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New Yorko maratone – 
Estijos prezidentė! – 9 psl.

Buvusi niujorkietė
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Lietuva –  ir vėl 
pasaulio ekranuose

Lietuvių Fondo pokylis 

„Visi mes esam Lietuva”

Režisierius Arūnas Matelis su žmona
Alge (k.) ir atstovais iš „Vilniaus kino
klas terio”. Rad Bosselman nuotr.

INGA GREBLIKIENĖ

American Film Market (AFM) yra vienas svar-
biausių filmų industrijos ir verslo renginių, vyks-
tančių vieną kartą per metus pirmąją lapkričio sa-

vaitę Santa Monicoje, Cali for nijoje. Daugiau kaip 7 000
žmonių aplanko šį kasmetinį, prestižinį renginį – su-
sipažinti ir pabendrauti, parduoti, finansuoti ir įsigy-
ti filmus. Į šį didžiulį renginį susirenka filmų indust-
rijos dalyviai daugiau nei iš 70 šalių. Įkurtas 1981 m.,
AFM, skirtingai nei kiti filmų festivaliai, skirti tik fil-
mų peržiūrai ir vertinimui, yra ir ko mercinis renginys,

kurio metu vyks ta daug komercinių sandorių. AFM pa-
prastai vyksta Loews Santa Monica Beach Hotel (nuo
1991 metų) ir Le Merigot Beach Hotel. Šio festivalio metu
kino filmai yra rodomi visuose 15-oje Santa Monicos 3rd
Street Promenade kino teatrų ir dar papildomai būna
įrengtos devynios aukščiausios kokybės peržiūrų salės,
siekiant sutalpinti visas 700 peržiū rų, dažniausiai pa-
saulio ar Amerikos premjerų. Šiemet vykstančiame ren-
 ginyje Lietuva taip pat turi savo sten dą, kuriame ak-
tyviai dirba visa pro diuserių ir filmų industri jos dar-
 buo tojų delegacija iš Lietuvos.

– 4 psl.

ŠALJS suvažiavimo dalyviai ir LF stipendininkai pokylyje. S. Scedrina/Studio Light Inc. nuotr.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fondas (LF) lapkričio 3 d. jau 56-ą kartą pakvietė
savo narius, aukotojus, rėmėjus į kasmetinį poky lį. Šiais
metais viso pasaulio lietuviai švenčia Lietuvos vals-

tybės atkūrimo šimtmetį. LF pokylis ,,Visi mes esam Lie-
tuva”, vykęs Pasaulio lietuvių centre, buvo tarsi dar vie-
na pynė į šios šventės vainiką. 

Smagu, kad LF narių ir aukotojų dosnumu ir šios or-
ganizacijos darbais džiaugėsi ne tik pavieniai asme nys, LF
nariai ir rėmėjai. Į elegantiš komis Evelinos Karalienės
puokštė mis papuoštą salę dar gerokai prieš šventės pra-

džią atvyko ir diplomati nio korpuso, JAV Lietuvių Ben-
druo me nės (LB) Krašto valdybos ir įvairių organizacijų
atstovai, taip pat svečiai iš Jungtinės Karalystės, Ka-
 nados, Lietuvos, Meksikos, Californi jos, Ohio, Indianos
valstijų.

Šiais metais, kaip niekada, pokylyje dalyvavo didelis
būrys jaunimo. Tai buvusieji ir šių metų LF stipendinin-
kai ir Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos
(ŠALJS) suva žia  vimo dalyviai. LF jau daug metų remia stu-
dijuojantį jaunimą. Jie – mū sų ateitis. Pokylio svečiai plo-
jimais dėkojo visiems aukotojams ir rėmėjams, kurių dėka
jaunuoliai gali siekti aukštojo mokslo.                    – 7 psl.



KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Šiandienos skaitiniai mums primena, kad turime atverti
akis ir atras ti, kad Dievas yra atrandamas mūsų kasdie-
niame gyvenime. O mes Jį atra sime savo gyvenime, tik
jeigu gyvensime kuklumo ir dosnumo dvasioje. 

Praėjusį mėnesį turėjau progos ir privilegijos ke-
liauti į Lietuvą, kai joje lankėsi popiežius Pran-
ciškus. Turėjau užduotį dirbti su tarptautine ži-

niasklaida. Vizito išvakarėse kalbėjau radijuje, bažny-
čiose ir gatvėse apie popiežiaus atvykimą ir jo svarbą.
Buvo šiek tiek rūpesčio, kad Po piežiui važiuojant Vil-
niaus gatvėmis nebus jį pasitinkančių žmonių. Oras
buvo prognozuojamas nekoks, žmo nės buvo pasiruošę
stebėti namuose, televizijos ekranuose. Bet kai pagaliau
„Alitalia” lėktuvas atskrido ir popiežius atsistojo ant
Lietuvos že mės, įvyko lyg žemės drebėjimas: Lietuva
švenčia šimtmetį ir popie žius pas mus! 

Man buvo progos pamatyti po piežių iš toli ir iš la-
bai arti. Turėjau progos matyti jį minioje ir sėdėti kartu
su juo mažame kambaryje penkiolikos jėzuitų audien-
cijoje. Mačiau jo kasdienę veiklą, mačiau, kaip jis au-
kojo šv. Mišias, sakė kalbas, susitiko su žmonėmis,
lankė Lietuvos žinomas ir skaudžias vietas. Popie žius
– 81-erių metų. Buvo matyti jo nuovargis, skubėjimas iš
vienos vie tos į kitą, buvo matyti, kad vizitui baigiantis
jam jau buvo sunku vaikš čioti ir net kalbėti. Mintyse
mąsčiau – koks jis turi būti pavargęs... 

Visa tai pasakoju norėdamas at kreipti dėmesį į
vieną jo vizito mo mentą. Po susitikimo su Prezidente ir
kitais aukštais pareigūnais Preziden tūroje ir maldos
Aušros Vartuose popiežius keliavo Vilniaus gatvėmis
iki Arkikatedros aikštės, kur jis susitiko su jaunimu.
Bekeliaujant Vil niaus gatvėmis popiežius jau kiek vė-
lavo, buvo matyti nuovargis nuo kalbų ir susitikimų, ir
vėl jam reikėjo stovėti papamobilyje ir važiuoti. Tada,
bekeliaujant Vilniaus gatvė mis, įvyko nuostabus daly-
kas. Va žiuo damas tarp minių, tarp pareigū nų ir dvasi-
ninkų, popiežius pastebėjo ligonius, išvežtus į lauką
po hospiso stogine. Netikėtai popiežius savo vai ruotojui
liepė sustoti, išlipo iš papa mobilio ir priėjo prie tų žmo-
nių. Jis aplankė pacientus, kurie sirgo mirti nomis li-
gomis ir gyveno hospise. Visi mes, kurie žinojome jo
tvarkaraštį ir stebėjome jo griežtą maršrutą, bu vome
nustebę. Jis sustojo, minioje atrado mažiausius, tuos,
kurie yra pa miršti ir sergantys. Jis tame būryje palai-
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GANYTOJO ŽODIS

Lietuvos ambasados Washingtone pastatas
yra tapęs Lietuvos valstybingumo, jos dip-
lomatinės tarnybos tęstinumo simboliu. Čia

per visus sovietinės okupacijos metus plazdėjo
Lietuvos Trispalvė ir puikavosi Lietuvos Vytis.
Šio istorinio pastato išlaikymui reikėjo didelio
jame dirbusių žmonių pasiaukojimo ir tikėjimo
Lietuvos laisve, bei lietuvių (o taip pat ir latvių)
bendruomenės atkaklumo ir paramos. Lapkri-
čio 7 dieną ambasados darbuotojai modernios
Lietuvos diplomatinės tarnybos šimtmetį pa-
minėjo kartu su istorinėje ambasadoje dirbu-
siais žmonėmis.

Ambasada dėkoja apsilankiusiems – Linui
Orentui, Danelei Vidutienei, Angelei Bailey,
Arvydui Barzdukui, Meilei Mickienei, Rai-
mundui Ražanauskui, Teresei Landsbergienei.
Reiškiame padėką visiems darbuotojams – JAV
lietuviams, kurie šiandien negalėjo atvykti, ir
kurie prisidėjo prie ambasados funkcionavimo,

jos išlaikymo, ar padėjo vykdyti niekados ne-
nutrūkusios diplomatinės veiklos naują misiją
po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.: Vik-
torui Nakui, Astai Banionis, Danutei Vaičiu-
laitytei Nourse, Algimantui S. Gečui, Algi-
mantui Gureckui, Daivai Čarneckienei, Dariui
Sužiedėliui, Rimui Česoniui, Linui Kojeliui,
Gailiui Draugeliui, Jūrai Končius, Ramūnui Ast-
rauskui, Arijanai Samsonienei, Audriui Kir-
velaičiui, Ramunei Dainorienei, Liudui Lands-
bergiui, Vygandui Jurui, Sauliui Levickui ir vi-
siems kitiems dirbusiems ambasadoje.

LR ambasados Washingtone inf.

Pasinaudodamas proga ,,Draugas” svei-
kina visus, besidarbuojančius diplomati-
nės tarnybos baruose Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose. Su gražiu jubiliejumi!

mino kiekvieną asmenį. Bū nant su jais ir laimi-
nant juos atrodė, kad jo veidas švytėjo, kad jis su-
sitiko gyvąjį Dievą. Susitikime su jais jis sergan-
čių akyse ir kančioje atrado Dievą, Jėzų. 

Iš šiandienos Evangelijos mes girdime, kad
Jėzus ir apaštalai stebi, kaip žmonės deda pinigus
į aukų dėžutę. Jėzus atpažįsta suvargusią našlę,
kuri įmeta labai mažai. Jėzus atkreipia dėmesį į ją
ir taria, kad ji yra pavyzdys, kuris turėtų būti se-
kamas. Jis didelėje minioje, tarp daugelio auko-
tojų, dvasininkų ir kitų svarbių žmonių, pamatė ją
ir suteikė jai didžią garbę ir laimę, kad jos kuk-
lume ir dosnume ji yra Dievo atvaizdas ir pavyz-
dys. Kad ji kuklume davė viską, ką turėjo, Dievui
ir atrado ta me tikrąjį džiaugsmą ir amžiną laimę. 

Štai šios moters pavyzdys ir išgy venimas iš
popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą. Ar mes
žengiame ir gyvename su kuklumu ir dosnumu
savo širdyse? Ar mes atspindime kuklumą ir dos-
numą tos moters, apie kurią girdime Evangelijoje?
Ar mes žengiame į visas minias mūsų gyveni-
muose ir minioje atrandame sergančius, kenčian-
čius ir apleistus ir juose atrandame Dievą? Dažnai
pa mokslų metu esu sakęs: parodyk man savo ka-
lendorių, kur surašyta tavo dienotvarkė, ir paro-
dyk man savo banko sąskaitas, ir aš pasakysiu,
kas tau yra svarbu. Ar mes duodame dosniai, ar

mes dalijamės ne tik tur -
tu, bet ir savo laiku su ki-
tais, ypač su tais, kurie
gyvena ne taip gerai kaip
mes? 

Kaip aš galiu labiau
atspindėti moters ir po-
piežiaus pavyzdį savo gy-
venime? Gal galėčiau pa-
skambinti tam žmogui,
kuriam niekas neskambina? Gal galiu įmesti pi-
nigėlį ir pasveikinti elgetą, kuris prašo išmaldos?
Gal galiu skirti savo laiko parapijai ir padėti
ruošti vaikučius ke techezės pamokoms? Gal galiu
skirti laiko maldai už mūsų kraštą ir Bažnyčią?
Kaip mes esame šaukiamu būti kuo panašesni į
suvargusią našlę mūsų kasdieniame gyvenime?

Stebėdamas Popiežių Pranciškų su tais ligo-
niais mąsčiau ir jaučiau, kad štai kokiu būdu...
kuklumo ir dosnumo būdu mes galėsime atnau-
jinti mūsų kraštus – Lietuvą ir Ame riką, mūsų
Bažnyčią ir, duok Dieve, visą mūsų pasaulį. Šian-
dienos skaitiniai bei Popiežiaus pavyzdys mums
primena, kad turime atverti akis ir atrasti, kad
Dievas yra atrandamas mūsų kasdieniame gyve-
nime. O mes Jį atrasime savo gyvenime, tik jeigu
gyvensime kuklumo ir dosnumo dvasioje. 

Mes Jį atrasime, jeigu gyvensime kuklumo ir dosnumo dvasioje

Pažymėtas diplomatinės tarnybos jubiliejus

Šventės dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje. LR ambasados Washingtone nuotr.
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Būsimame filme – kita Lietuvos istorija 
Arba kaip Nepriklausomą Lietuvą kūrė Amerikos lietuviai

Pasirodžius skelbimams apie tai, kad žadate pristatyti
savo dokumentinį filmą darbiniu pavadinimu ,,Amerikos lie-
tuvių istorija”, kai kurie žmonės suprato, kad filmas jau pa-
baigtas ir jie kviečiami į premjerą. Patikslinkite, ką žada-
te parodyti ir papasakoti susitikimo metu? 

Filmas kol kas tikrai nėra baigtas, tai yra di-
džiulės apimties ir daugelio metų darbas. Tačiau jis
juda į priekį, nors ir labai pamažu, bet įgaudamas pa-
greitį. Per beveik tris mano kūrybinio darbo Ame-
rikoje dešimtmečius visiškai netyčia ir man netgi ne-
tikėtai susikaupė milžiniška filmuota archyvinė-is-
torinė medžiaga, kurioje yra įamžinti įvairiausių
Amerikos lietuvių istorijos dalyviai ir liudininkų pri-
siminimai. Pradėjęs rimčiau galvoti apie filmo
,,Amerikos lietuvių istorija” sukūrimą, ėmiau fil-
muoti ir pokalbius su istorijos mokslininkais, tyri-
nėjančiais šią temą. Prisipažinsiu, iki šiol gerokai
,,kankinuosi” mąstydamas, kaip visą tą gausią me-
džiagą sugrupuoti, suformuoti ir pateikti žiūrovui do-
kumentinio kino pavidalu. Vieną svarbų etapą, at-
rodo, jau būsiu įveikęs: medžiaga chronologiškai for-
muojasi į 12 atskirų filmo dalių, kurių kiekvienos
trukmė – viena akademinė, arba ,,televizinė” valanda.
Už pakvietimą į šį susitikimą su visuomene esu dė-
kingas JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkei V. Va-
laitytei ir Pasaulio lietuvių centro administracijai.
Tikiu, kad tai bus ne vien kuriamojo filmo idėjos pri-
statymas, bet ir savotiškas Lietuvos 100-ečio minė-
jimas. 

Atėjusius į šią popietę pirmiausiai pakviesiu ek-
rane susipažinti su ligi šiol nematyta istorine do-
kumentine-vaizdine medžiaga. Mes, lietuviai, kiek-
vienas šį tą žinome apie tai, kaip prieš 100 metų buvo
atkurta Lietuvos valstybė. Archyvuose aptikti to laik-
mečio lietuvių organizacijų dokumentai, susiraši-
nėjimai, fotografijos ir kita medžiaga leidžia pažvelgti
į Lietuvos kūrimą to laikmečio Amerikos lietuvių aki-
mis. 

Dauguma istorijos veikalų, ypač mokyklų va-
dovėliai dažniausiai tiesiog konstatuoja žinotinus fak-
tus. Dokumentinio kino stilistika reikalauja iš kūrėjo
atskleisti tų faktų priežastis, skirtingų jėgų susidū-
rimus, konfliktus. 

Kai Čikagos Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre pamačiau ir pačiupinėjau 1914–1922 m. Ame-
rikos Lietuvių Tarybos dokumentus, įvairius to lai-
ko spaudos vertinimus – ligi tol mano pa ties, atrodo,
visiškai tvarkingai susiformavusios istorinės są-
monės kertelės nušvito netikėtais atspalviais. Ši is-

Ar žinote, kada pirmasis lietuvis išsilaipino
Amerikoje? Filmą apie JAV lietuvių veiklą ku-
riantis dokumentininkas Arvydas Reneckis

sako, kad tai įvyko 1659 metais – kilmingo lietu-
vio Aleksandro Karolio Kuršiaus atvykimas ir veikla
Naujajame žemyne yra plačiai aprašyta istori-
niuose šaltiniuose. Tikriausiai nedaugelis žino ir tai,
kad pirmasis lietuviškas laikraštis buvo ne
,,Aušra”, o ketveriais metais už jį anksčiau – 1879-
aisiais New Yorke leista ,,Gazieta lietuviszka”, pir-
mieji lietuviški teatro spektakliai ir operetės taip pat
buvo statomi ne Lietuvoje, bet Pennsylvanijos
angliakasių miesteliuose, taip pat Čikagoje,  Bos-
tone. Uždraustoji lietuviška spauda į tėvynę slapta
buvo gabenama ne vien iš Mažosios Lietuvos,
bet ir iš Amerikos. O ar girdėjote, kad Lietuvos
okupacijos laikais Amerikos lietuviai buvo pa-
siekę, jog vasario 16 dieną JAV Kongreso salėje
prieš posėdį būdavo giedamas Lietuvos himnas?
Milžinišką kiekį faktų, istorinių dokumentų kopijų
ir vaizdinės medžiagos apie kelis šimtmečius be-
sitęsiančią lietuvių veiklą Amerikoje sukaupęs do-
kumentinio filmo kūrėjas kviečia visus lapkričio
18 d., sekmadienį, 1 val. p. p. susitikti, pasikalbėti,
pasiklausyti ir pasižiūrėti... Apie būsimąjį renginį –
pokalbis su A. Reneckiu. 

torijos dalis man staiga pasirodė esanti be galo pa-
traukli, įdomi ir taip artima šiandienai. Kitas svar-
bus momentas yra tas, kad šiais interneto laikais vi-
suomenei darosi pasiekiama gausybė istorinių do-
kumentų, kurie anksčiau būdavo prieinami tik už-
daruose archyvuose. Tokiu būdu neseniai paviešin-
tuose filmuotuose JAV kariniuose archyvuose man
netikėtai pavyko aptikti 1918 m. ,,krutamuosius pa-
veikslus”, kuriuose Liepos 4-osios dienos šventėje
Washingtone yra nufilmuoti ir to laiko Amerikos lie-
tuvių choras bei tautinių šokių grupė. Galima teig-
ti, kad šie vaizdai dar niekur viešai nebuvo rodyti.
Šiandien atrodo kiek keistoka, kad juos nufilmavo
tuometinė JAV karinė žvalgyba (Military intelli-
gence). Tad visus kviečiu ateiti ir pasižiūrėti, kaip
Amerikos lietuviai prieš 100 metų kūrė Lietuvą.

Kaip ir kodėl kilo mintis sukurti tokį filmą? 
Pagrindinė filmo idėja – papasakoti dar vieną ne-

papasakotą Lietuvos istoriją, kuri yra labai tikra, ta-
čiau apie ją palyginti mažai kas težino tiek Lietuvoje,
tiek ir pasaulyje. Per įvairius PBS TV kanalus nuo-

latos matome daug panašios koncepcijos filmų apie
Amerikos airius, žydus, italus, lenkus… Vis pagal-
voju: kodėl jie gali, o mes – ne? Juk mūsų tauta yra
ne mažiau ženkli visos Amerikos istorijos dalis.  

Kai prieš 30 metų atvykau iš Lietuvos į Čikagą,
labai greitai ,,pagavau” vieną dalyką. Kodėl čia tu-
rime Lietuvių operą, dainų ir šokių šventes, litera-
tūrą, dailę, teatrą, spaudą, lituanistines mokyklas,
bet išeivijoje nėra lietuviškos kino kultūros?  Manau,
jos nėra vien dėl to, kad pokarinės kartos žmonės tie-
siog neišsivežė jos iš Lietuvos, tais laikais tėvynėje
jos net ir nebuvo. Tradicijų tęstinumas kartais at-
sigręžia antru lazdos galu. 

Aš tiesiog esu ,,kino darymo” srities žmogus. Vos
man atvykus į JAV, iškart susiradome ir susipaži-
nome vieni su kitais: Algimantas Kezys, Anatolijus
Šlutas, Kazys Motuza, Paulius Jasiukonis, Vytas Pet-
rulis, o ir Jonas Mekas – tačiau tai  būtų jau atski-
ras pasakojimas. Amerikos lietuvių filmuotas pa-
veldas yra be galo įdomus. Rimtai susitelkę, šiandien
Amerikos lietuviai tikrai sugebėtų padaryti netgi
PBS TV standartus atitinkantį filmą apie nepakar-
tojamą savo istoriją. 

Šiuo metu tyrinėju ir bandau kino kalba per-
teikti būtent tai, kaip į Ameriką atvykę lietuviai tuo
pačiu kūrė laisvą Ameriką ir nepriklausomą Lie-
tuvą. Kūrė ją toli gražu ne visi kartu susiėmę už ran-
kučių. Buvo labai daug ,,dramos”. Vienaip ar kitaip
žiūrint į 100-ečio praeitį yra akivaizdu, kad jei ne JAV
lietuviai – kažin, ar ir dabar turėtume nepriklau-
somą Lietuvą. 

Dabar galvoju: gal ir gerai, kad tuomet, prieš 30
metų, tik atvykęs į JAV nesiėmiau įgyvendinti šios
filmo kūrimo svajonės. Tuomet jau domėjausi šia
tema ir apie tai buvau pasiskaitęs JAV lietuvių is-
torikų – Stasio Michelsono ir Antano Kučo knygas.
Vienas iš pasakotojų – socialistas, kitas – katalikas.
Taip ir liko: dvi skirtingos istorijos ta pačia tema –
kaip čia dabar? Iš dabarties perspektyvos vertinant
– tuomet man dar labai trūko žinių. Čikagos lietu-
viai man padėjo 1955 m. įkurti lietuvišką televiziją,
kuri veikė net iki 2008 metų. Po to ketverius metus
(koledžo išsilavinimo laikas) dirbau ,,troko” vai-
ruotoju. Šio filmo scenarijaus pirmieji apmatai at-
sirado sunkvežimio kabinoje, kai tekdavo laukti, kol
bus pakrauti kroviniai. Savo kailiu patyriau, ką reiš-
kia dirbti ,,trokistu”. Lietuviškąją trokistų kartą ga-
lėčiau prilyginti XIX a. lietuvių angliakasių kartai. 

Kaip buvo renkama ir kaupiama medžiaga šiam fil-
mui? Panašu, kad ,,suvaldyti” tam, kas jau surinkta, rei-
kia ne tik daugybės žinių, bet ir laiko, patirties. Papasa-
kokite trumpai, kaip sekėsi sulipdyti tai, ką surinkote apie
JAV lietuvių veiklą?

Teko pačiam filmuoti daug žmonių, įvykių, ir tas
juostas būtų labai gaila prarasti. Darbas televizijo-
je man suteikė galimybę nufilmuoti ir tokiu būdu
įamžinti kai kurių iškilių Amerikoje gyvenusių tau-
tiečių mintis ir prisiminimus. Pavyzdžiui, tokių, kaip
Kazys Bradūnas, Liūnė Sutema, Algimantas Kezys
ir kt. Teko filmuoti, kaip buvo uždaromos kadaise lie-
tuvių pastatytos bažnyčios Massachusettse, New Yor-
ke, Čikagoje. Jau tuomet mąsčiau, kur tą vertingą
medžiagą padėti? Nejaugi palikti lentynose, kol
juostos išsimagnetins? Džiaugiuosi, kad būsimo
dokumentinio filmo leidėjas yra Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centras Čikagoje. Pasirašėme sutartį,
ieškome priemonių ir būdų, kaip visą tą medžiagą
išsaugoti nuo ,,išsimagnetinimo” ir kaip ją perduoti
visuomenei. 

Vietoj atostogų Meksikoje, su žmona Karile ke-
liavome per Pennsylvaniją, ten aplankėme daug su
lietuvių gyvenimu susijusių vietų. Gal kai kam pa-
sirodys keista, bet mudviem ta kelionė patiko. Kai
pats nusileidi į anglies kasyklos šachtą, geriau su-
pranti, kaip tie žmonės ten turėjo jaustis.

Nukelta į 14 psl.

A. Reneckis žada dokumentiniame 12 dalių filme įamžin-
ti autentiškais dokumentais paremtą pasakojimą apie
Amerikos lietuvių indėlį į Lietuvos istoriją.

Asmeninio archyvo nuotr. 

Mažieji angliakasiai – tokia buvo ir kai kurių XIX a. lietu-
vių emigrantų vaikų kasdienybė.

Pennsylvania Anthracite Heritage Museum nuotr.
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VA k A R I S

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos vardas dažnai skamba AMF, juolab
prieš kelias savaites vy kusio Prezidentės Dalios Gry-
baus kai tės ir įžymiosios britų aktorės Hellen Mir-
ren susitikime nuskambėjusios frazės – „Lietuva –
ir vėl pa saulio ekranuose”.

Šiais žodžiais ir buvo pradėtas palydovinis fes-
tivalio renginys, skirtas filmų industrijos profe-
sionalams iš Lietuvos. Jau ketvirtą kartą kinema-
tografininkai ir kviestiniai svečiai susitinka isto-
rinėje Chez Jay terasoje susipažinti, pabendrauti ir
pasidalinti patirtimi. Šiemet šį renginį organizavo
Lietuvos-Amerikos biznio asociacija Los Angeles
(LABA. LA  – vadovai Eleonora Romuva ir Vytas Na-
rutis) ir Pasaulio lietuvių meno ta ryba (Lithuanian
World Arts Counsil – LWAC – prezidentas Marius
Mar kevičius, vykdančioji direktorė Dai va Navar-
rette), bendradarbiavusi su Lietuvos kino centru bei
asociacija „Vilniaus kino klasteris”.

Lietuva –
ir vėl pasaulio
ekranuose

Jackie Weintraub įteikė Daivai Navarrette savo a. a. vyro Fred Weintraub parašytą knygą „Bruce Lee Woodstock and Me”.
Šalia –  Lineta Mišeikytė (Baltic Film Services) ir aktorius Vyto Ruginis. Rad Bosselman nuotraukos

sulas Oxnarde Roberto Rodriguez bei jo pavaduotojas
Jo nathan Elias Alvarez Alzua, Lietuvos generalinio
konsulato komercijos atašė Laimutis Abeciūnas
su žmona Rūta, kiti garbingi svečiai iš visos Cali-
fornijos. Dalyvius pasveikino prodiuserė Jackie
Weintraub. Ji ir jos vyras Fred Weintrub buvo pir-
mieji Hollywoodo prodiuseriai, atvykę į Lietuvą tik
po Nepiklausomybės atkūrimo 1990 m. Tuo metu jie
atrado keletą talentingų žmonių, kurie iki šiol rep-
rezentuoja Lietuvą. Renginio vedėjams Jackie pa-
dovanojo Fred Weintraub ir David Fields knygą
„Bruce Lee Woodstock and me” su dedikacija ir au-
tografu, kurioje visas skyrius paskirtas Lietuvos ki-
nemato grafijos atgimimo aprašymui.   

Be abejo, visų dėmesį prikaustė šių metų sen-
sacijos, visų laikų didžiausio lietu-
viško filmo „Ashes in the Snow” re-
žisierius Marius Markevi čius ir iš
Lietuvos atvykęs šio filmo prodiuse-
ris ir vienas iš LWAC direktorių ta-
rybos narių Žilvinas Naujo kas. „As-
hes in the snow” (pagal Rūtos Šepe-
tys knygą „Tarp pilkų debesų”) fil-
mas buvo pristatytas Los Angeles
filmų festivalyje, jo premjera Lietu vo-
je vyko spalio pradžioje. Filmas iš
karto tapo labai populiarus Lietuvo-
 je, sumušė visus lietuviškų filmų
lankomumo rekordus. JAV planuo-
jama premjera – kitų metų sausio 10
d. Filmas bus rodomas 10 Amerikos
miestų kino teatruose.

Dabar vyksta intensyviausias
pasiruošimas „Oskarų” sezonui. Tik
paskutinius 12 metų Lietuva teikia
filmus „Oskarų” apdovanojimams
filmų užsienio kalba kategorijoje.
Režisieriaus Arūno Matelio filmas
„Prieš parskrendant į Žemę” jau bu -
vo nominuotas „Oskarui” filmų už-
 sie nio kalba kategorijoje ir laimėjo
prestižinį Amerikos režisierių gil di-
jos (DGA) apdovanojimą dokumen-
tinių filmų kategorijoje 2005 m. Kol
kas tik du Rytų Europos režisieriai
– Arūnas Matelis ir Romanas Po-
 lans kis („Pianistas”, 2003 m.) yra
laimėję šį garbingą apdovanojimą.
Todėl audringais plojimais visi pa-
sitiko Arūną Matelį, tą pačią dieną at-
skri dusį iš Lietuvos į Santa Monica
pristatyti AFM savo naują kūrinį –
dokumentinį filmą „Wonderful Losers: A different
world” („Nuostabieji lūzeriai: Kita planeta”), kuris
šiemet pirmą kartą bus kandidatu laimėti „Oska rą”
dokumentinių filmų kategorijoje. Vakare dalyvavo
ir režisieriaus žmo na Algimantė, ir filmo prodiuseris
ita las Edoardo Fracchia. Filmo per žiūros AFM
vyks šį šeštadienį, lapkričio 10 d.

Prezentacijos pabaigoje vedėjai papasakojo

apie praėjusių metų ren ginio atradimus ir sėkmin-
gus bendradarbiavimus: išgirdome apie Kaz Pra-
puolenį (žymus multiplikatorius, šiuo metu ku-
riantis Spong Bob Squire Pants multiplikacinį se-
rialą), Mark Raudonis, Ievą Balčiūnaitę, Kim Swan-
son, Vincą Sruoginį, Živilę Valego. Po praėjusių
metų renginio visi jie jau apsilankė arba dar apsi-
lankys Lietuvoje, skaitė paskaitas, dalijosi patirtimi
su Lietuvos kūrėjais, atradę dalelę Lietuvos ir sau.

Renginys buvo labai sėkmingas, atskleidęs, kad
bendravimo ir bendradarbiavimo pagalba Lietuvos
ki ne matografininkai tampa vis labiau žinomi pa-
saulyje, ir Lietuva tampa viso pasaulio kinematog-
rafininkų norima kūrimo vieta ir lokalizacija. Tai-
gi „Lietuva – ir vėl pasaulio ek ranuose”. Prasminga,

Pagrindiniai renginio organizatoriai – LWAC steigėja Dai-
va Navarrette ir LABA.LA atstovai Vytas Narutis ir Eleonora
Romuva. 

Gausiai susirinkusius svečius (dalyvavo 120
žmonių) pasveikino garbingi vakaro vedėjai – žavioji
LWAC vykdančioji direktorė Daiva Navarrette ir
charizmatiškasis aktorius ir režisierius Vyto Ru-
ginis. Pra ėjusiais metais jo pirmasis režisuotas
lietuviškas filmas „Stebuklas” („Mi racle”) laimėjo
keturis „Sidabrinės gervės” apdovanojimus. Drąsiai
galima teigti, kad lietuviški „Sidabrinės gervės” ap-
dovanojimai yra amerikietiškojo „Oskaro” atitik-
menys Lietu voje. O ir filmų sąrašas, kuriuose fil-
mavosi Vyto Ruginis, taip pat įspū dingas – „The De-
vil’s Advocate” su Al Pacino ir Keanu Reeves, „Cliff-
han ger” su Sylvester Stalone, „Broken Arrow” su
John Travolta ir Christian Slater, „The Fast and the
Furious” ir daugybėje kitų filmų, televizijos projektų
ir serialų („Angel”, „City Of”, „CSI”, The „X-files”,
„Law and Order” ir kt.).

Vakaro vedėjai pristatė gausų būrį svečių iš Lie-
tuvos – tai prodiu serė Lineta Mišeikytė, kurios
prodiu suojamų ir nufilmuotų projektų Lie tuvoje są-
rašas tikrai įspūdingas: „War and peace” (BBC),
„The last Tsars” (Netflix), „Chernobyl” (HBO),
„The Assets” (ABC) ir „Bettter late than never”
(NBC); Aistė Litvinaitė-Jablonskienė, Stasys Bal-
takis, Mar ty nas Mickėnas, Jonas Špokas, Kari na Ne-
steckytė, Kęstutis Drazdaus kas, Romanas Matulis,
Meinardas Val kevičius, Jolanta Lapinskaitė, Ag-
nesta Filatovė, Aistė Račaitytė, kurie atstovavo
„Vilniaus filmų klasteriui” ir Lietuvos prekybos rū-
mams. Taip pat renginyje dalyvavo ir Mek sikos kon-

kad dvi Los Angeles gyvuojančios organizacijos: Lie-
tuvos-Amerikos biznio asociacija ir Pasaulio lietuvių
meno taryba, nors ir atstovaujančios visiškai skir-
 tingoms – biznio ir meno – sritims, sugeba atrasti są-
lyčio taškų bei inte resų ir suburti Lietuvos, Ameri-
kos bei kitų pasaulio šalių kinematogra fininkus, gar-
sinti Lietuvos – kaip tikrai patrauklios šalies filmų
kūri mui – vardą.

Svečiai iš Lietuvos – Lietuvos kino centro, „Vilniaus kino klasterio” ir Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai.

Kalbų netrūko...  I.  Greblikienės nuotr.
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REGINA GASPARONIENĖ

Prieš dvejus metus Los Angeles lietuviai
gražiai paminėjo visuomenės veikė-
jos Leokadijos Vilimienės šimtąjį gim-
tadienį. O prieš dvi savaites Šv. Ka zimie-
ro lietuvių bažnyčios klebo nas kun.
Tomas Karanauskas paprašė jubiliatę
išeiti į priekį, pasveikino ją su dar gra-
žesne – šimto ir dvejų (!) metų sukakti-
mi ir įteikė jai gėlių puokštę. Parapijos
choras energingai užtraukė „Ilgiausių
metų jums, valio!”

Leokadija Vilimienė gimė Pane vė-
 žyje, vakarinę gimnaziją baigė
Kau ne. Buvo labai gabi kalboms,

iš moko vokiečių, paskui lenkų, rusų,
anglų kalbas. Baigusi mokslus dėl sun-
kios materialinės padėties ji tu rėjo
ieškoti darbo. Sužinojo, kad Lie tuvos
valdžia Linkaičiuose, prie Rad viliškio,
stato patį moderniausią bal tų šalyse
ginklų fabriką. Pasisekė gauti darbą –
tikrino šovinių kokybę. Čia dirbdama

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

tvar kė kambarius. Vyrus vokiečiai
varė taisyti kelių. Uchte miestelyje jie
gy veno apie trejus metus. Po karo pa-
 bėgėliai pradėjo išvažiuoti į kitas šalis,
kurioms reikėjo darbininkų. Juos abu
priėmė Anglija. Ten pra  gyveno trejus
metus. Vyras dirbo ūkyje, o Leokadija
skalbykloje rūšiavo baltinius. Paskui ji
dirbo virėja ir galiausiai ją pasamdė
fabrikas, kur ji dirbo prie verpimo
mašinų. Gavusi darbą audimo fabrike,
ji greitai iš moko dirbti net su keliomis
automatinėmis audimo staklėmis. Vy-
ras irgi gavo darbą tame fabrike.

Tuo metu atėjo laiškas iš tetos su
kvietimu ir dokumentais, leidžiančiais
išvykti į Ameriką. Mat vyras kreipėsi
dar būdamas Vokietijos la geryje. Taip
1950 m. pabaigoje jie atplaukė į New
Yorką, ir, nuvykę į Clevelandą, apsistojo
pas tetą. Pra dė jo ieškoti darbo pir-
miausia Leokadi ja, nes vyrui paaštrė-
jo reumatas, jo rankos baisingai tino.
Metalo fabrike Drill Trust Co. ji gavo
darbą – tikrinti varžtus. Vyrui rimtai
susirgus vie ni pažįstami važiavo į San
Diego miestą, ir Leokadija įkalbino
vyrą važiuoti ten, gal šiltame klimate
reumatas praeitų. Taip ji viena dirbo
apie metus, gaudama 97 c/val., siuntė
vyrui pagalbą pragyvenimui ir gydy-
muisi. Vėliau ir pati atvyko į Los An-
geles, kur per pažįstamus gavo darbą
siūti brezentinius maišus. Dirbdama
Macy’s rūbų parduotuvės sistemoje
keturiolika metų, lankė vakarinius
kursus LA koledže ir įgijo buhalterės
kvalifikaciją. Čia gimė sūnus Vytas. Ji
iš Lietuvos atsikvietė motiną, kuri po
pustrečių metų buvo paralyžiuota. Pa-
skui nepagydomai susirgo vyras. 

Leokadija Vilimienė, labai darbš-
 ti darbuotoja, sėkmingai dirbo Lietu vo-
je ir svetur. Ji taip pat yra talentinga vi-
suomeninėje veikloje. Skautų veikloje
ji jau reiškėsi mokydamasi Kaune.
Kaip ji sakė, perėjo visus laipsnius. Lie-
tuvoje jai teko įsijungti į Šaulių są-
jungos veiklą. Ji su Mirga Pažemėnie-
ne vienos pirmųjų buvo skautės Los
Angeles lietuvių visuomenėje; dirbo
LDK Birutiečių ir galiausiai Lietuvos
Dukterų organizacijoje. Ji buvo pirmoji
Lietuvos Dukterų vadovė nuo 1972 m.
spalio mėnesio, kai prelatas Feliksas
Gurec kas atvažiavo iš Čikagos ir padėjo
įkurti šią garbingą organizaciją Los
Angeles. Kaip ji pati sako, tada su savo
draugėmis Aldona Gimbutaite-Čini-
kiene, Salomėja Šakiene, Elena Skir-
mantiene ir kitomis narėmis rinko, pa-
kavo ir siuntė drabužius, vaistus ir
maistą lietuviams į Sibirą; pačios vežė
karučiais išsiųsti; rinko pinigus, ren-
gė renginius, atnešusius pirmąsias
sėkmes. Atėjus naujoms pajėgoms į šią
organizaciją, jau va dovaujant Ingridai
Jodelienei ir kitoms pirmininkėms,
Dukterys persiorientavo remti našlai-
čių ir senelių namus Lietuvoje. Leo-
kadija Vili mienė iki šiol yra Lietuvos

Leokadijai  Vilimienei – šimtas ir dveji!

Susijaudinusi jubiliatė klausosi, kaip choras ir visi susirinku sieji  jai dainuoja „Ilgiausių metų!”

susipažino su gamyklos sekretoriumi
Benediktu Vilimu, kuris kartu aptar-
navo slaptąjį sky rių. Po kurio laiko jie
susituokė. Atėjus sovietų okupacijai
jiems teko slėptis. Bėgdami iš Lietuvos
1941 m. sovietai šį ginklų fabriką su-
sprogdino. Vokiečių okupacijos me-
tais Vili mai dirbo savivaldybėse. Ar-
tėjant antrajai sovietų okupacijai jie
kurį laiką slėpėsi Kretingoje, iš ten abu
dviračiais grįžo į Radviliškį, kur tikė-
josi suspėti pasiimti Leokadijos moti-
ną. Radviliškį jau bombardavo sovietų
lėktuvai, kai jie vargingai įsėdo į pa-
skutinio traukinio gyvulių vagoną ir iš-
vyko į Vokietiją. Laimin gai pateko į
anglų zoną Hamburgo mieste, kuris po
sąjungininkų bombardavimų buvo pa-
verstas griuvėsiais. Pasiekę kitą mies-
tą, Schwarzen bek, susirado lietuvių or-
ganizuotą lagerį. Gyventi teko viename
kambaryje su dvidešimčia žmonių. Iš
ten persikėlė į Uchte, kur butą pabė-
gėliai gavo buvusioje nacių nuosavy-
bėje. Ją įdarbino UNRRA (United Na-
tions Relief  and Rehabilitation Admi-
nis tration – Jungtinių Tautų pagal-
bos ir reabilitacijos administracija), ji

Dukterų valdyboje. 
Prieš dvejus metus klebonas kun.

Tomas Karanauskas jos šimto metų ju-
biliejaus proga palaimino Leoka diją ir
sakė, kad Aukščiausiasis jai davė ne tik
stiprios sveikatos, bet ir tvirtą valią bei
tikėjimą. Ji tokia yra ir šiandien. Jos
ištikimos draugės Aldona Avižienytė-
Venckūnienė ir Rymantė Barauskas
pakaitomis ją atveža į mūsų bažnyčią,

kur ji su kitomis dalyvauja maldų bū-
relyje. 

Linkime Leokadijai Vilimienei
stiprios sveikatos ir surasti laiko pa-
pasakoti mums apie savo patirtus iš-
gyvenimus, sutiktus žmones ir matytus
įvykius per tuos šimtą ir dvejus metus.
Tai nuostabi žmogaus kelionė ir pa-
tirtis per tokį ilgą Dievo dovanotą lai-
ką.  

P. Leokadija Vilimienė  savo sieloje – dar jau-
na.                      Viktoria Valentin nuotraukos

Po pamaldų parapijos salėje jubiliatės garbei buvo paruošta daug skanių lietuviškų už-
kandžių. 
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Korp! „Giedra“ kviečia visus į parodos „MENO JUOSTA” atidarymą

penktadienį, lapkričio 16 d., 7 val. v.,

galerijoje „SIELA” Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Net 17 menininkių – visos giedrininkės ir kelios jų artimos giminaitės – eks-
ponuos savo darbus. Parodoje matysite įvairių meno sričių kūrinius: dailės,
foto meno, juvelyrikos, keramikos ir tautodailės. 

Atidarymo metu bus ir vaišės. 

Parodą bus galima aplankyti ir šeštadienį, lapkričio 17 d., 10 val. r. – 2 val. p.
p., ir sekmadienį, lapkričio 18 d.,  nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p. 

Moksleivių Žiemos kursai – 2018
Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba gruodžio 26 d. – sausio 1 d. rengia at-

eitininkų pasaulėžiūros kursus ALRKF jaunimo stovyklavietėje Dainavoje, Manchester, Mi-
chigan. Kviečiami visi lietuviškai kalbantys moksleiviai, lankantys gimnazijos 9–12 klases ir
norintys praleisti savaitę su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. 

Žiemos kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti proga prisiartinti prie
Dievo, geriau save pažinti ir suprasti ateitininkiškus principus savo gyvenime. Formatas: pas-
kaitos, pokalbiai, diskusijos, prakalbos, įvairūs pratimai. Moksleiviai aktyviai dalyvauja viso-
se programos dalyse. Žiemos kursų programa skiriasi nuo vasaros stovyklų. Prašome, kad kur-
santai nusiteiktų rimtesniam darbui. Moksleivių ateitininkų sąjunga siekia ugdyti visapusiškai
išsilavinusią asmenybę.

Kviečiame visus susidomėjusius moksleivius registruotis! (Pirmenybė dalyvauti yra duo-
dama įžodį davusiems vyresniesiems moksleiviams ateitininkams užsiregistravusiems iki gruo-
džio 1 d.) Daugiau  informacijos ir registracijos nuorodos yra paskelbtos mesmas.org tink-
lalapyje. 

Žiemos kursams ieškomi vadovai
Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai studijas baigusieji.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje mesmas.org.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Penktadalis šio ,,Ateities” numerio
skirta misijai Tanzanijoje. Tai 12
puslapių užimantis pasikalbėji-

mas, paįvairintas nuotraukomis, su
Roku Balsiu, kuris vadovavo Lietu-
vos jaunimo misi-
jai, užtrukusiai še-
šias savaites. Mi-
sijoje dalyvavo 10
jaunuolių iš Lie-
tuvos. Anot vado-
vo, ,,visi buvome
suvienyti vienos
meilės Kristui”.

Žurnalo pra-
džioje kalbinamos
dvi vienintelės at-
eitininkės Austra-
lijoje – Martha ir
Irena Karoblytės.
Kitame pokalbyje
kun. Norbertas
Hofmannas aiški-
na apie  katalikų ir žydų dialogą. Šią
vasarą  Vilniuje  kaip tik vyko Šv.
Sosto ir Europos žydų kongreso bei
Tarptautinio žydų komiteto tarpreli-
giniam dialogui organizuota konfe-
rencija.

Visą puslapį užima besišypsančio
popiežiaus Pranciškaus nuotrauka.
Prie jos Tomas Taškauskas aptaria

spontaniškąjį popiežių. Dvylika pus-
lapių skirta šių metų ateitininkų
,,Įkvėpti ateities” sąskrydžio Berčiū-
nuose džiaugsmui. Goda Malinaus-
kaitė dalijasi įspūdžiais iš ,,Pasūdyk
Lietuvą” žygio Lietuvoje. Po sąskrydžio
apie 70 žygeivių patraukė Aukštaitijos
partizanų išmintais takais. ,,Mūsų

‘Pasūdyk Lietuvą’ – tai
noras padėkoti už tai,
kas dėl mūsų buvo nu-
veikta. Atsidėkot galime
prisimindami mirusius
dėl Lietuvos laisvės ir
tą atminimą išsaugoda-
mi ateinančioms kar-
toms”, – teigė žygeivė
Goda.

Karolina Sadauskai-
tė prisimena M. K. Čiur-
lionį. Jos sesuo parašė
jam laišką. Laiške ma-
žoji Dominyka dėkoja
menininkui už jo dar-
bus, visuomeninę veiklą
ir t.t. Milda Kukulskienė

dalijasi apmąstymais apie vienišumą
ir kelionę į šeimą. Ignė Umbrasaitė su-
sumuoja psichologo Jordan Peterson
dvylika taisyklių gyvenimui. Tai tikrai
prasmingi ir taiklūs patarimai. Žur-
nalo pabaigoje Giedrius Markevičius,
Bernardinų socialinių paslaugų psi-
chologas, kelia ir atsako klausimą –
,,Ar būti savimi?” 

Ateitis 2018 nr. 6 –
dėmesys Tanzanijai

Praėjus daugiau nei mėnesiui po popiežiaus vizito nuoširdžiai dėkoju visiems
ateitininkams, kurie prisidėjo prie to, kad Lietuvos žmonės gyvai sutiktų
popiežių čia, Lietuvoje, o gyvenantys kitose šalyse – išgirstų apie Lietu-

vą ir jos žmonių tikėjimą. Dėkoju Jums, kurie dalyvavote pasirengimo darbuo-
se, lydėjote malda, kurie savanoriavote popiežiaus vizito dienomis Vilniuje ir Kau-
ne.

Labai ačiū  Jums, kurie nepabūgę oro prognozių, atvykote pasimatyti su
apaštalo Petro įpėdiniu Pranciškumi Vilniuje, Kaune ar net kelyje Vilnius-Kau-
nas. Važiuodamas su Šventuoju Tėvu papamobiliu ar korteže, mačiau Jūsų vei-
dus ir trykštantį džiaugsmą.

Vienybė su Šventuoju Tėvu ateitininkams buvo labai svarbi nuo pat pradžių.
Mūsų organizacijos tėvai šūkiu mums parinko šv. Popiežiaus Pijaus X motto „Visa
atnaujinti Kristuje”.

Kaip „visa atnaujinti Kristuje” atsiskleidžia popiežiaus Pranciškaus žodžiuose?
Po vieną ir kuopose, susibūrimuose ieškokime popiežiaus siūlomų krypčių, kaip
mes savo kasdienybėje galime visa atnaujinti Kristuje. Kviečiu kiekvieną atei-
tininką perskaityti ir su bičiuliais aptarti popiežiaus Pranciškaus kalbas, pasa-
kytas čia, Lietuvoje. [https://popieziausvizitas.lt/popieziaus-pranciskaus-kalbos-
lietuvoje/] Tegul kalbos nelieka tik mintimis užrašuose, tačiau atraskime, kaip
tai galime taikyti mūsų bendruomenės, tautos gyvenime.

Popiežius nuolat kartoja savo prašymą: melskitės už mane. Atsiliepkime į
šį jo kvietimą. Melskimės už Šventąjį Tėvą; melskimės už Bažnyčią, kuriai ne-
stinga išbandymų ir kuri deda pastangas apsaugoti pačius pažeidžiamiausius.
Popiežius kviečia atsiliepti į šiuos iššūkius malda, atgaila ir pasninku.

Tik išvykęs iš Lietuvos Šventasis Tėvas pakvietė pasaulio tikinčiuosius visą
spalį melstis už Bažnyčią ir jos vienybę ne tik Rožinį, bet kartu pridėti ir invo-
kaciją Marijai bei arkangelo Mykolo maldą. Nors spalis baigėsi, kviečiu ateiti-
ninkus ir toliau kasdien melstis Rožinį už Bažnyčią Lietuvoje ir pasaulyje, pri-
dedant šias dvi dangiškos pagalbos maldas.

Popiežius Pranciškus dovanojo ir tai, kas gaivina mūsų širdis ir sielas: nuo
šiol Lietuvos žmonės gali pelnyti visuotinius atlaidus melsdamiesi Gailestingumo
vainikėlį priešais Švenčiausiąjį Sakramentą (išstatytą ar tabernakulyje; laikytis
įprastinių sąlygų atlaidams pelnyti). Gailestingumo vainikėlis – tai malda, ku-
rią Jėzus išmokė šv. Faustiną, apsireiškęs Vilniuje.

Prašykime mergelės Marijos, kaip sakė popiežius Pranciškus Aušros Var-
tuose, „kad būtume bendruomene, skelbiančia Kristų Jėzų, mūsų viltį, ir kur-
tume Tėvynę, galinčią priimti visus, gebančią iš Mergelės Motinos priimti dia-
logo ir kantrumo dovanas, artumo, mylinčio atleidimo ir nesmerkiančio svetingumo
dovanas; Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, bet ne sienas, kuri mieliau ren-
kasi gailestingumą, bet ne teisimą.”

+ Gintaras Grušas

Ateitininkų federacijos dvasios vadas
Vilnius, 2018-10-30

LIetuviai pasitinka popiežių Pranciškų Kaune. Dainos Čyvienės nuotr. 

Arkivyskupo Gintaro Grušo laiškas
ateitininkams prisimenant popiežiaus
Pranciškaus vizitą Lietuvoje
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Kiekvieno svečio laukė dovanėlė –
sausainis su LF logotipu ir pokylio pa-
vadinimo užrašu (juos iškepė „Bake for
me!”).

Vakarą pradėjo aktorė Audrė Bud-
 rytė Nakas. Ji pristatė šventės garbės
svečius: LR generalinį konsu lą Čika-
goje Mantvydą Bekešių su žmona Egle,
LR Washingtone amba sados ministrę
patarėją Lyrą Puišytę-Bostroem, LR
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) komi sijos pirmininką
Rimvydą Baltaduo nį, LR garbės kon-
sulą Palm Beach, FL Stanley Balzeką
Jr., LR garbės kon sulą Aspen, CO dr.
Joną Prunskį su žmona Terri, JAV LB
Krašto valdybos pirmininką Arvydą
Urbonavičių su žmona Raminta, Ka-
nados LB pir mininkę Joaną Kuras-
Lasys, Meksi kos LB piremininkę Ritą
Sidaravi čiūtę de Gonzalez ir Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) val-
dybos pirmininką Vladą Oleinikovą. 

Sveikindamas susirinkusius LR
generalinis konsulas Čikagoje M. Be ke-
šius sakė, kad LF yra pavyzdys, kaip
sėkmingai ir prasmingai daug metų
gali veikti organizacija, kurios dėka
yra saugojama lietuvių kalba, puose-
lėjamos lietuviškos tradicijos ir skati-
namas patriotiškumas bei meilė Tė-
vynei. Jis taip pat padėkojo buvu siems
LF vadovams Sauliui Čyvui ir Mariui
Kasniūnui ir palinkėjo sėkmės šiemet
naujai išrinktiems – LF tarybos pir-
mininkei Audronei Pavil čius-Karalius
bei LF valdybos pirmi ninkui Taurui
Bubliui. 

Pokylio svečius taip pat pasveiki-
no JAV LB Krašto valdybos pirmi nin-
kas A. Urbonavičius, LR ambasados
JAV ministrė patarėja L. Puišytė-Bost-
roem, LR Seimo ir PLB komisijos pir-
mininkas R. Baltaduonis. 

Vakaro muzikinę programą atli ko
jauni, talentingi, tačiau jau nema žai
aukštumų savo profesijoje pasie kę tri-
mitininkas Dovas Lietuvninkas ir
akordeonistas Tadas Motiečius. Do-
vas gimęs ir savo muzikinį kelią pra-
dėjęs JAV, šiuo metu dirba Lietu vos na-
cionaliniame simfoniniame or kestre, o
Tado puikų instrumento val dymą, pro-
fesionalumą ir išraiškin gą atlikimą
pažymi daugelis muzikos kritikų. Ta-
lentingi vaikinai susitiko Lietuvoje, yra
dalyvavę kartu ne viename projekte, o
jų atlikta programa buvo aukšto pro-
fesinio ir meninio lygio. Programoje
taip pat dalyvavo „Dance Duo Studio”
grupės šokėjai, vadovaujami Sandros
Krumhorn. 

Pasibaigus koncertui vakaro ve dė-
ja pakvietė Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijos direktorių tėvą Algį Ba-
niulis SJ sukalbėti invokaciją. 

Susirinkusiuosius tostu pasveiki-

Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lietuva”
Iš k.: LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-
Karalius ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

LF taryba (iš k.): Gintaras Vaišnys, Dalius Vasys, Marius Kasniūnas, Arvydas Tamulis, Milda Davis, LF valdybos pirmininkas Tauras Bub-
lys, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, Rimantas Griškelis, Rūta Kulbis, Saulius Čyvas, Juozas Kapačinskas ir Darius Sa-
baliūnas. (Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio, Antano Razmos ir Agnės Vertelkaitės).

Grupė PLJS valdybos narių (iš k.): valdybos pirmininkas Vladas Oleinikovas, Kovas Kulbis,
Skaistė Aleksandravičiūtė ir Lukas Audickas.

Poros sukosi šokio ritmu. Sandros Scedrina/Studio Light Inc. nuotraukos

nę ir padėkoję už atvykimą į po-
kylį, LF tarybos pirmininkė A. Pa-
vilčius-Karalius ir LF valdybos
pirmininkas T. Bublys pakvietė
svečius vakarie nei, kurią tiekė
„Kunigaikščių uže i ga”.

Po vakarienės svečiai prie
stalų ilgai neužsisėdėjo. Susidarė
eilutė prie foto kampelio, kur fo-
tografė Sandra Sčedrina dirbo iš-
sijuosusi – tiek daug buvo norin-
čių įsiamžinti. Kiti gi, nuotai kin-
gai grojant Augiui Dicevičiui, su-
kosi šokio ritmu, treti bičiuliavo-
si, dalijosi naujienomis. 

Nuo pat įsikūrimo LF buvo ir
yra lie tuvybės puoselėtojas išei-
vijoje. Šiandien galime drąsiai
pasakyti, kad jis su džiaugsmu
žvelgia į ateitį. Už tai, kad Fondas
jau 57-erius metus ne tik gyvuoja,
bet ir klesti, turime būti dėkingi
visiems aukotojams, rėmėjams,
vardinių fondų steigėjams, na-
riams. LF taria  nuoširdų ačiū ir
šio pokylio rėmėjui „Sterling En-
gineering” ir tiki, kad jaunimas,
atėjus laikui, perims LF vairą ir
toliau tęs šios organizacijos įkū-
rėjų darbus.

LF valdyba su JAV LB Krašto valdybos pirmininku. Iš k.: Leonas Narbutis, Milda Davis, Ieva Da-
lytė, Daiva Litvinskaitė, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Austėja Sruoga, Jūratė Mereckis,
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Laima Kilienė ir Vytenis Kirvelaitis. 

Muzikinę programą atliko Dovas Lietuvninkas (k.) ir Tadas Motiečius.
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LIETUVA  IR pASAULIS

Pritarė galimybei asmeniui kreiptis į KT
Vilnius (ELTA) – Seimas po pir-

mojo balsavimo pritarė Konstitucijos
pataisoms, kuriomis norima įteisinti
individualų konstitucinį skundą ir su-
daryti galimybę kiekvienam asmeniui
kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).

Svarstomu projektu siūloma nu-
statyti, kad kiekvienas asmuo turėtų
teisę kreiptis į KT dėl įstatymo ar kito
Seimo akto, prezidento ar vyriausybės
akto, jeigu jų pagrindu priimtas spren-
dimas pažeidė šio asmens konstitucines
teises ir laisves.

Seimo narys Julius Sabatauskas
sako, kad net nesančios ES narėmis ša-
lys turi tokį institutą ir gerbia savo pi-
liečių žmogaus teises ir laisves.

Teikiamo dokumento aiškinama-

jame rašte teigiama, kad daugelyje
Europos Sąjungos valstybių (Austrijo-
je, Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vo-
kietijoje), kuriose veikia konstituci-
niai teismai ar jiems prilygintos insti-
tucijos, asmenys turi teisę dėl savo pa-
grindinių teisių ir laisvių pažeidimų
kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai.

Dabar Konstitucija numato, kad
kreiptis į šį teismą dėl teisės aktų ati-
tikimo Pagrindiniam šalies įstatymui
gali tik Seimas, Seimo narių grupė,
prezidentas, vyriausybė ir teismai.

Dėl Konstitucijos keitimo balsuo-
jama Seimo posėdyje du kartus, tarp
šių balsavimų turi būti daroma ne
mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka.

Patvirtino planą branduolinio incidento atveju
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė patvirtino Vidaus reikalų mi-
nisterijos teiktą atnaujintą valstybinį
gyventojų apsaugos nuo branduolinės
ar radiologinės avarijos planą. Doku-
mentas atnaujintas atsižvelgiant į Lie-
tuvos pašonėje Rusijos įmonės „Rosa-
tom” statomos ir saugumo reikalavi-
mų neatitinkančios Baltarusijos ato-
minės elektrinės keliamus iššūkius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
laikosi pozicijos, kad statoma Balta-
rusijos atominė elektrinė kelia grėsmę
Lietuvos nacionaliniam saugumui. 

Projektas plėtojamas vos 40 km
nuo Lietuvos sostinės Vilniaus nesi-
laikant aukščiausių tarptautinių bran-
duolinės saugos ir aplinkosaugos stan-
dartų. Tokios statybos saugos požiūriu
niekaip negali būti priimtinos ir pa-
teisinamos. Šias grėsmes dar labiau
padidina Baltarusijos tarptautinių
konvencijų pažeidimai, aukščiausių
tarptautinių branduolinės saugos ir
aplinkosaugos standartų nesilaiky-
mas ir žema saugos kultūra, kurią
rodo pasikartojantys incidentai elekt-
rinės statybos metu. 

Lietuvos Vyriausybė siekia, kad
nacionaliniam saugumui, visuomenės
sveikatai ir aplinkai grėsmę keliantis
Baltarusijos AE projekto įgyvendini-
mas būtų nutrauktas. Vyriausybės ins-
titucijos, o ypač Užsienio reikalų, Ener-
getikos ir Aplinkos ministerijos dirba
visuose formatuose ir darys viską, kad
nesaugios Baltarusijos AE statybos
būtų sustabdytos, jos keliamas pavojus
būtų žinomas tarptautinei bendruo-
menei ir būtų imtasi daugiašalių prie-
monių padėčiai taisyti.

Pasaulio lietuvių metams lėšų nenumato
Vilnius (BNS) – Seimas 2019-uo-

sius yra paskelbęs Pasaulio lietuvių
metais, tačiau jiems minėti valstybės
biudžeto projekte papildomų tiksli-
nių lėšų nenumatyta.

Užsienio reikalų ministerija  vy-
riausybei pateikė 56 sumanymų sąra-
šą, kuriems įgyvendinti reikėtų pa-
pildomo finansavimo –  648,9 tūkst.

eurų. Tai – Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas, parama Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenių veiklai,
televizijos laidos apie pasaulio lietu-
vius, kitos veiklos.

Ministerijoms, savivaldybėms ir
kitoms institucijoms pasiūlyta verstis
savų biudžetų lėšomis.

Lietuvis skiriamas kariniu atstovu prie NATO ir ES
Vilnius (BNS) – Kariuomenės spe-

cialiųjų operacijų pajėgų vadą pulki-
ninką Modestą Petrauską numatoma
skirti Lietuvos kariniu atstovu prie
NATO ir Europos Sąjungos (ES).

Kandidatūrai šią savaitę pritarė
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetas. 

Karininkas sakė, kad jo pagrindinis
tikslas naujose pareigose bus siekti

NATO garantijų įtvirtinimo Lietuvoje.
Pasak M. Petrausko, Lietuvai svar-

biausia, kad NATO galėtų kuo greičiau
identifikuoti grėsmes ir laiku priimti
sprendimus.  Jo teigimu, ES formate
Lietuva turi siekti sustiprinti infrast-
ruktūrą, kad būtų palengvintas kari-
nių pajėgų judėjimas. 

Šį mėnesį jam turėtų būti suteik-
tas brigados generolo laipsnis.

D. Trump ragina „dirbti kartu“ 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump išreiškė viltį,
kad po kadencijos vidurio rinkimų, per
kuriuos demokratai užsitikrino dau-
gumą Kongreso žemuosiuose rūmuo-
se, respublikonai ir demokratai galės
„dirbti kartu”.  

„Tikėkimės, kad kitąmet galėsi-
me dirbti visi kartu, kad tesėtume
Amerikos žmonėms duotus pažadus.
Įskaitant ekonomikos augimą, inf-
rastruktūrą, prekybą, receptinių vais-
tų kainų mažinimą”, – kalbėjo D.
Trump.

Nestabdys tyrimo dėl bendrininkavimo su Rusija
Washingtonas (ELTA) – JAV

prezidentas Donald Trump dar kartą
užsipuolė tyrimą dėl galimo jo rin-
kimų komandos bendrininkavimo su
Rusija prieš 2016-ųjų prezidento rin-
kimus, pavadindamas tokius teigi-
nius pramanais. Nepaisant to, prezi-
dentas patikino neketinantis jo nu-
traukti.

„Galėčiau kad ir dabar visus at-
leisti, bet nenoriu jo stabdyti, nes, po-

litiniu požiūriu, man nepatinka jį stab-
dyti”, – sakė D. Trump, pasibaigus ka-
dencijos vidurio rinkimams, per ku-
riuos žemieji Kongreso rūmai atsidū-
rė demokratų rankose.

Naujajam Kongresui sausį pradė-
jus darbą, demokratai perims vado-
vavimą komitetams. Taip jie įgis teisę
rengti apklausas, kviesti liudytojus ir
išduoti šaukimus liudyti prezidento ad-
ministracijos pareigūnams. 

D. Trump atleido generalinį prokurorą
Washingtonas (BNS)

– JAV generalinis prokuro-
ras Jeff  Sessions buvo at-
leistas prezidento Donald
Trump, ilgiau kaip metus
kritikavusio jo sprendimą
nusišalinti nuo daug rū-
pesčių Baltiesiems rūmams
keliančio tyrimo dėl įtaria-
mo Rusijos kišimosi.

J. Sessions tapo pir-
muoju pareigūnu, atleistu
per kabineto pertvarką, ku-
rios buvo tikimasi iš D.
Trump po įvykusių kadencijos vidurio
rinkimų.

„Jūsų prašymu pateikiu savo at-
sistatydinimo raštą”, – sakoma Tei-
singumo departamento paskelbto J.
Sessions laiške.

J. Sessions, kuris buvo pirmasis
JAV senatorius, 2016 metais parėmęs D.
Trump prezidentinę kampaniją, pasi-
traukimas buvo seniai prognozuoja-
mas. Jis įvyko kitą dieną po rinkimų,
per kuriuose respublikonai prarado
kontrolę Atstovų Rūmuose, bet padi-
dino savo daugumą Senate.

D. Trump ne kartą jam viešai prie-
kaištavo dėl esą nepakankamai griež-
to požiūrio neteisėtų imigrantų at-
žvilgiu ir kaltino ginant specialiojo
prokuroro Robert Mueller atliekamą
tyrimą dėl prezidento rinkimų kam-

panijos numanomo susimokymo su
Maskva. Tyrėjai taip pat aiškinasi, ar
valstybės vadovas asmeniškai trukdė
vykdyti teisingumą.

D. Trump paskelbė, kad laikinuo-
ju generaliniu prokuroru taps Teisin-
gumo departamento administracijos
vadovas Matthew Whitaker.

J. Sessions atleidimas iškart iškėlė
klausimą, ar jau pusantrų metų vyk-
domas R. Mueller tyrimas galės ne-
trikdomai būti tęsiamas.

D. Trump smarkiai pasipiktino,
kai praeitų metų kovo 2-ąją J. Ses-
sions nusišalino nuo dalyvavimo ty-
rime dėl prezidentinės rinkimų kam-
panijos galimo susimokymo su Mask-
va ir jo priežiūros, nes per 2016 metų
kampaniją pats buvo užmezgęs kon-
taktų su rusais.

D. Trump su V. Putinu susitiks trumpam 
Maskva (ELTA) – Lapkričio 11 die-

ną Paryžiuje Pirmojo pasaulinio karo
šimtųjų metinių minėjimo renginiuose
dalyvausiantis Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas trumpai šnektels su
juose taip pat pasirodysiančiu JAV
prezidentu Donald Trump, teigė V.
Putino patarėjas Jurijus Ušakovas. 

Paryžiuje įvyks oficialus V. Putino

ir D. Trump susitikimas, sulaukė di-
džiulio tarptautinės žiniasklaidos su-
sidomėjimo, todėl minėjimo organi-
zatoriai prancūzai esą buvo susirūpi-
nę, kad jis gali užgožti iškilmes. 

Ilgesnės JAV ir Rusijos preziden-
tų derybos planuojamos mėnesio pa-
baigoje Argentinoje vyksiančiame G20
šalių susitikime. 

Infliacija Venesueloje – 288000 procentų
Karacasas (ELTA) – Spalio mė-

nesį Venesueloje infliacija sudarė 148,2
proc., o nuo šių metų pradžios jos lygis
pasiekė 287623 proc. Tokius duomenis
paskelbė Nacionalinės Asamblėjos
(vienerių rūmų parlamento) deputatas,
Finansų komiteto vadovas Rafael Guz-
man.

„Nuo 2017 metų spalio iki 2018
metų spalio infliacija sudarė 833997
proc., o nuo šių metų pradžios - 287623
proc.”, – pareiškė R. Guzman. Deputato
nuomone, Venesueloje nesiliauja hi-
perinfliacija, bet „vyriausybė nesiima
jokių priemonių”, kurios padėtų pi-

liečiams „rasti išeitį iš šios tragedijos”.
TVF prognozuoja, kad infliacija ša-

lyje iki metų pabaigos gali pasiekti
1000000 proc.

Pastaraisiais metais Venesuela
susiduria su didžiule ekonomine ir
socialine krize, kurią lydi hiperinf-
liacija, nacionalinės valiutos deval-
vacija ir būtiniausių prekių bei vaistų
deficitas. Sunki padėtis verčia vene-
sueliečius bėgti iš tėvynės. JT duo-
menimis, nuo 2015 metų iki 2018 metų
vidurio iš Venesuelos išvyko apie 2,3
mln. žmonių, daugiausia – į Kolumbi-
ją, Ekvadorą, Peru ir Braziliją. 

Donald Trump ir Jeff Sessions keliai išsiskyrė.
Haaretz nuotr.

Vyriausybė patvirtino planą, kaip turėtų elg-
tis įstaigos branduolinio incidento atveju.

LRT.lt nuotr.

Lietuvos Vyriausybė parengė pla-
tų spektrą apsaugomųjų priemonių,
siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojų
saugumą. Plane numatyti 24 institucijų
veiksmai, apimantys gyventojų ap-
saugą, informavimą ir perspėjimą,
evakavimą, jodo profilaktiką, radio-
nuklidais užteršto maisto, geriamojo
vandens, ne maisto produktų vartoji-
mo apribojimą ir kitas priemones. 

2017–2018 metais atnaujinta Lie-
tuvos išankstinio perspėjimo apie ra-
diacinį pavojų monitoringo sistema
RADIS. Lietuvos ir Baltarusijos pasie-
nyje pastatyta 14 modernių ankstyvo-
jo perspėjimo stočių. RADIS sistemos
modernizavimas žymiai išplėtė Lietu-
vos galimybes aptikti radiacinę taršą. 

Patvirtintas valstybinis gyvento-
jų apsaugos nuo branduolinės avarijos
planas atnaujintas atsižvelgiant į Ra-
diacinės saugos centro, Valstybinės
atominės energetikos saugos inspek-
cijos ir Aplinkos apsaugos agentūros iš-
analizuotą ir pateiktą branduolinės
avarijos Baltarusijos AE blogiausio
scenarijaus vertinimą.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietingą lapkričio 4-osios dieną New
Yorke vykusiame didžiausiame pa-
saulyje maratone dalyvavo ir trys Či-
kagos lietuviai – Rimvydas Bilevičius,
Darius Mitkus ir Tadas Raudžius. 

Kartu su šiais ištvermingais lie-
tuviais, toje pačioje bėgimo
trasoje bėgo bei 26,2 mylių ma-

ratono nuotolį įveikė ir Estijos Prezi-
dentė Kersti Kaljulaid!

13-uosius tinklinio sporto metus skai-
čiuojantys šios sporto šakos mylėtojai
lapkričio 4 d. Lemonte, M. Riškus spor-
to salėje, pradėjo naujojo sezono var-
žybas. Tądien Amerikos lietuvių tinkli-
nio lygos (ALTL) čempionatą pradėjo vi-
sos 8-ios jame dalyvausiančios ko-
mandos: ,,Panevėžys”, ,,Gubernija”,
,,Šiauliai”, ,,Atlantic Express”, ,,Tigers”,
,,Liths”, ,,Viga Design” ir  ,,Ukraina”.

Jau pirmojo turo rungtynėse tink-
linio aikštelėje staigmenas pa-
teikė čempionato debiutantai

,,Liths” ir ,,Tigers” tinklininkai, kurie
vienodais rezultatais įveikė praėjusio
sezono ALTL finalininkus – ,,Ukrai-
nos” ir ,,Panevėžio” sportininkus.

,,Liths” 2:1 (22:25, 25:19, 25:22) laimėjo
prieš ALTL čempionų titulą ginan-
čius ukrainiečius, o ,,Tigers” taip pat
2:1 (26:24, 21:25, 28:26) nugalėjo sidab-
rinius prizininkus panevėžiečius.

Skaudžią nesėkmę sezono pra-
džioje patyrė dar viena ALTL debiu-
tavusi komanda – ,,Viga Design”. Ji re-
zultatu 0:3 (16:25, 11:25, 16:25) nusileido
,,Šiaulių” tinklininkams.

Dviejų ALTL senbuvių dvikovoje
,,Gubernijos” tinklininkai neįtikėtinai
lengvai, rezultatu 3:0 (25:22, 25:8, 25:17)
nugalėjo tituluočiausią lietuvių tinkli-
nio lygos komandą ,,Atlantic Express”.

Primename, kad ALTL varžybos
M. Riškus sporto salėje Lemonte vyks-
ta kiekvieną sekmadienį (išskyrus
šventinius savaitgalius), nuo 4 val. p. p.

Lapkričio 2 d. Lietuvos krepšininkas
Domantas Sabonis svečiavosi Čikago-
je, o jo atstovaujama Indianos „Pa-
cers” komanda NBA čempionato rung-
tynėse rezultatu 107:105 palaužė „Bulls”
krepšininkus.

Likus žaisti beveik 7 minutes
„Bulls” pirmavo 99:92, bet tada
„Pacers” laimėjo atkarpą 11:0

ir išsiveržė į priekį (103:99). Šeiminin-
kai likus 30 sekundžių išlygino rezul-
tatą – 105:105. Netrukus Darren Colli-
son pataikė dvitaškį, o per likusias 18
sekundžių abu „Bulls” bandymai tiks-
lo nepasiekė. 

D. Sabonis per 21 minutę pelnė 9
taškus (1/4 dvitaškiai, 7/8 baudos me-
timai), atkovojo 3, perėmė 1 kamuolį,
atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo
varžovo metimą, kartą suklydo ir 3 kar-
tus prasižengė. 

„Pacers” Rytų konferencijoje užima
ketvirtąją poziciją, o „Bulls” – 13-ąją.

Dieną prieš tai vykusiose rungty-
nėse, lapkričio 1-ąją, D. Sabonis sužai-
dė idealiai: tobulas taiklumas ir pa-
kartotas NBA rezultatyvumo rekor-
das. Tądien 22-ejų lietuvis pakartojo
savo NBA karjeros rezultatyvumo re-
kordą ir padėjo Indianos ,,Pacers” pa-
laužti New Yorko ,,Knicks“ krepši-
ninkus 107:101.

Dar pirmajame kėlinyje D. Sabonis
pelnė 10 taškų iš eilės, sumetė visus 6
dvitaškius ir savo sąskaitoje jau turė-
jo 13 taškų. Dar po 11 žaidimo minučių
jo statistikos eilutėje degė nesuvokiami
skaičiai: jau buvo surinkęs 26 taškus ir
9 atkovotus kamuolius. Nesulaikomas
lietuvis galėjo būti dar rezultatyvesnis,
jei ne greitos pražangos, lydėjusios

krepšininką visą magišką vakarą „Ma-
dison Square Garden” arenoje. 

Iš viso vos per 21 minutę aukštaū-
gis surinko 30 taškų, pataikė visus 12
dvitaškių, 6 baudas iš 7, atkovojo 9 ka-
muolius, atliko 3 rezultatyvius perda-
vimus, blokavo 2 metimus, tik suklydo
ir prasižengė po 6 kartus. Tokį tobulą
taiklumą – 12 metimų iš 12, nuo 2010-ųjų
yra pavykę pasiekti vos trims NBA
krepšininkams, iš viso – tik 18 lygos žai-
dėjų istorijoje. D. Sabonis tapo tik tre-
čiuoju NBA krepšininku per 23 pasta-
ruosius metus, kuris spėjo surinkti 30
taškų vos per 21 minutę ir trumpiau. Iki
šiol vienintelį kartą 30 taškų D. Sabonis
per savo karjerą buvo įmetęs į Charlotte
,,Hornets” krepšį balandžio 8-ąją. 

Pergalingi D. Sabonio vakarai 
Čikagoje ir New Yorke

New Yorko maratoną sėkmingai įveikė 
3 Čikagos lietuviai ir... Estijos prezidentė!

Prasidėjo 13-asis ALTL sezonas

D. Sabonio žaidimas stipriausioje pasaulio
krepšinio lygoje tiesiog žavi krepšinio ger-
bėjus!

Darni ir vieninga lietuvių bėgikų trijulė (iš k.): T. Raudžius, R. Bilevičius ir D. Mitkus.

Rekordinis bėgikų skaičius

2018 m. 48-asis New Yorko mara-
tone pasiektas įspūdingas rekordas:
jame finišavo 52 812 žmonių – dau-
giau nei kuriame nors kitame mara-
tono renginyje. Organizatoriai prane-
šė, kad jie pagerino savo pačių pasiektą
rekordą 2016 m., kuomet finišavo 1
500 bėgikų mažiau nei šiais metais.
Pranešama, kad renginį stebėjo apie
vienas milijonas žiūrovų.

Vyrų grupėje New Yorko marato-
ne greičiausias buvo Etiopijos bėgikas
Lelisa Desisa, 42 km ir 195 m įveikęs
per 2 val. 05 min. ir 59 sek. Moterų gru-
pėje pirmoji atbėgo Mary Keitany (per
2 val. 22 min. 48 sek.) iš Kenijos.

Priminsime, kad prieš mėnesį,
spalio 7 d., Čikagos maratone tarp

išdildomais įspūdžiais dalinosi kartu
su savo bičiuliais New Yorko marato-
ną įveikęs T. Raudžius. Jį bei jo drau-
gus sužavėjo įspūdingas miestas, žmo-
nės, bėgimo trasa, kurią bėgikas nors
kartą gyvenime išmėginti patartų vi-
siems bėgimo entuziastams.

Maratoną įveikė ir 
Estijos prezidentė

Praėjusį sekmadienį New Yorko
maratoną įveikė per 50 tūkstančių bė-
gikų, o jų gretose 42,195 kilometrų
nuotolį bėgo ir Estijos prezidentė Kers-
ti Kaljulaid!

48-erių metų Estijos valstybės va-
dovė gėdos nepadarė – pirmąkart ma-
ratoną bėgusi politikė atstumą įveikė
per 4 val. 2 min. ir 40 sek. Ji savo am-
žiaus grupėje pateko tarp ,,Top-500” da-
lyvių, o bendroje įskaitoje užėmė 15 394
poziciją. 

New Yorko maratoną bėgo ir du
Jungtinių Valstijų Slaptosios tarnybos
agentai, tačiau šie jo metu turėjo spe-
cialią užduotį – varžybų metu apsau-
goti Estijos Prezidentę. Svarbius JAV
svečius ir valstybės vadovus jų vieš-
nagės metu saugo būtent Slaptosios tar-
nybos specialistai, tačiau viešųjų ryšių
ir komunikacijos skyriaus specialistui
Mason Brayman ir specialiųjų veiks-
mų divizijos atstovui Bill Uher dar nie-
kada neteko kurios nors valstybės va-
dovo lydėti šiam bėgant maratoną.
Abu agentai per gyvenimą buvo įveikę
po tuziną maratonų, tačiau šiose var-
žybose jie buvo ginkluoti ir turėjo spe-
cialią įrangą. Tai buvo 56-asis M. Bray-
man maratonas ir 28-asis — B. Uher.

Likus 4 dienoms iki maratono
JAV slaptųjų tarnybų agentai dar ne-
buvo tikri, kad turės dalyvauti mara-
tone, nors liepos mėnesį jie buvo įspė-
ti, kad lapkritį jų gali laukti speciali už-
duotis. Pareigūnai prisipažino, kad
buvo pasiruošę maratoną įveikti ir
greičiau nei per 4 val. „Aš pasakiau,
kad būsiu pasiruošęs. Tai man suteikė
motyvacijos išlėkti į lauką ir treni-
ruotis”, – teigė B. Uher. „Bėgant 42 km
daug kas gali nutikti”, – sakė M. Bray-
man, kuris ruošiasi dalyvauti ir lapk-
ričio 18 d. Philadelphijos maratone. 

Beje, visi trys vienodais Lietuvos
simbolika paženklintais geltonais
marškinėliais vilkėję čikagiškiai fini-
šo liniją New Yorko miesto centre kir-
to drauge (atstumą įveikė per tą patį lai-
ką – 4:34:22 val.), tuo parodydami ne tik
savo ištvermę, bet ir vienybę!

,,Rytas buvo šaltokas, bet saulei pa-
kilus greitai sušilom. Su puikia kom-
panija neprailgo nei starto laukimas ir
bėgant įspūdžius pasidalinti smagiau
buvo. Didžiąją dalį maratono mes visi
trys bėgome kartu ir dažnai bėgimo tra-
soje girdėjome šūksnius ‘Lithuania!!!’.
Bėgdami nepasidavėme, kiekvienas
kovojome su iššūkiu ir sėkmingai pa-
siekėme finišą – ir tai padarėme iš-
skleisdami Lietuvos trispalvę. Bėgda-
mi garsinome Lietuvą ir pademonst-
ravome, kad mes lietuviai iš mažos
šalies, bet turime dideles širdis!” – ne-

Pirmąkart maratoną bėgusi 48-erių metų Es-
tijos prezidentė K. Kaljulaid atstumą įveikė
per 4 val. 2 min. ir 40 sek.

2018 m. New Yorko maratono nugalėtojai –
L. Desisa iš Etiopijos ir M. Keitany iš Kenijos.

visų 45 tūkst. bėgimo dalyvių grei-
čiausi buvo britas – Mo Farah (2 val. 05
min. 11 sek.) ir Kenijos bėgikė Brigid
Kosgeiarah (2 val. 18 min. 35 sek.). 
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Jurga, suponuojant šiuolaiki nį meną su
dažnai vyraujančia pri mityvia kūrybos tuš-
tybe, Jūsų ju velyrikos darbai tarsi iškrenta
iš panašių vertinimų. Jie originalūs, turin-
tys išskirtinį braižą ir iškal bingą vizualumą,
sakyčiau, Jūsų kū ryba reikalauja gilesnio su-
vokimo, ypatingo gebėjimo interpretuoti tam
tikrus gyvenimo įrašus ir ženklus. Gal ga-
lėtumėte trum pai papasakoti, kokiomis ap-
linkybėmis ir kokius kūrybos kelius teko nu-
eiti, kol YURGA tapo tuo, kuo šiandien yra? 

Lietuvoje mano keliai tradiciniai –
Dailės mokykla dar tarybinėje Klaipė-
doje, vėliau buvau viena pirmųjų mer-
gaičių, įstojusių į tuometę garsiąją E.
Balsio menų gimnaziją. Čia atsivėrė
vartai į pasaulį, meną, kūrybą. Jeigu
kas nors gali įkvėpti vaiką kažkuo tap-
ti, tai man buvo E. Balsio menų mo-
kykla ir jautrus, ku riantis tėvas –

skulptorius Vytautas Karčiauskas. Lais-
vę, kurią tada išgy venome „balsinėje”,
šiandienos Lie tu voje sunku suvokti.
Mes turėjome savo klasę, skirtą kūry-
bai – čia buvo mūsų namai, kur rytais
gėrėme kavą, kur laikėme katę, kur pa-
silikdavome iki išnaktų dirbti, piešti,
diskutuoti. Čia visada grodavo kokie
nors The Doors ar Roberts Plants, čia aš
perskaičiau Kafka, Márquez, Heming-
 way ir viską, kas svaigioje jaunystėje
man padėtų ieškoti ir leistis į ilgas
diskusijas su kolegomis. Čia mes tu rė-
jome senovinių, iš namų sutemptų bal-
dų ir visokio rekvizito krūvą, o ką rū-
kydavome, istorija nutyli... Nakti mis su
mokytojais atsidurdavome prie jūros,
mokėmės klausyti gamtos, „ieškojo-
me peizažo” senuose pajūrio kaimuose,
klausėmės išplaukiančių laivų ir žu-

Man užkalė langus Lietuvoje

vėdrų. Mes kvėpavome lais ve ir pasi-
tikėjimu, mes jautėmės svarbūs ir ga-
lingi, mes tikėjome savimi ir pasauliu.
Aš esu išauginta lais vės, nes tuo metu
Lietuva tapo nepri klausoma. Gal todėl
esu maištingos dvasios ir turiu rimtą
alergiją spau dimui ir prievartai? Gal to-
dėl mano kū ryba kalba apie jautrumą,
žmo giškumą ir jos simboliu tapo mažas,
linksmas paukštelis žmogaus akimis.
Ne gulbė, ne erelis, o sąmoningai –
tarsi vaiko ranka pieštas vyturėlis – iš-
saugojęs vaikišką tikėjimą grožiu, ža-
dinantis žemę iš pašalo pavasarį, ve-
jantis lauk žiemą iš lietuviško pei zažo.
Nemėgstu beprasmio meno, ku ris svar-
bus tik pačiam jį kuriančiam. Tokio
meno ypač daug šiandien Euro poje,
nes čia jis išlaikomas valstybių, valdi-
ninkų, ir tai iškreipė kūrybos pasaulį,
nes kai turi kalbėti tai, apie „ką reikia”,
tuomet gauni finansavi mą, rėmimą,
reklamą. Aš esu laisva ir nepriklauso-
ma. Dirbu klientams ir niekada nekal-
bu to, kas man nesvarbu, kas nepatin-
ka, – suvokiu, kad tai yra absoliuti
prabanga, tačiau ją galiu sau leisti.
Kitaip menas tampa nekuriančiu, ne-
aktualiu, beprasmiu. Jis tampa šiukš-
linančiu, teršiančiu ne tik parodų sales,
aplinką, bet ir protus. Laikausi toli
nuo institucijų, meno valdininkų.

Paprastai atsiradę tam tikri gy venimo

RASA KAZLAS 

Yra tokia  JAV naujosios žurnalistikos krypties autoriaus T. Wolfe knyga
„The Painted Word”, parašyta 1975 m. Šio kūrinio autorius kritikos strė-
les nukreipia į avangardo meną ir tuo laiku spaudoje išvadinamas reak-

 cingu radikalu, nusitaikiusiu į šiuolai kinio meno vizualizaciją. Reikia pripažinti,
kad jau XX a. pabaigoje T. Wolfe genialiai įrodė šiuolaikinio me no sukčiavimą,
atskleidė jo paskirties veidmainystę –  vietoj to, kad vizualiai menas mus įkvėp-
tų, jam kuriamos pa pildomos teorijos, o kad jį galutinai su prastume, jam rei-
kalingas žodinis paaiškinimas. Iš tiesų panašios tenden cijos atsikartoja ir XXI
a. šiuolai kiniame mene, ir tai galima stebėti nuo lat. Tik stebėtojais ne visi nori
būti. Tokiu stebėtoju nelieka ir garsi Lietuvos juvelyrė Jurga Lago, pripa žinimo
sulaukusi ne tik gimtinėje, bet ir plačiai už jos ribų. Kūrėja  drąsiais pasisaky-
mais viešojoje erdvėje pažeria kritikos ne tik šiuolaikinio meno ekvi libristikai,
kuri dažnai už nosies ve džioja primityvumui palankius meno vertintojus, bet
ir daugumai socialinių reiškinių, kurie aiškiai prasilenkia su pamatinėmis žmo-
gaus būties vertybėmis, tokiomis kaip pilietiškumas, laisvos minties ir žodžio
pranašumas, tikėjimas, viltis, meilė, atsakomybė, atvirumas ir kūrybingumas.
Šiuo me tu Ispanijos šiaurės vakaruose, Gali sijoje (Galicia), gyvenanti   juvelyrikos
dizainerė, 44-erių Jurga Lago sulaukė tarptautinio pripažinimo. Jos autorinis
prekinis ženklas YURGA šiuo metu nupirktas ir jos kurti darbai nuo šiol bus par-
davinėjami didžiausia me  Is pa nijos prabangos prekių prekybos tinkle „El
Corte Ingles”. Beje, 2007-aisiais įregistruota YURGA – tai pirmasis juvelyrikos
prekės ženklas atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje, kurį žino ne tik Vakarų
Europoje, bet ir JAV. Dar visai neseniai YURGA rek lama ir koncepcija buvo įver-
tinti New Yorke. Jurgos Lago kūryba pateko į prestižinį „Lürzer’s Archive” žur-
nalą ir pozicionavo aukštuose reitinguose. „Draugo” skaitytojams siūlome iš-
skir tinį pokalbį ir artimesnę pažintį su juve lyrikos dizainere, rašytoja Jurga Lago,
kuri, skirtingai nei daugelis me nininkų šiame politkorektiškame pasaulyje, ne-
plaukia pasroviui, o tik prieš srovę, ir tai daro etiškai, elegantiškai ir be jokios
isterijos, ne taip, kaip kiti vadinamieji pasaulio styguotojai.

Jurgos Lago kūryba kalba apie jautrumą, žmogiškumą, todėl jos  simboliu tapo mažas,
linksmas paukštelis žmogaus akimis. Ne gulbė, ne erelis, o sąmoningai – tarsi vaiko ran-
ka pieštas vyturėlis – išsaugojęs vaikišką tikėjimą grožiu.

Žinomos juvelyrės Jurgos Lago kūriniai nuo šiol bus pardavinėjami didžiausiame Ispanijos
prabangos prekių prekybos tinkle „El Corte Ingles”.

pokyčiai arba pasikeitusi aplinka turi iš-
skirtinės įtakos kūrybai. Ar galima brėžti la-
bai aiš kią takoskyrą, geografiškai da lijant
Jūsų kūrybą tarp lietuviškojo ir ispaniško-
jo gyvenimo tarpsnių? Juk Jūsų kūrybos pre-
kinis ženklas gimė Lietuvoje ir, atrodo, dar
daug ko turite sietino su gimtine. Ir pirmoji
knyga „Lietaus žemė” čia parašyta, ir vai-
kai užau gę lietuviškoje aplinkoje. Kodėl vis
dėlto buvo priimtas sprendimas palikti Lie-
tuvą? 

Iš Lietuvos išvykau tada, kai „jau
galėjau” – kai vyresnysis sūnus baigė
mokyklą, kai abu vaikai išmo ko lietu-
viškai. Išvykti labai nenorėjau – turė-
jau svajonių butą, darbą, čia liko mano
tėvai ir draugai. Tačiau esu jautri
spaudimui ir aplinkai, kuri ėmė mane
slėgti, kuri darėsi lyg tirštas rūkas, kai
nebegali matyti toliau už ištiestą ran-
ką, kai nebegali viešai kalbėti, rašyti,
mąstyti. Suvokiau, kad tai greitai ne-
pasikeis, kad šaliai trisdešimt metų yra
niekas, o žmogui – pusė gyvenimo.
Lietuva vėl sulindo į virtuves, nes vie-
šai kalbėdamas gali sau rimtai pa-
kenkti, kiti pasirinko emigraciją. Mano
vyras jau pastaruosius dvejus metus
gyveno Ispanijoje. Susidūriau su gra-
sinimais, viešosios oficialiosios ži-
niasklaidos buvau ignoruojama arba
tendencingai puolama, tylėti nemėgs-
tu, ėmiau bijoti dėl vaikų – į Lietuvą at-
ėjo norvegiškoji „vaikų apsauga”. Ma-

„Kokia svarbi man yra mano Lietuva suvokiu tik išvykusi – stebėdama ją iš toliau, suvokdama,
kad niekada jos nepaliksiu, kad ja kvėpuoju iki šiol”, – sako juvelyrė Jurga Lago. 
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nau, šalis tebėra sąstingio, kuris ją
buvo paleidęs tik Sąjūdžio metais,
gniaužtuose, o vėliau neįvykusi liust-
racija vėl grą žino viską ir visus „į
savo vietas”. 

Mano kūryba yra rašymas ir ju ve-
lyrika. O svarbiausi gyvenime – šei ma
ir vaikai. Visada labai daug ke liavome,
todėl labai daug niekas ne pasikeitė ir
man išvykus iš Lietuvos. 

Paprastai menininkai, rašytojai ir kiti
kūrėjai, savo kūrybos apogėjų pasiekdavo
kurdami svetur, nes egzilio kūrybai buvo bū-
 din ga visai kitokia jausena, kitokie išgyve-
nimai. Kaip jaučiatės žinodama, kad Jūsų
juvelyrikos simbolis „Paukštelis” pasiekė to-
kių aukštumų ir šiandien plačiai sklan do ne
tik Ispanijos, bet ir Prancūzijos, New Yor-
ko meno pa saulio erdvėse? 

Ar galima teigti, kad išskirtinės pras-
mės kūryboje Jums davė Jūsų išgyventos is-
paniškos patirtys? 

Kokia svarbi man yra mano Lie tu-
va, suvokiu tik išvykusi – stebėda ma ją
iš toliau, suvokdama, kad nie ka da jos
nepaliksiu, kad ja kvėpuoju iki šiol, o
galimybė šiandien neati trūkti nuo
savo šalies įvykių – rašyti „Facebook”
– man yra itin svarbi. Ki ta vertus, nie-
kada nesiekiau „garsinti Lietuvą” ar
kažkaip išgarsėti, nes jeigu to norėčiau,
būčiau nuolanki savo valstybės insti-
tucijų klausanti menininkė, kuriai jau
seniai būtų atsi darę daugybė durų ir
langų. Ku riu tik tai, kuo tikiu, kas pa-
tinka. Ir nesivaikau mados – atvirkščiai
– šiandien mada man atrodo toksiška,
neintelektuali ir net nebediktuojanti,
o pati nuolankiai sekanti tendencijas.
Tai meną daro neįgalų ir silpną. Ren-
 kuosi kurti, nes kūrėjas ar mados dik-
 tatorius, norintis eiti avangarde, turi
turėti drąsos, pinigų ir mokėti ele-
mentaraus amato. Gal jau baigsis tas
menas, kai dailininkui nebereikia mo-
kėti nei piešti, nei tapyti, nei kurti galų
gale, nes viską padaro pažintys ir „pro-
jektus” sukantys kuratoriai, pasidali-
nę „biudžetą”? 

Taigi. Ispanijos rinka didelė, daug
galimybių, todėl esu nusiteikusi augti,
stiprėti, kurti. Visada buvau optimis-
tė, gyvenimą matau gražų ir juo džiau-
giuosi – ieškau prasmės ta me, kas man
teikia džiaugsmą. Kurti ir būti su šei-
ma kartu man yra tikras rojus žemėje,
nors dažnai išskrendu į Lietuvą (ir da-
bar rašau lėktuve). Šiandien esu labai
laiminga, produktyvi ir turiu tiek jėgų,
kiek būdama Lietuvoje niekada savy-
je nejaučiau. Paradoksas. Gal čia is-
paniškas klima tas, maistas ar tiesiog
aplinka? Kita vertus – JAV man atrodo
pati demokratiškiausia, patraukliausia
šalis menininkui šiandien, nes Euro pa
stingsta savo biurokratijoje, yra įklim-
pusi iki ausų neomarksistinėje ideo-
logijoje ir skęsta partijų dikta tūroje –
tai stabdo jos augimą, tačiau galimybė
keliauti mums suteikia sparnus. Mano
vyras dirba NY ir Ca lifornijoje, tad mes
esame dažni sve čiai Amerikoje, turime
čia daug drau gų ir klientų. Vienas pa-
stebėjimas. Keistas sutapimas – daili-
ninkas Li nas Lago, mano vyras, nie-
kada nėra nutapęs mano portreto (tik
eskizą gimtadienio proga), o štai dabar
Lino darbas – mano portretas, pasiro-
do „New York Times”. Ką gi, tai tik įro-
 dymas, koks gyvenimas yra nenuspė-
jamas žaidimas!

Šiais laikais, kai ypač svarbu megzti ir
saugoti naudingus ry šius, gebėti kuo ilgiau
išlikti prie šakinėse gretose, nes visada nu-
 ma noma didelės konkurencijos grės mė,
kai svarbu yra žinoti, ka da ir kur teikti pro-
fesinei karjerai būtinas preferencijas, Jūs tar-
si griaunate nusistovėjusią korektiškumo
tvarką ir esate viena iš nedaugelio meno kū-
rėjų, kuri drą siai ir atvirai kritikuojate Lie-

tu voje dar vis vyraujantį nepakantu mą ki-
tai nuomonei, empatijos nebuvimą, tvirtai
pasisakote prieš įvairias socialines visuo-
meninio gyvenimo negeroves. Turint tokią
tvirtą pilietinę poziciją, skvarbią viešą nuo-
monę ar nėra sunku iš likti „naudingu ir pa-
togiu žmogumi” elitinio meno pasaulyje, ku-
ris paprastai susaistytas įtakingų žmonių ry-
šiais?

Aš nesu naudingas ir patogus žmo-
gus, kaip jau sakiau – tai man už darė
visas įmanomas duris ir užkalė langus
Lietuvoje, bet netikiu meni nin ku-pri-
sitaikėliu. Nes ką gali su kurti tas, ku-
ris nekuria? Nes kurti reiškia eiti
avangarde, matyti taip, kaip kiti ne-
mato, nekopijuoti, nebijoti, matyti ki-
taip – visuomet taip bu vo. Ant to stovi
meno istorija ir visi, į ją įėję vardai,
buvo mąstantys, drą sūs, keičiantys.
Negalėčiau dainuoti prezidentės „dai-
norėlių chore” – man tai atrodo nyku
ir lyg stiprus vėjas mane nešte išnešė
į pasaulį!  

Geriau jaustis viduje stipria, ir tai
suteiks ramybę, galimybę būti kar-
 tais silpna, nei būti viduje palūžusia,
drebančia ir prieš kitus vaidinti stip-
rią – tam neturėčiau jėgų. Pa tinku
šiandien pati sau, ateina tas me tas –
gerbiu save ir kitus, turiu puikių drau-
gų ir kolegų. Naudingi ryšiai? Turiu jų
versle, kuris yra aiškiai išverčiamas į
skaičių kalbą, o pats naudingiausias
gyvenimo ryšys jungia mane su mano
vyru jau septyniolika metų, visa kita
labai permaininga ir iš laiko perspek-
tyvos dažnai gali atrodyti kitaip.

Po vedybų su ispanu meninin ku Linu
Lago Jūs kurį laiką gy ve note savo gimtaja-
me mieste Klai pėdoje, vėliau buvo etapas
Vilniu je, beje, kurio metu Jūsų šeimai teko
gyventi per dvi šalis, nes, kiek žinau, vyras
kūrė ir gyveno Ispa ni joje, o Jūs daugiausiai
laiko pra leisdavote Lietuvoje. Dabar Jūs vėl
kartu, persikraustėte gyventi į vy ro gimtinę.
Ar visada paprasta įsilieti į kitos šalies so-
ciumą, t. y., kai net moki kalbą, žinai tos
šalies tradicijas ir net esi perpratęs jos men-
talitetą, ar nesukelia papildomos įtampos ir
streso kiekvieną kartą vis iš naujo reinteg-
ruotis į kitą aplinką?

Man patinka Ispanija, Galisija.
Turiu čia nuostabiausių draugų ir esu
lengvai prie permainų prisitai kantis
žmogus. Man patinka nuotykiai, esu
smalsi, todėl visai nekyla problemų.
Suvokiu, kad turiu gerbti ir priimti
kitą kultūrą, kad privalau integruotis,
tačiau Europos šalys šiandien supa-
našėjusios ir mokant kalbą integraci-
ja darosi labiau praktiška. Turime čia
namus, gerą studiją, o svarbiausia –
esame kartu ir ver tiname tą buvimą.
Kai nė vienam nereikia niekur ke-
liauti, esame lyg neišskiriama ban-
guotųjų papūgėlių pora – dirbame vie-
noje studijoje, kar tu pusryčiaujame,
pietaujame, vaka rieniaujame ir visada
gera būti šalia. 

„Kiekviena tauta turi turėti savo šak-
nis, prisiminti istoriją ir būti atsakinga už jos
puoselėji mą”, – rašė literatūros kritikas Min-
daugas Kvietkauskas. Anot šio intelektua-
lo, „viena didžiausių Vakarų modernybės ligų
yra be šakniškumas, kurį sukelia karai ir ko-
lonizacijos procesai arba pi nigų ir ekono-
minio dominavimo galia”. Lietuva paveiki
panašiems procesams ir nėra išimtis. Ką pa-
 tartumėte mišrioms šeimoms ar lietuviams,
kurie šiandien toli nuo Tėvynės, tapę eko-
nominės priespaudos emigrantais, dažnai
tiek patys išsižada savo tikrųjų šaknų, tiek
savo vaikams neskiepija tauti nės tapatybės?
Kaip yra Jūsų dvi kalbėje šeimoje ir kaip
Jums se kasi puoselėti lietuvybę? 

Mano vaikai puikiai kalba, rašo,
skaito lietuviškai. Jie yra lietuviai, ir
tai juos daro ypatingus, nes ispanų,
amerikiečių ar rusų pasaulyje yra

YURGA reklama ir koncepcija buvo įvertinti New Yorke, ju velyrės Jurgos Lago kūryba pa-
teko į prestižinį „Lürzer’s Archive” žurnalą.

daug, o mes – lyg nykstanti gyvūnų rū-
šis su savo senovine kalba. Suvie nodė-
jusiame pasaulyje išlikti savimi, kito-
kiu, tiesiog apsimoka! Ypač meno pa-
saulyje tai kartais gali tapti stip rybe.

Po trumpo mūsų susirašinėjimo pa-
minėjote, kad kiekvieną kartą vis kažką nau-
jo sužinote apie Galisiją. Beje, apie šio Is-
pa nijos šiaurietiško regiono žmones, jų
gyvenimo būdą, kasdienybę įkvepiančiai ir
nuoširdžiai esate ne kartą rašiusi savo
„Facebook” paskyroje. Gal pasidalinkite ke-

das man priminė Že maitiją. Ir neapsi-
rikau – neseniai per skaičiau G. Patac-
ko knygą „Galin diada”, kur jis pui-
kiausiai paaiškina, iš kur šiuose toli-
muose kraštuose tiek lietuviškų upių
pavadinimų, ko dėl čia žmonės žyd-
raakiai ir šviesiaplaukiai, kodėl kraš-
tas nusėtas šir džiai pažįstamų pilia-
kalnių ir kodėl jų dainos tokios palie-
čiančios širdį. Mano vyras „Wikipedi-
joje” rado to patvirtinimą ir šypsojosi:
„Žiūrėk, supratau, kodėl mano var-
das Lino, nors linai Galisijoje neauga!

liais įspūdžiais su „Draugo” skaitytojais apie
tai, kokią Galisiją Jums teko pažinti? Gal-
būt yra dalykų, prie kurių Jūs taip ir ne-
pripratote, ir jie kažkaip kertasi su Jūsų lie-
tuviška prigimtimi?

Kai čia atvykau pirmąjį kartą
prieš kokius dvidešimt metų, mane
persmelkė keista nuojauta, kad grį-
 žau... namo. Taip, kad čia mano na mai,
mano žemė, kad čia jau esu bu vusi, ir
jų ilgesingos dainos, paslap tinga ir
net pavojinga gamta, nepaprasto grožio
peizažai, rodos, buvo pažįstami. Savo
knygą apie Lietuvą „Lietaus žemė”
rašiau Galisijoje – jos lietūs, neiš-
brendami seni miškai, van denynas
aplinkui, ramus, atšiaurus galisų bū-

Tikras stebuklas – Lietuva mano pro-
tėvių žemė, o Galisija – tavo”. Galisai,
beje,  patys tai žino ir neneigia, tik mes
Lietuvoje apie tai nekalbame, todėl Is-
panijos šiaurėje jaučiuosi it kokia me
stebuklingame lopšyje – ši žemė yra
„antroji Lietuvos serija” mano gyve-
nimo filme. 

Ir pabaigai. Kokių lietuviškų dalykų pa-
siilgstate būdama Ispa ni joje ir atvirkščiai –
ispaniškų bū dama Lietuvoje?

Lietuvoje pasiilgstu kokybiškų Is-
panijos vaisių ir daržovių. Optimiz mo,
lengvo ir šilto bendravimo. Ispa nijoje
pasiilgstu tėvų ir Lietuvoje liku sių
draugų.

YURGA pirmasis juvelyrikos prekės ženklas atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje, kurį žino
ne tik Vakarų Europoje, bet ir JAV.  Asmeninio albumo nuotraukos
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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



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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė
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,,Draugo” sudoku nr. 135
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Aldona mitkutė-Barone, Palos Hills, IL

Ona Kudirkienė, Orland Park, Il
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

,,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. 

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

SIŪLO DARBĄ

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



DRAUGO FONDAS
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS

Su 250 dolerių:
Vaclovas ir Asta Kleizos, Le-

mont, IL, iš viso 250 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

Chicago, IL, garbės nariai, iš viso
6,100 dol.

Rimas ir Pranė Domanskiai,
Western Springs, IL, iš viso 925 dol.

Jonas ir Jūratė Variakojai, Burr
Ridge, IL, iš viso 350 dol.

Su 50-20 dolerių:
Teresė Landsbergienė, Upper

Marlboro, MD, garbės narė, iš viso

1,325 dol.
Kazys ir Roza Ražauskai, Dear-

born Hts, MI, garbės nariai, iš viso
1,845 dol.

Aldona Kavaliūnas, Waukegan,
IL, iš viso 925 dol.

Kazimieras ir Lola Kazlauskai,
W. Bloomfield, MI, iš viso 280 dol.

Algimantas ir Audronė Žemai-
taičiai, Santa Monica, CA, iš viso 100
dol.

Marius ir Daiva Nariai, Dow-
ners Grove, IL, iš viso 50 dol.

Visiems aukotojams Draugo
fondas nuoširdžiai dėkoja.

Būsimame filme – 
kita Lietuvos istorija 

Pirmieji būsimojo filmo apmatai gimė ,,troko” kabinoje.       Asmeninio archyvo nuotr.

Atkelta iš 3 psl.
Medžiagos filmui ieškojau ir įvai-

riuose archyvuose. Ten kai ,,įkrenti”,
tenka užsilaikyti ilgai, sunku ,,išlipti”.
Lankydamasis Lietuvoje, nufilmavau
interviu su ,,kiečiausiais” Lietuvos
istorikais, kurie yra parašę vertingų
darbų apie Amerikos lietuvių veiklą –
prof. Alfonsu Eidintu, prof. dr. Juozu
Skiriumi, prof. dr. Egidijumi Alek-
sandravičiumi, Lietuvių išeivijos ins-
tituto profesoriais, mokslininkais.
Ypač vertingas filmui yra Klaipėdos
universiteto profesorės, muzikologės
dr. Danutės Petrauskaitės pasakoji-
mas apie to meto JAV lietuvių kultūrą
ir jos nurodyta vaizdinė bei garsinė
medžiaga. Filme, galbūt, bus ir pokal-
bis su Liudu Mažyliu, kuris taip sen-
sacingai atrado Nepriklausomybės
aktą, taip pat prezidentu Valdu Adam-
kumi ir kitais įdomiais pašnekovais. 

Mano paties archyve dar vis tebe-
sikaupia nauja filmuota medžiaga apie
Amerikos lietuvius ir jų patriotinę
veiklą. Tai ir kasmetinis Lietuvos him-
no giedojimas Amerikoje, karaliaus
Mindaugo diena Čikagoje, visokiausi
renginiai…

Bet nenorėčiau, kad iš to, ką esu
surinkęs, išeitų ,,mišrainė”. Svar-
biausias dalykas – pasakojimo linija.
Medžiaga dėliojasi į maždaug 12 dalių.
Nuo minėto Aleksandro Karolio Kur-
šiaus, kurį laikau tikru ekonominiu
emigrantu – iki mūsų laikų.

Svarbiausia filmo mintis – JAV lie-
tuviams per amžius teko pasauliui
įrodinėti Lietuvą. 

Galima spėti, kad filmo kūrimas užsi-
tęsė ne vien dėl didelės surinktos medžia-
gos apimties? Juk tokiam darbui reikia ne-
mažos sumos pinigų?

Vienas žmogus kine yra ne karys.
Be kitų žmonių pagalbos neišsiversi.
Jau yra tokių, kurie sutiko šiam filmui
skirti savo laisvo laiko, netgi pinigų, su-
tiko pasidalyti turima medžiaga. Ku-
riant filmą, kainuoja daug kas: kelio-
nės, paslaugos, autorių teisės. Dabar-
tiniame filmo kūrimo etape labai rei-
kia kompozitoriaus, kuris sukurtų
muziką, grafinio dizaino specialisto,
dailininko. Pats to nepadarysiu. Esu fil-
mo režisierius, tas, kuris ,,sulipdo”
viską į savo vietas. 

Šį filmą šiek tiek remia atskiri au-
kotojai, Lietuvių Fondas, o scenarijaus
rašymui lėšų yra paskyrusi ir Lietuvos
kultūros taryba. 

Popietėje, kuri vyks Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte tikiuosi susitikti
su bendraminčiais, kurie nėra abe-
jingi Lietuvos praeičiai ir ateičiai.
Kiekvienas ją kuriame savaip. Ka-
dangi pagrindinis filmo ,,Amerikos
lietuvių istorija” leidėjas yra Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centras Či-
kagoje, šiam projektui paramą galima
siųsti čekiu arba per PayPal, (atsida-
rius internetinę svetainę
http://www.lithuanianresearch.org)
nurodant: auka skirta filmui ,,Ameri-
kos lietuviai”. Taip pat tuos, kurie
turi įdomios informacijos, susijusios
su kuriamo filmo tema, kviečiu ja pa-
sidalinti – tai taip pat galėtų būti jūsų
parama filmui.

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 

Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS

Aitvarai neneša į Draugo fondą
Auksinis ruduo! Su aukso varsomis nuspalvintais krentančiais lapais, (kaip
mūsų metai), su vystančiomis gėlėmis (kaip mūsų viltys), ruduo atneša gau-
sybę žemiškų gėrybių. Žemdirbiai savo prakaitu sunkiai uždirbtą derlių veža
į aruodus žiemai. Taip ir ,,Draugas”, uoliai pasidarbavęs lietuvybei ir visų lie-
tuvių labui, vertas gauti savo užtarnautą dalį ir ją krauti į savąjį aruodą – Drau-
go fondo (DF) derliaus skrynią.

Praėjusį šeštadienį, lapkričio 3 d., ,,Draugo” redakcijoje vyko metinis DF
narių suvažiavimas. Deja, narių atvyko nedaug, bet su atsiųstais įga-
liojimais, suvažiavimas įvyko. DF pirmininkė pasidžiaugė, kad šio ru-

dens vajus atnešė gerą derlių. Skaitytojai rėmė šimtinėmis, ir tai rodo ,,Drau-
go” laikraščio svarbą ateičiai. 

Nuostabų dosnumą laikraščio skaitytojai parodė ir naujai DF išleistai kny-
gai ,,JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais”, kurios pristatymas vyks
jau rytoj, lapkričio 11 d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Pristatyme dalyvaus
knygos autorius iš Lietuvos prof. Juozas Skirius. Šis projektas prasidėjo nuo
aukų rinkimo, nuo aukotojų, kurie leido įgyvendinti seną idėją – parodyti pa-
sauliui ir patiems pasididžiuoti – kiek Amerikos lietuviai yra nuveikę dar-
bų Lietuvai per 100 metų, kad tėvynė būtų laisva ir klestėtų, kad ji žibėtų pa-
saulyje. DF buvo įrankis ir vairas, o kiekvienas aukotojas yra ir knygos lei-
dėjas. Knygos neparėmė joks fondas, bet, anot rusų rašytojo Lev Tolstoj: ,,Kaip
nuo žvakės užsidega kita ir ištisi jų tūkstančiai, taip viena širdis uždega kitą
ir visus tūkstančius!” DF tikisi, kad rudens vajaus šimtininkai uždegs ir ki-
tas žvakes!!! 

Didžiulė pagarba ir nuolanki padėka visiems aukotojams DF jubiliejaus
proga.

Artinasi graži tradicinė šventė – Padėkos diena, toji kilni atsidėkojimo
Visagaliui tradicija už visas suteiktas vertybes bei gėrybes mums – mirtin-
giesiems. Prašome ir ta proga nepamiršti savo ,,Draugo” laikraščio. ,,Drau-
ge” žavimės ir maloniai skaitome rašinius apie lituanistines mokyklas ir jų
mokinius. Dar vis tikimės DF taip reikalingo prieauglio! O kiekviena auka,
kad ir mažiausia – našlės skatikas – didžiai pradžiugina ir prailgina jo am-
žių. 

Gyvuos ,,Draugas” – klestės lietuvybė!
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

Draugo fondui rudens vajaus metu aukojo:

DF suvažiavimo metu kalba DF tarybos pirm. M. Remienė, šalia – sekretorė N. Nau sė -
dienė.                                                           Jono Kuprio nuotr.



NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite
DRAUGO 
skaitytojais
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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

Vatikanas dar vieną lietuvį paskelbė palaimintuoju, praneša Va-

tikano naujienos. Tai Mykolas Giedraitis – XV a. gyvenęs bal-

tųjų augustinų ordino pasaulietis.  

Popiežius Pranciškus audiencijoje lapkričio 7 d. Šventųjų skelbimo kong-
regacijos prefektui kardinolui Angelo Becciu įgaliojo jį paskelbti dek-
retą, kuriuo pripažintos Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškos do-

rybės ir patvirtintas jo kultas nuo neatmenamų laikų. Kulto patvirtinimas
šiuo atveju reiškia Dievo tarno vad. ekvipolentinę (lygiavertę) beatifikaci-
ją. 

Palaimintasis M. Giedraitis gimė Giedraičiuose, Lietuvoje apie 1420 m.
ir mirė Krokuvoje 1485 m. gegužės 4 d. 

Liturginis palaimintojo M. Giedraičio minėjimas švenčiamas jo mirties
dieną, gegužės 4-ąją, Lietuvos ir Lenkijos vyskupijose, kuriose gyvas pa-
laimintojo atminimas, ypač Šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje, kur ilsisi pa-
laimintojo kūnas, ir vietovėse Lietuvoje, kuriose nuo neatmenamų laikų ne-
nutrūkęs palaimintojo kultas – ypač Giedraičiuose ir Videniškiuose. 

Savas ir brangus globėjas 

M. Giedraitis – palaimintasis, kilęs iš istorinės Vilniaus vyskupijos te-
ritorijos, kuri nuo 1926 m. priklauso dabartinei Kaišiadorių vyskupai. Džiu-
gią naujieną Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai pakomentavo Kai-
šiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas: „Tikrai labai džiugu, kad Mykolas Gied-
raitis, dabartinis palaimintasis, yra gimęs mūsų vyskupijos teritorijoje. Ži-
noma, mes tikrai jį laikome savu, labai brangiu globėju. Tai žmogus, kuris
savo aplinkoje turėjo labai gilaus tikėjimo ir dvasinės patirties dovaną, kiek
daug žmonių į jį kreipdavosi, kokia įtaką savo epochoje jis reiškė ir turėjo.
Mums tikrai belieka pasidžiaugti nauju palaimintuoju, kuris parodo, kad
tarnavimas Viešpačiui yra įmanomas įvairiose gyvenimo aplinkybėse. Tai
tiesiog buvo paprastas žmogus. Čia yra liudijimas, jog nėra nei paprastų,
nei nepaprastų žmonių, o tiesiog yra žmonės, kurie myli Dievą, myli arti-
mą, tarnauja Bažnyčioje pagal tas malones ir pašaukimą vykdydami Die-
vo valią.”

,,Vatikano naujienos”

Dar vieną lietuvį Vatikanas
paskelbė palaimintuoju 

AtitAisYmAs
Patiksliname, kad spalio 2 d. V. Petrauskienės straipsnyje apie B. Putrius knygos pristaty-
mą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje minimas prof. yra a. a. Jonas Balys (ne Balsys), o
spalio 6 d. A. Ruseckaitės straipsnyje apie A. Radušį kultūros priede kunigo gimimo data
yra 1848 m. (ne 1948). Dėkojame skaitytojui Ramūnui Kondratui už pastebėtas korektū-
ros klaidas. Redakcija

A†A 
DR. ALBINA

PUNDYTĖ
PRUNSKIENĖ

Didumas to, kas mumyse 
iš meilės auga ir gerumo!
Aukšta liepsna, lig raudonumo
įkaitinanti mus. Dvasia 
ir kūnas mūsų amžinumo.

J. Marcinkevičius

Prisimindami jos gerumą, jos labdaringus darbus, ypač
padedant Lietuvos našlaičiams, prašome pasimelsti už
mūsų Mamos sielą.

Šeima
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Aldona Simonaitis, garbės prenumeratorė, gyvenan-
ti Rockford, IL, dar metams  pratęsė laikraščio garbės

prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų
laik raštį.

Rimantas Zalepuga, gyvenantis Bradenton, FL tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriumi. Nuoširdžiai
dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname
tapus garbės prenumeratoriumi.

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

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

Notarinės
paslaugos
–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

California Lithuanian Credit Union
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 14 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, kur matysite  ketvirtą-
ją LRT istorinės serijos ,,Laisvės kaina, sa-
vanoriai” dalį. 

� Lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje Pasaulio lietuvių centre (14911
127 Str., Lemont, IL) įvyks korp. „Giedra” na-
rių kūrybos parodos ,,Meno juosta” atidary-
mas. Dalyvauja net 14 giedrininkių, prista-
tančių savo dailės, meninės fotografijos, ju-
velyrikos, keramikos ir tautodailės darbus. Vai-
šės. Kviečiame visus apsilankyti! Paroda tę-
sis iki lapkričio 18 d., sekmadienio. 

� Arizonos lietuviai kviečiami į kasmetinį ru-
dens pikniką, kuris vyks lapkričio 18 d., sek-
madienį, nuo 12 iki 4 val. p. p. adresu: Ki-
wanis Park, FIESTA Ramadas, 5500 S.
Mill Ave., Tempe, AZ 85283. Vaišinsimės lie-
tuvišku maistu – kugeliu, dešrelėmis, salo-
tomis, troškintais kopūstais. Skambės lietu-
viška muzika. Laukiame visų atvykstant!

� Ray Bartkaus šiuolaikinio meno instalia-
cija ,,Gardens” (,,Sodai”) bus eksponuojama
nuo lapkričio 26 d., pirmadienio, iki lapkri-
čio 28 d., trečiadienio, Harold Washington
Library Centre, 9-ame aukšte, Winter Garden,

400 S. State Str., Chicago, IL 60605.

� Lapkričio  25 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. galerijoje ,,Siela” (PLC, Lemonte) vyks
knygos ,,Lietuvos istorija” angliškojo leidimo
pristatymas. Knygą aptars dr. Robertas Vitas.
Leidinio vertimas buvo paruoštas prof. Vytauto
Černiaus redakcinės grupės ir išleistas JAV
Lietuvių Bendruomenes iniciatyva. Kviečia-
me gausiai dalyvauti.

� ,,Baltos Kalėdos” – gruodžio 2 d., sek-
madienį, nuo 1 val. p. p. iki 5 val. p. p. Sadd-
leback Valley Elks Lodge #2444, 25092
Marguerite Pkwy, Mission Viejo, CA 92692.

� Gruodžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Šv.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Parke) vyks Šv. Kristoforo kamerinio
orkestro, vadovaujamo Donato Katkaus,
koncertas. Visi kviečiami pasiklausyti svečių
iš Vilniaus.

� San Diego lietuvių Kūčios bus švenčiamos
gruodžio 9 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p.
iki 6 val. v. adresu: 1197 Whispering Water
Dr, San Marcos, CA 92078, vienoje iš San
Marcos bendruomenių (vartų kodas 059). In-
formacija: Aušra Vabalienė (ausra@vaba-
las.com) arba Eglė Kristina Kazlauskas (su-
tavim2@gmail.com).

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

Jaunimo centro vakarienė
2018 m. gruodžio 9 d., sekmadienį

Jaunimo centro didžiojo salėje

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

1:30 val. p. p. – šv. Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje 

2:30 val. p. p.  – šventinė programa.

Dalyvauja Lietuvių Operos Čikagoje choras ir solistai 
Vakarienė ir bendravimas.

Laukiame Jūsų! 

Kaina – 55 dol.

Daugiau informacijos

tel. 708-447-4501 (Milda) arba tel. 312-493-8754 (Viktorija)

„Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti aukojo:
100 dol. Margarita Momkienė, Lemont, IL;  Lydia Griauzdė, Riverside, IL; 
Ona Rociūnas, Independence, OH.
60 dol. Gražina Grink, Northridge, CA.
50 dol. Romas Žemaitaitis, Los Angeles, CA; Juozas Doveinis, Clinton Twp,

MI; Leonidas J. Ragas, Bloomingdale, IL; Vitas J. Sirgedas, Novi, MI.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.


