
RASA SĖJONAITĖ

Rugpjūčio 23 dieną 9 valan-
dą ryto skirtingose geogra-
finiuose taškuose pajudėjo

dvi automobilių ir motociklų kolonos.
Viena pusantro tūkstančio automo-
bilių kolona  išvyko  iš Talino, žy-
miausio Tompea pilies statinio – Ilgo-
jo Hermano (Pikk Hermann) bokšto, kur
istoriškai  1989 metais ir prasidėjo Baltijos kelias, o kita
beveik dviejų tūkstančių kolona pajudėjo iš Vilniaus, Ka-
tedros aikštės. Judant link Rygos tiek iš Vilniaus, tiek iš

Talino prisijungė dar keli
tūkstančiai automobilių
ir motociklų. Atkartoti
istorinį Baltijos žygį
pasiryžo ir mažesnių
Estijos bei Lietuvos

miestelių gyventojai. Štai pakeliui
nuo Vilniaus link Latvijos sostinės Rygos,  prie

gausios kolonos jungėsi Širvintų, Ukmergės, Panevėžio,
Pasvalio vairuotojai. Kol kas tikslaus  skaičiaus nežino-
ma, bet manoma, kad šiame istoriniame žygyje dalyva-
vo apie 6000 automobilių. – 9 psl.
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6000 automobilių ir motociklų
virtinė atkartojo istorinį Baltijos kelią!
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ŠIAME NUMERYJE:

Dainavoje stovyklavo
jaunos šeimos – 6 psl.

50 metų kaupti lobiai – pakeliui 
į Čikagą – 8 psl. 

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Penktadienį, rugpjūčio 23 dieną, Vilniuje buvo pasiektas
Lietuvos rekordas: Baltijos kelio 30-mečiui skirta ins-
taliacija užregistruota kaip didžiausia radijo imtuvų de-

koracija. Sostinės Katedros aikštėje išdygusi instaliacija, ku-
rios ilgis – 19 m 25 cm, o aukštis – 16 m 60 cm, prilygsta 5
aukštų gyvenamajam namui ir joje yra 2145 radijo imtuvai.

Apie registruotą rekordą  paskelbė agentūros „Factum“
vadovas Vytautas Navaitis. Visus instaliacijoje panaudotus
senus radijo imtuvus sunešė žmonės, atsiliepę į LRT kvie-
timą tokiu būdu prasmingai paminėti svarbią Lietuvai sukaktį,
o kartu priminti apie radijo reikšmę suburiant tautą Baltijos
kelyje. – 14 psl.

Rekordinė dekoracija – Baltijos keliui atminti

Baltijos kelio radijo imtuvų instaliacija Katedros aikštėje – Lietuvos rekordas.                                        Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

,,Jeep Club Lithuania” ir
,,Facebook” nuotraukos

Kielionei pasiruošę.
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LAIŠKAI

G A N Y T O J O  Ž O D I S

ARKIVYSKUPAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį pilig-
rimai tradiciškai žygiuoja į Šiluvą iš Ty-
tuvėnų ir nuo Dubysos ir dėkoja Dievui
už laisvės dovaną. Per sovietmetį šis
rugpjūčio sekmadienis tapo kovos už
laisvę sekmadieniu. Tikintieji žmonės,
daugiausia Eucharistijos bičiulių sąjū-
džio nariai ir jaunimas, be valdžios lei-
dimo, kurio, suprantama, negalėjo gau-
ti, žygiuodavo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ši tai-
kinga eisena sovietinės valdžios atsto-
vams kėlė baimę; jie mąstė, kad jei da-
bar žmonės be leidimo žygiuoja į Šilu-
vą, kas žino, gal rytoj panorės nepri-
klausomybės. Pasirodo, nuogąstauta
nebuvo tuščiai. Kovo 11-ąją, nepapra-
šę Kremliaus leidimo, paskelbėme Lie-
tuvos Nepriklausomybę ir jau 29-eri me-
tai einame laisvės keliu. 

Didžiausia dovana, kuria Dievas
mus apdovanojo, yra laisvė. Pro-
tas, meilė ir laisvė yra žmogaus

gyvenimo gražiausi žiedai. Protu pa-
žįstame mus supantį pasaulį ir Dievą,
meile apglobiame mums brangius as-
menis, o laisvė mus iškelia virš visos
kūrinijos ir leidžia rinktis ne tai, kur
mus lenkia instinktai, bet tai, kas yra
geriausia. Laisvė leidžia mums būti gė-
rio pusėje ir siekti šio gėrio šaltinio –
Dievo. 

Tačiau Dievas, apdovanojęs žmogų
laisve, paliepė: Pasistenkite įeiti pro
ankštus vartus! (Lk 13, 24). Šis palie-
pimas skamba kaip paradoksas: žmo-
gau, esi laisvas, bet rinkis tai, kas
sunku. Ar Jėzaus kvietimas laisvam
žmogui eiti pro ankštus vartus ir rink-
tis ne platų, bet siaurą kelią nepanei-
gia pačios laisvės? Atrodytų, tarsi Die-
vas viena ranka apdovanoja, o kita – tą
dovaną atsiima, siūlydamas tai, kas
mūsų prigimčiai sunku. 

Žmogaus laisvė yra brangi, bet
drauge ir labai trapi dovana. Turint
laisvę galima tapti ne tik šventuoju, bet
ir nusikaltėliu. Gyvulys negali nusi-
kalsti, nes neturi laisvės ir vadovaujasi
instinktais. Alkanas liūtas neleidžia su-
medžiotu grobiu pirmiems pasisotin-
ti savo jaunikliams, bet pirmiausia
pats pasisotina.

Šiandien daugelis žmonių laisvę
supranta kaip galimybę žygiuoti plačiu
keliu ir patiems spręsti, ką pasirinkti.
Tačiau šitokia laisvė atidaro vartus nu-
sikaltimams. Dėl to Jėzus perspėjo:
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs
vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug

juo einančių. Kokie ankšti vartai ir
koks siauras kelias į gyvenimą! Tik ne-
daugelis jį atranda (Mt 7,13–14). 

Kai pasirenkamas platus kelias,
laisvė tampa pražūtinga. Dalis angelų
pareiškė netarnausią Dievui ir tapo ne-
laimingomis, piktomis dvasiomis. Ap-
reiškimo knygoje pasakojama (plg.
Apr 4,12), kaip slibinas trečdalį dan-
gaus žvaigždžių nužėrė iš dangaus į
žemę.

Tikros laisvės iš žmogaus neįma-
noma atimti, jei jis to nenori. Ne-
kaltą žmogų, kaip palaimintąjį

Teofilių, galima nuteisti ir uždaryti į
kalėjimą, bet ir tenai jis jausis laisvas.
Pal. Teofilius, tuomet vyskupas, iš Vla-
dimiro centralo, kuriame kalėjo sep-
tynerius metus, rašė: „Esu laisvas ka-
linys”. 

Tačiau laisvėje gyvenantis žmogus
gali būti pavergtas nebūtinai agresyvių

kaimynų, kaip tai buvo atsitikę mums,
lietuviams, bet ir žalingų įpročių, kaip
antai alkoholio, rūkymo, interneto ar
azartinių lošimų. 

Visiškai laisvas gali būti tik tas,
kuris turi drąsos eiti per „ankštus
vartus”. Tie ankšti vartai – tai kas-
dienis pasirinkimas tarp gėrio ir blo-
gio renkantis tik gėrį. Tie ankšti var-
tai – tai kasdienis apsisprendimas už
Dekalogą, bet ne pagonišką vergavimą
daiktams ir aistroms.

Kai sovietiniais metais Eucharis-
tijos bičiuliai paskutinį rugpjūčio sek-
madienį organizuodavo piligrimystę iš
Tytuvėnų į Šiluvą, valdžiai jie atrodė
esą nusikaltėliai. Tačiau jie, kaip ir pal.
Teofilius, buvo laisvi žmonės ir darė
tai, kas jiems atrodė reikalinga ir gera.
Už šią piligrimystę ses. Jadvyga Sta-
nelytė ir inž. Vytautas Vaičiūnas buvo
nuteisti; iš jų atėmė fizinę laisvę, bet ne-
pajėgė atimti dvasinės laisvės.

GERBIAMIEJI,

Manau, kad  visiems yra malonu, kai Lietuva pa-
minima pasaulio žiniasklaidoje mokslo, sporto, litera-
tūros, meno ar muzikos srityse. Tokios užuominos kar-
tais išnyra netikėtose vietose. Pavyzdžiui, Modest Pet-
rovič Mussorgsky operoje ,,Boris Godunov” (1874) ant-
rojo veiksmo pirma scena vyksta užeigoje prie Lietuvos
sienos, o Amilcare Ponchielli operos ,,I Lituani” (,,Lie-
tuviai”), parašytos 1874 m. ir 1884 m. pataisytos ir per-
vadintos ,,Alduna”, vyksta pačioje Lietuvoje. 

Bet yra dar viena opera, kurios veiksmas vyksta 19-
to šimtmečio Lietuvoje. Ją atsitiktinai radau bevarty-
damas vienos savo bibliotekos knygos puslapius, nors ne-
atrodo, kad joje būtų kas nors tikrai lietuviško. Tai Syll-
vio Lazzari dviejų veiksmų opera ,,Le sauteriot” (,,Žio-
gas”). ,,Le sauterelle” yra tarmiškas žiogo pavadinimas
prancūziškai. Toje kalboje  žiogas dar vadinamas ,,la sau-
terelle”. Opera  parašyta pagal Roche ir Perrier libretą,
paremtą Keyserlingo drama ,,Sacre dePrintemps” (,,Pa-
vasario apiegos”). Štai jos turinys:

Lietuviškoji Pelenė [?]  Orti, pravarde Žiogas, yra tik-
ra Mikkelio duktė, jo žmona Anna, uždangai kylant, guli
mirties patale. Daktaras duoda Orti vaistų, skirtų An-
nai, jei jos padėtis pablogėtų, perspėdamas merginą, kad
daugiau nei dešimt lašų būtų mirtini. Senoji Annos mo-
tina Trine papasakoja Orti legendą apie moterį, kuri mel-
dėsi, kad ji mirtų vietoj jos kūdikio ir jos malda buvo iš-
klausyta. Žinodama, kad ji yra nekenčiama, užguita juo-
dadarbė, Orti meldžia, kad mirtis  pasi imtų ją vietoj An-
nos. Orti slapta myli Indriką, kurį Madda po kivirčo pa-
liko, grumiasi su Joseph, naujuoju Mad dos mylimuoju.
Peiliams žybčiojant, Orti išgelbsti Joseph nuo mirtino
smūgio, tapdama  šventės heroje. Tačiau po keleto die-
nų ji sužino, kad Indrikas sugrįžo pas Maddą. Tikėda-
ma, kad neliko dėl ko gyventi, ji išgeria mir tiną dozę An-

nos vaistų.
Kadangi ši opera pirmą kartą buvo pastatyta Či-

kagoje, 1918 m., ar kas nors iš opera besidominčių či-
kagiečių negalėtų pasirausti Čikagos muzikiniuose ar-
chyvuose ir sužinoti ką nors apie ją daugiau ? Kokie dai-
nininkai joje dainavo? Ar ši keista opera buvo sėkmin-
ga? Kokie buvo kritikų atsiliepimai? Ar ji buvo pakar-
tota? Juk tai dar vienas, iki šiol negirdėtas, Lietuvos pa-
minėjimas muzikos pasaulyje.

Vytautas Matulionis,
Cleveland Heights, OH

ĮDOMIOS US POSTAL 
SERVICE PASLAPTYS

Per internetą DRAUGĄ perskaitau jo išleidimo
dieną ar būčiau Kaune, ar Santa Monicoje. Į S.M. po ke-
leto dienų paštu ateina ir ,,popierinis” DRAUGAS.
Nors ir prekinis traukinys, ir sunkvežimis iš Čikagos iki
S.M. atvyksta per tris dienas, DRAUGAS vėluoja ne ma-
žiau savaitės, o kartais ir dvi ar daugiau. Išvada – laik-
raštis praguli keletą dienų kokiame tai sandėlyje. Ar pi-
nigus už sandėliavimą gauna kažkokie ,,veikėjai” ?

Rugpjūčio 13 dieną pašto dėžutėje radau du DRAU-
GUS – vienas liepos 30 dienos, o antras – liepos 11. Čia
jau visai įdomu: kur ir kaip tie du ,,keleiviai” po US Pos-
tal Service labirintus susitiko? Antrojo kelionė truko visą
mėnesį – tai, kiek atsimenu, yra mano laikraščio ,,san-
dėliavimo” rekordas. Kur ir kodėl liepos 11 dienos
DRAUGAS buvo paslėptas? Kviečiu skaitytojus pasi-
dalinti nuomonėmis.

Algirdas Avižienis
Santa Monica, CA

Dėl to apaštalas Paulius Dievo var-
du mus ragina: Mano sūnau, nepanie-
kink Viešpaties drausmės  ir nenusi-
mink jo baramas, nes Dievas griežtai
auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną
sūnų, kurį priglaudžia (Žyd 12, 5).

Ankšti laisvės vartai 
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

 

1989 rugpjūčio 25 d.

Baltijos kelyje mintimis buvo ir pasaulio žmonės

Prieš 30 metų sustojome Bal-
tijos kelyje ir susikabinome
rankomis trijų Baltijos šalių –
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

žmonės. Pamenu, ir mūsų šeima
stovėjo šioje istorinėje gyvoje gran-
dinėje. Tuomet, važiuodami už mies-
to, kur turėjome įsijungti į Baltijos
kelią, pasiėmėme kaspinų – tam
atvejui, jeigu grandinėje žmonių
būtų per mažai ir jų rankos nesusi-
siektų. Tačiau tų kaspinų taip ir ne-
prirekė. Dalyvių susirinko tiek, kad
visi stovėjome susiglaudę pečiais, o
kai kuriose vietose gyvoji grandinė
buvo dviguba ar net triguba, su to-
lyn nusidriekiančiomis atšakomis.
Tuomet visi joje stovintys jautėme
neaposakomą vienybę, stiprybę ir
nesuardomą dvasinį ryšį. Gal dar ir
todėl, kad tris mūsų šalis sujungęs
Baltijos kelias iš tiesų nematoma
jungtimi sujungė visame pasaulyje
gyvenančius lietuvius, latvius, estus.
Ir ne tik juos – mūsų – kelių milijo-
nų tąsyk Baltijos kelyje stovėjusių
gretas mintimis papildė ir kitų tau-
tų žmonės, palaikantys laisvės ir is-
torinės tiesos siekius, smerkiantys
Molotovo-Ribentropo pakto palai-
mintus okupantų užmojus. Tuo-
met, kai visi laikydamiesi už rankų,
pasukome istorijos ratą, Čikagoje lei-
džiamas ,,Draugas” daug pasakojo
ir apie Lietuvą, ir apie JAV gyve-
nančių lietuvių iniciatyvas, ir apie
JAV ir viso pasaulio politikų bei
spaudos reakciją į Baltijos įvykius. 

1989 rugpjūčio 25 d.
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Kameros ir mikrofonai nesitraukdami lydėjo Rose Na-
majunas per pirmąsias kelias jos atostogų Lietuvoje
dienas. Filmavimo įranga ir kelių žmonių komanda fik-
savo kiekvieną judesį Kauno sporto muziejuje, krep-
šinio rungtynėse „Žalgirio” arenoje tarp Lietuvos ir
Serbijos, prie pietų stalo kavinėje Kaune, bendraujant
su Lietuvos kovotojais ir klinikoje, jai lankant sunkiai
sergančius vaikus. Tai režisierius Marius Markevičius
kuria dokumentinį kūrinį apie kovotoją, kuri 2017 ir
2018 metais tapo UFC lengvo svorio (48–52 kg) pa-
saulio čempione. 

R. Namajunas išgarsėjo smarkiais smūgiais ir
aukštais spyriais, bet M. Markevičius 27 metų
kovotoją išvydo kitokią. „Įdomiausia tai ir yra

– jos asmeninis gyvenimas yra kitoks nei tas, kurį
žmonės įsivaizduoja, matydami, kaip ji kovoja. Rose
yra labai švelni, nepaisant to, kad užaugo patirdama
didelių sunkumų ir išbandymų, – sakė M. Markevi-
čius. – Vargu, ar žmogus galėtų iškilti taip aukštai
šiame sporte, jei vaikystė būtų tobula. Tokių kovo-
tojų yra ne vienas, jų istorijos tuo panašios, bet Rose
sugebėjo likti rami, maloni ir dvasinga”.

M. Markevičiui, visai jo filmavimo komandai,
taip pat ir krepšininkui Rimantui Kaukėnui įstrigo
R. Namajunas vizitas onkologinėmis ligomis ser-
gančių vaikų klinikoje. „Ten Rose jautėsi labai lais-
vai, labai gyvai bendravo su vaikais, – pasakojo re-
žisierius. – Ten lankantis ji pastebėjo pianiną. Ir ji
pradėjo skambinti – tai buvo kažkas labai netikėta.
Man atrodo, kad ji galėtų būti pusiau profesionali pia-
nistė. Jos mama yra profesionalė ir mokė ją dar vai-
kystėje. Aš žinojau, kad Rose moka skambinti pia-
ninu, bet net neįtariau, kad taip gerai. Mūsų buvo gal
20 žmonių – visiems buvo malonus šokas. Ji grojo kla-
sikinį kūrinį, kuris visus sužavėjo. Rose turi daug ne-
tikėtų talentų”.

Kaip ir R. Namajunas, M. Markevičius pats yra
gimęs ir augęs JAV. Tiesa, jų senelių ir tėvų istori-
jos skiriasi. M. Markevičiaus seneliai paliko tėvynę,
bėgdami nuo karo, kai režisieriaus tėvai dar buvo
maži. Jis pats gimė ir augo Los Angeles. R. Nama-
junas seneliai tebegyvena Lietuvoje, tik jos tėvai –
dailininkas ir chorvedė – patraukė į kitą Atlanto
pusę, kur 1992 m. Milwaukee gimė Rose. Ji buvo ma-
čiusi M. Markevičiaus kūrybinius darbus ir juos la-
bai palankiai vertino. Todėl režisieriui buvo paprasta
susitarti su ja dėl naujo projekto, labiau orientuoto
į JAV rinką, kuriai R. Namajunas yra atpažįstama
turbūt dar geriau nei Lietuvos.

M. Markevičius nori žiūrovams labiau papasa-
koti apie R. Namajunas gyvenimą Jungtinėse Vals-
tijose, atskleisti jos santykius su Pat Barry. 40-metis
amerikietis taip pat yra žinomas buvęs kikboksi-
ninkas ir MMA kovotojas, dabar dirbantis treneriu
ir dėl darbų negalėjęs atvažiuoti su Rose į Lietuvą,
nors čia jau yra buvęs ir šįkart turėjo bilietus. „Jie
abu labai mieli. Jis per televiziją irgi atrodo kietas,
bet praėjus bendrauti greitai suvokiau, kad Pat la-
bai mielas ir malonus žmogus, – kalbėjo M. Marke-
vičius. – Kai jie būna kartu, abu būna labai mieli ir
juokingi. Ypatinga pora. Todėl mes ir bandome su-
kurti meilės istoriją”.

Nebūdamas kovos menų žinovas, režisierius
kuria dokumentiką apie kovotojus, nes jaučia, kad
Rose Namajunas pasaulis yra kur platesnis nei aš-
tuoniakampis UFC narvas. „Aš nesu didelis MMA
sirgalius, bet žmonių emocijos sporte ir jų asmeni-

TELKINIAI

DONATA KOVERIENĖ

Kai Lietuvoje gyvenai,
Šaltos žiemos gūdžiais vakarais
Ilgėjaisi tos vasaros šviesos,
Kurios, atrodė, nesulauksi niekados.

Todėl tas pirmas saulės spindulys –
Nors tik blankus pavasario 

šypsnys –
Atrodė kaip vilties ir vasaros šauklys.
Jei kantriai lauksi – vasara ateis
Smaragdo žalumos laukais.
Bet Lietuvėlės vasara trumpa –
Išbarsčius pienes vėl paliks tave,
Todėl surišk žolynų glėbį,
Kurį visus metus turėsi.

Šią neįprastai lietingą Floridos vasarą pami-
nėjome St. Petersburgo Lietuvių klube rišda-
mi žolynų glėbius Šv. Marijos Ėmimo į Dangų

garbei. Mūsų nariai išdabino klubą gražiausiomis
vasaros puokštėmis, kuriose puikavosi žalios sruo-
gelės ir net ,,rojaus paukščių” auksiniai kuodeliai.
Kaip sakė klubo direktorė Janina Naujokas, Žolinė
– tai slenkstis tarp išdykusios vasaros ir kantriai ty-
kančio rudens. Ji papasakojo apie nuostabiausias žo-
lynų šventinimo tradicijas įvairiuose Lietuvos re-
gionuose, apie gėlėmis nudabintas bažnyčias Šv. Mer-
gelės Ėmimo į Dangų šventei.

Žolynų žinovės ir teisėjos – Irena Adickas,
Dana Švedienė ir Jolanta Rymatienė – ilgai tarėsi,
kol išrinko gražiausias  puokštes. Laimėtojams – Fi-
limenai Cabana, Svajūnui Grucei ir Danai buvo įteik-
ti gardūs prizai.

Donata Koverienė – St. Petersburgo Lietuvių
klubo pirmininkė.

nio gyvenimo istorijos yra
kai kas žymiai plačiau, –
pabrėžė M. Markevičius. –
Jei gali sujungti sportą, ku-
ris toks populiarus JAV, ir
įdomią gražią istoriją, aš
jaučiu, kad galima sukurti
kažką įdomaus”.

Po to, kai šių metų ge-
gužės 27 dieną kovotoja Rio
de Janeire antrą kartą gin-
dama pasaulio čempionės
titulą nusileido brazilei Jes-
sicai Andrade, R. Namaju-
nas nekalbėjo apie sugrįži-
mo į ringą datą. Kovotoja
pripažino, kad šiuo metu il-
sisi ir beveik nesitreniruoja.
Tačiau ji planuoja sugrįžti.
„Ji dar nenustatė, kada ir
kur, bet netrukus apsi-
spręs”, – sakė M. Markevi-
čius.

Parengta pagal 15min.

SURIŠK ŽOLYNŲ GLĖBĮ

Prizinė Žolinių puokštė.      Janinos Naujokas nuotraukos

Dana, Svajūnas, Filimena.

Režisierius 
M. Markevičius:
Rose turi daug 
netikėtų 
talentų

Marius Markevičius ir Rose Namajunas.   LKF nuotr.

Rose Namajunas ir Joanna Jedrzejczyk kova. „Scanpix” nuotr.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Rugpjūčio 13 d. pas Klaipėdos miesto
merą Vytautą Grubliauską apsilankė
šaulių atstovai: Lietuvos šaulių sąjungos
(LŠS) V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezi-
dentas Stasys Ignatavičius, Vakarų (Jū-
ros) šaulių 3-ios rinktinės vadas ats. mjr.
Rolandas Lukšas, LŠS Centro valdybos
narys Juozas Janušaitis, Lietuvos šaulių
sąjungos išeivijoje (LŠSI) Gen. T. Dau-
kanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytau-
tas Jurevičius, Los Angeles J. Dauman-
to šaulių kuopos vadas Klemensas Pet-
rus ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo
narys Jonas Ivaškevičius. 

Pokalbį su meru pradėjęs LŠS Iš-
eivijoje šaulių kuopos vadas V.
Jurevičius pabrėžė mero V. Grub-

liausko indėlį bendradarbiaujant ir
įgyvendinant Išeivijos šaulių projektus
įamžinant žymius Mažosios Lietuvos ir
Klaipėdos krašto veikėjus, įprasmi-

2019 m. spalio 5 d., šeštadienį, Švč. Mer-
gelės Marijos Dangun Ėmimo bažny-
čioje (Assumption Church of the Bles-
sed Virgin Mary), Morristown, New Jer-
sey (91 Maple Avenue), koncertuos
pianistė Frances Covalesky (Kavaliaus-
kaitė). Ji atliks Frédéric Chopin kūrinius,
programoje taip pat – Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio, Claude Debussy,
Sergei Rachmaninoff ir kitų kompozi-
torių veikalai. Įžanginį žodį tars Seton
Hall universiteto prof. Jurga Marshall.
Po koncerto bus vaišės ir pabendravi-
mas su pianiste, organizacijų vadovė-
mis bei prof. Marshall.  

Koncerto pelnas skiriamas dr.
Vinco Kudirkos lituanistinei
mokyklai ir labdaros organi-

zacijai ,,LEARF” (Lithuanian Educa-
tion Assistance Relief  Fund). Labdaros
organizacija ,,LEARF”, kuriai vado-
vauja dr. Rozalija Šomkaitė, remia ta-
lentingus studentus, siekiančius aukš-
tojo mokslo. Studentų atrankos proce-
sas yra griežtas, daug reikalaujantis.
Dr. Vinco Kudirkos lituanistinei mo-
kyklai, kuri veikia Elizabeth, New Jer-
sey, vadovauja Aušra Aleliūnaitė-Co-
valesky. 

Lietuvių kilmės pianistė Frances
Covalesky gimė New Jersey valstijoje.
Bakalauro laipsnį įsigijo Rutgers uni-
versitete, Douglass College. Būdama 18
m. laimėjo universiteto fortepijono
konkursą, atlikdama kompozitoriaus
Mendelssohn koncertą fortepijonui g-
moll.  New Yorko Manhattan School of
Music muzikos akademijoje įsigijo
fortepijono magistro laipsnį, o muzikos
daktaratą – Florida University of  Mia-
mi School of  Music. Daktaro diserta-
cijoje pianistė nagrinėjo Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūrybą. Apie
Čiurlionį ji skaitė paskaitą New Yorko
valstybiniame universitete (SUNY,
State University of  New York), Pots-
dam, New York, mieste. Pianistė lai-
mėjo stipendiją muzikos studijoms tę-
sti Zalcburgo Mozarteume, Austrijoje.
Miami miesto tarptautiniame forte-
pijono konkurse ji laimėjo antrą vietą.
Muzikos kritikai teigiamai atsiliepia
apie Frances Covalesky grojimą.
„Scranton Tribune” laikraščio kritikė
Dolores Peters Beardell pianistę pa-
vadino ,,fantastiška”, o jos grojimą
palygino su drugelio plasnojimu kla-
višų paviršiumi.  

Frances Covalesky yra grojusi su
New Jersey Pops orkestru, kuriam va-
dovavo dirigentas Michael Buglio, ir su
Hanover Wind Symphony orkestru. F.
Covalesky yra grojusi Čikagos kultūros
centre, Lietuvos ambasadoje, Was-
hingtone, D.C., ir 2010 m. Vilniuje vy-
kusiame meno festivalyje ,,Sugrįži-
mai”. 

Pianistės Frances Covalesky
koncertas

Frances Covalesky dėsto muziką
College of  St. Elizabeth kolegijoje,
Morristown, New Jersey. Ji taip pat
moko dainavimo Dover, New Jersey,
miesto mokyklose. Ji priklausė Coun-
ty College of  Morris kolegijos, Caldwell
universiteto ir Don Bosco College ko-
legijos, Newton, New Jersey, muzikos
fakultetams. Yra laimėjusi muzikos
pedagogikos premijas. F. Covalesky
buvo išrinkta kelių fortepijono kon-
kursų vertintoja. Ji dažnai groja Mor-
ris, New Jersey, apskrities rengia-
muose koncertuose ir Rutgers univer-
siteto Zimmerli meno muziejaus ren-
giamose koncertų serijose. 

Aukos labdaros organizacijoms,
kurioms skiriamas koncerto pelnas,
maloniai priimamos.  Aukas galima nu-
rašyti nuo mokesčių. Įėjimas į koncertą
nemokamas, bet pageidaujama, kad
norintieji dalyvauti iš anksto užsire-
gistruotų. 

Daugiau informacijos: dr. Rozalija
Šomkaitė:  somkaite@aol.com

Aušra Aleliūnaitė-Covalesky:  aus-
ra312@hotmail.com

Susan Savaiko:  973-328-2850 

Parengė Rimas Černius

F. Covalesky muzika tarnauja kilniems tiks-
lams. Rengėjų nuotr.

Klaipėdos miesto meras apdovanotas
Šaulių žvaigždės medaliu

nant Mažosios Lietuvos istoriją mūsų
valstybės istorijoje. Buvo atliktas di-
delis bendras darbas, kuris neliko neį-
vertintas LŠSI vadovybės. V. Jurevičius
perskaitė LŠSI vado Juliaus Rūtenio
Butkaus įsakymą dėl apdovanojimo
Klaipėdos miesto merą Vytautą Grub-
liauską Šaulių žvaigždės medaliu. Pa-
sinaudojus proga, šiuo garbingu Išei-
vijos šaulių medaliu buvo apdovanotas
ir Vakarų (Jūros) šaulių 3-ios rinktinės
vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas. Po ap-
dovanojimo ceremonijos šiltoje aplin-
koje buvo kalbama apie artėjantį Klai-
pėdos krašto atvadimo 100-mečio jubi-
liejų. 

Tikimės, kad artėjant jubiliejui,
Klaipėdoje iškils didingas monumen-
tas įprasminantis Klaipėdos krašto at-
gavimo sukaktį. Miesto meras patiki-
no, kad šauliai bus kviečiami šiam
kilniam darbui ir bus numatytos šau-
lių veiklos gairės. Atsisveikinant Klai-
pėdos miesto meras V. Grubliauskas pa-
dovanojo kuopos vadui V. Jurevičiui
Klaipėdos miesto vėliavą.   

LŠS V. Putvinskio-Pūtvio 
klubo inf.

Mero kabinete – šauliai V. Jurevičius ir S. Ignatavičius.

Į Čikagą atkeliaus Klaipėdos miesto vėliava. LŠS nuotraukos

Šaulių atstovai Klaipėdoje.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENImO

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

RIMA BURAUSKIENĖ

Šią vasarą, kaip ir kiekvieną vasarą, jau-
nieji sendraugiai su savo mažamečiu at-
žalynu iš arti ir iš toli skubėjo į Daina-
vos stovyklą kartu praleisti nuostabią
savaitę su savo tautiečiais. Senus ir
naujus stovyklautojus suburia noras iš-
laikyti lietuvybę, kalbėtis lietuviškai ir
svarbiausia – galimybė vaikams pabūti
savo bendruomenėje.

Birželio 15-ąją ateitininkų Send-
raugių 2 šeimų stovykla tema
,,Pasaulėžiūra” prasidėjo įsikū-

rimu, atidarymu prie vėliavų ir susi-
pažinimo vakaru prie laužo. Šeimos iš-
radingai prisistatė dainomis, trum-
pais vaidinimais, atstovaudami įvai-
rioms pasaulio šalims. Šaunūs sto-
vyklos vadovai šeimų pasirodymus
sujungė į nuotaikingą kelionę po pa-
saulį. 

Stovyklautojai kiekvieną dieną
pasitiko ir palydėjo vėliavų pakėlimo
ir nuleidimo ceremonija. Kasdien po
pietų dalyviai rinkosi šeimos laikui,
kur dr. Linas ir Rima Sidriai kartu su
vadovais vedė susikaupimo pusva-
landį. Kartu kalbėjo rožančių, išmoko,
kaip kasdieniniame gyvenime įvesti
maldos laiką šeimoje. Taip pat išmoko
penkių pirštų maldą ir kartu giedojo
bei išmoko vaikų mėgstamą giesmę
„Dievas stato namus“. 

Antradienio rytą vaikai iškeliavo
į rytinius užsiėmimus gaminti rank-
darbių. Tėvelius su platesne visata
supažindino dr. Michael Myers pas-
kaitoje “A Wider Perspective on Our
World: Searching for Earth-like Planets
Around Other Stars”. Paskaitos daly-
viai sužinojo apie naujausius astro-
nomijoje naudojamus metodus ir nau-
jai statomus galingiausius teleskopus.
Popietę stovyklautojai praleido besi-
maudydami ir žaisdami Spyglio ežero

Jaunos šeimos
stovyklavo Dainavoje

Ateitininkų namų
40 m. jubiliejus

2019 m. rugsėjo 7 d.
Pabendravimas 6 val. v.

Vakarienė 7 val. v.
Ateitininkų namų sode

1380 Castlewood Dr,
Lemont, IL

Registruokitės iki rugpjūčio 25 d.
skambinant Dainai Siliūnienei

(630) 852-3204 arba
rašant Lidijai Polikaitienei 

el. paštu: lidpolikaitis@mac.com

Palydėkime vasarą 
Dainavoje!

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d.

Registruokitės rašant 
Romai Kuprienei 

el paštu: mamaRoma@gmail.com

pliaže. Prižiūrimi tėvelių ir pliažo sar-
gės vaikai statė smėlio pilis, plaukio-
jo pripučiamais žaislais, šokinėjo nuo
tiltuko. Po sočios lietuviškos vakarie-
nės šeimynos susibūrė Baltuosiuose
rūmuose linksmiems žaidimams, kur
tėvai ir vaikai norėdami laimėti turė-
jo ne tik geriausiai mėtyti kamuolį, bet
ir geriausiai žinoti Lietuvos ir Daina-
vos istoriją, taip pat turėti gerą atmintį
ir galėti išspręsti matematikos už-
duotis. Visos komandos stengėsi su-
rinkti kuo daugiau taškų. Geriausiai
tarpusavyje bendradarbiavusi ko-
manda laimėjo. 

Trečiadienio rytą tėvai klausėsi
Linos Sidrytės-Nealon paskaitos ,,Kiek-
vienam krašte, mūsų kiemuose: žmo-
nių prekyba, prostitucija ir išnaudo-
jimas”. Sužinojo, kokie potencialūs
pavojai gali tykoti vaikų, kaip plačiai
vis tik yra paplitusi ši kartais sunkiai
pastebima problema. Tuo metu vaikai
su savanoriais tėveliais ir vadovais, ne-
pabūgę karščio, išėjo prie ežero pasi-
rinkti medžiagos bei gaminti savo pro-
jektų. Dvyliktą dienos vaikai pavargę,
bet laimingi grįžo nešini savo darbe-
liais. Po skanių priešpiečių, kaip ir daž-
ną dieną, mažiausieji dalyviai nuėjo
pailsėti, o vyresni nuskubėjo prie eže-
ro. Po vakarienės, meno vakare, maži
ir dideli stovyklautojai mokėsi “lindy
hop” šokio, statė sausainių ir saldainių
pilis ir pirštais dažė pasaulį. 

Ketvirtadienio rytą stovyklautojai
pradėjo vėliavų pakėlimo ceremonija
ir pusryčiais, po kurių vaikai noriai
ėjo į rytinius užsiėmimus, kur gamino
gražius plastikinius knygų skirtukus
ir raides. Tėveliai dalyvavo diskusijo-
je ,,Emigracija – Kas? Kaip? Ir ko-
dėl?” Diskusiją vedė Giedrė Len-
čiauskas. Ji pasakojo savo kelionių
istorijas ir įspūdžius, parodė nuo-
traukų. Diskusijos dalyviai taip pat pa-
sidalijo savo neįprastais patyrimais. Po
paplūdimyje praleistos popietės ir va-
karienės stovyklautojai ketvirtadie-
nio vakarą dalyvavo susikaupimo va-
kare. 

Penktadienį tėvai susipažino su
Dainavos stovyklos istorija. Buvo ro-
domas filmas su Juozo Polikaičio ir Ri-
mos Birutienės pristatymu apie sto-
vyklos praeitį, dabartį ir ateitį. Pasa-
kojimas parodė, kaip atkakliai pokario
išeiviai siekė išlaikyti lietuvybę vaikų
vasaros atostogų metu. Jų pastangos
nenuėjo veltui, Dainavos stovykla jau
daugiau kaip šešiasdešimt metų kiek-
vieną vasarą suburia daugybę lietuvių
vaikų. Vaikai smagiai ir kūrybingai
penktadienio rytą leido su vadovais ir
savanoriais tėvais. Dalį penktadienio
popietės dalyviai praleido prie ežero,

o kitu metu dalyvavo šv. Mišiose, ku-
rias aukojo kunigas Fr. Bosco iš Man-
chester miesto parapijos. Penktadienio
vakarą vaikai ir šeimos rodė dainavi-
mo, grojimo ir kitus talentus, žiūrovai
kartu dainavo, plojo ir palaikė pasi-
rodančius. Po talentų pasirodymo sto-
vyklautojai linksmybes pratęsė šok-
dami kieme. 

Penktadienį stovyklos uždarymo
ceremonijoje Vaiva Čyvienė kartu su
organizacijos komitetu – Vika Gylyte-
Bursua, Monika Gylyte-Žukauskiene
ir Viktute Tijūnėliene – padėkojo vi-
siems vadovams, savanoriams, daly-
viams ir visiems prisidėjusiems prie
šios puikios stovyklos.

Šeštadienio rytą stovyklautojai
atsisveikino su senais ir naujais drau-
gais, planuodami kitą vasarą vėl su-
sitikti Sendraugiai 2 organizuojamoje
stovykloje bei smagiai praleisti sa-
vaitę lietuviškoje Dainavoje.

Stovyklautojos Gaja Sidrytė-Caple su duk-
ryte Islute saulės nebijo.

,,Mes su rūtom, mes su saule, mūsų kelias skrist padange”. Trys draugės, iš k.: Lija Didž-
balytė, Daiva Rusinaitė ir Ina Didžbalytė veda stovyklautojų pulkus Dainavoje. 

Rimos Kuprytės-Rusinienės nuotraukos

Ateitininkų sendraugių Jaunų šeimų stovyklos dalyviai Dainavoje.
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Lietuvos ribų tęsia Lietuvos Žurnalistų Sąjungos Lie-
tuvoje sukurtas solidaraus lietuvių laikraštininkų
bendravimo tradicijas, vadovaudamasi šiais įstatais.”
Nurodant organizacijos tikslus pabrėžiama, kad ji lie-
tuvius žurnalistus telkia „pagrindinių tautos ir
žmogaus laisvių gynimo, ypač jų atgavimo Lietuvo-
je pastangoms stiprinti bei ugdyti savojoje bei tarp-
tautinėje spaudoje ir santykiuose su kitų tautų žur-
nalistais ar tarptautinėmis organizacijomis”.

Centro valdyba buvo renkama susirašinėjimo
būdu kurio nors vieno skyriaus pagrindu. Sąjungai
įvairiu metu vadovavo New Yorko, Čikagos, Detroi-
to, Los Angeles skyrių nariai. Dar buvo minimi Cle-
velando, Toronto, Vakarų Vokietijos, Sydney skyriai. 

Nurodyta, kad „LŽS veiks užsieniuose tol, kol Lie-
tuva yra okupuota, ligi vėl atgaus jai prideramas lais-
ves bei teises – suverenumą. Lietuvos išlaisvinimo at-
veju Sąjungos būstinė perkeliama į visais atžvilgiais
nepriklausomos Lietuvos teritoriją ir Sąjunga per-
organizuojama laisvos valstybės sąlygas atitinkan-
čiais pagrindais. Užsienio veikloje susidarę archyvai
bei kitoks turtas perduodamas Lietuvoje išrinktajai
LŽS CV”.

Organizacija pradėjo intensyviai rūpintis savo
veiklos ekonominiu pagrindu  – finansais. Lėšos

buvo kaupiamos iš nario mokesčio, įvairių aukų, o
pagrindą sudarė spaudos balių pelnas. Lietuvių ŽS
išeivijoje tęsė kauniškės pirmtakės tradiciją – 1972–
1978 m. Čikagoje buvo surengti 7 baliai, ku rių kiek-
vienas duodavo po 1 500–2 000 dolerių pelno. Jei į pir-
muosius susirinkdavo po 500–600 svečių, tai į pa-
skutinius, kurie vykdavo Čikagos „Martinique” sa-
lėje, – per 900. Vakarų metu būdavo skaitomos pas-
kaitos, pasirodydavo meno atlikėjai. Los Angeles sky-
rius 1985 m. organizavo mokamą Nelės ir Arvydo Pa-
ltinų koncertą, žurnalistų popietę su pietumis. Au-
kos rinktos įvairių kitų popiečių metu, per iškiliems
žurnalistams rengtas akademijas. Paskutinis są-
jungos balius įvyko 1998 m. New Yorke, deja, į jį at-
ėjo tik apie 70 garbingo amžiaus narių.

Išeivijos organizacijos ugdė ir žurnalistų pamainą.
1952 m. spalį–gruodį prie Loyola University buvo
organizuotas žurnalistikos kursas, kurį išklausė

50 jaunuolių, o diplomus universiteto vardu gavo 33.
Žurnalistikos kursą (kas treji metai) 1953 m. įsivedė
Pedagoginis lituanistikos institutas. Paskaitas skai-
tė kun. Juozas Prunskis, lektoriai iš šalies. Šalia teo-
rijos dalykų studentai lankė lietuviškas redakcijas
ir spaustuves. 

Po konferencijos Tabor Farm rūpinimosi jauni-
mu iniciatyvą perėmė Lietuvių ŽS – 1972 m. įsteigtas
dr. Petro Daužvardžio 11 spaudos fondas, kurio pra-

dinis kapitalas surinktas per pirmąjį spaudos balių.
Jis skyrė premijas ir stipendijas jauniems žurna-
listams, spaudos bendradarbiams. Tų metų žiemą CV
organizavo spaudos bendradarbių kursus, kuriuos
lankė 16 jaunuolių. 1973 m. rugsėjo 14–16 d. jaunieji
žurnalistai sušaukė suvažiavimą Union Pier gy-
venvietės „Gintaro” poilsio namuose prie Michiga-
no ežero.

Išsklidę po plačią Ameriką, Lietuvių ŽS nariai,
remdamiesi Vokietijos meto kolegų pavyzdžiu, vis
svajojo susirinkti į suvažiavimą. Kai Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės centro valdyba nutarė 1971 m.
rugsėjo 19–20 d. Tabor Farm prie Michigano ežero or-
ganizuoti bendruomenės, spaudos ir radijo veikėjų
susibūrimą, V. Alanto vadovaujama valdyba nutarė
pasinaudoti ta proga ir ten pat sušaukti Lietuvių ŽS
narius, tiesa, renginį pavadinti kukliau – konferen-
cija. Atvyko 32 dalyviai.

Konferencija buvo pavadinta kadenciją bai-
giančios valdybos pabaigtuvių vainiku, organizaci-
jos atgimimo faktu. „Po šios konferencijos egzilinė
LŽS-ga įeina lietuvių išeivijos istorijon kaip turinti
aiškius tikslus ir gerai konsoliduota organizacija. [...]
Ji yra stipriai jungiama [...] bendrų tikslų – organi-
zuotai tobulintis patiems, kelti lietuviškosios spau-

dos kultūrinį lygį, puoselėti lietuvybę ir
tautinę kultūrą ir savo plunksnomis ko-
voti už tautos laisvę ir Lietuvos Nepri-
klausomybę”. 

Valdyba atsiskaitė už savo darbą,
nutarta prie lituanistinių mokyklų
steigti žurnalistikos kursus, išleisti
žurnalistikos vadovėlį, siekti, kad spau-
da būtų etiška.

J. Prunskio redaguotas žurnalisti-
kos vadovas „Žurnalistika” išleistas
1974 m. Čikagoje. Jame per 30 žino mų iš-
eivijos mokslo, kultūros veikėjų, žur-
nalistų pateikė žinių apie spaudos vei-
kimo principus, žanrus, etiką, autorines
teises, poligrafiją, Lietuvių ŽS. Tai buvo
pirmas rimtas leidinys apie žurnalisti-
ką lietuvių kalba, nepraradęs aktualu-
mo ir šiandien.

Lietuvių ŽS tęsė pirmųjų dviejų
suvažiavimų tradiciją suteikti garbės
nario titulą labiausiai nusipelniusiems
žurnalistams. Garbės nariais buvo pa-

skelbti Julijonas Būtėnas, Vladas Jakubėnas, Adol-
fas Klimas-Kelmutis, prel. Juozapas Antanas Kara-
lius, Jonas Kardelis, Kazys S. Karpius, Kęstutis K.
Miklas, kun.  Juozas Prunskis, Bronys Raila, Leo-
nardas Šimutis, prof. Juozas Žilevičius, Mykolas
Vaidyla. Jie buvo pagerbti įvairiuose renginiuose,
spaudos straipsniuose, o kai kurie  – V.  Alantas,
J. Būtėnas, B. Raila, J. Prunskis – iškilminguose su-
sirinkimuose-akademijose.

Sąjungos skyriai rengė susitikimus su visuo-
mene. Juose buvo kalbama ne tik apie žurnalistiką,
bet ir apie literatūros ir teatro kritiką, Amerikos ar-
chitektūrą, modernų šokį, pasirodydavo meno meist-
rai. Pavyzdžiui, 1973–1975 m. privačiuose namuose
būta 13 popiečių, kuriose dalyvaudavo po 50–60 sve-
čių. Pranešimus skaitė dr. Kazys Karvelis („Žurna-
listo vaidmuo Lietuvos laisvinimo byloje”), B. Gra-
žulis („Lietuvio žurnalisto dualizmas”), J. Vaišnys
(„Ar žurnalistu gimstama, ar tampama”), dr. Zeno-
nas Rekašius („Santykiai su Lietuva: praeities klai-
dos ir ateities perspektyvos”), kultūros įvykius ap-
žvelgė B. Raila, V. Rastenis ir kt.

„Lietuvis žurnalistas” stropiai pranešdavo apie
mirusius kolegas, skelbdavo nekrologus.

Šis straipsnis buvo išspausdintas almanache ,,Žurna-
listika” 2019  (I). Čia pateikiamas adaptuotai.

Bus daugiau

Atstovavusi
laisvam
lietuviškam
žodžiui
pasaulyje (3)
Lietuvių žurnalistų
sąjungos veikla
Vokietijoje, JAV ir kitur

DOMAS ŠNIUKAS

Tęsinys. Pradžia – rugpjūčio 20 d. numeryje

Atgimimo dešimtmetis

Lietuvių ŽS atgimimas prasidėjo tada, kai 1967 m.
centro valdyba buvo išrinkta iš detroitiečių. Jai
vadovauti ėmėsi paskutinis nepriklausomos Lie-

tuvos ŽS pirmininkas, rašytojas ir žurnalistas
V. Alantas. Valdyba energingai ėmėsi darbo, visų pir-
ma stiprindama viešąją komuni-
kaciją. Išspausdinta ir išplatinta
„Lietuvių žurnalistų sąjungos
centro valdybos deklaracija”. Joje
nepagailėta kritikos ligšiolinei
organizacijos veiklai, kuri „da-
bar skendi kažkokiose miglose”,
„niekur nesireiškia išeivijos vi-
suomeniniame gyvenime”, kai
spaudos darbininkai, spaudos kū-
rėjai yra „didžioji pasaulio galy-
bė”. Valdyba ėmėsi narių apskai-
tos, gaivino skyrių darbą, susirū-
pino finansais, išdėstė ambicingą
sąjungos metraščio – Lietuvos ŽS
tradicijos tąsos – leidybos planą.
„Baigminėse pastabose” pabrėžė,
kad „tie mūsų užsimojimai pa-
vyks tiek, kiek Jūs juos paremsi-
te”. Ši universali sėkmės / nesėk-
mės formulė pasireiškė per visą
Lietuvių ŽS istoriją.

Detroitiečių CV 1967–1971 m.
įtvirtino sąjungos veiklos modelį,
kuriuo iš esmės buvo vadovaujamasi iki pat šaltojo
karo pabaigos, kai Lietuva atsikovojo nepriklauso-
mybę ir atkrito pagrindinė išeivijos aspiracija – at-
stovauti jai pasaulyje, o pokario išeivijos atstovai su-
laukė garbingo amžiaus. 1971–1978 m. veikusios
kun. Juozo Vaišnio vadovaujamos CV pagal šį mo-
delį veiklą stiprino. 1967–1978 m.  – aktyviausios
Lietuvių ŽS veiklos tarpsnis. Pastebėtina, kad 1967
m. sąjunga turėjo 80 narių, o 1971 m. – jau 252, užvesta
jų kartoteka su užpildytomis anketomis, daugelio fo-
tografijomis.

Detroitiškė valdyba visų pirma įsteigė infor-
macinį leidinį „Pranešėjas” (redagavo V. Alantas), ku-
ris pasirodydavo maždaug du kartus per metus
(1969–1971) ir „Lietuvio žurnalisto” (Vytautas Kas-
niūnas, Rūta Kleva (Kleopatra) Vidžiūnienė) pava-
dinimu išsirutuliojo į profesinį žurnalą (1972–1993).
Šie leidiniai turėjo didelę informacinę ir organiza-
cinę reikšmę, yra neįkainojamas Lietuvių ŽS veik-
los liudininkas šiandien. 

Taip pat buvo patikslinti, išeivijos realijoms pri-
taikyti organizacijos įstatai. Jų preambulėje sakoma:
„Lietuvai tapus komunistinės-bolševikinės Rusijos
sauvalės auka ir po okupacijos netekus visų pa-
grindinių žmogaus bei tautos laisvių, jų tarpe ir spau-
dos laisvės, Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, ligi Lietuva
vėl atgaus jai prideramas laisves ir suverenumą, už

Aštuntoji (1974–1978) CV: J. Janušaitis, D. Vakarė, V. Kasniūnas, J. Vaišnys, A. Pužauskas, E. Pa-
kštaitė ir V. Būtėnas. ,,Lietuvio žurnalisto” nuotr.

Lietuvių ŽS leidiniai
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugpjūčio 11-ąją po sekmadienio šv. Mi-
šių Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jė-
zuitų) bažnyčioje šalia esančiame Per-
kūno name buvo atidaryta paroda „Mi-
sijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionie-
rių šimtmečio kelias”. Parodos atida-
ryme dalyvavo gerai Amerikos lietu-
viams pažįstamas neseniai 80-ąjį gim-
tadienį paminėjęs kunigas jėzuitas An-
tanas Saulaitis. 

Nuo vaikystės gyvenęs Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ir
dar jaunystėje pradėjęs ke-

liauti, t. A. Saulaitis per gyvenimą ne
kartą lankėsi Brazilijoje, Australijoje,
Pietų ir Šiaurės Amerikoje ir daugelyje
Europos valstybių. Septintajame de-
šimtmetyje jis pradėjo kaupti kolekci-
ją daiktų, kuriuos kaip suvenyrus par-
sivežė iš skirtingų pasaulio vietų ir ku-
rie liudija apie pasaulio kultūrų įvai-
rovę. Ilgainiui pildyti kolekciją ėmėsi
ir kiti asmenys – daugiau nei pusšim-
tis A. Saulaičio draugų ir bendražygių,
misionierių, dirbančių visame pasau-
lyje, dovanojo, vežė, siuntė įvairiausius
lietuvio akiai neįprastus, kultūriškai
ar emociškai vertingus daiktus. 

Proga susipažinti su 
jėzuitų istorija

Šioje parodoje Kaune rasime in-
formacijos apie pirmąjį lietuvį jėzuitą
Benediktą Andrušką, mirusį tremtyje,
taip pat sovietinio persekiojimo metais
jėzuitus ugdžiusį Joną Danylą ilga-
metį jėzuitų provincijolą, taip pat ne
kartą kalintą. Čia pristatomas ir daug
sovietinių represijų patyręs, Sibire
apaštalavęs kunigas Antanas Šeškevi-
čius, daug metų Amerikoje gyvenę ir
dirbę lietuvių kunigai Juozas Vaiš-
nys, kuris Čikagoje buvo Lietuvos
skautų sąjungos vyriausiasis dvasios
vadovas, taip pat vyresnės kartos Ame-
rikos ir ypač Čikagos lietuviams pui-
kiai pažįstami kunigai Jonas Borevi-
čius, Klemensas Raudeliūnas, Anicetas
Tamošaitis, Jonas Bružikas, kompozi-
torius Bruno Markaitis, garsusis fo-
tografas Algimantas Kezys ir kiti.

Paroda puikiai pristato jėzuitų mi-
sijų stoteles, jų nuveiktus darbus, iš-
leistas knygas, asmeninius daiktus –
šimtmetį trukusios lietuvių jėzuitų
misionierių veiklos visame pasaulyje
liudininkus. Siekiant kuo plačiau pri-
statyti misionierystės fenomeną, pa-
rodai atrinkti objektai byloja ne tik apie
skirtingose kultūrose naudojamus ir
lietuvio akiai neįprastus daiktus, bet ir
konkretaus misionieriaus veiklą. 

Kun. Antano Saulaičio 50 metų kaupti lobiai
Parodoje – pasakojimai apie Amerikoje dirbusius lietuvių kunigus jėzuitus. Tėvo A. Saulaičio išleistos knygos. A.  Vaškevičiaus nuotraukos

nuotraukos, įvairūs leidiniai. Visi jie
pasakoja apie misijų kelius Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Sibire ir kitur, rodo
užsidegimą nešti Jėzaus žinią skirtin-
gų tautų, rasių žmonėms.

A. Saulaitis taip pat sakė, kad ši pa-
roda keliaus ir į Čikagą, Lemontą, ją
planuojama parodyti lietuvių ben-
druomenėms, eksponuoti lietuviškose
šeštadieninėse mokyklose. Daug in-
formacijos apie ją galima rasti atskiroje
socialinio tinklo „Facebook” pasky-
roje https://www.facebook.com/ASau-
laitis/.  Pagrindinis parodos Kaune rė-
mėjas yra Lietuvių Fondas.

Šios parodos kuratorė, ją inicia-
vusio Gyvenimo ir tikėjimo instituto
direktorė Vilhelmina Raubaitė-Mike-
lionienė džiaugėsi, kad lankytojams
gali parodyti tokius unikalius ekspo-
natus. Kartu ji apgailestavo, kad Per-
kūno namų patalpose dėl vietos stokos
iš jėzuitų archyvų netilpo daugybė
medžiagos, o apie kiekvieną iš tėvų jė-
zuitų būtų galima parengti atskiras
ekspozicijas. Iš A. Saulaičio pateiktos
medžiagos apie kiekvieną jėzuitą buvo
atrinkti tik patys svarbiausi akcentai.

Renginio metu lankytojai sulaukė
ir dar vienos malonios staigmenos –
muzikinį jėzuitų palikimą pristatė pa-
rodos atidaryme dalyvavęs Kauno jė-
zuitų gimnazijos ansamblis, pakvietęs
drauge pagiedoti Benedikto Andruškos
ir B. Markaičio parašytų giesmių, ku-
rių tekstai buvo išdalinti svečiams. 

Pasak parodos rengėjų, lietuvių
misionierystės istorija prasideda XVII
a. pirmoje pusėje. 1625-aisiais po šešis
mėnesius trukusios varginančios ke-
lionės vakarinėje Indijos pakrantėje iš
laivo išsilaipino keliasdešimt jėzuitų
vienuolių. Vienas iš jų – pirmasis ži-
nomas lietuvis misionierius tėvas And-
rius Rudamina. Atvykęs į Goa miestą
vakarų Indijoje, jėzuitų vienuolis pra-
dėjo savo misionierišką darbą uoste sto-
vinčiuose laivuose, kalėjimuose bei li-
goninėse.

1951 metais amerikiečių arkivys-
kupas Fulton J. Sheen pirmą kartą pa-
siūlė melstis Pasaulio misijų rožinį,
ragindamas katalikus melstis ne tik
už save ir savo artimuosius, bet ir už sto-
kojančius pažeidžiamus savo aplinkoje
žmones visame pasaulyje. Nuo tada mi-
sijų pasaulyje pradėta vadovautis 5 re-
gionų suskirstymu. Kiekviena dešimtis
karoliukų iš penkių Rožinio dalių sim-
bolizuoja 5 regionus – Afriką, Šiaurės ir
Pietų Amerikas, Europą, Okeaniją ir
Aziją ir tradiciškai yra skirtingų spal-
vų, kurių kiekviena akcentuoja tam
tikrą regiono išskirtinumą. 

Su didžiąja „Misijų stotelių” eks-
pozicijos dalimi iki šių metų gegužės
buvo galima susipažinti Vilniuje, kur
ji veikė Bažnytinio paveldo muziejuje.
Iš viso per pusę amžiaus A. Saulaičio
kolekcijoje buvo sukaupta daugiau
kaip 2500 įvairių artefaktų – buitinių ir
liturginių reikmenų, asmeninių daik-
tų, knygų, spaudinių, laiškų, atvirukų,
suvenyrų, įvairių interjero puošmenų,
medžioklės įrankių, taip pat garso ir
vaizdo įrašų ir kitos medžiagos, liudi-
jančios lietuvių misionierių veiklą.
Parodoje Bažnytinio meno muziejuje
eksponuota apie 150 eksponatų.

Ta proga buvo išleistas ir spal-
vingas jos katalogas „Misijų stotelės.
Lietuvių misionierių šimtmečio ke-
lias”. Knygoje pirmą kartą į vieną vie-

tą surinktos 35-ios lietuvių misionierių
– vyrų ir moterų, dvasininkų ir pa-
sauliečių, pavienių ir su šeimomis ar
bendruomenėmis – istorijos. Jos iliust-
ruotos kolekcijos daiktų nuotraukomis
ir pasakoja apie stebėtiną ir žavintį tau-
tiečių, paaukojusių patogią ir pažįsta-
mą kasdienybę dėl humanitarinės pa-
galbos ir evangelizacijos, išradingumą,
humoro jausmą, nuostabos akimirkas
ir nekasdienes patirtis.

Ši paroda jau apkeliavo 11 Lietuvos
miestų ir miestelių, o dabar iki spalio
30-osios ją galima apžiūrėti ir Kaune.
Tai išties puiki proga iš arčiau susi-
pažinti su mūsų paveldo dalimi, geriau
pažinti ir jėzuitų istoriją šiais metais,
kai minime jėzuitų misijos Lietuvoje
450-ąsias metines, o popiežius Pran-
ciškus šių metų spalį kviečia minėti ir
ypatingąjį Misijų mėnesį. Rudenį jis su-
rengs Sinodą apie ekologiją, skirtą ne
tik augmenijos ir gyvūnijos pasauliui,
bet ir taikiam sugyvenimui tarp žmo-
nių.

Daiktai – misijų kelių liudininkai

Kunigas A. Saulaitis, atidaryda-
mas šią išties neeilinę parodą Perkūno
namuose, jautriai kalbėjo apie pasiau-
kojimą ir pašaukimą. Jis sakė, kad
jauni broliai jėzuitai, kurie buvo išvy-
kę iš Lietuvos studijuoti užsienyje, už-
sidarius geležinei uždangai, toje sveti-
moje aplinkoje pasiliko ir turėjo prie jos
prisitaikyti, kai buvo dar labai jauni,
skaudžiai atskirti nuo savo artimųjų. 

Tose svetimose šalyse jie burdavo-
si draugėn, mokėsi kalbų, atrasdami
būdą, kaip toliau gyventi, tarnauti jau-
nimui, įvairaus amžiaus žmonėms. Tė-
vas Antanas ypač pabrėžė jėzuitų įgytą
platų išsilavinimą įvairiose mokslo sri-
tyse, taip pat jų tarnystės lankstumą, kai
tekdavo prisitaikyti prie vietinių kul-
tūrų, bendradarbiavimą ir pagalbą, pa-
tirtą iš jėzuitų vienuolijų kitose šalyse,
kuri buvo labai svarbi ir reikalinga.

„1948 metais vienuolijos Lietuvoje
buvo uždarytos, jų turtas – daiktai, kny-
gos išdalinti, išdraskyti. Kai 1989-ai-
siais jėzuitai atgavo jėzuitų gimnazijos
pastatą Kaune, pavyko surasti soviet-
mečiu dalimis paslėptų dar 1917 metais
pagamintų staklių detales ir jas vėl su-
rinkti taip, kad staklės veiktų – tai buvo
labai svarbus simbolis. Dabar Lietuvoje
veikia jėzuitų gimnazijos Vilniuje ir
Kaune, taip pat pradinė mokykla Šiau-
liuose”, – sakė jis.

Šioje parodoje galima apžiūrėti
asmeninius misionierių daiktus, jų
pačių sukurtas išradingas priemones
maldoms, čia yra ir tėvo Aniceto Ta-
mošaičio pasidaryta valtis, taip pat
įvairūs suvenyrai, egzotiškos stulos,

Susirinkusiems pasidomėjus, o
kas gi yra tos misijos, tėvas A. Saulai-
tis paaiškino, kad tai buvusios para-
pijose rengtos savaitės vyrams, mote-
rims, jaunimui, kurių metu melstasi,
išklausomos išpažintys, studijuotas
Šventasis raštas, gilintasi į tikėjimą,
klausytasi pamokslų. Jis minėjo, kad
tėvas J. Bružikas dirbo Brazilijoje,
lankė lietuvių parapijas ir ten turėjo
net 994 misijas – jų metu jis rinkęs au-
kas Kauno jėzuitų gimnazijai. 

Tėvas A. Saulaitis pasidalijo prisiminimais
apie tėvus jėzuitus.

Spalvingas parodos katalogas.
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2019 m. birželio 22 d. Videniškiuose vyko iškilmingos
šv. Mišios, padėka už garbingojo Mykolo Giedraičio
paskelbimą palaimintuoju. Šią vasarą lankantis Lie-
tuvoje, buvo progų pastebėti, kad prieš dvejus me-
tus, 2017 m. birželio 25 d., palaimintuoju paskelbtas
arkivyskupas Teofilius Matulionis taip pat nėra už-
mirštas. Ir dėmesį jam skyrė ne vien tie, kurie veda jo
beatifikacijos bylą.

tulą. Miręs tų pačių metų rugpjūčio 20 d. buvo pa-
laidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. Apie jo gy-
venimą, trėmimus, kankinio gyvenimą ir apsilan-
kymą JAV (1936 m.) galima paskaityti daugelyje in-
ternetinių svetainių, įskaitant: https://www.teofi-
lius.lt/biografija/#.WQ3F19Tyjcs.

2019 m. vasario 16 d. Alantos dvare (80 km nuo
Vilniaus) buvo oficialiai atidarytas Palaimintojo
Teofiliaus Matulionio muziejus, kuris tapo Molėtų
krašto muziejaus filialu. Tai naujas, vienas iš ma-
žesnių Lietuvos muziejų, kuris šią vasarą susilau-
kė nemažai svečių ne vien iš Lietuvos. Atidarant
muziejų antrajame Alantos dvaro aukšte, spaudo-
je buvo aprašomos jo erdvės: „Tamsiojoje salėje, pri-
menančioje palaimintojo kalinimo vietą, ir Oran-
žinėje salėje – eksponuojami šios šviesios ir iškilios
asmenybės asmeniniai daiktai, laiškai, nuotraukos.
Ekspozicija, kaip žada muziejaus kūrėjai, bus nuo-
lat atnaujinama”. Iš tiesų, muziejaus eksponatai
gražiai pateikti, iškalbingi parašai po nuotrauko-
mis.

Įdomi ir pačio Alantos dvaro istorija. Nors da-
bartinis pastatų kompleksas buvo pastatytas XIX a.,
dvaras yra žinomas jau nuo XV a. pradžios, kuomet
Vytautas Didysis jį dovanojo savo broliui Žygi-
mantui Kęstutaičiui. Kelis šimtmečius dvarą valdė
garsioji Radvilų giminė, o paskutiniai jo šeiminin-
kai buvo iš Lenkijos kilę dvarininkai Pac-Pomar-
nackiai. 

2015 m. Alantos dvare atidaryta Vaidoto Žuko
meno galerija, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės ir
Alantos technologijų bei verslo mokyklos (Alantos
TVM). Dvare (zukasatlanta.lt) Šiomis dienomis vei-
kia ne tik nuolatinė Vaidoto Žuko meno ekspozicija,
bet ir kitos parodos, kurių tematika ar autoriai
kaip nors susiję su Alanta. Nuo gegužės 5 d. kilno-
jamų parodų salėse veikia speciali katalikės, meno
mistikės Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006 m.) paro-
da. Kai kuriuos šios menininkės darbus šią vasarą
taip pat buvo galima pamatyti 2018 m. spalio mėn. ati-
darytame ir privačia iniciatyva pastatytame mo-
dernaus meno muziejuje MO Vilniuje. Paroda „Gy-
vūnas – žmogus – robotas” veiks iki rugpjūčio 25 d.
Menininkė mėgo tapyti paukščius.

Vasario 14-ąją Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje, vyko naujos knygos
– fotoalbumo „Palaimintasis vyskupas kankinys
Teofilius Matulionis. Blessed Bishop Martyr” su-
tiktuvės.  Knyga buvo išleista Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio labdaros ir paramos fondo (TM fondo) ini-
ciatyva.

JAV neseniai pasiekė ir kita knyga, kuri plati-
nama Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte bei kitur. Tai anglų kalba 2019 m. Toronte, Ka-
nadoje, „Printing Net” išspausdinta „Hello-My name
is Teofilius”, kurią parengė buvęs Kaišiadorių vys-
kupijos generalinis vikaras, prieš metus, rugpjūčio
18 d., paskelbtas vyskupu Algirdas Jurevičius. (2017
m. spaudoje jis pasakojo, kad beatifikacijos byloje ėjo
notaro pareigas – surašė liudijimus ir rengė doku-
mentus procesui užbaigti). 2019 m. spausdintos kny-
gos vertimą atliko Kanadoje dirbantas kun. Vytautas
Staškevičius, redagavo Arūnas Staškevičius. Tekstas
lietuvių kalba buvo paruoštas 2017 m. ir išleistas VŠĮ
„Caritas” leidyklos „Artuma”. 159 psl. minkštu vir-

Muziejus, knyga ir paveikslas

2019 m. išspausdinto angliško vertimo viršelis. Knyga lie-
tuviškai pavadinta: „Susipažinkime – esu Teofilius”.

T. Matulionio muziejus.

šeliu knygos anglų kalba mecenatas buvo Henry Sva-
zas (a.a. žmonos Diane (Choromanskytės) Svazas at-
minimui). Vyskupo Jurevičiaus įvade rašoma, kad
knygos stilius yra netikros (fiktyvinės) autobiogra-
fijos formato, nes pats T. Matulionis iš tardymo ir ka-
lėjimo laikotarpių negalėjo palikti savo raštų. Kny-
goje iš skaitytojo pareikalauta į viską žvelgti ir patirti
arkivyskupo Teofiliaus akimis.

Šios knygos viršelyje pavaizduotas T. Matu-
lionio beatifikacijos proga užsakytas paveikslas,
esantis Kaišiadorių katedroje, kur dvasininkas tar-
navo ir kurios kriptoje yra palaidotas. Paveikslas
yra lenko Zbigniew Gierczak meno darbas, kurį jis
sukūrė bendradarbiaudamas su Kaišiadorių vys-
kupijos atstovais. Apie paveikslą, kurio repro-
dukcijas galima rasti atvirukuose ir kurios kabo
Alantos bažnyčioje, Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčioje Vilniuje bei kitur, 2017 m. buvo pa-
skelbta įvairių straipsnių „už” ir „prieš” (pa-
veikslo stilių, parinktą menininką, t.t.)
http://www.bernardinai.lt /straipsnis/2017-07-24-
teofiliaus-kanoninis-paveikslas-u-ir-prie/161998.

Šiame aprašyme nebuvo stengiamasi autorite-
tingai pateikti visas žinias apie vietas, susijusias su
palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu, norėta tik
sužadinti smalsumą, kad ruošdamiesi kelionei į Lie-
tuvą savo maršrute pasižymėtumėte ir vietas, kurios
pasakoja apie Arkivyskupą. Įvairių žinių galite ras-
ti svetainėse, skirtose Lietuvos piligriminėms vie-
toms, pvz., Vilniaus ar Kauno archivyskupijų išlai-
komose ir skirtose Bažnyčios šventiesiems bei Lie-
tuvai, pvz., https://katalikai.lt/kbl/sventieji/. Yra ir
muziejų svetainių. 

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d.
Alantos parapijoje (Molėtų r.), 1900 m. baigė
Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšven-

tintas kunigu, 1929 m. vasario 9 d. konsekruotas vys-
kupu. 1962 m. Šv. Sostas suteikė jam arkivyskupo ti-

T. Matulionio nuotrauka Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčioje Vilniuje. R. Kubiliūtės nuotraukos

Parodos eksponatai pasakoja apie pal. T. Matulionį.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prisiminti Baltijos kelio iniciatoriai
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Bal-

tijos kelio 30-mečio išvakarėse ši isto-
rinė data paminėta iškilmingoje cere-
monijoje Vyriausybės rūmuose.

Renginyje dalyvavęs Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis, At-
kuriamojo Seimo Pirmininkas prof.
Vytautas Landsbergis, Baltijos kelio
koordinatorius Arūnas Grumadas,
kiti šios svarbios akcijos organizato-
riai, užsienio šalių ambasadoriai, dva-
sininkai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės
nariai prisiminė šio istorinio įvykio
iniciatorius.

Pasak Premjero, prieš trisdešimt
metų daugelis iš mūsų – mūsų tėvai ir
seneliai, giminaičiai, draugai ir kai-
mynai – stovėjo kartu, ranka rankon,
Baltijos kelyje drąsiai skelbdami pa-
sauliui, kad esame tvirtai pasiryžę
apginti prigimtinę teisę – gyventi lais-
viems ir nepriklausomiems savoje že-
mėje. Baltijos kelias nebuvo reklamos
akcija ar viešųjų ryšių kampanija.
Jis buvo nuoširdus ir tikras, o svar-
biausia – pasaulyje neregėtas, tačiau
labai vaizdingas ir įtikinamas – ir pa-
saulis tai pamatė.

„Baltijos kelias tapo trijų tautų so-
lidarumo ir vienybės simboliu, ryškia
ne tik Baltijos valstybių, bet ir visos Eu-
ropos istorijos dalimi.  Lietuviai, estai
ir latviai tą dieną privertė eižėti gele-
žinę uždangą, ir ji su trenksmu griuvo
Berlyne tų pačių metų lapkritį. Balti-
jos kelias parodė, koks yra Europos ke-
lias – tai demokratinių vertybių ir is-
torinio teisingumo kelias. Taikus, bet
ryžtingas, telkiantis, bet neprovokuo-
jantis, išreiškiantis pagarbą tautos
praeities kančioms ir teikiantis šviesią
viltį dėl rytojaus. Tai vilties šaltinis tau-
toms, kurios dar ir šiandien patiria ag-
resiją ir neteisėtą okupaciją”, – sakė
Ministras Pirmininkas.

S. Skvernelis padėkojo Baltijos
kelio iniciatoriams, koordinatoriams,
sąjūdiečiams, pareigūnams, pilotams,
žiniasklaidos atstovams ir visiems ki-
tiems, prisidėjusiems prie šios akcijos,
už atsidavimą, pasiaukojimą, puikiai
atliktą darbą, pareikalavusį milžiniš-
kų jėgų ir nepaprasto susitelkimo. Šis

vienybės manifestas tapo tautos gy-
vosios atminties dalimi.

Atkuriamojo Seimo Pirmininkas
prof. V. Landsbergis paragino nepra-
žudyti to, kas padaryta.

„30 metų. Padarėm. Susiėmėm už
rankų ir padarėm. Po to jau svarbu tik
neprapilti, nepaleisti ir vesti tolyn ir
tolyn. Tai nėra lengva, tai nebuvo
lengva ir tai lieka mums užduotis ryt-
dienai ir ateičiai – nepražudyti, kas pa-
siekta, kas padaryta. Pasižiūri į tas
nuotraukas ir matai jėgą – geros valios
žmonių jėgą. Jie neatėjo kautis, nu-
galėti. Jie atėjo būti ir skelbti tiesą, šir-
dį, teisingumą, ateitį, kokios žmonės
yra verti. Būkime verti tų, kurie ir gal-
vas, ir jėgas, pastangas dėjo, aukojo
tam, kad būtų Lietuva. Kad vėl būtų ir
visada būtų”, – pabrėžė V. Landsbergis.

Baltijos kelio koordinatorius A.
Grumadas pasidalijo atsiminimais
apie to laikmečio dvasią ir žmonių
jausmus, kaip gimė iniciatyva ir su ko-
kiais sunkumais teko susidurti ją įgy-
vendinant. Tuomet buvo planuojama,
kad gyvoji žmonių grandinė sujungs
bent 300 tūkst. žmonių, tačiau de facto
susirinko milijonas. 

„Buvo tokia dvasia, kuri nelei-
do bujoti jokiam priešiškumui, buvo
vienas kito supratimas. Laisvės ki-
birkštis nubėgo nuo Vilniaus iki Tali-
no”, – teigė A. Grumadas. Jis atkreipė
dėmesį, kad Vyriausybėje ketvirta-
dienį vykęs minėjimas, subūręs skir-
tingą, tačiau neabejotinai prie Baltijos
kelio prisidėjusią auditoriją, – pirmą
kartą toks istorijoje, ir nuoširdžiai
padėkojo visiems koordinatoriams.

Minėjimo dalyviams buvo prista-
tyta Baltijos kelio 30-mečiui skirto fil-
mo „Nepakartojamas Baltijos kelias”
premjera, šventinę nuotaiką kūrė A.
Noviko grupė „Jazz Island”.

Baltijos kelias, įrašytas į UNESCO
pasaulio atminties sąrašą, visuomet iš-
liks mūsų atmintyje kaip unikalus
šių laikų istorijos reiškinys, kuris pa-
rodė Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo-
nių pasiryžimą siekti nepriklauso-
mybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į šią
taikią kovą už laisvę.

Danijos premjerę supykdė ir nustebino D. Trump
Kopenhaga (BNS) – Danijos mi-

nistrė pirmininkė Mette Frederiksen
pareiškė, kad „supyko ir nustebo” dėl
JAV prezidento Donald Trump spren-
dimu atidėti savo vizitą į šią Skandi-
navijos šalį, kai jos vyriausybė atsi-
sakė parduoti  Grenlandiją Jungti-
nėms Valstijoms, tačiau patikino, kad
šalių ryšiai išlieka tvirti.

„Esu supykusi ir nustebusi, kad
JAV prezidentas atšaukė valstybinį vi-
zitą”, – sakė M. Frederiksen.

Praėjusią savaitę JAV dienraštis
„The Wall Street Journal” pranešė,
kad D. Trump yra išreiškęs susido-
mėjimą Grenlandija ir savo patarėjų
klausęs, ar Jungtinėms Valstijoms
būtų įmanoma ją įsigyti.

Danijoje šis pasiūlymas sukėlė
pasipiktinimą ir juoką.

Grenlandijos užsienio reikalų mi-
nisterija paskelbė, kad sala yra pasi-
rengusi aptarti verslo galimybes, bet
pabrėžė, kad teritorija nėra parduo-
dama. M. Frederiksen šią idėją pava-
dino „absurdiška”.

D. Trump savo ruožtu vėl pako-
mentavo danų premjerės „bjaurų” pa-

JAV leis neribotam laikui sulaikyti migrantų vaikus
Washingtonas (LRT) – JAV pre-

zidento Donald Trump  administraci-
ja pranešė, kad panaikins griežtus tei-
sinius apribojimus dėl migrantų vai-
kų sulaikymo termino, mėginant pa-
žaboti dokumentų neturinčių imig-
rantų antplūdį.

JAV Vidaus saugumo departa-
mentas informavo, kad nutraukia va-
dinamąjį 1997 metų Flores susitarimą
– teisinį precedentą,  nustačiusį, kad
migrantų vaikai arešte būtų laikomi
ne ilgiau kaip 20 dienų.

Naujoji administracijos politika,
turinti įsigalioti per 60 dienų, neribos
laiko, kurį gali būti sulaikyti vaikai
arba jų šeimos nariai.

Šiuo žingsniu siekiama sugriauti
migrantų viltis, kad net ir areštuoti

JAV pasienio pareigūnų jie bus paleisti
ir galės lengvai įsimaišyti tarp kitų
JAV gyventojų. 

JAV vidaus saugumo sekretorius
Kevin McAleenan užsiminė apie „pre-
cedento neturintį srautą šeimų”, ker-
tančių JAV sieną šiais metais.

„Žmonių kontrabanda užsiiman-
tys asmenys skelbia, o (imigruoti) ke-
tinantys migrantai gerai žino, kad net
ir nelegalaus sienos kirtimo atveju, at-
vykę prie mūsų sienos su vaiku, jie bus
paleisti į Jungtines Valstijas laukti
pabaigos teismo proceso, galinčio už-
trukti penkerius metus ir ilgiau”, – nu-
rodė sekretorius.

Per praėjusius 10 mėnesių JAV
sieną iš Meksikos neteisėtai kirto 475
tūkst. žmonių. 

ES nepalaiko siūlymų atkurti G-8 
Briuselis (BNS) – Europos Sąjun-

gos  (ES) šalys nepalaiko JAV prezidento
Donald Trump idėjos sugrąžinti Rusiją
į galingųjų valstybių klubą ir atkurti
„Didžiojo aštuoneto” (G-7) formatą, pra-
neša žiniasklaida. ES nepritaria gali-
mybei sugrąžinti Rusiją į G-8, nes ap-
linkybės, dėl kurių ji buvo iš jo paša-
linta, iki šiol nepasikeitė.

Sprendimas pašalinti Rusiją iš la-
biausiai išsivysčiusių pasaulio šalių
grupės buvo priimtas 2014 metais, kai
Maskva aneksavo Ukrainai priklau-

santį Krymo pusiasalį.
Anksčiau šią savaitę JAV prezi-

dentas Donald Trump paragino atkur-
ti G-8 formatą, nes daugelis Didžiojo sep-
tyneto (G-7) svarstomų geopolitinių
klausimų yra susiję su Rusija. Amerikos
lyderis panašių pareiškimų yra išsakęs
ir anksčiau. 

ES pareigūnas nurodė, kad kvieti-
mas Rusijai dabar sugrįžti į „aštuntuko
grupę” būtų „silpnumo išraiška” ir
„priešingų rezultatų atnešiantis spren-
dimas”.

Į sutartį įtrauks naujus rusiškų ginklų tipus
Washingtonas (BNS)  – JAV gy-

nybos sekretorius Mark Esper pareiš-
kė, kad jei bus  pratęsta Strateginės
ginkluotės mažinimo (START) sutartis,
ji turėtų apimti visas naujas Rusijos
ginkluotės sistemas.  

Pentagono vadovas sakė, kad jei
START sutartis bus pratęsta, Jungtinės
Valstijos „turi būti tikros, kad į ją bus
įtraukti visi nauji ginkluotės tipai”.      

Dabartinė START sutartis galios
iki 2021 metų. 

Rugpjūčio 8 dieną raketų bandy-
mų poligone netoli Severodvinsko
miesto įvykęs paslaptingas sprogimas
ir Rusijos valdžios skelbiama priešta-
ringa informacija apie jį pakurstė
įvairiausių spėlionių, kas ten iš tiesų
nutiko. 

Šis incidentas iš pradžių netgi ly-
gintas su 1986-ųjų sprogimu Černoby-
lio atominėje elektrinėje – didžiausia
pasaulyje branduoline avarija, kurios
mastą sovietų valdžia irgi iš pradžių
mėgino nuslėpti nuo visuomenės. 

Ekspertai iškėlė prielaidą, kad
sprogimas driokstelėjo išbandant bran-
duolinį variklį turinčią eksperimen-
tinę raketą „9M730 Burevestnik”, pa-
gal NATO klasifikaciją – „SSC-X-9 Sky-
fall”.

JAV gynybos sekretorius taip pat
apkaltino Rusiją, kad ji, pažeisda-
ma  Vidutinio nuotolio branduolinių
pajėgų (INF) sutartį, turi „potencialiai
branduolinėmis kovinėmis galvutė-
mis apginkluotų sparnuotųjų raketų,
nukreiptų į Europą”.  

sisakymą.
Jis žurnalistams sakė, kad įsižei-

dė dėl M. Frederiksen pareiškimo, esą
siūlymas parduoti Grenlandiją Ame-
rikai yra „absurdiškas”.

D. Trump vizitas Danijoje buvo nu-
matytas rugsėjo 2 ir 3 dienomis.

M. Frederiksen papiktino D. Trump idėja
pirkti Grenlandiją. New York Post nuotr.

Dabar 
ir tada

Minėjimo Vyriausybėje aki-
mirka.     Vyriausybės nuotr.

,,Draugo” bendradarbis V.
Zaikauskas (k.) ,,Baltijos ke-
lyje” su vienu iš akcijos
koordinatorių Rimvydu
Rimdžiumi pravažiuojan-
tiems dalina ,,Sąjūdžio ži-
nias” ir ,,Atgimimą”.

FB nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Įspūdingo reginio – Tarptautinio
žygio automobiliais per tris Baltijos ša-
lis – organizatorius – ,,Jeep Club Lit-
huania”. Jo prezidentas Nerijus Lau-
rinaitis istorinės datos minėjimo iš-
vakarėse neslėpė džiaugsmo. Jis pri-
sipažino nesitikėjęs tokio šilto atsilie-
pimo iš kaimyninių šalių, Latvijos ir
Estijos, lietuvių bendruomenių, ku-
rios su dideliu palaikymu prisidėjo
prie šios idėjos įgyvendinimo. Būtent
tose šalyse lietuvių diaspora į šio ren-
ginio organizavimą įtraukė  Rygos ir
Talino miestų savivaldybes, kurios su-
teikė būtiną  paramą sprendžiant visus
organizacinius rūpesčius.

Automobilių ir motociklininkų
kolonų  dalyviai pajudėję iš Vilniaus ir
Talino, pusiaudienį susitiko Latvijos
sotinėje Rygoje,  kur visus juos pa-
sveikino Rygos meras Nilas Ušako-
vas, Lietuvos ambasadorius Latvijoje
Artūras Žurauskas ir visa Latvijos
lietuvių bendruomenė. Kadangi šio
žygio tikslas buvo atkartoti ne tik Bal-
tijos kelią, bet ir per visas šalis pervežti
trijų Baltijos respublikų ir sostinių is-
torines vėliavas, Rygoje žygio daly-
viai apsikeitė vėliavomis. Viena Lie-
tuvos trispalvė bei sostinės vėliava
liko Rygoje, o dar viena nukeliavo į Ta-
liną.

Grįžtanti į Lietuvą kolona iš Esti-
jos pakeliui užsuko į Latvijos Bauskės
miesto muziejų, kuriame šiuo laiku
eksponuojamos nuotraukos su įsi-
mintiniausiomis prieš 30 metų vykusio
Baltijos kelio akimirkomis. Ten buvo
nuvežtos simbolinės renginio organi-
zaztorių dovanos, kurios papildys mu-
ziejaus ekspoziciją. 

Apie 7 val. vakaro valandą Rygos
ir Latvijos, Talino ir Estijos simbolika
vakare Katedros aikštėje laukiant 20
000 žmonių miniai iškilmingai buvo
įvežta į Lietuvos sostinę Vilnių. Vyks-
tant tiesioginei Lietuvos televizijos
transliacijai ir stebint tiek televizo-
riaus ekranuose, tiek gyvai Katedros
aikštėje atkartoto istorinio Baltijos
žygio triumfą vainikavo ant Gedimino
kalno suplėvėsavusios milžiniško dy-
žio 3 x15 metrų pločio trijų Baltijos ša-
lių vėliavos.

,,Šiuo žygiu mes siekėme išskir-
tinai paminėti  jubiliejinius Baltijos ke-
lio metus, iniciatyvių, Lietuvą mylin-
čių žmonių pastangomis mums pavy-
ko suburti Lietuvos, Latvijos ir Estijos
automobilininkų ir motociklininkų
simbolinį žygį, kuris atkartojo Baltijos
kelią ir jo pagrindinę  Vienybės ir
Laisvės idėją. Esu be galo dėkingas
man padėjusiems draugams Ameri-

Vilnius

Apie Baltijos kelią vėl išgirdo
visas pasaulis. Daugiau negu 10 tūkst.
žmonių Vilniuje penktadienį susiki-
bo rankomis į gyvą grandinę, minė-
dami Baltijos kelio 30-metį, pranešė
organizatoriai. Pasak renginio orga-
nizatorių, Sostinės Katedros aikštėje
prasidėjusi grandinė driekėsi apie
septynis kilometrus iki Ukmergės
gatvės, o minėjime dalyvavo apie 12
tūkst. žmonių. Pranešama, kad ir
kai kuriuose kituose Lietuvos mies-
tuose bei Latvijoje ir Estijoje buvo
simboliškai pakartotas didingas Bal-
tijos kelias. 

1989 metais Baltijos kelio akcijoje
į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Ta-
lino susikibo apie du milijonus žmo-
nių. Ši akcija pasiuntė žinią pasauliui
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos sie-
kį nutraukti sovietinę okupaciją ir at-
kurti nepriklausomybę.

Honkongas

Minint Baltijos kelio 30-ąsias me-
tines, socialiniuose tinkluose ėmė
plisti kiniška legendinės dainos „Bun-
da jau Baltija“ versija.

Dainos vaizdo klipe matyti ne tik
Baltijos kelio vaizdai, bet ir istoriniai
Baltijos kelio kadrai. Manoma, kad
daina skirta pasveikinti šalis Baltijos
kelio minėjimo proga. 

Honkonge penktadienio, rugp-
jūčio 23-osios vakarą, tūkstančiai už
rankų susikibusių žmonių suforma-
vo įspūdingą neoninių šviesų nu-
tviekstą gyvą grandinę, atkartodami
prieš tris dešimtmečius surengtą Bal-

tijos kelio protesto akciją.
Taikių protestuotojų grandinė

nusidriekė dangoraižiais nusmaigs-
tyta pakrante ir keliais judriais mies-
to prekybos rajonais. Dauguma žmo-
nių, nenorėdami būti atpažinti, slėpė
savo veidus po medicininėmis kau-
kėmis. Jie laikė iškėlę Honkongo vė-
liavas arba šviečiančius mobiliuo-
sius telefonus. Ši, anot organizatorių,
apie 40 km ilgio žmonių grandinė yra
naujausia protesto išraiška per be-
veik tris mėnesius trunkančius pro-
testus, sukėlusius precedento netu-
rinčią politinę krizę Honkonge. „Iš-
bandėme tradicines eitynes, išban-
dėme karingesnius veiksmus – nors
aš jiems nepritariu. Šį kartą visi iš-
ėjome susikibti rankomis ir parody-
ti, kad vis tiek visi esame vieningi”,
– sakė akcijos dalyvis Wing, pasakęs
tik savo vardą. Pirmuosius protestus
išprovokavo visuomenės nepritari-
mas planuotam ekstradicijos į že-
myninę Kiniją įstatymui, o neilgai
trukus mitingai peraugo į platesnį ju-
dėjimą dėl demokratinių teisių pu-
siau autonominiame mieste, spau-
džiamame Pekino gniaužtų.

,,Tai darydami mes rodome pa-
saulio žmonėms, kokie puikūs žmo-
nės yra honkongiečiai. Mes taip pat
galime padaryti tai, ką padarė žmonės
[Baltijos valstybėse] prieš 30 metų”,
– sakė maždaug 50 metų Cat Law, dir-
bantis logistikos srityje. 

Kai kurie susibūrimo dalyviai
laikė ir plakatus su Baltijos šalių
trispalvėmis, ant vieno iš jų užfik-
suotas ir toks užrašas lietuvių kalba:
„Lietuva, ačiū, kad palaikote laisvę ir
demokratiją. Honkongiečiai”. 

6000 automobilių ir motociklų virtinė
atkartojo istorinį Baltijos kelią!

kos Prekybos rūmų Lietuvoje direkto-
rei Živilei Sabaliauskaitei, verslininkui
Mindaugui Panavui, renginių vedėjai
Daivai Tamošiūnaitei,” – sakė pagrin-
dinis žygio iniciatorius ir organizato-
rius N. Laurinaitis. 

Prieš trisdešimt metų, tada būda-
mas 14 metų, Nerijus prisimena tas jau-
dinančias akimirkas, kai kartu su savo
artimaisiais  iš Alytaus senais ,,Žigu-
liais” vyko link Ukmergės magistrali-
nio kelio, kur vijosi gyva žmonių gran-
dinė. ,,Nuo anų laikų praėjo trys de-
šimtmečiai, bet ir dabar prisiminus tą
įvykį, iš susijaudinimo pašiurpsta oda.
Apie tai negaliu ramiai nei galvoti, nei
kalbėti. Juk tada vis Dievas žiūrėjo į
šias tris  Baltijos šalis, kurių piliečiai
fiziškai  rankomis apjuosdami  savo is-
torines žemes, simboliškai rankomis
apjuosė Laisvės troškimą, pasiryžimą
vienybėje siekti Nepriklausomybės ir
taip išreiškė savo valią ir parodė, kad
smerkia brutaliausią Baltijos šalių
okupacinį sandėrį – šių valstybių ne-
priklausomybę panaikinusį Moloto-
vo-Ribentropo paktą,” – sako nepa-
prastai įspūdingo renginio organiza-
torius, teisininkas N. Laurinaitis. 

Baltijos kelias – ir Vilniuje ir Honkonge

Baltijos kelias – viena didžiausių visų laikų antisovietinių demonstracijų. Tą die-
ną apie 2 mln. žmonių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos susikibę rankomis į daugiau
kaip 650 km ilgio grandinę išsakė norą atkurti nepriklausomybę nuo Sovietų Są-
jungos. Šią pasaulyje nuskambėjusią akaciją lydėjo daina ,,Bunda jau Baltija”. Ši
daina laikoma Baltijos kelio himnu. Originali daina – „Bunda jau Baltija!“ (latv. ,,At-
mostas Baltija”, est. ,,Ärgake, Baltimaad”) – trikalbė daina, sukurta Latvijos kom-
pozitoriaus Boris Rezņik. Daina skirta Baltijos keliui – didelei demonstracijai, vy-
kusiai 1989 m. rugpjūčio 23 d., kuri buvo skirta Baltijos šalių Nepriklausomybei bei
minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines.

Jeigu tą galėjo padaryti Baltijos šalys prieš 30 metų – galime ir mes.
Reuters/Scanpix nuotr.

Teisininkas iš Panevėžio V. Krikščiūnas da-
lyvavo akcijoje su savo motociklu.

Rengėjai džiaugiasi tokiu dideliu jų idėjos palaikymu.

Vilniuje į simbolinę grandinę susikabino daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių.
lrytas.lt nuotr.
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SKELBIMAI 
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
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Surašymas Nr. 99
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

REAL 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

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

www.facebook.com/draugolaikrastis

SIŪLO DARBĄ

5 raidės:

ACTAS – ALIBI – AULAI – DAIGA – DIDRO – ELARA – KALVA –

MĖTIS – NĖRIS – SAUTE – SLOGA – SPORA.

6 raidės:

APAČIA – AUTORĖ – DANIJA – GINČAI – GOSPEL – IŽDINĖ –

KIMONO – KUOKLĖ – LOGIKA – NERIJA – ODŽIUS – RUTINA –

SPALVA – ŠVILPA – TRIADA – TUNDRA.

7 raidės:

ARUODAS – ENGĖJAS – FAZANAI – GREITIS – ĮLAIDAS –

IŠSKYRA – KAITYBA – MAORIAI – NEDARNA – RADIOLA –

SKLAIDA – SKURSNA – SOSTINĖ – TREMOLO – TROLIAI –

VIRŠILA.

9 raidės:

AKSAKALAS – ANAPESTAS – DIDVYRIAI – EGZAMINAS –

FANATIKAI – IKONOTEKA – ĮRENGIMAS – JAUNIKLIS –

SKERSVAGĖ – SLOVAKIJA – SPECIFIKA – ZIRZEKLIS.

EvA’s HomE CArE
ieško globėjų/prižiūrėtojų gyventi

kartu arba ,,come and go”. Darbo va-
landos susitarus. Būtina anglų kalba.
Atlyginimas nuo 165 dol. už dieną
arba 16 dol. už valandą.

Skambinkite Ralph

tel. 708-357-6433
(pirm. – ketv. nuo 10 val. ryto iki 3 val. p. p.) 

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org
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Rudens divertismentas

1986 m. aktyviai koncertinei veik-
lai susibūrusio ,,Vilniaus arsenalo”
ansamblio pavadinimas buvo susietas
su Taikomosios dailės muziejaus pa-
talpomis, kuriose XVI–XVII a. buvo lai-
komi ginklai. Kolektyvas yra daugelio
tęstinių projektų, klasikinės ir šiuo-
laikinės muzikos festivalių (Pažaislio,
„Medvėgalio”, Th. Manno festivalių,
„Muzikos rudens”, „Marių klavyrų”,
„Permainų muzikos”, „Iš arti”, „Jau-
nos muzikos”, Reinsbergo naujosios
muzikos festivalio Vokietijoje ir dau-
gelio kitų) dalyvis. Yra surengęs per
1000 koncertų įvairiuose Lietuvos mies-
tuose, Olandijoje, Prancūzijoje, Vokie-
tijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Ru-
sijoje. Dalyvavo Lietuvos nacionali-
nės televizijos ir radijo laidų įrašuose.
Nuo 1998 m. „Vilniaus arsenalas” įgy-
vendino nemažai kultūrinių projek-
tų, skirtų muzikos ir kitų menų sąvei-
kai. Repertuare – kamerinė muzika
nuo ankstyvojo baroko iki šiuolaikinių
kompozicijų. Ansamblis inicijavo ir
atliko daugiau kaip 90 lietuvių kom-
pozitorių premjerų. Išleido 4 kompak-
tines plokšteles iš ciklo „Erdvės ir lai-
ko atspindžiai”, skirto šiuolaikinei lie-
tuvių kompozitorių kūrybai.

Laima Šulskutė yra viena kame-
rinio ansamblio „Vilniaus arsenalas”
įkūrėjų. Baigusi Maskvos valstybinę P.
Čaikovskio konservatoriją, yra pa-
ruošusi daug klasikinės ir šiuolaikinės
muzikos solo rečitalių. Kaip solistė
koncertavo Lietuvoje ir Europoje su
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Lie-
tuvos ir Šv. Kristoforo kameriniais or-
kestrais, grojo su Čiurlionio kvartetu,
Vilniaus naujosios muzikos ansambliu.
Propaguoja šiuolaikinę lietuvių kom-
pozitorių muziką. Dėsto Vilniaus kon-
servatorijoje. 

Rolandas Romoslauskas taipogi
yra vienas šio ansamblio įkūrėjų, va-
dovas. Studijavo Maskvos valstybinėje
P.  Čaikovskio konservatorijoje ir
yra  parengęs daug įsimintinų solo
programų. Kaip solistas koncertuoja
Lietuvoje ir Europoje su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu (LVSO), Šv. Kris-
toforo kameriniu orkestrais. Grojo su
Pasaulio filharmonijos orkestru Pa-
ryžiuje ir Reimse, kamerinės muzikos
festivalyje Richmonde (JAV) ir kt. At-
likėjo repertuare – įvairi muzika nuo
senųjų epochų autorių iki XX a. kom-
pozitorių kūrinių. Ypatingą dėmesį
skiria šiuolaikinei lietuvių muzikai,

inicijavo 12 kūrinių altui ir fortepijo-
nui, 2 koncertus altui ir orkestrui. R.
Romoslauskas dirba  LVSO, yra altų
grupės koncertmeisteris. 

Sergejus Okruško studijavo Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje
(LMTA), Maskvos valstybinėje P. Čai-
kovskio konservatorijoje Yra
M. K. Čiur lionio pianistų ir vargoni-
ninkų konkurso laureatas. Koncer-
tuoja kaip solistas ir kamerinių an-
samblių narys, gastroliavo Lietuvoje ir
Europoje. Soliniame repertuare – įvai-
rių epochų kompozitorių, šiuolaiki-
niai kūriniai. Juos atlikėjas skambina
ir klavesinu. Aktyvus lietuvių kom-
pozitorių kūrybos propaguotojas. Ypa-

tingą dėmesį skiria kamerinei muzikai.
Yra LMTA fortepijono katedros profe-
sorius.

Andrius Bialobžeskis studijavo
LMTA, dirbo teatre, kine ir televizijo-
je, vaidino E. Nekrošiaus, O. Koršu-
novo, R. Tumino, J. Vaitkaus ir kt. re-
žisierių spektakliuose. Apdovanotas
Kultūros ministerijos specialiuoju dip-
lomu už geriausią metų duetą, „Auk-
siniu scenos kryžiumi”, „Sidabrine
gerve”. Teatre sukūrė daugiau kaip 70
vaidmenų. Yra daugelio TV serialų
dalyvis bei laidų vedėjas, poezijos prog-
ramų rengėjas ir skaitovas. Dirba Vil-
niaus kolegijoje.

Rengėjų inf.

Spalio 6 d., sekmadienį, 1 val. po pietų, Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje Marquette Parke vyks koncertas, kurį dovanoja „Vilniaus arse-
nalo” kamerinis ansamblis (Laima Šulskutė – fleita, Rolandas Romoslauskas

– altas, Sergejus Okruško – fortepijonas). Skambės W. Z. Mozart, A. Kučinsko,
T. Makačino ir A. Piazzolla muzika. H. Radausko, J. Strielkūno, V. Mačernio ir
A. Nykos-Niliūno poeziją skaitys aktorius Andrius Bialobžeskis.

Atkelta iš 1 psl.

Radijo instaliacijos idėją LRT įgy-
vendino kartu su menininkais Via-
česlavu Mickevičiumi ir Ieva Ma-
kauskaite. „Radijui tuomet teko svar-
biausias vaidmuo, specialios translia-
cijos koordinavo visas pastangas. Neį-
tikėtina, kad Baltijos kelią pavyko or-
ganizuoti be išmaniųjų technologijų”,
– sako V. Mickevičius, kuriam 1989-ai-
siais buvo ketveri.

LRT akcijos, kvietusios prisidėti
prie radijo imtuvų instaliacijos, metu
aparatų surinkta daugiau nei iš anks-
to buvo planuota. Todėl ir Katedros

aikštėje iškilusi radijo imtuvų konst-
rukcija išėjo trigubai didesnė nei pla-
nuota, o ją montuojant, darbavosi ir
aukštalipių komanda.

Vakar vakare iškilmingame kon-
certe šie imtuvai transliavo legendinį
tris Baltijos valstybes Atgimimo metu
sujungusį kūrinį „Bunda jau Baltija”.

Pasibaigus Baltijos kelio 30-me-
čio renginiams, radijo imtuvų insta-
liacija bus perkelta į netoli Vilniaus
esantį Europos parką ir pristatoma
kaip nuolatinė ekspozicija. Dalis im-
tuvų taip pat bus eksponuojama LRT.

Parengta pagal ELTA ir LRT

Rekordinė dekoracija – Baltijos keliui atminti

Algirdas Landsbergis

„Kelionė”
Algirdo Landsbergio (1924–2004)

romano ,,Kelionė” pirmąją laidą
,,Draugo” spaustuvė išleido dar

1954 metais.  Kūrinys tuomet laimėjo
,,Draugo” romano konkursą. Šiais,
2019 metais, Lietuvoje išleista pa-
kartotinė šio premijuoto romano
laida. Jo pagrindinis veikėjas
Julius Laikūnas, besibaigiant
Antrajam pasauliniui karui, pa-
sitraukia iš Lietuvos ir paten-
ka į priverstinį darbą nacių
fabrike Vokietijoje. Čia jis
susitinka su įvairių tautybių
žmonėmis, kurie turi savitas pa-
saulėžiūras. Romano herojus ieško tei-
singo kelio, mato, kaip gėrio ir blogio
jėgos susikerta. Įvykiai romane persi-
pina su vidiniais monologais, sąmonės
srautais, sapnų vaizdiniais. Pakartotinės
laidos sudarytoja Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė teigia, kad ,,Algirdo Lands-
bergio debiutinis romanas ‘Kelionė’, išleis-
tas prieš 65-erius metus, ir šiandien nepra-
randa aktualumo.”   

Knygos sudarytoja knygą papildė Algir-
do Landsbergio biografija ,,Gyvenimas tik ke-
lionė ir ieškojimas” bei jo grožinės kūrybos ap-
tarimu ,,Literatūrą kuria ne tautos, o asmenybės”.
Knyga iliustruota nuotraukomis, autoriaus rank-
raščių pavyzdžiais.  Spausdinamas ir autoriaus žodis, parašytas 1991 m., bei
detali jo gyvenimo ir literatūrinių pasiekimų chronologija.   

Romaną ,,Kelionė” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 10 dol.

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500.  
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draugas.org/mirties

„Draugo” prenumeratoriai gali skaityti „Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti „log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

www.draugas.org

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Mirus
A † A

Dr. SAULIUI NAUJOKAIČIUI

nuoširdžiai užjaučiame žmoną SIGITĄ, dukrą ALI -
NĄ, seserį MARIĄ, visus gimines ir artimuosius. Ne -
te kome rūpestingo gydytojo ir nuoširdaus draugo.  

Liūdime kartu:
Aidienė, Ramutė

Almenienė, Mara
Bačkaičiai, Aldona ir Stasys

Bailey, Angelė ir Ross
Barzdukai, Daiva ir Arvydas

Blekaitienė, Gražina
Butai, Virginija ir Tolius

Čampės, Diana ir Kazimieras
Gureckas, Algimantas

Kančiai, Palmyra ir Valdemaras
Landsbergienė, Teresė

Mickai, Meilė ir Tadas
Vasaičiai, Genė ir Kazys

Vodopalai, Elvyra ir Jurgis

Prisiminkime stebuklą
1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusi unikali visuotinė akcija „Baltijos kelias” sulaukė
didelio atgarsio visame pasaulyje. Įvairiuose miestuose – tarp jų ir greta Šv.
Kazimiero bažnyčios Los Angeles – rankomis susikibę lietuviai, latviai ir es-
tai solidariai palaikė šį Baltijos šalių laisvės siekį. 

Todėl šiemet, minėdami 30-ąsias Baltijos kelio metines, kviečiame visus lie-
tuvius kartu su broliais latviais ir estais vėl prisiminti šią laisvės, brolybės

ir vienybės dvasią, kartu pažiūrėti šiai sukakčiai skirtą filmą bei susikibus
rankomis draugiškai užtraukti:

Bunda jau Baltija, atmostas Baltija, ärgake Baltimaad!

Renginys vyks Šv. Kazimiero parapijoje rugpjūčio 25 d., sekmadienį, iš-
kart po 11 val. lietuviškų Mišių. Labai lauksime visų!

Ką Jūs veikėte 1989 m. rugpjūčio 23 d.? Galbūt buvote vienas iš akcijos
„Baltijos kelias” dalyvių Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje? O gal užfiksavote
neįkainojamų akimirkų iš šiai progai skirto renginio Los Angeles? Kviečiame
siųsti mums savo nuotraukas bei prisiminimus (kons.losandzelas@urm.lt),
o mes šioms akimirkoms sukursime specialią galeriją, kurią pildysime iki
pat rugpjūčio pabaigos.  

LR generalinio konsulato Los Angeles inf.

V. Landsbergis kreipėsi į „Amazon” įkūrėją

Profesorius Vytautas Landsbergis
kreipėsi į bendrovės „Amazon”
įkūrėją Jeff  Bezos, ragindamas

nutraukti prekybą sovietine simboli-
ka pažymėtomis prekėmis.

„Jūsų įkurtame ‘Amazon’ yra pre-
kiaujama prekėmis, pažymėtomis ko-
munistinės tironijos SSRS, vykdžiusios
karo nusikaltimus ir genocidą su hit-
leriniu režimu, simboliais.
Konkrečiai – ant sofos pagalvė-
lių ir vaikiškų marškinėlių yra
pavaizduoti „kūjis ir pjautu-
vas”, – rašo V. Landsbergis.

2019 m. kovo 12 d. Europos
Žmogaus Teisių Teismas pirmą
kartą sovietų represijas prily-
gino genocidui. 

Po šio sprendimo europar-
lamentaras Antanas Guoga
kreipėsi į „Amazon”, prašyda-
mas sovietinę simboliką prily-
ginti uždraustai nacistinei sim-
bolikai primindamas dar pra-
ėjusiais metais 27 Europos Par-
lamento narių pasirašytą ana-

logišką prašymą, kuriuo bendrovė
„Amazon” buvo raginama stabdyti so-
vietine simbolika pažymėtų prekių
prekybą.

Į šią bendrovę ne kartą dėl tos pa-
čios priežasties kreipėsi Ir Užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius.

ELTA ir „Draugo” inf.

„Amazon” nebe pirmą kartą iššaukia pasipiktinimą,
į kurį reaguojama jos tinklalapyje pakomentuojant
su žymekliu #WhyNotSvastika.



� Rugpjūčio 25 d. šv. Mišios Jėzuitų kop-
lyčioje Jaunimo centre neįvyks dėl jubilieji-
nio Baltijos kelio renginio Čikagos centre. Mi-
šiose lauksime visų rugsėjo 29 d. 1 val. p. p.

� St. Petersburg, FL Lietuvių klubas šį sek-
madienį, rugpjūčio 25 d., kviečia kartu pa-
minėti Baltijos kelio 30-metį. Pietūs – 1 val.
p. p. Rezervacijos tel.: 727-360-1064 (Lai-
mutė), 727-906-1025 (Janina) arba 847-502-
4291 (Rita). Adresas: 4880  46th   Avenue
North, St. Petersburg, FL 33714. 

� Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
galerijoje ,,Siela” Pasaulio lietuvių centre –
dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pasi-
kalbėjimai”. 

� Madison Vilnius Sister Cities, Inc. lau-
kia visų lietuviškame piknike, kuris vyks rug-
sėjo 14 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9
val. v. McGaw Park Shelter, 5236 Lacy Road
Fitchburg, WI, 53711. Atvykite su šeimomis
ir draugais!  Apie dalyvavimą prašome
pranešti Jolantai el. paštu:jolantukas@ya-
hoo.com. Suneštinės vaišės,  BYOB, bet ren-
gėjai pasirūpins gaiviaisiais gėrimais.

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Programą pranešime netrukus. Organiza-
cijas kviečiame užsisakyti stalus – pradžią
jau padarė mecenatas adv. Donatas Janu-
ta iš San Francisko ir Vydūno jaunimo fon-
das ir Čikagos. Teiraukitės tel.: 773-585-
9500. http://draugokalendorius.org

16 DRAUGAS2019 RUGPJŪČIO 24 D., ŠEŠTADIENIS

www.draugas.org

pAS muS
IR

ApLINK muS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 A.a. Jonas M
ekas 

Oona Mekas 

Marija Remienė 

Bi l ietus  į s igy t i  ik i  rugsė jo  15  d .  inter netu:  eventbr i te .com  

Spalio  5 d., šeštadienį, 6:30 val. v. 
Pasaulio lietuvių centre 

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 

(paieška: L ithuanian American Legends -2019).  Kaina -90 dol.  
Po rugsėjo 15 d. bilietus bus galima užsisakyti tel. 630-240-3343. Kaina - 120 dol. 

Ruta Sepetys 

Pietūs, muzika ir šokiai. Veiks nemokamas Baras 

(Rūta Šepetys) Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos

Pokylis vyks
parapijos salėje
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

Bilietai:
Suaugusiems – 60 dol.
Vaikams – 30 dol.

Vietas užsisakyti 
tel. 773-776-4600

Rugsėjo 8 d., 
sekmadienį,
1 val. p. p. 


