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Iš Amerikos – į gimtąjį Anykščių kraštą

Lietuvos Respublikos ambasada JAV,  bendradarbiau-
dama su JAV Kongreso nariu John Shimkus, Washing -
tone įsikūrusiu komunizmo aukų memorialiniu fondu

ir Jungtiniu Baltijos Amerikos nacionaliniu komitetu, is-
toriniame JAV Kongreso Kapitolijaus pastate surengė fil-
mo „Tarp pilkų debesų” peržiūrą ir diskusiją apie sovietų
ir nacių režimų aukas Baltijos šalyse.

Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriš-

čiūnas, sveikindamas gausiai susirinkusius renginio svečius,

tarp kurių buvo JAV Kongreso narių ir jų patarėjų, JAV ad-

ministracijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, dip-

lomatų bei JAV Lietuvių Bendruomenės narių, pabrėžė, kad

šio vakaro tikslas – atkreipti dėmesį ir išryškinti abiejų to-

talitarinių režimų – nacių ir sovietų – nuo kurių nukentėjo Bal-

tijos šalys, įvykdytus nusikaltimus.

„Mums svarbu, kad Amerikos žmonės suprastų, ką Es-

tijos, Latvijos ir Lietuvos žmonėms teko išgyventi Sibire ir

patirti nacių bei sovietų okupacijos metais savo gimtosio-

se šalyse bei kodėl mes taip vertiname laisvę”, – pažymė-

jo ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.psl.
– 2 psl.

JAV Kongrese – filmo „Tarp pilkų
debesų” peržiūra ir diskusija

Diskusija prieš filmą. Iš k.: J. Shimkus, M. Markevičius, M. Smith ir  K. Altau. LR ambasados  nuotr.

AUDRONĖ BEREZAUSKIENĖ

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislo-
vo Didžiulių viešoji biblioteka gavo dovanų išeivio tau-
tiečio, garsaus gydytojo, moksli ninko, visuomenininko
prof. dr. Juo zo Meškausko asmeninę biblioteką, kuri
iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) į Lietuvą atkelia-
vo 2017 m. spa lio mė nesį.  Knygų sugrįžimo istorija
buvo tokia: 2015 metais profesoriaus dukra bioche-

mijos mokslų daktarė, kerami kė Marija Aldona Meš-
kauskas (Meš kauskaitė)-Gaižutienė, atvykusi iš JAV,
apsilankė Anykščiuose, norėdama sužinoti, ar jos tė-
velio gimtojo krašto žmonėms rūpi jo rankraščiai ir as-
meninė biblioteka. Įsitikinusi, kad prof. J. Meškaus-
ko ilgai kauptos knygos ir asmeninis archyvas ras prie-
globstį Anykščių viešojoje biblio tekoje, priėmė spren-
dimą – jo asme ninę biblioteką perduoti anykštėnams. 

– 10 psl.

Į gimtinę grįžo ne tik prof. J. Meškausko biblioteka, bet ir jo palaikai 
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Gaunu „Draugo” laikraštį ir su malo-
numu vartau puslapius, skaitau apie
mūsų lietuvišką veiklą – kas darosi
mūsų, Amerikos lietuvių, bei Lietuvos
pasaulyje. Dažnai prieinu ir iki pasku-
tinio puslapio, su sakralumu ir rimtumu
perskaitau nekrologus tų, kurie yra ką
tik iškeliavę į amžinybę. Prisimenu ir
savo mylimus žmones, iškeliavusius
Anapus. Ypač šį mėnesį nekrologai
mums primena pasimelsti už visus
mūsų mirusius. Jie išreiškia mūsų už-
uojautą, meilę ir maldas tiems, kurie pa-
tyrė netektį. Skaitydamas nekrologus
pagalvoju, kaip mano mylimi žmonės
bus prisiminti, kai jų valanda ateis,
kaip ir aš būsiu prisimintas...

Šv. Ignacas, Jėzuitų įkūrėjas, dva-
sinėse pratybose (tai 30 dienų ty-
los rekolekcijos) norėjo padėti

žmonėms atrasti teisingus sprendi-
mus. Didelė dalis tų rekolekcijų yra at-
rasti Dievo valią savo gyvenime ir at-
rasti sprendimus pagal Dievo valią. Bet
kaip mes galime atrasti Dievo valią?
Kaip galime atpažinti Dievo balsą ir
kvietimą? Norėdamas padėti šv. Igna-
cas parašė kelias taisykles, kurios gali
padėti žmogui atrasti Dievo valią. No-
rėčiau pabrėžti vieną iš tų taisyklių. 

Atrasti Dievo valią ir gerus spren-

dimus šv. Ignacas kviečia svarstantį
žmogų įsivaizduoti savo gyvenimo pa-
baigą. Įsivaizduoti savo paties mirtį.
Įsivaizdavus savo mirtį, jis kviečia
žmogų parašyti savo paties nekrologą.
Įsivaizduoti, kas būtų skaitoma apie jį
paties laidotuvėse (ar „Draugo” pus-
lapiuose). Šv. Ignacas kviečia įsivaiz-
duoti visus gyvenimo momentus, kiek-
vieną padarytą sprendimą ir kaip tie
visi įvykiai ir sprendimai nulėmė, kas
rašoma arba skaitoma apie save gyve-
nimo pabaigoje. Šv. Ignacas tai pabrė-
žė kaip gerą praktiką, nes galvodami
apie gyvenimo pabaigą, mes norime
būti prisiminti teigiamai, kad žmo-
nės mus prisimintų ir kalbėtų apie
mūsų dorybes ir gerumą. Bet ši prak-
tika primena mums ir tai, kad mes ne-
same visiškai tobuli, ir kad yra buvę
momentų mūsų gyvenime, kuriuose
mes nebuvome geri, mylintys Dievo at-
spindžiai. Ši praktika tikrai gali iš-
gryninti mūsų norus, lūkesčius ir pa-
dėti mums atrasti sprendimus pagal
pozityvų atvaizdą savo mirties valan-
dą. Ar norime, kad mus prisimintų
kaip žmogų, kuris/i kitus apkalbėjo,
nuolat kaltino kitus, buvo valdomas/a
pavydo ir neapykantos kaimynui, nie-
kuomet nepatenkintas/a, krovė turtus
vien sau ir t.t.? Ar norime, kad mus pri-
simintų kaip žmogų, kuris/i mylėjo,
buvo dosnus/i, kitiems tarnavo, gyve-
no gyvenimą su šypsena ir ieškojo gė-
rio kiekvienoje sieloje? Mūsų paties ra-

šyti nekrologai veda mus į dorybės ir
tikėjimo gyvenimą. 

Žengiant arčiau ir arčiau prie ad-
ventinio laiko, bažnyčia mums teikia
skaitinių, kurie primena pabaigos lai-
ką. Kad ateis pasaulio pabaiga ir kad
tie laikai bus pilni visokių ženklų ir ne-
aiškumo. Kad ypač tuose laikuose mes
turime būti pasiruošę ir atpažinti Jėzų
ir atstumti bei neigti visus kitus, kurie
ateis Jo netikru vardu. Tuo pačiu, kai
tie laikai ateis, nebus lengva ir kad bus
persekiojimų. Bet turėdami pasitikė-
jimą Jėzuje, mes turime laikytis stip-
riai ir sekti Jo valią. Bažnyčia mums
teikia šių skaitinių ir minčių ne tam,
kad mus išgąsdintų, bet kad bet kada
gali ateiti pasaulio pabaiga, ir mes
turime būti tam pasiruošę. (Jėzus
sakė, Tačiau tos dienos ar tos valandos
niekas nežino, nei dangaus angelai,
nei Sūnus, tik Tėvas. Žiūrėkite, budė-
kite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!
Mk 13:32-33) 

Šį sekmadienį gal ir mes visi tu-
rėtume priimti Bažnyčios ir šv. Ignaco
kvietimą ir pagalvoti apie pasaulio
pabaigą ir apie savo mirtį. Pagalvoti, ar
mes esame pasiruošę susitikti su Jė-
zumi? Kokie atsiliepimai būtų apie
mus mūsų gyvenimo pabaigoje? Ar
mes tinkamai gyvename ir darome
sprendimus, kurie veda į dorybės, ti-
kėjimo ir gerumo gyvenimą? Šis li-
turginių metų laikotarpis mums pri-
mena, kad mes nežinome valandos, kai

Pabandykime parašyti savo nekrologą

mūsų gyvenimas arba pasaulis pasi-
baigs. Tad gyvenkime taip, kaip norė-
tume būti prisiminti. Kai mūsų laikas
ateis, Gerasis ganytojas mus atpažins
ir mes atpažinsime Jį ir seksime pa-
skui Jį ir Jo kvietimą į amžinybę. Ti-
kėjime mes neturime bijoti pasaulio
arba savo pabaigos, bet gyventi su pa-
siryžimu atspindėti tą, kurį mes my-
lime ir sekame. Tai vyksta mūsų kas-
dieniuose sprendimuose, – kaip mes gy-
vename ir kaip elgiamės. Prisiminki-
me mirusius brolius ir seseris ir tuo pa-
čiu gyvenkime Jo šviesoje ir dalinkime
Jo meilę ir tikėjimą kiekvienam/ai. 

Gal pabandykite parašyti savo ne-
krologą, ir tegul ši praktika mums pa-
deda gyventi tobuliau ir arčiau at-
spindėti Jėzaus širdį!

JAV Kongrese – filmo „Tarp pilkų debesų” peržiūra ir diskusija

Atkelta iš 1 psl.

„Baltijos  šalių  žmonės yra ir visada bus dėkin-
gi  už  JAV  vykdytą   sovietinės  okupacijos  nepri-
pažinimo  politiką”, – pabrėžė  Lietuvos  ambasado-
rius.

JAV Atstovų Rūmų Baltijos draugų grupės vie-
nas iš pirmininkų John Shimkus renginio metu pri-
statė rezoliuciją, kuria siekia, kad JAV Kongresas pri-
imtų sprendimą rugpjūčio 23-iąją paskelbti Juodojo
kaspino diena, pagerbiant sovietų ir nacių režimų
aukų atminimą.

Prieš filmą surengtą diskusiją moderavo Jung-
tinio Baltijos Amerikos nacionalinio komiteto va-
dovas Karl Altau, diskusijoje dalyvavo JAV Kongreso
narys John Shimkus, filmo režisierius Marius Mar-
kevičius ir Komunizmo aukų memorialinio fondo va-
dovas Marion Smith.

Filmas „Tarp pilkų debesų”, pastatytas pagal ra-
šytojos Rūtos Šepetys to paties pavadinimo knygą.
Angliška filmo versija vadinasi ,,Ashes in the Snow”,
ir ją galima įsigyti arba pasižiūrėti Amazon, Goog-
le Play ir kitose svetainėse. Bendras Lietuvos, JAV
ir Jungtinės Karalystės filmas buvo filmuojamas Lie-

tuvoje. Juosta pasakoja apie 1941 m. Kaune su šeima
gyvenančią paauglę Liną ir tragišką jos likimą:
mergaitės šeima – mama, tėtis, jaunesnysis brolis ir
ji pati – ištremiami į Sibirą.

JAV gimusios rašytojos Rūta Šepetys knygos yra
išleistos daugiau kaip 53-iose šalyse ir yra išverstos
į 37 kalbas. 2013 m. R. Šepetys ir filmo „Kita svajonių
komanda” kūrėjas M. Markevičius buvo apdovano-
ti valstybiniais apdovanojimais – Ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai” riterio kryžiais.

LR ambasados JAV inf. 

Renginyje kalbėjo LR ambasadorius R. Kriščiūnas. LR ambasados  nuotraukos Peržiūroje: T. Kubilius, J. Shimkus, R. Durbin, R. Kriščiūnas
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Kaip Aleksandras Ferdinandas Ben-
doraitis atsidūrė jūsų dėmesio centre?

Apie jį sužinojau visai netikėtai.
Buvau Pietų Amerikoje, keliavau po
džiungles. Važiavau pro miestelį, ku-
riame net neplanavau sustoti ar ką
nors jame apžiūrėti, nes apžiūrėti ne-
labai ir yra ką – retai kas ten užsuka.
Buvo labai karšta, paprašiau vietinio
žmogaus vandens. Buvau beišvažiuo-
jąs, kai jis paklausė, iš kur aš esu. Pa-
sakiau, kad esu iš Lietuvos. Ir jis, vie-
toje to, kad klaustų, kur yra ta Lietuva,
pasakė, kad jie čia turėjo labai žymų
žmogų. Iš Lietuvos.

Aišku, tai mane sudomino. Prisi-
miniau, kad kažkur namuose buvau
vartęs knygutę „Lietuvių misijos Ama-
zonėj”, parašytą Aleksandro Guobio ir
kunigo Antano Saulaičio, o joje buvo
rašoma apie vieną labai įdomų perso-
nažą. Tačiau tuo metu dar norėjau ke-
liauti tolyn (juokiasi). Tik man vis ne-
pavyko išvažiuoti. Tuomet mane pa-
kvietė viena moteris. Aš biednai ke-
liaudavau, su hamaku ir kuprine – ji
mane pamačiusi pakvietė papietauti su
jos šeima. Papietavau, atsigavau ir pa-
galvojau, kad čia jau antras ženklas –
reikia bandyti kažką daryti.

Galiausiai tame miestelyje pasili-
kau keletui savaičių. Pradėjau susiti-
kinėti su žmonėmis, kurie pažinojo
Bendoraitį, labai susidomėjau rastomis
archyvinėmis nuotraukomis. Iš pra-
džių susitikau žmones, kurie artimai
dirbo su Bendoraičiu – buvo jo kolegos
ar pagalbininkai. Jie visi jį labai gyrė.

Tuomet grįžau į Lietuvą, susitikau su
lietuviais, kurie buvo pas jį nuvykę į
keletą ekspedicijų. Pradėjom ieškoti jo
rėmėjų Europoje, nes žinojau, kad to-
kių buvo. Ir man pačiam atrodė, kad tai
buvo labai įdomus, stiprus, misiją tu-
rėjęs žmogus.

Kada pradėjo aiškėti, jog tas pozityvus
A. F. Bendoraičio paveikslas turi ir kitų spal-
vų?

Didžiausias lūžis turbūt įvyko
tada, kai nuvažiavome filmuoti į Pietų
Ameriką – ekspedicija su visu pasi-
ruošimu truko apie penkis mėnesius.
Prieš važiuojdamas jau žinojau, kad
yra kontroversijų, bet atrodė, jog viskas
lyg ir labiau į teigiamą pusę krypsta –
kažkas atrodė tik gandai, o nors buvo
kažkoks kriminalas, bet pats Bendo-
raitis vis tik buvo išteisintas…

Tačiau kai pradėjom filmuoti ir su-
sitikti ne tik su jo bendražygiais, bet ir
su paprastais žmonėmis, kurie pas jį
ėjo gydytis, kuriuos jis rėmė, kai susi-
tikom su indėnais, kurių koloniją miš-
kuose jis įkūrė, po truputį pradėjo for-
muotis realus vaizdas. Nors irgi – skir-
tingos kalbos, vertimai… Iš tikrųjų, su-
vokti, su kuo turime reikalą, pradėjau
tik tada, kai grįžom namo. Jei pradžioje
atrodė, kad turim labai įkvepiantį per-
sonažą, apie kurį tikrai bus lengva
papasakoti kažką gero, žiūrint me-
džiagą pradėjo atrodyti, kad būtent tų
gerųjų dalių labiausiai ir trūksta.

Ar tai, kad taip pasikeitė personažo
portretas, pradžiugino, supratus, kiek daug
skirtingų perspektyvų atsivėrė, ar priešin-
gai, išgąsdino, nes planavote kurti visai ne
tokį filmą?

Režisūriškai mąstant, aišku, vi-
sada įdomu, kai yra daug konfliktų,
daug kontroversijų – tuomet turi žy-
miai daugiau ką papasakoti. Todėl iš
vienos pusės atrodė, jog tai, kas ten pra-
dėjo vertis, filmą darė įdomesnį. Bet, iš
kitos pusės, tai buvo pirmas tokios ap-
imties mano dokumentinis filmas ir aš
galbūt buvau visiškai nepasiruošęs
kalbėti apie tas temas, kurios atsirado
netikėtai ir kurios yra pakankamai su-
dėtingos. Nesakysiu, kad tai išgąsdino,
nes buvo aišku, kad vis tiek tą filmą bū-
tinai reikia padaryti, bet tai nulėmė,
kad filmo kūrybos procesas – ypač
montažas – užtruko.

2015-aisiais sakėte, jog premjera lau-
kia kitąmet…

Kai pradėjome, galvojome, nuva-
žiuosime ir nufilmuosime, užtruksime
porą metų. Vėliau supranti, kad ne vis-
kas nuo tavęs priklauso. Kiekvieną
meninį kūrinį gali bandyt įspraust į
kažkokius rėmus, bet, man atrodo,
kiekviena istorija turi savo laiką, kurį
turi praeiti. Užtruko, nes visą me-
džiagą reikėjo suvirškinti, atrasti ba-
lansą – iš pradžių buvo daug entuziaz-
mo papasakoti kažką gero, kas žmones
gal net skatintų užsiimti panašia veik-
la, skatintų atsiverti pasauliui, o po to,
priešingai, viskas apsivertė 180 laips-
nių kampu.

Dabar nebebandau to žmogaus
įstatyti į kažkokius rėmus. 

Nukelta į 7 psl.

Bendoraičio legenda: šventasis ar nusikaltėlis?
Lietuvoje spalio 01 – lapkričio 17 dienomis vy-

kusiame festivalyje ,,Nepatogus kinas” tarp

daugelio juostų buvo parodytas pastarųjų metų

„nepatogiausias” režisieriaus Vytauto Puidoko re-

žisuotas dokumentinis filmas „El Padre Medico”. 

Filmo kūrėjai leidžiasi į Brazilijos džiunglių gilu-

mą, vedami didingos Aleksandro Ferdinando Ben-

doraičio (1919–1998) legendos. 

Tai istorija apie gydytoją, misionierių, Antrojo pa-

saulinio karo pabėgėlį iš Lietuvos, savo rankomis su-

kūrusį plaukiojančių ligoninių tinklą, teikusį pagalbą

tūkstančiams Amazonės baseine gyvenančių žmo-

nių.

Tačiau netikėtai filmo kūrėjų pokalbiai su liudi-

ninkais, herojaus prabangaus asmeninio gyvenimo

detalės, kraupūs nusikaltimai ir įtarimai žmonių iš-

naudojimu pradeda griauti filmo kūrėjų planus pa-

pasakoti „Motinos Teresės iš Lietuvos” istoriją.

Prieš 60 metų A. Bendoraitis pradėjo savo mi-

sionierišką veiklą tarp Amazonės indėnų. Jis įrengė

ligoninę laive, sumontavo radijo stotį, kuri buvo nau-

dojama vaistų užsakymams iš Europos. Vėliau Bo-

livijoje pastatė polikliniką, Motinos ir vaiko ligoninę,

neturtingų vaikų mitybos centrą. Todėl nenuostabu,

jog vietiniai indėnai vis dar jį vadina „didžiuoju bal-

tuoju dievu”, o pasaulis lygina su Motina Terese.

Tiesa, yra žinoma ne tik A. Bendoraičio, kaip mi-

sionieriaus veikla, bet ir jo arogancija, polinkis į pra-

bangą. Taip pat sunku vienareikšmiškai vertinti ir Ben-

doraičio, ispaniškai vadinamo „El Padre Medico”, su-

sitikimus su indėnais. Juos gydant nuo gripo, tu-

berkuliozės, maliarijos, raupų, tuo pačiu buvo tai-

komos žiaurios bausmės, seksualinė prievarta.

Daug klausimų kelia ir misionieriaus paties ga-

limai suklastoti biografijos faktai. Nors kalbama, kad

A. Bendoraitis baigė medicinos mokslus prestiži-

niame Prancūzijos Sorbonos universitete, tačiau jis

niekada neišrašydavo receptų vaistams, niekas

taip ir nematė jo gydytojo licenzijos.

Dar viena nemaloni istorija – ligoninės gydyto-

jo nužudymo byla. A. Bendoraitis buvo įtariamas dėl

šio nusikaltimo. Nors pritrūkus įrodymų, „El Padre

Medico” buvo paleistas iš kalėjimo, nužudytojo žmo-

na yra įsitikinusi misionieriaus kalte.

„Skirtingose pasaulio vietose, tiek Lietuvoje, tiek

Brazilijoje žmonės šį personažą mato vis kitaip. Jų

pasakojimai skiriasi dėl to, kad pasakotojus su A.

Bendoraičiu siejo skirtingi santykiai. Vieno mieste-

lio meras mums pasakojo, kad apie 70 procentų

žmonių Bendoraitį prisimena kaip gerą misionierių,

o kiti likę – negatyviau”, – pasakoja filmo režisierius

Vytautas Puidokas.

Jau dvyliktus metus vykstantis tarptautinis

žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Ne-

patogus kinas” stengiasi atkreipti žmonių dėsmesį

į įvairias socialines-kultūrines problemas.

„Bendoraičio istorija – pabėgėlio istorija, ši te -

ma visai svarbi ir dabar, ypač globaliu mastu. Kar-

tais mes, lietuviai, pasirenkame šias temas ignoruoti,

galvojame, kad su tuo nesame susiję, bet vos per

vie ną A. Bendoraičio istorijos prizmę galime daug

papasakoti apie patį neokolonializmą. 

Kai kuri filmą, dažnai išlenda kažkokie kontekstai,

aktualijos. Kadangi mano filmo kūrimo procesas buvo

labai ilgas ir truko net penkerius metus, ilgainiui su-

sitaikiau, kad reikia nesistengti patiems prisiklijuo-

ti prie aktualijų, bet kurti savo darbą teisingai, nuo-

širdžiai”, – tikina Vytautas Puidokas. (LRT PLIUS ,,7

Kauno dienos”)

Jūsų dėmesiui – Monikos Gimbutaitės (15min.lt) in-
terviu su filmo ,,El Padre Medico” režisieriumi V. Puidoku.

Vieni, pažinoję A. F. Bendoraitį, jį prisimena kaip daug gerų darbų nuveikusį misionie-
rių, gydytoją. Tačiau kitų liudininkų pasakojimuose atsiskleidžia ir tamsioji šio žmogaus
pusė.                                                                                            Nuotrauka iš filmo kūrėjų archyvo. Filmo ,,El Padre Medico” režisierius Vytautas Puidokas. Luko Balandžio nuotr.

Kadras iš filmo ,,El Padre Medico”.
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TELKINIAI

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Draugo fondo (DF) metinis narių suva-
žiavimas įvyko 2019 m. lapkričio 10
dieną. Šiais metais jis pirmą kartą buvo
rengiamas Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Suvažiavime dalyvavo DF nariai
bei keletas laikraščio leidyba besirūpi-
nančių skaitytojų. 

Renginį pradėjo naujai išrinkta DF
pirmininkė Ramunė Račkaus-
kienė.  Pasveikinusi visus daly-

vaujančius, ji apgailestavo, kad susi-
rinko palyginti nedaug žmonių ir sakė
suprantanti, kad daugelis pasirinko
kitą PLC salę, kur smagiau susitikti,
pasikalbėti su savo draugais ir pažįs-
tamais prie kavos puodelio, negu sėdėti
ir klausytis kalbų apie laikraščio lei-
dybos problemas. Gerai, kad šie žmo-
nės yra nuolatiniai mūsų katalikiško
laikraščio „Draugas” prenumerato-
riai ir skaitytojai, o tai yra svarbiausia. 

R. Račkauskienė pateikė statistiką:
JAV krikščionių skaičius nuolat ma-
žėja: prieš dešimt metų jie sudarė 70
procentų visų Amerikos gyventojų, o
dabar šis rodiklis nukrito iki 63 pro-
centų. 

Dėkodama Marytei Remienei, nau-
joji pirmininkė įteikė gražią rožių
puokštę ir dr. R. Povilaičio sukurtą me-
nišką metalo ir gintaro dirbinį su įra-
šu. ,,M. Remienės pasiaukojančios
veiklos dėka laikraštis ‘Draugas’ ir
šiandiena leidžiamas”, – sakė R. Rač-
kauskienė.  

DF ex officio narys Vytas Stanevi-
čius buvo paprašytas sukalbėti maldą.
Po jos buvo pagerbti mirusieji ir prieš
savaitę amžinybėn išėjusi DF narė Bi-
rutė Zalatorienė. 

Pirmininkauti šiam suvažiavimui
išrinkti dr. Algis Norvila, sekretoriauti
– Nijolė Nausėdienė.

Dr. A. Norvila pirmiausia pasiūlė
sudaryti sekretoriato, nominacijų ir
balsavimo komisijas. 

Draugo
fondo
suvažiavime
– neblogos
naujienos

Suvažiavimo metu nariai gyvai diskutavo, uždavinėjo klausimus ir išsakė pasiūlymų. Iš k.: pranešėjas L. von Braun, A. Norvila, N.
Nausėdienė ir M. Remienė.  Jono Kuprio nuotraukos

Dr. A. Norvila, pakvietė kalbėti
Draugo tarybos narę Vilmą Kavą. Pre-
legentė sakė, kad didžiausi su laik-
raščio leidyba susiję rūpesčiai yra fi-
nansiniai. Šiuo metu neaišku, kokia to-
liau bus situacija. Žinoma, viskas pri-
klausys nuo prenumeratorių ir to,
kaip sugebėsime pritraukti naujų skai-
tytojų. Natūralu, kad senieji skaityto-
jai vienas po kito išeina amžinybėn, bet
jų vietas mažai kas užpildo. Dar ligi šiol
didžiosios dalies aukų tiek mes, tiek ki-
tos organizacijos sulaukia tik iš senų-
jų emigrantų, taip vadinamų ,,antro-
sios bangos” skaitytojų. 

Trečioji mūsų emigrantų banga
,,Draugo” atžvilgiu laikosi gana pasy-
viai. V. Kavos nuomone, šie žmonės, jau

pragyvenę po kelis dešimtmečius šia-
me krašte (tarp jų daug yra labai ne-
blogai įsikūrusių), jau galėtų aukomis
prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo.
Deja, kol kas per mažai sulaukiame iš
jų dėmesio. 

V. Kava iškėlė mintį, kad ,,Drau-
gas”, DF  ir Draugo tarybos palaikomas
ir paremiamas, galėtų pabandyti už-
sidirbti pinigų ne tik iš laikraščio lei-
dybos, bet ir kitais keliais. Vienas iš jų
– sutvarkius bent dalį didelio pastato,
kuriame yra ,,Draugas”, patalpų, jas
būtų galima nuomoti įvairiems lietu-
vių ir aplinkinių gyventojų rengi-
niams. 

Vietoje vyr. redaktorės Ramunės
Lapas pranešimą padarė laikraščio

redaktorė Virginija Petrauskienė. Ji
sakė, kad prieš kelerius metus atvykusi
į Čikagą, ji pastebėjo trečiosios bangos
emigrantų abejingą požiūrį į ,,Draugą”.
Tačiau per pastaruosius metus ši si-
tuacija pasikeitė į gerąją pusę: nema-
žai ,,trečiabangių” kreipiasi į redak-
ciją, norėdami, kad ,,Drauge” būtų ap-
rašyti jų renginiai ir įdomūs, daug
pasiekę tautiečiai. Šis procesas juda
gera kryptimi, tačiau dar labai pa-
lengva. V. Petrauskienė sakė, kad pa-
naršiusi po senus laikraščius,  ji pa-
matė, jog visais laikais ,,Draugas” rū-
pinosi savo reklama ir naujų prenu-
meratorių paieška. Buvo organizuoja-
mos savanorių grupės, kurios rūpi-
nosi laikraščio propagavimu ir plati-
nimu.  Gal ir dabar reikėtų pasinaudoti
šia patirtimi? Mums visada bus rei-
kalingi tokie žmonės, kurie rekla-
muotų ir platintų ,,Draugą”. Tačiau la-
biausiai reikėtų, kad DF surastų gali-
mybę skirti pinigų pasamdyti ,,Drau-
go” reklamos vadybininką, kuris dirb-
tų pilnu etatu.  

Virginija pasakė, kad dėl nepa-
kankamos JAV pašto darbo kokybės
savo skaitytojams galime padėti vie-
ninteliu keliu. Prenumeratoriai gali ne-
mokamai skaityti „Draugą” internetu,
tik apie šį norą reikia parašyti el. paš-
tu raugolaikrastis@gmail.com ir jiems
bus atsiųstas internetinio prisijungimo
slaptažodis. Tuomet laikraštis inter-
netu bus pasiekiamas jo išleidimo die-
ną. 

Šiuo metu kelias dienas per savaitę
„Draugo” reklamos vadybininke dirba
energingoji Audronė Kižytė, tačiau jai
tenkantis darbo krūvis yra labai di-
delis. Šiam darbui tikrai reikia skirti
daugiau dėmesio ir pinigų, surasti
dar vieną žmogų, kurio darbo ,,laukas”
bū tų ir trečiabangių bendruomenė. 

Suvažiavimui sekretoriaujanti Ni-
jolė Nausėdienė buvo paprašyta per-
skaityti praėjusių metų metinį suva-
žiavimo protokolą. Jis buvo priimtas be
pataisymų.

Žodis buvo suteiktas R. Račkaus-
kienei. Ji su apgailestavimu paminėjo,
kad jau net du  DF nariai iškeliavo į
amžinybę. Jų vietas užpildė tris nauji
nariai, tai: Marytė Utz, Danguolė Biels-
kienė ir Deimantė Komskienė, kuri yra
jau iš trečiosios bangos emigrantų.
DF pasiryžęs tęsti  ,,Draugo” populia-
rinimo darbą. Laikraštis internete ir
Facebook išplėtė savo veiklą. 

Dr. A. Norvila pasidžiaugė, jog iki
šiol DF sulaukia aukų iš savo skaity-

Naujoji Draugo fondo pirmininkė R. Račkauskienė (k.) ir ilgametė buvusi fondo vadovė
M. Remienė: mums rūpi, kad ,,Draugas” būtų dar daug metų leidžiamas, skleistų lietu-
višką žodį ir turėtų kuo daugiau skaitytojų.

Suvažiavimo akimirka: dalyviai įdėmiai klausėsi pranešimų.
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tojų ir neblogai laikosi. Iždininkas Leopoldas von
Braun išdalino  DF metinę iždo apyskaitą. Jis su-
pažindino su tuo, kokia parama buvo skirtą „Drau-
go” išlaidoms padengti. 

M. Remienė informavo, kad šiais metais išleis-
tai Juozo Skiriaus knygai „JAV lietuvių darbai Lie-
tuvai 1918–2018 metais” pinigus suaukojo žmonės, to-
dėl DF ji nieko nekainavo. Šioji knyga susilaukė di-
delio susidomėjimo ir ji jau yra išparduota.

Kontrolės komisijos aktą perskaitė Jūratė Nor-
vilienė. Aktą surašė komisijos narės: Jūratė Norvi-
lienė, Vilija Vakarytė ir Vida Sakevičiūtė. Jos buvo
susirinkusios ,,Draugo” patalpose ir patikrino iždi-
ninko Leopoldo von Braun  iždo vedamas knygas, už
2019 m.  sausio 1 d.  –  2019 m. spalio 30 d. laikotarpį.
Komisija nustatė, kad įrašai apie gautus Draugo fon-
do narių ir rėmėjų įnašus yra labai lengvai priei-
nami, pajamų ir išlaidų knygos vedamos tvarkingai.
Visa informacija apie DF finansus yra aiški, lengvai
pasiekiami ir ankstesniųjų metų duomenys. Komi-
sija pareiškė padėką iždinin kui Leopoldui von
Braun už pasiaukojimą ir tvarkingą pinigų apskai-

tą.   
V. Stanevičius informavo, kad pas JAV marijo-

nus atvyksta vienas lietuvis marijonas, taigi, dabar
turėsime vieną savą kunigą. Jis pasidžiaugė, kad ma-
rijonai ,,Draugą” visuomet gražiai palaikė: jiems pri-
klausančiose patalpose jau daug metų nemokamai
yra įsikūrusi ,,Draugo” redakcija. 

V. Stanevičius sakė: ,,Kol kas mūsų iždas leidžia
išleisti tris ’Draugo’ numerius per savaitę, kol kas to-
kios tvarkos bus laikomasi ir toliau. Nors ‘Draugo’
grupės leidinių ‘Draugas News’ ir ‘Lithuanian He-
ritage’  prenumeratorių skaičius šiek tiek mažėja, ta-
čiau labai nežymiai.   

DF direktorių tarybos rinkimus vedė R. Rač-
kauskienė, ji atsiklausė visų pritarimo dėl naujų na-
rių išrinkimo. Visi tam pritarė ir kandidatės: Marytė
Utz, Danguolė Bielskienė ir Deimantė Komskienė
buvo patvirtintos. 

Pasibaigus suvažiavimui, dar ilgai ir aktyviai
buvo diskutuojama apie DF veiklą ir apie tai, kaip
galima būtų dar labiau pagerinti ,,Draugą” bei juo-
se dirbančių žmonių darbo sąlygas. 

V. Kava: ,,Laikraštis galėtų užsidirbti pinigų ne tik iš lei-
dybos, bet ir iš sutvarkytų patalpų nuomos įvairiems ren-
giniams.” 

V. Petrauskienė: ,,Draugui” reikia pilnu etatu dirbančio
patyrusio vadybininko, kurio veiklos erdvė būtų trečia-
bangių bendruomenė.”

DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Antonio Lucio Vivaldi gimė 1678 m.
kovo 4 dieną, kai Veneciją krėtė žemės
drebėjimas, buvo pirmagimis šeimoje
ir labai silpnos sveikatos. Tėvas, pro-
fesionalus smuikininkas, išmokė valdyti
instrumentą. A. Vivaldi buvo įšventin-
tas į dvasininkus, bet dėl astmos ne-
galėjo atlikti kunigo pareigų. Tada
tapo pedagogu vienoje iš Venecijos
konservatorijų. Tais laikais būti muzikos
mokytoju reiškė kurti muziką, kurią
vėliau privalėjo atlikti mokiniai. A. Vi-
valdi buvo vienas garsiausių to laiko
muzikos pedagogų.

A.Vivaldi sukūrė daug sonatų, kon-
certų smuikui su orkestru, ku-
riuos pats virtuoziškai atlikdavo.

Parašė daug chorinių religinės muzi-
kos opusų ir vėliau nemažai operų. Jo
šlovė labai greitai pranoko Venecijos ri-
bas. Sunku patikėti, kad jis mirė skur-
de ir 1741 m. buvo palaidotas Vienoje
bendrame kape. Lygiai po 50 metų to-
kia pat lemtis teko ir genialiajam Wolf-
gang Amadeus Mozar. Mirus A. Vival-
di jo sukurta muzika porai šimtmečių
buvo užmiršta.

XX amžiaus pradžioje atlikėjai su-
grąžino A.Vivaldi kūrybą muzikos
klausytojams, kuri ir mūsų dienomis
labai populiari. Žymiausias kūrinys,
Baroko epochos muzikos šedevras –
koncertai smuikui su kameriniu or-
kestru ,,Metų laikai”. Šio kūrinio gi-
mimą įkvėpė italo Marco Ricci peiza-

Sveikas, Vivaldi

Nuoširdžiai dėkojame dosniems
,,Draugo” skaitytojams ir rėmėjams,
kurie 110-ųjų laikraščio jubiliejaus
proga paaukojo:

2, 500 dol. – 

Lietuvos katalikų spaudos draugija

500 dol. –

Vydūno jaunimo fondas

Birutė Jodwalis

Mr. Roger Altman ir Jūratė Kazickas

150 dol. – 

Dr. Romas ir Birutė Viskantai 

100 dol. –

JAV LB Marquette Park apylinkės 

bendruomenė

60 dol. –

Adelė Lietuvninkienė

John Karashka

Ada Sutkuvienė

55 dol. –

Angelė Miknius

50 dol. –

Lydia Griauzdė

Alvydas Pakarklis

Jūsų aukos vis dar mus pasiekia.

Ačiū, kad nepamirštate 

,,Draugo”

žai. Manoma, kad A. Vivaldi pats pa-
rašė sonetus, lydinčius muziką.

,,Metų laikus” sudaro keturios da-
lys: Pavasaris, Vasara, Ruduo ir Žiema,
o muzikos garsai genialiai iliustruoja
gamtos linksmybes ir grožybes per iš-
tisus metus. Pavasarį – gali išgirsti pa-
ukščių čiulbesį ir upelio čiurlenimą,
vasarą – pajausti saulės šilumą, gegu-
tės kukavimą, besitvenkiančią audrą,
rudenį – derliaus nuėmimo šventę,
na, o žiemą – sniego pūgas bei vienišo
žmogaus žingsnius per pusnis. 

Įdomu, kad ,,Metų laikai” buvo vie-
nas mėgstamiausių Prancūzijos kara-

liaus Liudviko  XV kūrinių, kurį jis
liepdavo groti bet kuria proga. Šiomis
dienomis ,,Metų laikai” skambėjo dau-
giau kaip 100 kino ir televizijos filmų.

,,Metų laikų” tema tapo įkvėpimu
daugeliui kompozitorių. A. Vivaldi
kūrinio ,,Metų laikai” įtakoje didysis
klasikas J. Haidn sukūrė oratoriją
,,Metų laikai”, rusų kompozitorius A.
Glozunovas – baletą ,,Metų laikai”,
argentinietis A. Piazzola – ,,Metų lai-
kai Buenos Aires”, o 2009 metais gar-
susis minimalistinės muzikos kūrėjas,
amerikiečių kompozitorius  F. Glass su-
kūrė muziką ,,Amerikietiškieji metų

laikai”, kurį atliko smuikininkas R.
McDuffe – ,,Vivaldžio ciklas”. Didysis
J. S. Bach buvo begalinis A. Vivaldi ger-
bėjas. Giliai įtakotas A. Vivaldi muzi-
kos, J. S. Bach yra perrašęs ne vieną kū-
rinį, pritaikydamas jį vargonams, kla-
vesinui, arkai ir kontrabosui. 

Mums labai pasisekė, nes į Čikagą
atvyksta dvi nuostabios muzikantės:
smuikininkė Viktorija Čepinskienė ir
pianistė Giedrė Špečkauskaitė. Pasi-
vadinusios D’dress duo vardu, juodvi
pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio
1 d., 1 val. po pietų, gros Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje Marquet-
te Park. 

Viktorija Čepinskienė yra tarp-
tautinių konkursų laureatė, kuri kon-
certavo su Lietuvos valstybiniu simfo-
niniu orkestru, Novosibirsko simfoni-
niu orkestru, Šiaulių ir Klaipėdos ka-
meriniais orkestrais bei Camerata Pa-
latina Vilnensis orkestru ir kitais. Kon-
certuoja kaip solistė taip pat kartu su
trio „14 stygų” bei kitais atlikėjais. 

Giedrė Špečkauskaitė yra daly-
vavusi įvairiuose tarptautiniuose kon-
kursuose, kuriuose pelnė prizines vie-
tas. Dirba legendinio Lietuvos daini-
ninko V. Prudnikovo vokalo klasėje ir
koncertuoja Lietuvoje bei užsienyje. 

Vestuvių ir mados stiliaus studija
D’dress muzikantes rengia labai gra-
žiomis suknelėmis. Be Čikagos jos dar
lankysis Beverly Shores, Indianapoly-
je, Clevelande, Pittsburghe, Philadelp-
hijoje, Ashford (Connecticut) ir New
Yorke. 

Tad laukiame visų. Bilietus galima įsi-
gyti Marquette Park bažnyčioje, ,,Old Vil-
nius”, ,,Lithuanian Plaza” ir Balzeko mu-
ziejuje. 

Giedrė Špečkauskaitė Viktorija Čepinskienė 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pačiame pirmajame redaktoriaus
žodžio sakinyje Vytautas Raš-
kauskas teigia, kad ateitį ku-

riame šiandien! ,,Ruduo, atnešdamas
mums ilgus, tamsius vakarus, tarytum
reikalauja namie
turėti ką paskaity-
ti”. Gerai, skaity-
kime! Užmetę akį į
šio numerio turinį
matome, kad ketu-
rių iš keturiolikos
autorių pavardės
yra Kriaučiūnų.
Įdomus ir malonus
sutapimas!

Viršelio istoriją
Karolina Sadaus-
kaitė pristato po-
kalbyje su režisie-
rium Karoliu Kau-
piniu. Pokalbis
vyko vasaros pa-
baigoje Rusnėje vykusios moksleivių
ateitininkų akademijos metu. Tai aš-
tuonių puslapių dėmesio vertas susi-
pažinimas su šiuo daug žadančiu re-
žisierium ir scenaristu. Inteligentiš-
kumo skyrelyje Martynas Barškus
aiškina, kaip iš mažos svajonės iš-
pūsti didelę valstybę. Violeta Sadaus-
kienė Karolinai Sadauskaitei aiškina
mokinių ryšį su mokytojais ir per-
spėja, kad ,,nuobodžiaujantis mokinys
gali greitai prarasti aistrą mokytis”.
Šeimyniškumo skyrelyje Goda Užpel-
kytė  kalbasi su Brigita ir Beatriče
Čiuožaitėmis iš Viekšnių apie šeimą.
Kotryna Kriaučiūnaitė kelia ir atsako
į klausimą – ar verta laukti meilės?
Prieš akis – visuomeniškumo skyrelis.
Jame Ramunė Kubiliūtė kalbina Kris-
tiną Volertienę apie pasiruošimą 2020

m. Šiaurės Amerikos šokių šventei. Ig-
nas Kriaučiūnas vaikštinėja gamto-
saugos problemų sprendimo keliais ir
keleliais. Gabrielius Zaveckas, pasi-
remdamas Tornike Nodzadze me-
džiaga,  pataria, kaip tartis neužrūs-
tinant pašnekovo. 

Visuomeniškumo
skyrelyje per šešis pus-
lapius Romualdas
Kriaučiūnas rašo Jau-
nųjų ateitininkų są-
jungos įsikūrimo isto-
riją. Ši – jauniausia –
Ateitininkų federaci-
jos sąjunga švenčia 40-
ąjį gimtadienį. Tautiš-
kumo skyrelyje Ignas
Kriaučiūnas pagarbiai
prisimena partizaną
Vytautą Balsį-Uosį. Ne-
priklausomybės kovų
savanorį Petrą Jasiū-
ną pristato Vytautas
Raškauskas ir Kostas

Kajėnas. Deimantė Rusteikaitė skai-
tytojus supažindina su Telšiuose is-
torijos mokytoju dirbančiu italu sa-
leziečiu broliu Piercarlo Manzo. Trum-
pame aprašyme net trys autoriai – Kos-
tas Kajėnas, Gediminas Šulcas ir Vy-
tautas Raškauskas – rašo apie sirą Jo-
navoje. Tai šių dienų pabėgėlis iš Da-
masko, su šeima saugią vietą atradęs
Lietuvoje. Įdomios jo pastabos apie Lie-
tuvą ir lietuvius. 

JAV ir Kanados gyventojai norintys
užsiprenumeruoti ,,Ateitį”  rašykite Ramu-
nei Kubiliūtei el. paštu  rkkubilius@ya-
hoo.com 

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jaunieji ateitininkai apsupo svečią kun. Vaidą Lukoševičių SJ, susirinkime,
kuris vyko spalio 6 d. Ateitininkų namuose Lemonte. Dainos Čyvienės nuotr.

,,Ateitis’’ nr. 8 –
atneša rudenį

Ar norite įsijungti į Ateitininkų sąjūdį? 
Bus galima pasiruošti Sendraugių ateitininkų įžodžiui internete

Ateitininkų istorijoje dauguma narių į organizaciją įstodavo būdami mokyklinio am-
žiaus. Keičiantis gyvenimo sąlygoms, atsirado norinčių su ateitininkais susipažinti jau
subrendus. Kviečiame norinčius dalyvauti sendraugių ateitininkų įžodžio pasiruošimo
programoje. 

Planuojama per „ZOOM“  interneto programą susisiekti keturis sykius. Numatyta
pirmoji data – š. m.  lapkričio 30 d., 7:30 val. v. (Čikagos laiku). Perskaitę skaitinius kar-
tu diskutuosime, gvildensime pareikštas mintis. Malonėkite pranešti el. paštu rkas-
niunas@gmail.com iki lapkričio 25 d., jei norėsite prisijungti. Jums bus persiųstos nuo-
rodos, kaip pasiruošti ir prisijungti prie pokalbio.

Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdyba
Rasa Kasniūnienė, Marius Kriaučiūnas, Audrius Rušėnas,

Rita Rušėnienė ir dvasios vadovas kun. Lukas Laniauskas SJ.

Dėkojame buvusiai Ateitininkų sendraugių centro valdybai, kuriai vadovavo
Janina Udrienė, paruošusiai programą. 

Korporacija ,,Giedra” kviečia
Katalikių moterų korporacija ,,Giedra” kviečia visus į du renginius. Lapkričio 24 d. Korp!
Giedra metinė šventė prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio misijoje  Le -
monte. Po šv. Mišių – iškilmingas posėdis, meninė programa ir vaišės Ateitininkų na -
muo se.  O gruodžio 8 d., 12:30 val., korporacijos narės rengia ,,Poezijos spektaklį” ga le-
rijoje ,,Siela”, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Ar svajojate
apie vasarą?

2020 m. stovyklų datos 
ALRKF jaunimo stovykloje

Dainavoje, Manchester, Michigan

Alatėja – birželio 12–19 d. 
Detroito skautai – birželio 20–27 d.
Sendraugiai ateitininkai (S2 – Jaunų šei-
mų stovykla) – birželio 28 – liepos 3 d.
Moksleiviai ateitininkai (MAS) – liepos
8–18 d.
Jaunieji ateitininkai (JAS) – liepos 18–26 
Sendraugiai ateitininkai (S1) – liepos
26 – rugpjūčio 2 d.
Heritage stovykla (angliakalbiams vai-
kams) – rugpjūčio 2–9 d.

Romualdas Kriaučiūnas aptaria vėliausią ,,Ateities” numerį. Kviečiame susipa-
žinti ir prenumeruoti. ,,Ateitis” eina 109 metus – jis tik metais jaunesnis už
,,Draugą”. 

Moksleivių Žiemos kursai – 2019
Kur kylančioji generacija kyla

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba gruodžio 26 d. – sausio 1 d. rengia
ateitininkų pasaulėžiūros kursus ALRKF jaunimo stovyklavietėje Dainavoje, Manchester,
Michigan. Kviečiami visi lietuviškai kalbantys moksleiviai, lankantys gimnazijos 9–12
klases ir norintys praleisti savaitę su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. 

Tai proga kartu pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir idealus, pasiklau-
syti paskaitų, susikaupti, o laisvalaikiu – linksmai pabendrauti. Žiemos kursų programa
skiriasi nuo vasaros stovyklų – prašome, kad kursantai nusiteiktų rimtesniam darbui.
Moksleivių ateitininkų sąjunga siekia ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę.

Kviečiame visus susidomėjusius moksleivius registruotis. (Pirmenybė dalyvauti yra
duodama įžodį davusiems vyresniesiems moksleiviams ateitininkams). Daugiau infor-
macijos ir registracijos nuorodos paskelbtos mesmas.org tinklalapyje. 

Žiemos kursams ieškomi vadovai
Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai studijas baigusie-

ji. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje mesmas.org.
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Atkelta iš 7 psl.

Man atrodo, šis filmas nieko daug neteigia, bet
užduoda daug klausimų. Tai išsivystė natūraliai ir
tai reikėjo atrasti proceso metu.

Vis tik nemaža dalis filme kalbinamų žmonių toliau
idealizuoja A. F. Bendoraitį. Ar jie dalies liudijimų nežino,
ar yra taip stipriai įtikėję Bendoraičio legenda?

Mes turbūt iki šiol buvom vieninteliai žmonės,
kurie turėjo galimybę pamatyti ir suvokti to žmogaus
gyvenimą per skirtingas geografines vietas. Tyrėme
jo istoriją ir Lietuvoje, ir Europoje, ir Pietų Ameri-
koje. Turėjome didesnį piešinį.

Tais laikais, kai jis gyveno, nebuvo interneto,
buvo visai kitokios sąlygos. Ir dažniausiai tie žmo-
nės, kurie buvo aplink, žinojo tik vieną istorijos dalį,
tą, kurią pats A. F. Bendoraitis ir papasakodavo. Aš
pats susidariau įspūdį, kad jis sugebėdavo žmones už-
burti, įtikinti savo idėjom, gal kartais jais ir suma-
nipuliuoti. Žmonės matė tokį jo portretą, kokį jis pats
kūrė. Kurdami filmą galvojome ir apie tai, kad tam
tikra prasme šiandien gyvename panašiai: sociali-
niuose tinkluose kuriame tokį savo portretą, kokį no-
rėtume, kad kiti žmonės matytų. Man atrodo, yra są-
sajų tarp šio personažo ir dabarties, kas galbūt labai
natūraliai atsirado dėl to, kad aš pats esu jaunas kū-
rėjas.

Dabar, kai praėjo laiko, atsirado galimybė atsi-
traukti ir įvertinti tai, kas ten vyko. Bet, pavyzdžiui,
kai atvykome pas indėnus arba kai buvome Brazi-
lijoje, žmonės puse lūpų lyg ir kalbėjo apie Bendo-
raičio ne tokius jau ir gerus darbus, tačiau jo port-
retas ten iki šiol nėra dekonstruotas.

Ar tikėtina, kad asmenybės ir jos veiklos permąstymas
įvyks? Galbūt laikui bėgant Bendoraičio legenda tik auga
ir stiprėja?

Kiekviena vieta turi savo specifiką. Man atrodo,
kad Lietuvoje Sąjūdžio laikais reikėjo tokių įkve-
piančių žmonių, kurie nebūtų susiję su visa ta sis-
tema, kurie būtų tam tikra prasme „švarūs”, atėję iš
kažkur toli. Iš tikrųjų, tų personažų, tų didvyrių tam
tikra prasme mes ieškome iki šiol.

Tuo metu užteko kelių faktų apie A. F.
Bendoraitį. Kad jis iš ten, kad jis kunigas,
kad jis gydytojas – čia jau galios, autorite-
to pozicijos. Kad statė ligonines, kad laivus,
kuriais plaukiojo, vadino „Lietuva”. Ir va,
kol mes čia vargom, lietuviai, kurie turėjo
laisvę, užsiėmė tokiais gražiais darbais.

Dabar, praėjus daugiau laiko, mes jau
galime pradėti tuos herojus dekonstruoti.
Šiandien vykstančios diskusijos apie mūsų
praeities herojus, man atrodo, yra labai tei-
giamas procesas.

Brazilijoje, Bolivijoje situacija yra šiek
tiek kitokia. Vienas dalykas, miesteliai ne-
dideli. Kitas dalykas, Bendoraitis buvo ku-
nigas, jis atvyko su Bažnyčios palaiminimu,
o Bažnyčia ten ir toliau turi didelę įtaką.
Galbūt dėl to žmonėms sunkiau į visa tai pa-
sižiūrėti iš šono.

Tikiuosi, kad prie to asmenybės per-
mąstymo gali prisidėti ir šis filmas, kuris

Bendoraičio legenda
galbūt paskatins diskusijas, anksčiau nelabai vy-
kusias.

Filmo aprašyme teigiama, jog pokalbiai su amžinin-
kais sugriauna „filmo kūrėjų planus papasakoti Motinos Te-
resės iš Lietuvos istoriją”. Tačiau turint omenyje, kad Mo-
tinos Teresės figūra taip pat yra sulaukusi kritikos – atsi-
randa kalbančių ir apie jos tamsiąją pusę – galbūt jūs iš
tiesų sukūrėte filmą apie lietuviškąją Motiną Teresę?

Nesu taip smarkiai įsigilinęs į Motinos Teresės
istoriją. Tačiau Bendoraičio kontroversijos yra labai
didelės, esminės. Nežinau, ar juos galima lyginti.

Vis tik įdomu, jog filmas, kuris bando dekonstruoti vie-
ną suherojintą asmenybę, komunikacijoje atskaitos tašku
renkasi kitą idealizuojamą, suherojintą figūrą.

Man atrodo, kad visi suherojinti žmonės yra tie,
kurie iškyla kažkokiame laike, kažkokioje dvasioje,
reprezentuodami tas vertybes, kurių tuo metu žmo-
nėms labai reikia. Tačiau net jei juos pavadiname
šventaisiais, jie vis tiek turi kitą pusę, kurią gali pa-
matyti tik iš laiko perspektyvos, kai tas idealizmas
nuslūgsta. Tai, tam tikra prasme, yra natūralus pro-
cesas. Viskas juda, mūsų herojai keičiasi. Ir jei kaž-
kada herojus buvo Bendoraitis ar Motina Teresė, tai
dabar herojė yra Greta Thunberg. Turbūt po dvide-
šimties metų ir ji nebebus herojė. Kažkokie kiti žmo-
nės sakys, kad ji galbūt buvo per daug radikali, ar,
priešingai, per mažai radikali. Lygiai tas pats yra ir
su Bendoraičiu. Dažniausiai žmones į herojus žiūri
per nuveiktų darbų prizmę, niekas tuo metu per daug
nesigilina į asmeninio gyvenimo detales ar tai,
kaip tie darbai buvo padaryti.

Pavyzdžiui, Bendoraičio sukurtas indėnų re-
zervatas. Buvo 1965 m. Brazilijoje. Dar vyko daug pir-
mų kontaktų su indėnais. Amazonėje, kaip visada,
atsirado ir kažkokie verslo interesai. Daugybė žmo-
nių neturėjo jokio supratimo, kas yra indėnai ir kaip
reiktų su jais elgtis – tas kontaktas dažnai būdavo ag-
resyvus, indėnai būdavo atstumiami, žinau istorijų
ir apie vykusias fizines kovas. Bendoraitis norėjo iš-
barstytas, išdraskytas gentis, kurios kamavosi nuo
visokių ligų, surinkti į vieną vietą, suteikti žmonėms

medicininę pagalbą, duoti maisto ir t.t.
Tais laikais, žiūrint tos vietos kontekste, tai, ga-

lima sakyti, buvo žygdarbis. Dabar, pasižiūrėjus, kaip
jis tą rezervatą kūrė, kokie žmonės ten dirbo, kokios
bausmės buvo taikomos, pasižiūrėjus į tai, kad buvo
seksualinės prievartos – iš mūsų pusės žiūrint, tai
buvo baisu. Bet tuo laiku tai buvo šviesesnis darbas
nei kad tai, kaip daug kas aplinkui su indėnais elgėsi.

Filmas anksčiau buvo pristatomas pavadinimu „Alek-
sandras Didysis”. Kodėl nutarėte jį pakeisti?

Bendoraitis mėgo prabangą – jis turėjo baseiną,
atsivežė dobermanų, jo namai buvo papuošti jo her-
bu, vietiniai menininkai tapydavo jam paveikslus…
Visoje jo istorijoje matyti didybės elementas. Jau tada
šiek tiek ironizuodami tą „Aleksandrą Didįjį” pa-
naudojom.

Ilgainiui, kadangi filmas dar ir nutolo nuo Lie-
tuvos, pasirinkom „El Padre Medico” – pavadinimą,
kuris yra pakankamai universalus ir kurį žiūrovai
gali suprasti turbūt bet kur pasaulyje. Bendoraitį
žmonės būtent taip vadino, jį taip prisimena. Kuni-
gų buvo daug, bet kunigų, kurie kartu būtų ir gy-
dytojai – ne.

Filmo premjera įvyko Camdeno kino festivalyje. Kaip
filmą sutiko auditorija, kuri visiškai nieko nežinojo apie A.
F. Bendoraitį?

Buvo labai smagu parodyti filmą Šiaurės Ame-
rikoje ir pasižiūrėti, kaip žmonės galės su filmu su-
sitapatinti. Reakcijos buvo geros. Apie patį personažą
jie nieko nebuvo girdėję, bet filmas liečia daug skir-
tingų kontekstų – religija, neokolonializmas, tapa-
tybė, tam tikra prasme tai ir pabėgėlio istorija, ku-
rią kažkiek galima susieti su šių dienų kontekstu.
Jautėsi, kad kai kurios temos žmonėms surezonavo.

Kaip sekėsi rinkti biudžetą filmui?
Filmui surinkti biudžetą, aišku, buvo sudėtinga.

Mums labai didelę paskatą suteikė minios finansa-
vimo platforma, prisidėjo tikrai daug žmonių. Vie-
ni prisidėjo pinigais, kiti tiesiog skleidė žinią apie fil-
mą. Tai mums suteikė ir daug jėgų, nes jautėm, kad
žmonės mus palaiko. Kartu tai tapo ir įsipareigoji-
mu. Kai pradėjau kurti filmą, visai neseniai buvo įsi-
kūręs Lietuvos kino centras. Svarbų finansavimą ga-
vome ir iš ten.

Aišku, galų gale darbas išėjo daugiau idėjinis.
Ypač komandos branduolio. Nes kelionės tolimos, o
ir montažo procesas buvo tikrai ilgas. Išėjome už savo
finansinių galimybių ribų, bet ta motyvacija buvo gi-
lesnė. Ji šitą filmą ir ištraukė.

Pavargote kurdamas šį filmą?
Projektą pradėjau kurti vedamas aistros. Iš

pradžių jėgų buvo labai daug, gal kartais jas net švais-
tydavau, nemokėdavau tos energijos gerai paskirs-
tyti. O po to, kai aistra baigiasi, prasideda sunkus dar-
bas, susikaupimas.

Buvau šio filmo režisierius – tas žmogus, kuris
nuo pradžių iki pabaigos stengėsi projektą vesti į
priekį ir jautė už jį didžiausią atsakomybę. Bet prie
jo prisidėjo labai daug žmonių. Komandos bran-
duolyje buvo ir labai patyrusių žmonių – pavyzdžiui,
operatorius Rimvydas Leipus, montažo režisierė
Anne Fabini. Ieškojome balanso tarp jaunatviškos
aistros ir patirties.

Kokią didžiausią pamoką išsinešėte iš šio projekto?
Čia klausimas, į kurį sau bandau atsakyti dabar,

kai viskas eina į pabaigą. Man atrodo, kur-
damas šį filmą, visai subrendau – kaip kū-
rėjas, kaip režisierius ir, turbūt, kaip žmo-
gus. Bet ar aš iš to kažko išmokau… Neži-
nau, ar ką nors galų gale išmokstame. Man
atrodo, kad žmonės keičiasi, bet nebūtinai
kažką išmoksta. Sakoma, jog pabaigus vie-
ną filmą atrodo, jog jau viską moki, bet pra-
dedi naują – ir viskas iš pradžių. Gal dėl to
ir įdomu tai daryti.

O jei pasižiūrėjus giliau, turbūt di-
džiausia pamoka buvo ta, jog žmones reikia
priimti labai kompleksiškai, tokius, kokie
jie yra, su savo ydom, savo teigiamais ir nei-
giamais bruožais. Bet jų negalima įspraus-
ti į rėmą. Kiekvienas teoriškai tai supran-
tam, bet per šį procesą jaučiuosi tai pats pa-
tyręs ir suvokęs. Ir tai buvo gera pamoka.
Bet šiaip, koks skirtumas ką aš suvokiau.
Svarbiausia, ką suvoks žmonės, atėję į fil-
mą, ir kokie klausimai jiems kils po to. O
klausimų, aš manau, tikrai kils.

Kadras iš filmo ,,El Padre Medico”.

Misionierius A. F. Bendoraitis savo gyvenimą pašventė tam, kad padėtų Ama -
zonės indėnams.                                                                                A. Saulaičio nuotr. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

G. Nausėda: įtampa regione didelė, juntama agresija
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentas Gitanas Nausėda teigia nesi-
stebintis visuomenėje esamais lūkes-
čiais daugiau biudžeto lėšų skirti so-
cialiniams reikalams, o ne krašto ap-
saugai.

Tačiau, pabrėžia šalies vadovas,
Lietuvai aktualiame geopolitiniame re-
gione įtampa išlieka didelė. 

„Turbūt nėra labai didelis neti-
kėtumas, kai žmonės sako, jog tas lėšas
galima panaudoti pensijoms, socialinei
apsaugai, kitiems dalykams, kurie at-
rodo arčiau savų marškinių ir kūno. O
krašto apsaugos poreikiai atrodo ant-
raeiliai: žmonės galvoja, kad viskas
bus gerai, niekas mūsų nepuls (...), bet

aš vis tiek vertinu rizikas, kurios kau-
piasi apie Lietuvą. Jos – labai rimtos,
ir aš nematau jokio situacijos pagerė-
jimo per pastaruosius metus”, –  sakė
valstybės vadovas.

Pasak G. Nausėdos, įtampa regio-
ne kaupiasi įvairiuose lygmenyse. 

„Matau, kad įtampa regione di-
delė, agresija juntama ne tik karine,
bet ir hibridine, kibernetine forma. Ją
jaučia net ir toli į vakarus nuo mūsų
esančios Europos šalys”, – aiškino
prezidentas. 

G. Nausėda taip pat pabrėžė, kad
partijų pasirašyto susitarimo krašto
apsaugai skiriamas lėšas didinti iki 2,5
proc. BVP būtina laikytis.

Lietuvos teisėjų persekiojimas – puolimas prieš ES

Briuselis (BNS) – Teisingumo
ministras Elvinas Jankevičius sako,
kad Rusijos vykdomas Sausio 13-osios
bylą tyrusių Lietuvos teisėjų ir pro-
kurorų baudžiamasis persekiojimas
yra precedento neturintis puolimas
prieš visą Europos Sąjungą (ES).

Tai jis kalbėjo susitikime su Eu-
ropos Parlamento nariais Briuselyje.
Tuo metu generalinis prokuroras
Evaldas Pašilis pranešė, kad tyrimą
dėl Lietuvos pareigūnų vykdanti Ru-
sija kreipėsi į Lietuvą su teisinės pa-
galbos prašymu.

„Tai yra precedento neturintis
puolimas prieš teismų sistemą ir įsta-
tymo viršenybę, ir nešališkumą”, – Eu-
ropos Parlamento Piliečių laisvių, tei-
singumo ir vidaus reikalų komiteto po-
sėdyje sakė E. Jankevičius.

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad bet
koks išpuolis prieš Lietuvos teisėją ar
prokurorą yra išpuolis prieš visą ES”,
– pridūrė jis.

Rusija pernai liepą paskelbė pra-
dėjusi tyrimą dėl Lietuvos teisėjų
ir prokurorų, prisidėjusių prie Sausio
13-osios bylos nagrinėjimo. Maskva
juos kaltina neteisėtu Rusijos piliečių
persekiojimu.

Pasak teisingumo ministro, Ru-
sijai persekiojant Lietuvos teisėsaugos
pareigūnus, gali būti apribota jų teisė
į laisvą judėjimą, nes Maskva pikt-
naudžiauja tarptautinėmis nusikal-
tėlių paieškos sistemomis.

„Jeigu trečioji šalis gali imtis to-
kių veiksmų prieš Lietuvos teisėjus ir
prokurorus, nėra jokios garantijos,
kad rytoj tokių pačių veiksmų nebus
imtasi prieš bet kurį teisėją ar pro-
kurorą bet kurioje ES šalyje”, – kalbėjo
E. Jankevičius.

„Šiandien taikiniu tapo Lietuvos
teisėjai. Rytoj tai gali būti olandai, ti-
riantys Malaizijos oro linijų lėktuvo
MH17 numušimą Ukrainoje, britai,
dirbantys ties byla dėl Skripalių ap-
nuodijimo Salisburyje, ar lenkai, sie-
kiantys galutinai ištirti 2010 metų į Ka-
tynę skridusio lėktuvo sudužimą”, –

Kas didžiausi Lietuvos žemvaldžiai?
Vilnius (BNS) – Didžiausi Lietu-

vos žemvaldžiai yra valdančiųjų „vals-
tiečių” lyderis Ramūnas Karbauskis,
verslininkas Darius Zubas ir investi-
cinis fondas „Fixed Yield Invest Fund”.

R. Karbauskis per „Agrokoncer-
no” įmonę ir kaip ūkininkas valdo 22–
24 tūkst. ha žemės.

Verslininkas D. Zubas per įmonę

„Linas Agro Group” valdo 7,4 tūkst.
hektarų žemės, o lietuvių investuoto-
jų fondas „Fixed Yield Invest Fund” –
6,4 tūkst. hektarų žemės.

Ketvirtoje vietoje atsidūrė austrų
kapitalo įmonė „Agroforst GmbH” (5
tūkst. hektarų), penktoje – verslinin-
kas Kęstutis Juščius (4,3 tūkst. hekta-
rų).

Prasidėjo prezidento apkaltos tyrimo posėdis 
Washingtonas (BNS, ELTA) –

JAV Atstovų Rūmuose prasidėjo pir-
mas per televiziją transliuojamas pre-
zidento Donald Trump apkaltos tyrimo
posėdis.

Atstovų Rūmų demokratai pla-
nuoja per kelias savaites vyksiančius
klausymus įrodyti, kad JAV vadovas
piktnaudžiavo įgaliojimais, siekda-
mas Ukrainos pagalbos savo 2020 metų
perrinkimo kampanijai ir mėginda-
mas priversti Ukrainos prezidentą Vo-
lodymyrą Zelenskį rasti jo politinį
varžovą demokratą Joe Biden komp-
romituojančios medžiagos.    

Atstovų Rūmų Žvalgybos komite-
te pirmieji liudijo JAV aukščiausio
rango diplomatas Ukrainoje William
Taylor ir valstybės sekretoriaus pa-
vaduotojas Europos ir Eurazijos rei-
kalams George Kent.   

Abu jie yra privačiai liudiję, kad
D. Trump  aiškiai  pasinaudojo savo
valdžia ir karine pagalba Ukrainai,
siekdamas paspausti V. Zelenskį pra-
dėti tyrimus, kurie jam būtų naudin-
gi prieš 2020 metų rinkimus. 

Atstovų Rūmų tyrėjai aiškinasi
įtarimus, kad D. Trump sulaikė kari-
nę pagalbą Ukrainai siekdamas pa-
spausti naujai išrinktus šalies vadovus
ištirti J. Biden ir jo sūnaus Hunter
veiklą.

Tuo metu W. Taylor posėdyje tvir-
tino, kad D. Trump asmeninis advo-
katas Rudy Giuliani, siekdamas poli-
tiškai padėti prezidentui, valdė „ne-
deramą” politinį kanalą, kuris pa-
kenkė JAV santykiams su Ukraina.

W. Taylor sakė, kad svarbios JAV
karinės pagalbos sulaikymas, kol Ki-
jevas įsipareigos tirti D. Trump var-
žovus, „buvo vykdomas per nederamą
politikos kanalą, kurį, kaip aš supra-
tau, valdė ponas Giuliani”.

Siekis, kad V. Zelenskis įsiparei-
gotų ištirti energetikos bendrovę, su-
sijusią su H. Biden, „parodė, kaip ofi-
cialiai Jungtinių Valstijų užsienio po-
litikai pakenkė pono Giuliani vado-
vaujamos nederamos pastangos”, pri-
dūrė diplomatas.

W. Taylor nurodė, jog prezidento
administracijai buvo žinoma jo nuo-
monė, kad „sulaikyti saugumo pagal-
bą mainais į pagalbą su vietos politine
kampanija Jungtinėse Valstijose būtų
beprotiška”.

Demokratai kaltina prezidentą,
kad jis piktnaudžiavo įgaliojimais, kai
pasinaudodamas JAV karine pagalba
Ukrainai ir naujo tos šalies preziden-
to Volodymyro Zelenskio noru susitikti
spaudė Kijevą atlikti tyrimą dėl de-
mokrato J. Biden ir jo sūnaus Hun-
ter,  dirbusio ukrainiečių dujų ben-
drovės „Burisma” valdyboje.  

Vienas iš svarbiausių įrodymų
yra Baltųjų rūmų paskelbta liepos 25
dieną įvykusio prezidentų pokalbio te-
lefonu stenograma. Iš jos matyti, kad
D. Trump prašė V. Zelenskio inicijuo-
ti tyrimą dėl J. Bidenų. 

W. Taylor liudijo, kad jam buvo pa-
sakyta, jog D. Trump tyrimas rūpi la-
biau nei Ukraina. 

Buvęs karininkas ir diplomatas
veteranas, praėjusį mėnesį jau davęs
parodymus uždarame posėdyje, dabar
sakė, kad jam buvo žinoma apie D.
Trump ir JAV ambasadoriaus Europos
Sąjungoje Gordon Sondland pokalbį te-
lefonu, kurį nugirdo vienas iš W. Tay-
lor darbuotojų. 

Po to telefoninio pokalbio  W. Tay-
lor darbuotojas paklausė G. Sondland,
ką D. Trump galvoja apie Ukrainą. Jam
buvo atsakyta: „Prezidentui D. Trump
labiau rūpi Bidenų tyrimai”, sakė W.
Taylor. 

Kongresas gali siekti D. Trump mokesčių deklaracijų
Washingtonas (BNS) – JAV Kong-

resas gali prašyti informacijos apie Do-
nald Trump  daugelio metų mokes-
čius, paskelbė apeliacinis teismas, su-
duodamas naują smūgį prezidentui.

Apeliacinis teismas jau antrą kar-
tą atmeta D. Trump bandymus iš-
vengti Atstovų Rūmų reikalavimo per-
duoti aštuonerių metų  apskaitos do-
kumentus.

Dauguma Columbijos apygardos
apeliacinio teismo teisėjų atmetė D.
Trump prašymą iš naujo nagrinėti
ankstesnį sprendimą, kurį praėjusį
mėnesį priėmė mažesnė, trijų teisėjų
komisija.

Spalio nutartimi teisėjai atmetė D.
Trump argumentą, kad Atstovų Rūmų
priežiūros komitetas neturi įgaliojimų
išleisti šaukimą ilgametei prezidento
apskaitos firmai „Mazars”.

Demokratai siekia D. Trump mo-
kesčių deklaracijų už 2011–2018 metus.

Įstatymų leidėjai aiškinasi,
ar D. Trump išpūtė turto vertę siek-
damas paskolų ir balandžio mėnesį pa-
reikalavo „ataskaitų apie finansinę
būklę, metinių suvestinių, periodinių
finansinių ataskaitų ir nepriklausomų
auditorių ataskaitų, parengtų, suda-
rytų, peržiūrėtų ar audituotų ‘Ma-
zars’”.

Veneciją skandina potvyniai

Venecija (ELTA) – Venecijoje gy-
ventojai ir turistai neapsieina be gu-
minių batų: po smarkių besi-
tęsiančių liūčių lagūnos mies-
tą tvindo potvynis. Vanduo
skverbėsi ir į Šv. Morkaus ba-
ziliką. Prognozuota, kad van-
dens lygis sieks daugiau kaip
125 cm.

Venecija, kuri yra tik met-
rą virš jūros lygio, dažnai yra
skalaujama potvynių. Po van-
deniu atsidūrė dalis Venecijos.
Šv. Morkaus bazilikoje van-
duo padarė žalos statiniui.

Šv. Morkaus aikštė yra

vienas žemiausių miesto taškų, ji re-
guliariai užtvindoma.

Ministras E. Jankevičius teigia, kad Rusija gali
imtis veiksmų prieš bet kurios šalies teisė-
jus. Delfi nuotr. 

Venecijoje artimiausiomis dienomis laukiamos dar di-
desnės liūtys. 3B Meteo nuotr.

sakė politikas.
Generalinis prokuroras Evaldas

Pašilis paskelbė, kad Lietuvos proku-
ratūra šių metų liepos 1 dieną gavo Ru-
sijos teisinės pagalbos prašymą.

Rusija paprašė apklausti du as-
menis, kurie Sausio 13-osios byloje
buvo nuteisti, tačiau Rusijos byloje
pripažinti nukentėjusiaisiais.

„Tai įrodo, kad Rusija apie pradė-
tą tyrimą kalba ne tik viešojoje erdvė-
je, bet iš tikrųjų ėmėsi veiksmų. Šis
prašymas tą patvirtina”, – sakė pro-
kuroras.

Posėdyje dalyvavę europarlamen-
tarai reiškė solidarumą su Lietuva.

„Jeigu Rusija dabar nesulauks sig-
nalo iš ES, kad ES piliečių ir pareigū-
nų politinis persekiojimas yra nepri-
imtinas, saugus nesijaus nė vienas ES
teisėjas, prokuroras ar teisėsaugos pa-
reigūnas, dirbantis su bet kuria byla,
kur Kremlius neigia savo piliečių kal-
tę”, – sakė europarlamentarė iš Lietu-
vos Rasa Juknevičienė.

Vilniaus apygardos teismas šie-
met kovą buvusį sovietų gynybos mi-
nistrą Dmitrijų Jazovą ir dar 60 buvu-
sių sovietų pareigūnų, karininkų pri-
pažino kaltais dėl nusikaltimų žmo-
niškumui ir karo nusikaltimų.

Ministras E. Jankevičius teigia,
kad Rusija gali imtis veiksmų prieš bet
kurios šalies teisėjus. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turi
naują vyriausiąjį trenerį. Lap kri čio 12 d.
Lietuvos krepšinio fede racijos (LKF)

Vykdomojo komiteto posėdyje nuspręsta
nacionalinės ko mandos vairą patikėti kau-
niečiui Dariui Maskoliūnui.

Posėdžio metu buvo pateiktos dvi kan-
didatūros. Lietuvos krepšinio tre nerių aso-
ciacijos prezidentas Vydas Gedvilas į šias pa-
reigas pasiūlė Anta ną Sireiką, o LKF pre-
zidentas Arvy das Sabonis – Darių Masko-
liūną. Po pasitarimų ir diskusijų LKF Vyk-
do mojo komiteto nariai už A.Sireiką atida-
vė 1 balsą, už D. Maskoliūną – 13.

Oficialioje spaudos konferencijoje D.
Maskoliūnas atskleidė būsimus savo pa-
galbininkus rinktinėje (To mas Masiulis ir
Benas Matkevičius), patvirtino, kad į ko-
mandą vėl bus kviečiamas Donatas Motie-
jūnas, at skleidė, kad Lietuvos rinktinė žais
pagal „Žalgirio” sistemą bei patikino, kad
šiai dienai jis nemato Jono Va lančiūno ir Do-
manto Sabonio rungtyniaujant viename penkete.

„Manęs nebaugina visa ta rinkti nės situacija,
nes puikiai žinote, kad rinktinėje visada yra kosminė
atmosfera ir superiniai žmonės. Rinktinėje sąlygos
sukuriamos geriausios, todėl žinau, kad atėjus tai tik-
rai rasiu. Laukia žiauriai svarbus iššūkis. Aš su-
prantu atsakomybę, kas manęs laukia ir stengsimės
padaryti viską, kad būtų gerai”, – teigė naujasis Lie-
 tuvos rinktinės treneris.

Pastaruosius penkerius metus D.  Maskoliūnas
asistuoja Šarūnui Jasi kevičiui Kauno „Žalgirio”
klube. Anks čiau jis yra laikinai dirbęs Kau no „Žal-
girio” ir Vilniaus „Ryto” vyr. treneriu, darbavosi abie-
jų komandų trenerių štabe, taip pat vadovavo Kau-
no „Baltams” ir Sopoto „Trefl”.

Lietuvos krepšinio rinktinei vadovaus D. Maskoliūnas

Naujasis Lietuvos rinktinės treneris D. Maskoliūnas: „Aš suprantu atsako-
mybę ir kas manęs laukia”.

D. Maskoliūnas turi darbo Lietu vos rinktinės trenerių
štabe patirties. Jis asistavo Jonui Kazlauskui, kai šis tre-
niravo rinktinę 2013–2016 metais. Nacionalinei komandai
tai buvo labai sėkmingi metai – ji tapo 2013 ir 2015 metų Eu-
ropos vicečempione, 2014-ųjų pasaulio čempionate užėmė
ketvirtą vietą.

Pirmasis išbandymas D. Masko liū no laukia  2020 m. va-
sario 21-ąją, kai Lietu vos rinktinė pradės pasirodymą
2021-ųjų Europos čempionato atrankoje. Ta čiau rimčiau-
sias iššūkis nusimato olimpinių žaidynių atrankoje. Lie-
tu viai bandys tapti grupės nugalėtojais ir patekti į Toki-
jo olimpines žaidy nes. 24 komandos lapkričio 27-ąją po bur-
tų bus suskirstytos į 4 grupes po 6 rinktines. Olimpinė at-
ranka vyks birželio 23–28 d.

Įveikęs nepralaimėjusį
varžovą, lietuvis
sėkmingai debiutavo
JAV „Bellator” kovų
narve

Sėkmingai „Bellator” organi zacijoje
debiutavęs Lietuvos sportininkas Ju-
lius Anglickas (8-1-0) Oklahomos vals-

tijoje vykusiame mišriųjų kovos menų
(MMA) turnyre po trijų raundų kovos
įveikė amerikietį Jordan Young (11-1-0), ku-
riam tai buvo pirmasis pralaimėjimas
narve.

28-erių J. Anglickas teigė, kad prieš nu-
galėtojo paskelbimą nujautė, kad teisėjas
į viršų iškels būtent jo ranką. „Pirmame
raunde buvo kiek sunkiau, bet vėliau pa-
stebėjau, kad jis pradėjo daryti vis daugiau
klaidų, – sakė J. Anglickas. – O aš laikiausi
savo taktikos. Žinojau, kad tikrai lai mėjau
antrą raundą, o trečiajame jaučiausi pui-
kiai, todėl padidinau tempą”.

Kovotojas iš Lietuvos prisipažino, kad
prieš kovą puikiai jautėsi, o jaudulio, ku-
rio pats tikėjosi prieš debiutą „Bellator”,
nebuvo. „Nervas ėmė, bet jis nebuvo di-
desnis už įprastą. Nedrebėjau, manęs ne-
pykino. Šįkart viskas buvo kur kas pa pras-
 čiau. Net pats buvau išsigandęs, kad neiš-
gyvenu, – nusijuokė J. Ang lickas. – Bet vė-
liau prisiminiau, kad mano karjeroje jau
taip yra buvę ir tada labai gerai pasiro-
džiau. Todėl nurimau. Jau žengiant į nar-
vą žinojau, kad viskas bus gerai”. J. Ang-
 licko teigimu, laimėti jam padėjo puikiai
parengta kovos strategija. 

„Nepasisekė vaikui, – įgėlė savo bu-
vusiam 24-erių priešininkui J. Ang lickas.
– Jis daug negražiai apie mane šnekėjo so-
cialiniuose tinkluose prieš kovą. Ir po ko-
vos bandė kažką komentuoti. Truputį no-
rėjo pavaidinti. Tikėjosi, kad jam pavyks
mane įveikti. Nepavyko.”

Plungėje augęs, bet paauglystėje į JAV
persikėlęs J. Anglickas teigė niekada ne-
mėgęs „trashtalko”. „Akis į akį gal ir ga-
lima pakalbėti, bet in ternete? Anksčiau įsi-
veldavau internete į diskusijas, tačiau su-
pratau, kad tai gali daryti visą dieną. Ra-
ši nėji, rašinėji, rašinėji – tiesiog švaistai
savo laiką. Dabar stengiuosi ne sivelti, ban-
dau atsiriboti nuo to, ko kią košę verda ko-
votojai internete. Man tai yra šlykštu.
Nervintis vėliau dėl to? Juk eisime kovo-
ti. Juk narve kalbos nieko nepakeis. Tikiu,
kad ateityje bus varžovas, su kuriuo, gal-
būt, apsipyksime... Bet aš stengiuosi ne pyk-
ti. Viską bandau daryti gražiai. O J. Young
daug šnekėjo nesąmonių ir gavo tai ko nu-
sipelnė”.

Priminsime, kad spalio mėnesį J. Ang-
lickas su „Bellator” pasirašė šešiolikos
mėnesių sutartį keturioms kovoms. Kita
lietuvio kova numatyta kitų metų vasario
mėnesį.

JAV studentų (NCAA) lygoje rungtyniaujan-
ti Lietuvos tinklininkė Gintarė Mackevičiūtė
sulaukė neti kėtos, bet labai malonios staig-

menos. Sportininkę pirmą kartą JAV aplan kė
iš Lietuvos atvykusi mama. 

Tennessee valstijos „UT Martin” univer-
siteto komandai atstovaujanti tinklininkė,
kuri iš Jonavos į JAV iš vyko 2016 metais, da-
lyvavo specialioje „Veteranų naktyje”, kuo-
met spor tininkai į aikštę atsiveda nusipelniu-
sius savo komandos veteranus.

Atlydėjusi tris veteranus į aikštę, tinkli-
ninkė apsisuko ir pamatė į are ną įėjusią savo
mamą ir geriausią draugę Robertą. Visiškai ap-
stulbusi žai dėja susigraudino ir puolė į ma mos
glėbį.

„Tai taip netikėta. Esu labai lai minga. Ne-
galiu tuo patikėti, labai my liu savo mamą”, –
sakė G. Macke vičiūtė.

Vidutiniškai po 10 taškų šiame sezone pel-
nanti G. Mackevičiūtė yra viena savo univer-
siteto komandos pirmaujančių.

Graudinanti akimirka: 
JAV žaidžiančią Lietuvos tinklininkę netikėtai aplankė mama

JAV studijuojančią G. Macke vičiūtę apstulbino netikėtas mamos vizi-
tas.

J. Anglickas jau savo pirmoje „Bellator” kovoje nu-
galėjo pernelyg gerai apie save galvojusį ir pa-
šaipias replikas lietuvio adresu svaidžiusį ame-
rikietį.

Išsiųstas į NBA G lygą
I. Brazdeikis
nustebino solidžiu
žaidimu

Sezoną pajėgiausioje planetos ly-
goje pradėjęs Ignas Brazdeikis
lapkričio 11 d. sužaidė pirmąsias

rungtynes dukterinėje NBA G lygoje,
į kurią Lietuvos krepšininką išsiuntė
New Yorko „Knicks” klubo vadovai.
Lietuvis pasižymėjo solidžiu žaidi mu,
bet jo atstovaujama Westches ter

„Knicks” komanda 100:106 nu sileido
Lakeland „Magic” koman dai.

I. Brazdeikis šiose rungtynėse žai-
dė 29 minutes, per kurias pelnė 15
taškų (3/8 dvitaškiai, 3/5 tritaškiai, 0/1
baudos), atkovojo 2 ir perėmė 3 ka-
muolius, atliko 2 rezultatyvius perda-
vimus, penkis sykius suklydo ir ketu-
riskart prasižengė. 

New Yorko „Knicks” komandos
praėjusios vasaros NBA naujokų bir-
žoje pašauktas I. Brazdeikis su pa-
grindinės komandos apranga spėjo
sužaisti trejas rungtynes, kuriose vi-
dutiniškai per 4 minutes rinko po 2 taš-
kus.Ignas Brazdeikis 
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Anykščiais džiaugėsi visą gyvenimą

Pirmosios viešnagės metu biblio tekininkams
profesoriaus dukra Ma rija įteikė su įrašais tris
knygas: Či ka goje išleistą J. Meškausko knygą „Lie-
tuvos medicinos istorija” (1987 m.), Vokietijoje iš-
leistą profesoriaus leidinį „Elektrokardiografijos pa-
g rin dai” (1947 m.) ir JAV išleistą knygą „Manėm, kad
greit grįšim” (2014 m.), kurioje spausdinami tautiečių
prisiminimai apie pasitraukimą į Vaka rus. Lietuvos
medicinos istorijos kny  goje profesoriaus dukra pa-
liko įrašą: Skiriu Anykščių viešajai bibliotekai Juo-
zo Meškausko knygų. Anykštėno, kuris Anykščiais
džiau gėsi visą gyvenimą. 

Praėjus dvejiems metams po M. Meškauskas
viešnagės Lietuvoje, pro fesoriaus asmeninės bib-
liotekos knygos, periodiniai leidiniai ir dalis rank-
raščių (22 dėžės) iš JAV atkeliavo į Anykščius. 2018
metais Anykščių vie šojoje bibliotekoje apsilankė J.
Meškausko krikšto dukra prof. Vikto rija Skrups-
kelytė. Ji perdavė anykš tė nams likusius J. Meš-
kausko asme ninės bibliotekos dokumentus: nuo-
traukas,  kompaktinę plokštelę, kurio  je iš šeimos
nuotraukų archyvo 2010 metais sudėliota profeso-
riaus biogra fija – nuo J. Meškausko jaunystės iki pa-
skutiniųjų metų Čikagoje. Taip pat bibliotekai buvo
perduoti įvairūs su J. Meškausko gyvenimu ir veik-
la su siję dokumentai, išduoti tarpukario Lietuvoje,
Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kar-
tu su rank raščiais perduotas jo spaudas, rašiklis, vi-
zitinės kortelės, asmens tapatybės dokumentai. 

Retas atvejis, kada išeivijoje gy ve nusių tautie-
čių asmeninė biblioteka neišblaškoma, o visa per-
duodama į vienas rankas. Prof. J. Meškausko as-
meninė biblioteka – 669 knygos, 40 periodinių leidi-
nių ir daugiau kaip 800 fiz. vnt. rankraščių dabar yra
sau gomi Anykščių viešosios bibliotekos Krašto do-
kumentų ir kraštotyros skyriuje.

Seniausia knyga išleista XIX amžiuje

Apžvelgiant prof. dr. J. Meškaus ko asmeninę bib-
lioteką, nesunku pa stebėti, kad ji pradėta kaupti Lie-
tu voje, nes nemažai leidinių yra išleis tų iki 1940 metų
Lietuvoje. Vėliau biblioteka buvo papildyta Vokie-
tijoje karo ir pokariu metu išleistomis knygomis vo-
kiečių kalba, kai J. Meškaus kui teko ten gyventi ir
dirbti. Dau giausia savo knygų profesorius su kaupė
gyvendamas JAV. 

Profesoriaus bibliotekoje – „Lie tu vių enciklo-
pedija” (Bostonas, 37 t.), serijos „Krikščionio gyve-
nimas” kny gos (Čikaga, 20 t.),  Steigiamojo Seimo dar-
bai (Čikaga, 18 t.), Lietuvos istorijos knygos, paties
J. Meškausko parengti ir išleisti moksliniai veika-
 lai, politikos, medicinos bei religinio turinio knygos.

Nemažai grožinės lite  ratūros knygų yra su dovano-
jimo įrašais. Vieni įrašai liudija, kad knygas profe-
soriui dovanojo patys knygų autoriai, kitos dovanotos
draugų asmeninių švenčių progomis, kelios knygos
daktaro bendraminčių įteiktos su padėka už jo vi-
suomeninę, krikš čionišką veiklą. Profesoriui do va-
notuose leidiniuose yra dėkingų pacientų įrašų. Iš ko-
lekcijos išsiski ria šeimos narių jam dovanotos kny-
gos arba leidiniai su įrašais jo arti miems žmonėms.
Viena iš tokių kny gų yra „Krikščionybė Lietuvoje”,
kurioje yra įrašas: „Vidai Gaižutytei – laimėjusiai I
vietą Lietuvos žemėlapio piešimo konkurse. K. Do-
nelaičio mokykla, 1987 m.”. (V. Gaižutytė yra J.
Meškausko dukters Marijos Aldo nos Gaižutienės
dukra).

Seniausia bibliotekos knyga yra B. A. Borsto
„Der Starnberger See” („Štanbergo ežeras”), išleis-
ta 1876 metais vokiečių kalba Miunchene (Vokietija).
Šią knygą profesoriui  1945 metų kovo 19 dieną pa-
dovanojo kunigas Stasys Valiušaitis. Knygoje yra įkli-
ja su įrašu: Mielam profe soriui dr. Juozui Meškaus-
kui gra žaus „Starnberger See” gyventojui prisimin-
ti 1945 m. kovo mėn. 19 die ną, su Viltimi ir linkėjimais
sekančiąją švęsti laisvoje tėvynėje – Lietuvoje. Mün-
chen, 1945. kovo 19 d. Kun. St. Va liušaitis. Galima spė-
ti, kad tai sveiki nimas profesoriui vardo dienos
proga (kovo 19 diena yra Juozo vardo diena). 

Vertingi radiniai knygose – 
pastabos paraštėse ir laiškai 

Profesoriaus bibliotekoje yra knygų išmargintų
pastabomis, pa brau kymais pieštuku ir įvairiomis
spalvomis. Tai parodė bibliotekos sa vininko skaity-
mo būdą, gilų teksto su vokimą, norą akcentuoti tai,
kas jam  buvo svarbiausia. Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto prof. dr. Arvydo Pacevičiaus
teigimu, įterpiant savo pastabas, komentarus ar at-
siminimus, skaitymas tampa daug vertingesnis ir tu-
riningesnis. Marginalijos rodo raštingumo lygį, jos tei-

kia medžiagos kalbos, literatū ros, mokslo istorijai. 
J. Meškausko knygose yra palikta nemažai įvai-

rių radinių. Tai daugiausia  laiškai, sveikinimai,
straips nių iškarpos iš laikraščių, įvairių pranešimų
tekstai, gauti oficialūs dokumentai, reklaminiai
lankstinu kai. Didžioji dalis radinių yra knygų seri-
jos „Krikščionis Gyvenime” leidiniuose. Antano
Rubšio (1923–2002) knygoje „Raktas į senąjį testa-
mentą” antroje dalyje kartu su knygų užsakymo la-
peliu, voku, minėtos serijos leidinių sąrašu yra 1984
m. vasario 2 d. kunigo Vytauto Balčiūno (1910–2003)
laiškas, kuriame jis aiškina susidariu sią serijos
„Krikščionis gyvenime” knygų  leidimo, tvarkymo
ir platinimo  situaciją. Iš laiško sužinome, kad iš ad-
ministratoriaus pareigų pasi traukė Juozas Vembrė
(1909–1989). Laiško adresatas apgailestauja, kad kny-
gų leidimas remiasi nelabai dide liu skaičiumi pre-
numeratorių, pre nu meratorių rėmėjų, garbės pre-
numeratorių ir mecenatų. Tokių yra tik nuo penkių
iki šešių šimtų. Trečioje  knygos „Raktas į senąjį tes-
tamentą” dalyje su knygų sąrašais ir užsakymo la-
peliais yra įdėtas kunigo V. Bal čiūno laiškas, kuriame
jis džiaugiasi naujuoju administratoriumi kunigu
Jonu Krivicku (1914–1987) ir trumpai pateikia jo gy-
venimo ir veiklos duo menis, nurodo administrato-
riaus ad resą ir telefoną. Radiniai knygose ne tik pa-
tvirtino serijos „Krikščionis gy venime” leidinių
prenumeravimo faktą, bet ir suteikė nemažai infor-
macijos apie bibliotekos savininką, atskleidė jo ben-
dravimą su kitais lietuviais, leido patikslinti išeivi-
joje gyvenusio kun. J. Krivicko gyvenimo įvykių da-
tas ir veiklos faktus, bei kitų tautiečių biografijas.
Mykolo Krupavičiaus (1885–1970) knygoje „Atsimi-
nimai” (1972), 140 puslapyje pa liktas M. Krupavičiaus
1949 m. sausio 20 d. rašyto kunigui Juozui Vaškui
(1910–1992) laiško nuorašas. Laiške M. Krupavičius
kreipiasi į kun. J. Vašką, prašydamas pagalbos,
sprendžiant laibai svarbius Pasaulio Lietuvių  Ben-
druomenės (PLB)  kūrimo klausimus. J. Meškauskui
taip pat labai rūpėjo PLB ir apskritai lietuvių rei-

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje saugoma ir tyrinėjama prof. dr. J. Meškausko per ilgą gyvenimą sukaupta asmeninė biblio-
teka.                                                                                                                                                      Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos nuotraukos

Iš Amerikos – į gimtąjį Anykščių kraštą

,,Drauge” buvo išspausdintas ne vienas J. Meškausko straipsnis. 
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kalai. Ta tema jis nemažai rašė spaudoje. Minėtame
laiške jis pasibraukė raudonu rašikliu, kas jam ypa-
tingai atrodė svarbu.

Periodikoje – profesoriaus aktualios mintys

Kartu su knygomis į Anykščius atkeliavo pro-
fesoriaus išsaugoti periodiniai leidiniai: žurnalai
„Medici na”, laikraščiai „Draugas”, kuriuose skelb-
ti daktaro straipsniai apie jį. Beveik visuose laik raš-
čių numeriuose pažymėta, apie ką jis juose rašė. Prof.
J. Meškauskas rašė įvairiomis temomis: jam rūpė-
jo politiniai reikalai, medicina, religija, švietimas ir
socialinės problemos, rūpinosi lietuvių išeivių gy-
venimu JAV, pergyveno dėl tautiečių, gyvenančių
Lietuvoje ir dėl savo Tėvynės likimo. 

1951 m. žurnalo „Ateitis” antraja me numeryje
straipsnyje „Studijuo jan čių prieauglio klausimu” jis
dalinosi savo įžvalgomis apie jaunųjų  tautiečių emig-
racijoje problemas: Labai dažnai klaidingai su-
prantamas ir įvertinamas lietuvių tremtinių inte-
lektualų tragiškas likimas. Mūsų intelektualai, su ma-
žomis išimtimis, yra priversti dirbti fabrikuose eili-
niais darbininkais. Jie negali nieko kurti, jų moks-
linis bagažas nebepapildomas ir vis mažėja. Lietuvių
tautai ir lietuvių kultūrai tas yra be galo nuostolin-
gas ir skaudus dalykas. Todėl lietuvis moksleivis ar
studentas neturi sakyti, kad „kas iš to, kam aš mo-
kysiuos ar studijuosiu, juk profesorius, mo kytojas, ad-
vokatas, karininkas, inžinierius ir kiti dirba kartu su
manimi fabrikuose ir uždirba tą patį, ką ir aš. 

Į lietuvių darbą Amerikos fabrikuose J. Meš-
kauskas žiūrėjo kaip į skaudų ir be galo lietuvių kul-
tūrai nuostolingą įvykį. Jis kvietė prisiminti V. Ku-
dirkos pasakytus žodžius, kad audrai išvertus stul-
pą vieną, į jo vietą reikia statyti tuojau kitą. Jis pa-
lygino tuos intelektualus, kurie priversti dirbti fab-
rikuose, su išverstais stulpais... Jis ragino lietuvius
Amerikoje studijuoti, nes, jo nuomo ne, tik turintys
aukštąjį išsilavinimą galėjo įsijungti į kultūrinį ir
kūrybi nį gyvenimą pilna to žodžio prasme.

Ką daryti, kad išeiviai norėtų grįžti

Kaip tikram Lietuvos patriotui, J. Meškauskui
rūpėjo lietuviškumo ir tautiškumo išsaugojimas.
2006 m. laikraštyje „Draugas” kovo 11 d. straips nyje
„Pasaulio lietuvių klausi mu” profesorius rašė: Lie-
tuvišku mo, tautiškumo ir patriotiškumo, ku ris reiš-
kėsi carinės Rusijos okupacijos metu sukilimais ir
kova prieš spaudos draudimą, išauginti nebegalime.
Taip pat nebegalime išauginti tų tautos savybių, ku-
rias buvome išauginę pirmosios nepriklausomos Lie-
tuvos metu (1918–1940) ir kurios pasireiškė 1941 m. bir-
želio 22 d. sukilimu, rezistencijomis okupacijų metais,
partizanų kovomis, entuziazmu Vingio parko susi-
rinkime, „Baltijos keliu”, Sąjū džio organizacija ir
1991 m. sausio 13-ąja. Dabar yra kitos sąlygos. Kokiais
buvome, tokiais būti nebegalime, bet labai svarbu per-
siorientuoti. Labai svarbu Europos tautų grupėje ne-
tapti paskutiniais. Esant mažiems, labai svarbu
būti įžvalgiais ir dinamiškais. Tame pačiame straips-
nyje jis pasidalijo įžvalgomis, ką reikėtų daryti
Lie tuvoje, kad išeiviai norėtų sugrįžti. Savo patari-
mus jis dėstė gimtojo krašto žmonėms, akcentuo-
damas že mės reikšmę, gimtinės grožį ir viso to pri-
taikymą turizmui:  

Žemės reikšmė išeiviui taip pat pasikeičia, bet šiuo
klausimu galime kai ką padaryti. Pavyzdžiui, aš gy-
venu užsienyje, gerai pažįstu Anykščių rajoną ir
jame esamą Rubikių ežerą, kuriame yra keletas salų.
Viena didesnė ir vadinama Didžioji sala. Savo vaiz-
duotėje aš matau joje pastatytą patogų viešbutį, jos
krantuose įruoštą gerą pliažą, o ežerą užveistą žuvi-
mis. Jei visa tai įvyktų, tai mane trauktų ten nuvyk-
ti, tuo pasinaudoti. Lietuvoje tokių ir panašių vietų
yra daug. Jei Lietuva bū tų paruošta turizmui, tai iš-
eivių grįžimui turėtų daug reikšmės ir že mės – tėvy-
nės – meilė stipriau pasi reikš tų tarp užsienio lietuvių.  

Profesorius paliko mokslo 
straipsnių ir knygų

J. Meškauskui rūpėjo ne tik  Lie tu vos ir jos žmo-
nių reikalai, jis pergyveno ir dėl netikslių terminų,
vartojamų lietuvių kalboje. Jau būdamas solidaus
100 metų amžiaus, jis dar ra šė straipsnius ir reiškė
savo nuomonę įvairiomis temomis. 2009 m. laik-
raštyje „Draugas” sausio 8 d. straipsnyje „Tarpka-
rinės Lietuvos klausimas” tautietis rašė: Nežinau,
kada ir kas nepriklausomą Lietuvos demokratinę vals-

tybę pradėjo vadinti „tarpkarine Lietuva”. Šio termino
anksčiau nebuvo, jis nieko nepasako, jis paneigia Lie-
tuvos nepriklausomybę. Istoriškai jis yra nesąmo-
ningas ir klaidingas. Jį iš lietuvių kalbos ir istorijos
reikia išbraukti, nes jis paneigia Lietuvos istorijoje patį
svarbiausią faktą: ne priklausomos Lietuvos demok-
ratinės valstybės įsteigimą ir egzistenciją.  Žodžiai
„tarpkarinė Lietuva” yra sugalvoti Lietuvos oku-
pantų ir nepagalvotai priimti tuometinės Lietuvos gy-
ventojų. <...>  Termino „tarpkarinė Lietuva” ar „tar-
pukario Lietuva” turi atsisakyti valdžia, visos įstai-
gos, gy voji lietuvių kalba ir spausdintas žodis.

Per visą savo ilgametę gydytojo praktiką  prof.
dr. J. Meškauskas išspausdino nemažai medicinos
mokslo straipsnių, buvo Amerikos lietuvių laikraš-
čių „Draugas”, „Tėvynės sargas” ir „Lietuvos en-
ciklopedijos” bendradarbis. Patarimais ir pinigais jis
prisidėjo prie Nepriklausomos Lietuvos Seimų pro-
tokolų išleidimo Čikagoje. 1989 metais buvo iš-
spausdinta 18 tomų po dešimt kopijų. Vieną iš tų de-
šimties komplektų įsigijęs, profesorius išsaugojo savo
asmeninėje bibliotekoje.  

J. Meškauskas dirbo su korporacijos „Gaja”
nariais, vėlesnių kartų išeiviais, daug rašė politikos,
ideo logijos klausimais. Mokslininkas pa rengė ir iš-
leido keletą medicinos knygų: „Skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos ankstyvos diagnozės ir gydymo
klausimu” (Kaunas, 1937);  „Dia beto problema ir jo
gydymas dabartiniu metu” (Kaunas, 1939); „Žalių vai-
sių ir daržovių dieta vidaus ligose” (Kaunas, 1939);
„Elektrokar diografijos pagrindai” (Vokietija [Nörd-
lingenas], 1947); „Gimdymų kontrolės klausimas”
(Roma (Italija), 1964);  „Medicina senovės Lietuvoje
ir vėlesniais laikais” (Roma, Itali ja, 1987). Kartu su
Vytautu Bagdanavi čiumi  dr. J. Meškauskas paren-
gė leidinį „Kuraičio palikimas lietuvių šviesuome-
nei” (Čikaga, 1983 m.). Svar biausias profesoriaus dar-
bas – „Lietuvos medicinos istorija” (1987) – daugiau
kaip 800 puslapių apimties veikalas, kurį Čikagoje iš-
leido Pa saulio lietuvių gydytojų sąjunga. Kny goje pa-
teikta daug medžiagos, įdomios ne vien medicinos ar
istorijos specialistams, bet ir visiems, be sidomin-
tiems nepriklausomos Lietu vos pagrindinių insti-

tucijų veikla. 
Mokslininkas paliko svarų indėlį Lietuvos me-

dicinos istorijoje, buvo išskirtinė Lietuvos mokyklos
ir medicinos mokslo asmenybė. Kazys Amb rozaitis
apie prof. dr. J. Meškauską rašė: Yra žmonių, kurie pa-
žįsta žmo nes tik vienu atžvilgiu, yra žmonių, kurie pa-
žįsta ir žmones ir gyvenimą. [J. Meškauskas] kaip tik
buvo vienas tų, kuris pažino žmones ir juos supantį gy-
venimą, todėl [pri]ėmė žmogų pilnai – su kūnu ir sie-
la. Jis buvo stiprus savo  principuose, todėl ir žmogui
pa gelbėti jis norėjo visapusiškai. Jis laikėsi dėsnio, kad
religija yra šviesos šaltinis žmogaus gyvenimui ir me-
dicinai. Gydytojas sugebėjo suderinti medicinos
mokslą ir katalikišką pa saulėžiūrą bei ateitinin-
kams būdingą idealizmą su visais biologiniais pro ce-
sais. 1987 metais tautietį už krikš čionišką visuomeninę
veiklą Popie žius apdovanojo Šv. Silvestro ordinu.

J. Meškausko palaikai 
parvežti į Anykščių rajoną

Prof. J. Meškauskas mirė sulau kęs 104 metų –
2010 metų spalio 21 dieną Beverly Shores, IN. Palai-
kai kremuoti, atgabenti į Lietuvą ir pa laidoti De-
beikių (Anykščių r.) kapi nėse. 

Profesorius visą savo gyvenimą aktyviai daly-
vavo lietuvių katalikiš kose ir medicinos organiza-
cijose ir tai akivaizdžiai matyti iš jo sukauptų ta tema
leidinių, tai atsispindi jo rank raščiuose bei straips-
niuose. Tau tiečio asmeninė biblioteka yra reikš-
mingas lietuviško rašytinio pa veldo, sukaupto išei-
vijoje,  palikimas,  todėl yra svarbu jį išsaugoti.
Anykš čių viešojoje bibliotekoje Krašto do kumentų
ir kraštotyros skyriuje veikia paroda „Lietuvos me-
dicinos istorijos” autoriaus asmeninė biblioteka, ku-
rioje eksponuojami iš prof. J. Meškausko asmeninės
bibliotekos rankraščiai, knygos, nuotraukos, jo veik-
los įvertinimą patvirtinantys apdovanojimai bei
kiti įvairūs dokumentai.

Audronė Berezauskienė – Anykš čių L. ir S. Di-
džiulių viešosios biblio tekos Krašto dokumentų ir kraš-
totyros skyriaus vedėja.

J. Meškauskas Vilniuje 1995. Algimanto Žižiūno nuotr.

Dr. Juozo Meškausko 104-ąjį gimtadienį švenčiant, 2010 m. „Draugo” archyvo nuotr.
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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



Melrose Park, IL Power Plant Services
ieško patyrusių CNC staklininkų (Com-
puter Numerical Control Machinists).
Darbas dviem pamainomis. 

Pasirašius  darbo sutartį  –
1 000 dol.  bonusas!
(vienkartinė premija)

Kreipkitės į Vince Tallarico
el. paštas: vtallarico@ppsvcs.com

tel. 708-514-0751
tinklalapis: www.ppsvcs.com

-----------------------
Power Plant Services is hiring
experienced CnC machinists

for first and second shift
job openings. 

$1000 signing bonus!

SKAITYKITE ,,DRAUgą” gREIčIAU! 
www. draugas.org
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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

PERKU JUVELYRInIUS DIRBInIUS,
mOnETAS, LAIKRODŽIUS, GInTARą

IR AnTIKVARInIUS DAIKTUS.
GALIU ATVYKTI Į nAmUS. 

tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

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

Reikalingas sandėlio darbuotojas
pilnai darbo dienai automobilių

pakrovimui į konteinerius. 
Būtinas legalus statusas

(dokumentai), pageidautina
darbo su krautuvu patirtis.

tel. 708-907-3005

Reikalingas sandėlio
darbuotojas pilnai darbo dienai

pakavimo skyriuje. 
tel. 708-930-5290

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

!

!

!

!

Lietuvius suburiantis laikraštis

3 raidės:
AVA – EMU – ESĖ – TIK.

5 raidės:
DĖMĖS – EDEMA – OCHRA – ŠAKĖS.

6 raidės:
ANOKIA – CHALVA – DVIESE – ĖDRŪNĖ – ESKIMĖ – GIPSAS –
ĮSTABA – KRYKLĖ – LIBELA – LUPIKĖ – MASERU – ONASIS –
RUANDA – SPŪDIS – SUSKIS – TRAUMA.

7 raidės:
ABĖCĖLĖ – ABORTAS – ABRISAS – AFALINA – AFIKSAS –
AJERYNĖ – ANISTON – ANTIENA – BATATAI – BRAIŽAS –
CITROEN – DEMETRA – EGLŪNAI – GRĖBĖJA – INTAKAI –
ĮSPAUDA – YPATYBĖ – JAUTENA – JOVARAS – KAŽKIEK –
LATVIJA – LUKŠTAS – NIEKADA – PETARDA – PIEMENĖ –
PUANTAI – RAROTAI – ROKERIS – RONDINO – SENATOR –
STIRNOS – TOTEMAS.

9 raidės:
MOLBERTAS – VOKIEČIAI.

Surašymas Nr. 102
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. 
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,,Sugar mountain” –
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inkstų per-
sodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy venimo kely. Bet

gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šekspy rinio masto dramos su-
de damoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo Strat-
 ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolai-
kinis pa sakojimas apie lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas ame-
rikietišku pentimento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros
mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mai-
rie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėd-
sakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlu-
 gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Di džiosios kinų sie-
nos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipina su Dorothy Sayers de-
tektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Ster-
ne ,,The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo,
kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa-
 simetę žvaigždėse. 

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valsti-
jos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) 

Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Ke-
letas stambesnių palikimų
užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

KALBA  VAIKAI Viva Vivaldi  koncertas

Dainora audryla@ameritech.net • Ruta rutasida@hotmail.com, 219-512-3493

Šventumo priešai – tai tokie blogi žmonės, kurie juokiasi iš kitų, pra var-
džiuoja kitus vaikus arba mušasi ir stumdosi. Pas mus kieme toks ber-
 niukas visada trukdo žaisti mergai tėms. Kartą mes norėjome paspor-

 tuo ti, tai jis paslėpė mūsų kamuolį. Mes  labai ilgai to kamuolio ieškojome
ir net negalėjome pasportuoti. Paskui tokia maža mergaitė važinėjosi dvi-
ratuku ir labai užsinorėjo gerti. Kai ji nubėgo į namus atsigerti, tai tas ber-
 niukas paslėpė jos dviratuką už krū mo. Mergaitė neberado savo dvira tuko
ir pradėjo verkti. Bet aš mačiau, kur jis paslėpė, ir parodžiau tai mergai-
tei. Tai tada tas berniukas mane pavadino išdavike. Aš tai jam nieko nesakiau
ir neprasivardžiavau, o jis taip negražiai kalbėjo ir juokėsi iš tos mažos mer-
gaitės.

Ainė, 6 metai

Man atrodo, kad šventumo prie šai – tai tokie žmonės, kurie netiki, kad
Dievas yra. Mano pusbrolis sako, kad Dievo nėra. Ir močiutė, kuri eina
į bažnyčią, viską išsigalvoja. Kai krikš tijo mano brolį, tai tas pusbrolis

buvo atėjęs tik torto pavalgyti. Jis net nepasveikino mano broliuko ir net
į bažnyčią nebuvo atėjęs, kai jį krikštijo. Bet nieko, močiutė truputį išgy-
vena dėl to mano  pusbrolio, bet sako, kad visada meldžiasi už jį. Ji galvo-
ja, kad kai jis dar labiau paaugs, tai tada jau patikės, jog Dievas yra, ir kad
visi, kas tiki į Dievą, yra daug geresni už tuos, kur netiki. Aš irgi kartais
už pusbrolį pasimeldžiu per vaikiš kas Mišias, kai nueinu į bažnytėlę.

Benas, 6 metai

Kai man mama skaitė vaikišką Bibliją, tai ten buvo parašyta, kad šven-
tumo priešai buvo tokie, kur Die vulį prikalė prie kryžiaus. Kai Dievui
buvo blogai, tai jie juokėsi iš Jo ir paskui dar davė atsigerti labai rūgš-

taus vyno. Aš irgi tokį filmuką mačiau, ir pas tokią labai gerą tetą mes su
kitais vaikais irgi filmuką žiūrėjome. Bet Dievas ant jų vis vien nesupyko.
Jis tik meldėsi ir paskui, kai visi jau užsinorėjo valgyti, jiems davė duonos
ir žuvies. Aš tai žuvies nemėgstu, bet ten jie daugiau nieko neturėjo.  Blo-
 giukai prikalė Dievą prie kryžiaus, o Jo draugai paskui Jį palaidojo. Tai tie,
kur buvo blogiukai, ir buvo prie šai.

Darija, 5 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
Artuma 2019 m. lapkritis

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

Lapkričio 30 d., 
sekmadienį, 7 val. v. 

visus mielai kviečiame 
stabtelėti, užsimerkti ir 

pasinerti į stebuklingą  ir
amžiną Vivaldi ciklą
, ,METŲ LAIKAI” .

KUR? Šv. Onos bažnyčioje 
(Saint Ann of the Dunes Church):

433 East golfwood Rd., 
Beverly Shores, IN 46301.

Koncertas skirtas paremti 
užsienio lietuvių bažnyčias.

Auka –10 dol.

Šventųjų priešai – tai blogiukai

Gruodžio 7 d.,  šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) rengiama pamoka, kurios metu menininkas Don
Astras ir jo žmona Kathy pamokys sukurti kalėdinių puošmenų iš šiaude-
lių. Pamokos kaina 25 dol., muziejaus nariams – 10 dol. Kviečiame regist-
ruotis tel. 773-582-6500 arba el. paštu info@balzekasmuseum.org



Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
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Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

http://draugokalendorius.org

JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Park apylin-
kės pirmininkui visuomenininkui

A † A
VIKTORUI KELMELIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį ALDONĄ PLA-
ČIENĘ su šeima, visus gimines, artimuosius bei drau-
gus. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės pirmi-
ninkei, lietuvybės puoselėtojai

A † A
BIRUTEI ZALATORIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojau-
tą vyrui VYTAUTUI, dukroms SNIEGUOLEI ZALA-
TOREI ir ALEI IVAŠKIENEI su šeima bei giminėms ir
artimiesiems. Liūdime kartu su jumis.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

A † A
SIGITUI ZUBKUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai VIDAI, sūnui
LINUI, dukterims MIRGAI ir MARGARITAI.

Benius Žemaitis

A † A
MARAI VYGANTIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
dukroms MONIKAI ir KRISTINAI bei  jų šeimoms.

Šiaurės Amerikos ateitininkai

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

10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VYTAUTĄ ČEKANAUSKĄ

Prisimename savo draugą, LR generalinį garbės kon-
 su  lą Los Angeles, patriotą, tar navusį Lietuvai.

Albinas, Vita, Zina ir Marius Markevičiai
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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

�  Šių metų lapkričio 20 d., trečiadienį,
1 val. p. p. JAV LB  Lemonto apylinkės So-
cialinių reikalų skyrius kviečia visus į
skaityklą PLC Lemonte, kur matysite
keletą ištraukų iš LRT ir LaisvėsTV  sukurtų
rimtų ir juokingų dokumentinių filmų.

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus
į atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio
paminėjimą ir susitikimą su Artūru Jaku-
boniu. A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lie-
tuvis, oficialiai pėsčiomis įveikęs Appala-
chian kelią (3542 km). Apie kelionės sun-
kumus ir nuotykius išgirsite atvykę į Šau-
lių namus, 2417 W. 43rd St., Chicago, IL,
60632. Renginys nemokamas. Tel. pasi-
teirauti: 773-875-4531.

� Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje ku-
nigas Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias už
visuomenininką ir bendruomenės veikėją
a. a. Viktorą Kelmelį. Kviečiame atvykti
pasimelsti ir pagerbti nusipelniusį lietu-
vybės puoselėtoją. Po šv. Mišių bus vaišės
centro kavinėje.

�  Lapkričio 28 d., ketvirtadienį kvieči-
ame į Padėkos dienos pietus Lietuvių
klube St. Petersburg, FL. Kartu vaišin-
simės drauge dėkodami už gyvenimo
grožį. Auka 20 dol. Jeigu įsigysite bilietus
iš anksto, iki lapkričio 17 dienos, mokėsite
18 dol. Tad nedelsdami registruokitės
skambindami Ritai 847-502-4291 arba
jai rašydami el. paštu: RitaBezdicek@hot-
mail.com

BILIETAI: www.dainava.us - 800-838-3006 - Pasaulio lietuvių centre,
Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijoje - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

$25   suaugusiems (iš anksto)   -   $30  suaugusiems (koncerto dieną)
$10   jaunimui (iki 17 metų)   -   (iki 9 m. nerekomenduojama)

lietuvių meno ansamblis

Chorinės muzikos koncertas ir 

apmąstymai Advento ir

Šv. Kalėdų proga.

DIEVO ŽODIS IŠĖJO IEŠKOTI, KAS BUVO PRARASTA

2019 m. gruodžio 21 d.,

šeštadienį,

7 val. v.

Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčioje

6812 S. Washtenaw Ave.

Chicago, IL

Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešate savy per amžių.

Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai.
Sidabrinės rasos veda braidžiot…

Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,

Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.

Šimtamylias batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —

Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

JAV LB Marquette Park apylinkės bendruomenė sveikina laikraštį ,,Draugas”
ir visą  jo kolektyvą  su gražiu 110 metų jubiliejumi ir linki dar tiek pat
ir daugiau metų gyvuoti bei džiuginti mus visus! 

Tuo pačiu kviečiame visus dalyvauti mūsų kylančios bendruomenės
renginiuose. Tikrai nenusivilsite!

Bilietus galima įsigyti Marquette Park bažnyčioje, ,,Old Vilnius”, ,,Lithuanian Plaza”
ir Balzeko muziejuje.                                                               AUKA BAŽNYČIAI 20 DOL.

2019 m. gruodžio 1 d. 1 val. p. p.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčia

6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL 60629 


