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Prelato Jono Kučingio ir JAV Lie tuvių Bendruo-
menės (LB) Los Angeles apylinkės pirmininko Ed-
mundo Kuli kausko idėja kasmet suburti išeivijos

lietuvius jau tapo gražia tradicija ir prasminga šven-
te, kurią labai išmaniai puoselėja Los Angeles LB. 33-
iąjį kar tą susirinko lietuviai, giminės, ar timieji, draugai,
svečiai ir šiaip prijau čiantys pasikalbėti, pasimatyti, pa-
 dainuoti, pašokti, paskanauti kultūri nio paveldo pa-
tiekalų, prekiauti, pirkti, susipažinti, tiesiog pabūti kar-

tu. Los Angeles Lietuvių dienos per tiek me tų virto pui-
kiu renginiu ir net isto riniu reiškiniu. Tai ne vien šiltas
ir džiaugsmingas draugų, pažįstamų, veiklių ir garbingų
Amerikos ir už jos ribų gyvenančių tautiečių susitiki-
mas. Tai tikra šventė, kurią švenčiame jau net 33 me-
tus, į kurią pasirodymams atskrenda atlikėjai ir didžiulės
gru pės ne tik iš Amerikos, Kanados,  bet ir  iš Euro-
pos bei Lietuvos.

Dviejų dalyvių įspūdžiai – 4–5 psl.

Susitikimo vieta – Lietuvių dienos

DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

Šeštasis Lietuvių dailės muziejaus-galerijos „Siela”
meno sezono ati darymas šiemet prasidėjo ypa-
tingai. Dar dažais kvepianti koncertinė salė ne tik

papildyta naujomis kėdė mis ir kokybiškesne garso apa-
ratūra, į ją su grįžo 48 restauruoti Dailės mu ziejaus ar-
chyvuose saugoti senieji išei vijos dailininkų darbai. Po

kele rius metus trukusių derybų su Lietu vių Fondu pa-
 galiau buvo rasta lėšų ir vieningas sprendimas restau-
ruoti juos po nelai mės trūkus vamzdynams ir užliejus
archyvų patalpas. 
Tik paskelbtas sezonas intrigavo netikėtu pavadinimu.
Po tokių ro man tiškų praėjusių metų „Minčių sodų” or-
ganizatoriai pakvietė meno žmones pažiūrėti į pasau-
lį „Žmogaus arba žvėries žvilgsniu”.             – 10 psl.

Menas žmogaus ir žvėries žvilgsniu

Bendra visų kūrėjų nuotrauka. D. Norkūnienės nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KARDINOLAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Antroji Karalių knyga pasakoja
apie raupsais sirgusį Aramo
karaliaus kariuomenės vadą

Naamaną. Vil tį praradęs vyras, išgir-
dęs apie darbais galingą pranašą Elišą,
galbūt galintį ir jį išgydyti, su didelė-
mis do vanomis išsiruošė į kelionę.
Prana šas neatliko jokių magiškų veiks-
mų, bet tik paliepė sergančiajam pa-
sinerti į Jordano upės vandenis, ir tai
pa daręs vyras pasveiko. Naamanas at-
si dėkodamas norėjo pranašą apdova-
noti, bet šis atsisakė dovanas priimti:
Kaip gyvas Viešpats, kuriam patar-
nauju, aš nieko neimsiu! <...> Tada
Naamanas tarė: Tavo tarnas niekad
daugiau nebedarys deginamosios au kos
ir nebeatnašaus aukos jokiam ki tam die-
vui, išskyrus Viešpatį (2 Kar 5, 16–17).

Išgijęs vadas įtiki į Dievą: „Dabar
žinau, kad visame pasaulyje nėra kito
Dievo, tiktai Izraelyje” (2 Kar 5, 15). Ga-
lime įsivaizduoti šio vyro džiaugsmą ir
dėkingumą Dievui, kai jis pamatė, jog
jo kūne nelikę nė mažiausių raupsų žy-

mių. Nuo dabar jis visiems liudys apie
jį išgydžiusį Dievą. 

Evangelistas Lukas, pasakodamas
apie Jėzaus kelionę į Jeruzalę, pamini
dešimtį išgydytų raupsais sirgusių
vyrų, iš kurių tik vienas svetimtautis
sugrįžo padėkoti. Ta proga Jėzus tarė
išgydytajam: Kelkis, eik! Tavo tikėjimas
išgelbėjo tave (Lk 17, 19), o apie kitus de-
vynis Jėzus pasa kė: Kur dar devyni?
Niekas nepano rė jo sugrįžti ir atiduoti
Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtau-
tis! (Lk 17, 18)

Dėkingumas Dievui yra brandaus
tikėjimo ženklas. Kur trūksta šitokio ti-
kėjimo, žmogus nejaučia rei kalo už
viską, kas nutinka jo gyveni me, dėko-
ti Dievo Apvaizdai. Mes tu rime bran-
dų tikėjimą tik tuomet, kai Dievui dė-
kojame ne tik už patirtas re gimas ma-
lones, bet už visą mūsų gy venimo ke-
lią, kuriame paprastai ne trūksta ir
džiaugsmo valandų, ir erš kėčių spyg-
lių.

Tikėjimas lenkia mus dėkoti Die-
 vui ir už tai, kur ne visada įžvelgiame
Dievo Apvaizdos vedimą. Tačiau mū sų
gyvenime neįvyksta nieko atsitikti-
nio, ko nebūtų Dievo numatyta ir leis-

ta. Kai mums viskas gerai klojasi, daž-
niausiai prisimename pareigą pa dėkoti
Dievui. Tačiau kai mus prislegia koks
nors kryžius, dažnai sugeba me tik ai-
manuoti. Šitai liudija, kad žmogaus ti-
kėjimas dar yra labai ne brandus.

Palaimintojo Teofiliaus gyveni me
buvo džiugių akimirkų, kai minios
žmonių džiaugsmingai sveikino su-
grįžusius iš Solovkų lagerio. Ta čiau
buvo ir itin sunkių momentų, kai rei-
kėjo atlikti alinančius katorgos darbus
Lodeinoje pole miškuose. Palaiminta-
sis giliai suvokė, kad ka torgos darbai
jį labiausiai priartina prie Viešpaties,
todėl niekuomet ne dejavo, bet už viską
dėkojo Dievui.  

Už kančios patirtį mes turime būti
ypač dėkingi Dievui, nes tai yra ugnis,
nuvalanti mūsų savimeilės ir puikybės
rūdis. Nekentėjęs ir tik malonių daly-
kų iš Dievo laukiantis žmogus tikėjime
tebėra didelis kūdikis.

Labai gražią tikėjimo pamoką duo-
 da apaštalas Paulius. Būdamas kalėji-
me, jis rašo vyskupui Timotie jui: Pri-
simink prikeltąjį iš numirusių Jėzų
Kristų iš Dovydo giminės, kaip skel bia-
ma mano Evangelijoje, dėl ku rios man

Tavo tikėjimas išgydė tave! 

tenka kentėti, net būti surakintam, lyg
piktadariui. <...> Štai tik ras žodis: Jei
mes su juo numirėme, su juo ir gyven-
sime. Jei ištversime, su juo ir karaliau-
sime (2 Tim 2, 8–11). 

Pasitikrinkime, kaip reaguojame
išbandymų valandomis ir kai viskas se-
kasi ir net būname giriami? Teisin gas
atsakymas leis susivokti, kokį turime
tikėjimą ir ar jau esame nors kiek pa-
sirengę vykdyti Jėzaus uždėtą misiją –
skelbti ir liudyti už mus mi rusį ir pri-
sikėlusį Jėzų.

Sveikiname JAV LB Tarybos narius!

Šį savaitgalį Čikagoje vyksta JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXII Tarybos antroji sesija – The Hyatt Lodge viešbutyje Oak Brook priemiestyje po -
sėdžiaus JAV LB apygardų ir apylinkių atstovai iš įvairių miestų bei valstijų. Vakarais sesijos dalyvių laukia įdomios šventinės programos. Ket vir -
tadienį, sesijos išvakarėse, grupė anksčiau atvykusių Tarybos narių lankė lietuviškuosius Čikagos kultūros židinius, tarp jų ir ,,Draugą”. Buvo malo-
nu susipažinti bei pabendrauti. Linkime malonios viešnagės Čikagoje ir turiningos sesijos.                         ,,Draugo” inf.

JAV LB  XXII Tarybos antrosios sesijos narių grupė ,,Draugo” redakcijoje. Jono Kuprio nuotr.
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Anuomet  ,,Draugo” pokyliuose…
Šiandienos istoriniame ,,Draugo” puslapyje prisimename

senuosius spaudos pokylius. ,,Kokie anksčiau būdavo ,,Drau-
go” baliai! Svečių susirinkdavo per keturis šimtus. Po-

kylių dalyviai taip šokdavo, kad net salės grindys linguodavo”,
– nostalgiškai prisimena senųjų, jau ne prieš vieną dešimtmetį
vykusių JAV lietuvių balių liudininkai. Šių smagių švenčių
metu skambėdavo lietuviškos dainos, svečiams koncertuoda-
vo geriausi lietuvių atlikėjai.

Ilgametė JAV Lietuvių Bendruomenės veikėja, Draugo Fon-
do pirmininkė Marija Remienė pasakojo apie auksinį, 50 metų
leidžiamo ,,Draugo” jubiliejinį spaudos balių, vykusį 1959 metų
lapkričio 15 dieną.

,,Tuomet buvau dar jauna, viskas buvo nauja, labai įdomu. Pa-
menu, pokylio metu skambėjo sveikinimai ,,Draugui”, tačiau tą-
syk ne kartą ir ne iš vienų lūpų buvo išsakytas klausimas: ar lem-
ta ,,Draugui” antra tiek – dar 50 metų gyvuoti?”, – prisiminė M. Re-
mienė.  

Šiais metais švenčiame jau 110-ąsias laikraščio leidimo meti-
nes. Ir ,,Draugas” vis dar turi ištikimų draugų, skaitytojų, straips-
nius rašančių bendradarbių, dosnių rėmėjų. Spaudos baliai kiek
kitokie – juk keičiasi gyvenimas, keičiamės ir mes. Šėliojanti jau-
nystė užleidžia vietą prasmingų susitikimų ir brandžių pokalbių
džiaugsmui. Pamažu ,,Draugą” suranda ir jaunosios kartos JAV lie-
tuviai. Norisi su tokia pat viltimi, kaip tuomet, prieš 60 metų, pa-
klausti: ar dar bus rengiamas pokylis, skirtas jubiliejiniams,
,,Draugo” leidimo 200-iesiems metams paminėti? 

Nuotraukoje įamžintas 1944 metų lapkričio 26 dieną įvykęs ,,Draugo” pokylis, kurio metu buvo paminėta laik-
raščio 35-erių metų gyvavimo sukaktis. Svarbiausia šventės dalis buvo kylančios JAV operos žvaigždės lietuvai-
tės Polynos Stoska-Stoškutės koncertas, kuriame dalyvavo ir Šv. Kazimiero akademijos choras. Nuotraukoje
tarp svečių – Lietuvos konsulas  Čikagoje Petras Povilas Daužvardis (pirmas d.) ir ,,Draugo” administratorius
kunigas Petras Činikas (šeštas iš d.). 

J. Kuprio nuotraukose – jau istorinės akimirkos iš ,,Draugo” 100-mečio pokylio.
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TelkINIAI

MEČYS  ŠILKAITIS

Spalio 5-oji. Daug planuota, daug diskutuota, daug
dirbta, daug nemie gotų naktų būta, ir pagaliau – Lie-
tu vių dienos jau čia. Vidurdienis. Viskas baigta, vis-
kas paruošta, viskas savo vie toje. Oras puikiausias. Mė-
lyname danguje – nei debesėlio. Šv. Kazimiero baž-
nyčios kiemas ir šalia esanti mo kyklos aikštė – neat-
pažįstami. 

Priekyje – paruošta scena progra mai atlikti. Per
visą didžiulio kie mo ilgį –  palapinės. Jos sau-
go daly vius nuo karštų saulės spindulių. Prie

scenos – daugiau nei šimtas kė džių asmenims, ku-
rie nori stebėti programą iš arti. Kitur – gausybė sta-
 lų su kėdėmis, o aplink visą plotą – gausybė par-
duotuvėlių ir maisto ga minimo bei pardavimo sta-
lai. Mokyk los aikštės gale – Gedimino pilis su šalia
didoku baru, kuriame galima atsigaivinti „Švyturio”
alumi ar pa ragauti Amerikoje gaminamo lietuviško
krupniko. Rengėjai – LB Los Angeles apylinkė ir spe-
cialus tam tikslui sudarytas komitetas, kuriam pir-
mininkavo du kopirmininkai – Raimundas Šilkaitis
ir Monika Kiz nienė bei grupė atskirų darbų vado vų
bei padėjėjų.

Šventės atidarymo pradžioje įne ša mos vėliavos,
sugiedami Lietuvos ir Amerikos himnai, kun. Tomas
Ka ranauskas palaimina renginį, linkėdamas sėkmės.
Kopirmininkas R. Šilkaitis trumpu žodžiu pasvei-
kina susirinkusiuosius ir viešai skelbia Lietuvių die-
nų pradžią.

Tolesnį programos vedimą perima Lietuvių
dienų pranešėjai – Aman das Ragauskas, Jūratė
Venc kie nė ir Aušra Venckutė, kurie pasi keisdami
anglų ir lietuvių kalbomis tęsia programą. Sveiki-
nimai, pristatomi garbingi svečiai, tarp kurių yra
Hollywoodo aktorės Rūta Lee ir Ann Jillian, Lietu-
vos Respublikos konsulato atstovė Agnė Gurevičie-
nė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir mininkė Da-
lia Henke iš Vokieti jos. Už veiklą LB gretose pager-
biama šven tės „Grand Marshall” Violeta Gedgau-
dienė.

Prasideda meninė programa, ku ri be sustojimo
tęsiasi dvi ištisas die nas. Šiemet programa buvo ypač
gau si ir įvairi. R. Šilkaitis, pagrindinis programos
organizatorius, pastebėjo, kad jis gavo daug prašy-
mų iš įvairių vietovių pakviesti jų grupes į šį meti-
nį renginį.

Žmonės šurmuliavo abi dienas be sustojimo –
nuo pat atidarymo iki vienuoliktos nakties.  Žiūro-
vai siūbavo ir smarkiai plojo, kai „LA Spin dulys” at-
liko baigiamąjį šokį „Malū ną”. Šiltai ir audringai
sveikino „Gintarą” – šokių grupę iš Hamburgo (Vo-
kietijos), grupę „Švyturys” iš Cle velando ir „Spin-
duliukus” iš Los An geles. Daug plojimų susilaukė vy-
resniųjų grupė „Retro”, kurios šokius ly dėjo ro-
mantiškos Šabaniausko melo dijos. Juos keitė žy-
menimis apdovanota operos solistė Rita Preikšaitė.
Stipriu balsu atliekamos operų iš traukos kėlė pala-
pinių stogus. Labai įdomią programą atliko „Kris-
tina ir penketukas” iš Montrealio. Jie su kon certais
yra apkeliavę Kanadą, Ameriką ir Lietuvą. Panevėžio

„Ras ki los” kapela jau 30 metų puoselėja folklorinę
muziką ir savo pasirodyme supažindino klausytojus
su senovi nėmis aukštaičių dainomis. Progra moje da-
lyvavo ir roko bei populiarios muzikos dainininkas
Česlovas Gaba lis iš Lietuvos, buvusi Klaipėdos mu-
 zikinio teatro solistė, Čikagoje gyve nanti Nida Gri-
galavičiūtė bei kita čikagietė populiarios ir klasikinės
mu zikos atlikėja Agnė Giedraitytė. Daug plojimų pel-
nė prašymų pakartoti su laukė vyrų grupė „Tolimi
Aidai”. Gražiai pasirodė Lietuvoje gimęs bei nuo jau-
nystės kūręs dainas Eugeni jus Dicevičius. Dabar jis

Lietuvių dienų dalyviai entuziastingai sutiko grupę ,,Antikvariniai  Kašpirovskio Dantys”

33-ioji gegužinių gegužinė    

gyvena ir kuria Clevelande. Šiltai buvo priimtas vie-
tinis Kęstučio Daugirdo vado vaujamas choras „Los
Angelai”.

Šeštadienio vakaro programa bu vo baigta kon-
certu, kurį atliko iš Lietuvos pakviesta grupė „Ant-
ikva ri niai Kašpirovskio dantys”. Grupės muzika ne-
gali būti priskirta jokiai dabartinės muzikos rūšiai.
Tai savo tiškas, keistas mišinys (kaip ir pats grupės
pavadinimas), susidedantis iš punk roko, repo su is-
paniškos maria či muzikos atspalviu. Aštrūs garsai
ir energingi judesiai scenoje veikia klausytojų vaiz-
duotę ir jausmus, ir šie taip pat energingai jungia-
si prie dainos. Sėkmingas jų pasirodymas Los An-
geles dienose yra jų pirmasis pasirodymas Ameri-
koje.

Reiktų padėkoti ir Rasai Hend ric kson už gražiai
ir skoningai pa ruoštą 56 psl. programos leidinį, ku-
 riame sutalpinti sveikinimai, rengė jų ir aukotojų pa-
vardės, informacija apie atlikėjus bei atskirų asmenų
ir įstaigų reklama.

Dalyvių nuomone, šių metų Die nos/gegužinė
buvo vienas sėkmin gesnių renginių 33 metų gran-
dinėje. Kas gi juos čia traukia ir ko jie tikisi suras-
ti ar gauti? Koks tos šventės tikslas? Iš dalies į tuos
klausimus atsako patys rengėjai savo sveikinime. Tai
„reiškinys, skatinantis branginti na cionalinę savi-
vertę, tautinį, kultūri nį, religinį, socialinį ir net ku-
linarinį paveldą, ugdyti savanorišką jaunimo veik-
lą”. Kita vertus, mus išeivijoje traukia ta aplinka, kur
plevėsuoja trispalvė vėliava, kur skamba lietuviškos
dainos, kur pirmauja lietuviška kalba. Mus jungia
praeities kan čios ir džiaugsmai. Tad nors kartą
metuose mes norime bent kelias va landas praleisti
toje lietuviškoje ap linkoje ir atsigaivinti savosios gen-
ties apsupti. 

Tad iki pasimatymo kitais me tais.

Iš k.: Rasa Šilkaitienė, Agnė Gureckienė, Ann Jillian, Danutė Mažeikienė, Rūta Lee, Jolita Vaitkutė, Conrad Mažeika, Tony
Ma žeika ir Raimundas Šilkaitis. Kęstučio Kazlausko nuotraukos

Atidengiamas dailininkės Jolitos Vaitkutės iš raidžių sukurtas
signataro Mykolo Biržiškos portretas.
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INGA GREBLIKIENĖ

Prelato Jono Kučingio ir JAV Lie tuvių Bendruomenės
(LB) Los Angeles apylinkės pirmininko Edmundo
Kuli kausko idėja kasmet suburti išeivijos lietuvius jau
tapo gražia tradicija ir prasminga švente, kurią labai
išmaniai puoselėja Los Angeles LB. 33-iąjį kar tą su-
sirinko lietuviai, giminės, ar timieji, draugai, svečiai ir
šiaip prijau čiantys pasikalbėti, pasimatyti, pa dainuoti,
pašokti, paskanauti kultūri nio paveldo patiekalų,
prekiauti, pirkti, susipažinti, tiesiog pabūti kartu.
Los Angeles Lietuvių dienos per tiek me tų virto pui-
kiu renginiu ir net isto riniu reiškiniu. Tai ne vien šil-
tas ir džiaugsmingas draugų, pažįstamų, veiklių ir gar-
bingų Amerikos ir už jos ribų gyvenančių tautiečių su-
sitikimas. Tai tikra šventė, kurią švenčiame jau net 33
metus, į kurią pasirodymams atskrenda atlikėjai di-
džiulės gru pės ne tik iš Amerikos, Kanados,  bet ir Eu-
ropos bei Lietuvos.

2019metai yra paskelbti Pasaulio lietuvių me-
tais. Skaudu, kad dėl įsta tyminių ving-

rybių nepavyko įteisinti dvigubos pilietybės, nors di-
džioji dau guma balsavimo teisę turinčių pi liečių bal-
savo už lietuviškos stiprybės sutvirtinimą. 33-iosios
Los Ange les Lietuvių dienos nuskambėjo ga lingu
akordu ir tik sustiprino visų mū sų norą būti kartu
ir jaustis šeima!

sekmadienio kulmina cija. O kur dar kasmet kon-
certinėje programoje dalyvaujančių Los Ange les „To-
limų Aidų”, „Ret ro”, „Spindu lio” ir solistės Agnės
Giedraitytės pa sirodymai. Šeštadie nio vakaro kul-
minacija tapo „linksmai beprotiškos” mu zikos atli-
kėjų grupė „Antikvari niai Kašpirovskio dantys”.
Nors vy rukai į Los Angeles atvyko iš Indijos, nes šiuo
metu turi pasaulinį turą, tačiau energija, linksmu-
mu ir smagiais tekstais užkrėtė visą minią, lau-
kiančią smagaus pasibuvimo. Įspūdingu pasirodymu
nu ste bino ir tautinių šokių grupė „Švy turys” iš Cle-
velando. Puikiai atliktos kompozicijos susilaukė
audringų šūks nių ir plojimų. Smagiai visi pa sišoko
ir per klevlandiečio Rimo Kaspučio pasiro dymą. Ir
tai dar ne visi pasirodymai. Nepykite, jei kažko ir ne-
paminėjau, – viskas buvo taip jauku, šilta ir sma gu,
tiek daug šiltų žmonių, nuoširdumo ir puikios nuo-
taikos. Organizato riai neužmiršo ir menų atstovų. Lo-
s angeliečio Rolando Dabruko „Hea ling food man-
dalas” jau seniai domina visą Ameriką, nuostabio-
ji gintaro juvelyrikos kūrėja Rasa Paulauskai tė-
Dooling keletą metų priverčia lauk ti jos kūrybos ger-
bėjus, o kur dar kiti kūrėjai ir me nininkai, sutrau-
kę prie savo palapinių daugybę svečių.

Signataro portretas – iš 1500 raidžių

Būtent šiemet, vykstant Lietuvių dienoms, įam-
žintas Nepriklausomy bės akto signataras Mykolas
Biržiš ka, gyvenęs Los Angeles. Signataro por tretą-
instaliaciją sukūrė meninin kė iš Lietuvos Jolita Menininkė Jolita Vaitkutė su Justina Brazdžionis.

San Diego M. Biržiškos lietuviškos mokyklos mažųjų mo-
kinukų mokytoja Una Greblikaitė susitiko su specialiai į Lie-
tuvių dienas iš Floridos, Valdostos miesto atskridusiu Pa-
saulio lietuvių jaunimo organizacijos valdybos nariu Luku
Šmidtu.  I. Greblikienės nuotraukos

Gitaros virtuozas Tomas Varnagiris.

Organizacinio komiteto pirmininkė Rasa Šilkaitienė šeš-
tadienio vakarą buvo nepavargusi, šypsojosi ir mielai ben-
dravo su visais svečiais.

Niekas  nepraeidavo pro Rolando Dabruko ir Editos Simo-
ne palapinę.

Susitikimo vieta – Lietuvių dienos
burgo atvykęs lietuvių tautinių šokių ansamblis
„Gintaras” savo veiklą skaičiuoja jau trečią de šimt-
metį. Šiuo metu „Gintarui” va do vauja ir jame šoka
Agneta Rose mann. Daug džiaugsmo visiems su-
 teikė nuotaikinga folklorinė kapela „Raskila” iš
Panevėžio. Jos repertua re skambėjo autentiškos
aukštaičių dainos bei ratuojami rateliai, nors sa vo
repertuare kapela turi daugiau nei šimtą tradicinių
lietuvių liaudies bei instrumentinės muzikos kūri-
nių. Ir niekas nesiskundė nei miego trūkumu, nei
kaip visada pirmąjį spalio sa vaitgalį plieskiančiu Los
Angeles miesto karščiu. Atvirkščiai, sekmadienį die-
ną koncertavę Lietuvos roko muzikos žvaigždės
Česlovas Gabalis ir legendinis gitaristas Tomas
Varna giris ne tik pririnko pilną šokių aikš telę,
plieskiant 99 F karščiui, bet ir informavo, kad lo-
sangeliečiams, besi skundžiantiems karščiu, būtų vi-
sai ge ra atsivėsinti Lietuvoje, kur tą naktį pasnigo
ir buvo –1 C. Ir buvo taip jauku ir gera, kai po pir-
mosios dainos Nijolė Lembertienė sušuko: „Pasili-
kit”. Česlovas su Tomu visai neišsigando, atsakė, kad
mielai pasiliktų, tik turi vykti į Las Vegas. Visi griau-
dėjo juoku, kai gerb. Nijolė pa sakė, kad ne tik ji, bet
ir pusė Los Angeles važiuos į tą Las Vegas kartu. 

Dviejų roko grandų pasirodymą puikiai papildė
operos solistė Nida Grigalavičiūtė iš Čikagos. Jos ir
Čes lovo Gabalio įstabiai atlikta „Barcelo na” tapo viso

Vaitkutė, atvy kusi Generalinio konsulato kvieti mu.
Portretas sukurtas naudojant daugiau nei pusantro
tūkstančio lie tuviškos abėcėlės raidžių. Jolita ir pro-
 diuseris Silvestras Dikčius rašytinių darbų gausa
garsėjančio signataro portretą sukūrė būtent iš rai-
 džių. Dalį jų surinko Los Angeles lietuvių ben-
druomenė, kita dalis – lazeriu specialiai išpjautos Ne-
pri klau somybės Akto įkvėptu „Signato” šriftu ir į
Los Angeles šiam projektui atgabentos iš Lietuvos.
Dviejų metrų pločio ir trijų metrų ilgio M. Biržiš kos
portretui panaudota daugiau kaip 1500 lietuviškos
abėcėlės rai džių. „Mykolas Biržiška buvo rašto ir
knygų žmogus, todėl norėjosi jo at minimą įamžinti
būtent taip. Portre te suklijuotos lietuviškos abėcė-
lės raidės, o pats kūrinys bus matomas ir prieinamas
visiems norintiems jį pamatyti Los Angeles lietu-
viams sak ralinėje vietoje – lietuviškos mokyklos kie-
me. Manau, tai simboliška, nes signataras Los An-
geles praleido pas kutinį savo gyvenimo dešimtme-
tį ir čia paliko nemažą indėlį puoselėjant lietuvybę,
toliau siekiant mūsų šalies nepriklausomybės. To-
dėl džiaugia mės, kad mūsų darbas taps ne tik pa-
 minklu lietuvybei, bet ir informuos apie čia daug nu-
veikusią asmenybę”, – sakė instaliaciją Los Angeles
su kūrusi J. Vaitkutė.

Susitiko seni draugai ir jaunimas, buvo daug sve-
čių, pasimatėm su seniai nematytais draugais iš vi-
sos Amerikos, o jau ypač iš visos Cali for nijos, susi-
pažinome, kad su kažkuo vėl galėtume pasimatyti ki-
tąmet ir vėl sakyti – „Ooo, pernai matėmės per Lie-
tuvių dienas!” 

Nuoširdus ačiū šventės organizatoriams, rė-
mėjams, talkininkams, savanoriams, menininkams
ir svečiams! Ačiū menininkei Jolitai Vaitku tei už
įspūdingą ir prasmingą instaliaciją!

Pasimatysime kitąmet!

Renginių užtektų visam mėnesiui 

Naujieji energingi šventės organizacinio komi-
teto pirmininkai Rasa ir Raimondas Šilkaičiai bei
Monika ir Žygimantas Kizniai pasistengė nuspalvinti
Lietuvių dienų šventę naujomis ir dar ryškesnėmis
spalvo mis, pritraukti daugiau jaunimo, su pažindinti
ir suteikti galimybę susi draugauti įvairių kartų ir po-
žiūrių lie tuviams. Ir kaip smagu šiemet buvo: iš Ham-
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Iš ATeITININkŲ GYVeNImO

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

Lietuvoje ruošiama kunigo Alfonso
Lipniūno (1905–1945) paskelbimo pa-
laimintuoju byla. Tikimės, kad neilgai
trukus Katalikų Bažnyčia šį šventą žmo-
gų pripažins oficialiu šventuoju ir su-
teiks jam altoriaus garbę.

Kunigas Alfonsas Lipniūnas – vie-
nas tų žmonių, kuriam kitas žmo-
gus buvo ne mažiau svarbus, nei

jis pats sau. Toji savybė jį išskyrė iš
daugelio bei suteikė jam šventumo
garsą, lydintį šį kunigą ir praėjus dau-
giau nei 70-čiai metų po jo mirties. Ant-
roji šventiesiems būdinga savybė –
klusnumas vyresnybei – taip pat labai
ryškėjo šio kunigo gyvenime, jo klus-
numas bei atsidavimas kitiems maty-
ti ir jo paties rašytiniame palikime, ir
surinktuose jį pažinojusiųjų liudiji-
muose. O šiuo straipsniu noriu ne
vien papasakoti apie šventą lietuvį
kunigą, bet ir paprašyti jį pažinoju-
siuosius ar bent girdėjusius apie kun.
A. Lipniūną pasidalinti visu tuo, ką
teko išgirsti, sužinoti apie jį ar galbūt
ir iš jo paties. Visa tai reikalinga be-
atifikacijos bylai, kuri rengiama tam,
kad, kruopščiai ištyrusi kunigo A.
Lipniūno gyvenimą, jo palikimą, Baž-
nyčia pirmiausia pripažintų jį palai-
mintuoju, o paskui ir šventuoju.

Ko reikia bylai

Iš Panevėžio vyskupijos kilusio

Šiaurės Amerikos ateitininkų
tarybos pastangomis kun.
Vitalijus Kodis iš Panevėžio

vyskupijos atvyko į JAV atlikti
pas kutiniųjų darbų tiriant kun. Al-
fonso Lipniūno gyvenimą, kanki-
nystę ir patirtas malones per Die-
vo tarno užtarimą. 

Kun. Kodis, kun. A. Lipniūno
beatifikacinės bylos postulato-
rius, dalyvavo Ateitininkų studijų
savaitgalyje ALRKF stovyklavietėje

Dainavoje rugpjūčio 30-rugsėjo 2
d. Jis pasidalijo savo atradimais
ir nušvietė kun. Lipniūno, ateiti-
ninko, kartu su kun. Stasiu Yla ka-
lėjusio Štuthofo koncentracijos
stovykloje, šventumo kelią. Po
studijų savaitgalio postulatorius
keliavo į Amerikos Lietuvių kultū-
ros archyvą (ALKA) Putname, CT,
tyrinėti kun.Ylos sukauptos me-
džiagos apie būsimą palaimintą-
jį. 

2017 m. kun. Kodis studijas
baigė Popiežiškajame Laterano
universitete, įgijęs bažnytinės tei-
sės licenciatą. Taip pat 2018 m.
dalyvavo Šventųjų skelbimo kong-
regacijos organizuojamuose pos-
tulatorių kursuose.  

Dalijamės kun. Kodžio pa-

ruoštomis mintinis iš Ateitinin-

kų studijų savaitgalio.

Lietuva turės naują palaimintąjį
Kun. Vitalijus Kodis apie kun. Alfonsą Lipniūną

…drįstu kreiptis į visus, kurie galbūt turi relikvija ta-
pusį jo  laišką ar kitą kunigą A. Lipniūną menantį daik-
tą, pasidalinti juo ar jo kopija, kuri bus pridėta prie
beatifikacijos bylos. – kun. Vitalijus Kodis

Kun. Vitalijus Kodis Lietuvoje.
Dainos Čyvienės nuotr.

Iš Ateitininkų studijų savaitgalio 

Kun. Alfonsas Lipniūnas. 1934 m. 

kunigo A. Lipniūno beatifikacijos byla
ankstesniojo Panevėžio vyskupo, o
šiuo metu vyskupo emerito, Jono Kau-
necko iniciatyva pradėta 2006-aisiais.
Šiuo metu bylą tirti bei jai reikiamą
medžiagą kaupti patikėta man, kun.
teol. lic. Vitalijui Kodžiui. Mane šios by-
los postulatoriumi paskyrė dabarti-
nis Panevėžio vyskupas Linas Vodop-
janovas OFM. Su kunigo A. Lipniūno
beatifikacijos byla taip pat dirba būrys
Lietuvos istorikų bei teologų, pastarieji
tiria jo rašytinį palikimą, istorikai
renka istorinę bylos medžiagą. Reikia
teisiškai atlikti bylos procesą, kad ją
būtų galima perduoti Vatikane dir-
bančiai Šventųjų skelbimo kongrega-
cijai.

Vos 40 metų išgyvenęs kunigas A.
Lipniūnas paliko nemažai rašytinio pa-
likimo, tarp kurio – jo dienoraščiai,
laiškai ir pora jo parašytų knygų. Visa
tai, kas susiję su kunigu Alfonsu, Baž-
nyčiai turi neįkainojamą vertę. Tad
drįstu kreiptis į visus, kurie galbūt turi
relikvija tapusį jo laišką ar kitą kuni-
gą A. Lipniūną menantį daiktą, pasi-
dalinti juo ar jo kopija, kuri bus pridėta
prie beatifikacijos bylos. Taip pat svar-
būs pačių žmonių prisiminimai, jų pa-
sakojimai apie kunigo A. Lipniūno
gyvenimą, jo veiklą, darbus, pastangas
padėti kitiems, rūpinimąsi kitais.

Šventumo garsas

Kad būtų pradėta kunigo A. Lip-
niūno beatifikacijos byla, ypač daug pa-
stangų įdėjo jo bičiuliai, drauge su
kunigu Alfonsu Štuthofo koncentraci-
jos stovykloje kalėję, jo šventumą ir
matę, ir jautę kun. Stasys Yla, Pilypas
Narutis ir Mykolas Pečeliūnas. Tad no-
rėčiau kreiptis į jų artimuosius, kurie
galbūt dar turėtų tai, ką būtų galima
pridėti prie kunigo A. Lipniūno beati-
fikacijos bylos, o svarbiausia – galbūt
jie galėtų papasakoti, ką iš šių jau am-
žinybėn išėjusių žmonių girdėjo apie

šventą kunigą. Viliuosi, kad JAV yra ir
daugiau tų, kuriuos yra pasiekęs ku-
nigo Alfonso šventumo garsas, ir kurie
pasidalintų savo žinojimu apie jį, pa-
teiktų šio kunigo beatifikacijos bylai
svarbių detalių. 

Šioje byloje jau surinkta nemažai
liudijimų apie tai, kaip kunigas Al-
fonsas kilniu savo paties gyvenimo
pavyzdžiu traukdavo prie savęs visus,
o ypač jaunimą, kuris gyveno bei degė
kunigo iškeltais aukštais idealais. Taip
pat pabrėžiama apie kunigo A. Lip-
niūno begalinį pasitikėjimą Dievu,
klusnumą, rodytą Bažnyčios vyresny-
bei, šventą, be išlygų ir kompromisų, jo
gyvenimą. Beatifikacijos bylai yra itin
reikalingas šventumo garsas apie as-
menį, kuriam paskelbti šventuoju pra-
dedama byla. Tačiau šventumo garsas
nereiškia, jog apie žmogų visi šneka,
koks jis buvo šventas. Tikrą šventumo
garsą parodo malonės, gautos prašant
Dievo per kun. Alfonso užtarimą.

Jei gausite malonių

Turima  medžiaga byloja, kad ma-
lonių užtariant kunigui Alfonsui žmo-
nės jau yra gavę. Reikia pabrėžti, jog
kunigo Alfonso galima prašyti užtari-
mo pas Dievą pačiais įvairiausiais
klausimais, tarp kurių – pagijimas iš
ligų, išgijimas iš priklausomybių, pa-
šlijusių santykių pataisymas ir kitų pa-
čių įvairiausių dalykų. Pabrėžiama, jog
reikia melstis ne kunigui, kurį sie-
kiama pripažinti palaimintuoju, bet
Dievui, prašant šio kunigo užtarimo.
Gavusiuosius malonių prašoma apie
jas pranešti man, bylos postulatoriui
kun. V. Kodžiui. 

Kunigas A. Lipniūnas – itin drąsus
žmogus, autoritetas, kokių ypač reikia
šių dienų Lietuvai bei visam pasauliui.
Tai – visus mylintis, žmonių nerū-
šiuojantis, visuose žmonėse Dievo vai-
kus matantis, visiems gero norintis ku-
nigas. Jis – tas, kuris, vykdydamas

Dievo valią, dėl tiesos buvo pasirengęs
paaukoti save, savo gyvenimą. Kunigo
Alfonso, kuris laikytas ryškiu jaunimo
lyderiu, kuris buvo jaunų žmonių ypač
mylimas kunigas, dienoraščiai liudija,
jog jis nesijautė pasirengęs dirbti su
jaunimu, netgi nelabai norėjo imtis šio
darbo, tačiau, paprašytas vyskupo Ka-
zimiero Paltaroko, šios veiklos ėmėsi,
o tai, ką darė, darė labai gerai.

Mirties fabrike

Dėl ateitininkų draugijos veiklos,
skleidžiamų ateitininkiškų idėjų sme-
tonmečiu, kai buvo draudžiama šios or-
ganizacijos veikla, kunigui Alfonsui
teko nemažai nukentėti, aiškintis tuo-
mečiam saugumui, netgi būti teisia-
mam, tačiau ateitininkiškos veiklos,
vykdomos Dievo garbei, jis neatsisakė,
vykdė vyskupo Kazimiero Paltaroko
nurodymą auklėti bei šviesti jauni-
mą. Vyskupo Mečislovo Reinio pa-
kviestas darbuotis į Vilnių, kunigas Al-
fonsas ir ten tapo jaunimo bei inteli-
gentijos ypač gerbiamu kunigu, be tie-
sioginio teologijos profesoriaus darbo
garsėjo ir savo labdaringa veikla, ir tie-
siais, skambiais pamokslais. Būtent už
pamokslus, kuriais kunigas Alfonsas
nesyk perspėjo Lietuvos jaunimą ne-
turėti reikalų su Lietuvą tuomet oku-
pavusiais naciais, jis tų pačių nacių
buvo suimtas iš išvežtas į Lenkijoje na-
cių įsteigtą vadinamąjį mirties fabriką
– Štuthofo koncentracijos stovyklą. 

Šioje stovykloje, iš kurios retas
kalinys išėjo gyvas, kunigas A. Lip-
niūnas taip pat pasižymėjo šventumu
dirbdamas sielovadinį kunigo darbą,
gresiant mirčiai aukodamas šv. Mi-
šias bei klausydamasis išpažinčių. Jis
guosdavo likimo draugus, dalindavosi
su jais paskutiniu savo duonos kąsniu.
Šis kunigas mirė po to, kai artinantis
sovietų kariuomenei naciai iš Štutho-
fo nutarė išvesti kalinių kolonas, kurių
pirmojoje ėjo kunigas Alfonsas. Beei-
damas, išbadėjęs bei sušalęs, jis užsi-
krėtė šiltine, nuo kurios būdamas 40-
metis mirė Lenkijos Pucko miesto li-
goninėje. Liudininkų teigimu, miręs šis
kunigas tesvėrė 30 kilogramų. Jis buvo
palaidotas Pucko miesto kapinėse, o Pa-
nevėžio vyskupijos rūpesčiu 1989 m. jo
palaikai buvo parvežti į Lietuvą bei per-
laidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus
katedros šventoriuje.
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Šią vasarą kiekvienoje stovyklos pamainoje
šventėme 1969 metais įkurtos Neringos
stovyklos Vermonte 50-ąjį gimtadienį. O

vasaros pabaigoje, darbo savaitgalį, rugpjūčio 30 –
rugsėjo 2 d., suvažiavo būrys stovyklautojų bei va-
dovų, stovyklavusių ir vadovavusių pirmajame sto-
vyklos gyvavimo dešimtmetyje. Atvykusiems
buvo sukurta lyg mini-stovykla. Šiame nuotai-
kingame renginyje dalyvavo ir kanadiškių, tarp jų
– Snaigė ir Antanas Šileikos. Po sėkmingo savaitgalio
jiedu kalbino stovyklos ilgametę vedėją ir šio sa-
vaitgalio organizatorę ses. Ignę Marijošiūtę.  

Kaip kilo mintis surengti RETRO savaitgalį, t.y. pakviesti
stovyklautojus ir vadovus aštuntojo-devintojo dešimtme-
čių? 

Buvo aišku, kad dėl įvairiausių priežasčių ne visi
norintys galės atvykti birželio mėnesį į jubiliejinę
gimtadienio šventę. Kilo idėja sudaryti sąlygas va-
saros pabaigoje tiems, kurie galėtų ir norėtų vėl pa-
būti Neringoje. Kadangi 50 yra atmintinas skai-
čius,  tad ir buvo nutarta ypač kviesti pirmųjų Ne-
ringos stovyklavimo metų vadovus ir stovyklautojus,
ta proga atnaujinti ryšius bei vėl pasinerti į Nerin-
gos stovyklinę dvasią. Man teko rūpintis tomis sto-

vyklomis, gerai pažįstu pirmųjų metų vadovus, to-
dėl ir sutikau organizuoti. Be kita ko, man ypač bran-
gūs tie pirmųjų dešimtmečių vadovai ir stovyklau-
tojai, nes su jų pagalba kūrėme Neringos tradicijas
ir brandinome stovyklavimo dinamiką, kuri išlikusi
iki šios dienos.   

Kuo skyrėsi šitas renginys nuo 50-mečio šventės va-
saros pradžioje?

Birželio mėnesį iškilmingai šventėme Neringos
50-ąjį gimtadienį. Buvo visa, kas įprasta gimtadieniui
– iškilminga vakarienė, šokiai, laužas ir, be abejo, sto-
vykliniai žaidimai ir užsiėmimai. Džiaugėmės sve-
čiais, tarp kurių buvo net iš Washingtono atvykęs Lie-
tuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas su žmona
Živile. Dalyvavo ir stovyklavietės statybininkų šei-
mos nariai, atvažiavo daugiau seselių. O RETRO sto-
vykla savaitgalis vyko ilgąjį Darbo dienos  savaitgalį,
kuris suteikė papildomą dieną pasinerti į stovykli-
nę dinamiką ir programoje išryškinti visus tris pa-
grindinius Neringos tikslus – tautiškumą, krikš-
čioniškumą, asmens ugdymą. RETRO buvo tartum
mini-stovykla, kurioje draugystė ir bendradarbia-
vimas atliekant pačių kuriamą programą suteikė
prasmės.  

Kas ir iš kur toliausiai atkeliavo į šį Neringos RETRO
savaitgalį?

Nustebino tai, kad
pirmieji atsiliepė sto-
vyklautojai iš tolimojo
Colorado, Čikagos, Mi-
chigano, Toronto, Mont-
realio, North Carolina,
Virginia valstijų. Kiek
vėliau registravosi žmo-
nės iš čia pat esančių
Naujosios Anglijos  bei
New Yorko valstijų. Ne-
mažai kas  atsiuntė laiš-
kelius ar žinutes apgai-
lėdami, jog įsipareigoji-
mai šeimai, o vienu at-
veju net uraganas, siau-
tėjęs Floridoje, neleido
dalyvauti. 

Kai nebūtinai pažįsta-
mi, skirtingais metais va-
dovavę ar stovyklavę noriai
suvažiuoja po 40–50 m., ką
tai atskleidžia apie Neringą?  

Neringoje visa sto-
vyklinė dinamika leidžia

būti savimi, be įtampos, pajusti laisvę, semtis žinių,
juokauti, džiaugtis ir bendrauti. Tai, kad praėjus tiek
metų žmonės ryžosi vėl atvykti į Neringą, liudija, jog
ką patyrė prieš 30, 40, 50 metų, buvo ne tik smagu, bet
ir tolesniam gyvenimui suteikė tam tikrą reikšmingą
impulsą, prie kurio norėjo vėl prisiliesti ir palikti už
durų „suaugusio” bėdas ir rūpesčius. Kaip ir viso-
se stovyklose, nepaisant to, kokia stipri yra prog-
rama, puikūs prelegentai ar šaunūs vadovai, sėkmę
lemia draugystė, kuri  ir paskatino atvykti ir atsi-
gaivinti. Noras atnaujinti pažintis, o stovyklautojams
– bendrauti su buvusiais savo vadovais jau lygiomis
– neįkainojama.

Kokia buvo RETRO programa – ar buvo pagrindinė
tema, ar turėjote kokį ypatingą tikslą?  

Kaip minėjau, esmė buvo sudaryti sąlygas pa-
sinerti į stovyklinę dinamiką, prisiliesti prie tauti-
nių ir krikščioniškų vertybių ir įsiklausyti į savo pa-
čių sukauptą gyvenimo patirtį. Dalyviai buvo kvie-
čiami įvertinti savo nueitą kelią. Skyrėme laiko as-
meniškai permąstyti gyvenimo vingius – aukštumas
ir slėnius – ir po geros valandos tyloje atvirai dalintis
tomis įžvalgomis. Džiugu, kad ir tylos laiką visi ver-
tino, ne vien pasidalijimą.     

Greta dainavimo, žaidimų bei sporto prie ap-
skrito stalo vyko ir diskusijos apie tautiškumą.
Tautinės tapatybės patirtis, ypač Lietuvai atgavus Ne-
priklausomybę, kiekvieno yra unikali. Pastebėjome,
kaip sudėtinga išlaikyti lietuvių kalbą mišrioje šei-
moje, o kalbos išlaikymas priklauso nuo begalės ap-
linkybių. Nėra vienareikšmio atsakymo ar visiems
tinkamo kelio.  

Nepakartojamai įdomiai, Antanai, dalijasi apie
savo kūrybą ir Snaigė – apie įkvėpimą ir išraišką dai-
lėje. Jūs abu esate sulaukę savo talento pripažinimo
ne tik savo gyvenamame krašte, Kanadoje, bet ir Lie-
tuvoje. Mus, dalyvius, praturtino galimybė įsigilin-
ti į judviejų kūrybinę eigą. Ir kaip buvo smagu ,,pra-
džiamoksliams” menininkams dalyvauti dailininkės
Snaigės meno pamokoje. Vienas dalyvis net ryžosi
įrėminti savo pirmąjį tapybos bandymą! 

Vakaro programos išryškino dalyvių neeili-
nius sugebėjimus vaidyboje, kūryboje, muzikoje
bei  atskleidė žaismingumą. Tai buvo nepakartoja-
ma – nes tikra, sava, paprasta; prasminga – nes au-
tentiška. Tai atgaivino, suteikė vidinio pasitenki-
nimo ir džiaugsmo. O nuoširdus juokas – vaistai šir-
džiai.       

Ką šis istorinis (nes pirmas)  RETRO savaitgalis ga-
lėtų atskleisti apie seseles ir Neringos istoriją? Ir kokia yra
stovyklos ateitis?

RETRO savaitgalio dalyviai paliudijo, kad Ne-
ringos stovyklinė patirtis, skiepijanti krikščioniš-
kumo ir tautiškumo vertybes, ženkliai įtakojo jų gy-
venimą. Ne visi suvokia, kaip tampriai Neringa sie-
jasi su seselių vienuolijos bendruomene, kuri pri-
artėjusi prie savo gyvavimo saulėleidžio išeivijoje.
Paskirta plėtros ir misijos vadovė Dana Grajauskaitė
dalyvius  išsamiai supažindino su Neringos istori-
ja. Ši siekia net 1936 metus, pirmosioms seselėms iš
Lietuvos atvykus į JAV. 1996 m. seselės įkūrė pelno
nesiekiančią korporaciją, kad pasauliečiai galėtų at-
likti administracinius darbus kartu su mumis. O da-
bartinė, 2015 m. įkurta narystės pagrindu pelno ne-
siekianti korporacija ryžtasi žengti paskutinį atsa-
komybės žingsnį – įsigyti nuosavybę ir užtikrintai
tęsti seselių pradėtą auklėjimo darbą. Tuo tikslu
šiais, jubiliejiniais, metais paskelbtas Neringa100 va-
jus. RETRO savaitgalio dalyviai paliudijo, kad Ne-
ringos stovyklinė patirtis jiems buvo  svarbi gyve-
nimo uždaviniuose. Yra svarbu užtikrinti šią auk-
lėjimo patirtį ateities kartoms – vaikams ir anūkams.
Tie, kurie supranta Neringos giliąją misiją ir pa-
skirtį, atveria savo širdį ir palaiko Neringą.  

Kokie Jūsų lūkesčiai dėl Neringos ateities?
Turint mintyje įvairių stovyklų sesijų spektrą,

aišku, didžiausias lūkestis – kad visuomet būtų pa-
sišventusių šiam darbui asmenų. Reikia žmonių, ku-
rie imtųsi vadovavimo atsakomybės ir kurtų sąlygas
vaikams bei šeimoms pasinerti į vertybių perdavi-
mo procesą, būdingą stovykloms. Reikia žmonių, ku-
rie kitiems neštų gėrį nesavanaudiškai, nelaukdami
atpildo. Ateityje bus svarbu telkti mokytojus, žino-
vus ir asmenis, degančius idealu kurti svarią ir reikš-
mingą programą, atsverti dažnai patiriamą šiuo-
laikmečio paviršutiniškumą ir atsidėjus skiepyti tau-
tines ir dvasines vertybes.    

Nukelta į 11 psl.

Neringos prasmė
Savaitgalio dalyviai su kunigu marijonu Kasimir Chwalek po šv. Mišių lauko koplytėlėje – Beržų šventovėje. 

Vyto Čuplinsko nuotraukos

Nuotaikingas Dalios Sakaitės ir ses. Ignės duetas prie pianino kūrybos vakare.



2019 SPALIO 12 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvai tiekia skirtingos sudėties produktus
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vals-

tybinė vartotojų teisių apsaugos tar-
nyba (VVTAT) kreipėsi į 5 tarptauti-
nius maisto produktų gamintojus,
prašydama paaiškinti, dėl kokių prie-
žasčių Lietuvos rinkai teikiamų mais-
to produktų sudėtis skiriasi nuo tų, ku-
riais prekiaujama   kitose ES šalyse.

Atrenkant abejonių sukėlusius
produktus buvo atsižvelgta į Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos
siūlymus, t. y. produktai buvo atrink-
ti pagal galimai ,,nesveikus” ingre-
dientus (tokius kaip palmių aliejus ir
pan.), taip pat tam tikrų sudėtinių
dalių skirtumus, kurie buvo akivaiz-
džiausi palyginus su kitomis valsty-
bėmis, bei į produktų populiarumą
tarp vartotojų. 

Šis tyrimas – Europos Komisijos
Jungtinių tyrimų centro tyrimų tąsa.
Birželio mėn. centras paskelbė Euro-
poje vykdyto maisto produktų tyrimo
dėl dvejopos maisto kokybės rezulta-
tus. 19-oje valstybių narių buvo įver-

Labiau gins mokytojus nuo mokinių smurto
Vilnius (ELTA) – Seimas imasi

svarstyti  Savižudybių ir smurto pre-
vencijos komisijos pirmininko „vals-
tiečio” Roberto Šarknicko Seimui pa-
teiktą Švietimo įstatymo pataisą, kuri
suteiktų galimybę mokytojams ir ki-
tiems švietimo įstaigos darbuotojams
patiems gintis nuo patiriamo įvairaus
pobūdžio smurto (psichologinio, fizi-
nio, patyčių ir kt.).

R. Šarknickas siūlo nustatyti, kad
smurtą patyrę mokytojai, kiti švietimo
įstaigos darbuotojai, informavę švie-
timo įstaigos vadovą, patys turėtų tei-
sę apie įvykusį smurto faktą pranešti
atitinkamoje savivaldybėje veikian-
čiai pedagoginei psichologinei tarny-

bai ar atitinkamam psichologinės pa-
galbos teikėjui, su kuriuo savivaldybės
vykdomoji institucija yra sudariusi su-
tartį dėl psichologinės pagalbos teiki-
mo.

Šiuo metu mokytojai, kiti švietimo
įstaigos darbuotojai, išskyrus vado-
vą, tokios teisės neturi.

„Įstatymo projekto rengimą pa-
skatino didelis mokytojų iš mokinių
patiriamas smurtas. Nepaisant to, kad
viešojoje erdvėje ypač daug kalbama
apie smurtą bei patyčias tarp mokinių,
šias smurto formas, ypač psichologinį
smurtą, patiria ir suaugę pedagogai –
mokytojai bei kiti švietimo įstaigų
darbuotojai”, – sako R. Šarknickas.

Lietuva patenka į geriausiųjų pasų dešimtuką
Vilnius (LRT.lt) –

Naujai sudarytame ge-
riausių pasaulio pasų rei-
tinge, kur matuojamas
valstybių skaičius, į ku-
rias pasą turintys pilie-
čiai gali atvykti be iš-
ankstinės vizos, Lietuva
užima 9-ąją vietą. Anot
„Henley Passport Index”,
kartu slovakais ir austra-
lais, mūsų šalies piliečiai
gali vykti į 181 valstybę.

Palyginus su per-
nykščiu reitingu, Lietuva
pakilo 2 vietomis aukš-
čiau. 2006-aisiais, kai
buvo imtas sudarinėti šis
reitingas, Lietuva jame užėmė 24-ą
vietą.

Pirmąja vieta reitinge dalijasi Ja-
ponija ir Singapūras, šių šalių piliečiai
be išankstinės vizos gali vykti į 190 ša-
lių, antroje vietoje – Pietų Korėja, Vo-
kietija, Suomija (188 šalys), trečioje –
Danija, Italija, Liuksemburgas (187
šalys), ketvirtoje – Prancūzija, Švedi-
ja, Ispanija (186 šalys), penktoje –

Vilniuje auga naujų butų paklausa
Vilnius (ELTA) – Per devynis šių

metų mėnesius nekilnojamojo turto
(NT) plėtotojai sostinėje jau pardavė
4189 naujos statybos butus – tai dau-
giau nei per visus 2018 m., kai parduoti
3929 butai. Palyginti su tokiu pačiu lai-
kotarpiu pernai, rinkoje butų šiemet

tinti 128 skirtingi maisto produktai, sie-
kiant išsiaiškinti dvejopos maisto pro-
duktų kokybės problemą. Lietuva pa-
teikė duomenis apie daugiau nei 90
skirtingų maisto produktų.

Rezultatai parodė, kad nors dau-
geliu atvejų skirtingose šalyse par-
duodamų vienodos pakuotės  produk-
tų sudėtis nesiskyrė, tačiau 9 proc. at-
vejų rasta sudėties neatitikimų.  Dar 22
proc. atvejų nustatyta ir pakuotės, ir
produktų sudėties skirtumų. Lietuva
taip pat nebuvo išimtis – palyginti su
kitomis ES šalimis skyrėsi vienodos
arba panašios pakuotės maisto pro-
duktų sudėtis. 

VVTAT primena, kad prekyba
dvejopos kokybės produktais, jeigu tai
nėra pagrįsta teisėtomis ir objekty-
viomis priežastimis, gali būti pripa-
žinta nesąžininga komercine veikla. Už
tokius pažeidimus gali būti skiriamos
Nesąžiningos komercinės veiklos var-
totojams draudimo įstatyme numaty-
tos ekonominės sankcijos.

Apkalta persikels į Aukščiausiąjį Teismą?
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė, kad
mūšis su demokratais dėl jo galimos
apkaltos tikriausiai pasieks šalies
Aukščiausiąjį Teismą, Baltiesiems rū-
mams paskelbus, kad jie nebendra-
darbiaus su tyrimu.    

Atstovų Rūmų demokratai rug-
sėjo pabaigoje inicijavo D. Trump ap-
kaltos tyrimą dėl galimo piktnau-
džiavo įgaliojimais, paaiškėjus, kad jis

parduota 49 proc. daugiau, skaičiuoja
bendrovės „Hanner” analitikai.

„Metų pradžioje smarkiai suju-
dusi rinka ir toliau išlieka aktyvi,
nors didžiausias pikas, kai pavasarį kai
kurių mėnesių augimas siekė 80 proc.,
jau, panašu, praėjo.

siekė iš Ukrainos ir kitų užsienio šalių
kompromituojančios informacijos apie
savo politinį varžovą, buvusį vicepre-
zidentą Joe Biden.

Spalio 8 d. Baltieji rūmai užtrenkė
duris bet kokiam administracijos ben-
dradarbiavimui su demokratų vykdo-
mu prezidento apkaltos tyrimu, pava-
dinę jį  šališku, neteisėtu ir nekonsti-
tuciniu.

Turkija užpuolė kurdų pajėgas Sirijoje
Ras al Ainas, Sirija (BNS) – Tur-

kija spalio 9 dieną pradėjo didelio
masto puolimą  prieš kurdų kontro-
liuojamus rajonus Sirijos šiaurės ry-
tuose ir po intensyvaus bombardavimo
surengė sausumos puolimą, kuriam są-
lygas sudarė JAV karių atitraukimas.

Turkijos prezidentas Recep
Tayyip Erdogan apie atakos pradžią

paskelbė socialiniame tinkle „Twit-
ter”. Netrukus po to iš lėktuvų ir ar-
tilerijos pabūklų buvo apšaudytos kur-
dų pozicijos visame pasienyje. Tūks-
tančiai civilių turėjo skubiai bėgti.

Po bombardavimo kampanijos vė-
lai vakare prasidėjo sausumos opera-
cija, pranešė Turkijos gynybos minis-
terija.

Briuselis padavė Lenkiją į ES teismą 
Briuselis (BNS) – Europos Ko-

misija padavė į Europos Sąjungos
aukščiausios instancijos teismą Len-
kijos dešiniojo sparno vyriausybę dėl
naujų drausminių priemonių teisė-
jams, kurios esą kelia grėsmę jų ne-
priklausomumui.   

Tai jau trečia ES byla prieš Var-
šuvą, susijusi su šalies teismų siste-
mos pertvarka.  

Lenkijos valdančiajai euroskep-
tiškai partijai „Įstatymas ir teisingu-

Šveicarija ir JAE nebe mokesčių rojai
Liuksemburgas (BNS) – Europos

Sąjunga (ES) išbraukė Šveicariją ir
Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) iš
savo mokesčių rojų sąrašų.

„Albanija, Kosta Rika, Mauricijus,
Serbija ir Šveicarija anksčiau nusta-
tyto termino įgyvendino visas būtinas
reformas, kad užtikrintų atitiktį ES
gero mokesčių srities valdymo prin-
cipams”, – pareiškė 28 bloko finansų
ministrai.

Šveicarija buvo įtraukta į ES va-
dinamąjį pilkąjį sąrašą. Šiame sąraše
šalis buvo nuo 2017 metų gruodžio, kai
jis buvo sudarytas, ir į jį pateko dėl to,
jog buvo nuspręsta, kad jos mokesčių
taisyklės yra netinkamos, tačiau ji įsi-

mas” (PiS) pranašaujama pergalė spa-
lio 13 dieną įvyksiančiuose rinkimuo-
se, o tai reiškia, kad Varšuvos ir Briu-
selio politiniai nesutarimai gali užsi-
tęsti ne vienerius metus.

2015 metų pabaigoje į valdžią at-
ėjusi konservatyvi partija PiS ėmėsi di-
delės Lenkijos teismų pertvarkos, kuri,
jos teigimu, reikalinga siekiant kovo-
ti su korupcija ir pertvarkyti teismų
sistemą, kurioje iki šiol išlikę komu-
nistinio laikotarpio atgyvenų.

pareigojo jas pertvarkyti.
2018 metų spalį Šveicarija patvir-

tino mokesčių reformą, tačiau jos įsi-
galiojimas dėl referendumo buvo ati-
dėtas.

Tuo tarpu Jungtiniai Arabų Emy-
ratai, kuriems priklauso ir Dubajus, po
įgyvendintų reformų buvo pašalintos
iš „juodojo” mokesčių rojų sąrašo.

Dabar „juodajame” sąraše liko tik
devynios šalys arba teritorijos, pri-
skiriamos prie nebendradarbiaujan-
čiųjų mokesčių klausimais kategorijos:
Amerikos Samoa, Belizas, Fidžis, Gua-
mas, Omanas, Samoa, Trinidadas ir To-
bagas, Jungtinių Valstijų Mergelių sa-
los ir Vanuatu.

Skelbiami Nobelio premijos laureatai
Stokholmas (BNS.

ELTA) – 2019 metų Nobelio
taikos premija skiriama
Etiopijos premjerui Abiy
Ahmed „už jo pastangas
taikai pasiekti ir tarptau-
tinį bendradarbiavimą, o
ypač už ryžtingą jo inicia-
tyvą išspręsti pasienio
konfliktą su kaimyne Erit-
rėja”. 

Šių metų Nobelio lite-
ratūros premiją laimėjo
lenkų rašytoja Olga To-
karczuk ir austrų rašytojas Peter
Handke.

Buvo apdovanoti net du Nobelio li-
teratūros premijos laureatai, nes pra-
ėjusių metų premijos paskyrimas pir-
mą kartą per 70 metų buvo atidėtas ki-
lus priekabiavimo skandalui.

Šiemetinis Nobelio premijų se-
zonas prasidėjo spalio 7 d., kai buvo pa-
skirta medicinos premija. Ji atiteko
ląstelių reakciją į deguonį tyrinėjan-
tiems mokslininkams britui Peter J.
Ratcliffe ir amerikiečiams William
G. Kaelin bei Gregg L. Semenza.

Spalio 8 d. buvo paskelbti fizikos
premijos laureatai. Jais tapo trys Vi-
satos evoliuciją tyrinėjantys moksli-
ninkai: JAV ir kanadiečių fizikas Phil-
lip James Edwin Peebles, šveicarų ast-
rofizikas Michel Mayor ir šveicarų
astronomas Didier Queloz.

Spalio 9 d. chemijos premija buvo
paskirta amerikiečiui John Goode-
nough, anglui M. Stanley Whittingham
ir japonui Akira Yoshino „už ličio jo -
nų baterijų sukūrimą”.

Spalio 14-ąją, paaiškės paskuti-
nis, ekonomikos premijos laureatas.

Lietuviškas pasas per metus pakilo dar per dvi vietas. 
Kurjeris.lt nuotr.

Austrija, Nyderlandai ir Portugalija
(185 šalys).

Latvija reitinge užima 10-ą vietą,
nes latviai be išankstinės vizos gali
vykti į 180 valstybių, o Estija yra 11-a,
nes šios šalies piliečiai be išankstinės
vizos gali vykti į 179 šalis.

Tai vienas iš kelių skirtingų pasų
reitingų, kuriuos sudaro finansų kom-
panijos.

Nobelio literatūros premiją laimėjo O. Tokarczuk ir P.
Handke. Yahoo News nuotr.
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SpOrTAS

Justė Jocytė sulaukė dar vieno įvertinimo – kvietimo
į Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Lapkričio mėnesį
pasirengimą atrankai į 2021 metų Europos čempio-
natą pradėsianti Manto Šerniaus treniruojama rink-
tinė sužais dvejas rungtynes – lapkričio 14-ąją na-
muose priims Albaniją, o lapkričio 17-ąją išvykoje žais
su Turkijos rinktine. E grupėje taip pat varžosi Serbijos
krepšininkės.

Būtent dvikovai su Albanijos rinktine 184 cm
ūgio J. Jocytė ir turėtų būti registruota. Su šia
rinktine mūsiškės žaidė ir atrankoje į 2019

metų Europos čempionatą, tada lietuvės abu kartus
įtikinamai įveikė varžoves – 119:61 ir 146:58.

J. Jocytė didžiulio dėmesio sulaukė šių metų va-
sarą, kai Makedonijoje vykusiame Europos mergi-
nų (iki 16 m.) čempionate su Lietuvos rinktine iš-
kovojo sidabro medalius. Iš Palangos kilusi krepši-
ninkė turnyre vidutiniškai pelnydavo po 19,6 taško
ir pateko į simbolinį geriausiųjų žaidėjų penketuką.
Finalo rungtynėse ji pelnė 33 taškus, atkovojo 9 ka-
muolius ir surinko 35 naudingumo balus.

Lietuvos sporto pasaulyje Pijaus Rulevičiaus var-
das yra gerai žinomas, nors ledo ritulininkas di-
džiąją savo gyvenimo dalį praleido Jungtinėse

Amerikos Valstijose. Gimęs ir augęs Elektrėnuose,
Pijus būdamas penktokas kartu su visa ledo ritulininkų
šeima išvyko už Atlanto. Nors gyveno Čikagoje, tai ne-
sutrukdė jam daugelį metų atstovauti Lietuvos na-
cionalinei ledo ritulio komandai. Pasiekęs karjeros aukš-
tumas, šiais metais sportininkas nusprendė pasukti kitu
keliu – nuo šiol ledo ritulio subtilybių mokys vaikus.
Apie tai, kas P. Rulevičių po daugelio metų vis dar sie-
ja su Lietuva, Elektrėnais ir kodėl jis pasirinko kitą ke-
lią, kalbėjosi kronika.lt korespondentė Eglė Butkutė.

Į JAV išvykote būdamas labai jaunas. Ar nebuvo sun-
ku dėl anglų kalbos?

Pačioje pradžioje buvo labai sunku. Tik atvykus
į Čikagą tėvai man rado ledo ritulio komandą. Tada
iš trenerių gavau užduotį išmokti anglų kalbą, jeigu
noriu žaisti toje komandoje. Pirmomis savaitėmis su
manimi į treniruotes eidavo kas nors iš lietuvių, tam,
kad padėtų man bendrauti. Bet gana greitai aš ir pats
išmokau kalbėti angliškai, nes visur aplinkui tik šią
kalbą ir girdėjau.

Jūsų tėtis Egidijus Lietuvoje buvo gerai žinomas ledo
ritulininkas, mama Jūratė taip pat mokė šios sporto šakos.
Ar tai lėmė ir Jūsų tapimą ledo ritulininku?

Neslėpsiu, tėvai padarė tikrai didelę įtaką šiam
sprendimui. Mano tėvų draugai visi buvo ledo ritu-
lininkai, jie taip pat šiam sportui buvo atsidavę, tad
ir aš ledo ritulio arenoje praleisdavau labai daug lai-
ko. Mano mama pati nežaidė ledo ritulio, bet visą lai-
ką jautė labai didelę meilę šiam sportui, tad dėl šios
priežasties labai norėjo suburti merginų ledo ritulio
komandą. Ir jai tai pavyko. Mano sesė taip pat žaidė
mamos treniruojamoje ledo ritulio komandoje. Ga-
lima sakyti, kad mūsų šeimoje visi yra ledo rituli-
ninkai.

Kiekvienais metais Lietuvai kartu su Naciona-
line ledo ritulio komanda atstovaujate pasaulio čem-
pionatuose. Ką Jums reiškia vilkėti Lietuvos rink-
tinės marškinėlius?

Man yra labai didelė garbė ginti savo šalies
vardą, atstovauti tautai. Taip pat jaučiu didelį
džiaugsmą, galėdamas žaisti su žaidėjais, kurie man
buvo autoritetais ir pavyzdžiais tuomet, kai dar bu-
vau vaikas. Atstovaudamas Nacionalinei komandai
turėjau galimybę kartu žaisti su tokiais žaidėjais kaip
Egidijus Bauba, Artūras Katulis, Darius Lėlėnas, Min-
daugas Kieras ir kitais. O pasaulio čempionate, ku-
ris vyko Kaune, turėjau garbės vienoje komandoje
žaisti su tokiomis žvaigždėmis kaip Darius Kaspa-
raitis ir Dainius Zubrus. Taip pat man patinka ir tai,
kad žaisdamas už rinktinę galėjau susitikti su tais žai-
dėjais, su kuriais tik pradėjau savo ledo ritulio kar-
jerą dar prieš išvykstant į Ameriką. Dabar Nacio-
nalinėje komandoje jau daug naujų veidų, jaunų žai-
dėju, kurių aš jau nebepažįstu…

Į varžybas su Lietuvos nacionaline ledo ritulio komanda
labai dažnai Jūsų palaikyti atvyksta ir šeima. Ar tai Jūsų
šeimos tradicija?

Taip, kaip grįžtu žaisti į Lietuvą, tai palaikyti at-
vyksta tikrai didelė šeimos dalis, giminaičiai. Visiems
juk įdomu pamatyti, kaip šeimos narys žaidžia.
Man taip pat labai malonu, kai palaiko artimiausi
žmonės. Tik neslėpsiu, tada ir jaudulys prieš varžy-
bas didesnis. Bet pastebėjau, kad kai mano rungty-
nes stebi šeima, man ir sekasi geriau. Kai rungty-
niauju Amerikoje, šeima taip pat dažnai atvyksta ma-
nęs palaikyti. Praeitą sezoną buvo mamos jubiliejus,
tai daug giminių ir draugų iš už Atlanto buvo atva-
žiavę, tai net įvartį tada įmušiau dėl tokios progos.

O kas po šitiek metų Jus vis dar sieja su Elektrėnais?
Šiame mieste gyvena mano močiutės, mano gi-

minaičiai, draugai, pažįstami. Man būna labai gera
čia grįžti, pamatyti visus pažįstamus veidus, stebė-
ti, kaip gimtasis miestas keičiasi. Dabar apie gyve-
nimą Lietuvoje negalvoju, bet niekas nežino, kaip gy-
venimas pasisuks ir kokia bus ateitis.

Budapešte pasaulio plaukimo taurės etapo vyrų 200
m plaukimo laisvuoju stiliumi finale tempą diktavo ir
savo antrąjį aukso medalį Vengrijos sostinėje iškovojo
Danas Rapšys. 

Nuo pirmų finalo metrų pirmavęs panevėžie-
tis nuotolį įveikė per 1 min. 45,97 sek. Antras
finišavo vengras Kristofas Milakas (1.47,69),

trečias – japonas Katsuhiro Matsumoto (1.48,32).
„Dar vienas FINA pasaulio taurės etapas baigtas

200 m laisvu stiliumi rungties auksu (1:45,97)! Dar nie-
kada nesu plaukęs taip greitai spalio mėnesį. Dėko-
ju Milak Kristof  už įdomią kovą, o sirgaliams už tokį
savų palaikymą, kad visa arena dreba taip, jog girdisi
net po vandeniu. Dabar vežu į Lietuvą du aukso ir vie-
ną sidabro medalį”, – po varžybų „Facebook” socia-
liniame tinkle rašė plaukikas.

D. Rapšys Budapešte buvo geriausias 400 m
plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje, o sidabrą pel-
nė 200 m kompleksinio plaukimo finale.

D. Rapšys į Lietuvą parvežė du aukso ir vieną sidabro me-
dalį.

P. Rulevičius: ,,Mano tikslas – išugdyti gerus žmones”

D. Rapšio sėkmė pasaulio plaukimo taurės varžybose

Grįžtate į Lietuvą, kartu žaidžiate su Lietuvos klubams
atstovaujančiais sportininkais. Koks pagrindinis skirtumas
tarp Lietuvos ledo ritulio ir Amerikos?

Europietiškas ledo ritulys yra daugiau techniš-
kesnis, o Amerikoje šis sportas daugiau fizinis. Taip
pat skiriasi ir ledo ritulio aikštelių dydžiai. Kai dar
atstovavau Lietuvos jaunimo ledo ritulio rinktinei,
vis gaudavau po 10 ar 20 baudos minučių dėl to, kad
per stipriai varžovą ,,nubortuodavau”, bet aš tiesiog
buvau pripratęs prie labiau fizinio žaidimo.

Kaip manote, ką Lietuvoje reiktų keisti, kad šalyje ledo
ritulio lygis kiltų?

Jaunesniems ledo ritulio žaidėjams Lietuvoje są-
lygos tikrai geros. Bet vėliau, kai žaidėjai išauga,
jiems čia nėra kur tobulėti. Dėl šios priežasties
daug ledo ritulininkų ir renkasi užsienio klubus. Ma-
nau, jei būtų stipri jaunimo komanda ar lyga, ledo ri-
tulio lygis kiltų, čia pasiliktų daugiau gerų sporti-
ninkų. Tada vaikai turėtų kur tobulėti, nes būna ir
taip, kad ne visi geri žaidėjai turi galimybę išvykti
į užsienio klubus.

Prasidėjo pirmasis ledo ritulio sezonas, kuomet neat-
stovaujate jokiai komandai. Kokia to priežastis?

Praeitas sezonas man buvo paskutinis. Aš tiesiog
gavau pasiūlymą tapti ledo ritulio treneriu ir dar-
buotis ledo ritulio akademijoje. Šio sprendimo aš pats
nepavadinčiau priežastimi, man tai daugiau yra
kaip galimybė pradėti kažką naujo. Pastaruosius mė-
nesius jau gyvenu mieste, kuriame yra akademija, jau
treniruoju žaidėjus. Vasaros metu labai daug kelia-
vau po Ameriką, stengiausi tobulėti kaip treneris, dir-

13-metės J. Jocytės įvertinimas 

bau penkiose skirtingose vaikų sporto stovyklose,
treniravau vaikus kartu su labai gerais Amerikos
vaikų treneriais. Šis pasirinkimas buvo labai sun-
kus tiek man, tiek mano šeimai. Mūsų šeima yra la-
bai vieninga ir didžiąją dalį sprendimų mes pri-
imame kartu. Tai buvo labai sunku, bet tikiuosi nie-
ko nenuvyliau. Paskutinysis mano sezonas buvo vie-
nas iš geriausių mano karjeroje ir savijauta buvo la-
bai gera. Tai ir šis sprendimas nėra atsisveikinimas
su ledo rituliu, aš ir toliau gyvensiu šiuo sportu.

Ką Jums pačiam, kaip asmenybei, davė ledo ritulys?
Ledo ritulys man davė labai daug. Visų pirma aš

augau kaip asmenybė, turėjau galimybę keliauti ir
aplankyti labai daug šalių, kurių gal net nebūčiau
aplankęs, jei ne šis sportas. Bet pati didžiausia ver-
tybė, kurią suteikė sportas, tai draugai. Viską, ką
davė ir išmokė mane šis sportas, aš stengsiuosi per-
teikti savo mokiniams. Mano pagrindinis tikslas visų
pirma yra išugdyti gerus žmones, o vėliau – gerus
sportininkus.

Mūsų šalies krepšinio talentas J. Jocytė pakviesta į Lietu-
vos moterų krepšinio rinktinę.

Spalio pradžioje J. Jocytė sulaukė dar vieno ne-
tikėto skambučio – Prancūzijos krepšinio legendos
Tony Parker kvietimo atvykti į Villeurbanne ASVEL
krepšinio akademiją. T. Parker sakė, kad Justė ga-
lėtų tapti puikiu akademijos veidu, kuris pritrauk-
tų daugiau talentų iš viso pasaulio.

P. Rulevičius: ,,Tapdamas treneriu aš neatsisveikinu su ledo
rituliu – ir toliau gyvensiu šiuo sportu”.
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Kaip sako galerijos direktorė Asta Zimkus,
sma gu kiekvienais metais poteksčių atspalvio su-
teikti ir mestelti dailinin kams kažką nelaukto. Kaip
teigia mokslas, pasaulį žmonės ir žvėrys ma to skir-
tingai. O kad supranta jį skirtingai, tai jau tikrai.
Juokingiau sia, kad iš 86 kūrinių parodoje buvo net
keli su avimis. Štai jums ir žvė rys! „Išeivijos lietu-
viai kūrėjai švelniai mąsto šia tema”, – juokiasi Asta. 

Pavadinimas išplaukė iš kompozitoriaus Anta-
no Kučinsko muzikėčių „Apie žvėris ir žmones”, ku-
rio teatra lizuotą koncertą pagal Kristijono Do-
 nelaičio pasakėčias meno sezono ati darymo dalyviai
išklausė antroje va karo dalyje. Pasitelkęs modernią
mu zikos kalbą, atliekamą kamerinio an samblio
„Vilniaus arsenalas”, kom po zitorius pakvietė visus
kitaip pa žvelgti į poeto pasakėčias – ne į kaip istorinį
poezijos paveldą, o kaip į pa radoksaliai drąsią ir ak-
tualią mūsų laikams medžiagą. Visiems gerai pa žįs-
tamas aktorius iš Lietuvos, „Auk si  nio kryžiaus”, „Si-
dabrinės gervės” laureatas Andrius Bialobžeskis la-
bai įti kinamai pateikė pasakėčias ir už baig davo
jas moralais – monologais. Kūrinys buvo įdomiai įrė-
mintas vi deo projekcija su italų mokslininko ir
dramaturgo Giambattista della Porta piešiniais.

Menas žmogaus ir žvėries žvilgsniu

žmogaus ar žvėries žvilgsniu į tai žiūrėjo?” 
Mieli tekstilininkių Raimondos Daras, Dainoros Kvi-

liūnienės, Auk suolės Kišonaitės darbai sušil dė ir pa-
įvairino pristatytų meno dar bų gausą, kurią išvar-
dinti šiame re portaže gana sudėtinga. Šiemet kaip
niekad gausus lankytojų būrys galėjo įvertinti ir iš-
rinkti savo mėgstamiausius. Jais tapo menininkių
Linos Žiogaitės ir Izidos Valatka darbai. Jos paskatin-
tos žiūrovų premijomis.

Pasikalbėjo su paukščiais

Pirmoji premija paskirta meni nin kei Laimai
Urban. Laima, iki tol mėgavusis grafikos darbais, pie-
šusi ir karpiusi, tapyti pradėjo 2004 m. Kaip pati sako,
atėjo laikas, kai užsimaniau spalvų ir ėmiau jomis
žaisti. Lietuvoje pedagogiką baigusi Kauno Stepo
Žuko dailės technikume, tik ne seniai pagal savo pro-
fesiją ėmė darbuotis „Sielos” meno mokykloje. Ji iš-
tikimai dalyvauja meno sezono ati darymuose. Duo-
tai temai nieko naujo nenutapė, bet pritaikė jau tu-
rėtus meno kūrinius. „Ilgai mąsčiau, galvojau, žiū-
rėjau į savo paukščius, tada jie į mane pažiūrėjo, ir

A. Zimkus pristato sezono atidarymo parodos prizininkes (iš k.): Laimą Urban, Karoliną Pačekajūtę, Gabrielę Daba -
šinskaitę ir Liną Žiogaitę. D. Norkūnienės nuotraukos

Galerijos direktorė Asta Zimkus ir keliautojas fotografas Žil-
vinas Ūsonis. Antros premijos laimėtoja Karolina Pačekajūtė.

Gabrielė Dabašinskaitė prie savo „Medeinos”.

Raimonda Daras prie savo kūrinio „Kokie mes mažiukai”.

sutarėme – tin ka. Mano kūryboje dažnai atsiranda
paukščiai, labai juos myliu. Pasa koti apie savo pa-
veikslus nemėgstu, nes kiekvienas žmogus mato sa-
vaip ir kitaip priima. Kažkada, kai naudojau daug
daugiau simbolių, miške tarp žmonių nupiešiau
gandrą, o atė jusi draugė jame pamatė delfiną. To dėl
nenoriu kištis į kito žmogaus matymą.

Aš labai daug turiu eskizų, pie šinių, žiūriu į

juos, dėliojuosi, stebiu, kaip jie draugauja, ir tada jau
žinau ką piešiu, bet eigoje viskas pasikeičia – ir nuo-
taika, ir piešinio besivystanti istorija. Tik baigusi su-
galvoju pavadinimą. Man visi sako, kad naudoju gel-
tonas, oranžines, šiltas spalvas. No rėčiau naudoti ki-
tas spalvas, bet man kažkaip liejasi šitos. O dabar la-
bai traukia žydra.

Labai patinka impresionistai. Visą laiką norėjau
tapyti taip, kaip jie, tokiais drąsiais potėpiais, bet ne-
 sigauna. Kartą grupiokė parašė, kad mano piešiniai
jai panašūs į daili nin ko Šimonio. Iki tol juo nesido-
mėjau, bet kai pasakė, nuėjau pažiūrėt. La bai pati-
ko – tokios pasakos, spalvų de riniai. Dabar jis vienas
mano mėgs tamiausių”.

Žvilgsnių įvairovė

Šiemet meno sezono atidaryme dalyvavo 44 iš-
eivijos menininkai. As ta Zimkus džiaugiasi pavy-
kusia sezono vizitine kortele – kasmet pa ruošiamu
meno katalogu ir plakatu, kuriuos labai taikliai su-
maketavo ir pateikė kūrybinga dizainerė meni nin-
 kė Izida Valatka. Nors kūrėjams nėra specialiai pri-
metama vakaro tema ir neribojama jų fantazija, pa-
rodoje žmonių ir žvėrių žvilgsniai darbuose buvo jun-
tami. Vieni kūrėjai sub tiliai pritaikė jau turėtus dar-
bus, kiti pasistengė ir vakaro temai pasiū lė naujų.
Lankytojai gausiai būriavosi prie įspūdingų Laimio
Urbono „Kūno formų” fotografijų, kuriose ga lėjai
įžvelgti plastiškus gyvūnų ju desius; filosofiškai at-
rodė Mildos Ša tės-Kelevišius drobėje „Let’s talk” kos-
tiumuotas žmogus-žvėris; paslap tingai blizgėjo Ra-
sos Ibianskienės „Katės žvilgsnis” ant medinio du bens;
ramumu dvelkė stiklo meninin kės Agnės Sabonis
„Raudona ramybė”; švietė Giedrės Žumbakis kolia žas
„Aušra”; džiugino nuotaikingas Rimo VizGirdo gėlių
puodelis; Juli jos Kazilaitės-Antanavičienės pa veikslas
„Kelias” stebėjo lankytojus gy venimo išvagotu žmo-
gaus veidu; sklandė Noros Aušrienės baltos por-
 celiano vazos; virš baro kaip visada kabėjo originalūs
Algio Žuko šviestuvai, o salės vidury puikavosi  links-
mas Alvydo Pakarklio keramikos, medžio ir skardos kū-
rinys „Arklinis briedis”. Inga Wilke parodoje dalyvavo
kartu su sūnumi Luku Wilke, kuris prisistatė kūriniu
„Vaiko žvilgsniu”. Asta Zimkus praeidama vis pa-
baksnodavo Irenos Čepkauskie nės paukštukus „Tu pa-
klausyk”, – šie met tai mieliausias jai kūrinys.

Kasmet pribloškia įspūdingi Ai do Mikelėno dar-
bai. Šiemet tai – ur ba nistinis meno kūrinys ant dro-
bės „Rusvelt 5” ir didingasis „Jėzus”. „Mes visi nu-
tilom ir nustėrom, kai  dailininkas atvežė ir ištrau-
kė savo pa veikslą parodai, – pasakoja Asta Zim kus.
– Spėliojom, ką dailininkas galvojo šitai tapydamas,
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Kiek vasaros stovyklose svarbus krikš-
čioniškasis elementas? 

Atvirai pasakius, man gaila ir
liūdna, nes girdžiu palyginus nemažai
stovyklautojų sakant, kad tik stovyk-
loje meldžiasi, eina sakramentų, pa-
junta Dievą. Be abejo, tam yra įvairios
priežastys. Tačiau tai liudija, kaip
svarbu augančiam vaikui, jaunuoliui
sudaryti sąlygas kalbėti apie Dievą,
melstis, susitelkti, leistis į širdies ir sie-
los gelmę, jei to negauna namuose ar
parapijoje. O stovykla tam turi sąlygų.
Vaikai bei jaunuoliai tuo džiaugiasi, dė-
koja. Kuo toliau, tuo svarbiau kasdie-
nėje stovyklos programoje skirti laiko
prisiliesti prie tikėjimo elementų. Gy-
vename visuomenėje, kurioje nebepa-
sireiškia antgamtė, Dievas, dvasinės
vertybės, nepažinta Dievo palaima.
Dvasinė patirtis ir Dievo pažinimas –
neatskiriama dalis vispusiško pra-
smingo gyvenimo (ir amžinybės). Teko
išgirsti, kad kiti net sulaukia pajuokos
ir kartais net bausmės už tikėjimo iš-
raišką. Jaunuoliai paliudija apie pa-
našius įvykius mokykloje. Jaučiu, kad
ateityje stovykloje kuo toliau, tuo svar-
besnis bus tikėjimo, krikščioniškumo
elementas.    

Ar Neringa yra pirmoji stovykla Šiau-
rės Amerikoje, kurioje programa  lietuvių kil-

mės vaikams vyko anglų kalba?
Mano žiniomis – taip. Gerai prisi-

menu, kuomet a. a. Jadvyga ir Adolfas
Damušiai rūpinosi Dainavos stovykla
ir kreipėsi į seseles padėti jiems orga-
nizuoti ten stovyklą, panašią į tą,  ku-
rią jau turėjome Neringoje. Toje Det-
roito-Clevelando-Dayton apylinkėje
Lietuvos vyčiai labai veiklūs ir turi
stiprią junąją kartą. Džiugu, kad nuo
tų pirmųjų bandymų Dainavoje iki
šios dienos sėkmingai vyksta stovyklos
anglų kalba, skirtos lietuvių kilmės
vaikams.   

Ar žinote, kiek vaikų praėjo pro Neringą
per tuos 50 metų?

Buvo bandoma apskaičiuoti. Jeigu
kasmet būna bent 500 stovyklautojų,
tad per 50 metų susidarytų iki 25,000.
Net nežinau, koks būtų stovyklaujan-
čių šeimų skaičius tiek lietuvių, tiek
anglų kalba. Žodžiu – tai reikšmingas
skaičius. 

Kiek susituokusių porų susipažino Ne-
ringoje?

Pažįstu bent šešias... bet gali būti
visai kita statistika, nes iš tiesų neži-
nau. Visai natūralu  – kur susitinka lie-
tuviai – ar stovyklose, ar tautinių šokių
grupėse, ar jaunimo sąjungoje ir pan.
– draugystė yra viena iš pasekmių. Ir
kai kada toji draugystė nuveda iki al-
toriaus. Smagu.

Įdomią programą prie laužo vedė Vytas Bazikas ir Gintaras Vaišnys.
Vyto Čuplinsko nuotr.

Neringos prasmė

Visuomet yra dvi pusės

Antrosios vietos premija šiemet
skirta dailininkei Karolinai Pače ka jūtei.
Pakalbinta dailininkė papa sakojo, kad
su menu yra susijusi visą gyvenimą.
Mokėsi Klaipėdoje Eduar do Balsio
menų gimnazijoje, kur buvo iš bandytos
visos meno rūšys. „Galė jome save iš-
reikšti bet kokioje stichijoje, visi turė-
jome galimybės”, – sako ji. Buvo pasi-
rinkusi skulptūrą, vėliau studijavo Vil-
niaus Dailės akademijoje, dalyvaudavo
kostiumų dizaino ren giniuose, įvairio-
se tarptautinėse parodose. Kai prieš try-
lika metų at vyko į JAV, menus pristab-
dė, nes tai duonos neuždirba, bet atėjo
laikas, kai susilaukė vaikų ir suprato,
kad užslėpti norų negali, nes, kaip gali
suprasti ir mokyti vaikus, ko jie nori,
kai pati realiai tai išstumi iš savo gy-
venimo. Pamažu ėmė dalyvauti me no
renginiuose. Šiemet išeivijos Poezijos

Tekstilininkė Raimonda Daras 

Rašytoja Vilma Kava ir generalinis konsulas
Mantvydas Bekešius.

Pasaulio čempionė Rose Namajunas nustebino kitu savo talentu. Po teatralizuoto koncerto „Apie žvėris ir žmones”.

bina ir džiugina neti kėtais gražiais
atradimais fotografijoje.

* * *

Vakaro staigmenos. Planuoti ar
organizatorių neplanuoti, bet parodos
lankytojams tikrai buvo netikėti. Tie-

siai iš JAV lietuvių šlovės galerijos
inauguracijos į meno sezono ati da rymą
užsuko rašytoja Ruta Sepetys ir mišrių
kovų pasaulio sporto čempio nė Rose
Namajunas, hole netikėtai prisėdusi
prie fortepijono ir apstulbinusi lan-
kytojus dar vienu savo talentu...

pavasariui sukūrė eilėraščių rinkinio
„Žemyna” knygos viršelį. Bediskutuo-
jant su Poezijos pavasario organizato-
re Sandra Avižienyte apie tai, kaip rei-
kėtų visa tai pateikti ir su sieti su baltais
ir pagoniška pri gim timi, gimė mintis –
„Žemyna”. Dei  vė Žemyna buvo Karo-
linos svajonė, gimusi prieš daug metų;
jai vi sada norėjosi tokios tatuiruotės,
pas kui savo viziją įgyvendino ant sijo-
no, išdegino ant medžio Mamų unijos
reng tam aukcionui. 

Kadangi dailininkė buvo įtraukta
į knygos išleidimo procesą, kaip ji pati
aiškina, pateikė savo sąlygą – kny ga
turi turėti viršelį iš abiejų pu sių, kaip
ir žemė turi dvi puses – vie ną apšvies-
tą, kitą – tamsiąją. „Gyve nimas nėra
vien gera ar bloga, ir be vieno mes ne-
žinotume kito”, – sako ji. Man atrodė,
kad Žemyna buvo labai tinkamai pa-
sirinkta, nes esmė tame, kad mes, visi
išeiviai, tam tikru mo mentu rinko-
mės savo gyvenime vie ną iš tų pusių,
ir tai mus suvienijo. 

Parodoje laimėjęs kūrinys „Abo ve”
(Iš viršaus) ir kitas – „Food” (Maistas)
buvo specialiai tapyti šiai te mai. „Mano
inspiracija buvo – kaip gyvūnas mato
žmogų. Man atrodo, kad į žmogų žiū-
rima iš apačios, jis yra viršesnis, vir-

šesnė rasė ir pati žiau riausia, domi-
nuojanti ir tuo  be si naudojanti. Gal taip
nutapyti mane paskatino tai, kad esu
veganė. Antra jame darbe norėjau pa-
rodyti, kad ženk lų kalboje pirštai prie
lūpų reiš kia maistą. Ar tu žmogus, ar
gyvūnas, tai – universalus ženklas”. 

Autorė mėgsta tamsias spalvas.
„Neneigsiu, – sako ji, – turiu tą tamsią -
ją pusę, ji man visada ima viršų. Ne dėl
to, kad liečiau kažkokį pyktį, bet kuo gi-
lesnės temos, kuo sudėtin gesnės ir gru-
besnės, tuo giliau palie čia kitas stygas”.

„Ar nesigailite emigravusi, – klau-
 siu. – Gal Lietuvoje kaip daili nin kė bū-
tumėte pasiekusi kur kas daugiau?”

„Neturėjau planų čia atvažiuot ir
likti gyvent. Tai nebuvo mano svajo nių
šalis. Tiesiog taip pasisuko gyve nimas,
pripratau prie to ritmo, stiliaus ir ki-
taip jau neįsivaizduoju, kad galėtų
būti. Žinoma, jaunystėje mes visi labai
ambicingi, turime daug pla nų. Tikėjau,
kad studijuosiu menus to liau, kursiu,
darysiu kažką savo. Mes visi tikėjom,
kad iš meno galima išgyventi. Mano
turbūt didžiausia problema, kad ne-
moku nieko daryti komercijai, aš noriu
daryti taip, kaip noriu, ir arba mane
priima, arba ne. Bandžiau dirbti pagal
užsakymus, bet kiekvieną kartą sa-
vęs nekenčiau. Tie, kurie užsisakė
mane pažinodami suteikė man kūry-

binę laisvę, gavo nuostabius darbus, jie
susilaukdavo pagyrų. O kai būdavau
įsprausta į rė mus, susikaustydavau, ir
manęs ten nebelikdavo, tik parašas. 

Net neįsivaizdavau, kad kažką lai-
mėsiu. Nežinojau, kad skiriamos vie tos
ir premijos. Gauti nominuotą vietą
buvo labai malonu. Darbas, į ku rį su-
dedi save nekomerciniu tikslu, rodo,
kad vertina tave, o ne tavo techniką.
Vaikai labai džiaugėsi. Šį ryt, kai pasi-
ėmiau juos iš mokyklos, sūnus pa-
spaudė ranką ir pasveikino pirmas”. 

Trečiosios vietos  laimėtoja – Gab-
 rielė Dabašinskaitė. Jos nuo sta bi foto-
nuotrauka „Medeina” dar kar tą paro-
dė, kad praėjusio meno se zono žiūrovų
premijos laimėtoja ir šiemet yra verta
prizinės vietos. Gab rielė kaskart ste-
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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!

.
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

IEŠKO DARBO
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

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

Sudoku nr. 147
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

www. draugas.org
4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629
773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

IEŠKO DARBO
PARDUODAMAS

trijų aukštų NAMAS Zarasuo-
se ant Nikajos upės kranto su
sodu ir daržu.

Nuotraukos ir visas namo 
aprašymas el. paštu:

adlima26@yahoo.com.

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

Galiu pakeisti senelių prižiūrėtojas bet
kokią dieną ir savait galiais.

Tel. 708-307-7457

*****
Moteris ieško darbo. Galiu slaugyti ir

prižiūrėti senyvo amžiaus žmones.
Tel. 312-385-0557
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DrAuGO FONDAS

http://draugokalendorius.org

      

Lietuvis remia spausdintą lietuvišką žodį

Su 1,000 dolerių
Aldona Lipskienė, Wood Dale, IL,

garbės narė, iš viso 5,890 dol. Atme-
nant a. a. vyrą dr. Antaną Lipskį.

Su 250–150  dolerių
Jūratė Landwehr, New Buffalo,

MI, iš viso 250 dol.
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

Burr Ridge, IL, garbės nariai, iš viso
5,100 dol. 

Gediminas Damašius, Libertyvil-
le, IL, garbės narys, iš viso 4,309 dol.
Atmenant a. a. žmoną Sigitą Dama-
šienę.

Irene Šukys-McGovern, Los Al-
tos, CA, iš viso 600 dol.

Su 100 dolerių
Irena Jolita Mazurkiewicz, N. Ri-

verside, IL, garbės narė, iš viso 4,500
dol. Atmenant a. a. tėvus Juozą ir
Kons  tanciją Markauskus.

Julius ir Regina Matoniai, Bur-
bank, IL, garbės nariai, iš viso 3,800

dol.
Albinas Reškevičius, Omaha, NE,

garbės narys, iš viso 3,700 dol.
Dr. Petras ir Daiva Kisieliai, Dow-

ners Grove, IL, garbės nariai, iš viso
2,650 dol.   Atmenant tėvus  a. a.  dr. Pet-
rą ir Stefą Kisielius.

Eugenijus ir Regina Šilgaliai, Wil-
loughby, OH, garbės nariai, iš viso
2,300 dol. Atmenant  tėvus a. a. Julių ir
Emiliją Šilgalius ir a. a. Simoną ir Sta-
 sę Laniauskus.

Raminta Sinkus, Lemont, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,960 dol.

Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,
garbės narys, iš viso 1,700 dol.

Dr. Žibutė Zaparackas, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,350 dol. Atme-
nant a. a. tėvus Antaną ir Stasę Zapa-
rackus. 

Msgr. Al Bartkus, St. Pete Beach,
FL, iš viso 575 dol. DF dėkoja už pa-
laiminimą ir gerus žodžius.

Romualdas Povilaitis, Napervil-
le, IL, iš viso 500 dol.

Šiemet minime Lietuvių chartos 70-metį. Lietuvių chartą sukūrė pokario kartos
žmonės ir išvykdami iš Vokietijos stovyklų prisiėmė ją kaip testamentą. Lietuvių
charta – tai Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) 1949 m. birželio
14 d. parengtas ir leidinyje „Pasaulio lietuvių bendruomenės keliu” 1949 m. Augs-
burge paskelbtas dokumentas, kuris išreiškia lietuvių išeivijos tautinio solidarumo
principus.

Lietuvių charta paskelbta kartu su laikinaisiais Pasaulio lietuvių ben-
druomenės nuostatais. Jos prireikė keičiantis lietuvių, Antrojo  pasaulinio
karo pabaigoje iš Lietuvos pasitraukusių nuo artėjančios raudonosios ar-

mijos į Vakarus, padėčiai. Penktojo dešimtmečio pabaigoje tapo aišku, kad Lie-
tuva iš okupacijos greit nebus išvaduota, todėl daugelis pasitraukusiųjų ėmė nau-
dotis galimybe iš Vokietijos ir kitų Vakarų Europos šalių karo pabėgėlių stovyklų
keltis į JAV, kur 1948 m. buvo priimtas įstatymas, leidžiantis karo pabėgėliams
imigruoti, taip pat į Kanadą, Australiją ir kitas nuo karo nenukentėjusias ša-
lis. 

Tokiu momentu lietuviai intelektualai prisiėmė uždavinį – pabandyti su-
kurti lietuvybės – kalbos, tautinės kultūros, papročių – išsaugojimo testamen-
tą. Juk visi gerai suprato, kad laukia nepaprastai sunkus, net pavojingas tau-
tinei savijautai periodas, nes kitose šalyse teks gyventi tarp kitataučių. VLIK’o
pirmininko M. Krupavičiaus ir kitų iniciatyva nutarta kiekvienoje šalyje steig-
ti Lietuvių Bendruomenę ir jas visas vienijančią Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menę.

„Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lie-
tuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvy-
bę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume”, – sako antra-
sis Lietuvių chartos skirsnis.

Daugelio mūsų tėvų, kurie buvo tarsi Lietuvių chartos signatarai, nes jai
pritarė ir su ja širdyje bei ašaromis akyse atsisveikino su gimtąja Europa, jau
nebėra, bet jie paliko priesaką savo vaikams – mes lietuviais gimėme, lietuviais
turime ir mirti. Jeigu mūsų „Draugas” dar gyvas, jeigu veikia lietuviškos mo-
kyklos ir Lietuvių Bendruomenę perima nauja karta, reiškia Lietuvių charta
buvo paveiki ir savo misiją atliko. Tai reiškia, kad Lietuvių charta yra ir nau-
jos lietuvių kartos testamentas.

Su pagarba prisimenu Hanau gimnazijos kapelioną kun. Lionginą Jan-
kauską, kuris užsiėmė mūsų religiniu auklėjimu. Būtent jis mokė mus vergiš-
kai nesuklupti prieš aplinkos spaudimą, o ypač ryžtis išsaugoti savo dvasinę ver-
tę. „Vien tik lietuviškai kalbėti neužtenka, – sakė jis, – nes mus supa svetima
aplinka”. Kapelionas mokė tvirtai lietuviškai susitelkti, įsilieti į lietuvišką ap-
linką, į lietuvišką bendruomenę.

Būtų teisinga, jeigu prisimindami ir pagerbdami savo tėvus, kaip visos Lie-
tuvių chartos kūrėjų kartos atstovus, jau esančius Aukščiausiojo globoje, įra-
šytume į Draugo fondą garbiais nariais. Taip išpildytume devintąjį Lietuvių char-
tos punktą – „Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamenti-
nis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuoja ir re-
mia spausdintą lietuvišką žodį”.

Marija Remienė
Draugo fondo garbės pirmininkė

DF  RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI
Algis Strimaitis, Oak Park, IL, iš

viso 400 dol.

Su 50–55 dolerių
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Da-

rien, IL, garbės nariai,  iš viso 2,400
dol.

Jonas ir Birutė Sverai, Bloom-
field Hills, MI, garbės nariai, iš viso
2,155 

Elena Jasaitienė, St. Petersburg,
FL, garbės narė, iš viso 2,015 dol.

Ona Ročiūnienė, Independence,
OH, garbės narė, iš viso 2,000 dol.

Narimantas ir Janina Udriai, gar-
bės nariai, Farmington Hills, iš viso
1,800 dol. 

Audra Bernatavičienė, Westches-
ter, IL, iš viso 630 dol. Atmenant a. a.
vyrą Stasį Bernatavičių.

Regina Juškaitis, Oak Lawn, IL, iš
viso 575 dol. Atmenant a. a.  Bronių ir
Sofiją Miliauskus.

Algimantas ir Danutė Liaugau-
dai, Downers Grove, IL, iš viso 250 dol.

Aldona Kanauka-Naudžius, Chi-
cago, IL, iš viso 200 dol. Atmenant a. a.
prof. dr. Vincą ir Oną Kanaukas.

Liucija Hoffman, Oak Lawn, IL, iš
viso 160 dol. Atmenant a.a. tėvą Stasį
Virpšą.

Birutė Kantanavičius, Lakeland,
FL, iš viso 50 dol.

Milda Šermukšnis, Catonsville,
MD, iš viso 70 dol.

Feliksas ir Anastazija Juodval-
kiai, Euclid, OH, iš viso 50 dol.

Mindaugas Pračkaila, North Ri-
verside, IL, iš viso 50 dol.

Vida Brakauskienė, Aurora, IL, iš
viso 50 dol. Atmenant  a. a. tėvus Juo-
zą ir Teodorą Kaminskus.

Draugo fondas
už aukas 

visiems nuoširdžiai 
dėkoja

Rotary klubas kviečia į labdaringą bėgimą
Spalio 27 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Old Oak County Club
(14200 S Parker Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks Čikagos lie-
tuvių Rotary klubo organizuojamas labdaringas 5 km bėgimas,
pasipuošus Helloween’o kostiumais HAUNTED OAK 5K. 

Surinktos lėšos bus skirtos judėjimo negalią turintiems žmonėms.
Ren ginio šūkis – ,,Bėkime už tuos, kurie negali!”. Kviečiame registruo-
 tis interneto svetainėje  https://runsignup.com/Race/IL/HomerGlen/
HauntedOak iki spalio 26 d. Registruotis reikia visiems vyresniems nei
8 metų amžiaus bėgimo dalyviams. 

Mažiesiems bėgikams atskiros varžybos prasidės 3:40 val. p. p., prieš
pagrindines varžybas. Jiems nereikės mokėti registracijos mokesčio, o
visi pasiekusieji finišą bus apdovanoti medaliais! Negalintys bėgti kvie-
čiami eiti. Jūsų lauks ne tik prizai, užkandžiai, bet ir apdovanojimai už
įspūdingiausius kostiumus bei įvairios staigmenos! 

Organizatoriai
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Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.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

Nuoširdžiai užjaučiame GEDIMINĄ DAMAŠIŲ jo
žmo nai SIGITAI mirus.

Mundelein lietuvių katalikų misijos tikintieji

Nuoširdžiai užjaučiame GEDIMINĄ DAMAŠIŲ dėl
žmonos SIGITOS mirties. 

Telydi dvasios stiprybė šią sunkią netekties va lan dą.

Gedimino lituanistinės mokyklos bendruomenė

Nuoširdžiai  užjaučiame GEDIMINĄ DAMAŠIŲ dėl 
mylimos žmonos netekties.
Tegul Tavo širdies skausmą  sumažina šviesus 
SIGITOS prisiminimas ir nuoširdi mūsų užuojauta.                    

JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkė

Jau esi Ten, kur siela surado ramybę –
paslaptingoje Amžinybėje, bet liksi ir būsi Čia –

Tave mylinčių šir dy se. 

Meile artimui nuaustas, Amžinybėn pasu kęs,  švie saus
atminimo SIGITOS DAMAŠIENĖS gyvenimas pėdsakų begalybę
pakeliui paliko – nuveiktus darbus prasmingus, šilumą širdies,
išdalintą kitiems, žodžius švelnius, kažkam anuomet reikalingus...

Nuoširdžiausia  užuojauta  netekties valandą mūsų  mielam
GEDIMINUI DAMAŠIUI ir artimiesiems. 

Min timis ir maldoje esame su Jumis. 

JAV LB Tarybos Organizacinių reikalų  komisijos grupė

Su liūdesiu pranešame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. po sunkios li -
gos mirė mūsų brangi ir mylima žmona, mama, močiutė, se suo,
draugė  

A † A
SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ

Sigita gimė 1942 m. lapkričio 14 d.
Stanislovo ir Magdelenos Grižaičių šei-
moje Tauragės mieste.  

Karo metu su tėveliais, seserimi Da-
nute ir broliu Ričardu persikėlė gyventi
į Ameriką. Augo ir mokėsi Čikagoje.
1963 m. ište kėjo už Gedimino Dama-
šiaus ir apsigyveno šiauriniame Čika-
gos priemiestyje. Jų šeimoje gimė ir už-
augo du lietuvaičiai vaikai  Linas ir Da-
lia.

Sigita Damašienė drauge su Gedimi -
nu aktyviai dalyvavo Waukegan apylin -
kės JAV Lietuvių Bendruomenės  veikloje, ji buvo pui ki liaudies
šokių ansamblio „Klumpė”  šokėja, priklausė mo terų būreliui,
kur buvo skaitomos  knygos apie religiją  bei prasmingą gy ve-
nimą. Jeigu likdavo kokia laisva  valandėlė, Sigita mėgo tapyti,
siuvinėti, megzti arba iš gintaro daryti meniškus rankdarbius. 

Kokia mylinti žmona, puiki rūpestinga mama ir nuos ta bi mo-
čiutė ji buvo – mieli ir šilti  prisiminimai apie tai lydės šeimos na-
rius visą likusį gyvenimą.

Dėl skaudžios netekties gedi vyras  Gediminas, sūnus Linas su
žmo na Seung Mi Jeon ir dukrele Ananda Jun; dukra Dalia su
vyru Juozu Quigley ir vaikais Gwendolyn, Wade, Nolan ir Vy-
 tuku; sesuo Danutė ir jos vyras Ronald Niehoff  su šeima bei gi-
 mi nės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios už velionės sielą 
vyks 2019 m. lapkričio 30 d. 

Santa Maria del Popolo koplyčioje
116 North Lake Street, Mundelein, Illinois

Daugiau informacijos tel. 847-830-6287

Waukegan-Lake County LB pranešimas

Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai...

Kun. St. Yla

Giliam liūdesy išlydime s. ALDONĄ ŠILAITĘ-
KA MINSKIENĘ Viešpaties prieglobstin.

Su meile ir pagarba prisimename Ją – vieną iš
skau čių „Aušros Vartų” tunto pirmūnių. Nuo tunto
įstei gimo 1949 m. Čikagoje, ji – pirmoje vyr. skaučių
draugovėje, vėliau tunto vadijos narė, tunto 20-tos su-
 kakties „Aušros Vartai” knygos viena iš redaktorių, LSS
Skaučių Seserijos vadijos sekretorė.

Sesė Aldona savo gerumu ir pasiaukojimu paliko
mums gražiausią pavyzdį Dievo, Tėvynės ir Artimo ke-
lionėje.

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų seses RASĄ KA MINS-
KAITĘ-AVIŽIENIS ir vyr. sk. ANDRĖJĄ KA MINS  -
KAITĘ bei visus artimuosius.

Tegul gražieji prisiminimai apie Mamą  būna stip-
resni už šių dienų liūdesį.

„Aušros Vartų/Kernavės” skaučių tuntas

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis
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„Draugo” laikraščio išlaidoms sumažinti aukojo:
200 dol. Šv. Kazimiero bažnyčia, Los Angeles, CA.

100 dol. Aldona A. Simonaitis, Rockford, IL; Rimas F. Černius, La Grange
PK, IL; Danutė Moors, Glendale, CA; Albinas Markevičius, Santa Monica, CA.

95 dol. Antanas Jokubavičius, Chicago, IL.

60 dol. Ann L. Adams, Brooklyn, NY.

50 dol. Eglė Juodvalkė, La Grange, IL; Aldona Brizgys, Lemont, IL; Bronė
Volertienė, Delran, NJ; Chester Zilionis, Palos Heights, IL; Elena Calvano, Oak
Lawn, IL; R. ir K. Giedraitis, Livonia, MI; Gražina Talandis, Santa Monica, CA;
Ramunė Račkauskas, Oak Lawn, IL; Marija Norušis, Chicago, IL; Marija
Eivaitė-Hauser, Lexington, MA; Alicija Brazaitis, Palos Park, IL; Birutė P.
Jakštienė, Yorkville, IL. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą

INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma
Virginija

Įvairių 

rūšių 

draudimai!

http://draugokalendorius.org

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

� Spalio 13 d, sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centre vyks brolio
Pranciškaus Nekrošiaus knygos  „The Theo-
logical Landscape of Middle Earth” (apie R.
R. Tolkien ,,Žiedų valdovą”) pristatymas.
Renginys nemokamas. Laukiame visų. 

� Spalio 13 d., 10 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) švęsime 28-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Šv. Mišias atnašaus
kunigas Gediminas Keršys. Yra erdvi ma-
šinų stovėjimo aikštelė. Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės Socialinių reikalų skyrius spalio
16 d., trečiadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro skaitykloje rodys ketvirtąjį filmą iš
LRT serijos ,,Laisvės kaina. Sąjūdis”, o taip
pat svarbų priedą. 

� Didžiausia išeivijoje Maironio litua-
nistinė mokykla, įsikūrusi po PLC sto-
gu,  šiemet švenčia 60 metų jubiliejų. Abi-
turientai ir rėmėjai kviečiami į šventinį
pokylį, kuris vyks spalio 19 d., šeštadienį,
6 val. v. PLC R. Riškus salėje. Registracija ir
informacija tel.: 630-853-5603 Monika
Dobrovolskytė. 

� Visuotinis Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos narių susirinkimas vyks Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte spalio 20 d., sekma-
dienį, 12:15 val. p. p. Visi kviečiami!

� Spalio 20 d., sekmadienį, Beverly Sho-
res lietuvių klubo valdyba kviečia dalyvauti
šio klubo metiniame ataskaitiniame-rin-
kiminiame susirinkime. Valdybos narys J.
Nekus parodys filmą apie vienintelio Ne-
priklausomos Lietuvos karinio laivo ,,Pre-
zidentas Smetona” paieškas Baltijos jūro-
je. Susirinkimas vyks 2 val. p. p. Beverly Sho-
res Community house (Service Ave.). Bus
karšti pietūs (auka 8 dol.). Prieš tai, 1 val. p.
p. Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann of the Du-
nes church, 433 East Golfwood Rd., Beverly
Shores, IN 46301) kun. Gediminas Keršys
atnašaus šv. Mišias. Maloniai kviečiame da-
lyvauti Mišiose ir susirinkime. Daugiau in-
formacijos: rutasida@hotmail.com arba
tel. 219-512-3493.

� Spalio 20 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. M. Marijos Nekal-
to Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia ru-
dens popietę su pietumis ir muzika – Oc-
toberfest.  Nuotaikingą programą atliks
parapijos choras, vadovaujamas Algi-
manto Barniškio. Nepraleiskite progos da-
lyvauti šioje džiugioje šventėje.

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemon-
te. Organizacijas kviečiame užsisakyti sta-
lus. Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Vienam vakarui susibūręs „Draugo” redakcijos patalpose „darbščiųjų rankų būrelis”,
vadovaujamas kūrybingosios Živilės Ramašauskienės (pirma dešinėje), kūrė staigmeną
,,Draugo” baliui, kuris vyks Pasaulio lietuvių centre spalio 27 dieną. Kviečiame pamaty-
ti mūsų kūrybos rezultatą – užsisakykite bilietus tel. 708-585-9500 ir kartu atšvęskime
,,Draugo” 110-ąjį gimtadienį!   A. Kižytės nuotr.

Ruošiame staigmeną „Draugo” baliui!


