandinavijos
kultūros namus ir atspindėti Europos
vienybę,” – sakė K. Reinhart.  

Šių metų New Yorko Baltijos šalių
kino festivalio organizatoriai jau kitą
savaitę susės prie apskrito stalo aptarti
savo pirmojo „kūdikio” gimimą ir jau
netrukus žada paskelbti 2019-ųjų kino
šventės datą.

Baltijos šalių kino festivalį orga-
nizavo Lietuvos ir Estijos generaliniai
konsulatai, Latvijos garbės konsulatas
New Yorke, Lietuvos kultūros institu-
tas ir LR kultūros atašė, bendradar-
biaujant su nacionaliniais Baltijos ša-
lių kino centrais ir pagrindiniu festi-
valio partneriu Skandinavijos kultūros
namais.

Žiūrovai ploja režisieriui A. Mateliui prieš pradedant rodyti R. Kvietkausko pristatytą jo filmą ,,Nuostabieji lūzeriai”.
Demi Vitkutės nuotr.

Baltijos šalių kino festivalio uždarymo akimirka. Sondros Litvaitytės nuotr.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Čikagos Prano Dielininkaičio-Par-
tizano Daumanto jaunieji ateiti-
ninkai renkasi kas mėnesį Ateiti-
ninkų namuose, Lemont, IL. 

Garbingas svečias

Spalio 7 d. kuopos narius aplankė gar-
bingas svečias – arkivyskupas Lionginas
Virbalas SJ iš Kauno. Arkivyskupas, at-
vykęs į Čikagą lietuviškam jaunimui
suteikti sutvirtinimo sakramentą, noriai
aplankė ir ateitininkus. Su jais pabend-
ravo, pajuokavo ir palaimino.  

Studentų
savaitgalis vyks

Dainavoje
Lapkričio 9–11d. rengiamas Studen-

 tų ateitininkų savaitgalis. Suvažiavimas
vyks ALRKF jaunimo stovykloje Dainavo-
je, o ne konferencijos centre Indianoje,
kaip buvo anksčiau skelbta. Savaitgalio
tema: ,,Atgaivinimas”. Kviečiame 18–30 m.
jaunimą dalyvauti. Vyks diskusijos,
praturtinantys pokalbiai, dainavimas ir
pabendravimas su naujais ir senais drau-
gais.

Registruokitės parašydami Kovui
Kulbiui el. paštu
kovaskulbis@gmail.com. 

Laukiame visų!
Studentų ateitininkų 

centro valdyba

Naujosios „Giedros“ narės duoda įžodį rugsėjo 30 d. Ateitininkų namuose Lemonte. Iš dešinės: Teresė Pautieniūtė-Bogutienė, Daiva Petersonaitė, Daiva Valeria Karužaitė, Lidija
Bilius. Prie vėliavos – Giedrė Gillespie ir Jolita Kisieliūtė-Narutienė, vėliavą laiko Irena Vilimienė, rožes dalija Rima Balčiūnienė, „Ateities“ žurnalą – Loreta Lagunavičienė.  

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, apsuptas Čikagos Prano Dielininkaičio-Partizano Daumanto jaunųjų ateitininkų kuopos
narių, globėjų ir vadovų.  Dainos Čyvienės nuotraukos

Jaunuosius ateitininkus
aplankė ypatingi svečiai 

Čikagos jaunųjų ateitininkų vakaronėje ,,prie
laužo” moksleivis Gilius Aleksa vaidina prof.
Stasį Šalkauskį.

Korp! Giedra rengia parodą
Lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v., galerijo-
je „Siela” (Pasaulio lietivių centre 14911 127 St.,
Lemont, IL) vyks Korp! „Giedra“ narių kūrybos
parodos „Meno juosta” atidarymas. Paroda
veiks iki lapkričio 19 d. 

Prie degančio laužo šildėsi
prof. S. Šalkauskis

Spalio  20 d.  Čikagos  jaunieji
ateitininkai planavo Ateitininkų
namų sodelyje užkurti laužą. Bet
pakilo žvarbūs vėjai ir išsklaidė
planus. Visi sugužėjo į šiltus na-
mus ir apspito sustatytas malkas,
papuoštas popierinėmis liepsno-
mis. Prie šio netikro ,,žėruojančio
laužo” atvyko pasišildyti ir prof.
Stasys Šalkauskis, kuris, kaip kiek-
vienas jaunas ateitininkas žino, su-
formavo ateitininkų principus ir
sukūrė „Ateitininkų ideologiją”.  

Prof. Šalkauskį vaidino ir va-
karą vedė moksleivis Gilius Alek-
sa. Jam padėjo Žiba Kisieliūtė. Iš-
kėlęs klausimą, ,,koks turėtų būti
šeštas ateitininkų principas?” Gi-
lius kvietė kuopos narius, moks-
leivius ateitininkus bei tėvelius
atsakyti savo sukurtais vaidini-
mais ir dainomis.

Lapkričio susirinkime – 
jūs būkite svečiai!

Čikagos jaunieji ateitininkai
Ateitininkų namuose, Lemonte,
vėl rinksis sekmadienį, lapkri-
čio 4 d., po 9 val. šv. Mišių Pal. Jur-
gio Matulaičio misijoje. Visi lietu-
viškai kalbantys mokyklinio am-
žiaus vaikai yra kviečiami atvyk-
ti ir susipažinti su ateitininkų
veikla. Sutiksime jus kaip ilgai
lauktus svečius! Susipažinsite su
kuopos globėja Elenute Tijūnėlyte-
Harris ir būrelių vadovais, bus
proga užsiregistruoti ir dalyvauti
būrelio užsiėmimuose. Kuopų na-
riams duodama pirmenybė re-
gistruotis į populiariąją Jaunųjų
ateitininkų sąjungos (JAS) vasaros
stovyklą, kuri vyksta kas vasarą
Dainavoje. Su kuopos globėja ga-
lima susisiekti parašius jascika-
ga@ateitis.org

Kuopos inf.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Prieš savaitę, spalio 20 d. numeryje, supažindinome
jus su trimitininku Dovu Lietuvninku, kuris kartu su
akor deonistu Tadu Motiečiumi lapkričio 3 dieną at-
liks programą Lietuvių Fondo  (LF) pokylyje. Šiandien
pristatome Tadą Motiečių.

Kokia buvo Tavo pirmoji pa žintis su muzika ir kas buvo
tas žmogus, pavedėjęs tuo keliu?

Profesionalus muzikavimas kartu su akordeo-
nu į mano gyvenimą atėjo gan vėlai ir netikėtai. Bu-
vau jau dešimties, kai vieną dieną klasės draugas,
su kuriuo per muzikos pa mokas kartu dainuoda-
vome, pasiūlė muzikos mokykloje, kurioje jis pats
jau buvo baigęs pirmą klasę, mokytis groti akor-
deonu. Neturėdamas jokių lūkesčių, nuėjau su juo
į muzikos mo kyklą pažiūrėti, kas per daiktas tas
akordeonas.  

Ir supratai – tai tau skirtas muzikos instrumentas?
Įdomiausia, kad, smalsumo dėlei nuėjęs į mu-

zikos mokyklą, pa matęs akordeoną, nuo pat pirmų
aki mirkų susižavėjau šiuo instrumentu. Apėmė
jausmas, tarsi būčiau sutikęs artimą sielai draugą.
Tas jausmas lydi mane iki pat dabar. 

Patekau į labai atsidavusios mo kytojos rankas,
kuri visą savo energiją ir širdį skiria groti norin-
tiems vai kams. Marytė Markevičienė, užčiuopusi
manyje polinkį groti, labai stip riai „įsuko” mane į
koncertinę ir kon kursinę veiklą, dar labiau už-
krėsda ma mane meile muzikai ir akordeo nui. 

Taip, labai natūraliai, jau prasi dėjus paaug-
lystei, net neklausdamas savęs, ar tai man skirtas
instrumentas, apsisprendžiau sąmoningai ir in-
tensyviai eiti muzikos keliu.

Išmokti groti muzikos inst rumentu nėra lengva, rei-
kia kasdienio darbo. Ar nebuvo taip, kad norėtųsi  į vis-
ką spjauti ir užsiimti kuo nors kitu?

Manau, kad kiekvienas muzi kas meluotų, jei į
šį klausimą atsaky tų neigiamai. Taip, buvo, ir tai na-
tūralu. Tuo metu, kol visi tavo draugai pramogau-
ja, užsiima įdomia, populiaresne  popamokine veik-
la, tu sėdi klasėje vienas su kažkokiu keistu inst-
rumentu ir valandų valandas bandai tobulinti savo
grojimą. Tai nėra taip paprasta. Reikia gan didelio
pasišventimo, motyvacijos ir va lios tai daryti. Todėl
ir aš, būdamas 14-kos, buvau per plauką nuo muzi-
 kos metimo. Norėjau būti kaip visi ir lankyti po-
puliarias sportines treni ruo tes. Tačiau pasikalbėjęs
su artimais žmonėmis, tvirtai apsisprendžiau tęsti
savo kelią ir nuo to laiko niekada nebeabejojau savo
pasirin kimu.

Už pasirinkimą sieti gyvenimą su muzika, labai
nuoširdžiai noriu pa dėkoti savo pedagogams. Dėkoju
Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos akordeono
mokytojai M. Marke vičienei už tai, kad „užkrėtė”
mane meile akordeonui ir muzika apskritai. Savo alt-
ruistišku, entuziastingu dar bu ir profesionaliais pe-
dagoginiais įgūdžiais ji „užsuko” mane lyg kokį žais-
linį vilkelį, kuris niekad nesustoja. 

Mokytoja pasėjo manyje muzikos sėklą, o gra-
žiai ir teisingai jai dygti ir augti padeda dabartinis
mano Lietu vos mkuzikos ir teatro akademija
(LMTA) dėstytojas Raimondas Sviac kevičius, pas
kurį mokausi jau šeštus metus. Savo pavyzdžiu ir
darbais jis padeda man eiti profesionalaus atli kėjo
ke liu. 

Be jų mano muzikinis kelias bū tų neįmanomas.

Šiemet Tau įteiktas LMTA magistro diplomas. Esi vie-
nas iš tų, kuris neišvyko studijuoti į už sienį. Ar Tavęs ne-
traukė mokslai užsienyje? Kokie ateities planai?

Dar besimokydamas pirmosio se Šiaulių S. Son-
deckio menų gimnazijos klasėse žinojau, kur stosiu
ir kas bus mano dėstytojas – su R. Sviac kevičiumi
artimai bendravome  kele tą metų iki mano stojimo
į LMTA. Prisimenu, dar per pirmąsias šio dės-
 tytojo meistriškumo pamokas pajutau ypatingą
mokinio-mokytojo ryšį ir žinojau, kad ateityje no-
riu mokytis būtent pas šį žmogų. Todėl, atėjus lai-
 kui, apsispręsti nebuvo sunku. 

Teko trumpam paragauti ir mokslų užsienyje
duonos, kai pagal „Erasmus +” mainų programą

pusme čiui pasirinkau studijas Danijos Karališkoje
muzikos akademijoje, pas vieną rimčiausių ir žy-
miausių pa saulio akordeonistų Geir Draugs voll.
Man patiko jo ypatingas dėme sys šiuolaikinei akor-
deono muzikai.

Studijas tiek Lietuvoje, tiek Da nijoje rinkausi
ne pagal šalies ar aukštosios mokyklos pavadinimą,
bet pagal specialybės dėstytoją, kuris ten dirba. Dėl
minėtų priežasčių esu la bai laimingas ir patenkin-
tas savo pa sirinkimu studijuoti ir likti čia, Lie tuvo-
je.

Apie ateities planus kol kas nieko negaliu pa-
sakyti, nes nežinau, kas ir kaip pasisuks mano gy-
venime. 

Kada sulaukėte pirmųjų įvertinimų už pragarišką dar-
bą?

Jei įvertinimu galima laikyti konkurse užimtą
prizinę vietą – tai jau nuo antrų mokymosi metų pra-
dėjau aktyvią konkursinę ir koncertinę veiklą,
kuri tęsiasi iki šiol. Daugiau nei 30 kartų teko da-
lyvauti ir užimti prizines vietas tarptautiniuose kon-
 kursuose Lietuvoje bei užsienyje. Kon kursų geog-
rafija plati – Lietuva, Lenkija, Latvija, Baltarusija,
Ukrai na, Estija, Italija, Rusija, Prancūzija, Čekija,
Kroatija, Kinija.

Ką suteikia atlikėjui dalyvavi mas konkursuose? 
Konkursai, ypač jaunesnio am žiaus atlikėjams, vei-

kia kaip motyvacinė mašina. Muzika (ne taip kaip
sportas ar kitos veiklos) neturi labai apčiuopiamų
rezultatų, kuriuos būtų galima pamatuoti ar tobu-
lėti jais va dovaujantis. Bene vienintelis būdas,
ypač jaunam atlikėjui, tuos savo re zultatus pama-
tuoti ir jų siekti, yra kon kursinė veikla. Tai puikus
būdas tobulinti grojimą,  bandant vis labiau ir labiau
„perlipti” per save. 

Kas yra Tavo autoritetai gy venime bei kūryboje?
Tiek gyvenime, tiek kūryboje yra daug autori-

tetų, tačiau nenorėčiau nieko išskirti, nes nesu pri-
sirišęs nei prie vieno asmens, atlikėjo ar me nininko.
Iš visų sutiktų žmonių po tru pinėlį semiuosi žinių,
išminties, motyvacijos, kūrybinių idėjų. Tačiau la-
biausiai bandau visas šias savybes atrasti savyje,
tam, kad nebereiktų jokių autoritetų.

Koncertuoji įvairiai: ir su ki tais atlikėjais, ir vienas.
Kuo skiria si šios patirtys? 

Be dažnų solo pasirodymų, la bai didelį dėmesį
skiriu kitiems mu zikos ir meno žanrams. Dažnai ten-
ka koncertuoti su operos solistais, iš kurių di-
džiausią ir sėkmingiausią veiklą vystome su nuo-
stabiu sopranu Dovile Kazonaite. Ypatingai džiau-
 giuosi nauju ir labai perspektyviu trio su puikiais
kolegomis – smui kininke Dalia Dedinskaite ir vio-
lončelininku Gleb Pyšniak. 

Labai malonu, kad kompozitoriai, režisieriai į
savo naujus darbus įtraukia ir akordeoną. Ypatin-

gą vietą mano veikloje užima Žilvino Vingelio reži-
suotas spektaklis „Lila: slaptas de miurgo žaidimas”,
kuriame akor deonas kuria labai ryškų muzikinį pa-
veikslą viso spektaklio metu. Džiu gu, kad man teko
garbė atlikti akor deono partiją ir naujoje Giedriaus
Kup revičiaus operoje „Liuterio durys”.

Labai svarbi klasikinio akordeo nisto veiklos
sritis – naujo repertuaro formavimas dirbant su
kompozitoriais. Kurdamas naują programą visada
stengiuosi į ją įtraukti naujus akor deonui sukurtus
kūrinius. Tokių premjerų teko atlikti bene keliolika.
Šią veiklą taip pat sėkmingai plėtoja LMTA akor-
deonistų ansamblis „ContemporACCO”, kuriame
groju nuo pat šio ansamblio susikūrimo. 

Kuo toliau, tuo dažniau tenka ati trūkti nuo kla-
sikos pasaulio ir pasinerti į kitus muzikos žanrus, kur
pri siliečiu prie savo kūrybinės aistros – muzikinės
improvizacijos. Nuo pat vai kystės visas šis kūrybos
ir impro vizacijos fenomenas mane traukė, tačiau, nuo-
lat ruošdamas klasikines programas, negalėdavau sau
leisti blaškytis. Labai džiaugiuosi gausia veikla su dai-
nų autoriumi bardu Vy gantu Kazlausku ir gitaristu
Tomu Varnagiriu, su kuriais koncertuoda mas galiu
šiek tiek pasinerti ir pa simėgauti šia aistra, kurią nuo
vai kystės, sakykim, tekdavo pažaboti ir per daug ne-
sigilinti. 

Visos šios patirtys yra ypatingos ir formuoja
mane kaip daugiasluoksnį menininką. Nežinau, ar
tiek daug skirtingų veiklų yra gerai, tačiau jaučiu, kad
kitaip negaliu.

Ar sunku grojančiam akor deonu Lietuvoje rasti savo
nišą? 

Rasti savo nišą nėra pats lengviausias darbas me-
nininkui.  Rezulta tai priklauso nuo didelio ir sunkaus
darbo ir trupučio sėkmės. Negaliu atsakyti už visus
akordeonistus, tačiau aš savo nišą atradau. Veiklos la-
bai dažnai net per daug, dėl to iškyla kitų sunkumų.
Kai būna daug ir skirtingų darbų, didelis iššūkis yra
paskirstyti laiką, dėmesį ir energiją, kad visiems dar-
bams jų užtektų.

Kaip susipažinai su Dovu Lietuvninku?
Šiais metais mečiau sau naują iššūkį – pradėjau

diriguoti LMTA akordeonistų orkestrui. Paruošėme
naują programą, kurią gražiai pristatėme kovo mė-
nesį. Su orkestru paruošėme R. Galliano koncertą
akordeonui ir styginių orkestrui, kur solo partiją teko
atlikti man pačiam. Reikėjo žmogaus, kuris diriguo-
tų orkestrui. Mano dirigavimo mokytojas prof. R.
Sviackevičius ieškoda mas, kas gali diriguoti šį kūrinį,
pa skambino kolegoms. Jie ir pasiūlė Do vą Lietuv-
ninką, veiklų studentą, atkeliavusį iš už Atlanto į Lie-
tuvą pa sigilinti į skirtingas muzikos sferas. Taip mes
susipažinome su Dovu.

Muzikantai dažnai turi prietarų. Ar lipdamas ant sce-
nos atlieki kokius nors ritualus, o gal turi kokį talismaną?

Geriausias ritualas – gerai paruošta programa.

Nuolatinės repeticijos, koncertai atima daug laiko. Ar
lieka lai ko laisvalaikiui, kažkokiam po mėgiui?

Mano laisvalaikis labai neįdomus – neturiu nei
hobių, nei ypatingų veiklų, kas tikriausiai nėra labai
ge rai. Pagrindinė veikla tarp repeticijų ir koncertų
– tai savęs tobulinimas ki tose srityse, buvimas su ar-
timais draugais ir poilsis. Pastarasis man labiausiai
patinka.

Ar Tavo tėvai didžiuojasi, kad pasirinkai muziko kelią?
Tikrai taip. Nuo pat pirmųjų konkursų, koncer-

tų jaučiu didelį ap lin kinių palaikymą, rūpestį ir
džiaug s mą. Tai padeda daug lengviau siek ti savo tiks-
lų. Kartais būna situa cijų, kai vaikas nori ir gali eiti
mu zikos keliu, tačiau iš tėvų jaučia dide lį spaudimą,
neva tai nerimta ir labai nepraktiška profesija. Tai liū-
dina, ir, ačiū Dievui, aš šios bėdos neturėjau.

Ar įsivaizduoji savo gyvenimą be muzikos?
Kad ir kaip mano gyvenimas bū tų persmelktas

muzika – taip, įsivaizduoju. Nežinau, ką ir kaip dary -
čiau, bet tikriausiai ta veikla vis tiek būtų susijusi su
kūryba.

Šį kartą koncertuosi su Dovu Lietuvninku. Kuo nu-
džiuginsite Lie tuvių Fondo pobūvio svečius?

Programa bus labai įvairi ir, manau, įdomi
kiekvienam. Tiek se no sios, tiek šiuolaikinės, tiek džia-
zo ar klasikos mėgėjai išgirs kažką artimo savo sie-
lai.

Dėkoju už pokalbį ir iki susitikimo koncerte.

Tadas Motečius:
„Nuo pirmos akimirkos susižavėjau akordeonu”

Tadas Motiečius
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Dėl referendumo kreipsis į KT 
Vilnius (ELTA) – Dėl kitais metais

vyksiančio privalomojo referendumo
dėl dvigubos pilietybės Seimas nutarė
kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).

Parlamentarai prašo KT ištirti,
ar Seimo nutarime suformuluota nuo-
stata „nustatyti, kad privalomasis re-
ferendumas vykdomas 2019 m. gegužės
12 d. ir 2019 m. gegužės 26 d.” neprieš-
tarauja konstituciniam teisinės vals-
tybės principui, konstituciniam refe-
rendumo nepertraukiamumo princi-
pui ir Konstitucijos 29 straipsnyje
įtvirtintam konstituciniam asmenų
lygiateisiškumo principui. 

„Iki referendumo vykdymo pra-
džios turi būti išsklaidytos visos abe-
jonės dėl referendumo konstitucingu-
mo ir atitinkamai referendumo rezul-
tatų legitimumo”, – sako  Seimo nariai.

„Konstitucijoje nėra nurodyta, kiek
laiko gali vykti rinkimai ar referendu-

mai, tai nustatyti yra įstatymų leidėjo
prerogatyva, tačiau Konstitucija buvo
priimta referendume 1992 m. spalio 25
d., o 2004 m. priimto konstitucinio akto
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės
Europos Sąjungoje” (kuris yra sude-
damoji Konstitucijos dalis) preambulėje
yra nurodyta, kad Seimas šį konstitu-
cinį aktą priėmė „vykdydamas Lietuvos
Respublikos piliečių valią, pareikštą
2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvy-
kusiame referendume”. Iš šių nuostatų
galima daryti išvadą, kad Konstitucijoje
yra numatytas referendumo neper-
traukiamumo principas, reiškiantis,
kad referendumas gali vykti vieną arba
dvi dienas iš eilės, tačiau referendumo
organizavimas, kai jis vyktų dvi dienas
su dviejų savaičių pertrauka, galėtų ne-
atitikti konstitucinės referendumo
sampratos”, – sakoma Seimo priimtame
nutarime dėl kreipimosi į KT.

Skatins aktyviau dalyvauti referendume
Vilnius (ELTA) – Seimo Teisės ir

teisėtvarkos komiteto pirmininkei Ag-
nei Širinskienei nepavyko pateikti
Seimui Referendumo įstatymo patai-
sos, kuri paskatintų gyventojus akty-
viau dalyvauti referendume – padaryta
pertrauka iki kito posėdžio. 

Kitas Seimo plenarinis posėdis
planuojamas lapkričio 6 d.

Referendumo įstatyme siūloma
nustatyti, kad sprendimams dėl Kons-
titucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė”
bei XIV skirsnio „Konstitucijos keiti-
mas” nuostatų pakeitimo priimti rei-
kia daugiau kaip pusės referendume
dalyvavusių piliečių, tačiau ne ma-
žiau kaip 2/5 piliečių, turinčių rinki-
mų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. 

„Projekto rengimą pirmiausia pa-
skatino anksčiau vykusių privalomų-
jų referendumų praktika, kai jų ne-
sėkmę nulemdavo pasyvioji piliečių da-
lis, nedalyvaujanti balsavime. Antra,
daugelyje Europos Sąjungos ir kitose
demokratinėse valstybėse taikomi ma-
žesni reikalavimai teigiamam spren-
dimui, pagrindinę įtaką turi referen-

dume dalyvaujantys balsuotojai. Todėl
būtina tobulinti Referendumo įstaty-
mą, kad būtų labiau atsižvelgiama į pi-
liečių aiškiai išreikštą valią”, – sako A.
Širinskienė. 

Pagal dabar galiojantį įstatymą,
sprendimas dėl Konstitucijos I skirsnio
„Lietuvos valstybė” bei XIV skirsnio
„Konstitucijos keitimas” nuostatų pa-
keitimo yra laikomas priimtu, jeigu
tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių,
turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į
rinkėjų sąrašus.

Prezidentė smerkia „kėsinimąsi“ į Konstituciją
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė pasmerkė
parlamentarų „kėsinimąsi” į pirmąjį
Konstitucijos skirsnį, pareiškusi, kad
tai yra neatsakinga ir pavojinga.

Taip ji kalbėjo „valstietei” Agnei
Širinskienei rengiantis pateikti įsta-
tymo projektą, kur mažinama kartelė
šiam skirsniui keisti.

„Pirmasis Konstitucijos skirsnis,
noriu priminti, įtvirtina pamatines,
svarbiausias tautai ir valstybei ver-

tybes, tokias kaip kalba, vėliava, te-
ritorinis vientisumas, sostinė, vals-
tybės suverenitetas”, – sakė šalies va-
dovė.

„Todėl tai yra ne tik neatsakinga,
bet ir labai pavojinga”, – pridūrė ji.

Kartelę referendumui siūloma
mažinti rengiantis referendumui dėl
dvigubos pilietybės, jis turėtų vykti
kitų metų gegužės 12 dieną ir gegužės
26 dieną, kai planuojami prezidento
rinkimų pirmas ir antras turai.

Teis „Tvarka ir teisingumas“ partiją
Vilnius (ELTA) – Teismui per-

duota baudžiamoji bylą, kurioje kal-
tinimai pareikšti juridiniam asme-
niui politinei partijai „Tvarka ir tei-
singumas” ir dar 6 fiziniams asme-
nims. 

„Tvarkos ir teisingumo” partija
yra kaltinama prekyba poveikiu, tur-
to iššvaistymu, dokumento suklasto-
jimu ir disponavimu suklastotu do-
kumentu bei apgaulingu apskaitos
tvarkymu.

Kviečia atsiliepti neatgavusius žmės
Vilnius (Mano vyriausybė) – Nuo-

savybės teisės į žemę kaimo teritori-
jose iki šių metų balandžio 22 dienos
buvo atkurtos 782,99 tūkst. gyventojų.
Skaičiuojama, kad iš viso atkurta 4,017
mln. ha (tai sudaro 99,82 proc. gyven-
tojų prašymuose nurodyto ploto).

Nuosavybės teises į žemę liko at-

kurti 5,07 tūkst. piliečių, tačiau iš jų
3124 piliečiai yra neaktyvūs. 

„Daugiau kaip 3 tūkst. piliečių yra
neaktyvūs. Nežinia, ar išvykę, nežinia,
kur gyvena, neatvyksta kviečiami.
Nėra informacijos, kaip jie ketina at-
kurti savo teises į nuosavybę”, – sakė že-
mės ūkio viceministras Evaldas Gustas.

D. Trump susitiks su V. Putinu
Maskva (ELTA) – Pačiame ginčo

dėl JAV prezidento Donald Trump pla-
nų trauktis iš Vidutinio nuotolio bran-
duolinių pajėgų sutarties (INF) įkarš-
tyje Rusijos ir JAV prezidentai susita-
rė netrukus surengti viršūnių susiti-

kimą.
Preliminariais duomenimis, su-

sitikimas turėtų įvykti lapkričio 11-ąją
Paryžiuje, kur vyks iškilmės, skirtos
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos me-
tinėms paminėti.

Nelegali migracija Europoje – visiškas chaosas
Washingtonas (LRT) – JAV pre-

zidentas Donald Trump griežtai su-
kritikavo nelegalią migraciją ir pata-
rė jos gynėjams atkreipti dėmesį į Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalis, kur, Baltųjų
rūmų šeimininko nuomone, padėtis
šioje srityje yra visiškas chaosas. 

„Tie, kurie remia nelegalią mig-
raciją, – gerai įsižiūrėkite į tai, kas nu-
tiko Europai per pastaruosius penke-
rius metus. Visiškas jovalas!”, – para-

šė D. Trump.
„Mes – didi suvereni šalis. Mūsų

sienos stiprios, mes niekada nesutik-
sime, kad žmonės neteisėtai atvyktų į
mūsų šalį”, – pridūrė JAV prezidentas.

Pasak prezidento, nelegalūs mig-
rantai yra nusikaltėliai, kuriuos rei-
kia išaiškinti ir deportuoti. D. Trump
yra pasirašęs įsaką statyti tvorą palei
sieną su Meksika, bet Kongresas iki
šiol neskyrė reikiamų lėšų.

Klauso D. Trump pokalbių telefonu
Washingtonas (Faktai.lt)  Kinija

ir Rusija, anot žiniasklaidos, pasi-
klauso JAV prezidento Donald Trump
pokalbių mobiliuoju telefonu.

Abiejų šalių šnipai turi prieigą
prie nesaugaus D. Trump telefono,
kurį JAV prezidentas naudoja priva-
tiems pokalbiams su senais draugais,
rašo „New York Times”, remdamasis
dabartiniais ir buvusiais JAV vyriau-
sybės atstovais. D. Trump darbuotojai

esą ne kartą atkreipė prezidento dė-
mesį į tai, kad telefonas nėra saugus ir
kad Rusija reguliariai pasiklauso po-
kalbių, tačiau D. Trump nenori skirtis
su įrenginiu. 

Kinija pasiklausytų pokalbių in-
formaciją naudoja savo politiniams
tikslams. Vyriausybė Pekine taip esą
mėgina išsiaiškinti, kaip D. Trump
mąsto, kieno klauso ir kaip jam ge-
riausiai daryti įtaką. 

JAV laikosi sutarties, problema – Rusija
Washingtonas (Diena.lt) –

Jungtinės Amerikos Valstijos vi-
siškai laikosi praėjusio amžiaus de-
vintajame dešimtmetyje su Rusija
pasiektos branduolinių ginklų su-
tarties, bet Rusijos sprendimas plė-
toti nuo žemės paleidžiamą spar-
nuotąją raketą SSC-8 reiškia, kad su-
tartis nebėra veiksminga, paklaus-
tas apie JAV sprendimą nutraukti
sutartį, sakė NATO generalinis sek-
retorius Jens Stoltenberg.

„Visos sąjungininkės sutinka,
kad JAV visiškai laikosi sutarties,
problema – Rusijos elgesys”, – sakė
J. Stoltenberg.

„Problema ta, kad sutartis negali
būti veiksminga, jei jos laikosi tik vie-
na pusė”, – pridūrė NATO generalinis
sekretorius. 

Praėjusį savaitgalį JAV preziden-
tas Donald Trump pareiškė ketini-
mus nutraukti Šaltojo karo laikų nu-
siginklavimo sutartį su Rusija, kurią

pasirašė tuometis JAV prezidentas Ro-
nald Reagan ir paskutinis Sovietų Są-
jungos vadovas Michailas Gorbačiovas.

Prezidentas kaltino Rusiją pažei-
džiant 1987 metų Vidutinio nuotolio
branduolinių pajėgų sutartį (INF).
Savo sprendimą aiškindamas JAV pre-
zidentas sakė, kad Rusija „nesilaikė su-
sitarimo dvasios ir paties susitarimo”. 

Įspėja dėl JAV ir Kinijos karo
Varšuva (ELTA) – Buvęs JAV

ginkluotųjų pajėgų Europoje vadas
Ben Hodges įspėja dėl karo tarp JAV ir
Kinijos.

„Jis nėra neišvengiamas, tačiau la-
bai tikėtina, kad mes po 15 metų ka-
riausime su Kinija”, – sakė B. Hodges
saugumo forume Varšuvoje, kuriame
dalyvauja kariuomenės, politikos ir
verslo atstovai.

To priežastys yra „nuolatinė tech-
nologijų vagystė” ir didėjanti kontro-
lė Afrikos ir Europos atžvilgiu, kurią
Kinija užsitikrina projektų finansavi-
mu, kalbėjo buvęs generolas. Jis at-

kreipė dėmesį į tai, kad 10 proc. visų
uostų Europoje priklauso Kinijai. Ne-
seniai vos neįvykęs JAV ir Kinijos
karo laivų susidūrimas Pietų Kinijos
jūroje yra tik vienas iš daugelio įtemp-
tų santykių ženklų.

Europa dėl sustiprėjusios Rusi-
jos turi labiau rūpintis savo saugumu,
mano B. Hodges. JAV esą neturi pajė-
gumų daryti viską, ką turėtų daryti
Europoje ir Ramiajame vandenyne.
Tačiau nors geopolitiniai prioritetai
persistumdys, JAV įsipareigojimai
NATO liks „nesupurtomi”, – pabrėžė
generolas.

Laimėtas 1,6 mlrd. dolerių „aukso puodas“ 
Washingtonas (Diena.lt) – Jung-

tinėse Valstijose loterijoje laimėtas
1,6 mlrd. dolerių  „aukso puodas”. Pa-
aiškėjo, kad yra mažiausiai vienas
laimėtojas. Laimė nusišypsojo lošė-
jui South Carolina. „Mega Millions”
loterijos laimingi skaičiai buvo 5, 28,

62, 65, 70 ir papildomas skaičius 5.
Šis „aukso puodas” buvo iki šiol

didžiausias „Mega Millions” istorijo-
je. 2016 metų pradžioje trys laimėtojai
„Powerball” loterijoje pasidalijo 1,58
mlrd. dolerių.

A. Širinskienė siekia pakeisti I Konstitucijos
straipsnį. Tv3 nuotr.

R. Reagan ir M. Gorbačiovo 1987 m. pasirašy-
tą sutartį, teigiama, sulaužė Rusija.                   

„Defense News“ nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius
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Spalio 26 d. Ruandoje vykusiame FIFA
posėdyje nuspręsta, jog 2020 m. Lie-
tuvoje bus rengiamas pasaulio salės fut-
bolo (futsalo) čempionatas. Lietuva at-
rankoje įveikė tokias valstybes kaip
Japonija, Iranas bei Naujoji Zelandija.

Pastaruoju metu itin stipriai Lie-
tuvoje išaugusio salės futbolo
populiarumo pro akis negalėjo

praleisti ir FIFA. Šiais metais šalis
puikiai pasirodė surengdama UEFA
Čempionų lygos atrankos turnyrą,
kuris sulaukė gana didelio žiūrovų dė-
mesio.

Pasaulio futbolo čempionatas Lie-
tuvoje vyks 2020 m. rugsėjo 12–spalio 4
dienomis. Pastarąjį kartą salės futbo-
lo pasaulio čempionatas Senajame že-
myne vyko prieš 22 metus – 1996-aisiais
Ispanijoje. 

Lietuvos futbolo federacija (LFF)
kandidatūrą organizuoti turnyrą pa-
teikė 2016 metais. FIFA sprendimas tu-
rėjo paaiškėti dar praėjusiais metais,

bet galutinis svarstymas buvo atidėtas
iki 2018 metų spalio 26 d. „UEFA pre-
zidentas Aleksandras Čeferinas ne
kartą pareiškė palaikymą mūsų siekiui
organizuoti turnyrą. Toks palaikymas
neatėjo iš niekur – susitikimuose su
prezidentu detaliai supažindinome su
mūsų tikslais, galimybėmis ir resur-
sais rengti varžybas. Be to, UEFA va-
dovai jau įsitikino mūsų turima pa-
tirtimi”, – prieš FIFA Tarybos posėdį
sakė LFF prezidentas Tomas Danile-
vičius.

Lietuva buvo puikiai įvertinta
rengiant 2013 m. Europos U-19 vaikinų
čempionato finalinį etapą ir 2018 m.
WU-17 merginų čempionato finalinį
etapą. Šiemet Lietuvai buvo patikėta
surengti Europos salės futbolo čem-
pionato (UEFA Futsal Euro) prelimi-
narios atrankos varžybas Vilniuje ir
Europos moterų čempionato atrankos
varžybas Prienuose, taip pat UEFA sa-
lės futbolo Čempionų lygos atranką ir
finalinį turnyrą.

Šis istorinis sprendimas reiškia,

Amerikos sporto žiniasklaidos gigantė
ESPN paskelbė visų NBA žaidėjų atly-
ginimus 2018–2019 metų sezone. Ben-
drame sąraše du NBA lygoje rungty-
niaujantys lietuviai atsidūrė skirtin-
guose poliuose.

Jonas Valančiūnas Toronto ,,Rap-
tors” gretose patenka tarp dau-
giausiai uždirbančių ir užimą

ketvirtąją vietą. 26-erių lietuvis šiame
sezone uždirbs 16 539 326 JAV dolerių.
Visoje lygoje J. Valančiūnas rikiuoja-
si 64-as.

„Raptors” gretose už vidurio puo-
lėją iš Lietuvos daugiau uždirba Kyle
Lowry (atlyginimas – 31 200 000 JAV do-
lerių), Kawhi Leonard (23 114 067) ir
Serge Ibaka (21 666 667).

Tuo tarpu Domantas Sabonis vis
dar turi naujoko sutartį ir šiame se-
zone uždirbs 2 659 800 JAV dolerių. 22-
ejų lietuvis „Pacers” gretose pagal už-
darbį rikiuojasi dešimtoje vietoje. Vi-
sos NBA lygos sąraše D. Sabonis užima
270-ąją vietą.

„Pacers” komandoje didžiausiu
atlyginimu šiame sezone gali pasigir-
ti Victor Oladipo, kuris susižers 21
milijoną JAV dolerių. Antras yra Thad-
deus Young (13 764 045), trečias – ko-
mandos naujokas Tyreke Evans (12
400 000).

Viso NBA lygoje daugiausiai už-
dirba „Golden State Warriors” žvaigž-
dė Stephen Curry. Įžaidėjas šiame se-
zone piniginę papildys daugiau nei 37
milijonais JAV dolerių.

D. Sabonis – nesulaikomas

D. Sabonis ir toliau rodo įspūdin-
gą sportinę formą – jis įsirašė trečią

dvigubą dviženklį į savo sąskaitą, o jo
atstovaujama Indianos ,,Pacers” išvy-
koje 116:96 palaužė San Antonio
,,Spurs”. Tai buvo jau trečioji iš eilės
„Pacers” pergalė prieš „Spurs”.

Nuo atsarginių žaidėjų suolo pa-
kilęs D. Sabonis per 21 minutę surinko
16 taškų (6/8 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai,
1/1 baudos), atkovojo 10 kamuolių, at-
liko 4 rezultatyvius perdavimus, per-
ėmė 2 kamuolius, blokavo 1 metimą ir
4 sykius prasižengė.

Aikštėje antrame kėlinyje pasiro-
dęs lietuvis surengė savo šou: pra-
džioje ,,išmaudė” veteraną Pau Gasol
ir pelnė du taškus su pražanga, tačiau
įspūdingiausią epizodą jis sukūrė at-
likdamas galingą dėjimą per latvį Dā-
vis Bertāns. Domantas prasiveržė link
krepšio ir kaire ranka sugrūdo į jį ka-
muolį, o po šio momento „Pacers’ pra-
našumas išaugo iki 42:26.

Iš viso D. Sabonis per ketverias šio
sezono rungtynes vidutiniškai 22 mi-
nutes renka po 12,5 taško, atsikovoja po
11,3 kamuolio.

J. Valančiūnas pakartojo 
savo rekordą

Penkios pergalės iš penkių galimų.
Taip šiame NBA čempionate žygiuoja
Toronto ,,Raptors” klubas su J. Valan-
čiūnu. Lietuvos krepšinio rinktinės
vidurio puolėjas išbandė savo rankos
taiklumą nuo tritaškio linijos ir padė-
jo savo klubui 112:105 susitvarkyti su
Minnesotos ,,Timberwolves” klubu.

J. Valančiūnas dvikovą pradėjo
nuo atsarginių žaidėjų suolo, žaidė 20
minučių, per kurias pelnė 16 taškų
(5/8 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 9 kamuo-
lius bei atliko 2 rezultatyvius perdavi-
mus. Lietuvis dvikovoje su „Timber-

2020 m. pasaulio salės futbolo
čempionatas vyks Lietuvoje

NBA krepšininkų uždarbiai –
kaip vertinami lietuviai?

volwes” pataikė du tritaškius iš trijų ir
pakartojo savo rekordą.

Lietuvis į aikštę įžengė antrame
kėlinyje ir kažkodėl svečių klubo ko-
mentatoriaus Jim Peterson buvo su-
tiktas itin nepagarbiai – J. Valančiūną
jis pavadino ,,fermeriu”. Į šias pašaipas
J. Valančiūnas atsakė dviem tritaš-
kiais iš trijų trečiame ir ketvirtame kė-
liniuose, padėdamas komandai spur-
tuoti.

J. Valančiūno klubas dabar – ant is-
torinio pasiekimo slenksčio. Toronto
,,Raptors” komanda NBA sezono pra-
džioje nustebino pati save. Klubas pa-
kartojo savo rekordą, kuomet NBA
pirmenybių pradžioje pavyko laimėti
penkerias pirmąsias rungtynes ir yra
vienintelis klubas šiame sezone, kol
kas laimėjęs visas žaistas rungtynes.
Toronto komandai taip sėkmingai pra-
dėti sezoną buvo pasisekę 2015–2016 me-
tais.

26-erių vidurio puolėjas iš Lietuvos
dažniausiai aikštėje pasirodo po keiti-
mo. „Aš tiesiog nusiteikęs daryti gerus
dalykus – laimėti mikrodvikovas, rung-
tynes. Kiekvieną minutę, kuomet esu
aikštėje, aš stengiuosi surasti dvikovas,

kurias galiu laimėti. Kilti nuo atsar-
ginių suolo po keitimo man nėra nu-
sivylimas. Paprasčiausiai stengiuosi
būti toks pat produktyvus kaip ir bū-
damas startinio penketo žaidėjas”, –
apie savo vaidmenį komandoje sako L.
Valančiūnas.

Aukštaūgis šiame sezone aikštėje
praleidžia vidutiniškai 18 su puse mi-
nučių, per kurias pelno 11,8 taško ir at-
kovoja 8,6 kamuolio. Kol kas tai ma-
žiausias minučių skaičius Jono karje-
roje, tačiau kiti statistiniai rodikliai
nėra prastesni nei ankstesnių sezo-
nų.

Įdomu ir tai, kad Toronto koman-
da  dar niekada nebuvo laimėjusi pir-
mųjų penkerių rungtynių leisdama į
savo krepšį įmesti daugiau nei 100 taš-
kų visose pergalingose susitikimuose.
Tačiau patys „Raptors’ krepšininkai
varžovams sumesdavo vidutiniškai
117 taškų.

Kol kas Toronto klube ryškiau-
siai spindi po mainų vasarą į koman-
dą persikėlęs Kawhi Leonard. 27-erių
krepšininkas šiame sezone vidutiniš-
kai pelno 28 taškus ir patenka tarp 10-
ies rezultatyviausių NBA žaidėjų.

kad Lietuva taip pat dalyvaus čem-
pionate, nes varžybų šeimininkai au-
tomatiškai gauna vieną tarp 24 finali-
nio turnyro dalyvių. Likę 23 dalyviai
paaiškės per atranką. Finalinio tur-

nyro dalyviai bus suskirstyti į šešias
grupes. Geriausios dvi grupės ko-
mandos ir keturios geriausios trečias
vietas užėmusios komandos pateks į 16
rinktinių atkrintamąsias varžybas.

Istorinis sprendimas: Lietuvoje 2020 m. pirmąkart bus surengtas pasaulio salės futbolo
čempionatas! 

J. Valančiūnas Toronto ,,Raptors” klube per sezoną uždirba 16 mln. 539 tūkst. JAV dole-
rių, o D. Sabonis Indianos ,,Pacers” komandoje turi tenkintis gerokai mažesniu atlygiu –
2 mln. 660 tūkst. JAV dolerių.
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Atkelta iš 1 psl.

Gal dėl to sakoma, kad dažni gyve -
nimo pokyčiai jaunina ir stiprina žmo-
gų, nes neleidžia užmigti jo gyvybi-
nėms jėgoms, kurios būtinos prisitai-
kymui prie naujos aplinkos. Mano
pra džia buvo kelionė į megapolį – fi-
losofijos studijos Sankt Peterburge. 

Ir nors daugelis šio miesto gyve-
nimo sričių tada buvo persmelkta tam
tikra ideologija, tačiau ,,Piteris” –
bene vienintelis tais laikais mums
„prieinamas” kosmopolis – nestokojo
atvirumo pasauliui, įdomios minties,
kultūrų sankirtos, įvairiausių rasių
knibždėlyno ir su tuo susijusių socia-
linių ir kultūrinių „sąjūdžių”. Mes
kūrėme, draugavome, gyvenome kar-

te tą kosmopolitišką lietuvį, kuris vis daž-
niau ateities perspektyvų žvalgosi svetur, o
ne ieško tvirtesnės žemės po kojomis Lie-
tuvoje?

Ne, išnykimas mums tikrai negre-
sia, ir tam yra priežastys. Pirmiausia,
tai – ne mūsų charakteriui. Lietuvis –
kietas riešutėlis, ir taip paprastai jo ne-
išgliaudysi. Netgi jei jis nesilaiko tra-
dicijų, jis vis vien gyvena pasaulyje kaip
lietuvis. Apie tai yra filosofavęs lietuvis,
Amerikos filosofas, Alphonso Lingis, gy-
venąs Baltimorėje, ilgus metus dirbęs fi-

„Pasiilgstu kasdienio jausmo, kad vis dar esi kažkieno vaikas”

losofijos profesoriumi Pennylvania Sta-
te University. Tai – pasaulinio lygio fi-
losofas (pajuokausiu: tokio net estai
neturi!), kuris susiejo kontinentinę fi-
losofiją su kelionės idėja ir moksliškai
išaiškino, kad netgi išvykęs iš savo
įprastos kultūrinės aplinkos žmogus ne-
atsikrato jai būdingų bruožų, kurie at-
siskleidžia per žmogaus kūno kalbą. 

Kultūra – kūniška. Ji jungia kūnus,
gyvenančius tam tikru minties ritmu,
kurį Lingis vadina „imperatyvu”, „mąs-
tymo dėsniu”. Kiekviena kultūra savi-
tai suvokia skonius, kvapus, spalvas,
balso tembrą, kuris lietuvių yra labai
pakylėtas ir melodingas, tačiau sykiu
kandžiai ironiškas, akimirksniu suku-
riantis atstumą tarp kalbančiųjų. Lie-
tuvybė geriausiai atsiveria santykyje su
kitu, tarsi perlas tarp Alphonso Lingio,
Jorge Luis Borges eilučių, Philip Glass
muzikos garsų ir t.t. Ji nuolatos kuria-
ma, audžiama kaip juosta, kurios raštas
gali kartotis, tačiau kinta siūlų atspal-
viai – šalia senų vertybių ir atspalvių
joje atsiranda vis nauji. Lietuvybė yra
mūsų energija ir „nervas”, padėjęs iš-
likti ir iki šiol kalbėti lietuviškai. 

Viename iš savo esė esu sakiusi,
kad Lietuvybę reikia ne puoselėti ir
saugoti kaip kokį tradicinį bonsai, nes
tai žemina jos orumą, ją reikia su-
prasti. Tai, kaip mes kalbame vienas su
kitu ir vertiname savo istoriją, parodo,
ar mums rūpi idėjinė lietuvybė, ar tik
materialioji, „simbolinė” jos pusė. Tai,
kaip mes valdome savo valstybę, kaip
ir kur migruojame, parodo, kad lietu-
vybė nuolatos ieško ryšio su kitu ir su
plačiuoju pasauliu. Noriu pasakyti,
kad nors ir pasklidę po pasaulį, mes iš-
liekame lietuviais jau vien todėl, kad
laisvė lietuviui yra svarbiau už viską
– netgi jei tai laisvė – nuo savęs paties,
nuo savo žmonių ir bendruomenės. 

Lietuvybė – tai laisvė. Man būna
liūdna, kai lietuvis, pasitelkęs savo
lietuvybės „akcijas”, drįsta teisti ar

pasiūlė geresnį darbą ir sąlygas. Ka-
dangi mudviejų darbo įrankis – kalba,
nes esame humanitarai, nutarėme iš-
vykti į erdvę, kurioje bent vienas
mūsų galės rašyti. Pradėjome nuo
graikų kalbos. Iš pradžių rašė jis, o po
to išmokusi kalbų – ir aš. Dirbome
spaudoje, radijuje, televizijoje, po to pri-
sidėjome prie valstybinio universiteto
Kipre kūrimo, rašėme mokslinius dar-
bus ir ilgainiui dėstėme, jis – sociolo-
giją, o aš – literatūrą. 

Svarbu, kad po studijų Peterburge
porą metų dėsčiau filosofiją Lietuvoje.
Tai buvo Sąjūdžio laikai, kai sistemos
ratas tratėdamas ėmė riedėti nuokal-
ne taip greitai, kad svaigo galva. Man,
jaunai merginai, tai atrodė metas, kai
ne laikas mylėti ar užsiimti asmeniniu
gyvenimu. Metas, primenantis revo-
liuciją ar netgi karą. Tai ne visai at-
liepė mano „jautrų romantizmą”, ku-
ris buvo ne revoliucingas, o tiesiog
žmogiškas. Jaučiausi „per jauna” ir
„neiškalbi” Sąjūdžiui, į kurį įsiliejo
daug aktyvių žmonių, iki tol buvusių
aktyvių, kritiškų, gerų oratorių. 

Aš nutariau Lietuvoje vykstan-
čią revoliuciją paversti tylia ir asme-
nine. Kelione. Nežinau, ar tai buvo ge-
riausia, ką tada jauna mergina galėjo
padaryti. Ko gera – taip. Vėliau savo
darbais ir veikla galėjau sugrąžinti Lie-
tuvai kur kas daugiau. Ir susigrąžinti
sau Lietuvą. Kai kurie žmonės išvykę
pasitarnauja savo gimtajam kraštui la-
biau, negu būtų pasitarnavę niekur ne-
vykdami, ir jų veikla nenustoja pilie-
tinės vertės ir bendruomenės jausmo,
pasireiškiančio ne per fizinį buvimą,
o per dvasinį artumą. 

Bendruomeniškumas pabrėžiamas
ypač pastaruosius kelis dešimtmečius, kai
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ne tik
po Europą, bet ir po likusį platų pasaulį pa-
sklido mūsų tautiečiai ir vienaip ar kitaip jun-
gėsi į tautines bendruomenes. Iš tiesų tų
bendruomenių veikla svečiose šalyse, puo-
selėjamos tradicijos, aktyvus noras išsau-
goti kalbą ir lietuviškosios kultūros pradą ne-
atsilieka nuo pokario emigrantų pastangų
puoselėjant lietuvybę.  Sakau – gal tuomet
tikrai nėra baimės mums ištirpti globaliuose
procesuose ir nutautėti, nes esame emig-
racinių bangų užgrūdinta tauta? Ir mums
negresia išnykimas? Kaip pati vertintumė-

tu su studentais iš visų pasaulio kam-
pelių, ir ten sutikau žmogų, graiką kip-
rietį, žurnalistą, kuris pakvietė mane
kelionei... Likti ,,Piteryj” ar vykti į
mano gimtinę mums tais laikais, ži-
noma, nebuvo įmanoma. 

Ėjo 1989-ieji... Po mano išvykimo
iš SSRS pusmetį gyvenome Britanijo-
je, kurioje ilgai neužsibuvome, nes
mano bendražygio gimtinė – Kipras –

Kipras, įamžintas rašytojos Dalios Staponkutės žvilgsniu.   Asmeninio albumo nuotraukos

Dalia Staponkutė Kipre – jau kelis dešimt-
mečius.

Rašytoja pernai tarptautiniame šiuolaikinės literatūros forume ,, Šiaurės vasara” Biržų krašto muziejuje „Sėla”.
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menkinti kitą lietuvį už tai, kad jo lie-
tuvybės „akcijos” neva ne tokios ver-
tingos... Kultūroje negali būti tuščių,
mirštančių, nereikalingų, ištrintų ar
trinamų istorijos etapų ir tautiečių,
amputuojamų galūnių. Kultūros/tau-
tos kūne visa yra nepaprastai gyva ir
reikalinga, ir jei žmonės išvažiuoja, tai,
kaip matyti, dauguma jų išvažiuoja
tam, kad liktų savimi ir kad išsaugotų
savo lietuvybę taip, kaip ją supranta. 

Ši samprata gali būti individuali ir
nebūtinai bendruomeniška. Jei žmogus
žvalgosi svetur, tai yra jo žmogiška tei-
sė, esanti aukščiau visko, nes pir-
miausia jis nori būti geru žmogumi ir
vertu piliečiu, – šiuo sunku abejoti. Jei
iš krašto išvažiuoja per daug žmonių ir
niekas neįvažiuoja, vadinasi, kažkas
šlubuoja krašto politikoje – ekonomi-
nėje, socialinėje, kultūrinėje. Mūsų
valstybei reikia išmokti valdyti save
taip, kad nė vienas ar bent didžioji dau-
guma jos gyventojų nesijaustų trau-
muoti, o tai užima daug metų. 

Svarbiausia – rasti vienas kitam
tinkamus žodžius. Žodžiams atrasti
reikia daug laiko, o riedantis įvykių ra-
tas, kartą įsibėgėjęs, nebesustoja. Iš-
vykus sunku grįžti, nes kai žmogus lei-
džiasi kelionėn, jis linkęs keliauti to-
liau ir dar toliau, kaip Vergilijaus he-
rojus. Net ir Homeras „Odisėjoje” neį-
tikino (ir nė nesistengė įtikinti), kad
Odisėjas iš tikro grįžo namo. Valstybė,
ypač nedidelė valstybė, turi būti egois-
tiška ir pirmiausia galvoti apie savo
žmones, nes niekas jai nepadės tiek,
kiek savo žmonės. Jei ir padės, tai tik
su didele nauda sau. 

Juk ne paslaptis, kaip pirmaisiais
metais po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvoje sklandė kai kurių „toliare-
gių” kartojama baladė apie tai, kad
neva Lietuvoje per daug žmonių (?). Štai
išvyks trečdalis, ir Lietuvos ekonomi-
ka atsistos į vėžes. Be abejo, ši nuomo-
nė nebuvo oficiali. Šiukštu. Bet ji sklan-
dė pokalbiuose, svarstymuose. O ilgai-
niui – kas galvoje, tas ir tikrovėje.

Žinau, neseniai Kipre susikūrė naujos
kartos Lietuvių Bendruomenė. Gal galite pa-
pasakoti apie Kipro lietuvius ir jų veiklą. Ko-
kie renginiai vienija šį sambūrį? Kaip puo-
selėjamas lietuviškų tradicijų tęstinumas? 

Taip lėmė likimas, kad Kipre bu-
vau pirmoji nuolatos gyvenanti lietu-
vė! Tad labai gerai suprantu, ką reiškia
– pajuokausiu – „vieno žmogaus ben-
druomenė”. Sykiu tai gerokai įparei-
goja. Po Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo, pirmaisiais mano gyvenimo
Kipre metais, į Kiprą vyko daug ofi-
cialių asmenų iš Lietuvos, tarp jų ir Vy-
tautas V. Landsbergis užmegzti diplo-
matinių, ekonominių ir kitokių nau-
dingų santykių. Daug ką iš tų žmonių
teko ir pasitikti, ir padėti, ir jiems
vertėjauti, kaip kad visais laikais da-
rydavo lietuviai svetur, o ypač Ameri-
koje. Vėliau pagal „meno kūrėjų kont-
raktą” į Kiprą atvyko dirbti kelios šo-
kėjos. Kipre (ir ne tik; Vakaruose ir net-
gi Artimuosiuose Rytuose) vyravo ten-
dencija atsivežti iš „sistemos griuvė-
sių” menininkus, nes šie esą kitokios
mokyklos auklėtiniai, turintys aukštą
profesionalumo lygį ir pan. Daug tokių
žmonių pasiliko už Lietuvos ribų, iš-
tekėjo, sukūrė savo gyvenimus kaip ir
šios į Kiprą atvykusios šokėjos. 

Taigi 1996-aisiais Kipre jau buvo-
me penkios. Bendruomenės oficialiai
nekūrėme, tačiau tautines šventes ne-
retai švęsdavome kartu. Iki Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą į Kiprą
ėmė vykti ir verslininkai, puoselėjan-
tys užjūrio verslus, tačiau jie lietuvių
bendruomenės neieškodavę gal dėl to,
kad ilgam saloje neužsilikdavę. Didy-
sis lietuvių antplūdis į Kipro Respub-

liką prasidėjo, be abejo, po 2004-ųjų, ne-
likus vizos ir valiutinių trukdžių, o dar
didesnis – po 2008-ųjų, kai Kipre buvo
įvestas euras. 

Nors Kipras ir Lietuva įstojo į
Europos Sąjungą tais pačiais, 2004-ai-
siais, metais, tačiau jų stojimo sąlygos
skyrėsi. Kipras įstojo kaip dinamiška,
išsivysčiusi ekonomika, o Lietuva –
kaip reikalaujanti paramos. Tačiau
politiniai abiejų šalių stojimo į ES in-

teresai buvo panašūs – tai bandymas
sumažinti grėsmę, kurią kėlė „didieji”
kaimynai, Turkija ir Rusija atitinka-
mai. Lietuvius į Kiprą traukė platus
anglų kalbos vartojimas šalyje, nes
galima įsidarbinti ir nemokant vals-
tybinės graikų kalbos. 

Šiandien Kipro Respublikoje lietu-
vių – netoli aštuonių šimtų, o „Face-
book” paskyroje, skirtoje Kipro lietu-
viams – per penkis tūkstančius! Jie dir-
ba turizmo srityje, advokatų ir audito-
rių kontorose, architektais, inžinieriais,
rečiau statybose ar restoranuose. Pasi-
žymi mokėjimu prisitaikyti prie aplin-
kos, nesukuria kriminalinių situacijų ir
iš esmės kipriečių yra mėgstami. Šaly-
je sėkmingai gyvena ir veikia 47 užsie-
niečių bendruomenės. Kipras – tarsi
mini Amerika. Šiomis dienomis Kipre
kaip tik bandome telktis į oficialesnę
Lietuvių Bendruomenę, nes mūsų tiek
padaugėjo, kad be vieno bendro „centro”
prarandame artimesnio ryšio galimybę.
Džiugina, kaip geranoriškai lietuvaičiai,
dauguma kurių vos per trisdešimt metų
ir gyvena Kipre nepilną dešimtmetį, re-
gistruojasi į pirmąjį visuotinį susirin-
kimą. Iki šiol tradiciškai susiburdavo-
me Kalėdoms, Mindaugo karūnavimo
dieną, Kipro-Lietuvos diplomatinių san-
tykių atkūrimo jubiliejams, o šiemet pui-
kiai atšventėme Lietuvos šimtmetį. Tu-
rime nedidelę šeštadienio mokyklėlę
ir lietuvišką biblioteką, iš kurios galima
skolintis ir elektroninių knygų. Esame
gražioje pradžioje. 

Kipras kaip tik nevadinamas: ir meilės
sala, ir amžinos vasaros rojumi, ir  didin-
gos praeities, ilgaamžiškumo tradicijų ir nuo-
stabaus kraštovaizdžio vieta, kur galima ap-
tikti ir  neolitinių  gyvenviečių pėdsakų,
ir antikinės helenistinės architektūros pa-
vyzdžių, ir  bizantiškų  tvirtovių liekanų.
Koks Kipras Jūsų akimis? Gal esate atradusi
išskirtinių šios salos bruožų, kurių per
trumpą laiką nepastebi turistų akys?

Jūs labai teisingai pastebėjote.
Ačiū. Taip, kuo tik Kipras nevadinamas.
Ir ko tik jame nebūta. Kaip ir Lietuvo-
je, tačiau dar daugiau. Kipro istorijai –
11 tūkstančių metų. Saloje būta tiek ci-
vilizacijos klodų, kad tai protui ir žmo-
nijos atminčiai sunkiai suvokiama.
Sala turtinga tiek antikos, tiek Bizan-

tijos, tiek europietiškų viduramžių,
tiek Osmanų imperijos, tiek Jungtinės
Karalystės palikimu. Ji – tikras lobynas
smalsiam istorikui. Niekur nėra tiek
„randuotų” architektūros ir istorijos pa-
minklų, kiek Kipre, juk cerkves keitė ka-
talikiškos šventyklos, o jas – mečetės. 

Nors ir pakėlę ne vieną aršią kovą
tarp įvairių religijų, kipriečiai niekad
netapo religiniais fanatikais. Jie šven-
čia religines šventes, kartais tiki net
ikonų stebuklais, juk tai – vienas pir-
mųjų krikščioniškų kraštų (net nuo II
a. po Kr.). Kipre keistai dera daugybė
mišrių vedybų su gana tradiciniu men-
talitetu – reiškiniu, kuris ėmė keistis
dar mano akyse. Atvykau į gana pa-
triarchalinę visuomenę, kur moteris tu-
rėjo didelę turtinę galią šeimoje (pa-
veldėjimas per moterišką liniją, kaip ju-
dėjų tradicijoje), tačiau beveik visai ne-
dalyvavo politikoje ar visuomeniniame
gyvenime. Tai labai nederėjo ir su tuo
faktu, kad Kipras lenkė kone visas Eu-
ropos šalis pagal aukštąjį mokslą įgi-
jusių specialistų skaičių; šalyje seniai
nesama neraštingumo. Tai susiję su
ekonominiu stebuklu, lydėjusiu Kipro
ekonomiką devintajame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje, nors šalis buvo
gerokai nukentėjusi po ginkluotos Tur-
kijos invazijos, atkirtusios dalį šiauri-
nių žemių nuo Kipro Respublikos ir pa-
vertusios jas savo įtakos zona. 

Ilgainiui tai keitė ir salos demog-
rafiją, ir šie procesai šiandien atrodo
kur kas žiauresni ir labiau sukurti išo-
rinių jėgų nei emigracija iš Lietuvos. Ta-
čiau kipriečiai stebina savo charakterio
stoiškumu. Jie gali nusileisti, tačiau ne-
palūžta. Jų kova yra tyli, tačiau labai vil-
tinga. Žinoma, kad karo traumos varžė
šiuolaikinę, laisvą, vis atsinaujinan-
čią mintį ir neretai stūmė žmones į dar
uolesnį savo tradicijų išpažinimą šei-
mose. Todėl ilgai nesikeitė ir moters pa-
dėtis visuomenėje. Iš tikro, matau daug
panašumo ir su Lietuva, ir visai netu-
ri reikšmės, kad viena šalis buvo krikš-

bankininkystė, nes visi jautėsi tinka-
mai priimti ir saugūs. Tai – šeiminin-
kų orumas. Skubantis turistas šito gal
ir nepastebi, tačiau jį, tą skubantį, uo-
liai stebi neskubantis kiprietis, iš anks-
to nuspėjantis svečio norus. Noriu ti-
kėti, kad globalizacijos procesai nepa-
keis „išmintingai neskubančio” kip-
riečio ir jo orumo, pasireiškiančio to-
kia svarbia savybe, kaip rūpestis arti-
muoju ir atlaidumas svečiui. 

Ar tebėra išlikusių kiprietiškų dalykų,
kurie galbūt iki šiol Jūs stebina ir prie ku-
rių Jūs iki šiol negalite priprasti?

Per tris dešimtis metų labai sunku
nepriprasti prie visko. Ir sykiu neį-
manoma su viskuo susitaikyti, nes tai
jau būtų inercija! Didele dalimi tapau
kipriete. Tai praturtino mano esmę ir
nesumenkino lietuviškojo identiteto –
nei mano, nei mano mišrios santuokos
dukrų, kalbančių lietuviškai. 

Negaliu priprasti prie lėtai, per lė-
tai besikeičiančios ekologinės kipriečių
sąmonės. Juk sala tokia nedidelė, ir
miestuose, kurių tėra tik keturi, stinga
išpuoselėtų kampelių, žalumos, parkų,
komfortiškų poilsio zonų. Ne turis-
tams, o vietiniams! Negaliu priprasti ir
prie mentaliteto: „Statau rūmus tarsi
gyvenčiau amžinai, o valgau tarsi mir-
čiau rytoj”. Nors nenustebčiau, kad
šito bruožo netrukus nebeliks ir bylosiu
apie tai su humoru. Viduržemio šalys,
iš tikro, kviečia prie daug ko priprasti
ir gyventi ramiau, tačiau užpuolus ne-
rimui kalbėti apie tai atvirai ir viešai. 

Negaliu priprasti prie kiprietiško
konfliktų sprendimo rėkiant, nes ši-
taip nemoku, ir prie dykumos karščio,
ir prie lietaus stygiaus. Tačiau vis dėl-
to sunkiausia priprasti prie naujovių,
prie narystės Europos Sąjungoje su-
keltų pokyčių, kurie – dažniausiai bū-
dami ekonominiai –  ne visados palan-
kiai veikia kultūrinį mentalitetą ir po-
litiką. Viena vertus, tai atveria pasauliui
ir Europai, verčia imtis literatūros ver-

tyta iš pirmųjų, o kita iš paskutiniųjų
Europoje... Moters padėčiai visuome-
nėje tai nedarė beveik jokios įtakos. 

Labiausiai šiuos tradicinius
niuansus jaučia atvykėliai, tokie kaip
aš – užsienietės žmonos. Štai kipriečiai,
norėdami pabendrauti ar bendradar-
biauti su manimi, kreipdavosi į mane
per vyrą ir laikydavo tai pagarbiu el-
gesiu. Žinoma, šiandien šito jau nebe-
sutiksi. Šalis tarsi akimirksniu pasi-
keitė, tačiau kas garantuos, kad vėl vis-
kas nepasigręš atgal. Juk ir Lietuvoje,
kiek pastebiu, pusė šalies tebegyvena
Žemaitės herojų gyvensena – tie patys
archajiški santykiai, džiaugsmai ir
pykčiai. Ir tai vis dėl „karų” ir ardymo
– tiek vidinio, tiek išorinio. 

Nepaisant visko, kipriečiai sve-
tingi ir dosnūs. Jiems būdinga tam tik-
ra dvasios didybė priimant svečią ir
gerbiant jo neliečiamybę. Gal dėl to
Kipre klestėjo turizmas ir tarptautinė

timų, bendrų koncertų ir didelių meno
švenčių, kita vertus – kuria kultūriškai
atsiribojusius radikalus, agresyviai sie-
kiančius tik asmeninio pelno.      

Tradicinis mūsų rubrikos  klausimas:
ko pasiilgstate labiausiai iš lietuviškos ap-
linkos? 

Pasiilgstu to, ko neturiu Kipre. Ža-
lumos ir gaivaus gėlo vandens – Žemės
aukso, kurį vis dar galima atrasti Lie-
tuvoje „gryną”. Šiuolaikinės lietuvių
kultūros, kurios dalimi jaučiuosi, ne-
ramios sielos draugų, kurie yra mano
istorijos liudininkai, kurie „erzina” ir
„provokuoja”, bet niekados neišduoda.
Kaimo, kuriame niekad nebuvo ramy-
bės, o šiandieninė ramybė net suvir-
pina tarsi oras prieš audrą, ir artimų-
jų emocijų, kurios „išvargina”, tačiau
verčia susimąstyti apie gyvenimo pras-
mę. Kasdienio jausmo, kad vis dar esi
kažkieno vaikas ir būsi. 

Pasak rašytojos Dalios Staponkutės, lietuvis – kietas riešutėlis ir taip paprastai jo neiš-
gliaudysi. Tai liudija ir nemaža Kipro Lietuvių Benduromenė, kurios dalimi yra ir pati Da-
lia.

Dalia Staponkutė  kiekvienais metais at-
vyksta į Lietuvą vesti kūrybinio rašymo
dirbtuvių tarptautinėje „Vasaros literatūros
seminarų” programoje. 
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
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

,,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

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 Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

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



,,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. 

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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

SIŪLO DARBĄ
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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

Remkime
DRaugo

fonDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org

Altom Transport/Al Warren
Class A & B 

CDL Drivers Wanted
Requirements:

· At least 23 yrs of age
· Hazmat & Tanker Endt’s

· Clean MVR/Criminal Background/PSP
· 1 yr min CMV driving or 

out of truck driving school
For compensation & more info, 

please call:

312-951-3724
www.altomtransport.com/

careers/career-opportunities

Sudoku nr. 135
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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KAIP ŠUO SU KATE

RASA SĖJONAITĖ

Veterinarijos gydytojo Roberto Veik-
šo profesijos pasirinkimą lėmė jo
šeima. Matyt, kitaip ir būti negalėjo.

Juk sakoma, kad obuolys nuo obels netoli
rieda. Augęs veterinarų šeimoje, nuo ma-
žens Robertas padėdavo tėvams gydyti
naminius kanopinius gyvulius, dalyvauda-
vo įvairiose keturkojų operacijose. Šiandien
jau beveik dvidešimt metų Panevėžyje Ro-
bertas nuo įvairių negalavimų ir ligų gelbėja

įtikinti priimti lemtingą sprendimą. At-
sargiai turiu rinkti žodžius ir jausti
kiekvieną žmogų, kuriam privalau są-
žiningai ir atvirai pasakyti apie visas
galimas pasekmes ir apie tai, kokias
kančias patiria jo šuo ar katė, kurie jau
neturi jokios galimybės pagyti. Juk yra
įvairių situacijų. Yra tarnybiniai šu-
nys, yra medžiokliniai, yra tų vienišų
senjorų šuneliai, kurie jiems patys
brangiausi draugai, su kuriais jie net
valgydavo iš vienos lėkštės ir miego-
davo kartu. Prie kiekvieno šeimininko
yra vis kitas priėjimas, ir tais pačiais
žodžiais nepaguosi.

Sudėtingiausia operacija, kurią teko
Jums atlikti?

Operacijų neskirstau pagal sudė-
tingumą, nes visada stengiuosi viską
padaryti kaip geriau ir kaip išskirtinį
geriausią atvejį padarau kaip geriau-
sią. 

Tai gal tada buvo koks nors keturkojo
išgijimo atvejis, kuris prilygo  stebuklui?

Buvo toks išskirtinis atvejis. Tu-
rėjau vokiečių aviganio pacientą, kuris
buvo partrenktas automobilio. Šeimi-
ninkas jau buvo susitaikęs su netekti-
mi ir jau buvo nutempęs šuns kūną už-
kasti į duobę. Kai jis jau norėjo šuns
,,palaikus” užpilti žemėmis, keturkojis
netikėtai pakėlė galvą. Greičiausiai
jam buvo suduotas stiprus smūgis į gal-
vą ir šuo laikinai buvo praradęs są-
monę, o po to visų laimei atsigavo. Pa-
menu, tada mes suleidome jam vaistų,
ir visų nuostabai tas vokiečių aviganis
kitą dieną susileisti vaistų jau atėjo sa-
vom kojom. Tai tikrai buvo stebuklas! 

Jūsų žmona gydo egzotinius gyvūnus,
o Jūs pats esate bandęs gydyti panašios rū-
šies gyvūnėlius? 

Yra tekę gydyti smauglį, kuris
buvo nusideginęs odą į terariumo šil-
dymo lempą. Teko gydyti vėžliuką.
Bet daugiau tais egzotiniais padarėliais
užsiima žmona. Mat ji jaunystėje na-
muose turėjo iguaną, o kadangi dabar
gydo ir labai myli paukščius, tai be ka-
tės, trijų šunų mūsų namuose visai ne-
seniai apsigyveno dar ir  Žako papūga. 

Gal tada galite papasakoti, kaip Jūsų
namuose atsirado visi Jūsų augintiniai?

Sergantis smauglys 
ir išgijimo stebuklai kasdieniame veterinaro darbe

Pas mus šeimoje kiek-
vienas turi po savo augintinį.
Kadangi auginame tris sūnus,
tai visi jie turi po šunį. Dar vi-
sai neseniai netekome savo sen-
buvio augintinio, todėl dvynu-
kams nupirkau du jagdterjerų
veislės medžioklinius šuniukus.
Vyresnėliui sūnui priskirtas buldo-
gas, o žmonos globotinis yra jos kati-
nėlis, kurį ji pati išgydė ir išslaugė. Jo
gyvenimo kelias galėjo kur kas anks-
čiau pasibaigti, jeigu ne Raimondos
kantri ir atsakinga slauga. O istorija to-
kia. Katinėlis į mūsų kliniką buvo at-
neštas užmigdyti. Gražus katinas, bet
jis turėjo rimtų sveikatos – kepenų
problemų. Vėmė, viduriavo. Aš žmonai
pasakiau, kad nemigdysiu, nes jis dar

ją stebėjome uždarytą narve, kuriame
ji tikrąja to žodžio prasme liūdėjo ir
buvo panirusi į visišką apatiją. Dabar
jau švilpauja, atkartoja mūsų vardus,
linksmai žaidžia.

Kaip sutaria visi šie Jūsų augintiniai?
Visi mūsų augintiniai gyvena

draugiškai, tikrai nesipeša. Jie miega
kartu ir net gali valgyti iš vieno dube-
nėlio be jokio urzgimo ar konku renci-

Roberta Veikšas – veterinaras, kuris ne-
mokamai gydo gyvūnų prieglaudos au-
gintinius.         Šeimos albumo nuotraukos

jaunas. Per pusę metų žmona jį iš-
slaugė, o apsigyvenęs pas mus jis pa-
keitė ir gyvenimo būdą. Jis tiesiog
dabar turi galimybę būti lauke, ko iki
šiol neturėjo. Pagauna jis mums dru-
gelių, musių ir pelių ir kol kas svei-
katos problemų neturi.

Visai neseniai namuose apsigy-
veno ir papūga Žako. Mes ją tiesiog ,,iš-
gelbėjome” iš zooparduotuvės. Ilgai

jos. Mes, šeimininkai, irgi palaikome
jų tą draugišką sambūvį. Štai šiuo
metu yra prasidėjusi elnių rudens
ruja, tad mes visi kartu važiuojame pa-
siklausyti elnių pokalbių. 

Galima tik įsivaizduoti, koks Jūsų šei-
mos automobilis, kai reikia penkių asme-
nų šeimai ir visiems trims šunims į jį sutilpti!
O kaip savo išlavinta uosle Jūsų augintiniai
reaguoja, kai grįžtate po darbo namo?

Apuosto (juokiasi). Bet taip, kad la-
bai reaguotų, taip nėra. 

Ar turite tokių pacientų, kurie atpažįsta
Jūs gatvėje? 

Kaskart nuėjus į prekybos centrą
su manimi sveikinasi mano pacientų
šeimininkai, bet štai patys pacientai
manęs gatvėje vengia. Jeigu eina pro
mano darbo vietą, jie iš karto surea-
guoja ir labai greitai bėga. Nelabai jie
nori manęs atsiminti.  Netgi tie gyvū-
nai, kuriems reikalingi tik profilakti-
niai skiepai, vos įsukę į gatvę, kur ve-
terinarijos klinika, iš karto pradeda ne-
rimauti. Mūsų augintiniai turi feno-
menalią atmintį. 

Kokia geriausia Jūsų darbo diena?
Kai nebūna pacientų. 

Dėkoju už pokalbį.

mūsų mažuosius draugus, be užmokesčio
padeda gydyti gyvūnų prieglaudos augin-
tinius. Kartu su Robertu šeimos privačioje
veterinarijos klinikoje darbuojasi ir jo žmo-
na Raimonda, kuri taip pat yra veterinarė,
tik ji daugiau gydo sparnuočius bei įvairius
egzotinius gyvūnėlius – iguanas, papūgas,
vėžlius.

Robertai, ar prisimenate savo patį
pirmąjį pacientą?

Prisimenu. Tai buvo mano pir-
moji savarankiška operacija ir iš kar-
to pirmoji  profesinė netektis. Vei-
kiausiai, jei nebūtų buvusi liūdna pa-
baiga, aš šiandien to atvejo neprisi-
minčiau, nes per tiek metų išmokau už-
daryti kabineto duris ir tą pačią aki-
mirką pamiršti visus nelaimingus at-
vejus ir tos dienos praradimus. Turiu
jau storą šarvą nuo jausmų, kitu atveju
turbūt negalėčiau dirbti šio darbo.
Todėl visiems silpnesnių nervų žmo-
nėms niekada nerekomenduoju rink-
tis gydytojo specialybės. Man tada
buvo 23 metai, tuo metu dirbau vals-
tybinėje veterinarijos tarnyboje. Ko-
legės kačiukas patyrė traumą, buvo su-
žalotas dviratininko, ir mes esamom
sąlygom bandėm jį pagydyti, tačiau ne-
sėkmingai. Nebuvo jokių galimybių jį
atgaivinti, per daug didelė trauma
buvo mažam organizmui. 

Skaudžiausias atvejis Jūsų profesi-
niame gyvenime, kuris įstrigo giliai atmin-
tyje?

Kaip ir sakiau, stengiuosi nie-
kuomet negrįžti į praeitį ir liūdnus pri-
siminimus. Vos ne kasdien į šuniukų
ir kačiukų „rojų” tenka palydėti po ke-
lis augintinius. Tenka dirbti nelengvą
psichologo darbą, kai reikia kalbėti su
keturkojų šeimininkais, bandant juos

Kai dvynukams buvo nupirkti du jagdterjerų veislės šuniukai, vyresnėliui atiteko bul-
dogų veislės keturkojis.

Visi gyvūnai Veikšų šeimoje sutaria, kartu valgo, kartu miega, kartu žaidžia.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

Buvusiam Lietuvių Fondo tarybos nariui (1991–2003)

A†A
VACLOVUI MOMKUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą žmonai MARGARITAI, dukrai VIDAI ir sū -
nui EDVARDUI, jų šeimoms ir visiems artimie siems.

Šią sunkią valandą esame su Jumis. 

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Atkelta iš 3 psl.

Taksisto darbas reikalauja nemažai įgū-
džių, manoma, kad jis gali būti nesaugus
(nežinai, koks keleivis įsės į tavo automo-
bilį). Kokios jūsų šio darbo patirtys?

Aš pamačiau, kad vairuodama
taksi per dieną galiu uždirbti tiek,
kiek kurdama dekoracijas šventėms už-
dirbdavau per savaitę. Tai mane džiu-
gina. Tai padeda man atsistoti ant
kojų. Be to, šis darbas man labai pa-
tinka. Beje, kai išsiskyrėme su pir-
muoju vyru, mano mažajai buvo vos
pusantrų metų. Viena auginau tris
vaikus, teko juos vežiuoti į įvairius bū-
relius, užsiėmimus. Didelę savo gyve-
nimo dalį praleidau automobilyje. Tai-
gi, tuo metu save vadindavau taksiste.
Net neįtariau, kad kada nors tikrai
dirbsiu šį darbą. 

Aš mėgstu bendrauti su žmonėmis,
o vairuodama taksi susiduriu su įvai-
riausiais žmonėmis. Kai keleivis įsėda,
jaučiuosi kaip atsivertusi naują knygą.
Pirmiausiai pasižiūri į ,,viršelį”, –
kaip jis atrodo, o paskui imi kalbėtis –
,,skaityti”. Kartais mano keleiviai va-
žiuodami išsipasakoja daug, kone visą
savo gyvenimą išguldo. O kartais ma-
nęs klausia, iš kokios šalies esu atvy-
kusi. Tuomet aš jiems pasakoju apie
Lietuvą. Turiu pasakyti, kad nemažai
amerikiečių yra girdėję apie Lietuvą,

jie pamini Vilnių, Lietuvos krepšinio
žvaigždžių pavardes. Man smagu taip
gyventi ir džiaugtis naujomis patirti-
mis ir susitikimais su naujais žmonė-
mis. Beje, praėjusių metų vasarą ište-
kėjau trečią kartą už savo žemiečio iš
Klaipėdos. Matyt toks mano likimas. 

Taksi vairuotoja kuria 
nevystantį grožį

Ši B. Šostakaitės sukurta rudens lapų suk-
nelė, įamžinta meninėje fotografijoje, pa-
teko į ,,Kid Model Magazin”.
Gražinos Kiršytės (,,GK Photogrphy”) nuotr.
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http://calendar.draugas.org

California Lithuanian Credit Union
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� Spalio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susitikime pa-
simelsti šioje gražioje lietuviškoje šventovė-
je. Galima užprašyti šv. Mišias už mirusius
gimines ir draugus. Po šv. Mišių – vaišės Cent-
ro kavinėje. 

� Spalio 28 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte vyks
visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame da-
lyvauti.

� Spalio 28 d., sekmadienį, Tėviškės pa-
rapijoje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL
60558, vyks Reformacijos šventė. Pamaldos
– 11:30 val. r., pamokslą sakys vyskupas
emeritus Hansas Dumpys. Veiks ,,Vaikų
kambarėlis”. Visi kviečiami.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio  31 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre, kur matysite LRT filmo ,,Laisvės

kaina, savanoriai” antrąją dalį – apie įvykius
po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m.
vasario 16 d.

� Visų Šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją, 7
val. v. Pal. J. Matulaičio misijoje – choro ,,Ave
Musica” Vėlinių koncertas. Visi kviečiami. 

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 3 d., šeštadienį, 10 val. r.
,,Draugo” redakcijos patalpose, 4545 West
63rd Str. Čikagoje. DF nariai ir svečiai nuo-
širdžiai kviečiami dalyvauti. Negalintys atvykti
nariai prašomi įgalioti balsuoti kitą DF narį.

� Lapkričio 18 d., sekmadienį, Tėviškės pa-
rapija ir klubas ,,Alatėja” kviečia į popietę,
skirtą Padėkos dienai ir dr. Algimanto Kelerto
pirmųjų mirties metinių paminėjimui. Pa-
maldų pradžia – 11:30 val. r. Koncertinę prog-
ramą atliks Emilija Pukevičiūtė. Apie daly-
vavimą praneškite el. paštu: teviske.parapi-
ja @gmail.com. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL 60558.

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

Visą lapkričio mėnesį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke)
ryto Mišiose melsimės mirusiųjų prisiminimo intencija. Ant aukų vokelių kviečiame

surašyti artimųjų mirusiųjų vardus ir grąžinti kartu su auka iki lapkričio 1 d.

Lapkričio 1-ąją, ketvirtadienį, Visų Šventųjų dieną, šv. Mišios bus aukojamos 11 val.
r. ir 7 val. v.  Uždegsime žvakutes savo brangių artimųjų, iškeliavusių Amžinybėn,
atminimui. Vakaro Mišiose žvakučių šviesoje klausysimės poezijos, giesmių bei var-
gonų muzikos.

Lapkričio 2-ąją, penktadienį, Vėlinių dieną, šv. Mišios vyks 8:30 val. r.

FOR MORE INFORMATION/DONATIONS: 
Sr. Vice Commander DARIUS KARALIS ,

Don Varnas Post #986 –
3944 W. 107th St., Chicago, IL 60655. 

All donations are tax deductible. 
Receipt provided. 

AMERICAN LEGION POST #986 – DON VARNAS 
is commissioning a monument to pay tribute to all

Lithuanian veterans including former members of the Post. 
This monument will exemplify the ultimate sacrifice that these veterans paid

while fighting for their country and keeping their Lithuanian culture in their hearts. 
This monument will be placed inside st. Casimir Cemetery, 

in Chicago, alongside a flagpole.  
WE NEED YOUR SUPPORT. 

Veterans Day Mass and Lunch
Nov. 11, 2018 - 9:30 am Mass

Nativity BVM Church, 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629

Followed by lunch and limited open bar  in the Church Hall
$20.00 – RSVP to: John (773) 233-1859

-----
Don Varnas Legion Family Christmas Party

Dec. 2, 2018 - 1:00 pm
Garden Chalet, 11000 S. Ridgeland Ave., 

Worth, IL 60482
$20.00 per Person

RSVP to: John (773) 233-1859

Veterans Day Mass an
Hockey Night with the Chicago Wolves

Chicago Wolves vs. Colorado Eagles
April 7, 2018 - 3:00 pm

Allstate Arena
$40.00 Donation includes game ticket,

free hat and one free meal,
voucher and free parking

Contact Sergio Senese (773) 909-3072

Mūsų misija: skleisti katalikinę kultūrą bei paremti švietimo 
ir labdaros projektus, kurie tarnauja Lietuvos katalikų bendruomenei.

Aukas galima nurašyti nuo federalinių mokesčių.
Siųskite adresu:

Regina Saulis, 5706 W. 111 St., Chicago Ridge, IL 60415

LRKLS pirmininkas Linas Sidrys, sekretorė Regina Saulienė

L R K L S
skelbia aukų
rinkimo vajų, 

skirtą paremti
Lietuvos

Bažnyčiai.

LiETuvių RoMos kATALikų LABDARių sąjuNgA 
(LRkLs) – seniausia lietuvių labdaros organizacija

Amerikoje, veikianti nuo 1914 metų.

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 2 val. ryto prasidės žiemos laikas.
Neužmirškime iš vakaro atsukti laikrodžių rodyklių 1 val. atgal.

,,Draugo” redakcija ir leidėjai su dideliu dėkingumu
priima Jūratės Kazickas 500 dol. auką. Žiūrime į

tai, kaip į mūsų darbų įvertinimą ir pasitikėjimo ženklą.

Ateitininkų šalpos fondas parėmė ,,Draugo” lei-
dybą 700 dol. Esame nepaprastai dėkingi už jūsų
dėmesį ir paramą mūsų darbams. 

,,Draugo” leidėjai ir redakcija 

Lapkričio 3 d. Santa Monicos ,,Aero” kino teatre vyks doku-
mentinio filmo ,,Rūta” peržiūra, dalyvaujant filmo herojei – olim-
pinei čempionei Rūtai Meilutytei. 1 val. p. p. bus atidarytos kino
teatro durys, turėsite galimybę nusifotografuoti ir pabendrauti,
2 val. p. p. – filmo peržiūra, po kurios Rūta atsakys į Jūsų klau-
simus. Užsisakyti vietas ir daugiau informacijos galima gauti
LR generaliniame konsulate Los Angeles: cons.losangeles@mfa.lt


