
Siaubo naktis linksmybių mieste – Las Vegas. EPA-ELTA nuotr.
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Žmonės retai būna tokiais, kokiais atrodo – Francesco Petrarca
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DRAUGAS
Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 135 dienos

Šimtamečiui – ilgiausių
metų! – 5 psl. 

Menininkas, prakalbinęs
tuščias sienas – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Tūkstančiai ,,country” muzikos mėgėjų bėgo iš festivalio
vietos ieškodami kur pasislėpti, kai sekmadienio vakarą
Jason Aldean koncertuojant po atviru dangumi, į 30 000

klausytojų minią pradėta šaudyti. Apie 10:30 val. vakaro iš ne-
toliese esančio viešbučio „Mandalay Bay Hotel” 32-ojo aukšto
buvo paleista šimtai šūvių – tai kruviniausios žudynės šių
laikų JAV istorijoje. Žuvo bent 58 žmonės, daugiau kaip 500

sužeistųjų išvežta į ligonines, mažiausiai 12 sužeistųjų būklė
yra kritiška. 

Iš įvykio vietos pabėgę žmonės slėpėsi viešbučiuose, res-
toranuose ir netoliese esančiame Las Vegas McCarran oro
uoste. Pasirodžius pranešimams apie incidentą, keli mieste tu-
rėję leistis skrydžiai buvo nukreipti į kitus šalies oro uostus. 

–  3 psl. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Vydūno jaunimo fondas (VJF), šiemet švenčiantis savo 65-
metį, rugsėjo 24 d. pakvietė į fondo Stipendijų įteikimo šven-
tę, kuri vyko Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemont, IL. 

Šventę atidarė Fondo valdybos pirmininkas v. s. fil.
Gintaras Plačas. Padėkojęs gausiai susirinku-
siems už dalyvavimą, kalbėtojas pasidžiaugė, kad

VJF geradarių aukotojų ir įvairių stipendijų fondų įkū-
rėjų dėka Vydūno jaunimo fondas gali dosniai parem-

ti besimokantį jaunimą. 
Padėkojęs už šios popietės surengimą valdybos

nariams, popietės programą vesti toliau jis pakvietė fil.
Vidą Brazaitytę. 

Programos vedėja pakvietė visus susirinkusius
tylos minute pagerbti š. m. birželio 19 d. Madison, WI
mirusios profesorės Birutės Ciplijauskaitės atminimą.
Garsi lietuvių kilmės išeivijos veikėja, ispanų ir lietu-
vių literatūrų tyrinėtoja, vertėja, mecenatė prof. B. Cip-
lijauskaitė buvo ilgametė VJF rėmėja, dviejų vardinių
premijų – savo tėvo a. a. dr. Juozo Ciplijausko ir savo as-
meninio – įkūrėja. – 8 psl. 

Įteiktos Vydūno jaunimo fondo stipendijos
Pagerbti  VJF stipendininkus susirinko gausus būrys svečių. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Dramatiška spalio pradžia



tų geresnis, tauresnis, pažangesnis”.
Tiek trumpai apie Tarptautinę mokytojų dieną.

Kita, žinomesnė diena Lietuvoje, yra Mokslo ir žinių
diena, švenčiama rugsėjo 1 d. Kažkodėl apie šią die-
ną iš vaikystės nieko nepamenu, nors pirmus tris
skyrius baigiau Lietuvoje ir mano tėvai buvo mo-
kytojai.  Pasidomėjus internete paaiškėjo, kas nutiko.
Pasirodo, kad rugsėjo 1-oji Rusijoje iškilmingai
pradėta švęsti nuo 1980-ųjų, kaip ir kitose Sovietų Są-
jungos šalyse. Viena iš tų šalių buvo okupuota Lie-
tuva. Tą dieną mokiniai tradiciškai susirikiuoja, gė-
lių puokštėmis pasveikina mokytojus. Prisideda ir
tėveliai. Rugsėjo 1-oji – naujųjų mokslo metų pradžia
visose Lietuvos mokymo įstaigose. Mokydamasis mo-
kykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik
mokslo dalykų, bet ir bendravimo. Lietuvai atkūrus
Nepriklausomybę teko tokioje šventėje dalyvauti ir
kartu džiaugtis naujųjų mokslo metų pradžia. Tai
buvo Mitriūnų pradinėje mokykloje, netoli Pane-
vėžio. Dabar ji jau uždaryta. Uždaryta ir mano lan-
kyta pradinė mokykla Gustonyse, irgi prie Pane-
vėžio.

Kodėl mokslo metai prasideda rugsėjo 1-ją?
Day.lt kalendoriuje radau įdomų paaiškinimą. Ši tra-
dicija į Rusiją, o vėliau ir į visas Sovietų Sąjungos

dalis atėjo iš Bizantijos, kur rugsėjo 1-
oji buvo ir Naujųjų metų pradžia.
Ten buvo manoma, kad šią dieną Die-
vas pradėjo kurti pasaulį. 1492 m.
caras Ivanas III, vedęs paskutinę Bi-
zantijos princesę, rugsėjo 1-ąją pa-
skelbė Naujųjų metų pradžia. Tik
1700 m. Petro Didžiojo įsakymu metų
pradžia paskelbta sausio 1-oji. Beje,
minėtame šaltinyje taip pat rašoma,
kad senovės Judėjoje rugsėjo 1-oji
buvo švenčiama kaip diena, kai Iš-

ganytojas pirmą kartą kreipėsi į žmones. Taip pat
primenama, kad rugsėjo 1-oji nuo senovės buvo pa-
ranki, nes šiuo metu baigėsi visi lauko darbai, ku-
riuos dirbti padėdavo ir vaikai. Rudenį tėvai galėdavo
vaikus išleisti į mokslus.

Gal nė vienas lauko darbų per vasarą nedirbo,
bet rugsėjo 28 d. „Draugas” mirgėte marga aprašy-
mais ir nuotraukomis iš naujus mokslo metus pra-
dėjusių lituanistinių mokyklų ir mokyklėlių JAV-se.
Straipsnio  pabaigoje noriu kartu pasidžiaugti ir ten
tilpusiais aprašymais, bent paminėti. Pačiame pir-
majame puslapyje Viktorija Noreikevičiūtė rašo, kad
V. Kudirkos mokykla, esanti Elizabeth, NJ, rugsėjį
pasitiko su šypsena. Kita NJ valstijos mokykla, var-
du „Lietuvėlė”,  yra Jackson mieste. Ją aprašė Jur-
gita Dorin. Irina Melikova aptarė iškilmingą moks-
lo metų pradžią V. Krėvės lituanistinėje mokykloje,
esančioje Philadelphijos mieste. Taip pat duota ži-
nių iš Washington, DC, mokyklos. Šiose ir visose ki-
tose lituanistinėse mokyklose ryžtingai ir su meile
darbuojasi mokytojai, kuriuos su pagarba prisi-
mename ir sveikiname Tarptautinės mokytojų die-
nos proga. Juos visus sveikiname ir kartu su  tėve-
liais bei mokiniais jiems dėkojame. „Tegul meilė Lie-
tuvos dega mūsų širdyse!” 

Spalio 5-oji minėtina diena yra
paskelbta UNESCO pastango-
mis, nes norėta atkreipti dė-

mesį į svarbų mokytojo darbą. Ši
diena skiriama parodyti mokytojų
indėlį į mokslą ir jo plėtrą.  Tarp-
tautinė mokytojų federacija skatina
šią dieną minėti visas pasaulio šalis.
Iš viso apie 100 šalių mini šią dieną.
Viename šaltinyje rašoma, kad šią
dieną svarbu aptarti ne tik visuoti-
nio švietimo problemą, bet ir mo-
kykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių
smurtavimo problemas, spręsti žemą mokytojų at-
lyginimo klausimą. 

Nuo 1994 m. Tarptautinė mokytojų diena šven-
čiama prisiminti 1966 m. priimtas UNESCO/ILO gai-
res mokytojams. Gairės nustatė mokytojų teises ir
atsakomybę pasauliniu mastu. Šiemet sukanka 20
metų nuo UNESCO paskelbtų gairių aukštesniųjų
mokyklų darbuotojams. 2017 m. šūkiui parinkta „Mo-
kytojų įgaliojimas mokyti laisvėje!” UNESCO sta-
tistikos skyrius apskaičiavo, kad norint iki 2030 m.
pasiekti visuotinį  švietimą, pasauliui reikia 69 mi-
lijonų mokytojų. Šiemet UNESCO būstinėje Pary-
žiuje vyks tarptautinė konferencija, kurios metu su-
sirinks mokytojai, įstatymdaviai ir kiti suintere-
suotieji švietimu. Bus pagerbta mokytojų profesija,
akademinė laisvė ir aukštojo švietimo kokybė. Da-
roma pažanga pasauliniu mastu. Prieš porą metų
„Delfi” žinių tinklalapis rašė, kad pasaulyje nuo 2000-
ųjų pradines mokyklas nelankančiųjų vaikų su-
mažėjo beveik per pusę – nuo 100 iki 57 milijonų.

2001 m. Dakare vyko Pasaulinis švietimo foru-
mas, kuriame dalyvavo 80 valstybių. Forumo metu
buvo pasišauta iki 2015 m. pasiekti, kad kiekvienas
valstybės pilietis turėtų pradinį išsilavinimą. Dau-
gelyje šalių tokio išsilavinimo lygio nepavyksta pa-
siekti, nes trūksta mokytojų. Teigiama, kad moky-
tojo profesija nėra populiari, nes darbas menkai ap-
mokamas, blogos darbo sąlygos. Tame pat šaltinyje
teigiama, kad kai kas mano, jog mokytojas – pavy-
dėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo die-
na. Tačiau mokytojo darbas yra varginantis. Mo-
kytojas turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsila-
vinimą ir jo ugdymą. 

Pats žodis „pedagogika” yra kilęs iš graikų
kalbos: „pais” – vaikas, „ago, again” – vesti, valdy-
ti, auklėti („paidagogos” – vaikų vedžiotojas, „pa-
idagogeion” – mokykla). Senovės Graikijoje peda-
gogais buvo vadinami  asmenys (daugiausia vergai),
kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir
juos prižiūrėdavo. Tik vėliau pedagogais pradėta va-
dinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagoginius
dalykus tiriančius mokslininkus. 

Tarptautinė mokytojų diena minima ir Lietu-
voje. „Delfi” naujienų svetainėje prieš kurį laiką  ra-
šyta, kad Lietuvoje yra 1 200 bendrojo ugdymo mo-
kyklų. Jose dirba apie 34 500 pedagogų. Mokytojų die-
nos proga mokytojus sveikino LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Jos sveikinime dėkojama mokyto-
jams, kad Lietuvoje ugdomas atsakingas, kūrybiškas
ir patriotiškas jaunimas.  „Tarptautinę mokytojų die-
ną palinkėkime visiems mokytojams išlikti nova-
toriškiems, iniciatyviems ir nuolat tobulėjantiems”,
– sakyta prezidentės sveikinime. Ta pačia proga tuo-
metinė LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė
savo sveikinime dėkojo, kad šalia algoritmų, gra-
matikos, istorijos faktų, mokytojai savo asmeniniu
pavyzdžiu, įžvalgomis, gebėjimu išklausyti moko vai-
kus tikrųjų gyvenimo pamokų: Doros, Teisingumo,
Atsakomybės ir Pagarbos žmogui. „Ir toliau būkite
išminties, darnos ir šviesos kelrodžiai, kad su kiek-
viena Jūsų į gyvenimą palydima karta pasaulis tap-
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Spalio 5-oji – Tarptautinė
mokytojo diena
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Airijoje paminėtas F. Vaitkaus skrydis per Atlantą

Rugsėjo 30 dieną Airijos Mayo grafystės Ballinrobe mieste buvo iškilmingai paminėtos 82-osios lakūno
Felikso Vaitkaus didvyriško skrydžio per Atlanto vandenyną iš New Yorko į Ballinrobe metinės.

Prie paminklo, simbolizuojančio skrydį, gausiai susirinkusius renginio dalyvius pasveikinęs Mayo gra-
fystės tarybos pirmininkas Richard Finn pažymėjo, kad Feliksas Vaitkus buvo vienas pirmųjų to meto la-
kūnų pasaulyje, sėkmingai įveikusių labai sudėtingą kelią. Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Mei-
lūnas sakė, kad lakūnas savo žygdarbiu ne tik išgarsino Lietuvą, bet ir nutiesė draugystės tiltą tarp lietu-
vių ir airių tautų. Svečius taip pat sveikino Lietuvių asmenų ir bendruomenių Airijoje sąjungos „L.A.B.A.S”
vadovas Dainius Čepaitis.

Lietuvių, gyvenančių Airijoje, bei airių – Lietuvos draugų pastangomis Ballinrobe apylinkėse įamžin-
ta lakūno nusileidimo vieta, mieste pastatytas paminklas, veikia nuotraukų paroda.

URM info ir nuotr.



įrašant joje mums svetimas raides. Tai kas, kad vi-
suomeninis judėjimas „TALKA kalbai ir tautai”
buvo surinkęs per 70 tūkst. lietuvių, reikalaujančių
nedar kyti lietuviškos abėcėlės, parašų. Nieko lie-
tuvių kalboje nenusimanantis premjeras Saulius
Skvernelis linkęs, regis, ignoruoti net akade miko
Zigmo Zinkevičiaus perspėji mus, kokių pavojų lie-
tuvių kalbai atneš tos papildomos kelios raidės. Žo-
džiu, tuoj lietuviška abėcėlė nebebus lietuviška.

Vilniaus universitetuose bei aukštosiose mo-
kyklose nebelieka lietuvių kalbos ir literatūros ka-
tedrų, lituanistinių centrų. Tačiau daug žymių kal-
bininkų, istorikų, rašytojų išdavikiškai tyli. Pa-
vyzdžiui, prie Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros ar
tiesiog centrinių Vilniaus universiteto rūmų nesu-
rengė nė vienos protesto akcijos ar mitingo.

Vienas iš „Talkos” organizatorių politologas Vy-
tautas Sinica leidinyje propatria.lt atkreipė dėme-
sį į Lietu vos istorijos traktavimą. Jis rašo: „Istori-
nė atmintis trinama. Ne pirmus metus lietuviams

bandoma primesti kolektyvinę kaltę
dėl holokausto, paniekinti birželio su-
kilimą, partizanus, neigiama Vilniaus
okupacija. Priešinasi būrelis žmonių”.

Visuomeninis transliuotojas LRT
neparodė nė trumpučio reportažo apie
paskutinįjį „Talkos” renginį Mokslo
Akademijoje, nors žmonių į posėdį
dėl lietuviškumui iškilusių iššūkių
susirinko užtektinai gausus būrys in-
teligentų. Mano supratimu, reportažo

apie tą renginį reikėjo būtinai. Bet jo nebuvo. O ta-
ryba, kuriai privalu prižiūrėti LRT generalinio di-
rektoriaus Audriaus Siaurusevi čiaus elgesį, – tyli. 

Dauguma lietuvių norėtų Lukiš kių aikštėje
matyti Vyčio paminklą. Bet valdžios įstaigose sė-
dintys politikai ir klerkai žūtbūt stengiasi į pa-
grindinę Vilniaus aikštę atvežti jokių sąsajų su lie-
tuviškumu neturintį gelžgalį ar stiklo gabalą.

Jei Vilniuje rengiamos svarbios konferencijos
politikos, ekonomikos, saugumo klausimais, tai
jose vis ma žiau lietuvių kalbos. Lietuvių kalbą už-
gožia anglų kalba. Seimo narys Andrius Kubilius net
demonstratyviai atiduoda pirmenybę anglų, o ne lie-
tuvių kalbai. Nors yra ne Didžio sios Britanijos
parlamento narys.

Tad sąrašas, kodėl nebemiela lietuviui gyventi
Lietuvoje, ilgokas.
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Akivaizdu, kad tauta gausiais
būriais bėga iš Lietuvos. Aki-
vaizdu ir tai, kad Lietuvos

valdžia nežino, kaip pastatyti už-
tvankas, stabdančias sraunias emig-
racijos upes. Nesu klysiu pasakęs,
kad egzistuoja ir tre čioji skaudi tie-
sa – net versdamiesi per galvą neat-
imsime iš lietuvių noro ieškoti di-
desnių atlyginimų. 

Tiesa, vienas parlamentaras ne-
 seniai parengė projektą, kuris leistų, jo manymu, Lie-
tuvai rimčiau rūpintis į namus panorusių grįžti lie-
tuvių lūkesčiais. Projekto autorius siūlo įteisinti nor-
mą, kad sugrįžtantieji turėtų teisę į Lietuvos finan-
sinę paramą persikėlimui, įsikūrimui, socialinei in-
tegracijai. Projekte net užsimenama apie pagalbą mo-
kytis primirštą lietuvių kalbą.

Visuomet sakiau ir sakysiu: svei kintinas poli-
tikų užsispyrimas ieško ti konkrečių išeičių, užuot
sėdėt sudėjus rankas bei aimanuoti, kaip „viskas čia
blogai”. Ir vis dėlto parlamentaro Kęstučio Masiu-
lio siūlomo įstatymo sėkme netikiu. Šių eilučių au-
toriui savo kailiu teko patirti, ko trokšta emigranto
širdis. Vieną sykį – Didžiojoje Britanijoje, kitą – Da-
nijoje. Taigi drįstu manyti, jog žinau, ką Lietuva pri-
valo padaryti, kad išvy kusieji tautiečiai imtų svajoti
apie grįžimą, o susiruošę iškeliauti svetur – bent jau
svarstytų, ar verta. 

Pirmiausia – tapkime realistais. Didžiausia
klaida yra viltis, esą emigra vusiuosius suviliosime
finansinė mis paramomis. Emigrantams  nerei kalin -
gos materialinės pagalbos. Jiems reikia užtektinai
padoriai ap mokamo darbo, kad gavus atlyginimą ne-
reikėtų skursti, badauti, bei garantijų, kad užsi-
ėmimą turės bent jau vienerius metus. 

Tačiau Tėvynė jiems šito ne ga rantuoja. Negali
garantuoti. Pasta ruosius du dešimtmečius Lietuvoje
buvo nemokšiškai, egoistiškai tvar komasi, todėl
čia tiek daug netvarkos, savanaudiškumo, nežino-
jimo, kaip išbristi iš žemyn tempiančio liūno. Vie-
nintelė išeitis – neapgaudinėkime vieni kitų. Paga-
liau nustokime meluoti, girdi, finansinė parama per-
sikėlimui ar socialinei integracijai atsvers patį di-
džiausią poreikį – džiaugtis pakenčiama alga, kuri
leidžia valgyti ne vien duoną.

Nepamirškime antrosios meda lio pusės. Neap-
dairiai parengta iniciatyva lietuvius dar labiau su-
kiršins. Ar parlamentaras K. Masiulis susi mąs tė, iš
kur bus paimta lėšų „finan sinėms paramoms”? Tik-
riausiai iš tų, kurie skursta Lietuvoje. Juk Seimo na-
riai nesusimažins atlygini mų, o verslininkai nesu-
tiks mokėti didesnių mokesčių į biudžetą. Turė sime
pato situaciją?

Priėmus įstatymą, jog grįžtan tieji gali preten-
duoti į finansines injekcijas įsigyjant, pavyzdžiui,
būs tą, Lietuvos Vyriausybei beliks galimybė nurėžti
pinigėlių iš mažiausiai uždirbančiųjų. Šie juk ne-
apsigins – mažiausiai uždirbantys neturi realių ga-
limybių ginti savų interesų nei Seimo, nei Vyriau-
sybės posėdžių salėse. 

Todėl sunkiausiai besiverčiantys bus dar labiau
skriaudžiami. O tai reiškia, kad juos netiesiogiai ska-
tinsime ...emigruoti. Užburtas ratas: vienus susi-
grąžinsime, kitus išstumsime! Nebent parlamenta-
ras K. Ma siulis pateiktų svarstyti įstatymo projek-
tą, reglamentuojantį, kada jiems, seimūnams, ir Vy-
riausybės kabineto nariams mažinamos algos. Sa-
kykim, Lietuvos gyventojų apklausos byloja, kad kri-
to Lietuvos Seimo ir Lietuvos Vyriausybės popu-
liarumas. Kodėl gi seimūnams savano riškai nesu-
simažinus algų? Prasti darbo rezultatai – prasti at-
lyginimai. Žinoma, pateikdamas šią mintį ir ironi-
zuoju, ir šaržuoju. Jei krenta leidinio tiražas, kartais
protinga ne mažinti, o padidinti algas. Kitaip leidi-
nio tiražas galįs dar labiau smukti. O ten jau – ir
bankrotas.

Deja, įstatymas, ko kiais atvejais (nesurenkamas
numatytas biudžetas, nuolat auganti emigracija,
sparčiai kylanti infliacija) turėtų būti sumažinami
parlamentarų bei jų padėjėjų ir ministrų atlygini-
mai, – ne vien tik pi gus populizmas. Jei darbo re-
zultatai niekaip nesusiję su darbo užmokes čiu, – lauk
bėdos. Jei stropus darbuotojas finansiškai neskati-
namas, o veltėdis – finan siškai nebaudžiamas, tokia
bendrovė greičiausiai bankrutuos.

Niekas iš mūsų tikriausiai neno rime, kad Lie-
tuva bankrutuotų.

Ir vis dėlto lietuvių sugrįžimą namo stabdo ne
vien finansiniai aspektai. Kam grįžti į Lietuvą, jei
ji vis mažiau lietuviška? Štai Lenkijai atkakliai spau-
džiant greičiausiai bus pakeista lietuviška abėcėlė,

Ilga kelionė namo
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1  psl.
Policijos duomenimis, kruvinas

žudynes surengė 64 metų Stephen
Paddock, gyvenęs netoli Las Vegas.
„Mes manome, kad jis yra pavienis
nusikaltėlis. Vienišas vilkas”, – sakė
šerifas Joe Lombardo. 

Pasak policijos, nusikaltimo mo-
tyvas kol kas nežinomas. Pirmieji duomenys rodo,
kad šaulys neturėjo ryšių su kokia nors ekstre-

mistine grupuote. Nors vadinamoji „Islamo vals-
tybė” (IS) per savo ruporą „Amaq” jau paskelbė pri-
siimanti atsakomybę už žudynes Las Vegase. 

Šaulys, nušovęs mažiausiai 58 žmonių, buvo IS
„karys”, pranešė „Amaq”. Jis esą prieš kelis mė-
nesius atsivertė į islamą. Tačiau to įrodymų IS ne-
pateikė. Grupuotė jau ne kartą prisiėmė atsako-
mybę už išpuolius, kurie, anot tyrėjų, nepriski-
riami džihadistams. 

Pasak šerifo J. Lombardo, kai specialiosios po-
licijos pajėgos šturmavo viešbučio kambarį, ku-
riame buvo apsistojęs šaulys, vyras nusižudė.
Kambaryje pareigūnai rado iš viso aštuonis gink-
lus. Vyras viešbutyje užsiregistravo ketvirtadienį,

likus keturioms dienoms iki
žudynių.

Pasak policijos, S. Pa-
ddock gyveno pensinin-
kų komplekse Mesquite,
Nevadoje. Šis miestas
yra už 130 km nuo Las
Vegas. Viešbutyje azar-
tinių lošimų sostinėje
jis, anot žiniasklaidos,
buvo apsistojęs kaip sve-
čias.

Pareigūnai norėjo
apklausti ir vyro kom-
panionę, su kuria jis ke-
liavo – azijiečių kilmės
moterį vardu Marilou Danely. Moteris buvo ras-
ta. Tačiau policija nevadino jos galima ben-
drininke.

J. Lombardo patvirtino, kad tarp žuvusiųjų
yra trys policininkai. Du jų žuvo būdami tar-
nyboje.

JAV prezidentas Donald Trump žudynes
Las Vegas pavadino „visiško blogio aktu”. Jis

paragino amerikiečius liūdesio dėl daugiau kaip
50 žuvusiųjų valandą būti vieningus ir susitelku-
sius.

D. Trump padėkojo policijai ir gelbėtojams,
kad jie savo drąsiais veiksmais „išgelbėjo dauge-
lio gyvybes”. Ir tai, kad žudikas buvo taip greitai
susektas, „yra stebuklas”, tai esą padėjo išvengti
daugiau aukų.

Prezidentas paskelbė, kad trečiadienį vyks į
Las Vegas. Čia D. Trump ketina susitikti su aukų
artimaisiais.

D. Trump, be to, nurodė gedulo vardan iki pu-
sės stiebo nuleisti vėliavas.

BNS, ELTA

Prezidentas D. Trump žudynes Las Vegas pavadino „visiško blogio aktu”.
EPA–ELTA nuotr.

Federalinis tyrimų biuras
pranešė, kad Stephen Pa-
ddock yra pavienis nusikal-
tėlis. 

Žudynės surengtos paskutinį ,,country” muzikos festivalio va-
karą.

Dramatiška
spalio
pradžia
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TELKINIAI

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Žodis „labdara” siejasi ne tik su pagalba, pašalpa
vargstantiems, nuskriaustiems, neatlygintinu ma-
terialinių dalykų davimu, dovanojimu, bet ir mora-
liniu, psichologiniu palaikymu, nes labdaringa veik-
la neapsiriboja vien materialiais dalykais, tai kartu
ir psichologinė, ir moralinė parama. 

Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) labdaros or-
ganizacija – viena iš pirmųjų lietuviškų tokio
tipo organizacijų, kuri veikia daugiau kaip 60

metų. Vėliau ėmė kurtis kitos labdaros organizacijos
– pvz., „Saulutė”, kuriai daug metų vadovauja su-
mani ir energinga Indrė Tijūnėlienė. Naujų labda-
ros organizacijų sukūrė ir naujosios emigracijos at-
stovės, – tai „Alatėja”, Čikagos mamyčių fondas, –
kurios taip pat rengia įvairius renginius ir visą ren-
ginių pelną perduoda į Lietuvą – šelpiamiesiems.
Labdaros organizacijos, jos nariai eina Dievo mei-
lės ir atjautos kitiems keliu. 

Šiandien, naujų technologijų, akivaizdžiai ge-
rėjančios gyvenimo kokybės laikais, didėja ir so-
cialinis gyventojų išsisluoksniavimas. Daugėja
senų, vienišų ir ligotų žmonių, kurie yra atsidūrę
visuomenės užribyje. Mūsų visų supratimas, gera-
noriškumas ir pagalba jiems yra būtina. 

Lietuvos Dukterų organizacija, kaip ir visos ki-
tos, neišsilaikytų be visuomenės aukų, paramos. Ta-
čiau ir ji pati įvairiais renginiais bando sukelti lė-
šas, papildyti savo iždą. Šiuo tikslu rugsėjo 17 d. Le-
monte, PLC didžiojoje salėje, LDD valdyba buvo su-
rengusi kasmetinius iškilmingus „Rudens pietus”.
Į iškilmes kaip garbės viešnios buvo pakviestos kitų
labdaros organizacijų atstovės. Tuo būdu draugijos
valdyba parodė, kad pritaria kitoms organizacijoms,
vertina jų gerus darbus ir kad mes visi turime vie-
ni kitus palaikyti ir būti draugiški. 

Pačios valdybos narės nuo ankstyvo ryto įtemp-
tai dirbo: dengė stalus, dekoravo. O didžiausią nuo-
širdumą – kaip dovaną – parodė jaunos merginos,
internete įkūrusios „Moda Blossom Gallery” ir
paaukodamos didžiules, meniškai sudėtas gėlių
puokštes, kurios puikavosi ant kiekvieno stalo.
Ačiū joms.

LDD pirmininkė Deimantė Komskienė, pa-
sveikinusi susirinkusius, priminė, kad ruduo –
gražus permainų metas. „Gamta keičia savo rūbą,
saulė pamalonina švelniais spinduliais, o dargana
ir lietus į svečius ateina neprašyti. Ir žmonių gy-
venimai – kaip gamta – permainingai keičiasi – tai
aplanko džiaugsmas, tai nekviestas įsibrauna skaus-
mas. Mūsų visų dėka LDD turi galimybę padėti ki-
tiems skausmo valandą ir įnešti į jų gyvenimus nors
mažutėlį džiaugsmo lašelį. Dėkoju visiems, kad to-

Nuotaikingi LDD 
„Rudens pietūs”

Renginio svečiai. Rūtos Pažemeckienės nuotraukos

kią nuostabią – dar vasarišką, bet jau rudeniu kve-
piančią popietę esate su mumis. Dėkoju, kad gera-
noriškumo vedini atvykote į šiuos mūsų suruoštus
‘Rudens pietus’, tuo padėdami mums toliau tęsti veik-
lą”, – kalbėjo pirmininkė.

D. Komskienė pristatė popietėje dalyvaujančius
garbės svečius: Lietuvos Respublikos generalinį kon-
sulą Mantvydą Bekešių su žmona Egle, misijos kle-
boną kun. Algimantą Baniulį, kunigą Gintarą Vitkų
SJ, misijos vienuolę Laimutę Kabišaitytę, ilgametę
LDD narę, nepailstančią padėjėją ir mezgėją Zitą Dap-
kienę. Seseriškai (organizacijos narės vadinamos
sesėmis) buvo pristatytos artimų labdaringų orga-
nizacijų atstovės: „Saulutės” ir „Alatėjos” atstovė Aud-
ronė Sidaugienė bei „Čikagos mamyčių fondo” atstovė

Buvo pristatytas ir kompozitorius bei atlikėjas
Romualdas Pažemeckas, kuris, gitara pritardamas,
kartu su jauna dainininke Aura Kižyte, kuri jau yra
pasižymėjusi kaip gerą muzikinį išsilavinimą tu-
rinti dainininkė, dainavo dainas, sukurtas Sandros
žodžiais. Taip pat programoje pasirodė kitiems
jau gerai pažįstamas virtuozas akordeonininkas Ri-
mas Pumputis, sekantis garsaus Lietuvos akor-
deonininko ir kompozitoriaus Povilo Četkausko pė-
domis. 

Sandra Avižienytė trumpai papasakojo apie
save, – ji anksčiau gyveno Baltimorėje. Ten jai teko
daug bendrauti su vyresniais žmonėmis, ir ji pasi-
džiaugė, kad iš jų daug ko galėjo pasimokyti, daug pa-
tirties įgyti.

Garbės svečių stalas (iš k.): misijos klebonas Algimantas Baniulis, LR generalinis  konsulas Mantvydas Bekešius su žmona
Egle, ilgametė LDD narė Zita Dapkienė,  seselė Laimutė Kabišaitytė, kunigas Gintaras Vitkus SJ ir Draugo fondo  tarybos pir-
mininkė Marija Remienė.

Rūta Pažemeckienė. Pirmininkė konsulą M. Bekešių
ir misijos kleboną A. Baniulį apdovanojo poetės Sand-
ros Avižienytės nauju poezijos rinkiniu, o Zitai Dap-
kienei buvo įteiktos gėlės. Toliau žodis buvo suteiktas
LR generaliniam konsului Mantvydui Bekešiui.

M. Bekešius, pasveikinęs susirinkusius, pasi-
džiaugė, kad salėje mato įvairaus amžiaus veidų. Ma-
lonu, kad prie labdaros veiklos geranoriškai prisideda
jauni žmonės, kad jie turi atjautos jausmą. „Tai, ką

jūs darote jau 60 metų, parodo
jūsų atlikti darbai, nueiti praei-
ties keliai. Mes tik galime pasi-
mokyti iš jūsų. Linkiu jums ne-
nuilstančios veiklos ir mokyti ki-
tus, kaip reikia atjausti, suprasti
ir suteikti reikiamą pagalbą ki-
tiems”, – kalbėjo konsulas. 

Pirmininkė D. Komskienė
pristatė naują LDD narę – poetę
Sandrą Avižienytę. Tai jauna,
nepaprastai kūrybinga moteris.
Sandros eilės nepalieka abejin-
gų. Ji savo nuoširdumu paliečia
įvairių kartų klausytojų širdis.
Sandra yra išleidusi keturias
poezijos knygas, pagal jos eiles
koncertuose Amerikoje ir Lie-
tuvoje skamba dainos. Daugiau
kaip 40 jos eilėraščių kompozi-
toriai yra parašę melodijas, ir tos
dainos skamba ne tik lietuvių
kalba, bet daug jų išversta ir yra
dainuojamos prancūziškai. 

Paprastai patys poetai nemoka skaityti savo ei-
lių. Sandra Avižienytė yra ne tik gera poetė, bet ir
gera oratorė, skaitovė. Eiles ji skaitė giliai įsijaus-
dama, aiškia kalba. Savo eilėse ji pasakoja apie
emigrantų išgyvenimus, tėvynės ilgesį, širdies skaus-
mą, kad su vaikais mes jau kalbame svetima kalba.
Tai realybė, kurios negalime paneigti. Sandros eilės
kupinos jausmų ir vaizdų iš vaikystės, prisiminimų,
kurie neša ją į seną sodžių. Jos kūryba primena liau-
dies dainas – impulsyvi ir grakšti frazė, klasikinis
vaizdo skaidrumas, todėl nenuostabu, kad pagal jos
eiles kuriamos dainos.

Kompozitorius ir atlikėjas R. Pažemeckas, pri-
tariant akordeonininkui R. Pumpučiui, atliko savo
kūrybos dainą „Dukrai”. 

Po meninės dalies, prieš vaišes, LDD pirminin-
kė pakvietė misijos kleboną A. Baniulį sukalbėti mal-
dą. Kunigas pagyrė Dukteris už meilės darbą, kuris
plaukia iš Dievo meilės ir kuriuo jos dalijasi su ki-
tais. Kunigas padėkojo Zitai Dapkienei už jos mez-
ginius ir palinkėjo jai toliau šildyti žmones Lietuvoje.
Klebonas palaimo Dukterų paruoštą maistą ir susi-
rinkusiuosius. 

Skanų maistą ruošė gerai pažįstama šeiminin-
kė Vanda Morkūnienė. 

Maloniai skambėjo Rimo Pumpučio akordeonu
atliekama muzika.

Po pietų vyko loterija. Fantų buvo daug ir įvai-
rių, tad daug buvo ir laimėtojų. Niekas neskubėjo į
namus, bendravo, klausėsi muzikos. Popietė buvo
nuotaikinga.

Lietuvos Dukterys kviečia prisijungti prie jų lab-
daringos veiklos ir eiti kartu Dievo nurodytu keliu.

Meninės dalies atlikėjai (iš k.): poetė S. Avižienytė, dainų atlikėja A. Kižytė, LDD
pirmininkė D. Komskienė, kompozitorius R. Pažemeckas, LDD vicepirmininkė G.
Kazėnienė, LDD valdybos narė E. Ablingytė ir akordionininkas  R. Pumputis.
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ROMA BIKULČIENĖ

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šau-
lys (LŠSI), buvęs jūrų šaulių kuopos
„Klaipėda” vadas, Centro valdybos na-
rys, garbės šaulys, V. Putvinskio-Putvio
klubo narys Juozas Mikulis už nenu-
ilstamą kovą dėl nepriklausomos Lie-
tuvos, šauliškų vertybių puoselėjimą ir

JOLITA KAVALIŪNAITĖ

Rugsėjo 19-tą dieną Rūta Šepetys gausų Clevelando
knygų mylėtojų būrį supažindino su savo romanais
„Between Shades of Gray” (Tarp pilkų debesų) ir „Salt
to the Sea” (Druska jūrai).

Istorinių romanų rašytoja jau seniai buvo lau-
kiama Clevelande. Prieš pusantrų metų ją kvie-
tė Akademinio skaučių sąjūdžio pirmininkė

Mylita Nasvytienė. Tačiau tada Rūta Šepetys nega-
lėjo atvykti, nes buvo užimta – jos knygų leidykla ją
išsiuntė aplankyti visas JAV valstijas. Šį kartą lei-
dykla ją atsiuntė į Clevelando priemiesčio Parma-
Snow biblioteką, kurios auditorijoje ją šiltai sutiko
keli šimtai klausytojų. 

Ši „prarastų apsakymų autorė” teigė, jog ne ji,
bet istorija rašo jos knygas. Skaidrėmis iliustruota
jos kalba domino ir jaudino klausytojus. Ji ypač dė-
kinga lietuviams už jos romanų platinimą. 

Rašytoja nuoširdžiai papasakojo apie savo kilmę.
Ji gimė ir augo Michigano valstijoje. Jos tėvai matė
daug vargo: tėvelis – karo pabėgėlis iš Kauno. Moti-
na – jauniausia iš 10-ies vaikų. „Žmogus negali pa-
sirinkti gyvenimo naštos; tačiau jis gali pasirinkti,
kaip jis ją neš”, – kalbėjo ji.

Žmogaus kova už savo gyvybę ir žmogiškumą –
jos romanų pagrindinė tema. Kiek bebūtų sunki jų
kova, jos sukurti personažai nepraranda vilties ir pa-
sitikėjimo žmonija.

„Salt to the Sea” (Druska jūrai) – geriausiai „New
York Times” laikraščio parduodama knyga. Išvers-
ta į 37-ias kalbas, išleista 53-uose kraštuose. Rody-
dama romanų skaidres autorė apgailestauja, kad vir-
šeliuose neįrašytos vertėjų pavardės. 

„Ne aš tų romanų autorė, temas kuria patys skai-
tytojai”, – kalbėjo rašytoja. Pvz., Prancūzijos skai-
tytojai mokosi neprarasti žmogiškos tapatybės: kiek
žmogus turi prarasti, kad prarastų ir savo tapatybę?

Sveikiname 
šimtametį šaulį!

Rašytoja Rūta Šepetys Clevelande
Ispanijos skaitytojai mokosi patriotizmo; japonai – už-
uojautos ir drąsos; vokiečiai – istorinės atsakomybės;
o italai  – meilės.

Iš tikrųjų mes galėtume teigti, jog jos romanuo-
se yra visos šios temos. 

Toliau ji papasakojo apie savo romano „Salt to the
Sea” kūrimą. „Žmonija prisimena laivo „Titanikas”
skendimą. Žuvo apie 1 500 žmonių. Tačiau pamiršo
apie laivo „Wilhelm Gustloff ” paskendimą. Jame
plaukė 10 000 žmonių, jų paskendo  9 443. 1945-aisiais
metais, baigiantis Antrajam pasauliniui karui, Ry-

tinėje Prūsijoje tūkstančiai pabėgėlių įlipo į tą ne-
lemtą laivą. Patekti į tą laivą reiškė gyvybę; o į jį ne-
patekti – mirtį. Tarp tų žmonių figūruoja jos sukurti
personažai: Joana, Emilija ir Florian, kurių gyve-
nimo keliai susipina jiems bėgant nuo karo. Šis ro-

manas, – teigia rašytoja, – dovana lietuviams, lat-
viams, estams, lenkams ir rytų prūsams. Per sun-
kiausius šių jaunuolių išgyventus momentus auto-
rė pabrėžia žmogiškumą. 

Rašytoja parodė skaidrę to kelio, kuriuo žmonės
ėjo į uostą žiemos metu. Ne vienas, atsisėdęs prie ke-
lio pailsėti, sušalo ir jau nebeatsikėlė. Laivu buvo eva-
kuojami vokiečių karininkai ir kareiviai, tačiau iš-
metus baldus ir ištuštinus baseiną, dar buvo priimta
ir daug pabėgėlių, kuriems laivas buvo viltis. Pir-
menybė buvo duota žmonėms su vaikais; nepate-

kusieji į laivą, stengdavosi bent per-
duoti savo vaikus. 

Rūta Šepetys stebėjosi ir džiau-
gėsi, jog jai renkant žinias – klausi-
nėjant žmones ir tyrinėjant šiuos
įvykius – atsivėrė Visata. Daug žmo-
nių jai atsiuntė įvairių objektų iš to
laivo. Tarp jų – Gdansko uosto gy-
ventojas, kuris nėrė apžiūrėti pa-
skendusio laivo. Jis parodė staliuką,
kurį pasidarė iš vieno laivo švies-
tuvo. Toliau ji pasakojo, kokiais ke-
liais ją pasiekė laiškas su keleto Si-
biro tremtinių fotografija, rašytas
1970-aisiais metais. Vienas iš jų
rašė, jog jie – užmiršti žmonijos – bet
gal kada nors kas nors apie juos pa-
rašys. Rūtai paaiškėjo, kad tai jos se-
nelio prašymas, į kurį ji atsiliepė ra-
šydama „Between Shades of  Gray”. 

Laukiame filmo pagal romaną
„Between Shades of  Gray” (Tarp pil-
kų debesų), kuris bus pavadintas
„Ashes in the Snow” (Pelenai snie-

ge), pasirodymo apie Sibiran tremiamą šeimą. 
Dar kitas jos romanas – apie Naujojo Orleano gy-

venimą – „Out of  the Easy” – taip pat „New York Ti-
mes” yra geriausiai parduodamas romanas, išleistas
2013 m.

Rūta Šepetys (d.) nepavargsta dedikuoti knygų savo kūrybos gerbėjams. 
Rengėjų nuotr.

asmeninį pavyzdį kiekvienam šauliui
apdovanotas Lietuvos   šaulių sąjungos
I  laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuo-
pelnus Šaulių sąjungai”. Apdovanoji-
mas garbingam šauliui buvo įteiktas
sekmadienį, rugsėjo 24 dieną, po šv. Mi-
šių Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Ap-
dovanojimą J. Mikuliui įteikė LŠSI vado
pavaduotojas Giedrius Bikulčius. 

Malonaus sutapimo dėka tą pa-
čią dieną  šaulys J. Mikulis
minėjo ir savo garbingą 100

metų jubiliejų. Susirinkusieji parapi-
jiečiai, šeimos nariai ir Čikagos apy-
linkių šauliai nuoširdžiai sveikino ju-
biliatą, linkėjo sveikatos ir atlikti dar
daug kilnių darbų Tėvynės labui.

J. Mikulis, būdamas vos 16 metų
amžiaus, įstojo į Šaulių sąjungą Lie-
tuvoje, vėliau tarnavo Lietuvos ka-
riuomenėje, įgijo puskarininko laips-
nį. Po Antrojo pasaulinio karo likimas
jį nubloškė už Atlanto. 

Nors ir toli nuo Lietuvos, bet nuo-
širdi tarnystė Tėvynei Juozui buvo
be galo svarbi, todėl aktyviai daugelį
metų vadovavo ir veikė Čikagos Karių
Ramovėje ir LŠSI, rėmė lietuvišką
spaudą Čikagoje. Juozas Mikulis yra
pavyzdingas šaulys kasdieniniame gy-
venime ir šauliškoje veikloje, puose-
lėjantis tikrąsias gyvenimo vertybes –
tikėjimą, šeimą ir nuoširdžią tarnystę
kitam. 

Mielas Jubiliate, sveikatos ir il-
giau sių Jums metų!

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje nariai sveikino Juozą Mikulį. Iš k.: Giedrius Bikulčius,
Linas Marganavičius,  Bronė ir Juozas Mikuliai, Juozo Mikulio anūkė, Roma Bikulčienė, Jo-
nas Platakis ir Ernestas Lukoševičius. Julijos Bikulčiūtės nuotr.

Jubiliatas Juozas Mikulis. 
Vidos Kuprytės nuotr.

Cicero Šv. Antano parapijos vargonininkė ir
choro vadovė Vilma Meilutytė-Liobikas
sveikino Juozą Mikulį visų Cicero lietuvių var-
du. V. Kuprytės nuotr.

Juozui Mikuliui įteiktas ženklas ,,Už nuo-
pelnus Šaulių sąjungai”. 

J. Bikulčiūtės nuotr.
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RASA KAZLAS

Kintantis gyvenimo paveikslas, vienas
kitą genantys įvykiai ir nežinoma jėga,
toji nematoma ranka, kuri vedžioja,
klaidina, klupdo ir vėl kviečia atsities-
ti... Atkaklieji randa vietą šiame pa-
saulyje, santūresni, ypač šių dienų glo-
balizacijos agoroje, tarsi lieka už šio pa-
saulio ribų – lėtai, tyloje susitaikydami
su savimi, su skirtu likimu. Panaši yra
šiandien vieno garsiausių Lietuvos
monumentalistų – dailininko Laimučio
Ločerio kasdienybė, aplenkianti ma-
dingą pasaulį su jam skirtomis tuščio-
mis kalbomis, su melagingais politi-
kavimais ir biurokratine tvarka. 88-
erių talentingas kūrėjas, nors gyvena
slegiančios vienatvės globoje, nepa-
brėžia savosios nedėkingos dabarties
ir dėl esamos būties nieko nekaltina. 

Kūryba iškeliavo į nebūtį

Lietuvos dailininko, monumen-
talisto, grafiko Laimučio Ločerio pie-
šinius galima drąsiai lyginti su Rene-
sanso laikų kūrėjais Leonardo da Vin-
ci ar  Michelangelo. Vargu, ar Lietuvos
dailės istorijoje yra daug tokių meni-
ninkų, kurie taip puikiai būtų išstu-
dijavę žmogaus kūno proporcijas, taip
giliai perpratę žmogaus anatomiją ir
gebėtų taip tiksliai piešiniuose atkar-

Laimutis
Ločeris.
Menininkas,
prakalbinęs tuščias
sienas

„Išimkite Ločerio darbus iš jų ar-
chitektūrinės aplinkos, – tikrųjų namų,
– ir iš karto pajusite, kad jie ištuštėjo,
neteko šilumos, poezijos. Monumen-
talioji dailė tą nepažeistą erdvę daro
tartum žmogiškesnę, artimesnę...” –
septintajame dešimtmetyje viename
spaudos leidinyje apie šio monumen-
talisto darbus rašė žinomas Lietuvos
žurnalistas, menotyrininkas Tomas
Sakalauskas (1932–2015). Didžiausia
likimo ir kūrybos grimasa – talentin-
go kūrėjo negrįžtamai išnykusius dar-
bus šiandien mena tik fotonuotrauko-
se įamžinti monumentalūs dekoraty-
viniai kūriniai, kurie kadaise puošė po-
puliariausias Vilniaus, Druskininkų,
Nidos, Anykščių kavines, viešbučius,
konferencijų sales. Į nebūtį iškeliavo
vaikiška Vilniaus kavinė „Nykštu-
kas” su visa dekoratyvine sienine ta-
pyba, kurios vienu iš bendraautorių
buvo Laimutis Ločeris. Neišsaugotos
ir kavinės „Tauras”, restorano „Nida”
sieninis dekoras. Stebėtinai tėra išlikęs
tik menininko kurtas originalus de-
koras „Draugystės” viešbučio konfe-
rencijų salės interjerui ir viešbučio
„Neringos” hole esanti medinė sieninė
kompozicija. Tiesa, pastaroji jau yra
praradusi vientiso kūrinio vaizdą, nes
rekonstruojant viešbutį buvo nu-
spręsta dalį sieninės kompozicijos nu-
imti, kadangi toje vietoje  naujiesiems

Kavinė vaikams buvo mažųjų vilniečių džiaugsmas. ,,Nykštuko” kavinės sieninė tapyba. 

savininkams reikėjo padidinti vieš-
bučio kambarių skaičių. Išsaugotas
liko ir dar vienas interjero sieninis de-
koras, kurį kadaise Laimutis Ločeris
privačiai kūrė žinomo kompozitoriaus
Benjamino Gorbulskio namuose. 

Sovietinė ideologija netrukdė
patriotiškiems kūrybos 

užmojams

Ankstyvoje vaikystėje spėjęs pa-
žinti smetoninės, Nepriklausomos Lie-
tuvos dvasią, menininkas savo kūryba
tyliai maištavo prieš sovietinius ideo-
logus. Lietuvybės žinią nešantys, už-
slėpti prakalbinto medžio siužetai su-
gulė Laimučio Ločerio dekoratyvi-
niuose interjeruose. Apie tai byloja ir
tų darbų pavadinimai: „Amžių Vil-
nius”, „Taurų medžioklė”, „Dainavos
šalis”, „Amžinas ąžuolas”, „Gintaro
krantas”. „Pamenu – viešbučio „Ne-
ringa” hole iš juostinio aliuminio kū-
riau „Amžių Vilnius”. Ant to pano iš-
lanksčiau Gedimino bokštą, žiniuonį,
raitelius. Labai delsiau daryti tą sie-
nelę, nes vis galvojau, kad kompartijos
lyderiai pamatę uždraus, lieps per-
montuoti. Neišvengiau susidūrimo su
pačiu A. Sniečkumi, kuris, kartą ei-
damas pro šalį, mestelėjo: „Kas čia
per kavalerija?”. Suprask – vaizdas la-
bai patriotinis, bet kažkaip tąsyk pra-

toti kiekvieną kūno linkį, raumens iš-
kilumus, judesius ir atskirų kūno da-
lių prigimtinį išskirtinumą. Kai klau-
siu garbaus amžiaus menininko, kodėl
taip tobulai įvaldęs piešimo techniką,
pasirinko monumentalų meną, Lai-
mutis Ločeris atsako, kad kelius į šią
sritį atvėrė draugai architektai. Ir tik-
rai – sovietmečiu brandžiausias kūry-
bos laikotarpis šiam grafikos monu-
mentalistui suteikė garbės dirbti su to-
kiais iškiliais architektais kaip broliai
Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, Sta-
sys Bareikis, Algimantas Patalauskas,
Vytautas Batista.

Gimęs ir augęs Biržuose, žinomo
Nepriklausomos Lietuvos fotografo
Petro Ločerio šeimoje, jauniausias iš
trijų brolių, Laimutis Ločeris pasuko
į dailę. Studijas menininkas baigė Lie-
tuvos dailės institute, vėliau mokslus
tęsė Sankt-Peterburgo meno akademi-
joje. „Tuomečiame Leningrade diplomo
gynimui sukūriau  kompoziciją ‘Kur-
šių marių žvejai’. Kai įnešė tą mano
darbą, profesūra ir visa ten susirinkusi
publika pradėjo ploti. Po to, pamenu,
nutapiau paveikslą ‘Tadžikas su asi-
liuku’, ir tas darbas buvo eksponuoja-
mas viešai akademijos patalpose. Bu-
vau pastebėtas, nes iki tol Sovietų Są-
jungoje paprastai demonstruodavo tik
ruselių darbus. Taigi mano atvejis
buvo toks pirmas akademijos istorijo-
je”, – apie pirmuosius savo kūrybi-
nius laimėjimus pasakoja Laimutis
Ločeris. 

Dailininkui teko apipavidalinti ir vaikišką knygelę.

Dailininkas interjere: Laimutis Ločeris Asmeninio albumo nuotraukos
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riamas atvirkštiniu keliu –  jį šešė-
liuojant iš šviesos į tamsą. Talentin-
gam dailininkui, turinčiam gebėjimą
piešinio visumą numatyti iš anksto,
tai padaryti nebuvo sunku. Tokiu pie-
šimo principu buvo siekiama, kad
vaizdas įgautų formą, netaptų plokš-
čias ir sudarytų 3D formato įspūdį.  

„Žinote, kai pradėjo naudoti laze-
rį, galvojo, kad dailininkų jau nebe-
reikės, o, pasirodo, su tuo lazeriu ne-
labai kas gaunasi”, – šypsosi garbaus
amžiaus vyras. Pas Mr. Hardwic me-
nininkas gaudavo solidų atlyginimą.
Portretui išgraviruoti reikėdavo ketu-
rių valandų, o už valandą mokėdavo 40
Kanados dolerių. Tais laikais tai buvo
neblogi pinigai, tačiau jų nebūtų užte-
kę pasistatyti naujam namui Lietuvo-
je.  Būtent tada toji namo utopinė idė-
ja ir užgimė, kai būdamas Kanadoje
Laimutis per vietinę televiziją išvydo
Baltijos kelio vaizdus, išgirdo apie pir-
muosius Sąjūdžio mitingus Vingio par-
ke. Klostėsi ir kitos likimo aplinkybės.
Skyrybos su žmona tik pagreitino jo ap-
sisprendimą išvykti iš Kanados, o ir Tė-
vynės ilgesys buvo lyg užklupusi liga,
nuo kurios žinomas monumentalistas
galutinai pasveiko tik tada, kai vi-
siems laikams grįžo į Lietuvą. 

Niekuomet nesigailėjo 
grįžęs į Tėvynę

Pirmosios dienos Lietuvoje buvo
nelengvos, bet tas žinojimas ir buvi-
mas savu tarp savų guodė ir nuteikė la-
bai optimistiškai. „Pamenu, turėjau
nusipirkęs atgalinį bilietą į Montrea-
lį. Antakalnyje, Šilo gatvėje, kurioje
gyvenome prieš išvykdami į Kanadą,
sėdėjau ant kalniuko ir mačiau, kaip
danguje praskrenda lėktuvas. Žinojau,
kad tai mano lėktuvas, į kurį taip ir
neįlipau. Tą pirmą naktį gimtinėje
miegojau Antakalnio kapinėse, ant
suoliuko. Nors neturėjau stogo virš
galvos, vis dėlto džiaugiausi nepasili-
kęs visiems laikams Kanadoje”, – pri-
simena L. Ločeris. 

Grįžęs į Lietuvą ilgą laiką netu-
rėjo kur gyventi. Artimi bičiuliai pa-
dėjo įsidarbinti Vilniaus dailės aka-
demijoje. Čia ne tik dėstė piešimą,
bet ir gavo leidimą apsigyventi aka-
demijos bendrabučio kambarėlyje,
kuriame praleido daugiau kaip dvi-
dešimt metų. Nesiskundė nei kuklio-
mis gyvenimo sąlygomis, nei nedide-
le docento alga. Net ir dabar, kai gy-
venimo saulėlydį pasitinka senjorų
globos namuose, kai buvimas toli nuo
sūnaus, dukters, anūkės įkalina kas-
dienybės vienatvėje, Laimutis Ločeris
nesigaili grįžęs į Lietuvą. 

Vis dar jaučiasi esąs 
reikalingas Lietuvai

Iki šiol aplanke guli neįkainojamą
vertę turintys Laimučio Ločerio nie-

slydo. Daugiau  nesikabinėjo”, – dali-
jasi prisiminimais kūrėjas. 

Šio menininko darbų laukė so-
vietmečiu kilusių pastatų tuščios sie-
nos. Be jokių pagalbininkų, pats sa-
varankiškai gebėjo originaliai, kalto
dūžiais medžiui suteikti šiltas, lanks-
čias formas. Keliolikos metrų atski-
rose dalyse komponuodavo vientisą,
vizualiai užburiantį vaizdą ir tobulai
monumentalios dailės stilistikoje  įkū-
nydavo tik šiam menininkui būdingą
lietuvišką santūrumą. 

Turėjo viską, išskyrus laisvę

Vienas produktyviausių soviet-
mečio kūrėjų, originaliais monumen-
taliosios dailės dekoro kūriniais pra-
kalbinęs ne vieną architektūrinę ap-
linką, „raudonojo maro” Lietuvoje tu-
rėjo viską. Narystę Dailininkų ir Ar-
chitektų sąjungose, viliojančius  kū-
rybinius užsakymus, tiems laikams iš-
taigingą kotedžą Vilniaus Antakalnio
pušų prieglobstyje ir prašmatniausią
sovietinį automobilį „Volga”. Kaip ir
daugelis jo tėvynainių, neturėjo Lai-
mutis Ločeris to meto Lietuvoje vie-
nintelio – laisvės. „Visą laiką galvojau
apie vaikų ateitį. Nenorėjau, kad jie,
kaip ir aš, vergautų  sovietams”, – sako
Laimutis Ločeris. Sovietinė vergovė
buvo vienintelė  priežastis, dėl kurios
žinomas menininkas gūdžiais okupa-
cinio režimo metais išdrįso pareikšti
norą emigruoti. Ločerių šeima turėjo
tokią galimybę, kadangi Laimučio
uošvė buvo ištekėjusi už Kanados pi-
liečio ir jau ne vienerius metus  gyve-
no Hamiltone, o išvykimas galėjo būti
reglamentuotas pagal Sovietų Sąjungai
1975-aisiais pasirašytą Baigiamąjį Hel-
sinkio aktą, numatantį šeimų susi-
jungimo galimybę.  

Devynerius metus užtruko, kol
šeima gavo leidimą išvykti. Per tą lai-
ką Laimutis Ločeris ne tik sovietų
valdžiai, bet ir kai kuriems artimiems
savo bičiuliams tapo persona non gra-
ta. Jis buvo pašalintas iš Dailininkų są-
jungos, šeimą nuolat persekiojo KGB
agentai. Tyliai žudomas kaip meni-
ninkas jis savo kailiu patyrė  sovieti-
nio režimo persekiojimo metodus. „Tai
cukraus į benzino baką pripila, tai
namų durų spyną pakeičia. Matydavau
ne tik aš, bet ir mano tuometis kai-
mynas, fotomenininkas Rimantas Di-
chavičius, kaip saugumiečiai prie
namų, už medžio pasislėpę, sekdavo.
Kartą bandė inscenizuoti kelių eismo
avariją, bet paskutinę akimirką kaž-
kaip greitai sureagavau ir išvengiau
susidūrimo su priešais atvažiuojančiu
automobiliu”, – įtemptą laiką prisi-
mena garbaus amžiaus menininkas. 

Žinant, kaip veikė  sovietinė te-
roro mašina, buvo aišku, kad bet koks
paslydimas ar nekaltas veiksmas ga-
lėjo visiems laikams L. Ločerį atito-
linti nuo jo noro išvykti į Kanadą. KGB
psichologinis spaudimas, atviros pa-
tyčios ir nuožmios provokacijos kūrėjo
stoiškumo nepalaužė. „Mane turbūt
paliko kaip KGB nesunaikinamą veis-
lę, kaip pavyzdį tiems, kurie bandys
būti nelojalūs sovietų valdžiai”, – juo-
kauja Laimutis. Neįbauginta saugumo
agentų slaptų išpuolių, Ločerių šeima
vis dėlto pademonstravo savo neloja-
lumą sovietinei Lietuvai. Kanados
vyriausybei tarpininkaujant, 1987 m.
menininkas, jo žmona, suaugęs sūnus
ir mažametė dukra pagaliau gavo iš-
vykimo vizas.

Kanadoje talentas buvo skirtas 
paminklų apipavidalinimui

„Vos tik atvykęs į Kanadą, iš kar-
to pagalvojau apie grįžimą atgal į Lie-
tuvą. Supratau, kad tiesiog nepri-
klausau tai žemei, man ten viskas Laimutis Ločeris, ką tik pabaigęs horeljefą ,,Draugystės” viešbučio konferencijų salei. 

svetima”, – prisimena  pirmuosius
jausmus vos atvykus į tolimą šalį,
kuri turėjo tapti antrąja gimtine. Deja,
skirtingai nei kitiems Ločerių šeimos
nariams, tarp Laimučio ir Kanados
abipusė meilė taip ir neužgimė. „Na,
Niagaros krioklys kaip krioklys. Gam-
ta? Lietuvoje man ji įspūdingesnė. Ar
bendravau su lietuviais? Buvo ten lie-
tuvių jaunimo centras. Pamenu, nu-
ėjau ten kartą ir girdžiu, kaip jauni lie-
tuviukai kalbasi angliškai, aš jiems ir
sakau: „Ar jums negėda?” – prisimena
Laimutis Ločeris. 

Kanadoje  žinomas Lietuvos me-
nininkas pradėjo dirbti Mr. Hardwic’o
paminklų dirbtuvėse. Prisimena ta-
lentingas dailininkas ir tai, kaip jam
buvo organizuotas priėmimas į darbą.
„Padavė juodą poliruotą plokštelę ir lie-
pė ką nors nupiešti. Išgraviravau A.
Diurerio „Juodosios madonos” kopiją
ir iš karto buvau įdarbintas”, – sako pa-
šnekovas.

Laimučiui Ločeriui specialiais
įrankiais reikėdavo išgraviruoti pie-
šinius per baltą kalkę ant juodo gra-
nito. Iš tiesų tai buvo sudėtingas pie-
šimo procesas, nes vaizdas buvo ku-

kur viešai nerodyti piešiniai – restau-
ruotai Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčiai ar
kitoms skirtingoms erdvėms numa-
tyti monumentalios grafikos eskizai,
įspūdingi grafikos darbai, kurie svar-
biausių minimų valstybinių datų, šv.
Kalėdų ir  šv. Velykų proga buvo spaus-
dinti Kanados laikraštyje „Tėviškės ži-
buriai”, Gudijos lietuviams skirtame
leidinyje „Lietuvių godos”. Atvirauja,
kaip kūrybinio sąstingio metais ypač
laukdavo minėtų švenčių, kad galėtų
sukurti naują piešinį ir jį išsiųsti re-
dakcijoms. 

Kukliame senjorų globos namų
kambarėlyje jis su dideliu užsidegimu,
energija vėl prakalbino savo rankas ir
sukūrė Lietuvos šimtmečiui skirtą
monumento maketą. „Klausiate, ar
jaučiuosi esąs reikalingas Lietuvai?
Manau, kad esu reikalingas. Štai su-
kūriau Lietuvos jubiliejui naują darbą.
Galėtų jis stovėti prie Signatarų
namų”, – viltingai kalba menininkas,
tikėdamas, kad gal kažkam bus įdomus
šis jo kūrinys ir gal atsiras bendra-
minčių, kurie norės įgyvendinti šią
idėją. Menininkas nuoširdžiai tiki,
kad bent šis jo darbas Nepriklausomoje
Lietuvoje sulauks užtarimo, kad atsi-
ras iniciatyvių, geros valios žmonių,
kurie paaukos pinigų, ir jo naujausias
darbas ras istoriškai svarbią vietą
sostinėje. Įspūdingame monumento
makete jau dabar matyti grafiškai
tiksliai pavaizduotos bareljefinės datos,
kurios skelbia Lietuvos šimtmetį. Šia-
me kūrinyje dar turėtų būti iškaltas
mūsų patriarcho Jono Basanavičiaus
portretas ir įamžinta svarbi Nepri-

Studijų laikų piešinys.

klausomybės Akto citata: „Lietuvos ta-
ryba skelbia atstatanti Lietuvos vals-
tybę su sostine Vilniumi”. „Vieninte-
lio ko trūksta – tai pinigų ir geros va-
lios žmonių palaikymo”, – jausmingai
kalba garbaus amžiaus menininkas,
kuris atlaidžiai žiūri ne tik į savo
praeities kūrybos šlovę, bet ir į tai, kad
iki šiol prie išlikusių darbų „Drau-
gystės” viešbučio konferencijų salėje,
„Neringos” viešbučio hole nėra nuro-
dyta jo autorystė. 

Tiesa, kol spaudai buvo ruošiamas
šis straipsnis, paaiškėjo, kad Vilniaus
klerkai taip ir nerado mieste vietos, ku-
rioje galėtų atsirasti menininko kurtas
monumentas, skirtas Lietuvos šimt-
mečiui. Šią situaciją garbaus amžiaus
kūrėjas  vertina ramiai, be emocijų.
Antra vertus, net ir susiklosčius ne-
palankioms aplinkybėms ir net ži-
nant, kad Lietuvos pastatų interje-
rams kadaise kurti originalūs dekorai
išnyko kartu su šio kūrėjo praeities di-
dybe, monumentalios dailės istorijoje
Laimutis Ločeris vis dėlto išliks visų
laikų menininku, mokėjusiu talentin-
gai prakalbinti tuščias sienas.

Iliustracijos vaikiškai knygelei ,,Kvailutė ir
laumė”.
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Toliau V. Brazaitytė supažindino susirinku-
siuosius su renginyje dalyvavusiais svečiais: Lie-
tuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje
Mantvydu Bekešiumi ir jo žmona Egle, James Liau-
taud vardinių stipendijų įsteigėja Gražina Liautaud
ir jos dukra Larisa Berry, Pasaulio lietuvių centro
direktoriumi Artūru Žiliu, Čikagos lituanistinės mo-
kyklos direktore Vida Rupšiene, Maironio lituanis-
tinės mokyklos direktore Goda Misiūniene, lietuvių
tautinio ansamblio „Grandis” meno vadovu Ginta-
ru Grinkevičiumi, Akademinio skautų sąjūdžio
Centro vadijos pirmininku fil. Ričardu Chiapetta,
,,Nerijos” tunto tuntininke j. v. s. fil. Taiyda Chia-
petta, ,,Lituanica” tunto tuntininku v. s. fil. Vyteniu
Lietuvninku ir spaudos atstovais. 

Per 65-erius metus pasišventusių organizacijos
darbuotojų, mecenatų, narių dėka VJF veikla išau-
go ir išsiplėtė: Fondas išaugo į didžiulį paramos šal-
tinį mokslinio pobūdžio knygų leidimui, stipendijos
mokamos ne tik išeivijos, bet ir Lietuvos akademi-
kams skautams, gausiai remiami skautų lavinimo
darbai, įsteigta nemažai vardinių fondų. Šios dienos
renginyje buvo įteiktos 4 vardinių fondų stipendijos
studentams. 

Vedančioji į sceną pakvietė G. Liautaud ir VJD
tarybos pirmininką prof. Romualdą Viskantą įteik-
ti stipendijas verslą studijuojantiems studentams. G.
Liautaud VJF įkūrė tris 10 000 dolerių stipendijas
savo vyro a. a. James (Big Jim) Liautaud atminimui.
Pirmasis šių stipendijų įteikimas įvyko praėjusiais
metais. James Liautaud stipendija skiriama lietuvių
kilmės studentams, šiuo metu studijuojantiems,
priimtiems ar užsiregistravusiems studijuoti Illinois
valstijos pagrindiniame, pripažintame verslo uni-
versitete ir siekiantiems bakalauro, magistro ar dok-
torato laipsnio. Šią solidžią stipendiją šiais metais
gavo: De Paul universiteto studentai Jokūbas Bara-
nauskas ir Brigita Gerulskytė bei University of  Il-
linois Urbanoje studijuojantis Domininkas Moc-
kus. 

Visi stipendininkai aktyviai dalyvauja lietu-
viškoje veikloje. Jokūbas yra ateitininkas, Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos Mišių skaitytojas,
šoka lietuvių tautiniame ansamblyje „Grandis”,
šią vasarą dirbo savanoriu organizacijos „Vaiko var-
tai į mokslą” pagalbos centruose Lietuvoje. Brigita
yra Maironio lituanistinės mokyklos mokytojos
padėjėja, taip pat šoka „Grandies” ansamblyje, yra
laimėjusi „DePaul Scholars Award” apdovanojimą.
Abu jie yra baigę Maironio lituanistinę mokyklą. 

Domininkas pagal LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotė) programą atliko stažuotę Lietuvoje,
šią vasarą dirbo misionieriumi Haityje, gieda baž-
nytiniame chore. 

Stipendininkai dėkojo James Liautaud vardinės
stipendijos steigėjai ir mecenatei G. Liautaud ir VJF
už dosnią paramą jų studijoms. 

Po šios gražios ceremonijos J. Liautaud vardi-
nės stipendijos įsteigėja nutarė pratęsti sutartį su Vy-
dūno jaunimo fondu ir kitiems metams. Naująją su-
tartį pasirašė G. Liautaud ir VJF valdybos pirmi-
ninkas fil. G. Plačas. 

Fil. Gražinos Musteikytės vardinė stipendija
buvo įteikta vyr. sk. t. n. Godai Orentaitei. Šią fil. Gra-
žinos Musteikytės vardinę stipendiją fondas įsteigė

Įteiktos Vydūno jaunimo fondo stipendijos
vykdydamas jos mamos Gražinos Musteikienės tes-
tamentinę valią. G. Musteikienė, norėdama įpras-
minti dukros Gražinos, per anksti iškeliavusios į Am-
žinuosius namus, prisiminimą, kreipėsi į Vydūno jau-
nimo fondą su prašymu įsteigti stipendiją lietuvių
kilmės studijuojantiems jaunuoliams skautams. Di-
džioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą, juo
rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateitimi. 10 000 dol. sti-
pendiją G. Orentaitei įteikė VJF tarybos pirminin-
kas prof. R. Viskanta ir fondo valdybos pirmininkas
fil. Gintaras Plačas. 

G. Orentaitė į „Aušros vartų-Kernavės” tuntą
įstojo 2010 m. Yra dirbusi su jaunesnėmis skautėmis,
buvusi prityrusių skaučių vadove Rako stovykloje.
Šiuo metu yra Čikagos akademinio skautų sąjūdžio
skyriaus ASD/Korp! Vytis pirmininkė. Sesė Goda
studijuoja biologiją University of  lllinois at  Urba-
na – Champaign. Šiais metais Goda priklausė ,,Med-
Life” klubui, dirba Marshall-Colon augalinės biolo-
gijos laboratorijoje. Goda yra baigusi Čikagos li-
tuanistinę mokyklą. 

Nuo 2010 metų VJF pradėjo skirti 1 000 dol. var-
dines stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų
sąjungos nariams. 2017 metų stipendijoms buvo pa-
skirta 19 000 dol. Šių metų stipendijos pavadintos so-
listės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės ir kunigo Kris-
tupo Čibiro vardais. 

K. Čibiras (1888–1942)
– Lietuvos kunigas, te-
ologas, Vilniaus krašto
visuomenės veikėjas, lie-
tuvybės puoselėtojas. Bai-
gė Sankt Peterburgo dva-
sinę akademiją, dirbo mo-
kytoju lietuvių gimnazi-
jose ir mokytojų semina-
rijose, dalyvavo Vilniaus
krašto lietuvių draugijų
veikloje, gynė Vilniaus
krašto lietuvių teises,
buvo lenkų valdžios per-
sekiojamas, kalintas.
Žuvo 1942 m. kovo 24 d. so-
vietų kariuomenei bom-
barduojant Vilnių. 

Prof. R. Viskanta ir
fondo valdybos pirmi-
ninkas fil. G. Plačas ku-
nigo K. Čibiro vardinę
stipendiją įteikė s. v. Jo-
nukui Deuschle ir s. v. Matui Stankui. 

Brolis Jonukas yra ,,Lituanica” tunto skautas, pa-
dedantis visur ir visada. Jis taip pat yra ,,Boy Scouts
of  America Eagle Scout” narys, studijuoja DuPage ko-
legijoje, priklauso kolegijos ,,Robotics” klubui. Bro-
lis Matas ,Lituanica” tunto skautu tapo 2002 m. Yra
buvęs vilkiukų vadovu, yra ,,Eagle Scout” narys. Stu-
dijuoja Purdue universitete. Abu jaunuoliai yra bai-
gę Maironio lituanistinę mokyklą. 

Laureatai padėkojo VJF už stipendijas ir buvo
apdovanoti gėlėmis. 

Mecosopranas Vincė Jonuškaitė-Zaunienė
(1901–1997) gimė Subačiuje. Studijavo vokalą Berly-
ne, Romoje, Milane, su koncertais apvažiavo daugybę
pasaulio šalių, 1956 m. išleido lietuviškų dainų (15)
plokštelę. 1934 m. buvo apdovanota ,,Renaissance
Francaise” draugijos aukso medaliu, o 1935 m. Lie-

tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio or-
dinu. Ji – buvusi studenčių skaučių draugovės gar-
bės narė. Nuo 2000 m. Vydūno jaunimo fondo ini-
ciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademija kasmet
rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės vokalisčių
konkursą. 

Solistės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės vardinės
stipendijos laureatėmis tapo g. v. t. n. kand. Maya
Chiapetta ir g. v. t. n. Vaida Narytė. 

Sesė Maya įstojo į ,,Nerijos” tuntą 2004 m. Pra-
ėjusiais metais vadovavo jūrų jaunėms, buvo ūdry-
čių vadove, laužavede. ,,Draugo” laikraščio skyriu-
je ,,Skautybės kelias” ji redaguoja ,,Majos kampelį”.
Maya studijuoja edukologiją University of  South Ca-
rolina. 

Sesė Vaida į ,,Nerijos” tuntą įstojo 2004 m. Yra
buvusi ūdryčių vadove, komendante, laužavede, va-
dove buriavimo stovykloje. Šiuo metu sesė Vaida stu-
dijuoja meno terapiją Millikin universitete. 

Kadangi abi stipendininkės negalėjo atvykti į sti-
pendijų įteikimą, tad perduoti stipendijas buvo pa-
prašyta merginų tėvelių, kurie dalyvavo renginyje.
Vaidos mama Dalia Narienė ir Maya tėvelis Ričardas
padėkojo VJF už paramą. 

Pasibaigus VJF stipendijų įteikimui sveikinimo
žodį tarė LR generalinis konsulas Čikagoje M. Be-
kešius. 

Subtilią meninę programą atliko dainininkė
Agnė Giedraitytė, smuikininkė Linda Veleckytė,
joms akompanavo Elytė Rėklaitytė. 

Pasibaigus programai, susirinkusieji neskubė-
jo skirstytis namo: fotografavosi atminimui, kalbė-
josi, vaišinosi. Smagu stipendijų įteikime buvo ma-
tyti ne tik stipendininkus, bet ir jų šeimų narius, li-
tuanistinių mokyklų direktores, ,,Grandies” vadovą,
kurie su gėlių puokštėmis atėjo pasveikinti VJF sti-
pendijos laureatų. 

Iš renginio išėjau pakilios nuotaikos. Smagu, kad
atsiranda geradarių, kurie dosniai savo aukomis re-
mia Vydūno jaunimo fondą. Be jų paramos VJF ne-
galėtų vykdyti gerųjų darbų. Nuoširdus jiems ačiū.
Reikia tikėtis, kad dosniai apdovanotas jaunimas ne-
užmirš VJF ir ateis laikas, kai ir jie galės dosniai pa-
remti šią organizaciją.

Naująją James Liautaud vardinės stipendijos sutartį pasi-
rašė Gražina Liautaud ir VJF valdybos pirmininkas fil. G. Pla-
čas. 

VJF stipendininkai ir negalėjusių atvykti į popietę stipendininkų tėveliai. Iš k.: Marius ir Daliai Nariai, Brigita Gerulsky-
tė, Jokūbas Baranauskas, Domininkas Mockus, Goda Orentaitė, Matas Stankus, Jonukas Deuschle, Taiyda ir Ričardas Chia-
petta.                                                                                                                        V. Lietuvninko nuotraukos

Muzikinę programą atliko (iš k.): Elytė Rėklaitytė, Agnė Giedraitytė ir Linda Veleckytė.
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AKIŲ LIgOs

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Per lygiadienį prasidėjo naujas CSO sezonas

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Iškilmingas raudonas kilimas, vedantis
į pastatą prestižiniu Michigan Avenue
adresu. Dekoltuotos damos ir smokin-
guoti vyrai neskubėdami (kad pakliūtų
į fotografų akiratį) žygiuoja juo link
pagrindinio Symphony Center įėjimo.
Gatvėje groja kamerinis kvartetas. Žmo-
nės klausosi muzikos, šnekučiuojasi, fo-
tografuojasi – niekas labai neskuba į
vidų. Tą nuostabų, nesezoniškai šiltą
penktadienio vakarą buvo nepakarto-
jama proga pademonstruoti savo nau-
jausius Versace ar Armani vakarinius ap-
darus. Ir kodėl gi ne? Tam ir yra sezono
atidarymas! Viduje su šampano ar vyno
taure šurmuliavo visų luomų meloma-
nai. Tiesa, ne visi panoro pasipuošti šia
iškilminga proga – kai kuriems sezono
atidarymas nebuvo rimta priežastis į ge-
resnį kostiumą iškeisti džinsus ar net
šortus. Galbūt šių namų šeimininkai at-
eityje paseks garsiosios Milano ,,La
Scala”, įvedusios aprangos kodą teat-
ro lankytojams, pavyzdžiu? 

Ir iškilmingai, ir kasdieniškiau ap-
sirėdę ,,Vėjų miesto” muzikos my-
lėtojai tą ypatingą vakarą atvyko

,,pasilabinti” su pasaulinėmis įžymy-
bėmis: kompozitoriais Gioachino Ros-
sini, Wolfgang Mozart bei Piotru Čai-

kovskiu ir, žinoma, su jų kūrybos in-
terpretatoriais – Riccardo Muti diri-
guojamu Chicago Symphony Orchest-
ra (CSO) bei gala koncerto viešnia
Anne-Sophie Mutter. Vokietė smuiki-
ninkė  – tikra superžvaigždė. Jau ke-
turis dešimtmečius ji nuolat pasirodo
didžiausiose pasaulio koncertų salėse.
Nepaisant tokios ilgos karjeros, nei
smuikininkės talentas, nei grožis nė
kiek neišblėsę. Pasirodžiusi scenoje
aptempta, dramatiškai iš raudono į
juoda pereinančia suknele Mutter savo
muzikavimu iš karto užkėlė kartelę:
127-asis CSO sezonas turėtų būti geras,
pasižymintis stiprių atlikėjų ir diri-
gentų gausa.

Kalbant apie sezono turinį, atrodo,
kad didelių naujienų ir staigmenų ne-
bus. Parinktas įprastinis reperturas gal
ir tenkins konservatyvų klausytoją, ta-
čiau toks sprendimas vargu bau ar
suteiks CSO meniškai išradingo ko-
lektyvo statusą tarp pasaulio orkestrų
elito. Bus tinkamai paminėtas Čikagos
simfoninio choro 60-metis, tačiau šie-
met skambės tik trys pasaulinės prem-
jeros. Kur dingo tie didingi proginiai
renginiai, išradingi festivaliai, kurie
kadaise kūrė CSO-novatoriaus įvaizdį
valstybiniu ir tarptautiniu mastu?

Grįžęs po mėnesį trukusių atosto-
gų rugsėjo 22 dieną orkestras gerai su-
grojo pasirinktą programą – ir negalėjo
būti kitaip, nes meno vadovas ir diri-
gentas Muti žinomas kaip vienas ge-
riausių pasaulyje Rossini ir Čaikovskio

kūrybos interpretatorius. Muzikan-
tams sekant dirigento batuto mostus
žinoma Rossini ,,William Tell” uver-
tiūra (1828–1829) skambėjo labiau kaip
poema nei prologas į kompozitoriaus
didingą operinę ,,gulbės giesmę”. Nors
kitas garsus italų kompozitorius Do-
nizetti ir tvirtino, jog operos antrąjį
veiksmą ,,sukūrė ne Rossini, o pats
Dievas”, ,,William Tell” retai išvysime
scenoje pastatymą. Muzika išties aud-
ringa. Dramatiškai skamba anglų
rago ,,pašnekesys” su fleitomis. Tran-
kus galopas sugrąžino mane į vai-
kystę – tai buvo populiaraus ABC te-
levizijos serialo ,,The Lone Ranger”
leitmotyvas, būtent pagal šią muziką
teleekrane pamatydavai atjojant kau-
bojų su juoda kauke (aktorius Clayton
Moore) ir išgirsdavai pranešėjo įvadą:
,,From out of  the west with the speed
of  light and a hearty ‘Hi-yo, Silver!’” 

Visi mes, kurie mokėsi mokyklo-
je ir skaitė Friedrich Schiller, esame
girdėję apie Vilių Telį (vok. Wilhelm
Tell). Žinome bent jau tai, kad jis strė-
le pataikė į obuolį ant vaiko galvos. Šį
legendinį šaulį, gyvenusį XIII a. pa-
baigoje–XIV a. pradžioje, kai kūrėsi
šveicarų valstybė ir vyko kovos dėl jos
laisvės, dauguma šveicarų laiko na-
cionaliniu didvyriu. Nenuostabu, kad
gala koncerte mes išgirdome šį kūri-
nį – Wilhelm yra Muti didvyris, o
Rossini – jo ,,arkliukas”, kurio balne
dirigentas tvirtai sėdi!

Vakaro puošmena buvo Mozart

TEATrų Ir KoNcErTų sALėsE

Raudonu kilimu žengiančius klausytojus prie CSO durų pasitiko kamerinis kvartetas.

Dirigentas Riccardo Muti tvirtai jaučiasi Rossini balne! Todd Rosenberg nuotraukos

,,Violin Concerto No. 5 in A Major, K,
219 (,,Turkish”)”, solo griežiant Anne-
Sophie Mutter. Šį 19-mečio Mozart pa-
skutinį koncertą smuikui Mutter   pir-
mą kartą įgrojo dar būdama paauglė.
Smuikininkės griežime jautėsi išto-
bulinta technika, patirtis ir pasitikė-
jimas, tačiau viskas tarsi buvo pri-
dengta romantizmo šydu. Jos jautrus
smuikavimas iš tikrųjų ,,išgelbėjo”
kiek nuobodų šiam gala koncertui pa-
rinktą repertuarą.

Šventinio koncerto baigiamajam
akordui atliktos ištraukos iš dviejų
veiksmų baleto ,,Miegančioji gražuo-
lė”. Apie šį savo kūrinį Piotras Čai-
kovskis kadaise rašė: ,,Siužetas toks
poetiškas, taip tinka muzikai, kad aš
kūriau labai susižavėjęs ir su dideliu
entuziazmu, kuris visada nulemia kū-
rinio vertę”. Kompozitoriui neteko
nusivilti – ,,Miegančioji gražuolė”,
bendras choreografo M. Petipa ir P.
Čaikovskio kūrinys, 1890 m. pradėjo
naują epochą baleto teatro vystymesi.
Ypatingų emocijų, klausydamasis šio
kūrinio rugsėjo 22 d., deja, nepatyriau,
Tikėjausi žymiai daugiau iš pasaulinio
masto orkestro ir pagarsėjusio jo meno
vadovo.

Visas sezono atidarymo renginys
buvo gražus, tačiau ne pritriankiantis,
kaip atsimenu būdavo kadaise. Ta-
čiau sezonas tik prasidėjo ir, tikiu, jis
dar padovanos nemažai įspūdingų
akimirkų.

Žavioji smuikininkė Anne-Sophie Mutter.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA Ir PAsAULIs

Smurtas apsunkins Madrido ir katalonų dialogą 
Vilnius (BNS) – Spalio 1 dieną pra-

siveržęs smurtas Ispanijoje apsunkins
Madrido ir Katalonijos nepriklauso-
mybės šalininkų dialogą, sako Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Taip ji komentavo situaciją Ispa-
nijoje, kai šios šalies valdžia panaudojo
jėgą prieš Katalonijos atsiskyrimo nuo
Ispanijos referendumo dalyvius ir or-
ganizatorius. Per spalio 1 dieną kilu-
sius susirėmimus sužeisti 844 akty-
vistai ir 33 policijos pareigūnai.

„Manau, kad jeigu būtų leista
įvykti referendumui (...) nepanaudojus
jėgos, būtų galima lengviau dabar išei-
ti į dialogo stadiją ir kalbėtis, nes vis
vien reikės kalbėtis, vis vien reikės dia-

logo, vis vien reikės derybų”, – sakė ša-
lies vadovė.

D. Grybauskaitė sakė, kad nepri-
klausomybės šalininkai savo ruožtu tu-
rėjo siekti dialogo, nes „Konstitucija
yra visiems svarbus dokumentas”.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius pareiškė, kad Is-
panijai būtinas dialogas su savo pilie-
čiais. „Emocinis krūvis didelis, nepa-
sitikėjimo žaizdos gilios, dialogas su
savo žmonėmis Ispanijai yra būtinybė.
Smurtas nepadės”.

Ministras teigė, jog situacija Is-
panijoje stebima labai atidžiai. Jo tei-
gimu, jėga išspręsti nesutarimus bus
sudėtinga.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-
riausybės vadovas Saulius Skvernelis
su Šventuoju Tėvu aptars valstybės ir
Bažnyčios bendradarbiavimą, valsty-
bės vaidmenį saugant religinių vietų
sakralumą, tikinčiųjų interesus.

S. Skvernelis taip pat pakvies po-
piežių apsilankyti Lietuvoje.

Ministras pirmininkas į Vatikaną
išvyks spalio 5 dieną.

S. Skvernelis planuoja susitikti ir

su Šventojo Sosto kancleriu. Jie aptars
regiono ir saugumo politikos klausi-
mus, paramą Ukrainai, atsaką į hu-
manitarines krizes.

Premjeras dalyvaus susitikime
su Maltos ordino vadovybe. Be to, jis
planuoja apsilankyti Italijos vyriau-
sybės Lietuvai suteiktose patalpose,
kur įsikurs šalies ambasada Romoje,
susitikti su vietos lietuvių bendruo-
mene.

Premjeras rengiasi vizitui į Vatikaną 

Vilnius (Alkas.lt) – Kandidatus iki
spalio 31-osios gali teikti visuomeninės
organizacijos ir asociacijos, kūrybinės
sąjungos, bendruomenės, valstybės ir
savivaldybių institucijos, piliečiai,
pranešė Seimas.

2011 metais Seimo įsteigta Laisvės
premija skiriama žmonėms, nusipel-
niusiems laisvei, demokratijai ir žmo-
gaus teisėms. Taip pat ja įvertinamas
asmenų ir organizacijų indėlis skati-
nant tarpvalstybinį bendradarbiavimą
kovojant už Rytų ir Vidurio Europos
tautų laisvą apsisprendimą ir suvere-
nitetą.

Kandidatą į laureatus atrenka spe-
ciali komisija, o galutinį sprendimą
priima Seimas.

Pirmoji Laisvės premija  skirta

Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus
teises ir demokratiją Sergejui Kova-
liovui. Šį apdovanojimą taip pat yra
gavę Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas,
buvęs politinis kalinys Antanas Ter-
leckas, pogrindinio leidinio „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos”
steigėjas, arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, buvęs Lenkijos disidentas,
dienraščio „Gazeta Wyborcza” vy-
riausiasis redaktorius Adam Mich-
nik, kadenciją baigęs Prezidentas Val-
das Adamkus, Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas,
signataras Vytautas Landsbergis.

Laisvės premija teikiama kasmet
sausio 13-ąją per iškilmingą Lais-
vės gynėjų dienos minėjimą. Ji siekia
5 tūkst. eurų.

Siūlykite kandidatus Laisvės premijai gauti 

Vilnius (BNS) – Spalio 2 dieną Lie-
tuvoje įsigalioja draudimas pusme-
čiui retransliuoti rusišką televiziją
TVCI, jos sklaida Lietuvoje apribota dėl
karo ir nesantaikos kurstymo.

Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misija sprendimą stabdyti televizijos
retransliacijas priėmė prieš dvi sa-
vaites, konstatavusi, kad Rusijoje re-
gistruotoje TVCI pažeidimai kartojasi,
o anksčiau taikytos sankcijos nedavė
rezultatų.

Šį komisijos sprendimą sankcio-
navo Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas.

Komisijos dėmesio sulaukė birže-
lio 10 dieną transliuotoje laidoje „Tei-
sė žinoti” Rusijos Dūmos deputato Vla-
dimiro Žirinovskio išsakyti komenta-

rai. Jais, kaip nustatė komisija, kurs-
tytas karas, nesantaika ir neapykanta
tarp tautų. Laidoje V. Žirinovskis kal-
bėjo apie Ukrainos, nuo Moldovos at-
skirtos Padniestrės srities okupaciją.

Lietuva dėl pažeidimų pradėjo ri-
boti rusiškų kanalų transliacijas nuo
2014-ųjų, kai Rusija aneksavo Krymą ir
pradėjo remti separatistus Rytų Uk-
rainoje.

TVCI transliacijos šiemet jau buvo
apribotos mėnesiui. Radijo ir televizi-
jos komisija balandį nustatė, kad lai-
doje „Įvykių centre su Ana Prochoro-
va” apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvy-
kius Lietuvoje buvo pateikta Lietuvą
šmeižianti informacija.

TVCI valdo Rusijos valstybinė te-
levizijos kompanija.

Stabdoma rusiškos televizijos TVCI retransliacija

Vilnius (LRS info) – Nutarimo
projekte kalbama apie išskirtinį Są-
jūdžio vaidmenį Lietuvos valstybin-
gumui, nepriklausomos ir demokra-
tinės valstybės tęstinumui.

Siūloma išskirti „1988–1990 metus
kaip ypač svarbų Lietuvos istorijos
laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sis-
temoje Sąjūdžio Seimas veikė kaip da-
linis, bet teisėtas demokratinis tautos

atstovas”.
2018 m. sukanka 30 metų, kai buvo

išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjū-
džio rėmimo grupės miestuose ir rajo-
nuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis su-
važiavimas, kuriame buvo patvirtintas
Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio
Seimo taryba.

Siūloma 2018-uosius paskelbti Sąjūdžio metais

Katalonija skelbs nepriklausomybę? 
Barselona/Vilnius (BNS,

ELTA, „Draugo” info) – Kata-
lonijos lyderis Carles Puigde-
mont spalio 2 dieną, po centri-
nės valdžios uždrausto refe-
rendumo, pareiškė, kad jo re-
gionas laimėjo teisę atsiskirti
nuo Ispanijos, nes 90 proc. rin-
kėjų išreiškė tam palaikymą.

Ispanijos premjeras Ma-
riano Rajoy pareiškė, kad ple-
biscitas buvo užblokuotas, ir
teigė, kad „referendumo dėl Kataloni-
jos apsisprendimo šiandien nebuvo”. 

Daug kur, mėginant sustabdyti
plebiscitą dėl nepriklausomybės, kilo
susirėmimų su riaušių policija, per ku-
riuos secesijos šalininkai buvo muša-
mi ir spardomi. Kaip pranešama, per
susirėmimus nukentėjo 844 žmonės ir
33 pareigūnai.

Susirėmimai Katalonijoje sukėlė
tarptautinės bendruomenės susirūpi-
nimą, o įtampa tarp M. Rajoy vyriau-
sybės ir Katalonijos lyderių pasiekė di-
džiausios politinės krizės per kelis de-
šimtmečius lygį.

Referendumas buvo surengtas ne-
paisant Madrido grasinimų persekio-
jimu ir baudžiamaisiais kaltinimais;
tūkstančiai katalonų reiškė savo ne-
pasitenkinimą skanduodami „Vota-
rem” (Balsuosime).

„Šią vilties ir kančių dieną Kata-
lonijos piliečiai laimėjo teisę į nepri-
klausomą valstybę respublikos pavi-
dalu”, – pareiškė C. Puigdemont užsi-
darius rinkimų apylinkėms.

Į klausimą „Ar norite, kad Katalo-
nija taptų nepriklausoma valstybe res-
publikos pavidalu?” 2,02 mln. rinkėjų –
kiek daugiau nei 42,3 proc. balso teisę
turėjusių katalonų – atsakė „Taip”. Iš
viso balsavime dalyvavo 2,26 milijono
rinkėjų iš 5,3 milijono. Į šiuos duome-
nis neįtraukti balsalapiai, buvę balsa-
dėžėse, kurias konfiskavo policija. 

Jis teigė, kad tokią nuomonę išsa-
kė 90 proc. visų balsavusiųjų. Tuo tar-
pu 7,8 proc. rinkėjų buvo nusiteikę

prieš nepriklausomybės idėją.
Socialiniuose tinkluose paskelb-

tuose vaizdo įrašuose matoma, kaip po-
licininkai už plaukų tempia balsuoto-
jus iš balsaviečių, stumia žmones nuo
laiptų ir puola katalonų ugniagesius,
mėginusius apsaugoti balsavimo apy-
linkes.

Referendumo įstatymas numato,
kad daugumai piliečių išsakius prita-
rimą nepriklausomybei, regiono vy-
riausybė turėtų įvykdyti rinkėjų valią,
tačiau kol kas neaišku, ar ji taip ir pa-
darys.

Praėjusią savaitę Madridui ir aukš-
čiausiosios instancijos teismui pa-
skelbus, kad šis balsavimas priešta-
rauja Konstitucijai, policijai buvo įsa-
kyta konfiskuoti referendumo biule-
tenius, sulaikyti pagrindinius plebis-
cito organizatorius ir uždaryti tinkla-
lapius, reklamuojančius balsavimą.

Tūkstančiai žmonių sekmadienį
paryčiais susirinko prie balsavimo
apylinkių. Kai kurie asmenys buvo
visą naktį užsibarikadavę balsavietėse,
kad užtikrintų, jog išaušus ten galėtų
ateiti rinkėjai.

Ispanijos policijos veiksmais itin
piktinosi ne tik Katalonijos lyderiai, bet
ir užsienio politikai. 

Katalonijos vyriausybė ketina
kreiptis į Europos Sąjungą, reikalau-
dama ištirti žmogaus teisių pažeidi-
nėjimą per įvykusį referendumą dėl ne-
priklausomybės.

Manoma, kad Katalonija nepri-
klausomybę skelbs jau spalio 4 dieną.

Washingtonas (ELTA) – JAV at-
šauks didžiąją dalį savo ambasados
Kuboje darbuotojų, reaguodama į prieš
juos esą įvykdytas akustines atakas.
Reaguodama į išpuolius prieš savo
diplomatus, JAV atšauks 60 proc. savo
ambasados Havanoje. 

Taip pat įspėja JAV piliečius veng-
ti vizitų į Kubą, nes dalis atakų esą
buvo įvykdytos ir viešbučiuose.

Kuba neigia esanti kaip nors su-
sijusi su šiomis atakomis.

Toks sprendimas yra stiprus smū-
gis ir taip sudėtingiems JAV ir Kubos
santykiams, kurie ilgą laiką buvo prie-
šiški ir tik neseniai pradėjo gerėti.

Artimiausiomis dienomis turėtų
būti paskelbtas naujas kelionių į Kubą
draudimas. 

Keli JAV įstatymų leidėjai para-
gino administraciją išsiųsti iš šalies vi-
sus Kubos diplomatus. Gegužė mėnesį
Washingtonas du iš jų išsiuntė, tačiau
pabrėžė, kad tai buvo protestas prieš

Havanos nesugebėjimą apsaugoti dip-
lomatus savo teritorijoje.

Praėjus beveik metams po to, kai
diplomatai pradėjo skųstis dėl nepa-
aiškinamų sveikatos sutrikimų, JAV
tyrėjai iki šiol neišsiaiškino, kas ren-
gė mįslingus išpuolius, nuo kurių nu-
kentėjo mažiausiai 21 diplomatas ir jo
šeimos narys, patyręs įvairius sužalo-
jimus nuo smegenų traumų iki visiško
klausos praradimo.

Jungtinės Valstijos informavo
Kubą apie savo veiksmus per Kubos
ambasadą Washingtone. Kubos amba-
sada šio žingsnio nekomentavo.

2015 metais JAV ambasada Kubo-
je buvo iš naujo atidaryta po pusę
šimtmečio trukusios diplomatinių san-
tykių krizės, prasidėjusios Šaltojo karo
metais.

JAV pareigūnai sakė manantys,
kad buvo panaudotas nežinomas „akus-
tinis prietaisas”, siekiant slaptai pa-
veikti pasiuntinių sveikatą.

Stokholmas (LRT.lt) – Nobelio sa-
vaitė prasidėjo spalio 2 dieną fiziolo-
gijos ir medicinos premijos laureato pa-
skelbimu.

Fizikos ir chemijos laureatai pa-
aiškės atitinkamai spalio 3 ir 4 dieno-
mis, o penktadienį, spalio 6-ąją, Osle
bus įvardytas taikos premijos laurea-

tas. Naujasis Alfred Nobel atminimui
skirtos ekonomikos premijos, kurią
įsteigė Švedijos bankas, laureatas bus
paskelbtas spalio 9-ąją Stokholme. Šve-
dijos akademija iki šiol nepaskyrė da-
tos, kada bus įvardytas literatūros pre-
mijos laureatas. Jis paprastai paaiškėja
paskutinis.

JAV ketina mažinti ambasados Kuboje darbuotojų

Prasideda Nobelio savaitė

Per susirėmimus nukentėjo 844 žmonės ir 33 parei-
gūnai. USA Today nuotr.
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Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!

Šiaulių universitetas pažymėjo 20-metį

Irma Laisvėnas, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach,  FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Birutė P. Jakštienė, gyvenanti Yorkville, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.Vytautas Čepėnas, gyvenantis Darien, IL, pratęsė „Draugo” prenu-

meratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Ačiū,
kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai jį remiate.

Jolita Kisieliūtė-Narutis, gyvenanti Riverside, IL, „Draugo”
laikraščio leidybos išlaidoms suma žinti atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią paramą.

Lietuvos Vyčių centro valdyba,  atsidėkodama už veiklos garsinimą
ir nuolatinį straipsnių ir nuotraukų spausdinimą „Drauge”, laikraščio
leidybos išlai doms sumažinti atsiuntė 150 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
dosnią paramą.

Iš k.: LR Seimo narys Stasys Tumėnas, Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis, šio
universiteto garbės narė, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė ir  Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis.  Reginos Karvelienės nuotr.

Rugsėjo 20 dieną Šiauliuose įvyko iškilminga Šiaulių universiteto
šventė. Ši mokslo įstaiga minėjo 20-ies metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo
Lietuvos universitetų rektoriai, universiteto bendruomenė ir garbės sve-
čiai. Vyko iškilmingas minėjimas, koncertas ir vaišės.

We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940–1944

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” anglų kalba

Redaktorės: 
Dalia Stakė Anysas, Dalia Cidzikaitė ir  Laima Petrauskas VanderStoep

Neseniai (2017 m.) pasirodė knygos ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas, pa-
vadintas ,,We Thought We’d Be Back Soon”. Įva-
de redaktorės Dalia Cidzikaitė ir Laima Pet-
rauskas VanderStoep paaiškina angliško verti-
mo atsiradimo aplinkybes. O redaktorė Dalia Sta-
kė Anysas patei kia tų laikų istoriją, paaiškina
tremtinių stovyklų atsiradimą. 

Knygos angliškas vertimas ypač taikomas iš-
eivijoje gyvenantiems lietuvių tremtinių vaikams,
vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau priei-
nama. Tai puiki proga jiems susipažinti su iš-
gyvenimais, kuriuos patyrė jų tėveliai, seneliai,
proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam
karui besibaigiant. Tuo pačiu tai puiki dovana draugams nelietuviams, kurie
nelabai supranta, kodėl lietuviai bėgo į Vakarus. 

Knygą finansavo Lietuvių Fondas, išleido leidykla ,,Aukso žuvys”.  

Knygą ,,We Thought We’d Be Back Soon”
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.

Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500
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� Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose meldžiant,
kad Motina Marija Kaupaitė, Šv. Kazimiero se-
serų kongregacijos įkūrėja, būtų paskelbta pa-
laimintąja. Mišios vyks spalio 7 d., šeštadienį,
9:30 val. r. Šv. Kazimiero centro koplyčio-
je, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Po
Mišių bus vaišės. Daugiau informacijos tel.
773-776-1324.

� Spalio 8 d., sekmadienį, 9 val. r. Pasau-
lio lietuvių centro posėdžių kambaryje vyks or-
ganizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” narių su-
sirinkimas. Bus aptarta organizacijos veik-
la remiamuose dienos centruose Lietuvoje pra-
ėjusią vasarą ir diskutuojama dėl 2017/2018
m. numatomos veiklos. Kviečiami organiza-
cijos nariai bei visi, susidomėję pagalba rizi-
kos grupės šeimų vaikams Lietuvoje.

� Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos narių
susirinkimas vyks spalio 15 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Laukiame visų.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai bei Su-
tvirtinimo sakramentui. Mieli tėveliai, užre-
gistruokite savo vaikus. Pirmas susitikimas
vyks spalio 22 d., sekmadienį, po 11 val. ryto
šv. Mišių. Kviečiame tėvelius ir vaikus atvykti
į šv. Mišias, o po jų susitiksime bažnyčios prie-
kyje prie šoninio altoriaus. Daugiau infor-
macijos – parapijos raštinės tel. 773-776-
4600

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. ryte
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629. 

� „Aušros Vartų/Kernavės” tuntas kviečia
mergaites į skautų veiklą. Daugiau informa-
cijos suteiks tuntininkė Renata Borucki:
sese.renatab@gmail.com

Kur susitinkame aš ir tu!

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

Programoje:

sol. Marytė Bizinkauskaitė

ir satyros grupės 

,,Antras kaimas”

premjera!

2017 m. spalio 29 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 

14911 127th St., Lemont, IL

Pradžia – 12 val. p. p. 
Pietūs – 1 val. p. p. 
Kaina asmeniui – 70 dol. 
Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org

DRAUGO

pokylis

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu su kitomis Čikagos etninėmis organizacijomis kviečia dalyvauti festivalio ,,In-
herit Chicago” renginiuose. Spalio 7 d., šeštadienį, MiIlennium parke (Chase Promenade South) nuo 11 val.
r. iki 5 val. p. p. vyks Pasaulio koldūnų šventė, kurios metu bus siūloma paragauti koldūnų, pagamintų pagal
skirtingų pasaulio tautų kulinarines tradicijas. Veiks rankdarbių ir meno kūrinių mugė, bus šokami tautiniai šokiai, dai-
nuojamos dainos. Lietuvos atstovai – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, tautinių šokių grupė ,,Grandis“, stiklo me-
nininkė Agnė Sabonis. Renginys nemokamas.

Spalio 13 d., penktadienį , 7 val. v. Valentinas Krumplis pristatys knygą ,,Lithuanian
Hotline”. V. Krumplio ir Pranės Šlutienės sudarytas leidinys yra skirtas tiems Amerikos lie-
tuviams, kurie daug laiko, energijos ir pinigų paaukojo platindami žinią apie 1990 metais
Lietuvoje priimtą sprendimą atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos. Šie žmonės visomis išgalėmis
stengėsi patraukti ir JAV žiniasklaidos dėmesį į to meto Lietuvos įvykius. Renginys vyks Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL). Įėjimas į renginį – auka.
Bus vaišės.

Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks kny-
gos ,,We Tought We’d Be Back Soon” pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, bėgdami nuo artėjančių sovietinių okupantų. Dalyvauja knygos suda-
rytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep ir Dalia Stakė Anysas. Pasakojimų ištraukas skaitys aktorė Aud-
rė Budrys ir profesorius Kęstutis Nakas. Mintimis apie perskaitytą knygą dalinsis Andrew Leith, Chicago Cultural Al-
liance darbuotojas.  Įėjimas į renginį – auka. Bus vaišės. 

Kviečia Balzeko lietuvių kultūros muziejus

Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre vyks or-
ganizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” kasmetiniai lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.
Visi kviečiami dalyvauti. Pasikvieskite savo šeimos narius ir gimines. Jūsų da-
lyvavimas padės organizacijai toliau remti dešimt pomokyklinių dienos
centrų Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų vaikai.

Užsakymus priima Rūta Šmulkštienė, el. paštas: r.l.smulkstys@sbcglo-
bal.net, tel. 630-243-108, arba Ramunė Kubiliūtė, el. paštas: rkkubilius@ya-
hoo.com; tel. 847-869-1042 (vakarais). Bilietai taip pat bus platinami spalio
8 ir 15 dienomis prieš ir po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangyje. 

2016 m. ,,Derliaus pietuose” savanoriavęs jaunimas – Lipniūno-Stulginskio moks-
leivių ateitininkų kuopos nariai, Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuo-
pos vyresnieji nariai ir jaunuoliai, besiruošiantys vykti į Lietuvą 2017 m. vasarą.

,,Vaiko vartai į mokslą” archyvo nuotr.

http://draugokalendorius.org


