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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusį sekmadienį, spalio 13 dieną Čikagos
gatvės tapo bėgikų rojumi. Tą dieną vyko 42-asis
,,Bank of America Chicago Marathon”, kuriame

tarp daugiau nei 45 000 dalyvių buvo ir lietuvių spor-
tininkų komanda. Vienodais raudonos spalvos marš-

kinėliais vilkintys 33 lietuviai maratonininkai sėkmin-
gai įveikė 26,2 mylios trasą. Juos audringai palaikė tra-
diciškai 17-oje mylioje susirinkę tautiečiai, ir ne tik jie.
Manoma, kad į Čikagos gatves išėjo per pusantro mi-
lijono sirgalių, kurie entuziastingai sveikino ir drąsino
visus maratono dalyvius. 

– 3 psl. 

Čikagos maratono stebuklas –
17-oji mylia

Elitiniame Čikagos maratone bėgo per 40 lietuvių. Viena iš jų – Rita Šuliauskaitė šiemet pagerino savo pačios prieš penkerius me-
tus pasiektą asmeninį rekordą.  Tado Raudžiaus nuotr.

Žurnalas „Pasaulio lietuvis” tampa metraščiu

Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdyba ir „Pa-
saulio lietuvio” redakcija pra-

neša skaitytojams, kad nuo atei-
nančių metų „Pasaulio lietuvis”
bus leidžiamas kartą per metus. 

,,Viliamės, kad nors ir tapęs
retesniu svečiu Jūsų namuose ar
bendruomenėje, jis bus dar labiau
laukiamas. Ir tam tikrai bus prie-
žasčių – jis taps didesnės apim-
ties, įgaus dar aiškesnę struktū-
rą ir bus sudaromas remiantis dar
labiau išgryninta paskirtimi – būti
aktualiu ir ilgalaikę vertę kurian-
čiu metraščiu lietuvybės akty-
vistams išeivijoje”, – sakoma pra-
nešime.

Primenama ir žurnalo istorija.
Rašoma, kad pirmas ,,Pasaulio
lietuvio” numeris 1963 metais
buvo išleistas kaip 8 lapų laik-
raštis, o 1976 metais lapų skaičius
padidėjo iki 16. 1977 metais at-
sirado viršelis ir „Pasaulio lietuvis”
tapo žurnalu. – 10 psl. 
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Misijų sekmadienis kviečia mus pa-
mąstyti apie savo krikščioniškąją ta-
patybę: kas mes esame ir ką turime veik-
ti.

Esame ne tik savo tėvų, bet ir Die vo
vaikai. Dievas per tėvus mums pa-
dovanojo gyvenimą. Apdovanojęs

protu ir laisva valia pakvietė mus vieš-
 patauti  kūrinijai ir paskui per visą am-
žinybę gyventi jo šviesoje. De ja, žmogus
leidosi būti piktosios dvasios suve-
džiotas: panašus į dievus, ži nantis gera
ir bloga.

Dėl pirmųjų tėvų neištikimybės
Dievo meilė žmogui nepasibaigė; jis at-
siuntė į žemę savo Sūnų Jėzų Kris tų,
kuris už žmonių nuodėmes sumo kėjo
savo gyvybės kainą. Apaštalas Pau-
lius apie tai vaizdžiai kalba Laiš ke
kolosiečiams: Jis ištrynė mus kalti-
nantį skolos raštą ir panaikino jį pri-
smeigdamas prie kryžiaus (Kol 2, 14).

Tačiau Dievas laisvo žmogaus ne-
gali išgelbėti be jo paties noro ir vei ki-
mo. Dėl to Jėzus ne tik pats skelbė Ge-
rąją naujieną, bet ir kvietė žmo nes
būti jo bendradarbiais; po prisi kė limo
siuntė juos į pasaulį, sakyda mas: Eikite

ir padarykite mano mo kiniais visų tau-
tų žmones, krikštydami juos vardan
Tėvo ir Sūnaus, ir Šven tosios Dvasios,
mokydami laiky tis visko, ką tik esu
jums įsakęs (Mt 28, 19–20). 

Į misijinį veikimą pirmiausia pa-
 šaukti vyskupai, kunigai bei Dievui pa-
šventusieji savo gyvenimą. Apašta las
Paulius ragino savo bendražygį Ti mo-
tiejų: Aš karštai prašau dėl Die vo ir
Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuo sius ir
mirusiuosius, dėl jo apsi reiš kimo ir ka-
ralystės: skelbk žodį, veik laiku ir ne lai-
ku, bark, drausk, ra gink su didžiu
kantrumu ir kaip išmanydamas (2 Tim
4,1–2). 

Apaštalų įpėdiniai – vyskupai bei
jų pagalbininkai kunigai turi ypač
svarbias pareigas Viešpaties vynuogy -
ne, bet į misijų darbą gelbėti pasaulį
yra pakviesti visi pakrikštytieji. Dėl to
Misijų sekmadienį tikintieji yra kvie-
čiami atidžiau pamąstyti, kokiu būdu
galėtų ir turėtų įsijungti į misijų veik-
lą.  

Anksčiau, kai būdavo kalbama
apie misijas, dažniausiai mąstyta apie
keliavimą į Afriką, Lotynų Ame ri ką ar
kitas šalis, kur žmonės dar nė ra girdėję

apie Dievo Sūnaus įsikūnijimą, mirtį
ir prisikėlimą. Tačiau šian  dien šalia
mūsų gyvenantys žmo nės dažnai be-
veik nieko nežino apie Dievą. Supami
sekuliarios kultūros daugelis mąsto,
kad visas jų gyvenimas sukasi tik že-
mėje. Šiandien Europa, taip pat ir Lie-
tuva, yra tikrų tikriausias misijų kraš-
tas.

Kokiu būdu tikintieji gali būti mi-
 sionieriais šių dienų pasaulyje? Pir-
miausia, neslėpdami tikėjimo ir savo
gyvenimu liudydami kitiems apie gau-
tą brangią tikėjimo dovaną. Žmonės
turi matyti tikinčiuosius ne tik besi-
meldžiančius, bet ir pilnus džiaugsmo,
besirūpinančius vargo ir blogio ver-
petuose įkliuvusiais. 

Misijų darbas yra ne tik veiki-
mas, bet ir maldavimas, kad Dievas
veiktų per mus ir patrauktų tikėji mui
abejingus žmones prie savęs. Misijų
sekmadienio Mišių Evangelija prime-
na Jėzaus palyginimą apie įky rią naš-
lę, prašiusią teisėją apginti jos teises.
Nedoras teisėjas dėl našlės įky rumo
buvo priverstas patenkinti jos prašymą.
Jėzus pridūrė: Tad ne jaugi Dievas ne-
apgintų teisių savo iš rinktųjų, kurie jo

Pakrikštyti ir siunčiami

šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų
jiems padėti?! (Lk 18,7).

Už nemirtingas žmonių sielas
vyksta nuolatinė kova. Išėjimo knygo-
je pasakojama apie izraelitų kovą su
amalekiečiais. Kol Mozė laikė į dangų
pakeltas rangas, pergalė sviro į izrae-
litų pusę; Aaronas ir Huras pa laikė jo
iškeltas rankas iki pergalės. Maldai
turi būti iškeltos ir mūsų ran kos. Ma-
tydami, jog daugybė žmonių yra dide-
liame pavojuje pražudyti sa vo amžinąjį
gyvenimą, maldoje turi me juos užtar-
ti. Tai mūsų meilės pa reiga.

Lietuvos atstovybėje – naujos paslaugos

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas pranešė, kad spalio 15
dieną buvo oficialiai atidarytas

Lietuvos vizų centras Čikagoje (Adre-
sas: VFS Visa Center, 142 E. Ontario St.,
Suite #1700, Chicago, IL 60611). Tai bu -
vo padaryta bendradarbiaujant su įmo-
ne  VFS Global (Visa Facilitation Ser-
vices Global), užsakomųjų paslaugų ir

technologijų paslaugų įmone, kuri ap-
tarnauja vyriausybes ir diplomatines
atstovybes visame pasaulyje. 

Vizų centras priims prašymus iš-
duoti Šengeno vizas į Šveicariją, Is-
landiją, Portugaliją, Latviją, Lichtenš -
teiną ir Lietuvą. Šiame centre žmonių
pateikti prašymai išduoti Šengeno vi-
zas bus perduodami Lietuvos genera-

Iškilminga Vizų centro atidarymo akimirka. Iš k.: Bernard Vijaykumar, bendrovės VFS
Global atstovas, gen. konsulas M. Bekešius ir Lietuvos atstovas G. Kazakevičius.

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos

liniam konsulatui Čikagoje, kuriame
dirbantys specialistai atliks reikia-
mas prašymų nagrinėjimo procedūras
ir konsultacijas su atstovaujamų šalių
institucijomis.

„Džiaugiamės užsimezgusiu ben-
dradarbiavimu su VFS Global kompa-
nija JAV ir tikimės, kad tai palengvins
vizų išdavimo procesą klientams bei
suartins JAV ir Europos Sąjungos ša-
lis” – atidarymo metu sakė generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-

šius. Atidarymo ceremonijoje taip pat
dalyvavo svečiai iš Lietuvos – Užsienio
reikalų ministerijos Konsulinio de-
partamento direktorius Giedrius Ka-
zakevičius, bei šio departamento dar-
buotojai Ugnius Labutis, Sonata La-
pinskienė, Administracinio departa-
mento direktorius Erikas Petrikas,
Šveicarijos garbės konsulas Joerg
Oberschmied ir kiti.

LR generalinio konsulato Čikagoje inf.
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Čikagos maratono stebuklas – 17-oji mylia
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvių komandą jau dešimtą
kartą subūrė Lietuvos generalinis kon-
sulatas drauge su Čikagos lietuvių bė-
gimo klubu. Šiais metais oficialiai į ko-
mandą užsiregistravo 8 bėgikai iš Lie-
tuvos. Iš jų penki atstovavo Vilniaus bė-
gimo klubui. Taip pat dalyvauti Čika-
gos maratone atvyko tautiečių iš Nor-
vegijos, Londono, Airijos, New Jersey,
Miami, Pittsburgh. Didžiąją komandos
dalį sudarė Čikagos lietuviai. 

Pagerino savo 
asmeninius rekordus

Vieniems lietuvių komandos da-
lyviams tai buvo pirmasis maratonas,
kitiems – net 13-tas, o bėgikei iš Lietu-
vos Ingridai Voicechovskai – jau 66-
asis. Šiais metais greičiausia koman-
dos moteris iš Čikagos buvo Rita Šu-
liauskaitė, kuri trasą įveikė per 3:41:04
ir pagerino savo pačios prieš penkerius
metus pasiektą asmeninį rekordą. Bė-
gikė iš Lietuvos Deimantė Ražukienė
maratono mylias įveikė per 3:29:46 ir
taip pat džiaugėsi asmeniniu rekordu.
Iš vyrų komandoje greičiausias buvo
čikagietis Eimantas Dubauskas, kurio
rezultatas – 2:59:01, o bėgikas iš Lietu-
vos Marius Triukas labiausiai priar-
tėjo prie maratono lyderių, trasą įvei-
kęs per 2:56:14.

Čikagos lietuvių bėgimo klubo na-
rėms Eglei Wilcher ir Onai Gurevičius
tai buvo pirmasis maratonas, kuriam
moterys intensyviai rengėsi keturis
mėnesius ir tikrai nenusivylė pasiek-
tais rezultatais. 

Artimųjų palaikymas –
neįkainojamas

R. Šuliauskaitė pasakojo, kad šiais
metais maratoną bėgo džiaugsmingai,
jausdama  ne  vargą, o tikrą malonu-
mą. 

,,Per penkerius metus, kai bėgu Či-
kagos maratonuose, nebuvo nė vieno
karto, kad pribėgusi 17-tą mylią, neiš-
spausčiau ašaros. Nes čia pamatai
savo tautiečius, draugus, artimuosius,
kurie tave palaiko ir suteikia jėgų.
Bėgantieji maratoną jaučiasi tarsi

42-ajame elitiniame Čikagos maratone („Bank of America Chicago Ma-
rathon”) finišo liniją kirto 45,786 bėgikai. Dalyvauti šiame maratone su-

sirinko sportininkai iš 140 pasaulio šalių. JAV atstovavo maratonininkai iš visų
50 valstijų. 

Pirmoji 26,2 mylių distanciją per 2:14:04 įveikė Kenijos atstovė Brigit Kos-
gei ir pagerino 16 metų išsilaikiusį pasaulio rekordą, pasiektą Londono mara-
tone  (2:17:18), kuris priklausė bėgikei Paula Radcliffe. B. Kosgei savo šių metų
pergale pelnė greičiausios pasaulyje moters titulą. 

Nors Lietuvių komandą sudarė 33 oficialiai užsiregistravę bėgikai, po ma-
ratono paaiškėjo, kad jame dalyvavo ir daugiau lietuvių, kurie registravosi sa-
varankiškai. Taigi, galima sakyti, kad šiais metais Čikagos maratone startavo
rekordiškai daug mūsų tautiečių, net per 40. Iš jų devyni distanciją įveikė grei-
čiau nei per 3 valandas. Aukščiausią, 307 vietą iš daugiau nei 45 tūkstančių,
užėmė savarankiškai dalyvavęs Karolis Urbelionis. 

Lietuvių komanda dėkoja savo rėmėjams, kurių dėka galėjo vilkėti vieno-
dus marškinėlius su užrašu „Lithuania”: Rotary Club of Chicagoland Lithuanians,
Atlantic Express, Eima Corporation Truck Repair, Five Winds Embroidery, ŠALFASS, Grand
Dukes Restaurant, Ruta Home Made European Cuisine.

gavę papildomą varikliuką. Šiais me-
tais tik 17-oje mylioje supratau, kad taip
greitai bėgu. Ten stovėjęs mano vyras
pasakė. Iki tol maniau, kad mano lai-
ką rodantis prietaisas klysta”, – sakė R.
Šuliauskaitė. 

Ji pasidžiaugė, kad penkerius me-
tus iš eilės maratono metu jos palaikyti
atvyksta ir krikštasūnis Lukas, kuris
didžiuojasi savo krikštamote. Beje,
Rita pasakojo, kad daugelis gatvėje

buvusių maratono žiūrovų, net ir ne-
pažinodami bėgikų, juos garsiai svei-
kino, palaikė. Amerikiečiai, paskaitę
užrašą ant marškinėlių, šaukdavo:
,,Go, Lithuania”.   

,,Bėgdama maratone, tarp dešim-
čių tūkstančių bėgikų jaučiausi ypa-
tingai. Geras jausmas yra žinoti, kad ką
tik prieš tave tuo pačiu keliu prabėgo
sportininkų elitas, garsieji pasaulio
maratonininkai”, – kalbėjo Rita. 

17-oji mylia – lūžio taškas

Čikagos lietuvių bėgimo klubo na-
rys, patyręs maratonininkas Algi-
mantas Remeika dalyvavo 2017 ir 2018
metų ,,Bank of  America Chicago Ma-
rathon”. Tačiau šiais metais jis kartu
su kitais tautiečiais sirgaliais, ,,apsi-
ginklavęs” lietuviška atributika, laukė
lietuvių bėgikų toje vietoje ties Halsted
gatve, kur maratonininkai bėga 17-ąją
mylią. Kodėl būtent čia? 

,,Septynioliktoji mylia yra labai
svarbi maratono bėgikams. Ji yra tar-
si kritinis taškas, kurį reikia įveikti ir
nugalėti save, surasti jėgų nesustoti.
Nes žmogus sugeba sukaupti maždaug
2 000 kalorijų energijos. O įveikti vie-
ną mylią reikia 100 kalorijų. Taigi, ar-
tėjant prie 20-tos mylios, reikia maisto
papildymo ne tik kūnui, bet ir palai-
kymo dvasiai. Aš pamenu, kad pats, bė-
gdamas maratoną, labiausiai laukda-
vau 17-osios mylios. Žiūrėdavau iš tolo,
ar jau artėja ta vieta, kur stovi mūsiš-
kiai. Todėl žinodamas, kad tą patį jau-
tė lietuvių komandos bėgikai, aš sten-
giausi kuo aukščiau pasilypėti ir kel-
ti Lietuvos trispalvę, kad ją mūsiškiai
pamatytų iš tolo”, – pasakojo energin-
gasis šių metų maratono sirgalius. Jis
pripažino, kad ,,sirgdamas” ir palai-
kydamas bėgikus 17-oje mylioje, pa-
vargo labiau nei pats bėgdamas 26,2
mylių maratono distanciją. 

Lietuviai džiaugėsi, kad visi jų
komandos nariai su sirgalių palaikymu
sėkmingai peržengė kritinį 17-osios
mylios tašką, vadinamąją ,,sieną”. Ta-
čiau minioje buvo nemažai tokių bė-
gikų, kuriems nebepakako jėgų baigti
distanciją. R. Šuliauskaitė pasakojo
mačiusi, kaip kai kurie maratono da-
lyviai sėdosi ant šaligatvio bortelio, kai
kam iš jų prireikė paramedikų pagal-
bos. 

Po maratono komandos nariai ir jų
sirgaliai susirinko LR generaliniame
konsulate, kur bėgikai buvo pagerbti
sutiktuvių šventėje. Čikagoje viešintys
LR Seimo nariai A. Vinkus, S. Tumėnas
ir Ž. Pavilionis pasveikino lietuvių
komandos dalyvius, o generalinis kon-
sulas Mantvydas Bekešius palinkėjo
bėgikams naujų iššūkių ir padėkojo Či-
kagos bėgikų klubui už Lietuvos vardo
garsinimą pasaulio maratonuose.

A. Remeika: ,,Žinau, kaip tautiečiai bėgikai laukia 17-osios mylios, todėl labai stengiau-
si, kad jie bėgdami mus pamatytų  jau iš tolo”.

LR generaliniame konsulate susirinko beveik visi šių metų maratone dalyvavę lietuviai. Tado Raudžiaus nuotraukos
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TElkINIAI

Prasidėjus naujiems mokslo me tams or-
ganizacijos „Vaiko vartai į moks lą” re-
miami pomokykliniai die nos centrai
Lietuvoje vėl globoja ir ugdo mokykli-
nio amžiaus jaunimą iš rizikos grupės
šeimų. Nuo pavasario iki mokslo metų
pradžios remiami centrai vykdė projektą
„Keliaukime didingos viduramžių Lie-
tuvos pėdsakais”, kurį rėmė Lietuvių
Fondas ir kiti fondai.

Projekte dalyvaujantys centrai pa-
tys pasirinko, kaip įgyvendins re-
 miamą edukacinės kelionės prog-

ra mą ir kur iškylaus su centrų lanky-
tojais. Iš Žemaitijos vieni keliavo į Kau-
 ną, kiti – iš Alytaus rajono į Vilnių, dar
kiti – į Kernavę, Trakus, Pane munės pi-
lis ir vikingų kaimą Širvin tų rajone.
Lankytojai su centrų vado vėmis mokėsi
Lietuvos istorijos, susipažino su jos
valdovais bei gyventojais, papročiais ir
net maistu. Centrų lankytojų šeimos
dažnai neįstengia užmokėti už vaikų da-
lyvavimą įvai rio se mokyklų ekskursi-
jose, tad re miama ekskursijų progama
dienos centrų lankytojų ir vadovių yra
ypač branginama.

Šiapus Atlanto organizacijos val dy-
ba ir rėmėjų būreliai Clevelande, Det-
roite, Philadelphijoje, Washing ton,
D.C., ir Sunny Hills, FL, pradėjo naujus
veiklos ir lėšų telkimo metus. Sekma-
dienį, lapkričio 3 d. 12:30 val. p. p. Či-
kagos apylinkių rėmėjai ir svečiai yra
kviečiami į Pasaulio lietuvių centro Ba-
nys šeimos salę, kur vyks kasmetiniai
organizacijos„Derliaus pietūs”. Pietų
metu visi galės skaniai pavalgyti, ma-
tyti trumpą muzikinę programą ir iš-
bandyti laimę loterijoje. Šiemet pietų
savanoriai talkinin kai vėl bus Lip-

Patikslinimas

Spalio 12 d. „Drauge” išspausdintame Ingos Greblikienės straipsnyje „Susitikimo
vieta – Lietuvių dienos” Rasa Šilkaitienė klaidingai įvardinama kaip organizacinio
komiteto pirmininkė (parašas po nuotrauka). Pradžioje buvo sudarytas keturių as-
menų organizacinis komitetas, į kurį įėjo Raimundas Šilkaitis, Rasa Šilkaitienė, Žy-
gimantas Kiznis ir Monika Kiznienė. Šis ketvirtukas pasiskirstė pareigomis: R. Šil-
kaitis ir M. Kiznienė pasirinko komiteto kopirmininkų pareigas, o  R. Šilkaitienė ir
Ž. Kiznis liko komiteto nariais.

Mečys Šilkaitis

Vėstantis oras ir vėjyje šokantys
margi lapai mums pranešė – atėjo
lai kas pasidžiaugti nudirbtais dar-
bais bei surinktomis gausiomis ru-
dens gė rybėmis.

Rudenį daug kas mėgsta ne tik
dėl gausybės gėrybių, bet ir dėl
jo ne pakartojamo grožio. Daili-

ninkai yra nupiešę daug paveikslų,
vaizduojan čių rudenį. Poetai rude-
niui paskyrę gražių eilėraščių. Na, o
mūsų Čika gos lituanistinėje mokykloje
(ČLM), kaip ir kiekvieną rudenį, spa-
lio 12 d. vyko rudens gėrybių paroda.
Vaikai ir jų tėveliai sukūrė nuostabių
darbelių iš vaisių, daržovių, medžių
lapų bei kitų rudens gėrybių. Spalvo-
to ir turtingo rudens darbeliai šešta-

dienį džiugino mokinius, mokytojus ir
tėve lius. Akį džiugino pilvotieji mo liū-
 gai, raudonskruosčiai obuoliai, su-
 kurti įvairių pasakų personažai, miš-
ko, jūros gyventojai, architektū ros
statiniai, originalūs paveikslai.

Parodą vainikavo bendras moki-
 nių ir tautodailės mokytojų (M. Bras-
 lauskas, S. Krumhorn, R. Slavikienė)
darbas „Baltijos kelias”. Iš įvairių
spal votų vaisių ir daržovių lauke vai-
kai išdėliojo trijų Baltijos šalių (Lat vij-
os, Estijos ir Lietuvos) vėlia vas.

Parodos lankytojai balsavo ir iš rin-
ko įdomiausius darbelius. 1 vieta skir-
ta Vanesai Orintaitei; 2 vieta  – Elanui
Grigoniui; 3 vieta  – Stašaičių šeimai.

Jolanta Žurumskienė 
1 kl. mokytoja

„Vaiko vartai į mokslą”
pradėjo naują veiklos sezoną

Rudenėlio gėrybių paroda mokykloje

1-osios vietos laimėtoja – Vanesa Orintaitė.

2-os vietos laimėtojas – Ela-
nas Grigonis.

3-os vietos laimėtojai – Stašaičių šeima.
Sandros Krumhorn nuotraukos

P. S. 7 psl. skaitykite vieno iš re miamų
centrų vadovės Linos Gervy tės Michai -
lovos interviu su viena pagrindinių
„Vaiko vartai į mokslą” steigėjų Rita
Vencloviene.

Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėlių” cent-
ras Pažaislyje.

Šateikių piliakalnių piešiniai.

niūno/Stulginskio moks leivių ateiti-
ninkų kuopos nariai, padedant vyres-
niems Dauman to/Dielininkaičio jau-
nųjų ateitinin kų kuopos nariams ir jų
draugams. 

Bilietus/stalus galima rezervuo ti
kreipiantis į Indrę <iskeberdis@ya-
hoo.com>, tel. 708-691-3640; arba Redą
<re2bar@yahoo.com>, tel. 630-835-9653.
Bilietus bus galima įsigyti Pal. Jurgio
Matulaičio misijos prieangyje sekma-
dieniais, spalio 20 ir 27 d., prieš 9 val.
r. ir 11 val. r. šv. Mišias ir po jų.

Gruodžio mėn. 7–8 d. organizacija
dalyvaus Pasaulio lietuvių centro šven-
 tinėje mugėje. Į metų pabaigą bus gau-
namos remiamų centrų ata skai tos už
paramą, ir 2020 m. vasario mėn. bus
rengiamas metinis veiklos ir finansinės
paramos ataskaitinis pranešimas vi-
suomenei.

Organizacijos valdyba praneša
savo rėmėjams ir korespondentams,
kad pasikeitė organizacijos (sraigės)
pašto adresas. Kviečiame dabar rašy ti
šiuo adresu: Child’s Gate to Lear ning
/ Vaiko vartai į mokslą, 14911 East
127th Street, Lemont, IL 60439.

„Vaiko vartai į mokslą” inf.

„Derliaus pietūs” – tradicinis organizacijos
renginys.



2019 SPALIO 19 D., ŠEŠTADIENIS 5DRAUGAS

ST. PETERSBURG, FL

CHICAGO,IL

Spalio 12 d. Čiurlionio galerijoje, Čika-
goje (5620 S. Claremont Ave., Chi ca  go,
IL 60636), atidaryta tautodaili ninkės,
karpinių meistrės Rasos Sleso riūnienės
ir menininkės Aušrinės Mar cinkevičiū-
tės-Kerr paroda „Gam tos daina”.

Keturių sūnų mama, keturių
anū kų močiutė, 19 m. dirbusi
mokytoja, 20 m. – ugdymo įstai-

gos direkto re, o nuo 2012 m. savano-
riaujanti Ute nos trečiojo amžiaus uni-
versitete R. Slesoriūnienė išėjusi į
pensiją susi do mėjo karpiniais ir tapo
tautodaili nin ke. Per ketverius kūry-
binius metus surengė keturias perso-
nalines parodas. „Rasti nišą karpinių
meno erdvė je padėjo nuoseklus darbas,
pasaulėjauta ir pakankamai sudėtingas

kar pinio piešinys. Manau, kad mano
pa veikslas neša žinią, kurią žmonės su-
 pranta arba jaučia, – sako menininkė.
– Man patinka karpyti gyvybės medį.
Kaskart jo viršūnėje uždegu vis kito kią
saulutę. Medžio šaknimis, kamie nu ir
laja srovena gyvybiniai syvai. Ma no
medis žydi, lapoja, kupa, gieda, po juo,
jame mūsų buitis bei amžino sios ver-
tybės. Ir žmonės, ir angelai švy ti: jų tei-
giamas emocijas sustipri nu detalėmis
(rūbai, kūno plastika ir t. t.). Tarp že-
mės ir dangaus sklando paukščiai
abiejų pasaulių (šio ir kito) tarpinin-
kai”. 

R. Slesoriūnienė aktyviai daly-
vau  ju rajoninėse, respublikinėse, tarp-
 tautinėse parodose, karpytojų plene-
ruose. Jos karpinių yra įsigiję Lietuvos,
Olandijos, Baltarusijos, Len  kijos mu-

Floridos, St. Petersburgo, padangėn
buvo atskriejusi žavi kregždutė – pia-
nistė ir dainininkė Gintarė Jauta kaitė.
Ji mus apdovanojo nuostabiu solo kon-

certu. Iš tiesų, tai buvo net du koncer-
tai viename, – virtuoziškas pianistės re-
čitalis, kai fortepijonas ypatingo atli-
kėjos talen to dėka pakerėjo mus ypa-

Menininkė iš Lietuvos Rasa Slesoriūnienė prie savo karpinių. Aušrinės Kerr nuotraukos

Gamtos daina Čiurlionio galerijoje

Lakštingala St. Petersburge

St. Petersburgo Lietuvių klubo narės su Gintare Jautakaite. G. Jautakaitė – kompozitorė, pianistė, dainininė. Vitalijaus Turskio nuotraukos

tingais garsais, ir unikalaus tembro
dainininkės solo koncertas. Dainų pos-
mai, palydimi žavingos Gintarės iš-
minties perliu kų, skaidrus ir tyras bal-
so čiurlenimas bei perregimi kaip šil kas
pustoniai, sužavėjo klausytojus.

Kaip gali tilpti žmoguje tiek gro-
 žio ir išminties? Toks stulbi-
nantis in strumento ir balso su-

siliejimas, – toks elegantiškas skam-
besys. O ir be tarpiški Gintarės Jauta-

kaitės pokal biai su žiūrovais sukūrė
mielą atmosferą, nutiesė gyvenimo
švelnumo til tus, apjungė vaivorykš-
tės juostomis ir suvienijo širdis leng-
vais vakaro nės nėriniais. 

Dangaus apdovanota lakštingalos
balsu, Gintarė Jautakaitė pra skaid rino
mūsų būtį. Tikimės,  kad šis talentas ir
toliau skleis žavesio žiedus pasauliui,
skleis dainą ir gerumą.

Donata Koverienė
Lietuvių klubo pirmininkė

ziejai. 2017 m. Raseiniuo se vykusioje
parodoje-konkurse, skirtoje poeto Mai-
ronio 155 gimimo meti nėms, už tripti-
ką „Pašaukimas”, „Jū ra  tė ir Kasty-
tis”, „Pasveikinimas” me nininkė lai-
mėjo pagrindinį prizą.

Dailininkė Aušrinė Marcinke vi-
 čiū  tė-Kerr per 24-erius kūrybos me tus
išbandė keletą medžiagų – naudojo odą,
vėliau popierių, tekstilę. Da bar, anot jos,
ji subrendo moliui. „Molis ‘prilipo’
prie mano rankų ga na neseniai, gal tik
prieš kokius 2–3 m., ir staiga pajutau,
kad galiu pa sinaudoti tuo paviršiumi ir
gana sėkmingai perkelti savo ankstes-
nio me no išraišką, savas taisykles bei
suvo kimą. Taip prasidėjo mano ieško-
jimų kelionė nuo odos paviršiaus, po-
pieriaus ir drobės tiesiai ant minkšto
mo lio. Kūryba užsiimu šioje šalyje nuo
1996 m. ir nenuilstamai keliauju nuo

vienos technikos prie kitos, nešda ma si
savo estetiką, remdamasi tuo pačiu
įkvėpimo šaltiniu ir stiprėdama iš baig  -
tais darbais”, – sako menininkė.

Jos idėjų šaltinis yra gamta. Miš-
 kas, sodas, pieva, laukas – visur čia dai-
 lininkei kvepia įkvėpimu. Taip at si ra-
do jos triptikas „Grybų kolonija”, vė-
liau serija „Lapija” ir „Sodo taš kai”. Jai
smagu brėžti liniją ant por celiano puo-
duko šono arba drąsiai nau doti ryškias
spalvas nesibaiminant, kad jos laikui
bėgant išbluks.

Paroda „Gamtos daina” veiks iki
spalio 26 d.

P. S. Šiandien, šeštadienį, 2 val. p.
p. R. Slesoriūnienė Čiurlionio galerijoje
praves karpinių pamoką. Kvie čiami
visi, norintys susipažinti su jos tech-
nika.

„Draugo” inf.

Dviejų menininkių paroda laukia lankytojų šį ir kitą savaitgalį.

Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr susidraugavo su moliu. 
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Čikagos Prano Dielininkaičio-Partizano Dau-
manto jaunųjų ateitininkų kuopos nariai spa-
lio 12 d. sukvietė ne tik savo tėvelius, bet ir

moksleivius, studentus ir sendraugius ateitininkus
užkurti laužą Ateitininkų namų sodelyje, Lemon-
te. Tai proga prisiminti nerūpestingas vasaros
stovyklos dienas ir pavaryti rudens šaltuką. 

Audrius Rušėnas smagiai vedė laužo programą,
pakviesdamas į talką prityrusius stovyklautojus:
Dainą Čyvienę, Daną Rugieniūtę, Audrių Polikai-
tį, Marių Polikaitį, Liudą Landsbergį, Ritą Rušė-
nienę bei Laimą ir Vainį Aleksas.

Pradėdamas programą laužavedys užklausė:
„Kas iš dalyvių anksčiau yra dalyvavęs laužo de-
ginimo programoje? Nors nemažai kas pakėlė ran-

kas, bet buvo tokių, kuriems tai buvo
nauja patirtis. Tad Audrius ir paaiški-
no, kad laužo tema bus ateitininkų prin-
cipas ,,šeimyniškumas”, ir pakvietė ve-
teranus parodyti, kaip prie laužo vai-
dinama.

Štai prieš visus atsistoja ,,tėtis”,
ku ris ima rauti iš žemės augalą. Jam ne-
siseka. Į talką ateina sūnelis. Bet ir
bendrom jėgom augalas nepasiduoda.
Sūnelis pakviečia mamą, mama pusse-
serę, pusseserė pusbrolį ir pagaliau
vos ne pargriūdami visi išrauna ma-
žiuką moliūgiuką. Čia, žinoma, buvo
juokas, nes visi žino, kad moliūgai ne-
raunami, o auga virš žemės, bet taip
buvo išradingai suvaidinta. Po to visi iš-

Laužas dega, laužas dega…

Čikagos jaunieji ateitininkai sukvietė moksleivius, studentus, sendraugius ir savo tėvelius apšilti prie žėruojančio laužo Ateitininkų namuose.       Dainos Čyvienės nuotraukos  

Ateitininkai kūrena laužą: ,,Kodėl nedega?” ,,Ar degtuką
uždegei?”  

2019 m. s. Daiva Kuzmickaitė, MVS,  buvo apdovanota Korp! Giedros premi-
ja ,,Lietuvei moteriai, ypač pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje“. 

Sesuo Daiva yra socialinių mokslų daktarė, buvusi Caritas jaunimo sekcijos re-
ferentė, ,,Caritas” žurnalo jaunimo skyriaus redaktorė, VDU lektorė, Švč. M. Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vadovė, vaikų globos ir
įvaikinimo programos koordinatorė, Gerovės instituto vadovė bei kitų veiklų vyk-
dytoja. 

Giedros korporacijos premija s. Daivai buvo įteikta 2019 m. rugpjūčio 16 d.
Kaune. Premiją įteikė Čikagos Korp! Giedra narė Viktutė Siliūnienė.

Prel. Juozas Prunskis paskatino Korp! Giedrą pagerbti lietuves moteris, kurios
išskirtinai pasiaukoja tarnaudamos žmonijai. Tam tikslui prelatas 10 000 dol. pa-
aukojo Lietuvių Fondui, kad iš palūkanų bent iš dalies būtų skiriama premija. Korp!
Giedra dosniai prisideda prie premijos savo suaukotomis lėšomis.

Premija pirmą kartą buvo skirta 1986 m. ir įteikta Lietuvos generalinei gar-
bės konsulei Juzei Daužvardienei. Iki šiol jau pagerbta daugiau kaip 30 moterų. 

Laureatė s. Daiva Kuzmickaitė (dešinėje) su
studente ateitininke Andrėja Siliūnaite.

Viktutės Siliūnienės nuotr.

Sesuo Daiva Kuzmickaitė –  
Korp! Giedros premijos laureatė

Marius Kriaučiūnas ir Vainis Aleksa srebia ant laužo išvir-
tą sriubą.

siskirstė į būrelius kurti savo vaidinimėlius. Tėve-
liai sudarė atskirą būrelį.

Tarp vaidinimėlių Audrius Polikaitis ir Daniel
Goodman grojo akordeonais ir kartu su moksleiviais
vedė stovyklinių dainų dainavimą.

Po visko Daina Čyvienė padovanojo tėveliams
,,Ateities” žurnalo numerius, o tėveliai visus pa-
vaišino savo atsivežtais skanėstais. 

Kuopa laukia naujų narių
Jei susidomėjote ateitininkų veikla, kviečiame

į kitą susirinkimą. Į Čikagos jaunųjų ateitininkų kuo-
pą priimamas mokyklinio amžiaus jaunimas. Ra-
šykite kuopos globėjai Elenai Harris el. paštu: jas-
cikaga@ateitis.org. Ji suteiks daugiau žinių.

– Laima Aleksienė

Ateitininkų namuose

Studentų ateitininkų
savaitgalis Dainavoje,

lapkričio 15–17 d.

Visi studentai – ateitininkai ir ne
ateitininkai – laukiami. Savaitgalio
metu bus proga duoti studento
ateitininko įžodį. Daugiau žinių –
kaip pasiruošti įžodžiui ar bendrai
apie savaitgalį – galite sužinoti
parašę el. paštu: 

Studentcv@gmail.com

Ne tik laužas šildo, bet ir lietuviškos dainos!

,,Diskutuojame”
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Prieš dvidešimt penkerius metus
vyko pirmoji ,,Vilties angelo” die-
nos stovykla sunkiai gyvenančių

šeimų vai kams. Daug žmonių prisidė-
jo, kad ir šiandien ieškodami draugys-
tės, pa guodos ir šilumos į dienos cent-
rą galė tų ateiti vaikai ir paaugliai. Rita
Venc lovienė kartu su Amerikos lietuvių
įkur ta organizacija ,,Vaiko vartai į moks-
lą” daug metų įvairiais būdais remia ir
globoja ,,Vilties angelo” veiklą.  

￼
Kaip kilo mintis kurti organizaciją

,,Vaiko vartai į mokslą” ir padėti vaikams
Lietuvoje?

Įdomi buvo pradžia. Iš Lietuvos į
Čikagą atvažiavo grupė mokslininkų ir
vyko seminaras švietimo tema (Mok slo
ir kūrybos simpoziumo rė muose –
Red.). Po visų pranešimų aš uždaviau
klausimą: „Ką jūs darote Lie tuvoje su
vaikais, kurie nelanko mokyklos?”
Pas mus jau laikraščiai rašė, kad tokių
vaikų yra daug. Tai bu vo 1997 metai.
Aiškaus atsakymo į šį klausimą nega-
vau. Po seminaro išei nančią pro duris
mane sustabdė jauna mergina ir pa-
sakė, kad aš už daviau labai svarbų
klausimą. Ta mer gina buvo sesuo Dai-
va Kuzmins kai tė, kuri tuo metu buvo
Loyola Uni versity Čikagoje doktoran-
tė. Ji pra dėjo pasakoti, kaip ji kartu su
Arvy du Žygu (VDU universiteto pro-
fesoriu mi, dabar jau a. a. – Red.) ben-
drauja su gatvės vaikais Kaune. Ji pa-
pasakojo daug labai svarbių faktų apie
tuos vaikus ir prašė mūsų pagalbos.
Tuo metu nesupratau, kaip mes galime
pa dėti. Juk turime šeimas, neturime
daug pinigų. Bet nutarėm, kad aš su-
 kviesiu daugiau žmonių, lietuvių, ku-
 riems rūpi Lietuvos jaunimas ir vai kai.
Taip viskas ir prasidėjo. Gal į tre čiąjį
mūsų susitikimą susirinko dvi dešimt
žmonių, daugiausiai į šį pa gal bos pra-
šymą atsiliepė moterys pe dagogės.
Pradėjom svarstyti, kaip mes per At-
lantą galime padėti tokiems vaikams
Lietuvoje. Buvo mintis parašyti laišką
prezidentui Valdui Adamkui su pasi-
ūlymais. Atsakymo negavome.

Lėšų neturėjome, bet siuntėme
siuntinius: sąsiuvinius, rašiklius. Tik
vėliau sužinojau, kad mūsų sąsiu-
 viniai ir pieštukai čia netiko… Tada
pra ėjau ieškoti, kur galime rašyti pa-
 raišką, kad gautume paramą. Rado me,
jog galime parašyti „Coca-cola’i”. Rei-
kėjo užpildyti ilgą paraišką. Koks tiks-
las, ko sieksime, kokią programą vyk-
dysime, kokia parama reikalinga ir t.
t. Mes supratome, jog tiems vai kams
reikia to, ko jie negauna namuose, –
auklėjimo. O tai reiškia, kad rei kia vai-
kus mokyti mandagumo, švaros, atsa-
komybės, pagarbos. Para šėm dalį prog-

Kaip galima per Atlantą padėti Lietuvos vaikams?
ramos ir mudvi kartu su drauge Al-
dona Kamantiene pasi ry žome vykti į
Lietuvą.

￼
Kokius vaikus sutikote Lietu voje?
1999 metais pradėjome darbuotis

„Vilties angelo” ir Visų Šventųjų pa ra-
pijos dienos centruose. Ugdymo prog-
rama, kurią rašėme, nebuvo baig ta.
Dienomis eidavome pas vai kus, o nak-
tį kurdavome planą, ką kitą dieną
veiksime su vaikais. Stoties ra jono
vaikai kalbėjo rusiškai. Aš nesu pras-
davau nieko… Visų Šventųjų die nos
centre vaikai daužydavo duris, uosty-
davo klijus… Nupirkome puo dų, stal-
tiesę – jie dingo. Buvo labai pažeisti vai-
kai. Kai kurie buvo verčia mi tėvų el-
getauti. Aš juos sutikdavau gatvėje, jie
šaukdavo man: „Rita, duok saldainių”.
Aš jiems at sakydavau, kad ateitų į
dienos centrą, tada duosiu. „Vilties
angele” dir bau su vaikų grupelėmis.
Buvo mergaičių, kurios sėdėdavo kam-
puose. Pamenu labai gražų berniuką
Julių, kuriam nepatiko, kaip aš su-
skirsčiau į grupeles, jis trenkė duri-
mis… Bet po truputį pavyko susi-
draugauti. Vai kų visokia nuomonė
mums buvo svarbi.

Ar jūsų nenustebino vaikai, kurie ne vi-

sada gražiai elgėsi, buvo nemandagūs?
Manęs nenustebino vaikai. Aš tris-

 dešimt metų JAV dirbau mokykloje,
kur mokėsi turtingų šeimų vai kai.
Bet jie buvo irgi labai sužeisti. Tėvai
bandydavo nupirkti vaikų mei lę pini-
gais. Arba auklėjo tokiu principu:
„Mylėsiu, jeigu gerai moky siesi, my-
lėsiu, jeigu bus geri sporto, muzikos ar
kiti pasiekimai.”

￼
Koks buvo jūsų atvykimo į Lietuvą tiks-

las?
Aš asmeniškai turėjau svajonę

grįžti į Lietuvą ir dirbti su vaikais. Kai
pamačiau, kad problema buvo vaikai
iš rizikos grupės šeimų, supra tau, kad
labai svarbu su jais likti. So cialinių
darbuotojų Lietuvoje nebuvo. Visus
metus buvau Lietuvoje. Vė liau čia pa-
būdavau po pusmetį.

Kaip toliau vystėsi paramos telkimas
Amerikoje? Ar organizacija „Vaiko vartai į
mokslą” ir toliau remia dienos centrus
Lietu voje?

Prisimenu, Naujosios Akmenės
dienos centre mačiau, kaip vaikai de-
dasi duoną į kišenes, tada aš nuėjau į
parduotuvę ir nupirkau visą duoną,
kiek tik buvo. Pamatėm, kaip svarbu
remti šiuos centrus.

Čikagoje jau buvo daugiau orga-
nizacijų, kurios pradėjo organizuoti pa-
ramą Lietuvai. Mūsų tikslas yra kitoks
– ugdymas. Parašėme penkias ugdymo
programas. Daug rėmėmės amerikie-
tiška literatūra, metodiko mis. Ne vis-
kas tiko Lietuvai, bet te mos buvo labai
svarbios. Siūlėme dirb ti su vaikais
mažose grupelėse, kur kiekvieno vai-
ko nuomonė yra svarbi ir išgirsta.

Pirmoji auka organizacijai buvo
mano giminaičio. Aš jo prašiau, gal jis
gali kažkiek paaukoti, papasakojau, su
kuo aš dirbu. Jis paaukojo dešimt
tūkstančių dolerių. Vėliau žmonės pa-
matė, kad tai rimta, ką mes darome, ir
pradėjo remti. Ėmėmės rengti lėšų tel-
kimo renginius, per ku riuos žmonės
galėdavo aukoti. Šiuo metu remiame
dešimt centrų Lietu voje ir persiun-
čiame per metus apie šešiasdešimt
tūkstančių dolerių. Tai nėra labai
daug, bet truputį pade dame…

￼
Ką pasakytumėte Vaikų die nos centro

„Vilties angelas” darbuotojams ir savano-
riams? Kaip neprarasti vilties?

Reikia būti empatiškiems ir kan -
triems. Klausykite ir išklausykite vai-
 kus. Priimkite juos su meile ir džiau-
kitės jų talentais. Girkite vaikus už at-
liktus darbelius, draugiškumą ir gerą
elgesį.

Gyvenimas pasidaro prasmingas.
Tu matai, kaip tie vaikai ateina liūdni,
pikti, apsiblaususiomis akytė mis. Vė-
liau jie keičiasi, šypsosi… Aš matau vil-
tį. Tie vaikai gali pasikeisti, gali siek-
ti mokslo, mokytis amato. Šiais metais
(kas dvejus metus atvyksta savano-
riai dirbti remiamuose cen truose –
aut. pastaba) atvažiuos savanoriai,
jaunimas iš Amerikos, kurie kalba lie-
tuviškai. Savanorystės patirtis juos
stipriai paveikia. Grįžę jie dažnai pa-
sirenka studijuoti tas spe cialybes, ne
kurios daugiau apmo kamos, bet tas,
kur jie galėtų padėti kitiems.

Kalbėjosi Lina Gervytė-Michailova
viltiesangelas.lt

Rita Venclovienė: gyvenimo prasmė – nuskriausto vaiko šypsena. Su vaikų dienos centro „Vilties angelas” globotiniais.              viltiesangelas.lt nuotraukos

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

Vaikų meilės pinigais nenupirksi.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Į Lietuvą atvyko JAV kariai 
Vilnius (BNS) – Į Lietuvą atvyko

keli šimtai Jungtinių Valstijų karių,
kurie tarnaus pusmečiui dislokuoja-
mame amerikiečių batalione.

Apie 200 karių nusileido Vilniaus
oro uoste. Vėliau šią savaitę į Rygą bus
atplukdyta technika, ji į Pabradės po-
ligoną bus pervežta sausumos keliais.

Maždaug 500 amerikiečių karių
batalionas turės 29 „Abrams” tankus
ir 21 pėstininkų kovos mašiną „Brad-
ley”. 

Krašto apsaugos ministerija yra
skelbusi, kad amerikiečių karių ba-

Siūlo užkirsti kelią nesaugiai elektros energijai
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda pateikė Seimui įstatymų pa-
taisas, skirtas užkirsti kelią elektros
energijos patekimui į Lietuvą iš tre-
čiųjų šalių, kuriose veikia nesaugio-
mis pripažintos branduolinės elektri-
nės.

Teikiamos įstatymų pataisos nu-
mato leisti nedelsiant panaikinti iš-

duotus leidimus ir neišduoti naujų
leidimų importuoti elektros energiją iš
trečiųjų šalių, kuriose yra nesaugia
pripažinta branduolinė elektrinė. 

2017 m. birželio 15 d. Seimas pri-
pažino, kad Baltarusijoje, Astravo ra-
jone, statoma branduolinė elektrinė
yra nesaugi ir kelianti grėsmę Lietuvos
nacionaliniam saugumui, aplinkai ir
visuomenės sveikatai.

Ne Lietuva spręs, dėl ko bus teisiama N. Venckienė
Vilnius (tv3.lt) – Buvusios teisėjos

ir Seimo narės Neringos Venckienės at-
žvilgiu JAV teismas priėmė sprendimą
dėl jos perdavimo Lietuvai. Šis ne-
skundžiamas nuosprendis palaidojo
paskutines N. Venckienės ir jos arti-
mųjų viltis išvengti teismo Lietuvoje.
Po šios žinios N. Venckienės sūnus Ka-
rolis patvirtino, kad jo mama laikosi
normaliai, ji yra pasiruošusi tęsti
kovą, tačiau bijo dėl savo saugumo
Lietuvoje. 

Lietuvoje N. Venckienė turėtų būti
teisiama dėl 13 jai pareikštų įtarimų,
bet aiškėja, kad dėl šio klausimo sva-
rų žodį tars ne Lietuvos, o JAV teisė-

saugos atstovai. Tiksli N. Venckienės
perdavimo data priklauso nuo galuti-
nių  sprendimų, kuriuos  turi priimti
JAV institucijos – galutinį sprendimą
priima ne teismas, o JAV valstybės sek-
retorius. Perdavimo procedūra prasi-
dės, kuomet Lietuvos Generalinė pro-
kūratūra gaus oficialius dokumentus
iš JAV institucijų. Ir tik tada, kai bus
priimtas galutinis sprendimas dėl N.
Venckienės ekstradicijos ir įvyks šio
asmens bei lydinčių dokumentų per-
davimas Lietuvai, taps žinoma ir dėl
kurių tiksliai iš jam pareikštų įtarimų
asmuo galėtų būti teisiamas Lietuvo-
je. 

Alytuje kilo didžiulis gaisras  
Alytus (BNS) –

Spalio 16 dieną Aly-
tuje kilo gaisras. Eva-
kuojamas netoli gais-
ravietės esantis Aly-
taus medicininės rea-
bilitacijos ir sporto
centras, svarstoma,
kaip apsaugoti šalia
įsikūrusius miesto ši-
lumos tinklus.

Dėl gaisro su-
šauktas ekstremalių-
jų situacijų komisijos
posėdis. Gyventojai
informuoti, kad būtų
namuose, užsidarytų
šulinius ir elgtųsi pa-
gal rekomendacijas. 

Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento (PAGD) duomenimis,
užsidegė pramoninis pastatas pri-
klausantis bendrovei „Ekologisti-
ka”. Ten laikomos padangų granulės.

Gesinti gaisro išsiųstos dide-
lės ugniagesių pajėgos. Gaisravietėje
dirba ir aplinkos apsaugos specialistai,
jie nustato aplinkos užterštumą.

Pirminiais duomenimis, nuken-
tėjusiųjų nėra. Tai nebe pirmas gais-
ras šioje įmonėje ir viena didžiausių
ekologinių nelaimių pastaruoju metu,

talionas bus Lietuvoje iki kitų metų pa-
vasario.

Krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis yra sakęs, kad JAV
pajėgų atvykimas yra itin reikšmingas
atgrasymo veiksnys ir Lietuvos in-
vesticijų į infrastruktūrą įvertinimas. 

Reaguojant į Rusijos įvykdytą Kry-
mo aneksiją, nuo 2014 iki 2017 metų Lie-
tuvoje buvo dislokuota kuopa – apie 200
– JAV karių. Amerikiečiai tokį nuolat
rotuojamą dalinį atitraukė, kai šalyje
buvo dislokuotas vokiečių vadovauja-
mas NATO batalionas.

Skelbia apie pasiektą susitarimą dėl „Brexit“
Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-

ralystės ministras pirmininkas Boris
Johnson spalio 17 d. paskelbė, kad pa-
vyko pasiekti naują susitarimą su Eu-
ropos Sąjunga dėl šalies išstojimo są-
lygų.   

Premjeras paragino JK įstatymų
leidėjus pritarti susitarimui parla-
mento posėdyje spalio 19 d. 

Europos Komisijos pirmininkas
Jean-Claude Juncker savo ruožtu pa-

tvirtino, kad Briuselis ir Londonas
pasiekė susitarimą dėl JK išstojimo są-
lygų, kuris bus pateiktas ES lyde-
riams.  

Likusių 27 Europos Sąjungos šalių
lyderiai spalio 17 d. pritarė naujam
„Brexit” susitarimui su Didžiąja Bri-
tanija ir pažadėjo paramą, kad jis
lapkričio 1-ąją įsigaliotų. Atitinkamą
sprendimą ES šalių lyderiai priėmė  ir
Briuselyje.

Teismas neleido paskolinti Louvro muziejui
garsaus L. Da Vici piešinio.  ANSA.it nuotr. 

Aštriai kritikuoja naująjį „Brexit“ susitarimą
Londonas (ELTA) – Europos Są-

jungai ir Didžiajai Britanijai paskelbus,
kad pasiektas naujas „Brexit” susita-
rimas, pasipylė kritika jo atžvilgiu.

Didžiosios Britanijos opozicijos
lyderis Jeremy Corbyn pareiškė at-
metąs susitarimą. Ministro pirmi-
ninko Boris Johnson išsiderėta su-
tartis yra „dar blogesnė nei Theresa
May sutartis”, pareiškė Leiboristų
partijos vadovas. B. Johnson pirmta-
kės Th. May išsiderėta sutartis parla-
mente buvo keliskart atmesta.

J. Corbyn pabrėžė, kad sutartis
turi būti atmesta. Geriausias kelias
įgyvendinti ‘Brexit’, anot jo, yra refe-
rendumas.

Britų „Brexit” partijos lyderis Ni-
gel Farage taip pat pareiškė manantis,
kad susitarimas turi būti atmestas.
„Tai tiesiog nėra „Brexit”,– sakė N. Fa-

rage. Didžioji Britanija esą sutartimi
įsipareigoja tam tikrose politinėse sri-
tyse orientuotis į ES. N. Farage agita-
vo išstoti iš ES be sutarties.

Didžiosios Britanijos liberalde-
mokratai ir toliau reikalauja dar vie-
no referendumo dėl šalies išstojimo iš
ES. Jie dabar ryžtingiau nei kada nors
anksčiau nori sustabdyti „Brexit”,
kad tauta galėtų tarti paskutinį žodį,
sakė partijos pirmininkė Jo Swinson. 

Šiaurės Airijos DUP partija pa-
reiškė nepritarsianti kompromisui.
Vadinasi, B. Johnson parlamente ne-
turės daugumos. 

Škotijos ministrė pirmininkė Ni-
cola Sturgeon sakė, kad jos Škotijos na-
cionalinė partija (SNP) taip pat ne-
pritars išsiderėtam susitarimui.

Airijos vyriausybė gyrė susitari-
mą.

Finansų įmonės traukiasi iš Didžiosios Britanijos 
Londonas (BNS) – Finansų sek-

torius rengiasi Didžiosios Britanijos
išstojimui iš Europos Sąjungos: šim-
tai bankų ir investicijų bendrovių
perkelia savo darbuotojus į Europos
biurus, parodė bendrovės „New Fi-
nancial” tyrimas.

Bendrovės analitikai nustatė 332
bendroves, kurios į ES teritoriją per-
kėlė dalį savo verslo, pervežė dalį dar-
buotojų arba įsteigė naujas organiza-
cijas. Šešiasdešimt iš jų tai pradėjo da-
ryti nuo kovo mėnesio.

Tyrimo duomenimis, pagrindine
darbuotojų ir biurų perkėlimo kryp-
timi tapo Dublinas, pagal populiarumą

aplenkęs Liuksemburgą ir Paryžių.
„Daugelis stambių bendrovių Eu-

ropos Sąjungoje įsteigė naujas įmones,
kurios veikia jau kelis mėnesius. Per-
kėlimui išleidusios dešimtis ar šimtus
milijonų JAV dolerių, jos nesirengia ar-
timiausiu metu grįžti į Didžiąją Bri-
taniją”, – pažymima „New Financial”
parengtoje ataskaitoje.

Pagal dabartinius planus Didžio-
ji Britanija iš ES turi pasitraukti spa-
lio 31 dieną.

Savo ruožtu B. Johnson yra sakęs,
kad verčiau „gulėtų negyvas griovyje”
negu prašytų kitų ES lyderių trečią-
kart atidėti „Brexit”.

Italijos teismas neleido skolinti L. da Vinci piešinio
Roma (BNS) – Italijos teismas už-

baigdamas piktą kultūrinį ginčą at-
metė paskutinės minutės bandymą ne-
leisti paskolinti Prancūzijos Louvro
muziejui Leonardo da Vinci garsiojo
piešinio „Vitruvijaus žmogus” (L'Uomo
Vitruviano) ir kitų darbų.

Praėjusią savaitę teismas sustabdė
visame pasaulyje garsaus meno kūri-
nio paskolinimą parodai Louvre, skir-
tai 500-osioms L. da Vinci mirties me-
tinėms, nes grupė „Italia Nostra”
(„Mūsų Italija”) pateikė skundą, ku-
riame tvirtino, kad piešinys yra per tra-
pus ir jo negalima transportuoti.

Piešinys, kuris Louvre turi būti
eksponuojamas jau nuo kitos savai-
tės, yra apdraustas mažiausiai  mili-
jardu eurų.

„Vitruvijaus žmogus” yra saugo-
mas  Venecijos Akademijos galerijos
saugykloje su kontroliuojamu klimatu
ir retai rodomas visuomenei.

35 cm aukščio ir 25 cm pločio pie-
šinyje vaizduojamos žmogaus kūno
proporcijos pagal romėnų architektą
Vitruvijų.

Mainais į kelių Leonardo darbų pa-
skolinimą Louvrui Italijai bus pasko-
linta italų menininko Raphaelio pa-

veikslų ir piešinių, kurie parodoje Ro-
moje bus eksponuojami kovo mėnesį.

Visame pasaulyje yra išlikę tik ma-
žiau nei 20 L. da Vinci paveikslų ir dau-
geliui italų apmaudu, kad Louvras turi
penkis iš jų, kaip ir 22 meistro piešinius.

Gaisro dūmai matomi iš kelių dešimčių kilometrų atstumo.
Alfa.lt nuotr.

žala gamtai gali siekti 5 mln. eurų. 
Aplinkos apsaugos ministerijos

išplatintame pranešime teigiama, kad
bus siekiama nustatyti šio gaisro prie-
žastis ir nubausti kaltininkus. Aplink
trečiadienį Alytuje užsidegusią pa-
dangų perdirbimo gamyklą „Ekolo-
gistika” esančios  kitos įmonės dėl
kenksmingų dūmų sustabdė savo veik-
lą – nedirba „Snaigė”, „Koslita”,
„Lanksti linija”, „Haltex”, „Kirptė”,
„Jakobsen Home” ir kt.
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Spalio 17 d. Vilniaus Vingio par ko leng-
vosios atletikos stadione be veik ketu-
rios dešimtys įvairaus lygio bėgikų es-
tafetės principu bėgo maratoną rekor-
diniu Eliud Kipchoges tempu bei siekė
pagerinti pasaulio re kordininko sa-
vaitgalį pasiektą rezultatą Vienoje. 

34-erių metų Kenijos stajeris E.
Kipchoge praėjusį šeštadienį pa-

darė tai, kas atrodė neįmanoma. Jis
tapo pirmuoju žmogumi, kuris mara-
toną įveikė greičiau nei per 2 valandas.
Olimpinis čempionas „INEOS 1:59 Iš-
šūkio” metu 42 km 195 m nubėgo per 1
val. 59 min. 40,2 sek. 

Šis rezultatas nebus laikomas ofi-
cialiu pasaulio rekordu, nes šiam įvy-
 kiui buvo specialiai parengta lygi tra-
 sa, sportininkui tempą padėjo palai kyti
41 bėgikas, kurie pasikeisdami lydėjo
E. Kipchoge iki finišo, taip pat šalia jo
nuolat važiavo ir reikalingą aprūpini-
mą teikė dviratininkas. E. Kip choge
priklauso ir oficialus pa saulio rekor-
das, pasiektas 2018 m. Ber lyne – 2 val.
1 min. 39 sek.

Ketvirtadienį vakare 36 bėgikai
Vilniaus Vingio parko lengvosios at le-
 tikos stadione siekė šį rezultatą pa gerin-
ti. Dalyviai kas ratą keitėsi esta fetės
principu, o E. Kipchoges tempą diktavo
dviratininkas, kuris mynė elitinio ma-
ratonininko greičiu. Po trečdalio įveik-
tos distancijos bėgikai lenkė dvirati-
ninką maždaug 2 minu tėmis. Įveikus

„Klubas nusprendė, kad dirbti ir
rinktinėje, ir klube – negaliu. Tokia
klubo vadovų pozicija ir aš nieko ne-
 galiu pakeisti”, – sakė „Parma” ko-
 mandą treniruojantis Kazys Maksvy -
tis, kuris negalės perimti Lietuvos
krepšinio rinktinės vairo iš Dainiaus
Adomaičio. 

„Aš ne kartą buvau sakęs, kad
bu vau pasiruošęs stoti prie
Lietuvos rinktinės vyr. tre-

nerio vairo”, – teigė šiemet pirmą kar-
tą legionieriaus duo ną ragaujantis K.
Maksvytis. Dabar situacija yra to-
kia, kokia yra. Ne viskas priklauso
nuo manęs. 

Pasiteiravus, kokius tokio savo
sprendimo argumentus pateikė „Par -
ma” klubo vadovai, K. Maksvytis at-
sakė: „Mano su šiuo Rusijos klubu su-
tartyje nebuvo numatyta, kad galiu
dirbti ir kitur. Taigi, klubas pasi-
naudojo šia sutarties sąlyga. Buvo ap-
tarta, kad sezono pradžia nėra idea-
li, kad yra problemų su žaidėjų trau-
mo mis, kad pirmas sezonas ir viskas
nauja, tad reikia laiko įsivažiuoti ir
prie visko priprasti, o, jų teigimu, dar-
 bas per dvi vietas blaškytų ir truk dy-
tų susikoncentruoti tik į ‘Parma’ klu-
bo reikalus. Tokia jų pozicija.” 

Visgi, yra viliamasi, kad šioje si-
 tuacijoje dar nebus padėtas taškas ir
Lietuvos krepšinio federacija (LKF)
dar bandys įkalbėti Rusijos klubo at-
stovus pakeisti savo nuomonę. 

„Žinoma, būtų didžiulė garbė
dirbti nacionalinėje krepšinio ko-
 man doje. Tai turbūt kiekvieno tre-
nerio svajonė, žinant tai, ką Lietuvoje
reiškia krepšinis. Rusijos klubas tei-
 gė, kad šį debiutinį sezoną aš turė-
čiau apsiprasti prie ‘Parma’ koman-
dos ir jos sistemos, o kitąmet, jei
viskas būtų gerai, galbūt būtų pri-
imtas ir kitas sprendimas dėl Lietu-
vos rinkti nės trenerio darbo. Žinoma,
noriu treniruoti rinktinę, bet dabar
situacija yra tokia, kokia yra. Ne
viskas pri klauso nuo manęs”, – sakė
K. Maks vytis.

krepšinis.lt

Likus mažiau nei mėnesiui iki 2021
metų Europos moterų krepšinio čem-
pionato atrankos rungtynių, Lie tu vos
rinktinės vyriausiasis treneris Mantas
Šernius paskelbė rinktinės su dėtį at-
rankos rungtynėms su Alba nijos ir Tur-
kijos komandomis. Į są rašą pateko ir še-
šiolikmečių čempio nate sidabrą iško-
vojusi Justė Jocytė, kuri pasak stratego,
jau dabar turi grūdintis ir išmėginti
savo jėgas mo terų krepšinyje. 

„Turime perlą moterų krepši-
nyje. Reikėtų, kad ji susipa-
žintų su žai dėjomis, su vaid-

meniu, sužinotų, kas jos laukia ateityje.
Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turi-
me tokią galimybę. Kai prieš dvejus
metus manęs klausdavo, ar turime

kuo pakeisti esamas žaidėjas, tai šiuo
metu galiu drąsiai atsakyti, kad turime.
Matau J. Jocytę 1–2 pozicijoje, ji privalo
grūdintis, kad ateityje galėtų padėti”,
– teigė M. Šernius. 

Rinktinės stovykla prasidės lapk-
ričio 10 d. Kėdainiuose, o lapkričio 12
d. lietuvės sužais kontrolines rungty-
nes išvykoje su Rygos TTT  komanda.
Lyginant su praėjusiu atrankos ciklu,
rinktinės treneriu štabe atsirado nau-
ja pavardė – M. Šernius pasi kvietė
Lietuvos jaunučių (iki 16 me tų) rink-
tinės vyriausiąjį trenerį Vilių Stani-
šauską, kurio vadovaujama ko manda
Europos čempionate iškovojo sidabro
medalius. „Žinome, kad ir užėmus ant-
rą vietą ne visos rinktinės pateks į Eu-
ropos čempionatą. Tikslas yra pirma
vieta”, – trumpai tikslus šiame atran-

kos cikle įvardino rinkti nės strategas
M. Šernius. Lietuvės Europos čem-
pionato atranką pradės lapkričio 14 d.
rungtynėmis su Alba nijos rinktine
Kėdainių arenoje. Šios rinktinės jau
rungtyniavo tarpusavyje ir 2019 metų
atrankoje į Europos čempionatą. Pir-
mose rungtynėse lie tuvės išvykoje iš-
kovojo pergalę rezultatu 119:61, o na-
muose laimėjo 146:58. Lapkričio 17 d. M.
Šerniaus auklėti nės išvykoje susitiks
su Turkijos rink tine. E grupėje dar
kausis ir Ser bijos rinktinė, su kuria
Lietuvos komanda susitiks 2020 m. va-
sarį. Į 2021 metų Europos čempionatą
Ispa nijoje ir Prancūzijoje pateks de-
vynių grupių nugalėtojos ir penkios ge-
riausios antrąsias vietas užėmusios
ko mandos.

Krepšinis.lt

Lietuvos bėgikus įkvėpė Kenijos garsenybės pavyzdys. Josvydo Elinsko nuotr.
Arvydas Sabonis, Kazys Maksvytis.  

DELFI nuotr. 

Lietuvos bėgikai pagerino magišką
Kipchoges maratono rezultatą

Į moterų rinktinę pakviestas Europos vicečempionių treneris  

Vilius Stanišauskas. FIBA nuotr.

Derybas su „Parma” K. Maksvytis
perleido A. Saboniui

E. Kipchoge peržengė žmogaus galimybių
ribas – įveikė maratoną per mažiau nei dvi
valandas. Scanpix nuotr.

kiek daugiau nei pusę maratono lietu-
vių rezultatas – 56:37 min., tai reiškė,
kad preliminarus pla nas buvo viršytas
beveik 3 min. (59:29 min.). Beveik ke-
turių dešimčių bėgikų būryje netrūko
ir profesionalių stajerių: pirmasis star-
tavo Valdas Dopolskas, kuris iš viso įvei-
kė 5 ra tus, Dohoje pasaulio lengvosios
atle tikos čempionate startavusi Milda
Bytautienė buvo pasiryžusi įveikti net

12 ratų (4,8 km), Mindaugas Vir šilas
skuodė 8 ratus, vidutinių distancijų bė-
gikas Simas Bertašius įveikė 5 ratus,
antroje distancijos pusėje ratą įveikė
Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė. Lietuvių
būrys gerokai viršijo E. Kipchoges re-
zultatą – 1 val. 50 min. 49 sek. 

Delfi.lt
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LINAS IKANEVIČIUS

„Bernardinai.lt” švenčia 15-ąjį gimtadienį, kas
verčia susimąstyti apie žiniasklaidą apskri-
tai. Kas yra kokybiška žiniasklaida ir kokios

jos perspektyvos ateityje? Šiandien ji yra tapusi ne-
atskiriama mūsų kasdienybės dalimi. Rodos, dažnas
žmogus su ja pabunda, su ja ir užmiega. Žiniasklai-
dos priemonės mus taip įtraukė dėl savo spartos, nau-
jienų srauto, kai skaitytojas gali kone kas valandą ar
dažniau tikrinti tą patį portalą ir kaskart atrasti ką
nors naujo. Šis naujienų tikrinimo įprotis yra viena
esminių internetinės žiniasklaidos suklestėjimo
priežasčių. Kita, ko gero, būtų ta, jog ši žurnalistika
– nemokama. Nors mes visi žinome, kad tai netiesa.

Neseniai buvau pakviestas prisijungti prie vie-
nos didžiausių naujienų agentūros Lietuvoje. Man iš
karto paaiškino, kad šiame darbe reikia greičio – pub-

likacija turi būti parengta per 15 minučių nuo įvy-
kio, daugiausiai – per 20 minučių. Dirbant tokia spar-
ta, savaime suprantama, nelieka laiko tikrinti rašybą
ar juo labiau faktus. Kaip korespondentui išlikti ob-
jektyviam?

Jei, pavyzdžiui, koks nors politikas rengia spau-
dos konferenciją, kurioje praneša apie atsistatydi-
nimą – pranešimas. Tuomet važiuojama pas kokį val-
dančiųjų atstovą ir prašoma šio pateikti vertinimą
– pranešimas. Netrukus pakalbinamas ir narys iš
opozicijos – pranešimas. Galiausiai, susisiekiama su
politologais ir klausiama jų vertinimo – pranešimas.
O kur dar su įvykiu susiję nauji klausimai – ir vėl keli
pranešimai. Kitaip tariant, iš vienos naujienos, sie-
kiant išlaikyti spartą ir objektyvumą, žiniasklaido-
je atsiranda daugybė publikacijų. Savaime aišku, jos
užkemša portalus, o visuomenei susidaro įspūdis, kad
minėtas atsistatydinimas yra kažkoks nacionali-

Šios Lino Ikanevičiaus mintys, parašytos kaip sveikinimas tinklalapiui ,,Bernardi-

nai.lt” gimtadienio proga, mums atrodo labai aktualios ir iš tikrųjų verčia susimąsryti

apie žiniasklaidos kokybę ir paskirtį. Siūlome paskaityti.

Palinkėjimas ,,Bernardinai.lt”
arba kokybišką žurnalistiką apmąstant

nės svarbos klausimas, nes visi tik apie tai ir kalba. 
Kita blogybė – pataikavimas neretai lėkštam

skaitytojų skoniui. Žmonėms patinka tuščiai smal-
sauti, skleisti paskalas ir apkalbas. Žiniasklaida
per daug dažnai nuolaidžiauja, siekdama iš šios
ydos pasipelnyti. Visi esame matę naujienų, atsi-
randančių žinomam žmogui įsigijus automobilį,
nusipirkus namą ar išgyvenant vienokius ar kitokius
asmeninius sunkumus gyvenime. Kokią vertę šios
publikacijos sukuria? Kyla esminis klausimas – o kas
yra ta vertė?

Nors apie vertę kalbame tais pačiais žodžiais, su-
teikiame jiems skirtingas reikšmes. Komercinei ži-
niasklaidai vertė, panašu, pirmiausia reiškia paja-
mas. Sensacingi straipsniai uždega žmonių norą gau-
ti daugiau – tai generuoja pinigus, vadinasi, vertin-
ga. Intelektas nėra toks greitas, iš mąstymo reika-
laujančių publikacijų naujienų srauto nesukursi.
Mąstomosios žurnalistikos publikacijos yra didesnės
apimties, ne taip lengvai skaitomos, dėl ko dažną gal
ir kiek varginančios.

Yra ir tokios žiniasklaidos, kuriai vertinga pir-
miausia tai, kas išlieka, kas svarbu ne tik šiandien,
bet bus ir po metų dvejų ar net kelių dešimčių. Ver-
tinga yra tai, kas ugdo ir laviną visuomenę, daro ją
brandesnę. Tokio pobūdžio žurnalistikoje dirbantys
asmenys, neabejoju, savo darbą pirmiausia mato kaip
pareigą, tam tikrą įsipareigojimą visuomenei, pi-
lietinę atsakomybę – sukurti (ar atrasti ir publikuoti)
tai, kas išlieka.

Tiesa, kartais gali pasirodyti, jog nors tai, kas pa-
sakyta, skamba gražiai, bet kiek tokia išliekamąją
vertę kurianti žurnalistika yra prasminga šian-
dien? Ji juk niekuomet nesulauks tokios sėkmės kaip
komercinė žurnalistika. Mano manymu, šis teiginys
tuo pat metu yra ir teisingas, ir ne. Intelektinė žur-
nalistika niekuomet nebus tokia populiari šiandie-
nos kultūroje. Bet jos tikslas ir nėra toks. Kaip mi-
nėta, tokie tinklalapiai kaip bernardinai.lt rašo vi-
siems visų laikų žmonėms. Tai tekstai ne tik šian-
dienai, bet ir ateičiai, tad svarbiausia tampa – išlai-
kyti šią žinią, kad ji laikui bėgant nenutiltų, nebū-
tų sunaikinta ar ištrinta. Vienintelis būdas tai pa-
daryti – paremti tokias žiniasklaidos priemones. Jos
neišgyvena geriausių laikų finansiškai, tačiau yra ne-
paparastai svarbios ir reikalingos mūsų visuomenei.
Klauskime savęs – ar pataikausime šiandienai, ar vis-
gi norime palikti kažką ir rytdienai?

Bernardinai.lt

Žurbalui „Artuma” – 30 metų

„Susirinkome padėkoti Dievui už
‘Artumą’, už 30 metų – už jos
jaunystę”, – sakė Kauno arki-

katedroje bazilikoje kardinolas Sigitas
Tamkevičius SJ spalio 15-ąją, tą pačią,
kai lygiai prieš 30 metų, 1989-aisiais,
Kaune buvo išleistas pirmasis „Carito”
žurnalo numeris („Caritas” 1997 m.
buvo pervadintas „Artuma”). Po šv. Mi-
šių Kauno nacionaliniame dramos te-
atre surengtoje šventėje dalyvavo ga-
nytojai, buvę redaktoriai, bendradar-
biai, tarp jų pirmoji „Carito” vyriau-
sioji redaktorė ses. Albina Pajarskaitė
MVS, Petras Plumpa, ses. Bernadeta
Mališkaitė SJE, kun. Robertas Grigas
ir kt.

„Prieš 30 metų nebuvo tiek knygų,
leidinių, nebuvo visagalio interneto,

Buvo tik tiesos žodžio ištroškusios šir-
dys. Dabar gi tiesos alkis kartais pri-
slopęs, o pasiūla didžiulė. ‘Artumai’ ten-
ka atkakliai ieškoti kelių į skaitytojų
namus bei širdis. Mišiose dėkokime už
Dievo žodžio sėjėjus ‘Artumos’ pusla-
piuose”, – sakė kardinolas Sigitas Tam-
kevičius savo homilijoje.

„Tai mūsų visų šventė. Be jūsų
‘Artumos’ nebūtų. Su jūsų visų pagal-
ba įvyksta tas stebuklas, kad žurnalas
eina 30 metų, išliko, nepaisant visokių
vėtrų, kad likome popierinis, senoviš-
kas”, – sakė žurnalo vyriausiasis re-
daktorius diak. Darius Chmieliaus-
kas, dėkodamas visiems atėjusiems
kartu melstis ir švęsti.

Kauno arkivyskupijos inf.

„Pasaulio lietuvis” tampa metraščiu
Atkelta iš 1 psl

Įdomus faktas, kad nuo
1963 iki 1979 metų kiekvieno at-
skiro leidinuko puslapių skai-
čiaus numeracija buvo tęstinė
(nuo 1 iki 1372) ir tik nuo 1979
metų kiekvieno numerio pus-
lapius prasidėta numeruoti iš
naujo (nuo 1), o puslapių skai-
čius skyrėsi, pvz., 1979 m. sau-
sio mėnesio numerį sudarė 56
puslapiai, vasario – 60, kovo – 48
ir t. t. Per visus tuos metus kei-
tėsi ir žurnalo turinys. 

,,PLB valdybos sprendimas
pakeisti ‘Pasaulio lietuvio’ kon-
cepciją ir formatą yra padik-
tuotas sparčiai besikeičiančių
informacijos vartojimo būdų
bei siekio kuo efektyviau vyk-
dyti informacinę sklaidą skait-
meninėje erdvėje, – sakoma pra-
nešime. – Paskutiniais metais
žurnalo prenumeratorių skaičius nenumaldomai mažėjo ir pasiekė kriti-
nę ribą. Tai suprantama, nes aktualiomis naujienomis mes dalinamės in-
terneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose”. 

Redakcija kviečia skaityti su diasporos gyvenimu susijusius straipsnius
žinių portale www.pasauliolietuvis.lt bei jungtis prie PLB ,,Facebook” pa-
skyros https://www.facebook.com/worldLTcomm/. Ir toliau bus leidžiamas
PLB valdybos naujienlaiškis, pristatantis aktualiausius ir svarbiausius įvy-
kius. 

Nuo 2020 metų didesnės apimties metraštis „Pasaulio lietuvis” bus lei-
džiamas birželio mėnesį, o prenumeratos kaina 9 EUR (10 USD).

PLB valdybos ir „Pasaulio lietuvio” redakcijos inf.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių
vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis,
redakcijos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas bei grupė kunigų iš kelių vyskupijų. Patarnavo
diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.                   Kauno arkivyskupijos nuotr.
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Vienas geriausių šiuolaikinių smui kininkų Julian
Rachlin, gimęs Vilniuje ir tebejaučiantis ypatingų sen-
 timentų savo gimtajam miestui bei Lietuvai, šiomis
dienomis koncertuoja su Čikagos simfoniniu or-
kestru – CSO. Rachlin daugiausia žinomas kaip pa sau-
linės klasės smuikininkas, tačiau pastaruoju metu di-
desnę laiko dalį jis praleidžia ant dirigento  podiumo.
Šį kar tą CSO matysime jį ir kaip solo smui kininką, ir
kaip dirigentą. Pasta raja me vaidmenyje Rachlin de-
 biutuoja CSO scenoje; kaip smuiki nin kas jis čia pa-
sirodo trečią kartą. Spalio 18–20 d. koncertuose
skambės Vivaldi ,,The Four Seasons”, Mozart ,,Di-
vertimento in D Major, K. 136” ir Piazzolla (aran žuota
Desyatnikovo) ,,The Four Sea sons of Buenos Aires”.

Julian Rachlin (44 m.) Vilniuje gy veno iki ket-
verių metų ir nors 1978 m. su tėvais (motina
– pianistė Sofija Rachlin, tėvas Michail kilęs
iš Rusi jos, Čeliabinsko) emigravo į Vieną, bet

sentimentų Lietuvai menininkas jaučia iki šiol.
Šių metų vasarą su Bavarijos radijo simfoniniu or-
kestru koncertavęs Ryga Jūrmala (Latvija) muzikos
festivalyje (jo pasirodymo klausėsi Latvijos prezi-
dentas Egils Levits ir garbūs svečiai iš visos Eu ro-
 pos; beje, grojo ir lietuvis pianistas Lu kas Geniušas),
sužinojęs, kad jo pa kalbinti atvyko žurnalistai iš Lie-
 tu vos, pasidavė gimtojo Vilniaus sentimentams ir ne-
leido atšaukti pokal bio, o užsisėdėjo viešbučio ves-
tibiulyje taip, kad vos nepavėlavo į lėktuvą grįžti
namo. 

„Vilnius man visada yra ypatingas miestas,
kuriame gimiau, nors Vie na visą gyvenimą buvo
mano na mai”, – sakė maestro. Lietuvai atkū rus ne-
priklausomybę, nuo 1990 m., aštuonerius metus jis
nuolatos skrai dė į Vilnių ir dirbo su fantastišku, anot
jo, Vilniaus kameriniu orkestru, su kuriuo koncer-
tuodavo ne tik Lie tuvoje, bet ir užsienyje. Vilniuje jis
taip pat dirbo su UNICEF. Po ypač sėkmingo labda-
ros koncerto Operos ir baleto teatre 2010-aisiais buvo
pa kviestas tapti Lietuvos geros valios ambasado-
riumi. Jis didžiuojasi, kad yra šios organizacijos, gi-
nančios vai kus ir jų teises, atstovas. Nors Julia n
Rachlin jau kurį laiką nėra bu vęs Vil niuje, bet nuo-
lat palaiko ry šius su čia gyvenančiais giminėmis.

Koncertuoti J. Rachlin pradėjo dar būdamas la-
bai jaunas – trylikos metų, ir visas jo gyvenimas 32-
ejus me tus yra kelionės. „Nežinau, ką reiškia vie-
name mieste praleisti daugiau nei 3–5 dienas. Jeigu
namuose praleidžiu dvi savaites, pradedu jaus tis lyg
nesavas. Pripratau prie tokio gyvenimo būdo ir ne-
benorėčiau, kad būtų kitaip, – man patinka naujos
kul tūros, maistas, žmonės, jų rūpes čiai ir nuotykiai”,
– sakė garsusis vilnietis, prieš dvejus metus sukūręs
šei  mą su smuikininke Sarah McEl ra vy, kuri jį lydi
kelionėse. Jis juokauja, kad buvo laimingas vienišius,
o da bar yra labai laimingai vedęs šei mos narys.

„Dalijamės visais įspūdžiais bei patirtimi. Abu
jaučiame tokią pačią aistrą muzikai, ji – puiki
smuikinin kė ir alto meistrė. Drauge dirbame prie
daugelio projektų. Mūsų pomėgiai, net nesusiję su
muzika, taip pat sutampa. Galbūt dėl to užtrukau iki
keturiasdešimties, kol radau savo ge resniąją pusę
(juokiasi). Ne kiekvienas norėtų gyventi viešbu-
čiuose, ne kiekvienas dėl to jaustųsi laimingas. Tik
tokį patį kelią nuėjęs žmogus gali tai suprasti ir ver-
tinti. Meluočiau, jei  gu sakyčiau, kad meilės inten-
syviai ieškojau”. 

Menininkui ypač artima Rytų Europos publika
(taip pat ir Kinijos bei Rusijos), nes čia žmonės klau-
sosi muzikos ir ją vertina kitaip nei Ber lyne ar ki-
toje didžiojoje sostinėje. „Į koncertą jie ateina dėl mu-
zikos ir mu zikantų – ne dėl to, kad pademonstruotų
savo juvelyrinius dirbinius ar kostiumus. Vaka-
ruose klasikinės muzikos koncertai – tam tikrų so-
cia linių klasių pasirodymo vieta. Ten svarbu išgerti
šampano per pertrau ką, pagirti vienas kito drabu-
žius, po koncerto prabangiai pavakarieniauti. Ne-
sakau, kad susikurti šventę yra blogai, tačiau kla-
sikinė muzika – ne tas atvejis”, – pasaulinė garsenybė
kal bėjo lietuviams žurnalistams. 

Muzika Julian Rachlin yra tar si religija – taip
jis tiki muzika. „Sce na – mano šventoji vieta”, – sako
jis, muzikai atiduodantis beveik visą savo laiką. „Iš-
keliavęs daugiausia lai ko praleidžiu kambaryje –

CSO diriguoja Vilniuje gimęs virtuozas

Julian Rachlin 

kone vi są dieną groju. Jeigu pasiseka, lieka 2–3 va-
landos pasivaikščioti – turiu pailsėti nuo muzikos,
kad vėl prie jos grįž čiau. Jeigu vakare laukia kon-
certas, reikia laiko susikaupti, tad re pe tuoju kūri-
nius, kuriuos tądien grosiu. Kitą dieną jau reikės įra-
šyti ki tus kūrinius studijoje, vykti į televizi  ją, re-

petuoti artėjant koncertams. Muzikantai – kūrybiš-
ki žmonės, tačiau dirbdamas tokiu tempu privalau
būti ypač disciplinuotas. Turiu žino ti, ką veiksiu šian-
dien, po savaitės, mė nesio, metų. Net dvejų metų. Tu-
 riu žinoti, kiek laiko man reikės tiems pasirodymams
pasirengti. Juk tenka groti ar diriguoti kūrinius, ku-
 rie suguldyti į tūkstantį lapų. To kiems kūriniams rei-
kia laiko, kad sce noje galėčiau sugroti taip gerai, kaip
jie dar nebuvo skambėję. Nie kam neįdomu, ar tu ser-
gi, ar blogai nusiteikęs, nes neišsimiegojai. Žmo nės
aukoja savo laiką ir moka dide lius pinigus, kad sce-
noje išgirstų še devrą. Dėl to turiu atiduoti visą save.
Tokia mano pareiga ir atsakomybė”, – sako maestro,
kuris jau dvidešimt metų scenoje pasirodo ir kaip di-
rigentas. 

1983 m. J. Rachlin baigė Vienos konservatoriją.
1988 m. laimėjo Euro pos jaunojo muziko apdovano-
jimą; nuo 2000 m. organizuoja muzikos festivalį
„Rachlin ir draugai” Dubrov ni ke; 2000 m. apdova-
notas prestižine International Prize of  the Accade-
mia Musicale Chigiana of  Siena; 2005 m. debiutavo
Carnegie Hall New Yorke.

Parengta pagal zmones.lt ir kt.

P. S. J. Rachlin su CSO galite pamatyti šeš-
tadienį, spalio 19 d., 8 val. v. ir sekmadienį, spa-
lio 20 d., 3 val. p. p. 

CSO bilietų kasos adresas: 220 S. Michigan
Ave., Chicago, IL, tel. 312-294-3000.
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pokylis
PLC Banys šeimos salėje, Lemont,IL

Spalio 27 dieną
sekmadienį

Pradžia – 12:30 val. p.p.
Pietūs ir programa
– 1 val. p.p. 

Veda – Vilma Kava
Muzikinė programa – Ričardas Sokas

Bilieto kaina – 70 dol.
Tel. 773-585-9500

į SPAUDOS B A L i Ų
admin is traci ja@draugas.org

K v i E Č i A

Ričardas Sokas Vilma Kava

Lilija
SadauskaitėAgnė 

Giedraitytė



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBiMAi 
773-585-9500
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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 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 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



SKELBiMAi 
773-585-9500
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PerSPektyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirkiMaS, ParDaViMaS, FiNaNSaViMaS,

PerFiNaNSaViMaS ir NuOMa

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

IEŠKO DARBO

,,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

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

Surašymas Nr. 101
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. 

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

3 raidės:

IDO – PER – PSI – RIO.

5 raidės:
BOMBA – ĖJIKĖ – EKIPA – ERTMĖ – FORTE – KAINA – KLASĖ –
MOLIS – SUPER – SUSAS – SUSNA – ŠUNYS – TAKSI – TITAS –
VARLĖ – VEDLĖ.

7 raidės:

LIBURNA – OFELIJA – STRIUKĖ – UŽTILTĖ.

8 raidės:

AKIRATIS – ALBANIJA – ANTRĄSYK – CUKRAINĖ – EŠAFOTAS
– FAJANSAS – FELICIJA – FIKSAŽAS – FUNKCIJA – ĮKALNIUI –
JAPONIJA – JAUNIEJI – KLOJYKLA – LIUDVIKA – NARVALAI –
NUNCIJUS – NUOKALNĖ – PIESTELĖ – SLĖPYKLA – SOFISTAS
– SVETNORA – ŠIEKŠTAS – ŠVARUOLĖ – ŽVĖRELIS.

9 raidės:

DIALEKTAS – IŠTURŠKOS – NETOLIESE – REIŠKINYS.
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kAlbA VAIkAI

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 lietuvių Rotary klubo organizuojamas labda-
ringas 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 pagrin-
dines varžybas. Jiems nereikės mokėti registracijos mokesčio, o visi pasi-
ekusieji finišą bus apdovanoti medaliais! Negalintys bėgti kviečiami eiti.
Jūsų lauks ne tik prizai, užkandžiai, bet ir apdovanojimai už įspūdingiausius
kostiumus bei įvairios staigmenos! 

Organizatoriai

– Caritas – tai tokia vieta, kur visi
ateina daryti gerų darbų. Mes su mama
irgi kartais ten nueiname. Tas Caritas –
toks kambariukas – yra mū sų bažny-
tėlėje, tik įėjimas iš kitos pu sės. Ten
žmonės atneša visokiau sių daiktų, ir
tada kiti žmonės, kurie to kių daiktų ne-
turi arba negali jų nu sipirkti, paima
juos iš Carito ir labai apsidžiaugia,
kad jiems pavy ko gauti tuos daiktus. Su
mama į Ca ritą nu nešėme senas kelnes,
striukę ir bro lio kuprinę. Juos atiduos
ki tiems vai kams, kuriems tokių kelnių
ir kup rinių reikia. Moteris, kuri dirba
Ca rite, ma mai sakė, kad ji pažįsta mer-
gaitę, kuri šiemet eis į mokyklą. Jai la-
bai reikia tos kuprinės. Bet žinok, jegu
tu ką nors norėsi atnešti į Ca ritą, prieš
nešant drabužius būtinai reikia iš-
 plauti, išlyginti ir gražiai su lanks ty ti.
Purvinų drabužių į Caritą nešti ne  ga-
lima, nes visi nori gražiai apsi rengti ir
gražiai atrodyti. Tik nepa miršk.

Rokas, 5 metai

– Man patinka Caritas. Mes su
sese ten dažnai nueiname. Kartą ten
buvo šventė. Tada atėjo labai daug vai-
kų, buvo net koncertas, o paskui mes
valgėme ir gėrėme arbatą. Ten su vai-
kais ir vienuole žaidėme žaidimą. Rei-
kėjo pasakyti, kokius gerus darbus
vaikai žino. Kas daugiausia gerų dar-
bų žinojo, tas ir laimėjo. Atspėk, kas lai-
mėjo tą mūsų žaidimą?

– Nežinau, gal ta seselė vienuolė.
– Neatspėjai. Taigi aš laimėjau. Ir

Kai užaugsiu, būsiu Carito direktorius

gavau dovaną. Atspėk, ką aš gavau?
– Na, gal kokį saldainį?
– Vėl neatspėjai. Taigi seselė vie-

 nuolė padovanojo man rožines basu tes.
Bet kokias gražias! Aš dar niekada to-
kių neturėjau. Ir sakė, kai man bus jos
per mažos, tada turėsiu jas pa dovanoti
kitam vaikui. Dabar jau man truputį
spaudžia tos basutės, bet kojytė dar
įlenda. Jau greitai aš jas padovanosiu
tokiai mažai mergaitei, bet gal kitais
metais. Dabar dar pati kartais pasi-
puošiu tomis basutėmis, na, kai kur
nors netoli eiti susiruo šiu.

Milė, 6 metai

– Kai užaugsiu, dirbsiu Carito di-
rektoriumi. Dabar į Caritą ateinu su
močiute. Ten dažnai būna šventės.
Mes ten geriame arbatą ir visokiau sių
pyragų prisivalgome. Man ten la bai pa-
tinka. Kartą abu su močiute tvarkėme

Carito spintas. Buvo labai smagu, tik
močiutė truputį pavargo, bet aš tai vi-
sai nepavargau. Žinai, į Caritą ateina
labai daug žmonių. Ir jiems reikia
duoti, pavyzdžiui, maka ronų arba
kruopų, arba kokių nors drabužių,
arba batų. Man patinka da lintis ir dar
labai patinka ten žaisti su vaikais. Kai
būsiu Carito direktorius arba gal net
prezidentas, tada tiems žmonėms, ku-
rie turi daug daiktų, liep siu viską neš-
ti į Caritą, ir pado vanosiu tuos daiktus
žmonėms, kurie net pinigėlių neturi ir
negali nusi pirkti nei dviratuko, nei
tokių ke du kų, kaip aš turiu. Bet jeigu
nori būti Cari to direktorius, tada turi
būti la bai ge ras žmogus. Turi daryti ge-
rus darbus ir padėti kitiems žmonėms.
Dabar tai aš kol kas labai geras. Mo čiu-
tė sako,  kad dar pasižiūrėsime, kaip
ten bus, kai užaugsiu, bet aš labai pa-
sistengsiu.

Benas, 6 metai

Vaikus kalbino ir užrašė 
Aldona Atkočiūnaitė

„Artuma”, 2019 m. rugsėjis
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http://draugokalendorius.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

A † A 
DR. ROMUALDUI  KAŠUBAI

mirus,  jo žmonai, „Saulutės” narei NIJOLEI KAŠUBIE -
NEI, jų šeimai  bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą. 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

Ilgamečiui universiteto profesoriui

A † A 
DR. ROMUALDUI KAŠUBAI

mirus, reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai NI-
JOLEI, šeimos nariams, artimiesiems ir bendradar-
biams.

Ilsėkis ramybėje, mielas pusbroli, ir teskamba Tau
angelų himnai šv. Dievo akivaizdoje.

Algirdas J. Krygeris

Metinė šventė jau už kampo. Laikas užsisakyti vietas. Rašykite el. paš-
tu: cikagosfilisteriai@gmail.com arba skambinkite filisterei Taiydai tel.

708-837-8637.

Šventėje bus pagerbtas filisteris Rimas Griškelis – naujas Korp! Vy-
tis garbės narys.

Taip pat bus paskelbtas/-a naujas/-a Vydūno fondo įsteigtos fil. Vy-
tauto Mikūno premijos laureatas/-ė.

Vyks ir Filisterių valdybos rinkimai. Norintys kandidatuoti parašykite
fil. Taiydai nurodytu el. paštu. Balsuosime per metinę šventę.

Ad Meliorem!

Ir iki greito pasimatymo!

Čikagos A.S.S. kviečia į šventę Brangiai žmonai ir motinai

A † A
SIGITAI DAMAŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui, buvusiam
Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirmininkui, GE-
DIMINUI DAMAŠIUI, dukrai DALIAI ir sūnui LINUI
su šeimomis bei visiems artimiesiams. 

Ateitininkų šalpos fondo taryba ir valdyba

Gerb. GEDIMINUI DAMAŠIUI reiškiame nuošir -
džią užuojautą netekus mylimos žmonos.

Stiprybės Jums ir artimiesiems

JAV LB  Lemonto apylinkės valdyba
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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 20 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), parapijos salėje JAV
Lietuvių Bendruomenės Brighton apylin-
kės valdyba ruošia rudens popietę – ,,Oc-
toberfest”. Bus pietūs. Linksmą muzikinę
programą atliks parapijos choras, vado-
vaujamas Algimanto Barniškio. Taip pat pa-
minėsime Pasaulio lietuvių metus ir ,,Lie-
tuvių chartos” 70 metų jubiliejų. Kviečia-
me dalyvauti. 

�  Spalio 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susirinkime
pasimelsti šioje gražioje lietuviškoje šven-
tovėje. Galite užprašyti šv. Mišias už mi-
rusius gimines ir draugus. Po šv. Mišių bus
vaišės centro kavinėje. Maloniai kviečiame
dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius spalio 24 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į tradicinę filmų popie-
tę PLC skaitykloje. Bus rodomas LRT seri-
jos ,,Laisvės kaina. Sąjūdis” ketvirtasis filmas.
Kviečiame.

�  Visų šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją,
kamerinis choras ,,Ave musica” Palaimin-

to Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte
rengia Vėlinių koncertą. Jis vyks po 7 val.
v. šv. Mišių. Solistė – Danguolė Žibkutė-
Pažemeckienė. Visi kviečiami!

�  Šv. Kazimiero seselės lapkričio 2 d., šeš-
tadienį, kviečia į šv. Mišias, skirtas Visų šven-
tųjų dienai. Liturgijoje taipogi bus mel-
džiamasi, kad Šv. Kazimiero seselių vie-
nuolijos steigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta palaimintąja. Šv. Mišios vyks
9:30 val. r. Švento Kazimiero centro kop-
lyčioje, 2601 W. Marquette Road, Chicago,
IL, jas atnašaus kun. James Baraniak, O. Pra-
em. Mirusiųjų vardai bus skaitomi nuo 8:45
val. r. (artimųjų vardus ir nuotraukas pateikti
iki spalio 30 d., trečiadienio, Dainai Čyvie-
nei, 2601 W. Marquette Rd.). Po šv. Mišių
bus vaišės. Visi laukiami. Daugiau infor-
macijos tel. 773.349.8064. 

�  Toronto (Kanada) tautinių šokių an-
samblis ,,Gintaras” kviečia į koncertą, vyk-
siantį  lapkričio 16 d., 6 val. v. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje.  Vakarienės metu bus
pateikta įvairių regioninių patiekalų. Po
koncerto ir vakarienės – šokiai. Kviečiame
užsisakyti vietas. Skambinant tel. 312-
493-8754 (Viktorija). Bilietai: 40 dol. su
vakariene, 8 žmonės prie stalo; 20 dol. be
vakarienės, vietos balkone.


