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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 166 dienos!
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Uragano Harvey kelyje – ir lietuvių namai

Gatvės virto upėmis.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 2 dol.

uo praėjusio sekmadienio Amerika ir visas pasaulis
sekė tropinio uragano Harvey sukeltą chaosą Texaso
valstijoje esančiame Houstono mieste ir apylinkėse. Nesibaigiančios liūtys, uragano sugriauti namai ir milžiniški potvyniai, kurie iš namų išvarė arba juose įkalino
tūkstančius žmonių, atrodė, turėjo žadinti bejėgiškumo

Audriaus Brazdeikio nuotr.

jausmą. Tačiau gyventojai ne tik patys saugojosi, bet ir
padėjo kitiems: būriai gelbėjimo tarnybų darbuotojų, karių, policijos pareigūnų, ugniagesių ir paprastų savanorių dirbo gelbėdami žmones, gabendami juos į saugias
prieglaudas. Laukimas, kada baigsis stichijos šėlsmas, užsitęsė.
– 3 psl.

90-metis – įžanga į 100-metį
Menų paviliota – 4 psl.

Kaip šuo su kate:
padauža Smilga – 14 psl.

Šį sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, gražiojoje lietuvių
šventovėje Marquette Parke, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, prasideda visą savaitę truksiantys Šiluvos atlaidai. Šiemet jie ypatingi, nes sutampa su bažnyčios pašventinimo 60-mečiu ir Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos įkūrimo 90-mečiu. Jubiliejaus išvakarėse
kalbamės su šios parapijos klebonu kun. Jauniumi Kelpšu.
– 10 psl.

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

Svarbu ne vesti, bet būti vedamam
KUN. GEDIMINAS KERŠYS
uo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti
į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo
seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną
prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į
šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!” O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone!
Tu man papiktinimas, nes mąstai ne
Dievo, o žmonių mintimis”.
Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų
visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir
tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo
darbus. (Mt 16, 21–27)

N

Brangieji, šio sekmadienio evangelijoje apaštalas Petras tampa Kristui
papiktinimu. Dar praėjusį sekmadienį
Petras buvo išgirtas dėl jo ištartų žodžių, išpažįstant Jėzaus mesijiškumą:
Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! (Mt
16,16). Dieviškosios šviesos apšviestas šv. Petras atpažįsta Jėzuje Mesiją,
tačiau jo išpažinimas dar nėra tobulas.
Mokinys suvokia Mesiją esant „dievišku žmogumi”, kuris grąžins Izrae-

liui jo galią ir prestižą. Tačiau Jėzus
prisistato esąs „žmogiškas Dievas”,
kenčiantis tarnas iki gėdingos mirties ant kryžiaus, kuri jo laukia ir yra
neišvengiama. Tai išgąsdina mokinius
ir, aišku, patį Petrą, kuris ir vėl pirmasis stengiasi Jėzų „apsaugoti”: Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!
Nors izraelitai ir laukė ateisiančio
Mesijo, tačiau jų Mesijo samprata buvo
visiškai priešinga tam, koks Jėzus pasirodo: Žmogaus Sūnus atėjo ne kad
jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo
gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį (Mk 10, 45). Lauktasis valdingas ir
galingas Mesijas pasirodė kaip tarnas, kad apreikštų Dievo gailestingumą
ir meilę.
Todėl Jėzus sugriauna klaidingus
Petro troškimus ir čia pat kviečia jį suprasti jo tarnystės mesijiškumą. „Eik
šalin, šėtone!” suprantama kaip: „Eik
už manęs, paskui mane!” Taigi šie Jėzaus žodžiai yra antrasis kvietimas Petrui.
Petras norėjo eiti priekyje, bet ką
sako Viešpats? „Eik už manęs!” Eidamas priešakyje tu esi priešais Jėzų, o
sekdamas – tapsi mokiniu. Jei kas nori
eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,
tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.
Kaip suprantame, kad turime pasiimti savo kryžių? Kokį kryžių galime pasirinkti?
Dažniausiai atpažįstame savo kryžių kančioje. Nė vieno žmogaus neaplenkia skausmas ir kančia, pasireiš-

kianti įvairiausiomis skirtingomis formomis, ir kiekvieno reakcija labai skiriasi: vieni pasiduoda, sugniūžta, kiti
– kovoja. Tačiau ir vieni, ir kiti sąmoningai ar nesąmoningai šaukia: „Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?”
Mes visuomet turime pasirinkimo
galimybes, kaip pakelsime ir nešime
savo kančios kryžių. Net kai žvelgiame
į Kalvarijos kalną, regime tris kryžius.
Pirmasis kryžius – Šventojo kančia,
antrasis – kančia atgailaujant, trečiasis – atmetimo kančia. Kaip priimame
savąją kančią? Ar imame savo kryžių
klusniai ir nuolankiai, aukodami savo
kentėjimus dėl aukštesnio tikslo –
Dangaus Karalystės, ar pasipiktinę
burnojame ir priekaištaujame?
Vienas jaunuolis gyveno nelabai
tvarkingą, nelabai sąžiningą ir dorą gyvenimą. Mėgo šaipytis iš kitų, skriausti, apgaule išvilioti pinigus, pardavinėti
pavogtus daiktus. Kartą jis sunkiai
susirgo. Gydytojai nedavė jam daug vilties, nes liga greitai progresavo ir vaistai jau negalėjo padėti. Jie patarė jam
susitikti su kunigu ir atvirai pasikalbėti. Kunigui atvykus, jiedu nuoširdžiai kelias valandas bendravo. Dvasiškis jam priminė Jėzų, jo gyvenimą
ir kančią ant kryžiaus, prisikėlimą ir
naują amžinąjį gyvenimą. Jaunuolis
pamena, kad buvo girdėjęs apie tai
pirmosios komunijos pamokose. Vėliau
susigraudinęs sutiko atlikti išpažintį ir
priimti ligonio patepimo sakramentą.
Tiesdamas rankas į kunigą, kalbėjo:
„Žiūrėkite, tėve, kaip tuščiomis ran-

komis aš iškeliauju į amžinybę”. Net
kunigui buvo graudu klausytis jo skundo ir jausti jo susijaudinimą, matant jo
gailestį, kad jis neturi gerų darbų keliaujant link amžinybės. Kunigas paėmė kryžių, įspraudė į ligonio rankas
ir tarė: „Nebėra dabar tuščios tavo
rankos. Imk savo kryžių ir sek paskui
Jį. Jis tavęs neapleis”. Ir jaunuolis
mirė pilnas pasitikėjimo.
Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus yra naujos gyvenimo kokybės
pradžia. Dėl Velykinio Kristaus įvykio
naujasis gyvenimas tapo ne filosofinė
idėja, bet reali gyvenimo galimybė.
Kiekvienam krikščioniui Jėzaus Kristaus kryžiaus įvykis yra gyvenimo
centras, į kurį nukreipti visi žmogaus
lūkesčiai, viltys ir svajonės.

Rugsėjo 1-oji daugiatautėje mokykloje
Rugsėjo 1-ąją švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė sutiko daugiatautėje, 27-erius metus gyvuojančioje mokykloje – Vilniaus lietuvių namuose.
Mokykloje šiemet mokosi apie 400 mokinių. Tai 35
tautybių vaikai iš viso pasaulio, dauguma jų lietuviškos kilmės. Tarp šiemet mokyklą baigsiančių abiturientų – 11 skirtingų tautybių vaikai.
irmą kartą šioje mokykloje šiemet mokysis
vaikai iš Vietnamo, Turkijos ir Norvegijos. Mokykla kasmet priima vaikus iš karo nuniokotos Rytų Ukrainos. Vilniaus lietuvių namuose mokosi ir jaunuoliai iš tolimų šalių – Argentinos,
Urugvajaus, Venesuelos.
18-ai pirmokų, kurie taip pat skirtingų tautybių
ir ne visi kalba lietuviškai, ministrė išdalino valstybės 100-mečiui skirtus pirmokų pasus.
Pradėję mokytis šioje mokykloje bet kurio amžiaus vaikai pirmus metus lanko išlyginamąją klasę, kurioje 22 val. per savaitę mokosi lietuvių kalbos,
ir po metų visi jau puikiai kalba ir mokosi iš lietuviškų vadovėlių. Mokyklai tenka tikrai neeilinė misija suvienyti tiek įvairių tautybių, papročių, reli-
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gijų skirtingų vaikų, išmokyti juos lietuvių kalbos,
stengtis, kad čia jie jaustųsi saugiai ir gerai.
„Jei savo mokyklą vadinate namais, o tai labai
jaučiasi būnant čia šiandien, kur stiprus bendruomenės jausmas, tai visi kartu galite nuveikti daug
gražių dalykų ir pasiekti didelių tikslų. Čia namai
visai šiai daugianacionalinei bendruomenei. Atvi-

romis akimis ir širdimis nerkit į didžiulį žinių pasaulį, kur jūsų laukia daug žinių, paslapčių ir įdomių dalykų. Visiems linkiu sėkmingų naujų mokslo metų”, – su Lietuvių namų bendruomene pasisveikinusi bene 7 kalbomis sakė ministrė J. Petrauskienė.
Rugsėjo 1-osios šventėje mokykloje skambėjo ir
gruziniškos dainos, ir lietuviška „Kepurinė”, ir
švedų populiarios dainos aranžuotė fleitai.
ELTA
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Uragano Harvey kelyje – ir lietuvių namai
Kaip jautėsi lietuviai, kurių namai yra gamtos stichijos zonoje?
Houstone ir jo apylinkėse gyvenančius tautiečius kalbinome trečiadienį,
rugpjūčio 30 dieną. Tą dieną, kai kuriose
apsemtose vietovėse vanduo pamažu
pradėjo slūgti, iš po storų debesų sluoksnio pasirodė saulė. Telefonu pakalbintas
Houston gyvenantis Lietuvos garbės
konsulas William Altman pasakė, kad jų
su žmona Danguole namai nenukentėjo, nors gatvės buvo patvinusios. Garbės
konsulo žiniomis, jų Houstone ir apylinkėse gyvenančios lietuvių šeimos taip pat smarkiai nenukentėjo. ,,Danguolė šiuo metu išvykusi padėti kaimynei, kurios namus užpylė vanduo”, – sakė W. Altman.

Houstono gyventojai įsitikino: leistis į kelionę užlietais keliais yra labai pavojinga.
ti į darbą, universitetas nedirba. Visa šeima esame namuose. Nemažai kelių apsemta. Tačiau vanduo pamažu pradeda slūgti. Pradėjo šviesti saulė. Išvažiavęs iš
namų pasižvalgyti mačiau, kad šiandien pradėjo dirbti vienas restoranas, žmonės stovi eilėje, norėdami pavalgyti.
Nors ir čia, Missouri City, prieš prasidedant uraganui, buvo paskelbta evakuacija, tačiau mes savo
namų nepalikome. Prisiminėme 2008 metus, kai žmonės
buvo raginami evakuotis. Daugelis paklausė, išvažiavo
iš namų. Bet keliaudami į saugesnes vietas greitai ėmė
strigti susidariusiose automobilių spūstyse. Tūkstančiai žmonių įstrigo keliuose, dauguma neturėjo vandens
ir maisto.
Mes šiais metais laukdami uragano Harvey, tikėjomės blogiausio scenarijaus ir jam rengėmės. Iš pranešimų žinojome, kad stipraus vėjo nebus, todėl šįkart
namo langų neužkalėme. Prisipirkome vandens ir
maisto produktų, kurių mūsų keturių asmenų šeimai
galėtų užtekti penkioms dienoms. Teko gerokai pastovėti eilėse, kai kur net porą valandų. Mūsų namas vieno aukšto, todėl visas maisto atsargas nunešiau į palėpę.
Surinkome kai kuriuos daiktus ir juos taip pat sukėlėme
į palėpę. Pasirūpinau ir kai kurių įrankių, kurie praverstų, pavyzdžiui kirvį – prireikus juo galima būtų prakirsti stogą ir taip gelbėtis, jeigu vandens lygis katastrofiškai smarkiai pakiltų. Nuolat internetu stebėjome
Brazos upės vandens lygį. Mums pasisekė, kad elektra
buvo dingusi labai trumpam. Gedimas per trumpą laiką buvo likviduotas. Taigi, turėjome ryšį su pasauliu –
internetą.
Uraganas prasidėjo nuo smarkaus lietaus. Atokiau
nuo mūsų namų esančios gatvės pradėjo tvinti. Tvino
greitkeliai. Maždaug už 3–4 mylių nuo mūsų esančioje
gyvenvietėje tornadas sugriovė dešimt namų. Žinau, kad
ugniagesiai evakavo apie 700 žmonių. Pasiskambiname
su draugais, pažįstamais, kurie irgi smarkiai nenukentėjo. Vienas kolega gyvena Houstono centre, tai jų
šeima išsikraustė iš namų. Kitas įsikūręs maždaug už
keliolikos mylių į rytus nuo mūsų. Jis kvietė mus prisiglausti pas juos. Bet paskui paaiškėjo, kad vanduo
buvo pakilęs iki pat jo namų slenksčio.
Šiais metais stichijos padarinių likvidavimui yra
neblogai pasirengusios visos gelbėjimo tarnybos. Mūsų
apylinkėse pasirodė kariškiai, atvažiavo talkininkų iš
aplinkinių miestų, rajonų. Mūsų šeimai pasisekė, kad
namai nenukentėjo, tačiau dalis vietos apylinkių gy-

ventojų persikraustė į specialias prieglaudas, įrengtas prie bažnyčių ir kitur. Mano vienas sūnus, kuris
yra Raudonojo Kryžiaus savanoris, taip pat važiavo
padirbėti ir padėti nuo uragano nukentėjusiems
žmonėms.

Danguolė Špakevičiūtė Altman, organizacijos
,,Baltic-American Freedom Foundation” Direktorių
valdybos narė:
Houstonas yra didžiulis miestas, jame gyvena
keli milijonai žmonių. Ir net jeigu keli procentai jų
nukentėjo, tai susidaro dideli skaičiai. Mes su lietuviais palaikėme ryšį, tačiau, kiek žinau, man pažįstamos lietuvių šeimos nenukentėjo. Šiandien tikrai
padėjau tvarkytis kaimynei, į kurios namus prasiskverbė vanduo. Nors ji gali gyventi tame name, bet
jį reikės remontuoti, keisti grindis. Todėl dabar
daug darbo yra iškraustyti lentynas, paruošti specialistams apžiūrėti namą, ir įvertinti patirtą žalą.
Žmonės vieni kitiems padeda kaip galėdami. Šiandien
vieno indų restorano darbuotojos vaikščiojo ir nešiojo
maistą labiausiai nukentėjusių namų gyventojams.
Jos sakė, kad tokiu būdu nori padėti. Į pagalbą nukentėjusiems atėjo ir kai kurie mokiniai. Neabejoju,
kad pamažu viskas sugrįš į savo vėžes.

Audrius Brazdeikis, mokslininkas, fizikos
mokslų daktaras, Houstono universiteto profesorius:
Mūsų šeima įsikūrusi Houstono pietinėje
dalyje, Missouri City, maždaug 27 mylios nuo tos
vietos, kur buvo uragano epicentras. Todėl mūsų
apylinkės taip smarkiai nenukentėjo. Tačiau mes
taip pat pajutome uragano padarinius. Šiandien
dar nedirbo dauguma aplinkinių parduotuvių, taip
pat mieste esančiose mokyklose nevyksta pamokos. Paskelbta, kad vaikams į mokyklą nereikia
eiti iki rugsėjo 4 dienos. Aš iš universiteto irgi gavau keletą žinučių telefonu, kad nereikia atvyk-

Audriaus Brazdeikio nuotr.

Taip atrodė apylinkės netoli nuotraukų autoriaus A. Brazdeikio namų

Nukelta į 7 psl.
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VA k A R I S
Redaktorius Amandas Ragauskas

S

u Justina susipažinome prieš
gerą dešimtmetį, ir vėlgi, kaip ir
su poetu Donaldu Kajoku bei jo
dukra Kotrina – per tuometinę
Šiaulių dramos teatro aktorę Olitą Dautartaitę. Justina Grumšlytė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kartu su savo kurso kolegomis buvo paskirta dirbti į Šiaulių dramos teatrą.
Deja, Šiaulių dramos teatre Justinai
dirbti ilgai neteko. Po pirmojo sezono
ji išvyko į JAV ir nusprendė ten pasilikti ilgesniam laikui. Olita Dautartaitė, sužinojusi Justinos ketinimus, pranešė
man džiugią naujieną, kad į Los Angeles (LA) atvyksta jauna, gabi dramos teatro aktorė. Tuo metu Los Angeles
Dramos sambūrio veikla buvo prigęsusi,
ir mes su Olita manėme, kad naujos aktorės atvykimas veiklą pagyvins. O išėjo
taip, kad jos atvykimas davė pradžią
naujam „Just Millin Around” teatrui.
Pirmą kartą su Justina pasimatėme
per kasmetinį Lietuvių dienų festivalį. Su
žmona Veronika pasikvietėme ją pasisvečiuoti. Tą vakarą ir užsimezgė mūsų
draugystė, kuri tęsiasi ir dabar. Per dešimtmetį po kartu kurto „Just Millin
Around” teatro vėliava nuveikta daug
įdomių darbų.
Mano nuostabai, Justina pasipasakojo, kad parašė pjesę „Du-2” ir pakvietė mane joje vaidinti. Pradžioje pasimečiau ir nežinojau, ką jai atsakyti.
Nors jau buvau LA Dramos sambūrio
senbuvis ir nuo 1992 metų vaidinau visuose jo pastatymuose, bet su tikra, profesionalia aktore scenoje niekada neteko būti. O čia dar ir pjesės autorė bei
režisierė. Bet ko dėl teatro nepadarysi!
Po ilgų įtikinėjimų, kad viskas bus gerai, sutikau, ir dėl to labai džiaugiuosi.
Justina buvo labai kūrybinga ir dėmesinga. Kiekviena repeticija man buvo
naujas teatro meno pažinimas. Premjera
pavyko. Įsidrąsinome. Paprašę draugės, pjesę išsivertėme į anglų kalbą.
Kompiuterio pagalba pasigaminome
teksto titrus ir, išsinuomoję vieną iš
teatriukų Hollywoode, suvaidinome
pjesę amerikiečių žiūrovams.
Vėliau vyko „Auksinės vinies” nominacijų vakarai, dar vienos Justinos parašytos pjesės, „Smėlio dėžė”, pastatymas, Bernardo Brazdžionio išeivijos
menininkų kiemelio įkūrimas ir daug
įvairių kultūrinių renginių – kiemelyje ir
parapijos salėje.
Bet šį kartą Justiną Brazdžionis kalbinu ne kaip aktorę, pjesių autorę ar režisierę, bet kaip dailininkę.
Miela Justina, iš kur Tavyje tiek talentų? Gal tai slypi šeimos genuose?
Niekada nemąsčiau apie tuos
„duotus” talentus. Manau, daugelis iš
mūsų juos atsinešame, tik dažnai jie
būna prislopinti, slypi kažkur giliai
pasąmonėje, o kartais klikt... ir atsirakina. Aplinkoje, kurioje augau ir
brendau, netrūko kūrybos ir išmonės.
Nuo mažens lankiau dramos būrelį,
dalyvavau skaitovų konkursuose, žaidžiau krepšinį. Kiekvienai progai
pasitaikius, mama mus visapusiškai

Menų paviliota

Justina Brazdžionis menininkų svajonių šalyje – Italijoje.

Kvietimas į parodą.
lavino: vesdavo į spektaklius, parodas, įvairaus žanro koncertus. Dar būdama vaikas, kol mama dirbo, „dalyvaudavau” senolių folklorinių ansamblių repeticijose. Taigi įvairiapusiška tuometinio gyvenimo kultūrinė
aplinka mane, be abejo, veikė. Buvau
įdėmi stebėtoja. Supratusi, kad profesionaliai žaisti krepšinį – ne mano pašaukimas, pasirinkau aktorės specialybę – įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją Vilniuje.
Čia prasidėjo naujas, įdomus mano
gyvenimo etapas: tiek daug kino ekranuose ar teatro scenose kino ir teatro įžymybių vienoje vietoje nebuvau
mačiusi! O jie visi tokie žmogiški – su
tavimi, jauna studente, kalbėjo kaip su

Justinos darbų parodos fragmentas.

subrendusia asmenybe. Mane tai labai
žavėjo. Sunkus aktoriaus kelias man
taip pat patiko, į paskaitas ne ėjau, o
skridau, laukdavau, ką nauja atneš
kita diena. Mūsų aktorių kursas buvo
rinktas Šiaulių dramos teatrui, tad
baigusi akademiją dar su keturiais
kurso draugais išvykome dirbti į Šiaulius.
Vėl naujas, įkvepiantis etapas ką
tik iškeptam aktoriui. Čia susipažinome su tokiais žinomais, puikiais
aktoriais, kaip amžinos atminties Pranas Piaulokas, Olita Dautartaitė, Juozas Žybūda, Antanas Venckus, Jūratė
Budriūnaitė, Inga Norkutė ir kitais, kurie labai šiltai mus priėmė į savo būrį.
Mes labai noriai puolėme į naujų spektaklių pastatymus. Man pasisekė, kad
vienu metu dirbau trijuose pastatymuose, tad ilsėtis ir tinginiauti nebuvo kada. Tikros scenos užkulisiai, scena, kuri prožektorių šviesoje virsdavo
kažkokiu nepsakomu stebuklu. Jaučiausi savo vietoje, savam kelyje. Esu
dėkinga likimui, kad turėjau tokį nepakartojamą gyvenimo etapą, tačiau
gyvenimas susiklostė taip, kad netrukus atvykau į Los Angeles ir čia likau.
Taigi dar vienas gyvenimo etapas
– nežinomybės. Manęs laukė visai kita
kultūrinė ir socialinė aplinka.
Atsakant į klausimą, iš kur tiek tų
talentų – dabar pati susimąsčiau. Gal
tuose gyvenimo etapuose esi priverstas
įsigilinti į savo vidų ir vis nenustoti ieškoti? Pasidaro nuobodu ir neįdomu
gyventi, kai užsisėdi vienoje vietoje:
vieną porciją ledų sušlamšti labai gar-

Asmeninio albumo nuotr.

du, o po 100-osios porcijos – ima pykinti. Taigi turbūt tokia esu, kad vis
ieškau.
Šiais metais dalyvavai Los Angeles lietuvių dailininkų parodoje, kurią rengė Lietuvos generalinis konsulatas LA. Kokie
įspūdžiai iš parodos?
Labai džiaugiuosi, kad LA įsikūręs
Lietuvos generalinis konsulatas atlieka ne tik oficialias funkcijas, bet imasi gražios iniciatyvos ir kultūrinėje
plotmėje. Konsulato surengta lietuvių
išeivių paroda labai pasisekė. LA to dar
niekada nebuvo. Su malonumu sutikau
dalyvauti ir džiaugiuosi, kad buvau priimta į garbingų, nusipelniusių dailininkų, menininkų tarpą.
Parodą aplankė rekordinis įvairių
etninių grupių žmonių skaičius. Atsiliepimai – tiek žiūrovų, tiek pačių dalyvių – buvo puikūs. Mums, parodos dalyviams, buvo didelis nustebimas išvysti ir susipažinti su „pasislėpusiais”
LA lietuviais menininkais. Buvo turtinga, graži paroda, nenusileidžianti jokiai kitai parodai Los Angeles. Man pačiai buvo malonu pristatyti savo darbus
kitoje aplinkoje, išgirsti pastabų, nuomonių, pamatyti besišypsančius ir
mano paveiksliukams naujas istorijas bekuriančius stebėtojus. Tikiuosi,
kad LA įsikūręs Lietuvos konsulatas su
visa šaunių žmonių komanda ir toliau
kels kultūrinį LA lietuvių lygį, jungs
įvairias išeivių kartas ir kartu ties plačius tiltus su Lietuva. Čia gyvenantys
menininkai, manau, su malonumu
prisijungtų prie įvairių tarptautinių
projektų. O kaip kitaip papasakosi Pasauliui: Kas Ta Lietuva?!
Šių metų birželio mėnesį savo asmeninę parodą surengei dailininkų mekoje –
Italijoje. Prašau su „Draugo” skaitytojais pasidalinti savo įspūdžiais apie šią šalį ir parodą.
Kaip jau minėjau anksčiau, provokuoju save naujiems iššūkiams, idėjų įgyvendinimui, kad linksmiau ir
prasmingiau būtų gyventi. Vėlgi šis
įvykis man pačiai įrodė, kad nieko
nevyksta atsitiktinai. Mūsų šeimos
draugas, kuris pusę metų gyvena LA,
o kitą pusę Italijoje, užsiminė, kad turėčiau surengti parodą Italijoje. Jis
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pats – gerai žinomas dailininkas, buvęs UCLA (University of California,
Los Angeles) meno profesorius –
pasisiūlė ir organizuoti. Parodinių
darbų daug neturėjau, o buvo ir
šiek tiek neramu: aš savo darbus rodysiu meno mekoje – Italijoje!??? Ilgai negalvojusi sutikau. Nustūmiau
dvejones į šalį ir ėmiausi darbo.
Per 5 mėn. paruošiau apie 30 naujų
darbų, kurie buvo parodyti Italijos, Bani Di Luca nerealaus grožio,
bene VI amžiuje įkurto miestelio
vienoje iš galerijų. Esu dėkinga Dalytei Lovett, kuri mano kūrybinių
ieškojimų kelyje yra dešinioji ranka. Ji net nedvejojusi leidosi su manimi į kelionę ir parodos atidarymą
Italijoje. Džiaugiuosi, kad manimi
patikėjo ir mano parodos globėjas
bei jos rengėjai. Savo itališkomis
bendravimo manieromis jie džiūgavo ir sakė: „Bravo!” Jiems tik
buvo šiek tiek keista, kad aš, lietuvaitė, atkakau iš Los Angeles, o ne
tiesiai iš Lietuvos. Juokavau, kad ne
visi keliai veda tiesiai į Romą. Kartais reikia perskristi vandenyną,
kad pasiektumei Italiją. Bet taip
įdomiau, tiesa?
Aplankėme įstabiąją Florenciją, Romą, Vatikaną, Pizza, Lucca.
Negalėjau atsigrožėti italų istoriniu,
architektūriniu, meno paveldu. Kaip
patys italai sako: „Italija priklauso
Pasauliui”, gal todėl jie tokie atlapaširdžiai, linksmi, draugiški, daug
kalbantys ir gestikuliuojantys.
Mane, meno žmogų, tai įkvepia. Visur stebėjau žmones, – kaip jie bendrauja. Besimėgaudama rytinės kavos skoniu, imdavau paišyti mažus
eskizus, tai, ką patiriu ir matau čia
ir dabar. Man tai buvo žaidimas. O
gal tai pavirs į naują atvirukų seriją? Štai, pavyzdžiui: vienoje iš siaurų Florencijos gatvelių, netoli Duomo Katedros, dar tik atsidarinėja
maža kavinukė ir šalia esanti sūrių
ir dešrų parduotuvėlė. Moteris ir senyvo amžiaus vyras šnekučiuojasi,
valydami ir šluodami šaligatvį, apdulkėjusį nuo kasdien praeinančių
turistų žingsnių. Jie kalbasi, skėsčioja rankomis, juokiasi, vėl kalbasi, gestikuliuoja. Įdomu – apie ką?
Turbūt visai ne apie dulkes ar turistus. Gal apie kitoje gatvelės pusėje, trečio aukšto balkono vazone
augančius, itališkoje saulėje besipuikuojančius gražuolius pomidorus... Štai ir istorija – trumpas kino
siužetas. Tie, kurie matė mano darbus, žino mano kūrybos stilių. Jie
aiškiai jaučia trumpų istorijų, jų
personažų siužetų temas. Leisdama fantazijai lietis per kraštus,
mintimis dažnai pakalbinu savo
personažus: žmogelius, gyvūnėlius,
namelius, kad jie pabustų ir imtų
„gyventi”. Jau net sunku pasakyti,
kiek darbų „gyvena” Pasaulyje. Po
tikrai pasisekusios asmeninės parodos mano darbai iškeliavo į Didžiąją Britaniją, Japoniją ir netgi
Australiją. Taigi jie atras naujus namus. Man jie nebepriklauso.
Ši kelionė ir paroda įkvėpė naujiems sumanymams. Labai norėčiau, kad tuo džiaugčiausi ne viena,
bet džiaugsmą galėtų patirti ir kiti
mano draugai – kolegos menininkai,
kuriuos pažįstu tiek Lietuvoje, tiek
Los Angeles. Tikiuosi, pavyks įgyvendinti kultūrinius mainus. Tikiu, kad Pasaulį gali išgelbėti menas
savo harmonija, šiltomis spalvomis, sustabdyta akimirka ir itališkoje saulėje nokstančiais pomidorais.

Kalbino Amandas Ragauskas
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Moksleiviai tiki
lietuvių kalbos
ateitimi
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Dešimtokai su Ovidijumi Balandžiu, kuris buvo pamokos svečias ir mokė žemaičių kalbos.

…Ir niekuo kitu tauta neapreikš
savo širdį, sielą ir dvasią taip, kaip
savo kalba… Vydūnas
yvendami už Atlanto, augindami vaikus ir anūkus, daugelis
esame susirūpinę, ar ateityje
mūsų vaikai kalbės lietuviškai, ar išliks
lietuvių kalba, kai anglų kalba vyrauja
visame pasaulyje. Vaikai vis mažiau
nori skaityti knygas, technologijos vis
labiau paveikia vaikus ir jaunimą. Dar
sunkiau jiems skaityti lietuvių kalba. Mokytojai lituanistinėje mokykloje vis didesnę pamokos dalį skiria žodyno aiškinimui ir turtinimui.
Eina į pabaigą LR Seimo paskelbti
Lietuvių kalbos metai, 2018 m. minėsime Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį. Todėl Los Angeles Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos direktorė Marytė
Sandanavičiūtė-Newsom paskelbė šūkį
– išmokti 100 naujų žodžių – ir pakvietė visus aktyviai įsijungti.

G

O ką apie lietuvių kalbą galvoja
mokyklos vyresnieji mokiniai
Brigita Gedgaudaitė, 10 kl. Mano
draugės angliškoje mokykloje neturi
ryšio su savo kultūra. Jeigu ir važiuoja į šeštadieninę mokyklą, neturi ten
svarbių draugių ir draugų, kad ten liktų ir išmoktų kinietiškai arba kaip nors
kitaip. Čia, lietuviškoje mokykloje,
mūsų draugai stumia mus išmokti lietuvių kalbą, ir praktiškai tampa mūsų
antra šeima, nes mes beveik užaugome
kartu. Tą ryšį sukuria vasaros stovyklos su draugais. Kalbėti lietuviškai
yra smagu. Kalba padaro mus individualius, skirtingus nuo žmonių, kurie
gali kalbėti tiktai angliškai. Mums
reikia tai išsaugoti.
Danielė Serkovaitė, 10 kl. Logiškai
mąstant – lietuvių kalbos žinoti nebūtina. Už 100 metų beveik visi lietuviai
išmirs ir kultūra bus pamiršta. Bet dabar lietuvių kalba yra reikalinga ir
svarbi. Be lietuvių kalbos man būtų
neįmanoma kalbėtis su giminaičiais.
Man labai svarbu susijungti su savo šeima, nes aš labai retai su ja matausi, ir
jeigu nemokėčiau lietuviškai, būtų
sunku bendrauti. Man gėda būti kambary su kitu lietuviu ir nežinoti, kaip
pasakyti sakinį. Aš išmokau lietuvių
kalbą, kad galėčiau bendrauti su kitais
žmonėmis, kurie yra tos pačios kultūros kaip aš.
Gabija Petrulytė, 10 kl. Lietuvių

kalba yra labai svarbi man ir kitiems
lietuviams. Mūsų kalba – viena seniausių, gyvuojančių pasaulyje, todėl
mums reikia kalbėti, kad ji gyvuotų.
Mūsų kultūra išskiria mus iš kitų tautų pasaulyje. Be kalbos mūsų stovyklos,
mokyklos, choro, šokių grupės, skautai ir ateitininkai neegzistuotų, o lietuvių bendruomenės pradėtų nykti.
Man lietuviškos organizacijos labai
svarbios, nes mano tėvai susitiko Dainavos stovykloje. Aš lankiau ją ir susidraugavau su daug žmonių, kurie gyvena kituose miestuose. Mano daug šeimos narių gyvena Lietuvoje. Labai
lengva su jais susikalbėti, ir aš to nenoriu pamesti. Be kalbos mūsų kultūra neegzistuotų. Labai svarbu, kad
mes ateity kalbėtume lietuvių kalba.
Remigijus Bruožis, 10 kl. Kalbėti
lietuvių kalba yra labai svarbu, nes
mūsų kultūra yra ypatinga. Man ir
mano šeimai yra labai svarbu išlaikyti lietuvybę ir lietuvių kalbą, nes tai
mus laiko prie mūsų prosenelių šaknų.
Lietuvių kalba jungia visą Lietuvą,
jos istoriją ir kultūrą.
Gintaras J. Baipšys, 10 kl. Mano
pirmoji mintis: gal mums reikėtų
skelbti lietuvišką renesansą! Mums
verta tą kalbą išlaikyti, nes jeigu mes
neišlaikysime kalbos, kas išlaikys?
Dingo daug kalbų, dingo tautos. Jei mes
neišlaikysime savo kalbos, nebus skirtumo tarp mūsų ir kitų žmonių. Reikia
turėti lietuvišką spaudą, kad žmonės
galėtų skaityti. Jeigu nenorime, kad
mūsų žodynas susiaurėtų, reikia plėsti savo lietuvišką žodyną.
Tomas Ragus, 10 kl. Žinoma, mums
reikės daugiau anglų kalbos, juk gyvename Amerikoje. Bet man atrodo,
kad klausimas yra neteisingas. Mums
lietuvių kalba yra svarbi, nes kažkas
gali atsitikti lietuvybei. Mums, lietuviams, reikia suprasti, kad mes gal ne
visada turėsime Lietuvą. Jeigu mes čia
išlaikysime Lietuvos kultūrą ir kalbą,
lietuvybė niekur neprapuls.
Lelija Kazlauskaitė, 10 kl. Reikia išlaikyti lietuvių kalbą, nes tai svarbiausia mūsų kultūros dalis. Kalba
padeda daugiau sužinoti ir apie šokius, dainas, istoriją ir t.t. Jeigu nemokysime savo vaikų, istorija ir kultūra išnyks. Lietuvių kalba yra labai
svarbi lietuviams, daug žmonių žuvo,
kad apsaugotų ją ir savo kultūrą. Nenorime, kad jų gyvenimas būtų paaukotas veltui. Jeigu visi kalbėtų tiktai
angliškai ir galvotų taip pat, visi būtų
tos pačios kultūros. Kultūros suteikia
įvairovę, ir tai yra geras dalykas. Kalba miršta, kai tėvai nemoko savo vaikų nuo mažens. Aš nesu prieš anglų
kalbą kaip pasaulinę kalbą, bet norėčiau, kad visi mokėtų nors dvi kalbas.
Laurynas Anton Aritz, 10 kl. Mūsų kalba yra mūsų kultūra ir niekada neturi išnykti. Lietuvių kalba turi dau-

giau negu tūkstančio metų istoriją ir
pasakoja apie mūsų žmones ir gyvenimą. Savo angliškoje mokykloje aš nesitikėjau išgirsti lietuvių kalbos, bet atsirado vienas mokinys iš Lietuvos,
kuris žaidžia krepšinį, ir mes kiekvieną dieną šnekamės lietuviškai.
Justinas Memėnas, 10 kl. Aš nežinau,
ar lietuvių kalba bus man reikalinga ateityje, bet manau, kad mes turime kalbėti lietuviškai, kad išlaikytume savo
kultūrą. Lietuvių kalba yra viena seniausių kalbų, kuria kalbama šiandien. Prarasti ją būtų liūdna. Kadangi
vis daugiau ir daugiau žmonių pasaulyje kalba angliškai, mes prarastume
savo ypatingumą, kuris skiria mus
nuo kitų. Juk nenorime matyti, kaip
lietuvių kalba miršta po visų kančių,
kurias Lietuva išgyveno, kai buvo okupuota. Žuvusiųjų dėl jos auka būtų
veltui.
Andrius Rugienius, 10 kl. Kalba yra
didžiausias tautos turtas – ji leidžia
žmonėms bendrauti, padeda jaustis
lietuviu. Kalbėdami lietuviškai galime
geriau suprasti vienas kitą, dainuoti
tas pačias dainas ir skaityti knygas. Jeigu gyvenčiau Lietuvoje, daug geriau
kalbėčiau lietuviškai. Dėl naujų technologijų dabar pasaulyje daug vartojama anglų kalbos. Lietuvių kalbą išlaikyti nebus lengva, nes kuo daugiau
kalbi angliškai, tuo sunkiau rasti lietuviškų žodžių.
Lietuvių kalba, viena seniausių pasaulio kalbų, yra sunki ir graži, ją reikia saugoti nuo išnykimo. Ją mėgino
sunaikinti Lietuvos priešai, bet negalėjo, nes lietuviai priešinosi. Mano
proprosenelis buvo knygnešys. Sunku
patikėti, kad žmonės taip mylėjo savo
kalbą, kad net rizikavo savo gyvybe.
Norėčiau geriau mokėti kalbėti ir rašyti lietuviškai, bet neturiu daug laiko
kalbėti namuose, nes sportuoju ir daug
mokausi. Aš esu laimingas, kad tėvai
ir visa mūsų šeima kalba lietuviškai.
Smagiausia kalbėti lietuviškai, kai
esame tarp kitų ir nenorime, kad jie suprastų apie ką mes kalbame! Aš manau, kad lietuvių kalba neišnyks, kol
pasaulyje bus lietuvių, kurie didžiuojasi, kad yra lietuviai.
Ignas Kirkila, 10 kl. Nors žinau,
kad anglų kalba galima susišnekėti beveik visame pasaulyje, manau, kad turime kalbėti lietuviškai, tęsti tai, ką
davė mums tėvai, norėdami išlaikyti
lietuviškas tradicijas ir kultūrą. Ypač
svarbu lietuviškai kalbėti namuose
su savo vaikais.
Julija Kasputytė, 10 kl. Kai aš užaugsiu, su savo vaikais kalbėsiu lietuviškai. Dabar žinau, kad kol kas ne taip
gerai kalbu arba linksniuoju, bet aš mokausi kalbėti taisyklingai ir labai stengiuosiu. Lietuvių kalba yra tokia ypatinga, todėl nenoriu pamiršti, iš kur
mes atėjome.
Nukelta į 15 psl.
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Trijų koplytstulpių šventinimas
Rugsėjo 16 d. Ateitininkų namuose –
Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Meistras Dainius Kopūstas atnaujina Jono Muloko koplytstulpį, kuris anksčiau stovėjo dr. Jono Adomavičiaus
,,Sodybos” darželyje Marquette Parke. Koplytstulpis dabar puoš Ateitininkų namus Lemonte. Ten yra atnaujinamas ir Antano Poskočimo koplytstulpis (d.), pastatytas partizano Juozo Lukšos-Daumanto atminimui.

A

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

teitininkų namuose šeštadienį, rugsėjo 16 d.,
vyks prasminga šventė – lietuviškų koplytstulpių šventinimas. Vakaras prasidės 5 val. p. p. šv.
Mišiomis 5 val. v. Šv. Mišias aukos kun. Gintaras Vitkus, SJ. Po pašventinimo apeigų visi dalyviai bus kviečiami prie lengvų patiekalų vakarienės stalo.
O kuo ypatingi tie koplytstulpiai, kurie bus pašventinti tą rudens vakarą? Jie nėra nauji, ir kiekvienas
turėjo kitą kūrėją bei atsiradimo Ateitininkų namuose istoriją. Pateikiame trumpų žinių apie kiekvieną. Informacija gauta iš koplytstulpių projektuotojų, jų šeimų ir archyvų, saugomų Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre Čikagoje.
Antano Poskočimo – Daumanto koplytstulpis
Vienas koplytstulpis prie Ateitininkų namų
stovi daugiau kaip trisdešimt metų. Jį projektavo
daug metų Lemonte gyvenęs lietuviškų kryžių
meistras Antanas Poskočimas (1905–2000). Koplytstulpis buvo pastatytas partizanui Juozui Lukšai-Daumantui (1921–1951) pagerbti. Tai koplytstulpis, ant
kurio lentos parašyta: „Juozui Lukšai-Daumantui ir
visiems žuvusiems kovotojams už Lietuvos laisvę
prisiminti. Korp! Grandis 1986”. Šio partizano vardu pasivadino ir Jaunujų ateitininkų kuopa, veikusi
Čikagos šiauriniuose priemiesčiuose, o dabar sujungta ir veikianti su anksčiau Čikagoje veikusia
Prano Dielininkaičio – kuopa. Dviejų didvyrių – Daumanto ir Dielininkaičio vardu pavadintų kuopų susirinkimai vyksta Ateitininkų namuose visus mokslo metus, kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį. Įeidami pro Ateitininkų namų duris, jaunieji kuopų nariai gali matyti jų bendravardį koplytstulpį. Metams
bėgant garbingajam partizanui atminti skirtas koplytstulpis nuo Čikagos žiemų ir lietaus gerokai nukentėjo, ir atėjo laikas jį atnaujinti.

Razgaičių šeimos koplytstulpis
Antrojo koplytstulpio istorija iš dalies sieja dvi
šeimas. Mažasis koplytstulpis buvo padovanotas
Ateitininkų namams. Jo projektuotojas buvo Philadelphijoje gyvenantis Kazys Razgaitis, kryžių padovanojęs savo tėvams, Aleksandrai ir a. a. Pranui

Razgaičiams, kurie ilgai gyveno netoli Clevelando.
Kazys koplytstulpį baigė apytikriai 1971–1972 m., tuo
metu, kai jis buvo studentas Ohio State University.
Koplytstulpis yra mažesnio dydžio, bet ne miniatiūrinis, o truputį didesnis už krepšininką. Razgaičių
šeimos atžalos buvo ilgamečiai Dainavos stovyklautojai ir vadovai. Kazys savo tėvų namus norėjo papuošti lietuvišku koplytstulpiu, ir jo modelis apie 50
m. stovėjo prie šeimos numylėtos Dainavos (Manchester, MI) įvažiavimo kryžkelės. Tai Detroite gyvenusio Viktoro Veselkos (1916–1983) projektuotas
koplytstulpis. A. ir P. Razgaičiams jų sūnaus dovanotas koplytstulpis labai patiko, ir jie nenorėjo jo laikyti lauke, todėl jis ilgai buvo laikomas jų namuose. Po vyro mirties, kai A. Razgaitienė nutarė keltis
iš Clevelando ir gyventi pas dukrą kitoje valstijoje,
jos šeima nutarė koplytstulpį pasiūlyti Ateitininkų
namams. Ateitininkų namų valdybai sutikus, 2017
m. koplytstulpis buvo atgabentas į Lemontą ir dabar
stovi Ateitininkų namų laiptinėje. O Dainavos kryžkelėje stovintis V. Veselkos „didysis” koplytstulpis
stovi iki šių dienų ir jį globoja bei prižiūri Dainavos
stovyklavietės taryba bei talkininkai.

Jono Muloko „Sodybos“ koplytstulpis
Trečiojo koplytstulpio istorija galėjo baigtis
liūdnai, tačiau baigėsi laimingai. JAV didesnių, anksčiau pastatytų lietuviškų kryžių ir koplytstulpių dar
galima rasti prie lietuvių bažnyčių, pastatų, kapinėse
ir privačių namų kiemuose. Tačiau bažnyčioms, kitoms patalpoms ir namams perėjus į kitų savininkų
rankas, nežinoma, kaip lietuviško katalikiško paveldo simboliai bus vertinami ar gerbiami. Tokiu atveju kartais kryžius ar koplytstulpius prireikia
perkelti į naują vietą. Architekto Jono Muloko
(1907–1983) paveldas yra nuostabus. Jo projektai (kai
kurie vėliau vykdyti kartu su sūnum architektu
Rimu Muloku) – tai bažnyčios (Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia Čikagoje, Atsimainymo – Maspeth,
NJ, East St. Louis lietuvių bažnyčia); kryžių bei koplytstulpių yra Čikagoje, New Yorke, Kennebunkporte
(Maine), Augsburge (Vokietijoje) bei kitur. Vienas
projektas paruoštas, nors nepastatytas Panevėžio apskrityje, dabartinėje ateitininkų Berčiūnų stovyklavietėje.
Kai kurie J. Muloką yra pavadinę tautinės architektūros pradininku. Jo darbus žymi lietuviški
katalikiški simboliai bei ornamentai. Tuo pasižymi

ir jo projektuotas koplytstulpis, anksčiau stovėjęs
1972 m. lietuvių įsigytoje „Sodyboje” pastatų komplekso kieme Marquette Parke, Čikagoje. Šiam arch.
Jono Muloko projektuotam ir inž. Antano Janonio
statytam plieno ir vario koplytstulpiui ALVUD-as
1977 metais surengė vajų, ir dosnių aukojusiųjų dėka
koplytstulpis puošė sodybos kiemą tol, kol Lietuvių
namų sodyba buvo lietuvių nuosavybė. 2016 m. Ateitininkų namų valdyba
koplytstulpiui pasiūlė
naują vietą. Jis perkeltas dalimis, atnaujintas
ir dabar puošia Ateitininkų namų kiemą Lemonte.
2014 m. Augsburge,
Vokietijoje, buvo atnaujintas Jono Muloko
1945 m. projektuotas
kryžius buvusioje išvietintųjų (DP) stovykloje, kur pokario metais
prisiglaudė apie 2000 lietuvių, pasitraukusių iš
karo blaškomos Lietuvos. O šiais metais jo
projektuotas koplytstulpis, Ateitininkų namų valdybos trumpiau
pavadintas „Muloko/Sodybos” koplytstulpiu, bei
anksčiau stovėjęs vyresnius lietuvius globojusio
dr. Jono Adomavičiaus (1911–2006) Lietuvių namų
sodybos kieme California gatvėje, puoš Ateitininkų
namų kiemą Lemonte. Įdomu, kad vieną Ateitininkų namų kieme pastatytą kryžių pastatė Korp!
Grandis, o šio kito koplytstulpio, radusio užuovėją
pas ateitininkus, vienas pagrindinių užsakytojų
priklausė kitai ateitininkų korporacijai – medikų
„Gajai”.
Visi trys kryžių meistrai – Jonas Mulokas, Antanas Poskočimas ir Viktoras Veselka buvo paminėti
prieš penkerius metus (2012 m.) mokslininkės Skaidrės Urbonienės parašytame straipsnyje „Kryždirbystė išeivijoje: religingumo ir/ar lietuviškumo
manifestacija” (Lietuvos etnologija 12(21): 51–74).
Jame autorė teigė, kad JAV jaunesnės kartos nebepuoselėja kryždirbio amato ir meno… Ji taip pat teigė, kad kryžių statymas, šventinimas ir vėliau prie
jo vykstantys lietuvių bendruomenės susirinkimai,
minėjimai tarnauja lietuviškumo palaikymui. Visa
tai buvo paminėta kaip praeities išraiška, renginiai,
veikla kartos, veikusios po Antrojo pasaulinio karo.
Gal mokslininkė turėtų vėl apsilankyti JAV ir pamatyti naujai suprojektuotus ir pastatytus kryžius
ir koplytstulpius, pvz., jos straipsnyje minėtoje Dainavos stovyklavietėje Michigano valstijoje ir Lemonte, kur pamatytų naujus kryžius jos straipsnyje minėtame Kryžių kalnelyje priešais Pal. Jurgio Matulaičio misiją. Kviestume pamatyti taip pat ir anksčiau kryždirbių pastatytus ir kitur stovėjusius kryžius bei koplytstulpius, kurie buvo saugomi, atnaujinami ir šventinami naujose vietose Ateitininkų namuose bei kieme…
Ateitininkų namų trijų koplytstulpių atnaujinimo ir pašventinimo šventė yra Ateitininkų valdybos sumanymas, o atnaujinimo darbus, su valdyba pasitaręs, atlieka darbštusis Ateitininkų namų prižiūrėtojas Dainius Kopūstas, kuris turi staliaus talentą bei kitų tokiems atnaujinimams reikalingų gabumų.

Ateitininkų namų valdyba kviečia šių trijų koplytstulpių
meistrų, vykdytojų ir pagalbininkų šeimų narius ir visus Ateitininkų namų narius bei rėmėjus dalyvauti koplytstulpių
šventinimo vakare rugsėjo 16 d. Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Dr, Lemont, IL. Turint klausimų galima kreiptis į valdybos pirmininkę Dainę Quinn dainequinn@gmail.com

Uragano Harvey kelyje – ir lietuvių namai
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Nuslūgus potvyniui, vandens užpilto namo šeimininkai priėmė sprendimą: būstas parduodamas.

Liuda Flores, Houstono gyventoja, prieš prasidedant uraganui, atvykusi į Čikagą:
Iš namų išvykau ne todėl, kad bėgau nuo artėjančio uragano Harvey. Taip sutapo, kad kaip tik tam
laikui iš anksto buvau suplanavusi dviejų savaičių
kelionę, kurios metu norėjau aplankyti Čikagoje gyvenančią dukrą Liną ir Ohio valstijoje gyvenančią
pusseserę. Išskridau ketvirtadienį, kai Harvey jau
buvo susiformavęs Meksikos įlankoje. Žinojome,
kad link Houstono artinasi audra, bet neįtarėme, kad
tai iki 4 balų sustiprėsiantis baisus uraganas, kuris,
užuot nukeliavęs tolyn, pasiliko kelias dienas virš
Houstono. Penktadienį kai pradėjo lyti, tai nenustojo
penkias dienas. Prieš išvykdama iš namų, pripirkau
vandens, konservuoto maisto atsargų. Nepirkau greitai gendančių maisto produktų, nes jeigu ilgam
dingtų elektra, išsijungtų šaldytuvas ir tas maistas
iš karto sugestų. Namuose liko vyras Gustavo. Su juo
kasdien pasikalbame telefonu. Mūsų kaimynai yra
labai draugiški, todėl nuolat jį aplanko, porą kartų
net atvežė pagamintus pietus. Mūsų namas senas,
tvirtas, stovi aukštesnėje vietoje, todėl vanduo jo nepasiekė. Vanduo ,,atėjo” tik iki pirmo laipto (iš
viso yra penki laiptai). Bet šalia namų esanti gatvė
atrodo kaip ežeras. Internete skaičiau, kad Harvey
atnešė istoriškai didžiausią kiekį kritulių.
Aš pamenu 2001 metais Texas valstijoje siautusią tropikinę audrą Allison. Jos metu mes su vyru buvome išskridę į Dallas švęsti anūkės gimtadienio. Pamenu, tuomet viena oro linijų bendrovė šventė sukaktį ir ta proga bilietai buvo labai pigūs. Todėl nusprendėme nevažiuoti penkias valandas automobiliu, nes lėktuvo bilietas kainavo tik 30 dolerių. Kai
grįžome iš Dallaso, oro uosto mašinų aikštelėje dirbo siurbliai. Ne iš karto supratome, kodėl. Viskas paaiškėjo tuomet, kai atidarėme savo automobilio dureles. Iš salono pliūptelėjo vanduo. Pasisekė, kad taksistas sutiko mus aplinkiniais keliais pavežti iki vietos, esančios netoli namų. Nes keliai buvo užlieti. Po

to senos mašinos teko atsisakyti, ji liko nebepataisoma. Dvi savaites negalėjome nusipirkti naujo automobilio, nes juos gaminančios bendrovės buvo
patyrusios didelių nuostolių – apie 50 tūkstančių naujų aikštelėse stovėjusių automobilių sugadino potvynis. Laimė, kad vieni pažįstami turėjo seną ,,Oldsmobile”, kurį mums paskolino. Juo važinėjome dvi
savaites, kol pagaliau galėjome nusipirkti naują.
Tuomet manėme, kad tai buvo istorinis potvynis. Bet
dabar matome, kad gali būti dar baisiau.

Sigita Šulaitytė, dailininkė:
Tik trečiadienį grįžau į namus, iš kurių turėjome evakuotis šeštadienį. Džiaugiuosi, kad potvynio
metu į mano namus pateko palyginti nedaug vandens
– grindys buvo apsemtos maždaug per kelis centimetrus. Tačiau gatvėje prie namų buvo tiek vandens,

Iš namų evakuojami žmonės savo automobilius paliko vandens valiai.

Audriaus Brazdeikio nuotr.

S. Šulaitytės nuotr.

kad brendant jis siekė pilvą. Toks vandens lygis buvo
ir kai kurių kaimynų kambariuose. Pas mus lynoti
pradėjo penktadienio rytą. Vakare lietus sustiprėjo,
pylė su žaibais ir perkūnais. Ramiai užmigome, bet
šeštadienio rytą vanduo pradėjo semti gatvę. Lietus
nesiliovė, tokio nebuvome matę, tai buvo tiesiog
biblinis lietus. Netrukus pasirodė National Guard savanoriai. Jie rekomendavo palikti namus. Mačiau,
kaip kai kurie kaimynai susisodino šeimas ir išvažiavo. Vanduo gatvėje vis kilo. Mūsų namuose gyvena keturi šunys, vienas iš jų labai ligotas. Nusprendėme ir mes nepasilikti, paklusti tai gelbėtojų rekomendacijai. Vėliau sužinojome, kad po kurio laiko
mūsų namų rajone pasirodė armijos kariai ir paskelbė privalomą evakuaciją, neklausdami, ar kas to
nori. Visi pasilikusieji buvo išplukdyti iš namų. Pasiruošti išvykimui tiems žmonėms buvo skirta tik 10
minučių. Taigi, kol dar vanduo nebuvo taip smarkiai
pakilęs, mes patys į mašiną susisodinome visus keturis šunis, aš pasiėmiau piniginę su kortelėmis ir dokumentais, savo ir šunų vaistus, viską susikroviau į
kuprinę, ir išvažiavome savanorių nurodyta kryptimi. Pasiėmėme du narvus šunims, daugiau neturime.
Žinojome, kad yra įsakymas į laikinąsias prieglaudas
ir viešbučius su šunimis priimti tik tuo atveju, jeigu
jie yra uždaryti narvuose. Bet mes negalėjome į du
narvus sugrūsti keturių šunų. Todėl teko miegoti automobilyje, pastatytame ,,Wallmart” prekybos centro aikštelėje. Ta naktis buvo košmariška. Šunys
kaukė, mums miegoti ant sėdynių buvo nepatogu. Tačiau jau kitą dieną buvo pakeistas nurodymas ir buvo
leista į prieglaudas ir viešbučius žmones priimti su
savo augintiniais, net jeigu šie ir nėra uždaryti į narvus. Tuomet mes jau galėjome išsinuomoti viešbučio
kambarį. Nakvynės kaina šoktelėjo dvigubai. Už
anksčiau 85 dolerius kainavusį kambarį sumokėjome 180. Verslininkai pelnėsi iš nelaimės. Tačiau ne
visi taip elgėsi. Degalinėje matėme, kaip prie keliolikos žmonių su šunimi grupės priėjo moteris ir paklausė, ar jie turi kur prisiglausti. Išgirdusi neigiamą atsakymą, pakvietė visus apsistoti savo namuose. Dar vienas pavyzdys – Houstone populiari milžiniškomis erdvėmis garsėjanti babtistų bažnyčia, pavadinta jos pastoriaus Joel Olsteen vardu, nepriėmė
to biblinio potvynio iš namų išvarytų žmonių. Tačiau
greta jos stovinčios čiužinių ,,Mattress Mack” parduotuvės savininkas filantropas Jim Mclngvale svetingai atidarė duris ir leido žmonėms įsitaisyti ant
naujų čiužinių. Negana to, vežė jiems valgyti.
Trečiadienį vanduo ėmė slūgti, mes grįžome į
savo namus. Pasižiūrėjus, kaip nukentėjo kai kurių
kaimynų namai, mūsų atrodo visai neblogai. Žinoma,
teks gerokai pasidarbuoti, kol išvalysime vandens suneštą purvą. Kaimynė pasakojo, kad potvynio iš
lauko išvarytos pelės okupavo namus. Vieną negyvą
žiurkę ta moteris surado stalčiuje. Teko girdėti, kad
pas kai ką į svečius atkeliavo ne tik pelės, bet ir gyvačių. Bet tą girdėjau ne iš pirmų lūpų. Beje, vieni
kaimynai, kurių namą labai suniokojo vanduo, jau
kitą dieną pakabino lentelę, kad namas parduodamas.

Kalbino Virginija Petrauskienė
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NATO rūpi Baltijos erdvės saugumas
Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 31–
rugsėjo 1 d. Lietuvoje lankėsi JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Frederick Benjamin
Hodges.
Vilniuje generolas susitiko su Prezidente Dalia Grybauskaite, krašto
apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku.
Buvo aptarta saugumo situacija regione, JAV parama saugumo stiprinimui, tolesni planai dėl NATO atgrasymo priemonių įgyvendinimo, NATO
priešakinių pajėgų dislokavimo ir karinio rengimo klausimai.
JAV sausumos pajėgų vadas taip
pat vyko į Ruklą, kur susitiko su Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių
pajėgų bataliono kovinės grupės vadovybe, lankėsi Pabradėje, kur šią savaitę dalyvauti bendrose pratybose
su Lietuvos ir kitų sąjungininkų šalių
kariais atvyko naujoji JAV rotacinių
pajėgų karių pamaina.

JAV karinių oro pajėgos pakeitė
keturis mėnesius Baltijos šalių oro
erdvę saugojusius Lenkijos karinių
oro pajėgų karius. Ateinančius keturis
mėnesius saugumą Baltijos šalių oro
erdvėje JAV kariai užtikrins su naikintuvais F-15C „Eagle”. Baltijos šalių
erdvę taip pat saugos Estijos karinių
oro pajėgų Aviacijos bazėje Amaryje
dislokuoti Belgijos karinių oro pajėgų
naikintuvai.
NATO oro policijos misijos vykdymą virš trijų Baltijos valstybių perima 48-osios Naikintuvų eskadrilės
kariai iš JAV „Lakenheath” bazės,
esančios Jungtinėje Karalystėje.
JAV kariai misijoje Baltijos valstybėse dalyvaus penktą kartą. Prieš tai
JAV kariai Baltijos šalių oro erdvę
saugojo 2005, 2008, 2010 ir 2014 metais.
NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė 17 sąjungininkių šalių. JAV kontingento misija bus
45-oji nuo jos vykdymo pradžios 2004
metais.

Pirmokėliams – ypatingi pasai
Vilnius (ELTA) – Rugsėjo 1-ąją
visi šalies ir užsienio lietuviškų mokyklų pirmokai gavo po ypatingą dovaną – Lietuvos pirmoko pasą, kuris
šiemet kitoks nei įprastai. Jis skirtas
Lietuvos valstybės šimtmečiui ir iš esmės atnaujintas, dar labiau pritaikytas
mažiems vaikams. Pasą kūrė žinomi
menininkai: poetas, rašytojas Liutauras Degėsys ir knygų dailininkė Sigutė Chlebinskaitė.
Šiemetiniame pirmoko pase išskirti esminiai Lietuvos šimtmečio
istorijos įvykiai, pabrėžiamas kiekvieno indėlis į valstybės kūrimą. Turinys dėliojamas chronologine tvarka,
pagal mėnesius, o kiekvieno mėnesio
pavadinimo reikšmę iliustruoja L. Degėsio sukurtas ketureilis. Pase vai-

kas gali fiksuoti jam svarbius įvykius, paskirtas atvartas, kur tėvai,
draugai, mokytojai ar žymūs žmonės
galės įrašyti linkėjimus.
„Pasas gali būti kalendorius, dienoraštis ir maža užrašų knygelė. Joje
yra 12 lapų, skirtų kiekvienam metų
mėnesiui. Juose galima žymėti savo
nuotykius, aplankytas vietas, susitikimus su įžymiais žmonėmis. Pirmoko pasas po kelerių metų padės prisiminti, kaip sekėsi pirmaisiais metais
mokykloje”, – sako L. Degėsys.
Vyresniems mokiniams skirta
elektroninė žaisminga, interaktyvi
paso versija, kur Lietuvos šimtmečio
istorija pasakojama plačiau: www.lietuva.lt/vaikams.

Mokslininkai rado šimtmečių senumo daiktų
Vilnius/Klaipėda (Vakarų ekspresas) – Prieš metus tarp Girulių ir
Olando Kepurės aptiktą naują Kukuliškių piliakalnį tyrinėjantys Klaipėdos universiteto archeologai čia rado
šimtmečių senumo daiktų.
Piliakalnyje per beveik mėnesį
kasinėjimų rasta apie 300 kuršių puodų šukių, maždaug 50 gabaliukų gintaro žaliavos, aptiktas ir židinys spėjamo statinio viduje, kitokios piliakalniams būdingos struktūros.
„Kukuliškių piliakalnio tyrimai
leidžia naujai pažvelgti į kuršių turėtos gynybinės sistemos ant jūros kranto istoriją. Tai raktas, kuriuo dabar atrakinta spyna, saugojusi tūkstantmečio senumo paslaptis. Viliuosi, kad
šiųmečiai piliakalnio tyrimai – tik

Washingtonas (ELTA) – Imdamosi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją, JAV šaliai nurodė uždaryti savo
konsulatą San Francisce ir po vieną
sparną atstovybėse Washingtone ir
New Yorke.
Valstybės departamentas teigia,
kad šis žingsnis – JAV atsakas į Kremliaus nurodymą sumažinti šalies diplomatų skaičių Rusijoje. Departamento atstovė Heather Nauert sakė, kad
taip JAV ir Rusija taps lygiavertės,
nes viena kitos teritorijose nuo šiol turės po tris konsulatus.
Anksčiau Maskva, reaguodama į
JAV įvestas sankcijas, Washingtonui
nurodė sumažinti savo diplomatinių atstovybių darbuotojų Rusijoje skaičių.
JAV savo diplomatų skaičių buvo priverstos sumažinti 755 darbuotojais.
Valstybės sekretorius Rex Tillerson tuomet pareiškė, kad į Rusijos
veiksmus JAV atsakys iki rugsėjo mėnesio.
Rusijos biurai turi būti uždaryti

Rusijos konsulatas San Francisce nustos
veikti
Getty Images nuotr.
iki šeštadienio. Įsakymas galioja ir
Rusijos „kanceliarijos sparnui” Washingtone bei „konsuliniam sparnui”
New Yorke.
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas, telefonu kalbėdamasis su JAV valstybės sekretoriumi
Tillerson, išreiškė apgailestavimą dėl
tokio Washingtono sprendimo. „Maskva atidžiai išnagrinės amerikiečių paskelbtas priemones, o tuomet pateiksime oficialią savo reakciją”, – rašoma
Rusijos URM išplatintame pranešime.

Norėtų siųsti daugiau stebėtojų
Briuselis (BNS) – NATO paskelbė,
kad stebėti kitą mėnesį vyksiančių
Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų nusiųs tris ekspertus, bet nori, kad
abi šios šalys leistų pratybas stebėti didesniu mastu.
Rusija ir Baltarusija sako, kad
rugsėjo 14 dieną prasidedančiose pratybose „Zapad 2017” dalyvaus mažiau
nei 13 tūkst. karių. Pagal tarptautines
taisykles, šalys turėtų įsileisti daugiau stebėtojų, jei dalyvaujančių karių
būtų daugiau.
NATO atstovė spaudai Oana Lungesku sakė, kad minimi ekspertai dalyvaus Baltarusijoje ir Rusijoje rengiamose „lankytojų dienose”, į kurias
buvo pakviesti.
Tačiau ji pažymėjo, kad pagal tarptautines taisykles stebėtojai gali gauti „informacijos apie pratybų scenarijų ir pažangą, galimybių pasikalbėti su
atskirais kariais apie pratybas ir skraidyti virš pratybų” teritorijų.

Karinių pratybų eigą apibrėžiančios taisyklės yra išdėstytos Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 2011 metų Vienos dokumente.
NATO vadovas Jens Stoltenberg
ragina peržiūrėti Vienos dokumentą.
Jis tikisi užsitikrinti pakankamą paramą pakeitimams, kurie leistų stebėti
iš anksto neskelbtas pratybas ar karinius mokymus. Taip pat – kad „nedidelės” jungtinės karinės pratybos, kurioms vadovauja keli štabai, būtų pripažintos bendromis didelėmis pratybomis, siekiant išvengti dabartinių
spragų, kuriomis naudojasi Maskva.
NATO sąjungininkės nerimauja,
kad po pratybų Rusijos karinė technika gali pasilikti Baltarusijoje, ir panorėjusi Maskva galėtų greitai permesti savo kariuomenę per sieną ir pakartoti 2008 metų Gruzijos ir 2014 metų
Ukrainos scenarijų.

Estijos e-rezidencija – puiki galimybė britams
Ištyrus Kukuliškių piliakalnį paaiškės kuršių
buitis.
„Lietuvos žinių” nuotr.
pradžia”, – sakė Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus direktorius archeologas Jonas Genys.
Anot mokslininkų, preliminariai
galima teigti, kad kuršiai Kukuliškių
piliakalniu tikrai naudojosi vikingų
laikotarpiu – apie VIII–XI amžius.

Populiariausi vaikų vardai šiemet
Vilnius (Diena.lt) – Pirmąjį 2017
metų pusmetį gimusiems berniukams
dažniausiai suteikiamas Mato vardas,
mergaitės dažniausiai pavadinamos
Emilijomis, pranešė Registrų centras.
Šie vardai išstūmė 2016 metų antrąjį pusmetį populiariausiais tarp
naujagimių buvusius Luko ir Liepos
vardus.
Anot Registrų centro, Mato vardu
šiuo metu pavadintų žmonių Lietuvoje iš viso yra apie 10 tūkst., Emilijos –
maždaug 12,6 tūkstančio.
Pagal naujai suteikiamų vardų

Nurodyta uždaryti Rusijos konsulatą San Francisce

populiarumą 2017 metų pirmąjį pusmetį taip pat dominuoja berniukiški
Dominyko, Luko, Kajaus, Nojaus, Jorio, Jokūbo, Domo, Jono ir Gabrieliaus bei mergaitiški Kamilės, Emos,
Amelijos, Lėjos, Ievos, Gabijos, Sofijos,
Viltės ir Austėjos vardai.
Šiuo metu Lietuvoje daugiausiai
yra Vytautų – apie 35 tūkst. žmonių
turi šį vardą. Populiariausias moteriškas vardas šalyje yra Irena. Šiuo
vardu yra pavadintos apie 30 tūkst.
mergaičių ar moterų.

Talinas (BNS) – Išstojimui iš Europos Sąjungos (ES) ir to pasekmėms
besiruošiantys britai vis dažniau kreipiasi į Estiją, kad gautų jos siūlomą
elektroninio rezidento statusą (e-residency), suteikiančios galimybę užsiimti verslu ES. Estija 2014 metais tapo
pirmąja šalimi pasaulyje, pasiūliusia
viso pasaulio gyventojams „e-rezidento tapatybės korteles”.
E-rezidencija, arba „transnacionalinės vyriausybės suteikiama skaitmeninė tapatybė”, suteikia vartotojams galimybę ES įkurti įmonę ir valdyti ją nuotoliniu būdu, taip pat bei

skaitmeniniu būdu deklaruoti mokesčius ir pasirašyti dokumentus.
Tačiau vartotojui nesuteikiama
pilietybė, mokesčių rezidento statusas,
fizinė rezidencija ar galimybę atvykti
į Estiją. E-rezidencijos prašymą galima
pateikti internetu puslapyje www.howtostayin.eu, ir tai kainuoja 100 eurų.
Iki šiol e-rezidentais tapo kiek
daugiau nei 22 tūkst. žmonių iš 138 šalių, įskaitant maždaug 1200 britų. Teigiama, kad pernykštis Didžiosios Britanijos sprendimas išstoti iš ES paskatino tokių prašymų bumą.

Išnuomojamas D. Trump tėvų namas
New Yorkas (Faktai.lt) – Nuomos
platformoje „Airbnb” siūloma išsinuomoti JAV prezidento Donald
Trump tėvų namą, stovintį New Yorko
Queens rajone. Už 725 dolerius nakčiai
penkių miegamųjų name gali apsistoti iki 20 asmenų, sakoma skelbime.
Svetainėje stovi natūralaus dydžio kartoninė D. Trump figūra. „Tai
puiki kompanija iki vėlumos žiūrėti
Fox News”, – rašo nuomotojas.

1940-aisiais dabartinio Prezidento
tėvo Fred Trump statytas fachverkinės
konstrukcijos namas stovi ramiame
kvartale. D. Trump tėvai čia gyveno,
kai 1946-aisiais gimė sūnus. Kai Donald
buvo ketveri, šeima persikraustė. „Nuo
tada, kai Trump čia gyveno, nedaug
kas pasikeitė, – rašoma „Airbnb” platformoje. – Tai yra nepakartojama ir
ypatinga galimybė pernakvoti pareigas
einančio Prezidento name”.
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S p O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Studentai grįžo
čempionais

L

ietuvos vaikinų studentų krepšinio rinktinę į pasaulinių studentų sporto žaidynių (universiados)
viršūnės atvedęs treneris Tomas Masiulis teigė,
kad komandos pergalę lėmė vieningumas ir pasiaukojantis žaidimas.
Rugpjūčio 30 dieną Lietuvos krepšininkai su
aukso medaliais parskrido iš Taivano, kur po 10 metų
pertraukos tapo universiados čempionais.
„Po draugiškų rungtynių Kinijoje mes, trenerių
štabas, buvome patenkinti tuo, kaip buvome pasiruošę. Visada tikimės gerų rezultatų. Matėme, kad
galime žaisti su visais ir viduje tikėjomės gerai pasirodyti. Čempionatas buvo įtemptas, daug sunkių
rungtynių. Dabar kai pasižiūriu atgal, tai tapo aišku, kad labai svarbios rungtynės buvo pačios pirmosios su Izraeliu, nes jos lėmė, kad užėmėme pirmąją vietą grupėje. Grupė buvo labai stipri ir ta pirmoji vieta lėmė tai, kad iki pat finalo išvengėme amerikiečių”, – oro uoste pasakojo T. Masiulis.
Finale lietuviai 85:74 (19:17, 17:21, 25:18, 24:18) nugalėjo JAV komandą, nors turėjo verstis be dviejų
traumas patyrusių aukštaūgių – Mindaugo Kačino
ir pusfinalyje koją susilaužusio Regimanto Minioto.
Pastarasis į Lietuvą grįžo sėdėdamas vežimėlyje.

Lietuva – Gruzija: 77:79

L

Su kamuoliu – krepšininkas Jonas Mačiulis.

Laimingi jaunieji krepšininkai, į Lietuvą sugrįžę su auksu.

Martyno Ambrazo nuotr.

„Finalas parodė komandos vienybę. Džiaugiamės, kad surinkome tuos vyrus, kurie norėjo kovoti už Lietuvą. Visi buvome kaip viena šeima, dirbome sukandę dantis, paslėpę savo ambicijas. Buvome
tam pasiruošę ir vienus žaidėjus pakeitė kiti. Žinoma, kad Regimanto trauma buvo sudėtinga ir ji paveikė žaidėjus, bet visi puikiai sureagavo ir norėjo
už jį pakovoti”, – tvirtino T. Masiulis.
Trenerio teigimu, rungtyniaujant su JAV rinktine, svarbiausia buvo nusiteikti, kad varžovai yra
įveikiami.

Po 2007 metų pergalės universiadoje nemažai tos
komandos narių vėliau tapo ir Lietuvos vyrų rinktinės nariais ir žaidžia stipriuose klubuose. T. Masiulis nenorėjo ieškoti žvaigždžių dabartinėje studentų komandoje ir mano, kad visi studentai gali
daug pasiekti.
„Mano akimis, visi šitie Lietuvos rinktinės nariai yra verti žaisti nacionalinėje suaugusiųjų komandoje”, – teigė treneris.

EPA–ELTA nuotr.

ietuvos vyrų krepšinio rinktinė rugpjūčio 31 dieną, ketvirtadienį, pradėjo kovas Europos čempionato („Eurobasket
2017”) B grupėje. Pirmasis lietuvių varžovas Tel Avive buvo
puikiai pažįstama ir visuomet kovinga Gruzijos komanda. Priminsime, kad Lietuvos ir Gruzijos keliai šiemet susikirto per
draugiškas rungtynes ir tuomet be Zazos Pačulijos žaidę varžovai
lietuvius nugalėjo 80:71. Pasiruošimo pagrindinėms varžyboms
cikle Gruzijos krepšininkai įveikė ne tik lietuvius, bet ir serbus
bei graikus.
Kad šiai komandai autoritetai ne kliūtis, gruzinai įrodė ir
Tel Avive, po arkaklios kovos 77:79 (18:18, 21:16, 18:25, 20:20) parklupdę Lietuvos krepšininkus. Po pralaimėjimo pirmosiose Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynėse Lietuvos rinktinės
treneris Dainius Adomaitis pabrėžė mažų detalių svarbą.
„Sveikinu Gruzijos rinktinę su pergale. Tai buvo sunkios
rungtynės abiem komandoms, o nugalėtoją lėmė mažos detalės.
Mes padarėme keletą klaidų, kurias varžovai pavertė taškais.
Taip pat gavome daug pražangų, po kurių praleidome devynis
taškus. Tokiose rungtynėse tai buvo labai svarbūs momentai. Dėl
jų gruzinai laimėjo, o mes pralaimėjome”, – spaudos konferencijoje sakė D. Adomaitis.
Kitose B grupės rungtynėse ketvirtadienį rezultatu 75:63 Vokietija įveikė Ukrainą, , o Italija 69:48 nugalėjo Izraelį.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė į Tel Avivą atvyko tik antradienį. Komanda į Izraelį turėjo išskristi pirmadienį, tačiau dėl
lėktuvo gedimo skrydis buvo atidėtas. Gedimas buvo operatyviai
pašalintas ir antradienį skrydžiui pasiruošta.
Rugsėjo 2 d. Lietuvos rinktinė žaidžia su Izraelio komanda,
rugsėjo 3 d. – su Italija, rugsėjo 5 d. – su Ukraina, o rugsėjo 6 d.
– su Vokietija.
EuroBasket info

Lietuvos buriuotojai – tarp stipriausių

P

irmą kartą su stipriausiais Europos buriavimo klubais čempionų lygoje varžysis ir dvi buriuotojų klubų įgulos iš
Lietuvos. Jos kovos ir dėl kelialapio į čempionų lygos finalą, vyksiantį rugsėjo 1–3
dienomis Šveicarijoje.
„Lietuvos įsitraukimas į tarptautinį buriavimo lygos projektą iš tiesų gali tapti dideliu postūmiu mūsų šalies buriavimui. Mes
ne tik gauname galimybę čia ir dabar varžytis su ilgametę jūrinę patirtį turinčiomis
šalimis, palyginti savo jėgas, užmegzti ryšius,
dalintis patirtimi, bet ir atveriam konkurencingą buriavimo erdvę olimpinę karjerą
pabaigusiems sportininkams. Jie turės daugiau galimybių toliau aktyviai buriuoti profesionaliame lygyje ne olimpinėmis klasėmis,
o kartu ir motyvacijos likti aktyviais bendruomenės nariais, palaikyti jos profesionalumą”, – apie strateginę projekto reikšmę
pasakojo vienos iš įgulų kapitonas Simonas
Steponavičius.
Pasak jo, Europos kreiserinis buriavimas
pasuko krepšinio ir futbolo jau išbandytu bei
pasitvirtinusiu keliu, kai dėl stipriausiojo titulo varžosi komandos iš skirtingų valstybių
klubų. Šis formatas kreiseriniam buriavimui
dar naujas, tačiau jo populiarumas auga
itin sparčiai – į projektą jau įsitraukė klubai

Tarptautinės buriavimo čempionų lygos varžybos.

ELTA

iš 16 valstybių, o norinčių ir ketinančių įsitraukti daugėja kasmet. S. Steponavičiaus teigimu, aktyviai šiame projekte dalyvaudama
kone nuo pat jo pradžios, Lietuva užsitikrina pastovią galimybę išplėsti savo sezoninę
buriavimo akvatoriją, o ateityje prisidėti ir
prie organizacinio proceso bei teisėjavimo dalies.
Į buriavimo čempionų lygos varžybas, atsižvelgiant į šių metų rezultatus, buvo deleguota viena įgula iš „RS-280” klasės jachtų
asociacijos (kapitonas S. Steponavičius) ir
viena iš „Platu-25” klasės jachtų asociacijos
(kapitonas Algirdas Žižys). Abi įgulos jau turi
patirties buriuojant panašaus formato lenktynėse - trumpose sportinėse distancijose,
varžantis identiškais laivais, kur rezultatą iš
principo lemia ne techninis pranašumas, o
vieningas įgulos darbas ir profesionalumas.
Tarptautinė buriavimo čempionų lyga –
tai varžybos, kuriose susitinka stipriausios
įgulos iš skirtingų valstybių buriavimo klubų. Jos pusfinalyje ir finale varžosi vienodais
„J/70” klasės laivais trumpose distancijose
tam, kad išsiaiškintų stipriausią buriuotojų
klubą tarptautiniu lygmeniu. Finalas numatomas rugsėjo 22–24 dienomis Italijoje.
ELTA

Organizatorių nuotr.
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90-metis – įžanga į 100-metį
Pasikalbėjimas su kun. Jauniumi Kelpšu, jubiliejų švenčiančios Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonu
Mielas kunige Jauniau, papasakokite,
kaip parapija paminės šias gražias sukaktis?
90 metų galėtų būti savotiška įžanga į šimtmetį. Bet kiekvieni metai yra
svarbūs. Marijos Gimimo švente mes
mėginame suburti visus parapijos
žmones, išryškinti tą įvykį kaip pagrindinį parapijos šventimą – su procesija, su visos savaitės maldų novena,
kuri prasideda savaitę prieš ir baigiasi savaitę po Marijos Gimimo šventės.
Lygiai taip, kaip vyksta Lietuvoje – Šiluvoje. Tik ten šventė vyksta nuo rugsėjo 8 d. iki Sopulingosios Motinos
šventės, o mes Marijos Gimimo šventę įterpiame tarp sekmadienių. Bus
maldų novena – kiekvieną rytą, 11
val., vyks šv. Mišios, o po to – tam tikros maldos.
Kiekvieną dieną Mišios turės savo
intenciją: melsimės už Lietuvą, už tėvynę, už išeivijos lietuvius, už ligonius,
už jaunimą ir galų gale baigsim skambiu akordu, – kviesime visas organizacijas, kurias sieja tautiškumas. Tai
– šauliai, skautai ir kt. Organizacijos
kviečiamos dalyvauti procesijoje su
savo vėliavomis ir uniformomis. Tai paryškintų, kad mes švenčiame ne tik religinę šventę, bet susiburiame ir kaip
tauta. Pasikvietėme svečią – vyskupą
Rimantą Norvilą, kuris išeivijai „dovanojo” du kunigus. O juk Lietuvoje
trūksta kunigų. Nė vienas kitas vyskupas nenori skirti kunigų išeivijai.
Kai mes prašėm vyskupo Norvilos antrojo kunigo – reikia aptarnauti Šv.
Antano parapiją Cicero, Brighton Parko lietuvius, kitus apylinkėse gyvenančius lietuvius – vyskupas klausė:
„Ar tikrai reikia? Juk atimame kunigą nuo 6 000 tikinčiųjų?” Tai buvo
apie 2010 m. Įtikinome, kad tikrai reikia. Dabar kun. Gediminas Keršys
spėriai darbuojasi – apvažiuoja visas
parapijas. Tai savotiškas apaštalas ant
ratų. O aš daugiau atsakingas už šią
vietą.
Rugsėjo 3-iąją dieną, sekmadienį,
bus pristatoma nuotraukų paroda, kurią parengė mūsų parapijiečiai Vida Sakevičiūtė, Susan Binkis ir Paul Binkis.
Lapkričio mėnesį vyks dar vienas koncertas. Mėginame bažnyčios
grožį ir gerą akustiką išnaudoti klasikinės muzikos koncertams. Tuo pačiu
norim pritraukti žmonių – parodyti
šventyklos grožį ir ta prasme apaštalauti. Koncertuos pasaulinio garso
smuikininkas Ian Maksin.
Atlaidai baigsis pokyliu ir menine
programa. Stengiamės šventę švęsti
įspūdingai. Pokylyje rugsėjo 10 d. meninę programą atliks „Dainavos” vyrų
ansamblis, šokių grupė ,,Suktinis”,
lankysis romantinių dainų atlikėjas iš
Lietuvos Romas Dambrauskas.
Kaip keitėsi parapija Jums čia esant?
Kas džiugina, kas kelia rūpestį?
Kai vyskupas Gustavo Garcia
mane kalbino persikelti į Švč. M. Marijos Gimimo parapiją administratoriumi, sutikau. Dabar jis yra San Antonio vyskupas, Čikagoje – kiti vyskupai. Buvo nemažai iššūkių. Parapija,
kaip bendruomenė, buvo šiek tiek suskaldyta. Džiugu, kad tai jau praeitis.
Visi suprantame, kad turim būti vieningi ir darbuotis šios parapijos išlikimui. Džiugu, kad įsijungia naujų
žmonių, bet jie labai toli gyvena, labai

gandau. Apžiūrėjo stogininkas, rado keletą vietų, kur drėgsta. Pataisė vienas
parapijietis irgi nemokamai. Man Dievas žmones atsiunčia kaip tik laiku.
Štai per vieną dieną du vyrukai, profesionalai, dirbantys bendrovėse, atliko didelį darbą... Vien tik pastatyti
stelažus vienam bokštui kainuoja 50 000
dol. Bet iš esmės bažnyčia kol kas dar
yra tvirta.
O kaip su mokykla? Dabar parapijinė
mokykla nebeveikia, Jūs ją nuomojate?
Jau metai kaip turime nuomininkus. Tai mums Dievo dovana. Pusę
parapijai reikalingų lėšų surenka mokykla. Ten veikia klasės nuo šeštos iki
dvyliktos. Tai specifinė (,,charter”)
mokykla su 300 vaikų iš Englewood rajono. Jie labai laimingi būdami pas
mus, o mes stengiamės jiems padėti. Pagal sutartį į mokyklos pastato pagerinimą jie kasmet turi įnešti 10 000 dol.,
mes taip pat. Mes išleidome daugiau –
gal tris ar keturis kartus daugiau, nes
mokyklos pastatas yra blogiausios
būklės, tai vienas seniausių pastatų.
Trūkinėja šildymo sistema, ypač po
žeme, ją aptvarkėme. Pastatas dabar
mums uždirba pinigus. Finansiškai
esame stabilioje būsenoje. Bet mokykla ir bažnyčia turi skolos. Bažnyčios
skolą galėtume grąžinti, bet gan nemaža yra mokyklos skola – daugiau
kaip milijonas dolerių. Bandome ją
sumažinti iki 130 000 dol.

užimti. Kartais jų būna didelis antplūdis, kartais – mažoka. Vyresnės
kartos žmonės vienas po kito iškeliauja Amžinybėn. Vidutiniškai – apie
50 per metus. Per septynerius mano buvimo parapijos administratoriumi ir
klebonu metus netekome apie 350–400
žmonių. Išlaikyti tuos gražius pastatus
brangu, vien draudimas kiek kainuoja. Mišios vyksta kiekvieną dieną, bet
šiokiadieniais ateina keturi, penki
žmonės.
Praėjusį sekmadienį pastebėjau, kad
prieš Mišias vyko krikštynos. Ar jos dažnos?
Kiek vyksta vestuvių? Ar ateina naujų parapijiečių?
Krikštynų turime nemažai. Kiekvienais metais – apie šimtą. Vestuvių
praėjusiais metais buvo 30. Šiemet –
šiek tiek mažiau. Tokiai mažai parapijai tai nėra blogai. Nauji parapijiečiai
– dar vaikai. Mes kelis metus rengėme
specialias vaikų Mišias – kartą per
mėnesį. Dabar vaikų ansambliukas ir
vargonininkė negali taip dažnai susirinkti, bet vis tiek didžiausių švenčių
proga ir kartais kokį sekmadienį jie atvažiuoja. Ypač daug jaunimo sulau-

kiame Kalėdų nakties Mišiose. Rengiame Mišias vaikams. Jos sutraukia
pilną bažnyčią – vaikų, jaunų šeimų.
Įvairiais būdais bandom patraukti jaunus žmones. Bėda, kad jie gyvena toli
ir negali lankytis sekmadieniais, bet
vis tiek save laiko šios parapijos dalimi.
Sutvirtinimo Sakramentui praėjusiais metais ruošėme septynis vaikus. Šiemet kandidatų yra jau 25 – suaugusių ir jaunesnių. Vyskupas Norvila jiems suteiks Sutvirtinimą.
Mes džiaugiamės Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios grožiu, o kokia pastato būklė?
Bažnyčia atrodo įspūdingai, bet
pastatas turi trūkumų – vis dėlto jam
jau 60 metų. Yra labai daug kas padaryta. Turime daug padėjėjų, gerų žmonių, kurie aukoja savo laiką, savo talentą, ne tiktai lėšas. Labai dažnai
būna taip: vienuolyno namo stogą, kur
gyvena seselės kazimierietės, uždengė
vieno draugo bendrovė nemokamai. Lygiai taip buvo paremontuoti bokštai,
kurie jau buvo įtrūkę. Sudėtingas dalykas tie bokštai. Kai sužinojau, išsi-

Viename pamoksle minėjote, kad kai
Popiežius Jonas Paulius II buvo atvykęs į
Lietuvą, Jums teko per Jo aukojamas Mišias laikyti mikrofoną. Ar buvo ypatingų įvykių čia Čikagoje, kurie liko atminty? Ar sulaukiate ypatingų svečių?
Svečių niekuomet netrūksta. Lankėsi Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas, praėjusiais metais pristatęs
Dievo Gailestingumo metus. Jis pašventino Šv. Brunono mozaiką. Būna ir
neplanuotų svečių, daugiausia politikų.
Buvęs gen. konsulas juos atveždavo
su pasididžiavimu parodyti, kokią nuostabią turim bažnyčią, prie kurios
plazda lietuviška vėliava. Arba skambina ambasadorius ir praneša, kad atvažiuoja nuncijus ir nori pamatyti Vytauto Jonyno vitražus... O Popiežiaus
Jono Pauliaus II vizito metu buvau jo
,,microphone guy”. Buvo šaltoka rugsėjo diena. Popiežius lankėsi Kaune.
Buvau arti Jo, buvo toks jausmas – tai
ypatingas žmogus. Ne veltui Bažnyčia
Jį kanonizavo šventuoju. Mes parapijiečio Joe Kulio ir jo šeimos dėka turime Popiežiui skirtą paveikslą.
Iš šios bažnyčios transliuojama Suma.
Ar būna klausytojų? Ar verta jas transliuoti?
Kai pradėjome prieš trejus metus,
lankiausi Houstone. Buvau prašytas
pakrikštyti vaiką. Mes jau buvome pradėję transliacijas, ir man buvo įdomu
matyti, kaip viskas vyksta. Reikia pasakyti – yra žiūrinčių. Buvo orientuotasi į vyresnio amžiaus žmones, ligonius. Vidutiniškai žiūri apie šimtą
žmonių. Didelė padėka dr. Jonui Daugirdui. Jis išjudino šį reikalą. Esame
transliavę vienas vestuves. Jas žiūrėjo
ir žmonės Lietuvoje – daugiau kaip
tūkstantį kartų buvo peržiūrėtos.
Kaip vyksta sugrupavimas su Pal. J.
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Šiluvos atlaidų intencijos
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia,
2017 m. rugsėjo 3–10 d.

Pasižvalgykime po šventovę
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
architektūra ir vidus – geriausių meistrų kūriniai

Rugsėjo 3 d., sekmadienis, 11 val. r. – šv. Mišios ir Šiluvos atlaidų pradžia.
Meldžiame už Katalikų Bažnyčią, parapiją ir parapijiečius.
Rugsėjo 4 d., pirmadienis, 11 val. r. – meldžiame už Lietuvą.
Rugsėjo 5 d., antradienis, 11 val. r. – meldžiame už pašaukimus ir pašauktuosius kunigus, seseles ir vienuolius.
Rugsėjo 6 d., trečiadienis, 11 val. r. – meldžiame už šeimas, už jaunimą,
už mūsų parapijoje pakrikštytus vaikus.
Rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 11 val. r. – meldžiame už lietuvius išeivijoje.
Rugsėjo 8 d., penktadienis, 11 val. r. – Švč. M. Marijos Gimimo šventė –
meldžiame už Gimdytojus.
Rugsėjo 9 d. šeštadienis, 11 val. r. – meldžiame už taiką ir teisingumą
pasaulyje.
Rugsėjo 10 d., sekmadienis, 11 val. r. – Šiluvos atlaidų procesija ir šv.
Mišios. Melsimės už Čikagos lietuvių tautines organizacijas, kurios vienija
tautą, tad maloniai kviečiame visas organizacijas su vėliavomis dalyvauti
Šiluvos atlaidų procesijoje. Šiluvos atlaidų pabaigą apvainikuos parapijos
metinė šventė.

Matulaičio misija Lemonte? Ar yra kokių
konkrečių pasekmių?
Sugrupavimas reiškia Bažnyčios
atnaujinimą, kad ieškotume būdų vieni kitiems pagelbėti. Tai pasiūliusio
kardinolo tikslas – kad žmonės matytų plačiau, už parapijos ribų. Mes esame visuotinė Bažnyčia. Su misija
grupuojami todėl,
kad mus sieja kalba,
lietuviškumas. Kol
kas rimto darbo dar
nesame pradėję, bet
susitikimai su arkivyskupijos atstovais vyko. Jie buvo
labai nustebę, kad
mes iš tiesų aktyviai
bendradarbiaujame. Kun. Gediminas labai padeda Pal. J. Matulaičio
misijai. Padedame
ruošiantis santuokai, katechezei, Pirmajai Komunijai. Ir
tas bendravimas vyksta jau seniai.
Kai kun. Kęstučiui Trimakui trims mėnesiams reikėdavo važiuoti į Lietuvą
dėstyti, jo darbą Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Brighton Parke atlikdavau aš. Ši parapija, Šv.
Antano parapija Cicero, misija Lemonte ir mes – visi turėtume grupuotis. Per atlaidus mūsų klebonijoje vyks
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos narių susitikimas su vyskupu. Mes galime priimti apie 25 žmones. Bendradarbiaujam keturios parapijos, nors oficialiai sugrupuotos
esame dvi. Atnaujinome šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre, čia jos
vyksta kartą per mėnesį. Nesigailiu,
kad tai pradėjom. Man visuomet buvo
gaila šios šventovės. Mišios palaiko jos
sakralumą. Ir žmonės labai laimingi.
Norime išlaikyti visas parapijas, nors
tuo pačiu bandom būti viena. Arkivyskupo Blase Cupich tikslas yra padėti
mums pajusti, kad esame viena Katalikų Bažnyčia. Mes, lietuviai, tai suprantam, nes mus jungia bendra kalba,
tautiškumas, noras išsilaikyti. Žinoma,
jeigu būtume stiprios parapijos, ne
mažėjančios, to gal nejaustume. Kiek

suprantu, kardinolo toks tikslas – jeigu taip būtų, kad viena bendruomenė
nusilptų, susigrupavimas padėtų išlikti. Bet jeigu jau visai nusilptų, kad
žmonės lengviau prisijungtų prie kitos
parapijos, nes jaustų, kad čia yra bendra.

Kokie jūsų santykiai su lietuviais protestantais?
Suaktyvėjo. Keli metai buvom nutolę. Kovo 3-iąją Tėviškės parapijoje
vyko bendros pamaldos, o prieš tai –
Taizė pamaldos. Taizė – tai krikščioniškos, ekumeninės pamaldos, kurios
apima visų konfesijų krikščionis ir suvienija giesmei, Dievo žodžiui, bendram šventimui, bendravimui. Šį rudenį jos vyks pas mus, jau ketvirtą kartą. Praėjusį rudenį vyko Lemonte.
Giesmes veda Darius Polikaitis.
Norisi palinkėti visiems didžiuotis tuo, kad esame ypatingos tautos
žmonės, kad esame krikščionys, katalikai, kad mus jungia vienas tikėjimas,
viena kalba, tėvynė. Darbuokimės vieni kitų labui ir Dievo garbei. Dieve, laimink. Ir ačiū laikraščiui ,,Draugui”,
kuris irgi palaiko lietuviškumą, kultūrą ir dvasinį gyvenimą. Dieve, laimink ,,Draugo” redakciją ir visus bendradarbius.
Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi
Rimas Černius

K. Žoromskio ,,Pieta”

GEDIMINAS INDREIKA
Klebonas Aleksandras Baltutis pavedė architektui Matui Žaldokui suprojektuoti parapijos mokyklą ir laikinąją bažnyčią. Ji buvo baigta statyti 1929 m.,
pirmosios šv. Mišios atnašautos Verbų sekmadienį. Kardinolas George Mundelein pašventino bažnyčią birželio 7 d. Mokykloje mokytojavo Šv. Kazimiero
seserys.
okario išeivijai atvykus į Čikagą,
klebonas Jurgis Paškauskas įgyvendino planus pastatyti naują, didesnę bažnyčią. Architekto Jono Muloko vizija
sukurti lietuviško stiliaus bažnyčią su bokštais, primenančiais koplytstulpių viršūnių formas, buvo kontroversiška. Senųjų parapijiečių
požiūris į naujoves bažnyčios architektūroje
skyrėsi nuo dipukų meno
supratimo. Klebonas Paškauskas buvo abejingas,
kiti architektai stipriai
kritikavo medinio lietuviško liaudies meno formų naudojimą akmens
statyboj. Tačiau Leonardas Šimutis ir Mulokas
įtikino kleboną imtis rizikos.
Menininkas Vytautas K. Jonynas vadovavo
bažnyčios vidaus dekoravimui, sukūrė altorius,
arkas ir kapitolių ornamentiką. Joje atsispindi
lietuviško liaudies meno
savybės. Jonyno studija
New Yorke sukūrė 14 MaV. K. Jonyno vitražas ,,Gimimas”
rijos ir šventųjų vitražų.
Tris rožinius vitražus atliko Kazys Varnelis. Freską ,,Pieta” sukūrė Kazimieras Žoromskis. Šiluvos Marijos freską šoniniame altoriuje sukūrė
kazimierietė seselė Mercedes. Marijos skulptūros bažnyčios fasade tai
Vytauto Kašubos darbai. Mozaikas ,,Mindaugo krikštas” ir ,,Šv. Kazimiero
stebuklas” sukūrė Adolfas Valeška.
Šv. Mergelės Marijos Gimimo naujos bažnyčios atidarymas įvyko
prieš 60 metų – 1957 gegužės 12 d. bažnyčią pašventino kardinolas Samuel
Stritch. Vėliau bažnyčioje atsirado daugiau statulų ir religinio meno. Naujausi kūriniai – dvi dail. Ados Sutkuvienės mozaikos: ,,Palaimintasis Jurgis Matulaitis” ir ,,Šv. Brunonas”. Klebonaujant kun. Jonui Kuzinskui,
vakariniame šventoriuje buvo pastatytas lietuviško liaudies meno kryžius.
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Stuburo ir SkauSmo ligoS

Chirurgai
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

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

AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

oDoS ligŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDas

4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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DantŲ gyDytojai

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

DR. L. PETREIKIS

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

DR. DALIA JODWALIS

,,Draugo” sudoku nr. 120
išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Mary Banaitis, Miami, FL
Daiva Rusinaitė, Berwyn, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

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
25-eri metai

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 708-770-3948
Fax: 773-767-9886
E-mail: gbielskus@comcast.net

Gediminas Bielskus
Broker
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!
www.draugas.org

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA
BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494
SIŪLO DARBĄ
Hiring experienced plumbers
and HVAC technicans/installers. Must have a vehicle. Also,
interested in working with
plumbing and HVAC subcontractors.
Contact info:
847-509-8113.

SKELBIMAI
773-585-9500

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Padauža koketė Smilga
AURELIJUS ŠLIAVAS
Netikiu stebuklais, bet kai kada likimo
ženklai išpranašauja tam tikrus įvykius, kurie norom nenorom tampa tavo
biografijos dalimi. Esu užkietėjęs senbernis, beveik pusę savo gyvenimo
amžiaus gyvenau klajoklišką gyvenimą
ir niekuomet neturėjau minties namuose įsigyti augintinio. Bet niekada
nesakyk niekada. Ir tai, kad mano namuose apsigyveno ypatingos kornreksų veislės katė, buvo man pačiam netikėta ir neplanuota. Tiesiog, kaip jau ir
minėjau, savotiškai likimo ženklų išpranašauta situacija.
irmą kartą kornreksų veislės
katę pamačiau svečiuodamasis
pas savo bičiulius. Iš anksto buvau įspėtas, kad jų augintinės charakteris neprognozuojamas ir svetimų
ji ne itin mėgsta. Draugų įspėjimai
nepasiteisino, kai jų kornreksė vos
pamačiusi mane, jaukiai susirangė
ant kelių ir savo artumu nepaleido
manęs visą vakarą. Iš tiesų, tai buvo
taip netikėta mano draugams, katės šeimininkams, kad aš grįžęs namo pasidomėjau šia veisle ir galimybe įsigyti
panašų augintinį. Kornreksai išvesti
kryžminant namines, britų trumpaplaukes, Siamo ir Rytų trumpaplaukes
kates. Teoriniuose šios veislės aprašymuose buvo minima, kad kornreksai draugiški, mėgsta dėmesį ir žmo-

P

nių draugiją. Kankinasi palikti vieni.
Kornreksų būdas santūrus, ramus, jos
beveik nesidrasko.Tai labai smalsios
katės, protingos ir meilios.
Lengvai užmezga pažintis
su kiekvienu nepažįstamuoju. Mėgsta žaisti, laipioti. Praktiškai man tiko
aukščiau išvardintos visos
šių kačių veislės savybės ir
aš nusprendžiau, kad mano
namuose galėtų apsigyventi nauja gyvybė. Kaulo spalvos elegantiškoji Smilga
buvo penkių mėnesių, kai ją
parsinešiau namo, ir štai
jau dešimt metų, kaip mes
kartu. Per tą laiką mūsų
tarpusavio santykiuose
buvo ir gražių bendrystės
akimirkų, buvo nutikimų,
bandančių mano titanišką
kantrybę, įvairių nesusipratimų, privertusių mane
pamiršti gražias elgesio manieras ir paaukštintu balso tonu bandyti malšinti Smilgos chuliganišką
prigimtį. Tačiau aš nė vienos dienos nepasigailėjau, kad Smilga yra mano gyvenime ir kad namuose visada manęs
laukia mylintis, manęs besiilgintis gyvas padarėlis.
Žinant Smilgos užsispyrusį būdą,
teko nemažai išeikvoti kantrybės ir pastangų, kol išmokiau ją namuose atprasti mėtyti po jos leteną pasitaikiusius daiktus ir pagarbiai pradėti elgtis
su senomis antikvarinėmis relikvijomis. Pavyko. Iki šiol
Smilga lanksčiai išsisuka tarp šimtamečių vazų, gipso statulėlių ir kitų namų interjero puošmenų.
Prigimtinis prieraišumas prie šeimininko iki šiol jai sukelia nenusakomą ilgesį, kai man tenka
kelioms dienoms išvykti darbo reikalais.
Grįžus po dviejų dienų nebuvimo namuose, tenka valandą
klausytis Smilgos ,,dejavimų”. Jos kniaukime pinasi visos emocijos – priekaištai,
kad palikau vieną, paguodos laukiantis

murkymas, o kai kuriuose jos balso atspalviuose būna juntamas ir piktinimasis mano elgesiu. Toks kornreksės
prieraišumas pernelyg dažnai sukeldavo gailestį, todėl nusprendžiau ją pamaloninti. Nupirkau porelę paukščiukų, patupdžiau juos į narvelį ir
maniau, kad tai bus puiki draugija
Smilgai. Deja, katinišką ,,filmą” ,,Paukščiukai narvelyje” manoji augintinė žiūrėjo lygiai dvi dienas. Nežinau,
ar ,,filmo” siužetas nepatiko, ar vaizdo ryškumas ne tas, bet stebėti pro langą žvirblius ir balandžius Smilgai vis
dėlto kur kas labiau prie širdies. Įtariu,
dėl dinamiško siužeto. Žiūrint mano
katės akimis, laisvėje beskraidančių
paukščių viražai jai, matyt, prilygsta
ištisam serialui. Žodžiu, ilgesys nemąžta, kai tenka Smilgai pabūti vienai
porą dienų, kaip ir noras nuolat koketuoti. Pagal gamtos dėsnius viskas
vyksta teisinga linkme. Smilgos į
mano namus užsukusios viešnios visiškai nedomina, bet užtat vyrams ji visada teikia pirmenybę. Vyriškos giminės svečius ji apdalina savo dėmesiu, susirangydama jiems ant kelių,
meiliai glaustydamasi ir murkdama.
Mėgsta Smilgutė be didesnių progų puoštis. Jeigu kuri mano draugė

,,paskolina” jai karolius, sunkiai gali
juos beatgauti. Tenka tuomet viešnioms katę po butą vaikytis, kad galėtų
kažkaip susigrąžinti savąjį papuošalą.
Taigi, kartais gerų manierų Smilgai
pritrūksta, kaip ir iš jos būdo niekaip
neišgyvendinama viena yda. Nuo mažens Smilga turi nenusakomą potraukį tualetiniam popieriui. Toks fanatiškas tualetinio popieriaus rulonėlių
garbinimas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keistai, tačiau Smilgai katiniškas emocijas sukeliantys kilometrinio
ilgio išvynioti popieriaus takai yra nepamainomas žaidimas, kurio metu ji
laksto kaip pašėlusi ir išgyvena tik jai
suprantamą katarsį. Iš tiesų, prisipažinsiu, kai pirmą kartą pamačiau po
namus išvyniotus bene dešimt tualetinio popieriaus rulonėlių, vaizdas
manęs nenudžiugino. Higieniniam
tikslui skirta priemonė virto tualetine
girlianda, ,,išpuošusi” namų grindis,
baldus, puodus, indus ir visa kita. Kovoti su šiuo Smilgos ,,fetišu” buvo beprasmiška, nors išbandytas buvo ne
vienas būdas. Pirmiausia, pradėjau
tualetinį popierių slėpti dėžutėje su
dangčiu. Tačiau per neapdairumą palikus praviras tualeto duris, Smilga jau
sėkmingai darbuodavosi: nuversdavo
dėžutę, nustumdavo dangtį, ir rulonėliai atsidurdavo jos letenose. Kadangi
vonios ir tualeto patalpa yra bendra,
buvau sumąstęs palikinėti popieriaus

rulonėlius chalato kišenėse. Bet nepatogumas buvo toks – kaip pasakysi
svečiui, kad tualetinio popieriaus ieškotų chalato kišenėse? Šios minties
greitai atsisakiau ir įsigijau rakinamą
spintelę, kuri buvo skirta tik tualetiniam popieriui. Tai bene buvo geriausias būdas, leidęs tramdyti Smilgos
norą žaisti su tualetiniu popieriumi.
Tačiau ne visada ir jis buvo sėkmingas.
Kartais pamiršdavau užrakinti spintelę
arba svečio laiku neįspėdavau apie
mėgiamas savo katės pramogas, tuomet be abejonės sulaukdavau ,,popierinių siurprizų”. Toks įspūdis, kad
Smilga tik ir laukia, kada aš apsižioplinsiu, kad ji galėtų pasinerti į tualetinio popieriaus malonumus.
Kovoju ir dar su vienu
jos pomėgiu. Kadangi šios
veislės kačių kūno temperatūra yra apie 38 C laipsniai, jos ypatingai mėgsta šilumą. Lietuviškoms vasaroms nedosniai dalinant
saulės spindulius, Smilga,
ieškodama šilumos, ropščiasi ant televizoriaus arba
nešiojamo kompiuterio. Veikiantys šie prietaisai skleidžia šilumą ir jau kurį laiką
tarnauja tik Smilgai, nes
prigulusi ant televizoriaus,
ekraną užstoja katės uodega, o jeigu reikia rašyti,
Smilgos kūnas užgula kompiuterio klaviatūrą. Tiesa,
rudenį, kai būna butuose
būna įjungtas centralizuotas šildymas, Smilga kraustosi miegoti ant radiatoriaus. Tada
draugams ir bičiuliams išdidžiai pranešu, kad Smilgutė išvyko ilsėtis į
Egipto kurortus.

Moksleiviai tiki
lietuvių kalbos
ateitimi
DRAUGAS

Atkelta iš 5 psl.

Viktoras V. Petokas, 10 kl. Lietuvių
kalba man yra gražiausia pasaulyje. Išlaikyti lietuvių kalbą yra labai svarbu.
Jeigu nebūtų lietuvių kalbos, nebūtų
lietuviškų organizacijų – skautų, ateitininkų. Neturėtume draugų iš kitų
kraštų. Kai aš buvau mažas, lituanistinėje mokykloje sutikau savo geriausius draugus. Mano draugai ir aš kiekvieną vasarą važiuojame į skautų stovyklą.
Martynas McKenna, 12 kl. Lietuvių
kalba, kaip sakė politikė Dalia Teišerskytė, „jei ji bus sukrypusi ir pasiligojusi – tokia bus ir Lietuva, juo labiau, kad lietuvių kalba yra mažos šalies didi kalba”. Daug kas galvoja, kad
mūsų kalba „serga”, nes ją gadina pasaulyje dominuojanti ir į lietuvių kalbą besiskverbianti anglų kalba, kad
mūsų gražioji kalba yra ant išnykimo
ribos. Aš manau, kad lietuvių kalbai
negresia išnykimas, kad ji bus reikalinga net ir angliškai kalbančiame pasaulyje, nes lietuviai yra savo šalies patriotai. Prisiminkime, kaip buvo bandoma lietuvių kalbą uždrausti ir išnaikinti. Nepavyko. Manau, kad nepavyks ir ateityje. Pasauliui visada
būsime įdomūs tik tada, jei turėsime
kažką išskirtinio, o kas labausiai skiria mus nuo kitų tautų – tai sena, turtinga kalba.
Tomas Vyšniauskas, 12 kl. Aš gimiau Lietuvoje, Vilniuje. Mano šeima
atskrido į Californiją, kai man buvo 18
mėnesių. Aš tik buvau pradėjęs kalbėti
lietuviškai. Tėveliai namuose kalbėjo
tik lietuviškai ir neleido sesei su broliu namuose kalbėti angliškai. Ir dar
mama vakarais mums skaitydavo lietuviškas pasakas ir kitas įdomias knygas, net „Harį Poterį“ skaitėme lietuviškai. Aš labai dėkingas tėvams, kad
jie mane išmokė kalbėti lietuviškai. O
skaityti ir rašyti lietuviškai man labiausiai padėjo Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla. Aš ją pradėjau lankyti
nuo Kiškių klasės.
Aš visada turėjau geras mokytojas.
Iš pradžių aš nelabai norėjau eiti į
mokyklą šeštadieniais, nes mano kasdienės mokyklos draugai galėjo žaisti
krepšinį, išdykauti pliaže šeštadieniais, kai aš turėjau linksniuoti daiktavardžius ir mokytis apie Didžiąją
Lietuvos Kunigaikštystę. Dabar aš matau, kokią naudą man davė tie šeštadieniai. Aš galiu laisvai skaityti ir rašyti lietuviškai.
Kas dar stiprina mano kalbą – tai
ryšiai su giminėmis Lietuvoje. Pas
mus per Kalėdų šventes dažnai svečiuojasi mūsų šeima: seneliai, tetos, dė-
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dės, pusbroliai ir pusseserės. O aš dažnai skrendu su broliu ir sese į Lietuvą
vasaros atostogoms. Ten mes atostogaujame pas močiutę Palangoje, būname pajūryje, padedame močiutei
sode skinti agrastus ir braškes. Pastebėjau, kad kai aš pabūnu Lietuvoje,
mano lietuvių kalba labai pagerėja, ir
grįžus būna keista kalbėti angliškai.
O apie lietuvių kalbos ateitį aš
galvoju pozityviai. Man ji tikrai bus labai reikalinga. Lietuvių kalba yra
mano šaknys ir mano kultūros dalis,
kurios aš niekada neprarasiu. Aš pastebėjau, kad apytikriai 50 proc. kalbu
angliškai ir 50 proc. – lietuviškai, bet
mintyse aš dažniau galvoju lietuviškai.
Nežinau kodėl man lengviau galvoti lietuviškai. Lietuvių kalba man gali suteikti daugiau galimybių, jeigu vėl norėčiau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Ir dar
– aš norėčiau, kad ir mano vaikai išmoktų kalbėti lietuviškai, kad ir jie turėtų savo šaknis ir žinotų, iš kur yra
kilę. Noriu, kad lietuvių kalba niekada neprarastų savo vertės. Aš visomis
jėgomis bandysiu prie to prisidėti.
Paulė Dargytė, 11 kl. Mūsų kalba –
tai, kas mes esame. Jos vieta – mūsų
širdyje. Aš savo vaikams skaitysiu lietuviškas knygas. Lietuvių kalbą aš
matau kaip savo asmenybės dalį. Čia,
Amerikoje, netgi yra svarbu kalbėti
mūsų gimtąja kalba. Mano mokykloje
buvo premija dėl mūsų kultūros ir
kalbos. Kai aš buvau Lietuvoje, jie
taip nustebo, kad aš moku kalbėti lietuviškai. Aš tik dabar pagalvojau, kad
kalbėti lietuviškai norėjau pati. Tai
pats svarbiausias dalykas – turėti tą
norą.
Vytas Martinėnas, 11 kl. Aš galvoju,
kad žmonės Lietuvoje visada kalbės lietuviškai, nors daug kas moka ir kitas
kalbas. Nors anglų kalba ir labai populiari, bet daug genčių pasaulyje vis
tiek kalba savo kalba. Todėl aš manau,
kad lietuvių kalbai nėra pavojaus išnykti. Niekas nežino, ar anglų kalba ilgai bus pagrindinė pasaulio kalba.
Gal kada nors pagrindine pasaulio
kalba bus kiniečių ar kita kalba, ypač
po trečiojo pasaulinio karo.
Darija Pakuckaitė, 11 kl. Sau meluočiau, jeigu nepasakyčiau, kad šiuo
metu man lengviau kalbėti angliškai.
Lietuviškai išeina kalbėti tik namuose ir lietuviškoje mokykloje. Bet aš
branginu šias mano gyvenimo dalis.
Lietuvių kalba man yra labai svarbi dėl
daug ypatingų priežasčių. Lietuvių
kalba mane sujungia su mano tauta.
Kaip liūdna būtų, jeigu negalėčiau
grįžusi į Punską susikalbėti su močiute, tetomis ir dėdėmis. O jie juk su
savimi nešiojasi daug įdomių pasakų ir
istorijų. Taip pat man patinka, kad aš
turiu tokią slaptą kalbą, kurios kiti nežino. Tai yra įdomi ypatybė.

A†A
DANGUOLĖ MILAITYTĖ
VITKIENĖ, D.D.S.
￼￼￼￼
Paliko šį pasaulį 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Gimė 1930 m. balandžio 2 d.
Gyveno Palos Heights, IL.
Liūdintys liko: vyras Aleksas, sūnūs
Paulius ir Raimundas bei toli po plačiąją
Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras,
Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta.
Gimė Šiauliuose, Mykolo ir Marijos
Milaičių šeimoje. Su šeima paliko gimtuosius namus 1944 m. Užaugo ir subrendo
pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Lankė
gimnaziją Seligenstadt b. W. lietuvių stovykloje. Ten palaidojusi savo mylimą motiną, Danguolė su tėvu ir jaunesniuoju broliu į Ameriką atvyko 1949
m. Čia 1953 m. sukūrė šeimą. Sulaukė dviejų sūnų. Vaikams sulaukus paauglystės amžiaus, grįžo prie nutraukto mokslo. 1970 m.
baigė odontologiją, įgydama Doctor of Dental Surgery laipsnį. Ilgus metus dėstė Illinois College of Dentistry kaip klinikinė asistentė profesorė. Buvo endodontikos klinikų direktorė. Iš aktyvios
praktikos pasitraukė 1999 metais.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 8:45 val. ryto
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
palydėti velionę į Amžinybę.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410

A†A
JUOZAS ŠULAITIS
Gimė 1921 m. birželio 29 d. Lietuvoje.
Mirė 2017 m. rugpjūčio 29 d. St. Petersburg, FL.
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Edvardas (Cicero, IL), kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A. a. Juozas buvo vyras a. a. Aldonos Balčiūnaitės.
Priklausė Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 8 d., 9 val. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Marquette
Park, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian American Club, 4880
46th Ave. N., St. Petersburg, FL, 33714.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Parengė Vitalija Virbukienė

LA Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos,
10–12 kl. mokytoja

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com
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■ Kitas ,,Draugo” numeris išeis rugsėjo 7
dieną, ketvirtadienį. Skaitytojams linkime gražios ir saugios Darbo dienos šventės!
■ Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 11 val. r. šv.
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
aukos vysk. Rimantas Norvila. Po Mišių visi
kviečiami į parapijos salę pabendrauti su vyskupu ir pasivaišinti. Parapijietės Vida Sakevičiūtė ir Aldona Krištolaitis pristatys pirmąją dalį fotoparodos, skirtos parapijos 90mečiui.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius rugsėjo 6 d., trečiadienį,1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą pasižiūrėti filmo ,,Nesulaužyti priesaikos”,

pasakojančio apie Lietuvos partizanų kovas
su okupantu.
■ Rugsėjo 10 d., sekmadienį, po 11:30 val.
r. pamaldų – susitikimo piknikas Tėviškės parapijoje. Maistas, gėrimai, žaidimai vaikams.
Gros Bronius Mūras. Apie dalyvavimą malonėkite pranešti: teviskes.parapija
@gmail.com. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL.
■ Trijų koplytstulpių šventinimo šventė įvyks
šeštadienį, rugsėjo 16 d., Ateitininkų namuose. 5 val. p. p. – šv. Mišios Ateitininkų
namų sode, po Mišių – koplytstulpių šventinimas ir kukli vakarienė. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

Vydūno jaunimo fondo
Vardinių stipendijų įteikimas
2017 metų rugsėjo 24 dieną,
12:30 v.p.p.,
Lietuvių Dailės muziejuje „Siela“
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL
• akademinė dalis

• meninė programa:

Agnė Giedraitytė ~ Linda Veleckytė ~ Elytė Rėklaitytė
• vaišės

Į spalio 29 dieną Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyksiantį metinį
„Draugo” pokylį visą stalą jau užsakė ilgametis „Draugo” bičiulis ir mecenatas adv. Donatas Januta iš Oakley, CA.
Bilietus į pokylį galite užsisakyti „Draugo” administracijoje tel. 773-5859500.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius – skaitytojus ir būsimus skaitytojus,
organizacijų atstovus dalyvauti pokylyje ir paremti ilgiausiai pasaulyje leidžiamą lietuvišką laikraštį.

Padėka
Keturios jaunimo ir labdaros organizacijos atsiliepė į prašymą paremti Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui atžymėti skirtos knygos leidimą, kiekviena
paaukodama po 25 dolerius: tai šokių grupė „Grandis”, Lietuvos meno ansamblis „Dainava”, Čikagos ateitininkai sendraugiai ir „Vaiko vartai į mokslą”. Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
už taip reikalingą paramą. Visų aukotojų pavardės ir aukos bus
paskelbtos knygoje. Laukiame atsiliepiant į mūsų prašymą ir kitų
organizacijų, jų veikla plačiai atsispindės knygoje.
Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu:
Draugas foundation
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
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Catholic Citizens of Illinois
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Oak Tree Philanthropic
Foundation $1,000, Rimantas ir Danguolė Mackevičiai $20; tęsiant vaiko paramą
William Emery $61, Kristina Pahl $180; studentų paramai Ginger Houghton $4,900.
Labai ačiū. „Saulutė („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439,
tel. 630-243-7275, mob. 630-347-8527, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net
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California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
1.40%
IRA

Santa Monica, CA

(310) 828-7095

info@clcu.org www.clcu.org

2.00%
3 Year Term
2.25%
5 Year Term
3 Year IRA Term 2.25%
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CatholicCitzens.org
Catholic Citizens of Illinois

Catholic Citizens of Illinois is a 501 (c) (3) tax exempt non-profit organization.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

