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Kas nuolaidžiauja blogiems žmonėms, tas kenkia geriems – Publius Syrus

Filmo ,,Ashes in the Snow” laukia 
,,LA FiLm FeStiVAL”

Visų mūsų laukiamo filmo ,,Ashes in the Snow” (rež.
Marius Markevičius), sukurto pagal pasaulyje išpo-
puliarėjusį Rūtos Šepetys romaną ,,Tarp pilkų de-

besų”,  pasaulinė premjera artėja. Tačiau prieš tai filmo
laukia vadinamoji ,,Raudonojo kilimo” premjera. O ji jau
čia pat. Rugsėjo 21 dieną  ,,Ashes in the Snow” bus pa-
rodytas Los Angeles  vykstančiame ,,La Film Festival”. Ži-

noma, visiems norintiems nepavyks pamatyti šio kūrinio
– bilietų skaičius bus ribotas. 

Tačiau laukti liko nebe taip ilgai. Lietuvoje M.Marke-
vičiaus filmo premjera numatyta spalio 12 dieną. Ameri-
koje jis bus pradėtas rodyti ateinančių, 2019-ųjų metų pra-
džioje. 

– 2 psl.

Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono V. Žuko sutikimo ,,Whipple Field” iškilmių akimirka.

Baigdamas oficialų savaitės trukmės vizitą Jungtinėse
Amerikos Valstijose Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las leitenantas Jonas Vytautas Žukas rugpjūčio 14–16 d. lan-
kėsi Washingtone.

Rugpjūčio 15 d.  ryte „Whipple Field” parke vyko iš-
kilminga Lietuvos kariuomenės vado sutikimo ce-
remonija (angl. Full Honor Arrival Ceremony). Jos

metu JAV kariuomenės vadas (Jungtinio štabo vadų ko-
miteto viršininkas) generolas Joseph Fr. Dunford apdo-
vanojo gen. ltn. J. V. Žuką ordino „Už nuopelnus”   ko-
mandoro kryžiumi.

„Šis apdovanojimas – tai įvertinimas ne tik man, bet
ir visai Lietuvos kariuomenei, simbolizuojantis tvirtą ir
bendromis vertybėmis bei tikslais pagrįstą dvišalę ir

daugiašalę – NATO – partnerystę”, – po ceremonijos sakė
gen. ltn. J. V. Žukas.

Vėliau Pentagone įvyko Lietuvos kariuomenės vado
oficialūs susitikimai su aukščiausiais JAV kariuomenės
vadais: JAV kariuomenės vadu gen. Joseph Fr. Dunford,
JAV Jūrų pėstininkų korpuso komendantu gen. Robert B.
Neller ir JAV Nacionalinės gvardijos biuro vadu gen. Jo-
seph Lauren Lengyel. Susitikimų metu vadai aptarė sau-
gumo situaciją Baltijos regione, sąveiką tarp sąjunginin-
kų, dvišalį bendradarbiavimą, įskaitant bendras karines
pratybas, ir tarptautinę kovą su terorizmu. Pasak gen. ltn.
J. V. Žuko, susitikimuose buvo sutarta ir toliau stiprinti Lie-
tuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos srityje tiek ben-
drai tarp kariuomenių, tiek ir tarp atskirų jos pajėgų.

– 5 psl. 

,,JAV įsipareigojimai mūsų saugumui – tvirti” 
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Arkivyskupas G. Grušas 
apie popiežiaus laišką

Savo laišku popiežius Pran-
ciškus tikintiesiems primena, kad
Bažnyčia nėra vien tik kunigai ar
vyskupai, tai visi tikintieji, todėl,
kai kenčia vienas, kenčia visi –
LRT radijui sakė Vilniaus arki-
vyskupas Gintaras Grušas. Jis ti-
kisi, kad į popiežiaus kvietimą at-
gailauti per maldą ir pasninką
atsilieps ir tikintieji Lietuvoje. 

Popiežius Pranciškus pirma-
dienį paskelbė viso pasaulio
katalikams skirtą laišką, ku-

riame smerkia kunigų vykdomą ly-
tinį išnaudojimą ir jo dangstymą bei
reikalauja kaltininkų atsakomybės.
Anot G. Grušo, viena popiežiaus

„Kai kenčia vienas, kenčia visi”
laiško eilutė apibūdina visą jo esmę:
„Šiandien Šventasis Tėvas, popiežius
Pranciškus, parašė laišką visai Dievo
tautai, visiems tikintiesiems. Jis pra-
deda tą laišką su citata iš Pauliaus laiš-
ko korintiečiams: ‘Jei vienas narys
kenčia, visi kenčia kartu su juo’. Šita
eilutė iš Šventojo Rašto gražiai apibū-
dina visą jo laiško esmę.” 

Kaip pastebi G. Grušas, popiežius
laiške pripažįsta gilias žaizdas, kurias
patyrė ne tik Bažnyčia, bet ir nuo ku-
nigų nukentėję asmenys, ypač nepil-
namečiai. Jis kalba, kad tai yra ne tik
nuodėmė, bet ir nusikaltimai. Kalba
apie būtinumą stiprinti prevencijos
priemones, nors ir pasidžiaugia, kad
jau daug kur pasaulyje yra pažengta ta
kryptimi. Pasak G. Grušo, popiežiaus
laiškas primena, kad tai – visos Baž-
nyčios problema, todėl kviečia visą

Bažnyčią, visą Dievo tautą į atgailą per
maldą ir pasninką. 

Arkivyskupo nuomone, į šį kvie-
timą atsilieps tikintieji visoje Bažny-
čioje, taip pat – ir Lietuvoje. „Besi-
rengdami priimti Šventąjį Tėvą irgi
kviečiame į maldą. Tai primena apie
bendrą atsakomybę už Bažnyčią, kad
nėra tik vyskupai ar kunigai, ar vie-
nuoliai, bet visi tikintieji turi bendrą
atsakomybę. Per atgailą ir maldą tu-
rime pamatyti visus kitų skausmus”,
– sako G. Grušas. Jis priduria – toks po-
piežiaus kvietimas atspindi jo mokymą
apie silpnuosius, kenčiančius, varg-
šus ir pabėgėlius. G. Grušo teigimu, tai
visų tikinčių atsakomybė. Nors šitas
laiškas atrodo kaip atsakas į pastarų-
jų dienų skandalingas žinias iš studi-
jų Amerikoje, popiežius labai aiškiai
pasako, kad tai – ne tik Amerika, tai ne

tik šis skandalas. Arkivyskupas api-
bendrina – yra daug kančios ir blo-
gio, su kuriuo reikia kovoti taip,
kaip moko Šventasis Raštas – mal-
da, pasninku ir atgaila.

Lrt.lt

Arkivyskupas Gintaras Grušas
Žygimanto�Gedvilos�nuotr.

Filmo ,,Ashes in the Snow” laukia ,,LA FiLm FeStiVAL”
Atkelta iš 1psl.

„Kodėl kine viskas taip
ilgai užtrunka? Šis klausi-
mas tikriausiai kyla dauge-
liui, – sakė prodiuseris Žil-
vinas Naujokas, prie šio fil-
mo jau dirbantis beveik pen-
kerius metus. –  Filmo kūri-
mas – tai nuolatinės finan-
savimo paieškos. Per pus-
metį išsitęsė ir filmavimai,
kadangi istorijoje turime už-
fiksuoti praktiškai keturis
metų laikus. Pastaruosius
porą metų praleidome bai-
ginėdami filmo montažo,
kompiuterinės grafikos, mu-
zikos ir garso darbus. Be to
norime, kad filmą pamatytų
ne tik Lietuva, kad jis būtų
išleistas į kuo daugiau pa-
saulio šalių, taigi reikia de-
rintis prie pasaulinės filmų
platinimo strategijos”.

Rūtos Šepetys romanas „Tarp pil-
kų debesų” lietuvių tremties į Sibirą is-
toriją pasakoja paauglės merginos Li-
nos Vilkas akimis. Pasaulyje jau par-
duota per milijoną šios knygos eg-
zempliorių, ji išversta į daugiau nei 50
kalbų. Šis romanas yra ir daugelio
JAV mokyklų privalomos perskaityti li-
teratūros sąrašuose. 

Pagal romaną kuriamas filmas dar
labiau išplės auditoriją, kuri sužinos
apie tragišką lietuvių tautos istorijos
tarpsnį.

„Ashes in the Snow” kuria tarp-
tautinė Lietuvos, JAV ir Didžiosios
Britanijos prodiuserių komanda. Filmo

režisierius – Los Andžele gimęs ir už-
augęs Marius Markevičius, žinomas fil-
mo „Kita svajonių komanda” režisie-
rius. Filme vaidina užsienio ir lietuvių
aktoriai: Bel Powley („Paauglės die-
noraštis”), Lisa Loven Kongsli („Force
Majeure”, „Nuostabioji moteris”), Sop-
hie Cookson („Kingsman”), iš  „Vi-
kingų” serialo pažįstamas Peter Fran-
zén, geriausiu JAV serialu „Auksi-
niuose gaubliuose” pripažinto „Mr.
Robot” aktorius Martin Wallström,
Aistė Diržiūtė, Gabija Jaraminaitė,
Darius Meškauskas, Ramūnas Cicėnas
ir kiti.

Filmo kompozitorius – „Oskarui”

nominuotas Volker Bertelmann – Haus-
chka, filmą montavo „Oskaro” nomi-
nantė, australė Veronika Jenet. 

Beje, šių metų balandį filmas ,,As-
hes in the Snow” buvo parodytas ypa-
tingoje vietoje – Amerikos demokrati-
jos širdimi vadinamame Kapitolijuje.
Tai nebuvo oficialus filmo pristaty-
mas. Buvo pasinaudota proga, kad tuo
metu JAV lankėsi Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Į filmo peržiūrą
susirinko apie 50 kviestinių svečių,
tarp jų buvo ir Kongreso narių, jų pa-
dėjėjų, Lietuvos ir kitų šalių diploma-
tinio korpuso atstovų. Po to režisierius
M. Markevičius ,,Draugui” sakė:  

,,Kaip filmą priėmė pir-
mieji žiūrovai? Na, emocijų
netrūko. Aš jau gal tūkstantį
kartų esu matęs visas filmo
scenas, tačiau kai jaučiau,
jog salėje esantys žmonės
braukia ašaras, aš taip pat ne-
susilaikiau nuo sukilusių
emocijų. 

To filmo svarbiausias
tikslas – papasakoti pasauliui
apie šį tragišką Lietuvos is-
torijos tarpsnį, supažindinti
su tautos identitetu. Kaip
,,Ashes in the Snow” bus pri-
imtas pasaulyje – nežinau.
Kai kuri filmą, niekada neži-
nai, kaip jį įvertins žiūrovai.
Bet stengiesi daryti tai, ką
gali geriausio. Aš tikiu, kad
mes pasieksime savo tikslą:
žmonės JAV ir Europoje turi
sužinoti, kas vyko ir supras-
ti, kad negalima leisti tam pa-
sikartoti”. 

Romano ,,Tarp pilkų debesų” au-
torė R. Šepetys po filmo peržiūros Ka-
pitolijuje sakė, kad jai M. Markevičiaus
filmas pasirodė geresnis nei jos su-
kurtas romanas: 

,,Kai aš žiūrėjau šį filmą, jaučiau gi-
lią pagarbą tai lietuvių kartai, kuri pa-
tyrė okupaciją, tremtį, kurios atstovai
buvo priversti pasitraukti iš savo
namų. Šią patirtį reikia suvokti praei-
ties ir dabarties kontekste. Šių žmonių
patirtis moko, kad mes patys negalime
pasirinkti sunkumų, tačiau galime pa-
sirinkti, kaip juos išgyventi”.  

Parengė Virginija Petrauskienė

Filmavimo metu Rūta Šepetys (ketvirta iš k.) su grupe filme ,,Ashes in the Snow” vaidinančių aktorių.
R.�Šepetys�,,Facebook”�nuotr.



nupaišytų. Ar nupiešė, ar ne, jau ne-
pasakysiu, bet Zemkauskas išėjo namo.
Ir grįžusį jį tame bute nušovė. Šnekė-
jo, kad tas vaikas, kuris kartu gyveno,
po to naktimis šaukdavo, rėkdavo, šok-
davo iš lovos, – taip buvo sukrėstas. Ne-
seniai buvau sutikusi jo brolį ir pa-
klausiau: ar tiesa, kad brolis ten buvo?
Sako, tiesa, parvežė jo patalynę visą
kruviną. Mama išplauti negalėjo, tu-
rėjo sudeginti. 

Pasakota, kad Zemkauskas tą šo-
vėją pavadinęs vardu. 

...Būdavo taip. Kai mes nueiname į šokius, atei-
davo toks dailus jaunikaitis rusų karininko unifor-
ma. Kaip paprastai – berniukai trindavosi prie durų,
o mes, mergaitės, sueidavom į salę. Tas karininkas
vis su tais mūsų berniukais koridoriuje draugauja,
su jais apie kažką kalbasi. Mes norėdavom, kad jis at-
eitų ir pašokdintų mus, bet į salę jis niekad neatėjo
ir mūsų nepašokdino. Jis apsivedė žeimelietę mo-
kytoją, o vėliau nusižudė. Kai jis nusižudė, prasidė-
jo kalbos, kad jis būk tarnavo ir vieniems, ir kitiems.
Buvo ir rusų karininkas, ir miškinių draugas. Ba-
landis buvo jo pavardė. 

Tas Tamulionis, kuris žemiau mokėsi, yra iš
mano kaimo, ir mes pasišnekam. Jis labai apsiskai-
tęs. Jis privačiai turi surinkęs davinių, kas iš tikrų-
jų Zemkauską nužudė. Jis man sako, kad tai Balan-
džio darbas. Kai jį susekė, kad jis dviem tarnauja, esą
tada ir nusižudė. 

Kada tai įvyko? Aš baigiau gimnaziją 1949 m.
Zemkauskas nušautas 1948-1949 m. žiemą. Palaidotas
jis Blauzdžiūnų kaimo kapinėse. (Nors kilęs buvo iš
priešingos Žeimelio pusės – Daugalonių kaimo.
A.V.Š.) Čia buvo jo giminių, kurie prižiūrėjo kapą. Kai
jaunesnė buvau ir važiuodavau pro šalį, visada už-
važiuodavau. Kai vykdavo klasės susitikimai, va-
žiuodavom aplankyti. Kapas niekada nebuvo ap-
leistas“.

Pokario istorijoje – 
daugiau negu dvi spalvos

Tai dar vienas pavyzdys, kad negalima pokario
įvykių ir žmonių matuoti vienu matu – tas buvo ko-
munistas, tas buvo KGB-istas, tas buvo išdavikas. Po
kiekviena istorija gali slėptis visokių dalykų. Kiek
yra liudijimų, kad partizanams padėjo ne tik moky-
tojai, kunigai, bet ir milicininkai, apylinkių pirmi-
ninkai, netgi stribai, tik dokumentuose to nėra fik-
suota. Ir apie Antaną Zemkauską esu girdėjusi už-
uominą, kad jis gal palaikė ryšius su partizanais. O
kodėl buvo nušautas? Kitos 1949 m. Žeimelio gim-
nazijos abiturientės – a.a. Aldonos Gasparavičiūtės-
Kuncienės brolis Rimgaudas Gasperavičius sako, kad
Balandis, kuris nušovė Zemkauską, buvo stribas. O
Žeimelio stribams reikėjo provokacijos – kad neva
partizanai nušovė komjaunuolį. 

Dar gali būti, kad stribai žinojo apie dvigubą Zem-
kausko gyvenimą ir taip pat šovė du zuikius – likvi-
davo iš tiesų sovietų valdžiai nesimpatizavusį žmo-
gų ir sukūrė legendą, kad tai padarė partizanai.

Atėjo eilė kitiems dviem. Pas mus buvo du Vy-
tautai. Vieno Vytauto tėvas smetoniniais laikais buvo
Žeimelio geležinkeliuko viršininkas ir dar turėjo že-
mės apie 20-30 ha. Taigi išsiuntėm tuos du Vytautus,
mat periodiškai komjaunuolių gretas reikėjo pa-
pildyti (visose srityse buvo socialistiniai planai – juos
reikėjo ne tik vykdyti, garbės reikalas buvo viršyti.
A.V.Š.). Ir tuos priėmė, nesvarbu, kad vieno iš jų tė-
vas prie Smetonos buvo stoties viršininkas. Ir tada
nušovė Zemkauską. Taip jiedu ir nebenuvažiavo bi-
lietų pasiimti, liko nekomjaunuoliai. Ir mūsų dau-
giau niekas neberagino stoti į komjaunimą. 

Dabar apie tą šovimą. Mums per paišybos pa-
moką buvo užduota tokia tema – iš ‚Jaunosios gvar-
dijos‘ (sovietinio rusų rašytojo A. Fadejevo romanas
apie didvyrius komjaunuolius. A.V.Š.) nupaišyti
kokį nors epizodą. Baisiai sunki tema. Aš nebuvau
gera piešėja, geras piešėjas buvo Bukelis. Tad pa-
prašiau, kad jis man nupieštų. Vaškų gatvelėje,
prie pat gatvės, yra Kripienės namas. O toliau pro
tą namelį, einant per kiemą, yra dar vienas name-
lis. Zemkauskas ten ‚ant buto‘ gyveno su kitu ber-
niuku, kuris mokėsi žemesnėse klasėse. Jis buvo
mano bendrapavardis – Tamulionis ir turėjo brolį.
Taip žmonės šnekėjo – kad pas tą Bukelį atėjo ir Zem-
kauskas, klasės draugas, ir taip pat paprašė, kad jam

Mąstydama apie artėjančią rugpjū-
čio 23-iąją – Molotovo-Ribbentropo
suokalbio dieną (kitais metais mi-
nėsime šio gėdingo pakto 80-metį),
nutariau pasinaudoti proga ir išgel-
bėti vieną iš šio suokalbio milijoninių
aukų. Žinoma, ne fiziškai – jaunuo-
lis buvo nušautas. Jo vardą, nes mirė
kaip komjaunuolis ir sovietai jį gar-
bino kaip komjaunuolį, o besiprie-
šinusieji okupacijai niekino kaip tautos iš-
daviką, bet tikrovė yra kitokia. Tikriausiai šioje žemėje
bėra tik vienas žmogus, kuris žino tiesą ir liudija. Tai
buvusi biologijos mokytoja Valerija Aperavičienė, ki-
tais metais švęsianti 90-metį ir gyvenanti Joniškio r.
Kriukų miestelyje.

ĮMokytoją prieš keletą metų kreipiausi dėl kito jos
bendraklasio. Tuomet paminėjau ir Antano Zem-
kausko – apylinkėse vadinto aršiu komjaunuoliu,

kuris buvo nušautas, pavardę. „Ne, ne, ne, – tuomet
susijaudino p. Valerija, – tai netiesa, Zemkauskas ne-
buvo aršus komjaunuolis, tai mes, klasės draugai, iš-
rinkome jį, kad jis stotų į komjaunimą, nes taip rei-
kėjo“.

Valerija Aperavičienė iš karto sutiko mane pri-
imti, nors pokario temomis mano gimtojo krašto
žmonės nelinkę atvirauti. Dėl to esu jai labai dėkinga. 

Tikroji „komjaunuolio“
Antano Zemkausko istorija

Valerija Aperavičienė, tuomet Tamulionytė,
gyvenusi Putrelių kaime netoli Žeimelio miestelio
(dabar Pakruojo r.), gimnaziją baigė 1949 m., su pir-
mąja pokarine gimnazistų laida. Pasakojimą ji pra-
dėjo iš toliau:

„Kartą mokyklos šokiuose mane išvedęs šokti
Antanas Bukelis, – giminė, bet ne kraujo, – pasakė,
kad eis į mišką. Parėjusi pasakiau mamai, o ji kad
nusigando: ‚Jėzus Marija! Tik tu niekam neprasi-
tark‘. Ir nebeleidžia daugiau į šokius. Aš ir nepra-
sitariau. Kai Antaną Zemkauską nušovė, dviem
klasės draugams neleido dalyvauti laidotuvėse – tam
Bukeliui ir Stanislovui Valančiui. Ir dar iš antros
gimnazistų laidos – Jonui Valiuliui. Mes galvojom,
kad su jais dabar bus susidorota ir kad sovietai apie
juos ką nors žino. Bet mūsiškiai mokėsi ir baigė, tik
po to Bukelis dingo ir niekas nežino, kur jis pasidėjo.
Valiulis buvo išvežtas. (Turiu įsiterpti – S. Valančius
išėjo į mišką, bet greičiausiai papuolė į saugumo ran-
kas ir gelbėdamasis galėjo sutikti bendradarbiauti
su sovietų saugumu, mat partizano K. Galiausko duk-
ra sako, kad jis buvo išdavikas. A.V.Š.)

...Mūsų auklėtoja buvo Petronėlė Pledienė, sme-
toninių laikų inteligentė, anais laikais baigusi uni-
versitetą. Jos vyras taipogi. Ji mums pasakė: ‚Mes
nebegalim dirbti, nes jūs nė vienas nestojate į kom-
jaunimą‘. Tada kažkas iš klasės pasiūlė: ‚Jeigu sto-
jam, tai visi‘. Mokytoja paprieštaravo: ‚Taip nega-
lima. Pagalvos, jog tai netikra, reiškia jūs stojate ne
iš idėjos‘. Aš žinojau, kad tikrai nestosiu, nes gyve-
nau tarp miškų ir bijojau. Ir tėvai manęs nebūtų lei-
dę. Tada klasė kartu su auklėtoja sutarė, kad stosim
po du. Mes buvom 6 mergaitės ir 12 berniukų, nu-
sprendėm, kad pirmiausiai stos berniukai. Tiktai ku-
rie lauš ledus? Kad Bukelis ir Valančius buvo ‚įtar-
tini‘ – linkę į mišką – nujautėm, jiems nesiūlėm. Pas
kleboną kun. Radžių gyveno 4 jo seserų vaikai, at-
vežti iš Žemaitijos. Mūsų klasėje mokėsi brolis su se-
seria – vienos sesers. Ta sesuo – buvusi mokytoja, mi-
rusi. Tik mes žinojom, kad motinos jie neturi. Ku-
nigas leido juos į gimnaziją. Mes nutarėm taip: pir-
miausia tegu stoja kunigo vaikas, jo tikrai nepriims.
O antras – Zemkauskas. Jis yra vienturtis, tėvas pa-
siturintis ūkininkas ir turi malūną, jo irgi nepriims.
Mes sakysim – taigi stojo, bet nepriėmė. Mes pa-
skutinėj klasėj aptardavom, kur kas eisim, kuo bū-
sim, kur mokysimės. Zemkauskas sakė, kad stos į
mediciną. Ir kunigo vaikas, ir Zemkauskas įstojo.
Juos priėmė. Gavo komjaunimo bilietus. Gimnazi-
joje dar buvo viena komjaunuolė (ji tikriausiai iš idė-
jos), kuri mokėsi žemesnėje klasėje. Daugiau kom-
jaunuolių gimnazijoje nebuvo. Taigi jau trys kom-
jaunuoliai, o tai reiškia, kad susidaro pirminė or-
ganizacija. Iš tų trijų reikėjo išrinkti sekretorių. Iš-
rinko Zemkauską, – gal kaip berniuką, nes kunigo
vaikas sekretorium tikrai netiko. Gal ir mokytojai
dalyvavo sprendžiant. 
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TELKINIAI

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba, kuriai
vadovavo Aušrelė Sakalaitė, darbą baigė šių
metų pavasarį. Nors ir atsisveikino 2018 m. me-

tiniame susirinkime, šioji valdyba dar nepasitraukė.
Dėl kai kurių netikslumų teko atšaukti naujos valdybos
rinkimų resultatus. Tikimasi, kad susidariusią situa-
ciją išspręs JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suva-
žiavimas š. m. rugpjūčio 25 d. 

Apylinkės valdybos veiklos pradžia

Valdyba savo darbą pradėjo 2011 m. rugpjūtį. Tuo
metu neseniai buvo uždaryta ,,Seklyčia”, prieš me-
tus kun. Jaunius Kelpšas buvo paskirtas Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijos administratoriumi (vėliau ta-
pęs klebonu), parapijoje padaugėję jaunų porų bei
jaunų šeimų – daugiau vedybų ir krikštynų. Tad vyko
didesnis judėjimas ir aktyvesnis gyvenimas apy-
linkėje. Nutarta atkurti JAV LB Marquette Parko apy-
linkę.

Rugpjūčio 19 d.  Švč. M. Marijos Gimimo para-
pijos klebonijoje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo
Aušrelė Sakalaitė, Stasė Rudokienė, Laura Zaura,
Eva Paulauskienė, Vida Sakevičiūtė ir adv. Jonas Gi-
baitis. Aptarti iššūkiai, reikalai. Posėdžio dalyviai
sutiko kandidatuoti į naujosios apylinkės valdybą.
Artimiausiu laiku nutarta sušaukti apylinkės susi-
rinkimą ir pristatyti siūlomą valdybą bei numatytą
veiklą. Susirinkimas vyko Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje sekmadienį, 2011 m. rugpjūčio 28 d.
Susirinkusieji patvirtino valdybą. Ir prasidėjo šios
valdybos darbai.

Pirmutinis uždavinys – atkurti „Seklyčią”.
Deja, to padaryti nepavyko. Tuo metu neatsirado no-
rinčių užimti tas patalpas ir vėl atidaryti valgyklą.
Kitas iššūkis – ieškoti būdų atnaujinti „Margučio”
radijo valandėles – taip pat nepavyko. Gal iššūkiai
apylinkei buvo per dideli, gal neleido tuometinės są-
lygos...

JAV LB Marquette Parko apylinkės darbai

Apylinkės valdyba neužmiršo svarbių lietuvių
gyvenimo įvykių, rengė minėjimus – Sausio 13-
osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir ,,Juodojo bir-
želio”. Kai kada kukliau, kai kada iškilmingiau, bet
svarbu buvo prisiminti. 2012 m. Nepriklausomybės
minėjimo, kuris vyko vasario 26 d., prelegentas
buvo inž. Rimantas Kunca, supažindinęs su Lietuvos
istorija. Meninę dalį atliko Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos choras kartu su solistais Margarita ir Vac-
lovu Momkais bei vargonininke Jūrate Lukminiene.

2013 m. Nepriklausomybės minėjimas vyko va-
sario 17 d., prelegentas – tada neseniai atvykęs iš Lie-
tuvos darbuotis lietuvių sielovadoje kun. Gediminas
Keršys. Jis pasidalijo mintimis apie gyvenimą Lie-
tuvoje. Programą paįvairino solistė Loreta Janule-
vičiūtė ir muzikas Algirdas Motuza.

2014 m. Nepriklausomybės minėjimo kovo 9 d.
prelegentas buvo adv. Povilas Žumbakis, aptaręs pa-
dėtį netoli Lietuvos sienų. Minėjimo dalyvius žavė-
jo solistė Nida Grigalavičiūtė ir vargonininkė Jūratė
Lukminienė bei eiles skaičiusi Aldona Krištolaitis.

2015 m. Nepriklausomybės minėjimas, vykęs va-
sario 15 d., skyrėsi tuo, kad buvo rengiamas kartu su
Amerikos lietuvių taryba (ALT’o). Dalyviai turėjo
progą pasižiūrėti filmą apie Aukščiausiosios Tary-
bos pirm. Vytauto Landsbergio atvykimą į Čikagą
1991 m.

2016 m. vasario 21 d. vykusio minėjimo prele-
gentė buvo dr. Rima Kašuba-Binder, kuri išsamiai pa-
pasakojo apie ,,Friendship Gardens” Michigan City
istoriją ir lietuvių darželį tame sode. Meninės dalies
atlikėjas kun. Rimvydas Adomavičius, atvykęs iš Lie-
tuvos į svečius, žavėjo klausytojus savo dainavimu.

2017 m. vasario 19 d. surengto minėjimo prele-
gentas LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas
pasidalijo mintimis apie lietuvybę, gyvenimą, pa-
saulio įvykius. Parapijos bažnyčioje Vytauto Di-
džiojo universiteto kamerinis orkestras kartu su Liu-
tauru Janušaičiu surengė koncertą.

JAV LB marquette Parko apylinkės valdyba dar nesitraukia 

JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba 2011 m. Sėdi iš k.: Stasė Rudokienė, Aušrelė Sakalaitė ir Vida Sakevičiūtė. Sto-
vi: Rita Švelnytė, Eva Paulauskienė, kun. Jaunius Kelpšas, Laura Zaura, Regina Juškaitienė, Antanas Paužuolis ir adv. Jo-
nas Gibaitis. 

2017 m. birželį apylinkė surengė išleistuves gen.
konsului M. Gudynui ir jo šeimai, kuri dažnai lan-
kydavosi mūsų bažnyčioje, jos renginiuose ir buvo
mums ypač artima.

2018 m. kovo 11 d. minėjimo prelegentas JAV LB
Brighton Parko apylinkės pirmininkas Viktoras
Kelmelis pasakojo apie savo patirtį – ką reiškia būti
Amerikos lietuviu. Koncertavo Ligita ir Algimantas
Barniškiai.  

Minėjimų metu invokaciją sukalbėdavo Mar-
quette Parko apylinkės dvasios vadas  kun. Jaunius
Kelpšas.  Prie ruošos prisidėdavo Arvydas Bagdonas,
Vilma Jarulienė, Inesa Makarienė, Aldona Krišto-
laitis, Apolonija Steponavičienė, Vida Sakevičiūtė, da-
lyvaudavo šauliai ir skautai.

Apylinkė rengė keliones autobusu. Tos kelionės
buvo tokios populiarios, kad autobusas būdavo pil-
nas. Keliavome į Milwaukee, Wisconsin; ,,Friendship
Gardens” netoli Michigan City; Amish apylinkę In-
dianos valstijoje; lankėme Nojaus arką Kentucky vals-
tijoje.

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje 2017 m. Ši-
luvos atlaiduose lankėsi vyskupas Rimantas Norvi-
la iš Lietuvos. Apylinkės valdyba surengė jam ir ki-
tiems svečiams pusryčius po šv. Mišių. 

Apylinkė taip pat teikė finansinę paramą. Per tą
laikotarpį parapijai paskyrė 1 900 dol.  už patalpų nau-
dojimą posėdžiams ir minėjimams bei remdama
parapiją. Nepamiršo ir lietuviškos spaudos – ,,Drau-
gui” paaukota 150 dol.; paremtas Jaunimo centras –
300 dol. auka.

Revizijos komisiją, išrinktą pirmojo susirinki-
mo metu, sudarė Antanas Paužuolis ir Regina Juš-
kaitienė.  Jie buvo per-
rinkti ir kitais metais.
Jiems atsisakius parei-
gų, naujosios revizijos
komisijos nariai dėl įvai-
rių sumetimų negalėjo
atlikti savo pareigų ir
buvo kreiptasi į Juozą
Polikaitį, kuris mielai su-
tiko atlikti metinę revi-
ziją (atliko trejus metus).
Jo talka labai padėjo val-
dybai – darbas buvo tę-
siamas.

Baigiant darbą

Artėjant 2018 m. me-
tiniam susirinkimui, apy-
linkės valdyba rinkosi į
posėdžius du kartus ba-
landžio mėn. antroje pu-

sėje. Valdyboje su pirmininke Aušrele Sakalaite tuo
metu darbavosi Zita Bagdžiuvienė, Vilė Kilikauskas,
Aldona Krištolaitis, Marijona Lekys, Auksuolė Mar-
ciulevičienė, Stasė Rudokienė, Vida Sakevičiūtė,
Bronė Steikūnienė, Audra Zakarauskas ir Laura Zau-
ra. Šiuose valdybos posėdžiuose vyko pasiruošimas
metiniam susirinkimui, buvo aptariama tolesnė
veikla ir kandidatūros kitai kadencijai. Keturios val-
dybos narės nusprendė baigti darbą. Trys iš jų – Auš-
relė Sakalaitė, Stasė Rudokienė ir Vida Sakevičiūtė
– dirbo valdyboje nuo pirmų dienų. Zita Bagdžiuvienė
įsijungė į valdybą kiek vėliau.

2018 m. balandžio 29 d. vykusiame metiniame su-
sirinkime pirmininkė A. Sakalaitė pateikė valdybos
veiklos pranešimą ir padėkojo valdybos nariams už
bendradarbiavimą, o parapijai – už paslaugas. Vyko
diskusijos dėl valdybos rinkimų tvarkos. Paneigta
anksčiau priimta tvarka kandidatus priimti plojimu.
Pareikalauta balsavimo. Diskusijos privedė prie
slapto balsavimo ir prie naujo punkto – kad reikia per-
rinkti visą valdybą. Ir tuos, kurių kadencija dar ne-
pasibaigusi! Iš viso sudarytas 15 kandidatų sąrašas.
Susirinkimas nusprendė rinkti 9 valdybos narius.
Rinkimų metu išbalsuoti valdybos nariai, kurių
kadencija dar nebuvo pasibaigusi. Su šiais rezulta-
tais buvusioji valdyba nesutiko ir paskelbė rinkimus
atšaukianti. Nors darbą pradėjo ir naujoji valdyba,
rinkimų rezultatai dar nepatvirtinti. A. Sakalaitės
valdyba nesiekia ardyti naujosios valdybos, bet nori
atstatyti rinkimų lentelę, kuri turėjo būti sudaryta
metiniame susirinkime. Šiuo metu laukiama spren-
dimo.

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Šiluvos atlaidai. Juozo�Kulio�nuotraukos
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Lietuvos kariuomenės vadas:100 metų muzikos 
ir dainų vakaras

Pagrindinė koncerto organizatorė  – Mary-
tė Bizinkauskaitė.         Rengėjų�nuotraukos

Dainuoja iš k.: Danutė Mileikienė, Algimantas Barniškis, Marytė Bizinkauskaitė, Antanas Meilus ir Giliana Morkūnaitė.

DARIUS KUČINSKAS

Rugpjūčio 3 d. Dedhame (MA) įvykusio
didingo Lietuvos vyčių 105-ojo suva-
žiavimo metu nuskambėjo ne mažiau
reikšmingas kultūrinis įvykis – Gala
koncertas, pavadintas „100 metų mu-
zikos ir dainų vakaras”. Jį organizavo ne-
nuilstanti, energinga ir daugeliui JAV lie-
tuvių gerai žinoma solistė Marytė Bi-
zinkauskaitė. Stebino ir žavėjo begali-
nis jos užsidegimas ne tik užsikrauti ant
savo pečių organizacinę Lietuvos vyčių
suvažiavimo naštą, bet dar surengti ir
neeilinį koncertą bei jame pačiai dai-
nuoti. 

Neeiliniu jį galima būtų vadinti
dėl kelių priežasčių. Pirma – dėl
apimties, nes tokio masto kon-

certą nėra paprasta suorganizuoti ir su-
valdyti net ir profesionalių vadybi-
ninkų komandai. Antra – į pasirodymą
pavyko sukviesti šiuo metu vienus pa-
jėgiausių mūsų muzikų profesionalų iš
Rytų pakrantės bei Čikagos. Trečia –
šis koncertas dar kartą patvirtino, kad
lietuvių bendruomenė Amerikoje yra
be galo gyvybinga ir kūrybinga, tad tik-
rai neverta baimintis dėl jos ateities ar
nustebti, jog jau „105, ir vis gyvi” (pa-
grindinis šių metų Lietuvos Vyčių su-
važiavimo šūkis).

Koncertas buvo skirtas paminėti
Lietuvos vyčių 105-ąsias metines ir
taip pat Lietuvos valstybės atkūrimo
100-ąsias metines. Dėl to pagrindinė
koncerto idėja buvo atskleisti mūsų
valstybingumo istoriją per muziką ir
dainą. Pasirodymas buvo suskirsty-
tas į kelias dalis, kuriose atsispindėjo
svarbiausi mūsų valstybės ir tautos gy-
venimo įvykiai. Apie tautos ištakas pa-
sakojo scenoje dainuojamos liaudies
dainos, 1918-ųjų Nepriklausomybės
paskelbimą ir tą neilgą laisvės tarpsnį
iki sovietinės okupacijos, pokario lai-
kus priminė partizanų ir tremtinių dai-
nos, o 1990 m. paskelbtas Lietuvos at-
kūrimas buvo išdainuotas šiuo metu
populiariomis liaudyje dainomis.

Po nuostabios ,,Ave Maria”, kuri
buvo dedikuota Teresės Meilus švie-

siam atminimui (atliko M. Bizinkaus-
kas, D. Mileika ir A. Meilus), solo for-
tepijonu skambino dr. Edvinas Minkš-
timas. Jo pagroti M. K. Čiurlionio, F.
Chopino kūriniai ir paties atlikėjo
aranžuotė tapo lyg uvertiūra į po to bu-
vusias koncerto dalis. Čia vokalinę
muziką keitė skambinimas gitara bei
liaudies ansamblio muzikavimas. Kon-
certas buvo paremtas mūsų liaudies
dainų aranžuotėmis ir lietuvių kom-
pozitorių kūriniais (dainomis ir iš-
traukomis iš operų). Renginio metu
buvo atlikti Juozo Žilevičiaus, Jurgio
Karnavičiaus, Stasio Šimkaus, Vytau-
to Klovos, Miko Petrausko, Juozo ir
Fausto Strolių bei Algimanto Raudo-
nikio opusai.  Dainavo Marytė Bizin-
kauskaitė, Danutė Mileikienė, Algi-
mantas Barniškis, Giliana Norkūnai-
tė, Antanas Meilus. Instrumentinius
kūrinius koncerte atliko Eduardas
Meilus (akordeonas) ir Jonas Kublickas
(gitara). Iš viso koncerte pasirodė aš-
tuoni solistai ir liaudies muzikos an-
samblis „Sodauto” (vadovė Gita Kup-
činskienė). Supynę nuostabią lietu-
viškos muzikos pynę, muzikantai už-
baigė Gala koncertą bendra daina,
skirta Lietuvai, ir taip pat keletą dai-
nų padainavo kartu su visais koncer-
to klausytojais.

Atkelta iš 1 psl.
Rugpjūčio 14 d. aptarti dvišalio

karinio bendradarbiavimo Lietu-
vos kariuomenės vadas buvo susi-
tikęs su JAV Nacionalinės gvardijos
biuro vado pavaduotoju gen. ltn.
Daniel Hokanson. Vėliau Lietuvos
Respublikos ambasadoje JAV jis su-
sitiko su Washingtono lietuvių ben-
druomene, kuriai pristatė pasta-
raisiais metais Lietuvos kariuome-
nėje vykstančius pokyčius bei mo-
dernizacijos procesus, apžvelgė re-
giono saugumo situaciją bei aptarė
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą
gynybos srityje.

JAV įsipareigojimai užtikrinti
regiono saugumą, karinis buvimas
ir matomumas Lietuvoje ir regione
– vienas svarbiausių Lietuvos sau-
gumo ir stabilumo garantų. JAV
tiek dvišaliu principu, tiek remda-
mos NATO pastangas, plačiai įgy-
vendina atgrasymo priemones Bal-

tijos regione. Pasikeitus saugumo si-
tuacijai regione ir Europoje 2014
m. pavasarį JAV pirmosios atsiuntė
oro gynybos pastiprinimą – papil-
domus oro naikintuvus bei pajėgas
tęstiniam buvimui į Baltijos vals-
tybes. JAV kariai dalyvauja Lietu-
voje rengiamose karinėse pratybose
ir kituose karinio bendradarbiavi-
mo renginiuose. Stiprinant rytines
Aljanso sienas, JAV taip pat vado-
vauja NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono kovinei grupei Lenkijoje.
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas
gynybos srityje ypač sustiprėjo, kai
2017 m. sausį Lietuva ir JAV pasi-
rašė bendradarbiavimo sutartį. Ja
dar kartą patvirtintas abiejų šalių
įsipareigojimas dirbti kartu stipri-
nant NATO aljansą, didinant Euro-
pos saugumą ir kovojant su globali-
nėmis saugumo grėsmėmis.

Lietuvos kariuomenės 
spaudos tarnybos inf.

Lietuvos kariuomenės vadas:

,,JAV įsipareigojimai mūsų
saugumui – tvirti” 

Gen. ltn. J. V. Žukas ir JAV marinų vadas gen. Robert Neller.

JAV ir Lietuvos kariuomenės vadų susitikimas: gen. J. Fr. Dunford ir gen. ltn. J. V. Žu-
kas Dominique�A.�Pineiro�ir�Olivia�G.�Ortiz�nuotraukos
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ALDONA M. KRIŠTOLAITIS

Intriguojantis buvo jau pirmasis pranešimas apie pla-
nuojamą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vie-
nos dienos išvyką į Illinojaus-Wisconsino valstijų
sandūroje vyksiančią Bristol Renaissance Faire. Kvies-
ta geriau susipažinti su viduramžių ir Re nesanso lai-
kotarpiais. Viliota įvairiais pasirodymais ir nematytų
personažų gausa. Trumpiau – žadėta pagalba nusi-
kelti į tolimuosius laikus.

Tyčia ar netyčia, bet užkliuvau už antrojo žo-
džio – Renaissance (pranc. „atgimimas”) – ir
kilo daug klausimų. Istorijoje – periodas

maždaug tarp 1400–1609 metų, taigi perei namasis lai-
kotarpis tarp viduramžių ir naujųjų laikų. Gili, gūdi
senovė ir absoliučiai jokių liudininkų! O kai be liu-
dininkų, ir jei negalima surasti slenksčio tarp senojo

Šiam pasauly visko būta,
šiam pasauly visko bus!

daus?). Iš ko jis? Kas pasakys, kokiais cheminiais ele-
mentais skystis užburtas, o gal tik pa gardintas, ir
kaip įsiūlytasis saldėsis vakarop suveiktų ir paveiktų
tolimesnius kelionės tikslus?

Akys raibo nuo spalvingų rank darbių, austų ir
siuvinėtų mažmožių, stiklo, molio ir gintaro dirbi-
nių. Prekiauta primityviu būdu gamintu bekvapiu
muilu, žvakėmis ir pilstomais kvepalais.

O vienoje parduotuvėlėje... Iška boje bylota, kad
joje esančios prekės skirtos namų buities puošybai.
Nejaugi ir tas žavusis riteris pūstomis kelnėmis su
plunksna skrybėlėje tik papuo šalas?! Jo rankoje ir
visur aplink „žy dėjo” iš labai plonos metalo skardos
padarytos rožės. Kai įnikau jas ap žiūrinėti, galan-
tiškasis „papuoša las”, ištiesęs vieną kūrinį man,
kaip koks trubadūras ėmė suokti apie rožės grožį ir
kvapnumą. Atseit, jei nupirkčiau už šešiasdešimt do-
lerių, tai namai, gatvė, o gal net visa Čikagos pieti-
nė pusė rožėmis pakviptų. Mandagiai atsisakiau, bet
dėl kvapų nesiginčijau, nes visos patal poje buvusios
puošmenos, net ir moliniai grybai (ir net musmirės!)
tikrai kvepėjo renesansinėmis rožėmis.

pasaulio ir viduramžių, tai negalima nurodyti ir tik-
ros jų pabaigos, nors užbaiga vi suomet sieta su Re-
nesanso ar Re formacijos pradžia. Viduramžių laiko
slinktyje užsimezgė (vėliau ir susiformavo) vienin-
ga Europa – visų pirma dvasiniu ir kultūriniu po-
žiūriu. Jau viduramžiais kalbėta apie gyvenimo at-
naujinimą, o XIV a. patirtas ir naujoviškas mieste-
lėniško gyvenimo pa kilimas. Tuo tarpu Renesanso
šviesa, nušvitusi po viduramžių tamsumos, atrado
„žmogų ir pasaulį” (švietėjas J. Michelet).

Kai š. m. rugpjūčio 4 d. pajudė jome 294-uoju ke-
liu Wisconsino link, aš jau žinojau, kad renesansi-
niam laikmečiui būdingas miestų suklestėjimas, ir
kad tų miestų naujuoju  luomu buvo tapę prekybi-
ninkai. Nors buvau sau prisiekusi rašiniuose apsi-
eti be oro aprašymo, jo įtakos keliaujančiųjų kiekiui,
nuotaikai ir bendram įvertinimui, prie įėjimo  var-
tų susibūrus kolektyvinei nuotraukai pagalvojau,
kad po ja lyg ir tiktų užrašas „Mes ir oras – bepro-
tiškai saulėtas, drėgnas, tvankus”...

Įeinant surenkami bilietai, man dagiai prime-
nama, kad dideli krepšiai nepageidautini kaip ir na-
minis maistas iš už anapus sienos. Pinigi nės (ypač
storos!) vertinamos teigiamai. Smulkiame Bristol
miesto že mėlapyje pažymėtos devynios ATM vietos,
kur ištuštėjusios piniginės akimirksniu pripildomos
iš naujo!

Iš išsamaus vietovės žemėlapio supratau, – gali
tu būti ne vieno Čikagos maratono nugalėtojas, spor-
tininkas veteranas ar vaikščiotojas-mėgėjas, bet
Bristol gatvėmis, muzikos slėniais, žaidimų pievo-
mis, vingiuotais takais tipenti teks nenuobodžiai, bet
ilgai, vis tiek visko nepamatysi, neišgirsi, nepalie-
si. Ir ne reikia, tariau sau, pradžioje drausmingai už-
sukdama į kiekvieną atvirą kišenės didumo par-
duotuvę.

Linksmas ir spalvingas 
renesansiškas balaganas

Visiškas apstulbimas, – dažnos parduotuvės
prekeiviai buvo apsi rengę taip, kaip to prašėsi siū-
lomų prekių reklama. Orios, iškilių formų (visomis
prasmėmis) damos siūlė šilkines ir auksu siuvinė-
tas bro katines suknias, šalius, gėlėmis puoštas pla-
čiabryles skrybėles. Augaloti išvaizdūs riteriai – se-
novinius ginklus (taikos sąlygomis be užtaisų), me-
džioklinius krepšius bei įvairio pas odines gertuves.
Jaunos žavuolės tarpduriuose saldžiai koketavo
(prie kabiavimas? prasižengimas renesan sinėms
tai syk lėms?), siūlydamos pa ragauti me daus (ar mi-

Šis tas gal ir ne visai į temą...
Kad ir kaip būtų keista, renesansinei kultūrai

anuomet daug nusipelnė miestų kapitalistai ir kar-
tu valdovai, plačiai puoselėję meną, mokslą ir lite-
ratūrą, globoję jos kūrėjus. Miestų viešpačiai laikė
garbe gyvenamąją aplinką papuošti puikiomis ka-
tedromis, rotušėmis, rūmais, bažny čio mis, tapybos
šedevrais, ir skulptūros paminklais, įamžinant ir save
litera tūros kūriniuose. Naujo viškoji kultū ra vis la-
biau tapo pa saulietine, nes į praktišką gyvenimą pa-
sinėrusiems, turtų ir garbės siekiantiems mecena-
tams ne dieviški dalykai pirmiausia rūpėjo. Pasau-
lis nebebuvo ašarų pakalnė, bet laimės ir garbės šal-
tinis, kurio turčiai siekė. Iš šios naujos pakraipos
prieš daugelį amžių ir išsivystė, išsirituliojo pa sau-
linis menas, literatūra, mokslas – atseit –  renesan-
sinė kultūra.

... Turint lakią vaizduotę, noro ir laiko, 31-ojo
Bristol Renaissance Faire sezono slinktyje buvo
siūloma pagreitintai baigti tenykštę Kara liš kąją
kolegiją. Kas nenorės iš arčiau susipažinti su iš už-
maršties prikeltų amatų įvairove, pramokti kalig-
rafijos, raštvedybos pagrindų, atgaivinant ir kiek pri-
mirštą rašymo žąsies plunksna meną. Noro būta, bet
pritrūko laiko.

Ankstyvuosiuose išvykos apra šy muose žadėtų
personažų  būta ne apsakomai daug ir įvairių. Nega-
lėjai atskirti nuolatinių, t. y. „tikrų” artis tų, Bristol
miestelio gyventojų nuo dar autobuse persirengusių,
kūdikių vežimėlius stumiančių kerėtojų, piratų, ri-
terių ar juokdarių. Per akis būta vainikuotų ir ka-
rūnuotų, apvalių ir  pailgų, pasipūtusių karalienių Elž-
bietų. Turtuoliai puikavosi šermuonėlių kailiais, vi-
durinioji klasė demonstravo tankiomis plunksno mis
padabintas kepures. Bene didžiausio pasisekimo su-
laukė įspūdingo sudėjimo škotai, dėvėję mini sijonus
(languotus ir klostytus), sportinius baltus marški-
nėlius, o ant jų plaukuotų, kovų tatuiruotėmis iš-
puoštų kojų puikavosi 20 numerio odiniai „čeba tai”
su pentinais. Vaikštynės vyko visu plotu, visais takais,

Plakatas vilioja įvairiomis pramogomis.

O ši iškaba kviečia į tikrą tų laikų miesto užeigą.

Pabuvojus XVI amžiuje, gali nebesinorėti grįžti į blankų XX-tą… Audra Zakarauskas, Genutė Jucienė ir Jadvyga Tamo-
šaitytė.
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Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!

...Žymiai vėliau, jau autobusui pa-
sukus namolio, apie ypatingą mugėje
tvyrojusią nuotaiką Lilija Jasas pasa-
kys: „Svajojate apie ro mantiškesnius
su daugiau pramogų ir džiugesio lai-
kus? Grįžkite vėl į Bristol Renaissan-
ce Faire! Pirmą kartą vykstančius per-
spėčiau, kad, pabuvojus XVI amžiuje
gali nebe sinorėti grįžti į blankų XXI
amžių!”

Mūsų gyvenamasis amžius gal ir
tikrai būtų blankesnis be vienos svar-
bios (gal net svarbiausios!) kasdienybės
sudėtinės dalies – gero, kaloringo, t. y.
sotaus prisivalgymo!

Nežinau, kas ir kokio dydžio draus-
tinyje augina renesansinius ka lakutus.
Tik paskaičiuokime: sezono pradžia –
liepos 7-oji, pabaiga – Darbo dienos sa-

Gerai nusiteikusi mūsų keliautojų grupė.

Visokių personažų ir vaidintojų Bristol netrūksta. Dalyvių�nuotraukos

Kartu su suaugusiais keliavusi Saulė pa-
vaizdavo Renesanso laikų damą.

Viduramžių miestelio žemėlapis – kad nepasiklystume ir ko nors nepražiopsotume…

kažką naujo, bet suranda draugų, už-
mezga malonias, ilgalaikes pažintis.
Tai liečia ir mane, tik bėda, kad kartais
užmirštu vardus, kurių atmintyje su-
sikaupė tikrai daug...

Noriu iš širdies padėkoti svar-
biausiai mūsų kelionių organizatorei
Audrai Zakarauskienei, be kurios būtų
neįmanoma surinkti tiek daug norin-
čių keliauti, pažinti ir džiaugtis žmo-

nių. Suburti draugišką, vienmintį, žin-
geidų, bet laikiną kolektyvą, didžiau-
sias Audros nuopelnas.

Atsisveikinome... Iki  naujų įspū-
 džių, kurie laukia už 2.000.000.157-ojo
posūkio!

...Ir plauks pro šalį kupolai, kolo-
nos, tiltai, už lango laikas plauks, ir
mes užmiršime, kad jis yra.

grupėmis ir pavieniui, su alaus bokalais
ar be jų. Egzotiškai apsitaisiusios po-
relės bučiavosi čia pat. Stebint tuos
laisvus, laimingus šiuolaikinius jaunus
„vaidintojus”, prisiminė ne Petrar kos,
bet lietuvių poetės Juditos Vai čiūnaitės
posmelis:

Ateis sekmadienis.
Ant duonos tepsim bučinius ir svies-

tą.
Ir cirko afišas skaitysim padrikai.
Ir klaidžiosim
po margaspalvį saulėtą triukš min-

gą miestą
lyg du neklaužados vaikai.

vaitgalį rugsėjo 3 d. Kiekvieną eilinę sa-
vaitę naujos programos pažiūrėti, Šeks-
pyro sonetų paklausyti ir kalakuto
kojų pavalgyti atvyksta šimtai alkanų
Planetos gyventojų. Kur dedamos kitos
kala kuto kūno dalys? Gaila neužsukta
į netoliese esantį Kenosha miestelį. O
ten, įtariu, parduotuvėse dieną-naktį
gali gauti pirmarūšės kalakutienos.
Įdomu, ar bekojai kalakutai pigesni?

Prekiauta karšta žuvimi ir vir-
tais grybais. Aišku, bulvytėmis (vega-
nams). Mažame nameliuke dievai žino
ką vaidinantis vyrukas pardavinėjo
raugintus argurkus. Ma nykime, kad
užraugti pagal šimtmečiais saugotą
receptą, tai ir kaina už vieną buvo ke-
turi doleriai (tik!).

Vertingiausia patirtis – juokas

Keisti dabar žmonės. Prieš ke lionę,
nuo liepos šen bei ten vis pa kalbant
apie ją, svarbiausias klausimas buvo –
ką ten pamatysime. Atkreipkite dėme-
sį, – ne „ką ten patirsime”, bet „ką pa-
matysime”. Vos pabandžius trumpai pa-
aiškinti, trumpa būdavo ir atsakomoji
kalba: „O, tai nieko, o, tai neįdomu (ir
karšta!). O nudžiugti, kažką patirti ga-
lima ir ant miško takelio sraigę radus.
Stebinčiųjų požiūris bus skirtingas
kaip ir vaizduotės dydis procentais iš-
matuotas. Jei į purvą krintančius ir
jame besimurkdančius žmones žiū rėsi
valdžios vyro, rimto mokslininko ar
pikto žmogaus akimis, matysi kvailo-
kus purvinus liežuvio už dantų nelai-
kančius keistuolius, bet, jei jų dalyva-
vimas „varžybose” ir laimin čiojo ap-
dovanojimas purvo vonia prajuokins
iki ašarų, adrenalino užteks ilgam ir
dar liks, stojus ilgiems ir niūriems ru-
dens vakarams. Parapi jos svetingumo
grupės vadovė Vilė Kilikauskas, pa-
klausta, kas labiausiai įsiminė keliau-
jant renesansinio balagano takais buvo
tos pačios nuomonės: „Juokas! Nes jis
padeda, kai nori pamiršti kas dirgina
ir tik gadina nuotaiką”.

Prie geros nuotaikos prisidėjo ir
daugybė vaidintojų po atviru dangumi,
trubadūrų eilės, taiklumo, jėgos iš-
bandymo varžytuvės. Pasak kelio nės
organizatorės Audros: „Buvo nuostabi
diena, įdomūs įspūdžiai, patirti per
trumpą laiką. Smagumėlis pabūti ki-
tame laikmetyje, akimirkai nusike-
liant į Renesansą pamatyti riterių ko-
vas, aprangą ir t. t.”.

... Už visus keliavusius kalbėjęs
vairuotojas Sigitas Kunickas įvairo ve
užpildytą 2018-ųjų rugpjūčio 4 d. įver-
tino taip: „Išvyka su lietuvių grupe – tai
savotiška šventė! Nors man tai darbas.
Bet kai autobuse dainuojama, šurmu-
liuojama lietuviškai ir, kai pasklinda
lietuviškų užkandžių (ar turėta galvo-
je lengvai parūkyti, kaimiški lašinu-
kai? – A. K.), kvapai, pamirštu, kad esu
Ame rikoje.”

Kelionėse žmonės ne tik pamato
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Pagaliau! Garsųjį artilerijos vadovėlį galime skaityti lietuviškai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neįtikėtina, bet faktas – prireikė net 368 metų,
kol garsusis lietuvio raketų išradėjo, artileri-
jos inžinieriaus, Lietuvos Didžiosios Kuni-

gaikštystės bajoro ir karininko Kazimiero Semena-
vičiaus (Simonavičiaus) veikalas „Didysis artilerijos
menas”, 1650 metais išleistas Amsterdame lotynų kal-
ba, pasirodė ir lietuviškai. Jį 500 egzempliorių tira-
žu neseniai išleido Lietuvos krašto apsaugos minis-
terija, o knygos pristatymas, pradėtas šūviais iš XVIII
amžiaus pabūklo, neseniai surengtas Kauno Vytau-
to Didžiojo karo muziejuje. Šio veikalo originalo ko-
pija jau daug metų saugoma ir NASA kosmoso cent-
re  Houstone, Texase.

Knyga išgarsėjo visoje Europoje

K. Semenavičius gimė 1600 metais Raseinių
krašte ir laikė save Lietuvos bajoru. Jis studijavo Vil-
niaus universitete, tarnavo Abiejų Tautų Respubli-
kos kariuomenės artilerijoje, dalyvavo kovose su
Maskva, totoriais ir kazokais. Jis ne kartą lankėsi
Nyderlanduose, ten dalyvavo tvirtovių kautynėse, su-
sipažino su artilerijos bei karybos naujovėmis. 1648
m. K. Semenavičius grįžo į Abiejų Tautų Respubli-
ką, kur buvo paskirtas vyriausiojo artilerijos vado
pavaduotoju. Jis mirė 1651 metais. 

Būtent Amsterdame jis baigė rašyti ir 1650 me-
tais išleido savo garsųjį veikalą „Didysis artilerijos
menas” (lot. Artis Magnae Artilleriae Pars prima),
kuris greitai išgarsėjo visoje Europoje. Tai pirmo-
ji pasaulyje knyga, pateikusi daugiapakopės raketos
ir raketinės artilerijos sukūrimo teoriją bei brėži-
nius. Iki pat XVIII amžiaus pabaigos neatsirado kito
karo menui skirto veikalo, kuris pralenktų K. Se-
menavičiaus „Didįjį artilerijos meną”. Daugiau nei
du šimtmečius Europoje jis buvo naudojamas kaip
pagrindinis artilerijos vadovėlis.  

Veikale, kurį sudaro 5 skyriai ir kuris gausiai
iliustruotas piešiniais ir brėžiniais, pirmą kartą

apibendrinti karybos pasiekimai, aprašyti artilerijos
technikos ir sprogmenų technologijos patobulini-
mai, mėginta pagrįsti fizikos dėsniais ir matematiniais
skaičiavimais, aprašomos raketų savybės, konstruk-
cijos. Pirmame skyriuje kalbama apie pabūklus, jų pa-
naudojimą, o svarbiausia - apie matavimo vienetus,
kuriuos autorius siūlė susisteminti, kad skirtingų ša-
lių artileristai ir pirotechnikai pagal turimą formu-
lę galėtų pasigaminti fejerverkų ar kitų cheminių me-
džiagų užtaisus, o matų nevienodumas tam trukdė. 

Antrasis skyrius – degiųjų medžiagų panaudo-
jimas ir gamyba. Trečiasis skirtas raketų konst-
rukcijoms. K. Semenavičius pirmasis surinko ir api-
bendrino visas žinias apie raketas, išpopuliarino kie-
to kuro (parako) reaktyvinį variklį, su visais brėži-
niais pateikė nuosekliojo jungimo daugiakopės ra-
ketos principą, kuris vėliau jį ištobulinus atvėrė ke-
lius į kosmosą. Ketvirtajame skyriuje rašoma apie
fejerverkų ir kovinių sviedinių sandarą, o penkta-
jame apie įvairias karines ir pramogines pirotech-
nines mašinas ir pabūklus.

Vertimai į kitas kalbas jau seniai atlikti

Vos tik pasirodęs, jau 1651 metais jis buvo iš-
verstas į prancūzų, netrukus – į vokiečių, 1729 me-
tais – į anglų ir olandų kalbas. Viena knygos dalis
apie raketas buvo išversta ir į rusų kalbą, 1963 me-
tais pasirodė vertimas į lenkų kalbą. Taip pat tvir-
tinama, kad vertimas buvo atliktas ir danų kalba, ta-
čiau apie šį vertimą nėra daugiau žinių. Beveik vi-
sus minėtus egzempliorius galima rasti Lietuvoje, iš-
skyrus olandų kalba versto leidinio, kuris saugomas
Amerikoje, Bostone, Brown universitete. 

Svarbiausią leidinio „Didysis artilerijos me-
nas” originalą, rašytą lotynų kalba galime rasti Vil-
niaus universiteto bibliotekoje Retų spaudinių sky-
riuje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bib-
liotekoje ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Lie-
tuvos garbės reikalas buvo šią knygą turėti ir lietu-
viškai, nors tam prireikė beveik 400 metų.

Knygos pristatyme Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejuje buvo prisiminta, kad mintis šį veikalą išleisti

lietuviškai buvo kilusi jau 2006 metais, kada Krašto
apsaugos ministerija muziejui įteikė veikalo verti-
mą į vokiečių kalbą. Tuometis krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas lietuviškojo vertimo prista-
tyme džiaugėsi, kad pagaliau skola šiam didžiam lie-
tuviui buvo grąžinta, prasmingas ir labai vertingas
darbas padarytas – mes visi galime skaityti šį 700 pus-
lapių veikalą ir stebėtis jo autoriaus įžvalgomis, eru-
dicija ir daugeliu kitų dalykų.

2015 metais vėl grįžta prie vertimo klausimo ir
svarstyta, iš kokios kalbos versti. Norint kuo tiksliau
perteikti autoriaus mintis, nutarta ieškoti, kas kny-
gą išverstų iš originalo, lotynų kalbos, ir šio milži-
niško darbo ėmėsi Vytauto Didžiojo universiteto lo-
tynų kalbos dėstytojas, kartu su šių eilučių autoriumi
filologiją Vilniaus universitete studijavęs Sigitas Lū-
žys. Jam tai buvo labai sudėtingas iššūkis, o vertimui
teko paskirti daugiau kaip pusantrų metų.

Aprašymai ir brėžiniai 
eksponuoti NASA centre

Galima tik įsivaizduoti, kaip vargo S. Lūžys
prie šios knygos, nes veikalas ne tik didžiulės apim-
ties, bet ir labai sudėtingas. Prieš imdamasis šio dar-
bo vertėjas galvojo, kad tai - karyba, raketos, artile-
rijos sviediniai, o jame buvo tiek daug visko – ir svo-
rio, skysčių, biralų ar atstumų matai bei jų sistemos,
ir antikos mitologinės ir kultūrinės realijos bei bo-
taniniai terminai bei daugybė kitų dalykų. Be to, Si-
gitas stengėsi perteikti ir labai ypatingą autoriaus kal-
bą, rašymo stilių, kai barokine maniera parašytame
tekste naudojami ilgi, kelias mintis turintys sakiniai. 

Knyga išleista su originalo faksimilėmis, kurios
saugojamos Vilniaus universiteto bibliotekoje, tad
bent kiek lotynų kalbą išmanantys skaitytojai galės
palyginti originalą su vertimu ir pajusti pačią kny-
gos dvasią.

Knygos pristatyme Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus karybos skyriaus vedėja Lina Kasparaitė-
Balaišė pabrėžė, kad vertėjas tikrai atliko milžiniš-
ką darbą, bet jam talkino ir konsultavo nemažai įvai-
rių sričių specialistų. 

Renginys prasidėjo šūviais iš senovinio pabūklo.  A.�Vaškevičiaus�nuotraukosIškilmingai įnešama naujoji knyga.S. Lūžiui šis vertimas buvo ypatingas iššūkis.

Į Vytauto Didžiojo karo muziejų susirinko daugybė žmonių.Knygos „Didysis artilerijos menas” viršelis.
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„Pats svarbiausias yra trečiasis
veikalo skyrius, kuriame rašoma apie
raketas, ir būtent K. Semenavičiaus pa-
daryti atradimai, raketų aprašymai,
brėžiniai jį labiausiai ir išgarsino. Šio
skyriaus aprašymai, taip pat raketų
brėžiniai prieš kelerius metus buvo
eksponuojami parodoje NASA kosmi-
niame centre Houstone”, – sakė sky-
riaus vedėja.

Ji taip pat teigė, kad autorius ne-
spėjo išleisti antrosios savo didžiojo vei-
kalo dalies, nors buvo ją parengęs.
Šios dalies rankraščių nėra išlikę, tik
keletas jų fragmentų mokslininkams
yra žinoma.

„Kai ėmiausi šio vertimo, tai ir su-
pratau, kodėl iki šiol knyga nebuvo iš-
versta – ji tikrai sudėtinga, tekstas ir
kalba barokiniai, jie kartais skamba
kaip tikras grigališkasis choralas. Kny-
gos autorius buvo ir filosofas, ir te-
osofas, ir antikos kultūros propaguo-
tojas, tad eiti paskui jį gali tik labai įsi-
gilinęs į tą epochą, į aplinką, atkreip-
damas dėmesį į daugybę įvairiausių de-
talių.  Norėjosi, kad liktų jo braižas, jo
žodis, tad teko K. Semenavičiui žemai
nusilenkti ir daugiau kaip pusantrų
metų labai kantriai be pertraukos dirb-
ti”, – sakė į pristatymą labai gausiai su-
sirinkusiems dalyviams S. Lūžys.

Vertėją sužavėjo ir K. Semenavi-
čiaus išsilavinimas – iš knygos galima
spręsti, kad jis buvo ne tik karinės ar-
tilerijos genijus, bet ir tikras eruditas,
puikiai išmanęs ne tik karo meną, bet
ir filosofiją, laisvuosius menus. Jis
buvo labai apsiskaitęs ir savo veikale
cituoja daugiau kaip 200 įvairių auto-
rių, pradedant antikos klasikais Aris-
toteliu, Horacijum, Ovidijum ar Sene-
ka ir baigiant Renesanso mokslinin-
kais. Iš knygos akivaizdu, kad jis gerai
išmanė ir aritmetiką, geometriją, taip
pat mechaniką, hidrauliką, pneuma-
tiką, civilinę ir karinę architektūrą. 

Ginklas – priemonė siekti taikai

Pasak sunkų lotynišką tekstą įvei-
kusio S. Lūžio, nors jo autorius kūrė žu-
dymo įnagius, bet visada skeptiškai

žiūrėjo į karą ir atnešė į Europos ka-
rybą naują požiūrį – „ginklas yra prie-
monė siekti taikos”. Ši mintis tarsi rau-
dona gija plėtojama visame veikale, tei-
giant, kad karas turi būti garbingas ir
sąžiningas, o kariaudami ar ką nors
kurdami turime atsiminti, jog mus
stebi apvaizdos akis, ir ateityje „reikės
duoti ataskaitą Dievui”. 

K. Semenavičius, siekdamas, kad
jo tekstas būtų geriau suprantamas,  į
pagalbą pasitelkė ir piešinius, ir tiks-
lų jų aprašymą. Knygoje yra 229 pieši-
niai, ir visi jie labai tikslūs, su išsa-
miais komentarais. Tai padėjo ir S. Lū-
žiui geriau suprasti kai kuriuos knygos
niuansus. 

Patį vertėją labiausiai nustebino
paskutinė veikalo knyga, kurioje yra
susisteminti antikos, mitologiniai vaiz-
dai. Ta dalis apie antiką parodė didelę
autoriaus erudiciją, savo dalyko iš-
manymą ir, S. Lūžio nuomone, ji galė-
tų būti išleista atskirai ir mokslei-
viams bei studentams būtų puiki su-
sisteminta ir labai naudinga medžiaga. 

Knygos pristatyme kalbėjęs Kazi-
miero Simonavičiaus vardo universi-
teto rektorius profesorius Arūnas Au-
gustinaitis sakė, jog šio veikalo verti-
mas į lietuvių kalbą Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio metais yra ir sim-
bolinis, ir labai svarbus, įrodęs, kad yra
knygų, kurios nepavaldžios laikui. Visą
šį vertimo projektą pavadinęs fantas-
tišku, jis teigė, kad K. Semenavičiaus
dėka jau labai seniai kosmosas priar-
tėjo prie žemės, o jo knyga ir po beveik
keturių šimtmečių neprarado aktua-
lumo, yra įdomi, vertinga ir ją reikia
skaityti. Jos autorius dabar vėl tarsi su-
grįžta į Lietuvos kultūrinį kontekstą.  

Įdomu ir tai, jog pristatyme daly-
vavo K. Semenavičiaus proproproa-
nūkis Vytautas Damašius – jam kaip ir
kitiems garbiems svečiams buvo įteik-
ta tik ką iš spaustuvės atvežta garsio-
jo giminaičio knyga. Lankytojai galė-
jo apžiūrėti parodą, kurioje buvo eks-
ponuojami ir veikalo vertimai į kitas
kalbas, taip pat demonstruotas doku-
mentinis filmas apie raketų kūrėją K.
Semenavičių.

Parodoje – ir knygos vertimai į kitas kalbas.

Birutė Pūkelevičiūtė
jaunystės nuotraukose

Rašytoja B. Pūkelevičiūtė vaikys-
tės metais. 1928 m. 

Rašytoja B. Pūkelevičiūtė Pir-
mosios Komunijos dieną.
Apie 1934–1935 m. 

Šiemet minime 95-ąsias rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės gimimo metines. (1923
08 12 – 2007 09 21). Ši autorė vienas savičiausių ir stipriausių poetinių balsų tiek
išeivijos, tiek Lietuvos literatūrinėje terpėje.

Pirmoji�jos�kūrybos�knyga,�pasirodžiusi�1952�m.,�buvo�eilėraščių�rinkinys�„Metūgės”.
Vėliau�ji�įsitvirtino�kaip�romanistė:��„Aštuoni�lapai”�(1956),�„Rugsėjo�šeštadie-
nis”�(1970),�„Naujųjų�metų�istorija”�(1974),�„Devintas�lapas”�(1982).�1982�m.�iš-

leido�apsakymų�bei�apybraižų�rinkinį�„Marco�Polo�Lietuvoje”,�1990�m.�poezijos�kny-
gą�„Atradimo�ruduo”.

B.�Pūkelevičiūtė�išeivijoje�scenai�pritaikė�ir�režisavo�Kazio�Borutos�„Baltaragio
malūną”,�pastatė�Balio�Sruogos�„Milžino�paunksmę”,�paruošė�ir�režisavo�pirmąsias
lietuviškų�vaidinimų�plokšteles.�Čikagoje�pastatė�ir�režisavo�pirmąjį�išeivijoje�spal-
votą�garsinį�filmą�„Aukso�žąsis”�1965�m.

Nuo�pirmojo�eilėraščių�rinkinio�pasirodymo�B.�Pūkelevičiūtė�išsiskyrė�savo�ori-
ginalumu,�laisvamaniškumu�ir�feministinėmis�tendencijomis.�„Metūgės”�įtvirtino�au-
torę�kaip�vieną�savičiausių�išeivijos�poezijos�autorių.�Šis�rinkinys�buvo�nepalankiai
įvertintas�išeivijos�kritikų,�kuriuos�trikdė�pernelyg�atvira�apnuogintos�sielos�retori-
ka,�lengvas,�aistringas�erotiškumas,�individo�laisvos�valios�ir�krikščioniškųjų�dogmų
supriešinimas.

Pagrindinis�B.�Pūkelevičiūtės�prozos�bruožas�–�detalus�ornamentuoto�stiliaus
pasakojimas,�paremtas�kruopščiai�surinkta�autobiografine�medžiaga.�Realistinį�tik-
rovės�vaizdavimą�autorė�praplečia�simbolinėmis�personažų�figūromis,�akcentuodama
egzistencinį�konfliktą�veikėjo�sąmonėje,�pasitelkdama�kanoninių�tekstų�citatas.

Parengta pagal tekstai.lt, kur galite skaityti B. Pūkelevičiūtės kūrybos ištraukas ir ap-
žvalgas.

Birutė Pūkelevičiūtė (stovi trečia iš dešinės) tarp šv. Kazimiero (vėliau „Saulės”) gim-
nazijos bendraklasių gamtos kabinete. 

Maironio�lietuvių�literatūros�muziejaus�nuotraukos

Birutė Pūkelevičiūtė (k.) su pussesere
Marija Žukauskaite prie savo gimtojo
namo.  

Birutė Pūkelevičiūtė (priekyje) su mama
ir pussesere Janina Žukauskaite gimtų
namų kiemelyje. 1939 m. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos kariai baigė pratybas JAV 
Vilnius (KAM inf.) Lietuvos ka-

riuomenės Mechanizuotosios pėsti-
ninkų brigados „Geležinis Vilkas” Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo
mechanizuotojo pėstininkų bataliono
kariai kartu su priskirtais vienetais
Jungtinėse Amerikos Valstijose už-
baigė beveik mėnesį trukusias praty-
bas „NTC 18.9”.

Pratybose Lietuvos kariai vykdė
puolimo, gynybos ir stabilizavimo ope-
racijas kartu su JAV Sausumos pajėgų
Pennsylvanijos nacionalinės gvardijos,
56-osios „Stryker” brigados rotacinių
pajėgų kariais.

„Pratybos, kuriose dalyvavo 56-
osios „Stryker” brigados rotacinės pa-
jėgos, buvo tikras iššūkis ir neįkaino-
jama patirtis tiek Pennsylvanijos na-
cionalinės gvardijos kariams, tiek
mūsų sąjungininkams lietuviams. (...)
Šis bendradarbiavimas mums visiems
dar kartą padėjo geriau suprasti, kaip
veikti drauge su NATO sąjunginin-
kais, jei ateityje prireiktų kovoti kar-
tu”, – sakė 28-osios pėstininkų divizijos

atstovas pulkininkas Marcas Ferraro. 
Pratybos „NTC 18.9” vyko JAV

nacionalinio pratybų centro „Fort Ir-
win” poligone, esančiame Californijos
valstijoje. Jose dalyvavo apie 130 Al-
girdo bataliono ir apie 5 000 karių iš
įvairių JAV kariuomenės padalinių.

Pratybose kartu su Algirdo bata-
lionu taip pat dalyvavo kariai iš bri-
gados „Geležinis Vilkas” štabo, Gene-
rolo Romualdo Giedraičio artilerijos
bataliono bei atstovai iš Dr. Jono Ba-
sanavičiaus karo medicinos tarnybos.

Su kariais JAV nacionaliniame
mokymo centre buvo susitikę ir į JAV
su oficialiais vizitais atvykę Lietuvos
kariuomenės vadas generolas leite-
nantas Jonas Vytautas Žukas ir Sau-
sumos pajėgų vadas brigados genero-
las Valdemaras Rupšys.

Lietuvos kariuomenės ir Jungti-
nių Amerikos Valstijų Pennsylvanijos
nacionalinės gvardijos bendradarbia-
vimas pagal „Valstijos partnerystės
programą” (angl. „State Partnership
Program”) vyksta jau 25 metus.

Kaune įšventintas naujas vyskupas A. Jurevičius 
Kaunas (BNS) – Rugpjūčio

19 dieną Kaune iškilmingai kon-
sekruotas naujas vyskupas Al-
girdas Jurevičius. Jis tapo Kau-
no arkivyskupijos vyskupu aug-
ziliaru – dešiniąja Kauno arki-
vyskupo ranka.

Kauno arkivyskupijos at-
stovas spaudai Darius Chmie-
liauskas sakė, kad tai suteiks
galimybę tiek arkivyskupui, tiek
jo pagalbininkui praleisti dau-
giau laiko su tikinčiaisiais, todėl
šis paskyrimas svarbus ir eili-
niams parapijiečiams.

„Kur labai dažnai vyskupui
reikia pagalbos, tai važiuoti, lan-
kyti parapijas, teikti Sutvirtini-
mo sakramentą. (...) Kai yra didesnės
parapijos, nėra tiek daug laiko pabūti
su parapijiečiais, labiau susipažinti. Ir
čia vyskupas pagalbininkas gali labai
daug padėti”, – teigė D. Chmieliauskas.

Naujas vyskupas augziliaras Kau-
no arkivyskupijai skiriamas, nes anks-
čiau šias pareigas ėjęs Kęstutis Kėva-
las buvo paskirtas Telšių vyskupu. 

A. Jurevičius  iki šiol beveik 15
metų ėjo Kaišiadorių vyskupo gene-
ralvikaro pareigas, dėstė kunigų se-

minarijose.
Muzikinį išsilavinimą turintis

dvasininkas prieš tapdamas kuni-
gu vadovavo chorui bei dirbo vargo-
nininku. 

Popiežiui Jonui Pauliui II lan-
kantis Kaune 1993-iųjų rugsėjo 6-ąją A.
Jurevičius vargonavo per šv. Mišias
Kauno Santakoje.

Su A. Jurevičiumi Lietuvoje  iš
viso yra dešimt vyskupų bei septyni
vyskupai emeritai.

Vyko Lietuvos cepelinų virimo čempionatas
Gargždai/Vilnius („Vakarų eksp-

resas”) – Daugiau kaip 700 cepelinų su
grybų, varškės, morkų ir mėsos įda-
rais, įvairiais padažais – tiek jų išvir-
ta rugpjūčio 18 dieną Gargždų Minijos
slėnyje vykusiame Gargždo festivaly-
je. Jo metu pirmą kartą buvo sureng-
tas Lietuvos cepelinų virimo čempio-
natas.

Jame varžėsi 12 komandų iš įvai-
rių Lietuvos kampelių. Pasak organi-
zatorių, kompetentinga komisija ver-

tino dalyvių lauko virtuvių įvaizdį ir
estetiką, cepelinų ir padažų skonio
savybes. Po pateikimo komisijai ce-
pelinais buvo vaišinami šventės daly-
viai ir žiūrovai. 

Geriausia čempionate pripažinta
komanda „Dzūkų spirgai” iš Lazdijų,
antroji vieta teko „Gargždų miesto
bendruomenei”, trečioji skirta ko-
mandai „Amatukai” iš Veiviržėnų.
Specialųjį prizą gavo ir Gargždų jau-
nimo komanda.

Įdarbinami duomenų apsaugos pareigūnai 
Vilnius (BNS)  – Šįmet gegužės

25-ąją įsigaliojus Europos Sąjungos
(ES) Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui, Lietuvoje pradedami
įdarbinti duomenų apsaugos pareigū-
nai. Numatyta, kad juos privalės turėti
valstybinės institucijos, kurių šalyje
yra per 4000, taip pat privačios įmonės
ar įstaigos.

Kiekviena duomenų apsaugos spe-

cialistą įdarbinusi įstaiga arba įmonė
apie tai privalo pranešti Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI).
Rugpjūčio 17-osios duomenimis, mi-
nėtus pareigūnus jau turėjo 848 šalies
įmonės ar įstaigos.

Įmonės ir įstaigos yra įdarbinu-
sios kiek daugiau nei 500 duomenų ap-
saugos pareigūnų, samdoma per 300
kviestinių specialistų.

A. Merkel ir V. Putinas aptarė krizes
Berlynas (ELTA) – Vokietijos

kanclerė Angela Merkel ir Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas apta-
rė būdus, kaip išspręsti krizes Sirijo-
je ir Ukrainoje. Po tris valandas Me-
sebergo pilyje trukusio susitikimo V.
Putinas rugpjūčio 18 vakarą išvyko at-
gal į Rusiją. Konkrečiai apie jų pokal-
bių turinį nieko nežinoma.

V. Putinas paragino Europą padė-
ti atstatyti Siriją. Būtina atkurti inf-
rastruktūrą, kad pabėgėliai galėtų iš
užsienio grįžti namo. Tai, anot V. Pu-
tino, yra ne tik pabėgėliai iš Europos,
bet ir milijonai iš kaimyninių šalių –
Jordanijos, Libano ir Turkijos.

Rusijos prezidentas pabrėžė ru-
siškų dujų tiekimo patikimumą. Tai
esą dar labiau pagerės pradėjus veik-
ti dujotiekiui „Nord Stream 2”, kuris
eina tiesiai iš Rusijos į Vokietiją. Pre-
zidentas neatmetė, kad ir po naujo

dujotiekio įrengimo bus tęsiamas dujų
tranzitas per Ukrainą. 

V. Putinas atkreipė dėmesį į tai,
kad Vokietija yra viena svarbiausių
Rusijos prekybos partnerių. Neužsi-
mindamas apie ES sankcijas, jis sakė,
kad prekybos apimtys pernai augo 22
proc. Vokiečių investicijos sudarė 18
mlrd. JAV dolerių. Vokiečių įmonių
apyvarta Rusijoje siekė apie 50 mlrd.
dolerių.

V. Putinas į susitikimą su A. Mer-
kel atvyko pusvalandžiu vėliau nei
planuota. Prieš tai jis dar apsilankė
Austrijoje ir sudalyvavo šios šalies
užsienio reikalų ministrės Karin
Kneissl vestuvėse. 

Kad dabar vėl įvyko dvišalis susi-
tikimas, laikoma įtampos švelnėjimo
ženklu. Santykiai smarkiai pašlijo po
to, kai Maskva prieš ketverius metus
aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. 

Gėda ir skausmas. Popiežius nukentėjusiųjų pusėje
Roma (Vati-

can News) –
Pennsylvanijos
didžiosios žiuri
paskelbtos atas-
kaitos rengimas
truko dvejus me-
tus. 900 puslapių
tekste aptariami
Katalikų Bažny-
čios dvasininkų
lytiniai nusikal-
timai prieš ne-
p i l n a m e č i u s,
įvykdyti per pa-
staruosius sep-
tynis dešimtme-
čius. Ataskaitoje kalbama apie tris
šimtus nusikaltusių dvasininkų ir
daugiau kaip tūkstantį nukentėjusių-
jų. 

Gėda ir skausmas. Popiežius nu-
kentėjusiųjų pusėje, - pareiškė Šven-
tojo Sosto spaudos salės vadovas Greg
Burke, komentuodamas Junginėse
Amerikos Valstijose paskelbtą atas-
kaitą apie Katalikų Bažnyčios dvasi-
ninkų lytinių nusikaltimų atvejus
prieš nepilnamečius Pennsylvanijos
valstijoje.

„Susipažinus su Pennsylvanijoje
šią savaitę paskelbta ataskaita, tik
dviem žodžiais įmanoma išsakyti tai,
ką jaučiame sužinoję apie tuos pasi-
baisėtinus nusikaltimus: gėda ir skaus-
mas. Šventasis Sostas labai rimtai
vertina darbą, kuri atiliko Pennsyl-
vanijos didžioji žiuri (Investigating
Grand Jury) ir jos paskelbtą išsamų ra-
portą. 

Šventasis Sostas griežtai smerkia
nepilnamečių seksualinį išnaudoji-
mą. Raporte minimi nusikaltimai yra
smerktini tiek baudžiamosios teisės,
tiek moraline prasme. Tais veiksmais
buvo išduotas pasitikėjimas ir iš nu-
kentėjusiųjų buvo atimtas orumas ir ti-
kėjimas”.

„Bažnyčia turi pasimokyti iš skau-
džios praeities; turi prisiimti atsako-
mybę ir tie, kurie išnaudojo, ir tie, ku-
rie leido, kad tai atsitiktų. Didžioji da-
lis išnaudojimo atvejų, apie kuriuos
kalbama ataskaitoje, įvyko praėjusia-
me šimtmetyje arba iš karto po 2000
metų. Nebuvo nustatyta naujų atvejų
po 2002 m., tad didžiosios žiuri išvados
sutampa su ankstesnėmis studijomis,
patvirtinančiomis, kad Katalikų Baž-
nyčios Jungtinėse Valstijose atliktos
reformos drastiškai sumažino kunigų
įvykdomų lytinių nusikaltimų prieš
nepilnamečius skaičių. 

Šventasis Sostas drąsina tęsti re-
formas ir budėti visuose Katalikų Baž-
nyčios lygmenyse, kad būtų garan-
tuota nepilnamečių ir pažeidžiamų
suaugusiųjų apsauga, taip pat pabrė-
žia, kad reikia laikytis civilinių įsta-
tymų, įskaitant pareigą pranešti tei-
sėsaugai apie nepilnamečių išnaudo-
jimo atvejus”.

„Aukos turi žinoti, sakoma Greg
Burke pareiškime, kad popiežius yra jų
pusėje. Nukentėjusieji jam yra priori-
tetas, Bažnyčia turi juos išklausyti, kad
būtų išrautas su šaknimis šis tragiškas
siaubas, kuris sugriauna nekaltųjų
gyvenimus”.

Mirė buvęs JT generalinis sekretorius K. Annan
Bernas (ELTA) – Sulaukęs 80

metų rugpjūčio 18 dieną mirė Kofi
Annan, buvęs Jungtinių Tautų (JT) ge-
neralinis sekretorius, už savo huma-
nitarinį darbą apdovanotas Nobelio
taikos premija.

K. Annan buvo pirmasis juodaodis
afrikietis, užėmęs aukščiausią pasau-
lyje diplomatinį postą ir generaliniu
JT sekretoriumi buvęs dvi kadencijas
– nuo 1997 iki 2006 m.

Iš Ganos kilęs K. Annan gyveno
Šveicarijoje. Pripažįstama, kad cha-
rizmatiškas karjeros diplomatas, va-
dovaudamas Jungtinėms Tautoms, pa-
kėlė šios organizacijos statusą tarp-
tautinėje politikoje.

Po žinios apie K. Annan mirtį Ga-
nos prezidentas Nana Akufo-Addo pa-
skelbė savaitės trukmės gedulą pa-
gerbiant šalį garsinusį politiką.

Kaune konsekruotas naujas vyskupas A. Jurevičius. 
Kauno�arkivyskupijos�nuotr.

Pennsylvanijos didžiosios žiuri išvadas bei raportą klausėsi ir nu-
kentėjusieji. 11Alive.com�nuotr.
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Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

www.draugas.org

Ar� žinote,� kad� vienas� didžiausių� interneto
prekybos�svetainių�„Amazon”�turi�labai�gra-
žią� programą,� pavadinimu� „Smile”,� skirtą

paremti�pelno�nesiekiančias�organizacijas?�„Ama-
zon”�nuo�kiekvieno�pirkinio�skiria�0.5�proc.�išleistos�sumos

jūsų�pasirinktai�organizacijai�–�jums�tai�nekainuoja�nė�cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip�tai�padaryti?�Ruošdamiesi�apsipirkti�„Amazon”,�įveskite�smile. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto�adresą.��Dėkojame�už�paramą�– net�ir�mažiausia
auka�yra�reikšminga�ir�reikalinga!��Praneškite�apie�tai�kitiems!�

DRAUGAS, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

A † A
ONA POŠIŪNAS VENCLOVAS

mirė 2018 m. rugpjūčio 18 d. La Grange, IL. Gimė 1925 m. spa-
lio 13 d. Adutiškio rajone, Lietuvoje. Iškeliavo į amžinuosius na-
mus pas savo vyrą a. a. Alfonsą. Nuliūdę liko: duktė Saulenė Ri-
cher su vyru Roger ir anūku Adam, sūnus Gintautas su žmona Tina
ir anūkais Lauren (Isaac), Vida (Josh) ir Natalie (Stephen), sūnus
Ramūnas su žmona Rūta ir anūkais Andriumi (Jenna) bei Tomu,
o taip pat 10 proanūkų.

Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 21 d., nuo 4 val. p.
p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose (12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL). Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 22 d. Ge-
dulingos Mišios bus aukojamos 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje Ci-
cero, IL (ties 15th St. ir 50th Ave. sankryža). Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame ar-
timuosius ir draugus dalyvauti laidotuvėse.     

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, 
tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Garbės nariui

A † A
VACLOVUI MAŽEIKAI

sulaukus garbaus amžiaus ir iškeliavus Amžinybėn,
reiškiame gilią užuojautą žmonai VANDAI, sūnui
MINDAUGUI su šeima, giminėms ir artimiesiems. 

Drauge nueitas Tautinės Sąjungos prasmingos veik-
los kelias liks mūsų atmintyje visuomet.

A. L. T. S. Čikagos skyrius

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PŪSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarti�galima�angliškai�arba�lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

Švč. mergelės marijos Gimimo šventė
Visus maloniai kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos (Marquette Parke) kasmetiniuose Šilu-
vos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 2 d., sekmadienį,
11 val. r. ir baigsis po savaitės – sekmadienį, rugsėjo 9
d., sekmadienį.

Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. –
kiekvieną rytą bus speciali intencija. Atlaidus  ves svečias
iš Lietuvos kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos
vyskupo generalvikaras.

Metinis parapijos pokylis vyks rugsėjo 9 d., sekmadie-
nį. 11 val. r. vyks iškilminga procesija, šv. Mišios, o po
jų – pietūs ir programa parapijos salėje.
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Pagauta akimirka

� Kviečiame į 111-ųjų seselių kazimierie-
čių vienuolijos įkūrimo metinių ir muziejaus
pašventinimo iškilmes. Eucharistinė padėkos
liturgija vyks rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Šv. Kazimiero koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL, dalyvaujant mons.
Michael M. Boland. Po to bus vaišės. Apie da-
lyvavimą prašoma pranešti Dainai Čyvienei
iki rugpjūčio 15 d. tel. 773-349-8064 arba
el. paštu: dcyvas@ssc2601. paštu: dcy-
vas@ssc2601.  

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas ir JAV LB XXII Tarybos na-
rių pasitarimas vyks rugpjūčio 25 d., šešta-
dienį, adresu: 5501 W. 79 street, Burbank,
IL 60459. Registracija – 9 val. r., suvažiavi-
mo pradžia – 9:30 val. r. Kviečiami JAV LB
Vidurio Vakarų apylinkių valdybų nariai, de-
legatai, atstovai ir Tarybos nariai.

� Jaunimo centro Koplyčios komitetas tęsia
šv. Mišias, kurios vyks kiekvieno mėnesio pa-
skutinį sekmadienį. Rugpjūčio 26 d., sek-

madienį, 1 val. p. p. Jaunimo centro Jėzui-
tų koplyčioje kunigas Jaunius Kelpšas aukos
šv. Mišias už a. a. Liudviką Kaminskaitę-Kelp-
šienę ir buvusį Jaunimo centro valdybos bei
tarybos narį a. a. Antaną Paužuolį. Maloniai
kviečiame visuomenę atvykti pasimelsti už mi-
rusiuosius. Po šv. Mišių bus vaišės kavinėje.
Adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago
IL 60636.    

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) rupjūčio 26 d., 10 val. r. švęsime 21-
ąjį eilini metų sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Jaunius Kelpšas.
Taip pat primename, kad lietuviškos šv. Mi-
šios vyksta ketvirtadieniais 8:30 val. r. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti.

� Portlando lietuvių piknikas  vyks rugsėjo
8 d., šeštadienį, nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v.
Rooster Rock State Park, shelter A (Exit 25,
highway 84, Corbett, OR 97019).
Laukiame visų!

PAS MUS
IR

APLINK MUS
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Vingio parke per Dainų šventę Aleksandras Udrys iš Texas negali patikėti, kad
Prezidentė Dalia Grybauskaitė įamžins savo parašą and jo gipso! Ranką Aleksandras
susilaužė birželio viduryje važinėdamas dviračiu Colorado kalnuose. Jaunuolis
taip pat norėjo paprašyti ir arkivyskupo Gintaro Grušo parašo, bet, kai pasitai-
kė proga, neturėjo su savimi ,,Sharpie”. O štai su Prezidente pasisekė labiau!

Tinos�Udrienės�nuotr.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, JAV LB Brighton Parko apylinkė

suruošė pietus ir surinko 265 dol. Draugo fondui paremti. 

Džiaugiamės galėję prisidėti!

Lietuva – poetų šalis
Minint valstybės nepri-
klausomybės atkūrimo
šimtmetį Čikagoje ren-
giamas lietuviškos poe-
zijos ir poezijos apie
Lietuvą vakaras. Jo ku-
ratorė – aktorė Audrė
Budrytė-Nakienė. 

Dalyvaus: skaitovai
Vainis Aleksa, Aušra
Jasaitė-Paulauskienė,
Ramūnas Paulauskas,
A. Budrytė; muzikine dalį atliks Dalia Lietuvninkienė, V. Alek-
sa, Kazys Motekaitis; filmas ir subtitrai – Vyto Čuplinsko.
Skambės Kristijono Donelaičio, Salomėjos Nėries, Jono
Meko, Liūnės Sutemos, Bernardo Brazdžionio, Justino
Marcinkevičiaus, Oscar ir Czeslaw Milosz, Janinos Degu-
tytės, Juozo Erlicko bei kitų autorių posmai lietuvių ir ang-
lų kalbomis.

Poezijos vakaras vyks 
rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 7 val. v.

Poetry Foundation,
61 West Superior Street

Chicago, Illinois
Įėjimas nemokamas. Vaišės.

Renginį remia 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Poetry Foundation.


