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Čikagoje vieši Lietuvos jaunių futbolo čempionai

Rugsėjo 20 dieną, popiežius Pran ciškus vaizdo įra-
še kreipėsi į Baltijos šalių gyventojus, kuriuos jau
netru kus aplankys gyvai.

„Savo kelionės į Baltijos valsty bes – Lietuvą, Latviją ir
Estiją – iš vakarėse, siunčiu nuoširdų sveikini mą
jums visiems, kurie gyvenate to se šalyse. Nors at-

vykstu kaip Kata likų Bažnyčios ganytojas, norėčiau visus
apkabinti ir su visais pasidalinti tai kos, geros valios ir pa-
sitikėjimo atei timi žinia”, – sakė Šventasis Tėvas. 

Kaip pabrėžia Katalikų Bažny čios vadovas, jo vizitas

sutampa su Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių nepri-
klausomybės šimtmečiu ir, ži no ma, juo bus pagerbti visi,
kurių pra eityje sudėtos aukos atnešė šių dienų laisvę. 

„Laisvė, kaip žinome, yra turtas, kurį reikia nuolat
saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų pa veldą.
Tamsos, smurto ir persekioji mų laikais laisvės liepsna ne-
gęsta, bet įkvepia viltį sulaukti ateities, ku rioje bus ger-
biamas kiekvienam žmo gui Dievo duotas orumas ir visi
jausimės pašaukti bendradarbiaudami kurti teisingą ir
brolišką visuo menę”, – pabrėžia Šventasis Tėvas. 

Popiežiaus Pranciškaus įsitikinimu, šiandien labai rei-
kia tokio solidaraus tarnavimo visų labui.           – 14 psl.

Čikagoje vieši triskart Lietuvos jaunių futbolo čempionai,
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos futbolo
jaunių komanda.  

Jaunieji futbolininkai, kartu su juos lydinčiais tre-
neriais Virginijumi Liubšiu, Dariumi Butkumi ir
minėtos gimnazijos direktore Jūrate Pauliukie-

ne Amerikoje lankosi pirmą kartą ir žada čia pa-

viešėti dešimt dienų. Rugsėjo 18 dieną svečiai apsi-
lankė Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje, ten
susitiko ir pasikalbėjo su generaliniu konsulu Mant-
vydu Bekešiumi.

,,Mes į Čikagą atvykome pirmą kartą, džiau-
giamės, kad tą galėjome padaryti čia gyvenančių lie-
tuvių dėka. 

– 15 psl.

Popiežius Pranciškus: norėčiau visus apkabintiLR
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Futbolo aikštėje susitinka Panevėžys ir Čikaga. D. Ruževičiaus nuotraukos

Sportiškai draugiškas LR generalinio konsulo Čikagoje M. Bekešiaus (centre) apsikabinimas su svečiais iš Panevėžio.



KUN. TOMAS
KARANAUSKAS

Kelyje jie kalbėjosi ir ginčijosi,
kuris iš jų didesnis. Štai ta
mintis, ku ri yra centrinė šian-

dienos Biblijos skai tymuose. Gana
stipriai, radikaliai tokiam susiskirs-
tymui prieštarauja Jėzus, priešpas-
tatydamas žmogaus puikybei vaiko
pavyzdį.

Keistai mūsų ausims šiandien
skamba posakis: „Būkite kaip vai-
 kai”. Mums prieš akis silpnumas, gy-
venimo pradžia, dar nieko nepasie ku-
si būsima asmenybė.

Tačiau ne apie tai kalba Jėzus, o
apie tai, ką giluminio gali duoti XXI a.
žmogui mažas vaikas savo pavyz džiu.

Geriau pagalvoję suprasime, kad

vaikas daug žmogiškesnis nei mes: jis
nuoširdus – neturintis jokių išskai-
čiavimų savo meilėje, atviras ir pasi-
 ruošęs viskuo patikėti – jis imlesnis ir
atviresnės širdies, vaikas yra tyras ir
ne veidmainis.

Apie tai kalba Jėzus savo moki-
niams ir nori juos tokiais matyti ei-
nan čius į pasaulį. Kristaus mokinys
įei na į pasaulį ne ginklų jėga, ne gau-
biamas finansinio prestižo auros, ne
sa vo politinių žaidimų garso lydimas,
bet nešinas dvasia to, kuris „atėjo
tarnauti”. Ši tarnavimo dvasia gali
būti ir rizikos pagrindas, kaip atsiti-
ko ir pačiam Jėzui.

Gal šiandien tai pasireikš daugiau
sarkazmo, išjuokimų, paniekini mų,
vienišumo būdu. Tačiau tokius iš gy-
venimus patyrė ir ištikimieji iz raelitai

Egipto Aleksandrijoje, gyvendami
sausoje pagoniškoje aplinkoje. Jiems
Išminties knyga, mažas graikiškos
literatūros perliukas, šiandien ski-
ria paguodos ir nuraminimo žodį. Pa-
sakodama ištikimojo istoriją, Iš min-
ties knyga sukuria amžiams tą iš tiki-
mojo paveikslą, kuris kenčia nuo
stuobrių minios įžeidinėjimų ir pyk-
 čio.

Tačiau tikinčiojo horizonte ryš kė-
ja viltis, kad bus sulaukta Dievo pa gal-
bos ir įvyks arba išgelbėjimas, ar ba
teismas. Krikščionių bendruome nė,
kaip sako psalmė, dažnai keliauja
sunkumų ir tamsos koridoriumi, ku-
 rio pabaigoje vis dėlto neabejoja Die-
 vo pagalba ir pastiprinimu.

Taigi, šiandien Biblijos ištrau-
kos siūlo tarsi savotišką kryžių – mir-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

ARKIVYSKUPAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II at-
vykimas į Lietuvą nebuvo neti-
kėtas. Nuo pat pontifikato pra-

džios Jo nas Paulius II Lietuvai rodė iš-
skirtinį dėmesį. Išrinktas Bažnyčios
galva jis tuojau aplankė lietuvių Šv. Ka-
zi miero kolegiją Romoje. Daug dėmesio
skyrė Lietuvai, švenčiančiai Krikšto
600 metų jubiliejų. Negalėdamas ap lan-
kyti Lietuvos, 1991 m. birželio 5 d.
Lomžos katedroje susitiko su gausia lie-
tuvių delegacija ir dalį kalbos pa sakė
lietuviškai: „Lietuva, girdžiu tavo bal-
są... atsiliepiu į jį iš čia, kai esu taip
arti. Tikiuosi, kad susitikimas su lie-
tuviais Lomžoje priartins tą dieną,
kai keliaujančio Popiežiaus kelyje ra-
sis ir Lietuva.” Popiežiaus šv. Jono
Pauliaus II svajonė aplankyti Lietuvą
išsipildė prieš 25-erius me tus. Vilniu-
je jis aplankė Aušros Vartų koplyčią ir
meldėsi prie Gailestingu mo Motinos
paveikslo. Pagerbdamas Lietuvos iš-
kentėtas kančias, aplankė Kryžių kal-
ną ir net trijose vietose – Vil niuje,
Kaune ir Kryžių kalne – aukojo šv. Mi-
šias.

Popiežiaus Pranciškaus apsilan-
 kymas Lietuvoje kiek kitoks. Pir miau-
 sia, jis yra netikėtas, beveik staigmena,
kaip ir popiežiaus Pran ciškaus Didįjį
penktadienį plauna mos kalinių kojos.
Tuomet daugelis nustebo: popiežius
plauna kojas ne kunigams, ne garbin-
giems pasaulie čiams, bet kaliniams –
žmonėms, atsi dūrusiems visuomenės
užribyje.

Žinia apie popiežiaus Pranciš kaus
nutarimą apsilankyti Lietuvoje dau-
gelio didelių katalikiškų valstybių
žmones tikrai galėjo nustebinti. Mes,
Lietuvos katalikai, geriausiu atveju
priskaičiuojantys du milijo nus narių,
esame tarsi aguonos grū de lis Katalikų
Bažnyčioje, suside dančioje iš 1 mili-
jardo 200 milijonų na rių. Ir popiežius
Pranciškus pasi rinko ne ką kita, bet
mus. Maža to, jis ne tik melsis drauge
su mumis Kauno Santakos aikštėje, bet
ir nusileis KGB kalėjimo laiptais ir ap-
lankys kame ras, kur kalėjo Lietuvos
vyskupai, ku nigai, ministrai, partiza-
nai, kur bu vo sušaudyti tūkstančiai do-
riausių lietuvių, tarp jų ir vysk. Vin-
centas Borisevičius.

Jeigu prieš 35-erius metus, kai ka-
 lėjau KGB kalėjime, kažkas būtų pa-
sakęs, kad šias niūrias kameras ap-
lankys pats popiežius, tie žodžiai būtų
atrodę kaip visiška utopija.

Savo apsilankymu Lietuvoje po-
 piežius Pranciškus siunčia solidarumo
žinią: jam yra brangūs žmonės, kurie
penkiasdešimt metų nešė priespau-
dos kryžių, kurie sudėjo didžiules au-
kas ir išsaugojo ištikimybę savo krikš-
čioniškajam paveldui – Kristaus Evan-
gelijai.

Šiuo metu mes esame ne tik ma ži,
bet ir stipriai negaluojame: esame su-
siskaldę, pasimetę, dažnai praradę net
viltį. Popiežius mums neša vilties žinią.
Kaip šioje vietoje neprisiminus Švč.
Mergelės Marijos žodžių: „Mano siela
šlovina Viešpatį. Jis numeta galiūnus
nuo sostų ir išaukština nuolan kiuo-
sius. Alkstančius gėrybėmis ap do vano-

Būkime kaip vaikai

Lietuvos Golgotos šviesa

Popiežiaus Pranciškaus istorinio apsilankymo Lietuvoje

proga rugsėjo 22 d., šeštadienį, ir rugsėjo 23 d., sekma-

dienį, kviečiame visus lietuvius pasaulyje jungtis kartu per

maldą ir televizijos transliacijas:

LRT Lituanica

LRT televizija – LRT gyvai – mediateka

Vatikano radijo lietuvių redakcija – lt.radiovaticana.va

...Dieve... Padėk mums išgirsti jo nešamą Evangelinę ti-

kėjimo, vilties ir meilės žinią...                     LVK malda

Kristuje

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) 

delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, Canada
tel: (+1) 416-233-7819

el. paštas: putrimas@sielovada. org • Interneto svetainė: www.sielovada.org

tį, palydimą skausmo, paniekinimo,
šai pymosi ir sarkazmo. Tačiau šis kry-
 žius pažino ir Velykų džiaugsmą, ir iš-
ganymo realybę. Todėl būk stiprus,
tarsi ragina psalmė: „Nuožmūs išpui-
 kėliai ant manęs puola, mane užmuš ti
kėsinas plėšikai... bet štai man pa deda
Dievas, Viešpats palaiko mano gyvybę”.

ja, turtuolius tuščiomis paleidžia” (Lk
1, 52–53).

Jėzus, vaikščiodamas mūsų že mės
keliais, pastebėdavo silpnus ir ken-
čiančius žmones. Tautos vadai net
piktinosi tokiu Jėzaus elgesiu. Ta čiau
Jėzus ir toliau rodė, kad jam yra bran-
gus kiekvienas žmogus, ypač tas, kuris
silpnas ir kenčia.

Todėl nebijokime nei savo mažu-
mo, nei silpnumo. Evangelijos žodis tuo

ir žavus, kad jis kaip saulė nu šviečia jį
priimančiojo žmogaus gy venimą, net
jei tame gyvenime pasi taiko ir kreivų
kelių: klaidų bei nuo dėmių.

Šv. Jonas Paulius II kopė į Kryžių
kalną, o popiežius Pranciškus nusi leis
į KGB kalėjimo požemį, nusileis ir
prisilies prie Lietuvos Golgotos ir pa-
siųs žinią: išganymo šviesa visuo met
sklinda iš Kristaus kryžiaus. Ir mūsų
kryžiaus.

Noriu sau ir visiems Lietuvos žmo-
nėms palinkėti: atidžiai įsiklau sykime
į popiežiaus Pranciškaus žo džius, į jo
nešamą evangelinę tiesos, meilės ir vil-
ties žinią!
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Praėjusią savaitę ,,Draugo” redakcijoje
lankėsi grupė svečių iš Lietuvos. Šian-
dien  savo skaitytojams siūlome pažintį
su vienu iš jų – Rokiškyje gyvenančiu
šviesuoliu, Lietuvos kampanologų drau-
gijos ,,Societas Campanarum Litua-
niae” prezidentu, kunigo Jono Katelės
fondo steigėju Leonardu Šablinsku. 

Pokalbis su šiuo žmogumi priminė
apie tai, kad kitąmet bus švenčiamas
Lietuvos Laisvės varpo 100-metis. 

Tą varpą Lietuvai padovanojo JAV
gyvenantys tautiečiai. Jie, iš visos
širdies palaikydami 1918 metų va-

sario 16 dieną paskelbtą Lietuvos vals-
tybę, 1919 metais Amerikos lietuvių
Seime priėmė sprendimą nuliedinti Laisvės varpą ir jį
išsiųsti į Lietuvą. Šios dovanos idėją pasiūlė JAV lie-
tuvių visuomenės veikėjas advokatas Jonas Bag-
džiūnas-Borden. Sumanymas buvo paremtas garsio-
jo Philadelphijos varpo Liberty Bell,  kuriuo buvo skam-
binama skelbiant Amerikos Jungtinių Valstijų nepri-
klausomybę 1776 m., pavyzdžiu. Saint Louise nulie-
dintą Lietuvių laisvės varpą puošia B. K. Balučio pa-
siū-lytas užrašas: ,,O, skambink per amžius vaikams
Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”. Var-
po atidengimo iškilmės vyko Auditorium Theatre, kur
susirinko 4 000 svečių. Į Lietuvą varpas atgabentas
1922 metais. 

Gerbiamas Leonardai, su kokiais tikslais atvykote į Ame-
riką? 

Galėčiau įvardinti tris savo atvykimo priežastis,
bet svarbiausia iš jų – man rūpi Laisvės varpo liki-
mas. Artėja Laisvės varpo 100-osios metinės. JAV gy-
venančių lietuvių iniciatyva varpas 1919 metais
buvo išlietas Amerikoje ir po to kurį laiką dar buvo
vežiojamas po lietuvių kolonijas, siekiant surinkti
kuo daugiau pinigų ką tik paskelbtai Lietuvos ne-
priklausomybei paremti. Kiekvienas, paaukojęs pi-
nigų, galėjo šiuo varpu paskambinti. Aukojo daugybė
žmonių. Man Lietuvos nacionalinėje Martyno Maž-
vydo bibliotekoje pavyko gauti sąrašo fragmentą, ku-
riame nurodomos aukotojų pavardės (galima su-
prasti, kad tai tik nedidelė sąrašo dalis. Iš abėcėlės
tvarka surašytų pavardžių matyti, kad dešimtyje lapų
– apie 600 pavardžių ir organizacijų, prasidedančių
A-D raidėmis. Aukų dydis – nuo 1 iki 115 dolerių – red.
pastaba). 

Lietuvoje gavau informaciją, kad dovanotojai no-
rėjo varpą įkurdinti Vilniuje. Tačiau tuo metu to ne-
buvo galima padaryti, todėl Amerikos lietuvių do-
vana atsidūrė Kauno karo muziejaus varpinėje (da-
bar Vytauto Didžiojo karo muziejus). Man labai no-
rėtųsi rasti atsakymą, ar buvo koks nors dovanoto-
jų testamentas? Norėtųsi tartis su Laisvės varpui au-
kojusių mūsų išeivių palikuonimis, koks turėtų
būti Laisvės varpo likimas. Jų žodis turėtų būti sva-

riausias. Ar varpas turi pasilikti Kaune, ar turėtų
būti perkeltas į Vilnių? Nežinau, kur ieškoti atsa-
kymų į šį klausimą: gal tuometinėje lietuvių spau-
doje? Gal archyvuose? O gal šie žmonės atsilieptų ir
,,Drauge” išsakytų savo nuomonę? Mūsų draugijos
narių nuomonės skiriasi. Dalis iš jų nemano, kad var-
pas turėtų būti iškeltas iš Lietuvos Vytauto Didžio-
jo karo muziejaus varpinės. Kitiems atrodo, kad tą
padaryti reikia, nes pirminis dovanotojų sumanymas
– Laisvės varpas turi skambėti Vilniuje. Juk varpų,
identifikuotų būtent kaip Laisvės varpai, pasaulyje
tėra trys: vienas Meksikoje, vienas JAV ir vienas Lie-
tuvoje. 

Papasakokite daugiau apie Lietuvos kampanologų drau-
giją. 

Mūsų draugijos steigiamasis susirinkimas įvy-
ko 2017 metų vasario 13 dieną. Ši data laikoma
mūsų draugijos gimtadieniu. Jau spėjome atšvęsti
pirmąsias jos gyvavimo metines. Draugijoje yra
nemažai garbingų Lietuvos žmonių, mokslininkų.
Mes palaikome ryšius ne tik su Lietuvos specialistais,
bet ir su kitų šalių mokslininkais, tyrinėjančiais var-

pus, taip pat varpų muzikos
atlikėjais – karlionieriais. Pir-
majame draugijos gimtadie-
nyje, kuris buvo švenčiamas
Rokiškyje, dalyvavo ir sve-
čias iš Prancūzijos – karilio-
nierius Jean-Bernard Lemoi-
ne. Po to mūsų delegacija
vyko į Prancūziją – šiam žmo-
gui nuvežėme garbės nario
regalijas – draugijos simbolį
– varpą, kuriame išlieta gar-
bės nario pavardė ir sertifi-
katą. J. B. Lemoine Prancū-
zijoje surengė Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečio pa-
minėjimą, kuriame dalyvavo
ir Jungtinių Tautų ambasa-
dorius, atvykęs iš Ženevos,
Andrius Krivas. Iš viso esame
suteikę tris Lietuvos kampa-

Leonardas Šablinskas: duoti visada lengviau, nei imti
nologų draugijos ,,Societas Campa-
narum Lituaniae” Garbės nario var-
dus. Vienas iš šių narių – garsiausias
Lenkijoje varpų tyrinėtojas – Maciej
Krzysztof  Kowalski. O pirmąja mūsų
draugijos Garbės nare tapo Gražina
Marija Martinaitienė, Lietuvos isto-
rikė, kultūrologė, ji tyrinėja varpus,
taip pat lietas patrankas. Beje, ji yra
poeto Marcelijaus Martinaičio žmona.
Rengiamės pagerbti Vilniuje gyvenu-
sius du garsius liejikus – Joanes de la
Marche ir I. S. Wener. Šiuo metu mūsų
draugijos narys Libertas Klimka rū-
pinasi tuo, kad būtų tiksliai nustatyta,
kur šie žmonės gyveno. Tuomet prie jų
namų pritvirtinsime bronzines atmi-
nimo lenteles. 

Minėjote, kad į Čikagą atvykote turėdamas ir daugiau
užduočių?

Antra mano užduotis yra susijusi su kunigo
Jono Katelės fondu. Šį fondą įkūrėme trise – mano
tėvas, aš ir sūnus. Kunigą J. Katelę, gyvenusį Pa-
nemunėlyje (Rokiškio rajone), pasirinkome kaip
savo vėliavą. Tai buvo neeilinė asmenybė. Jis buvo
švietėjas, rūpinosi tuo metu Rusijos valdžios už-
draustų lietuviškų knygų platinimu, pats mokė
parapijiečius skaityti lietuviškai. Panemunėlyje
jo rūpesčiu buvo pastatyta bažnyčia, klebonija.
Taip pat jo iniciatyva 1893 metais įvyko pirmasis lie-
tuviškas spektaklis. Taigi, kunigo J. Katelės fondas
rūpinasi, kad būtų išsaugota kito Lietuvos šviesuolio
– tėvo Stanislovo sukaupta nuostabi, didžiulė ir uni-
kali liturginių rūbų kolekcija. Ji yra saugoma Pa-
beržėje, kur dirbo ir dabar yra palaidotas tėvas Sta-
nislovas. 

Fondas gavo pinigų pirmajam darbų etapui – 8
tūkstančius eurų. Fotomenininkas Arūnas Baltėnas
nufotografavo šiuos senuosius liturginius rūbus, me-
notyrininkė Gabija Surdokaitė juos aprašinėjo. No-
rime išleisti solidų, 400 puslapių leidinį. Tačiau šiam
darbui trūksta pinigų. Visos mūsų pastangos gau-
ti finansavimą ir tęsti darbą yra bevaisės. Keliame
rankas. Pamaniau – atvažiuosiu pasikalbėti, gal čia
pavyks gauti paramą projekto tęsiniui…

Ar pirmą kartą atvykote į Ameriką?
Esu jau kartą buvęs. Mane buvo pakvietę pa-

viešėti Miamyje. Tai buvo Augustino Kuolo, gyve-
nusio Kanadoje, giminaičiai. Jie Floridoje turi na-
mus, į kuriuos iš Kanados atvyksta pailsėti. Taip at-
sitiko, kad mes susipažinome per knygas. Prieš mir-
tį A. Kuolas savo sukauptą biblioteką norėjo pado-
vanoti Lietuvai. 2015 metais ta biblioteka atkeliavo
į Rokiškį. Bet čia nė viena iš valdiškų įstaigų, ku-
rioms buvo siūloma, nenorėjo tų knygų paimti. Iš-
kilo grėsmė, kad knygas gali tekti išmesti. Aš su-
teikiau patalpas tai bibliotekai. Deja, neturiu gali-
mybės samdyti nuolatinio darbuotojo, kurio dėka
knygos būtų pasiekiamos platesniam skaitytojų
ratui. Taigi, galima sakyti, kad į Ameriką mane pir-
mą kartą atvedė A. Kuolo knygos.

Žinau, kad šie Lietuvos tautinio meno ir kultūros iš-
saugojimo darbai nėra pirmieji, kurių Jūs ėmėtės. Kodėl
jiems aukojate savo laiką ir nemažai pinigų?

Buvau aktyvus verslininkas, bet dabar mano
darbus perėmė vaikai – sūnus ir dukra. Anksčiau
turėjau durpyną, tai buvo mano verslas. Po to, kai
jį pardaviau, gautus pinigus investavau į žemes. Da-
bar sūnus užsiima ūkininkavimu, o mano tėvas –
taip pat labai svarbus komandos narys. Jis yra ir šei-
mos verslo strategas ir ūkvedys. Aš pats esu likęs
kaip generalinis direktorius. Kiek tėvas su sūnumi
uždirba, tiek aš įvairiems kultūriniams projek-
tams išleidžiu. Tačiau turiu jų palaikymą. Kodėl tą
darau? Savo gyvenime vadovaujuosi bažnyčios mo-
kymais ir principais. Tikiu, kad kam daug duota, iš
to bus daugiau ir pareikalauta. Jeigu aš galiu, tai ko-
dėl turėčiau nedaryti. Bet supratau, kad duoti visada
yra lengviau, nei imti. Gaila, kad bendraminčių ras-
ti nėra lengva.

L. Šablinskas: „Jeigu aš galiu, kodėl turėčiau to darbo nedaryti?”   V. Petrauskienės nuotr. 

Paberžėje saugomos tėvo Stanislovo surinkta liturginių rūbų kolekcijos dalis.
Nuotr. iš laikr. „Kėdainių mugė”.

Laisvės varpas, fotografuotas 1919 metais Čikagoje.
„Vakarų eksprese” išspausdinta nuotr. 

iš privačios Algirdo Jakubausko kolekcijos.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Ne kartą ir ne du esu girdėjęs apie Lie-
tuvos estradinės muzikos pasaulio
žvaigždžių staigmenas gimtadienio ar
vestuvių šventėse, kuo met sukaktuvi-
ninkas ar jaunieji iki pat to momento ne-
žino apie garsaus atlikėjo dalyvavimą jų
iškilmėse… o tai iš anksto, žinodami
šventės kalti ninko norus, būna suderinę
šeimos nariai arba renginio planuotojai.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

ke lionių ir kitų darbų aplankyti fantas -
tiška gamta garsėjantį Oregoną ir kon-
certuoti Portlando apylinkių lie tu-
viams, J. Miliauskaitė viešėjo ir dra-
matiška pakrante garsėjančiuose Can-
non Beach bei Seaside kurortuo se, į ku-
riuos dainininkę nuvežė šių eilučių
autorius. Vis dėlto net ir daug ko per
tiek išvykų mačiusiai Jūratei prarasti
žadą šį kartą buvo lemta pačiai... ir ne
nuo pritrenkiančių gam tovaizdžių. Ma-
žiausiai ko galėjo tikėtis „Sekmadienio”
įkūrėjas A. Dar gis bei J. Miliauskaitė
atokiame Seaside, tai sutikti vietinių
lietuvių – na, gerai, ne visai vietinių, bet
studentų iš Lietuvos, o tarp jų pamatyti
13 metų „Saulės vaikų” grupėje pas ją
Kaune dainavusią Eveliną Budėnai tę.
To net nesusapnuosi. O iš įvairių Lie-
tuvos miestų pagal „Work & Tra vel”
programą jau antrą vasarą į šį kuror-
tą sugužėjusių mūsų jaunųjų tautiečių
šiemet Oregone buvo nei daug, nei ma-
žai – 33. Tarp jų atsidūrė ir buvusi Jū-
ratės Miliauskaitės ug dytinė Evelina,
nuo šio rudens grįžtanti krimsti vie-
šosios komunikacijos mokslų Kauno
kolegijoje. Po tokio neįtikėtino ir sma-
gaus susitikimo su savo buvusia vado-
ve E. Budėnaitė, žinoma, užsidegė noru
dalyvauti ir Jūratės koncerte Rooster
Rock State Park, į kurį atkeliavo su kita
kaunie te Raminta, studijuojančia Lie-
tuvos sporto universitete. 

Įspūdingame Columbia upės pa-
 krantės prieglobstyje tiek visiems pui-
kiai žinomos „Sekmadienio” dainos,
tiek naujos pačios sukurtos lyri nės
Jūratės melodijos skambėjo iš tisą,
kaip reta giedrą, šeštadienio va karą, o
daugelį susirinkusiųjų nustebino ne tik
J. Miliauskaitės muzikinis talentas,
bet ir asmeninės bio grafijos detalės,
ypač tai, kad Jūratė norėjo tapti gydy-
toja, netgi baigė 2 kursus psichologijos
studijų Vilniaus universitete... vienok
medikės keliu nenuėjo.

„Neišgyvenkite dėl to”, – Port-
 lando Lietuvių Bendruomenės (LB)
apylinkės vardu dėkodamas už ypa-
tingą muzikos vakarą J. Miliauskaitę
sveikino trečią dešimtmetį šioje vie to-
vėje su šeima gyvenantis Vilman tas Ba-
barskas, „Jūs vis vien tapote tikra
daktare – sielos gydytoja”. 

Na, o Portlando lietuviams šį ru de-
nį nebus lemta ilsėtis – vos pasibaigus
Jūratės koncertui, prasidėjo tautinių
šokių grupės „Aitvaras” repeticija,
kuri tęsėsi iki pat sutemų... nes juk vos
už savaitės į „Rožių miestą” suvažiuos
visos JAV LB tarybos nariai ir kiti įta-
kingi užjūryje gyvenantys mūsų tau-
tiečiai. 

Sekite mus „Facebook” paskyroje
JAV LB Portlendo apylinkė bei tinkla-
lapyje www.portlandlithuanians.com. 

Vasaros sezono palydėtuvės su sielos gydytoja

Po ypač šilto J. Miliauskaitės koncerto su žymia atlikėja fotografuotis norėjo visi dalyviai.
Jūratės Miliauskaitės „Sekmadienio” šla-
geriai visus sukvietė į šokių aikštelę.

J. Miliauskaitė ir A. Dargis pirmą sykį apsilankė Oregon bei Washington valstijose, kon-
certavo Portlando lietuviams. Nuotraukoje – su Giedre Babarskiene ir šių eilučių autorium
Oregono pajūryje.  Giedrės Babarskienės nuotraukos

Evelina Budėnaitė (k.) ir Jūratė Miliauskaitė netikėtai susitiko Seaside kurorte Oregone. 

Į panašias aplinkybes savo gyvenime ne
sykį buvo patekusi ir legendinės gru pės
„Sekmadienis” vokalistė Jū ratė Miliaus-
kaitė, dainuoti pradėjusi prieš 30 metų
muzikos mokytojo Antano Dargio dėka
gimtuosiuose Mažeikiuose, tačiau pa-
starąjį ketvi tį amžiaus praleidusi Kaune. 

Vaikų dainorėlių grupės „Saulės
vaikai” vadovė pasakojo, kad
šiais laikais toks pasveikini-

mas gimimo dienos proga itin popu-
liarus, o neretas solenizantas išvydęs ži-
nomą atli kėją savo namų tarpduryje ne-
tenka žado... Vis dėlto kažin ar pati Jū-
ratė kada nors būtų įsivaizdavusi to-
kioje pat situacijoje atsidurti pati! Po
trejų metų planavimo ištaikiusi progą
tarp savo nesibaigiančių koncertinių

J. Miliauskaitės dainos sušildė Amerikos
lietuvius. 
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TELKINIAI

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuviai šiemet švenčia Lietu vos valstybės atkūrimo
šimtmetį. Įspūdinga Dainų šventė Lietuvoje, viso
pasaulio lietuvių giedamas himnas liepos 6 d., mi-
nėjimai ir renginiai net ir mažiausiuose lietuvių susi-
būrimo kampeliuose – viskas skirta šiai datai pažymėti.
Valstybės atkūrimo šimtmetis – tai ne tik priežastis iš-
kil mingai paminėti šią svarbią sukaktį, tai paskata su-
simąstyti apie pra ei ties svarbą dabarčiai ir dabarties
klausimus praeičiai.

Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi
praeities, dabarties ir ateities ryšiai, reikalin-
gi sėkmės isto rijai kurti. Tad nieko keisto, kad

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Kultū ros taryba,
norėdama gražiai pami nė ti šią šventę, ėmėsi didžiulio
darbo – atvežti ir Čikagos miesto centre paro  dyti vie-
ną geriausių Lietuvoje su kurtų miuziklų „Žygi-
manto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”. Šį
projektą galima pavadinti šimtmečio projektu – pir-
mą kartą iš Lietuvos į JAV atvežamas tokio dydžio
spektaklis.  

„Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga
norėjome JAV gy venantiems lietuviams padovano-
ti išskirtinę dovaną, – sako JAV LB Kul tūros tarybos
pirmininkė Austėja Sruo ga. – Girdėjome, kad vie-
nos talen tingiausių nūdienos Lietuvos reži sie rių
Anželikos Cholinos sukurtas spek taklis yra gra-
žiausias, įspūdingiausias ir patriotiškiausias pa-
starojo dešimtmečio Lietuvos didžiosios scenos kū-
rinių. Daug gražių atsilie pimų apie šį spektaklį išsakė
ne tik meno žinovai, bet ir iš aktorių draugai. Ėmė-
me ieškoti ryšių. Neįsivaiz davome, kiek daug reikės
įdėti darbo, lėšų ir tikėjimo.”

Po meilės ir sėkmės žvaigžde

šį darbą 2014 m. įteiktas Auksinio scenos kryžiaus ap-
dovanojimas. Kompozito rius meistriškai sujungė
klasikinę Renesanso ir šiuolaikinę muziką, ope ros
arijas ir popmuziką, roko gi tarų ir Viduramžių inst-
rumentų skam besį. Miuziklo libretą sukūrė Romas
Lileikis, spektaklyje šoka 32 šokėjai.

„Nuo pat pirmos spektaklio minutės, kai į sce-
ną įžengia blizgančiais šarvais pasipuošę ka-
riai, iki pat pas kutinės akimirkos, kai Barborą
pasi glemžia mirtis, žiūrovas negali atitraukti
akių nuo scenos. Jį jaudina ir masinės šokių
scenos, ir solistų pa sirodymai, ir arijos, – pa-
sakoja A. Sruoga. – Įstabus scenovaizdis – Ma-
rijaus Jacovskio sukurta scenos konstrukci-
ja yra simbolis. Tai dvi pusės – Krokuva ir Vil-
nius – sujungtos tiltu. Taip, kaip XVI amžiu-
je, Žygimanto Augusto valdymo laikais, buvo
su jungta Lietuva ir Lenkija. Milžiniš kas sie-
tynas – simbolinė karūna, ji tarsi prislegia jau-
ną ir silpnos svei katos Barborą.”

Reginys, gniaužiantis kvapą

Anot kūrėjų, miuziklas „Žygi manto Au-
gusto ir Barboros Radvilai tės legenda” yra
techniškai labai su dėtingas kūrinys – su-
jungti muziką, vokalus, šokį, vaizdą
scenoje ir ekra nuose, kostiumus, gar-
so efektus ir šviesas prireikė pusme-

čio. Spektak lio metu tiek Žygimantas su
Barbora, tiek šokėjai pakeičia po penkis
dra bužių komplektus. Ne tik persirengia, bet
ir pakeičia aksesuarus, batus. Juozas Stat-
kevičius miuziklui sukū rė kostiumus, kurie
traukia akį savo forma ir konstrukciniais
sprendimais – Renesanso epochos siluetus iš-
moningai papildo šiuolaikinės formos ir
medžiagos.

Nors istorikai įrodė, kad Žygi manto
Augusto motina nenuodijo Barboros, reži-
sierė pasistengė, kad žiūrovas pajustų mo-
ralinį gniuž dy mą ir tulžį, kuri lyg nuodai lie-
josi iš valdingos Bonos Sforcos.

Visos šios detalės, jų visuma, ar tistų at-
sidavimas lėmė, jog žiūrovai kiekvieną spek-
taklio akimirką gaudo užgniaužę kvapą. 

Miuzikle, kuris spalio 6 d. bus rodomas
Chicago Auditorium Theatre, dalyvaus taip
pat ir lietuvių meno ansamblis „Dainava”.  

„Iš vienos pusės, šalia daini ninkų ir šokėjų at-
vežti dar didžiulį būrį choristų, papildomai būtų pa-
 reikalavę daug lėšų, – sako A. Sruoga. –  Iš kitos – tu-
rime ‘Dainavą’, kuri pa jėgi atlikti aukščiausio lygio
kūri nius. Be to, graži pasirodė ir mintis apjungti JAV
ir Lietuvoje gyvenančių kūrėjų jėgas. Tam pritarė ir

Akimirka iš miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”. Rengėjų nuotraukos 

Žygimantas (Mantas Jankavičius) ir Barbora (Karina Skambinė).

Nuostabioji meilės istorija įkvėpė 
žinomus menininkus

Kone prieš penkis šimtus metų vykusi Barboros
Radvilaitės ir Žygi manto Augusto meilės istorija, ne-
pa miršta ir šiandien. Ji įkvepia kovai dėl laisvės, ža-
dina patriotinius jausmus, nepalieka abejingo nė vie-
no. Am žina meilės ir valdžios dilema, meilės ir gro-
žio triumfas. Ši istorija nuolat įkvepia menininkus,
poetus, muzikus vis iš naujo atrasti svaigią laisvę my-
lėti be ribų, atrasti Meilę, kuriai atiduodama viskas:
karalystės ateitis, pavaldinių pagarba ir lojalu mas,
galiausiai – pats gyvenimas. 

Tad nieko nuostabaus, kad talen tinga režisierė
Anželika Cholina, pa sikvietusi į talką ilgamečius
savo bendražygius – scenografą Marijų Jacovskį ir
dizainerį Juozą Statke vi čių, nutarė dar kartą papa-
sakoti šią meilės istoriją. Šį kartą gimė miuziklas, ku-
riame režisierė pagal naujausias pasaulines ten-
dencijas itin sėkmingai sujungė popmuziką ir ope-
rą. Žygimantas (Mantas Jankavičius) ir Barbora (Ka-
rina Skambinė) – populiariosios muzikos atlikėjai,
o vyresnieji – karalienė Bona Sforca (Gitana Pečky-
tė-Vilkelienė) ir Žygimantas Senasis (Rokas Spa-
linskas) – operos atstovai.

Muziką šiam miuziklui sukūrė žinomas Lietu-
vos kompozitorius Kip ras Mašanauskas, kuriam už

miuziklo kūrėjai.”

Rengėjai dėkingi už pagalbą

Be pagalbos šio miuziklo tikrai nebūtų buvę ga-
lima atvežti į Čikagą. Šis didžiulis projektas sulaukė
nema žai rėmėjų ir pagalbininkų.

„Šio renginio mecenatas – Lietu vių Fondas, be ku-
rio pagalbos mes tikrai nebūtume išsivertę. Mus dos-
niai parėmė Donatas Januta, Gražina Liautaud. Rė-
mėjais yra Lietuvos kul tūros taryba, JAV Lietuvių
Bendruo menė, Lietuvos Respublikos ambasada Wa-
shington, DC, Lietuvos Res pub likos generalinis kon-
sulatas Či kagoje. Esame jiems visiems be galo dėkingi,
– vardino rėmėjus JAV LB kultūros tarybos pirmi-
ninkė. – Taip pat tariame nuoširdų ačiū spaudos at-
stovams – laikraščiams ‘Draugui’ ir ‘Geras!News’, ku-
rie reklamuoja šį renginį, visam būriui savanorių, ku-
rie padeda įgyvendinti šį projektą. Džiaugiamės,
kad visų bendromis pastangomis žiūrovai galės pa-
matyti ir išgirsti vieną geriausių Lietuvoje pastaty-
tų miuziklų.” 

Lietuviškasis miuziklas „Žygi manto Augusto ir
Barboros Radvilai tės legenda” sulaukė didžiulio pa-
si sekimo ir rado vietą žiūrovų širdyse. Miuziklo kū-
rėjai sako, kad be galo drą sus, ambicingas jų projektas

įro dė, jog lietuviai gali kurti įspūdingus, pasaulinio
lygio spektaklius ir sulaukti sėkmės. Tikime ir lin-
kime, kad sėkmė juos lydėtų ir Čikagoje.

Miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Rad-
vilaitės legenda” vyks spalio 6 d. Auditorium Thea-
ter (50 E Congress Pkwy, Chicago, IL 60605). Spektaklio
pradžia 7:30 val. v. 

Radvila Juodasis (Jeronimas Milius) ir karalienė Bona Sforca (Gita-
na Pečkytė-Vilkelienė).



6 2018 RUGSėJO 22 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Čikagos jaunieji ir moksleiviai ateitininkai dalyvavo Šiluvos Marijos procesijoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje,
rugsėjo 9 d. Iš k: Aras Daulys, Kristina Barškėtytė, Lina Barškėtytė, Kamilė Žilinskaitė, Julija Žilinskaitė, Lietuvos generali-
nis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Vintonas Harris, jaunųjų kuopos globėja Elenutė Tijūnėlytė-Harris su dukryte
Svaja, ir Martynas Barškėtis.                                                                                                            Audros Kubiliūtės Daulienės nuotr. 

Sendraugių ateitininkų stovykla Dainavoje

PENKTADIENIS 
„Ateitininkija“ 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Ateitininkijos šaknys senesnės nei 1918 m. at-
kurtos Lietuvos nepriklausomybės, tačiau
nei Lietuva, nei ateitininkija nenori likti

praeityje. Po ryto maldos, vėliavų pakėlimo ir pus-
ryčių Petras V. Kisielius pristatė prelegentą, svečią
iš Lietuvos – mūsų visų Ateitininkų federacijos (AF)
pirmininką Justiną Juknį, kuris pasidalijo infor-
macija tema „AF prioritetai 2018–2020: tarp žemės ir
dangaus”.

Jis padalijo savo pranešimą į kelias dalis: pa-
mąstymai ir įvadas, prioritetai, klausimai, pratimas.
Ateitininkijoje reikia rasti balansą, jis teigė, nes yra
vidinių, praktinių ir vadybinių iššūkių. Anot auto-
riaus C.S. Lewis, krikščionybė yra kaip gerai funk-

cionuojantis laivas – su taisyklėmis ir tikslais, uos-
tu, į kurį įplauksime. Ateitininkijos tėvus ir vadus,
kurių kadencijas galima suskirtyti ideologiškai
(Dovydaitis, Šalkauskis, Girnius) ir praktiškai (Pa-
kštas, Kuraitis, Damušis). Jis teigė, kad negalima vis
stovėti danguje, reikia ir svarių rezultatų. Pasi-
naudodamas autoriaus G. Moore „Zone to Win”
metodologija, jis ateitininkijos vadovavimo organus
suskirstė į dalis ir lenteles pagal veiklumą, pro-
duktyvumą, inkubavimą, transformavimą. Anot jo,
pvz., našumą užtikrina AF sekretoriatas; nepraloš-
kime jaunų žmonių širdžių. Reikia strategijos, kryp-
ties, dvasingumo. Sekime ir siekime nuolankios ly-
derystės galimybių: AF pozicijos viešojoje erdvėje,
Bažnyčios socialinio mokymo, vadovų ugdymo.
Stiprinkime organizacijos kultūrą. Bus įdomu, ar pa-
vyks, kaip AF pirmininkas viliasi, sudėlioti projektą
vadybiškai, koordinuojant projekto vadovą, kuris iš-
tyrinėtų mūsų archyvus ir pasaulio literatūrą apie
ugdymą. Pranešime dalyvavusieji buvo padalinti į
keturias grupes: nuolankios lyderystės, moksleivių
ugdymo, dvasingumo dimensijos, organizacijos stip-
rinimo. Iš trumpų apibendrinimų, atrodo, kad kiek-
viena grupė (paskirstyta pagal gimimo mėnesius) ak-
tyviai diskutavo užduotomis temomis.

Po pietų, kas norėjo, atliko joga stiliaus mankš-
tą, kurią vedė Regina Čyvaitė-Sokolowski, kiti Spyg-
lyje maudėsi, žaidė tinklinį ar ilsėjosi. 

Popietinę diskusiją vedė Gintaras Vaišnys tema

„Pasigrožėkime tuo, kas aplink mus (tech edition)”.
Truputį paslaptingas pašnekesio pavadinimas nu-
slėpė, kad vedėjas dalyvius iš karto pristatys prie dar-
bo. Pasidalinus grupėmis buvo užduota aptarti pa-
prastus reikmenis (puodukus, tualetinį popierių). Ap-
tarėme jų funkcinę prasmę, kodėl jie mums reika-
lingi. Gintaras pasakojo apie aktyvius ir pasyvius po-
žiūrius į gyvenimo reiškinius – ar galvodami eina-
me per gyvenimą? Jis pateikė iššūkį, kad kiekvienas
turėtume įvertinti tai, kas mus iškelia – menas, mu-
zika, kasdieniai mūsų reikmenys. Galima rašyti dė-
kingumo dienoraštį, kasdien stengtis įvertinti pa-
prasčiausius dalykus naujomis akimis.

Vakaro laužo metu visi prisijuokė žiūrėdami vai-
dinimus programos vadovių Dainos ir Marijos už-
duota tema: „Kas būtų, jei Lietuvoje nebūtų x”. Sto-
vyklos vadovai ir kiti vaizdavo turistus, keliaujan-
čius į Lietuvą. Stovyklautojai parodė, kas, jei Lie-
tuvoje nebūtų raidės „l”, kasyčių, bulvių, lietuvių ir
pan.

Vakare Baltuosiuose rūmuose (Damušio na-
muose) Italijoje kilęs Lorenzo Ciannelli mokė plo-
nybių norinčius paruošti pasta (dalyviai valgė tai ką
paruošė), kiti dalijosi dienos įspūdžiais ar žiūrėjo At-
eitininkų sendraugių centro valdybos narių rodomus
vaizdus iš balandžio mėn. Toronte vykusių ŠAAK
(Šiaurės Amerikos ateitininkų kalbos).

Bus daugiau

Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 25 d.

Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 22 –29 d.
vyko ALRKF jaunimo stovyklavietėje Daina voje,
Michigano valstijoje.

Kronikininkių komanda aprašė stovyklos dienas,
kiekvieną skirtingą ir unikalią savo tema, bet visos
– kaip nors susijusios su šių metų stovykla „Šimtmečio
derlius

Ateitininkų federacijos pirm. Justinas Juknys Ateitininkų šalpos fondo pirm. Petras V. Kisielius Gintaras Vaišnys. Dainos Čyvienės nuotraukos

Čikagos jaunieji 
ateitininkai pradėjo 

veiklos metus
Kviečiame visą jaunimą prisidėti

Vasaros stovykoms pasibaigus ir mokyklų suo-
lams jau apšilus, laikas vėl rinktis į ateitininkų susirin-
kimus. Visas mokyklinio amžiaus jaunimas kviečiamas
jungtis į Čikagos Prano Dielininkaičio–Partizano Dau-
manto jaunųjų ateitininkų kuopą. Pirmasis šių veiklos
metų susirinkimas vyks rytoj, rugsėjo 23 d. Rinksimės 9
val. r. šv. Mišioms Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte.
Po to vyksime į Ateitininkų namus susirinkimui — su-
sipažinsime, susidraugausime,  pasidalinsime vasaros
įspūdžiais.  Tuo pačiu metu vyks ir tėvelių susirinkimas.  

Nespėję į pirmąjį susirinkimą, atvykite į antrąjį, ku-
ris vyks spalio 7 d.  Ateitininkų namuose.   

Jei turite klausimų, skambinkite ar parašykite 
žinutę kuopos globėjai Elenutei Tijūnėly tei-Harris 

telefonu 773-896-6819.
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RASA SĖJONAITĖ

Italija žemėlapyje panaši į ilgą aulinį
batą, kuris savo smaila nosimi spiria
į akmenį. Tas akmuo – didžiausia Vi-

duržemio jūros sala Sicilija. Tai pie-
čiausias Italijos regionas, įsikūręs nuo-
stabaus gamtovaizdžio saloje tarp Eu-
ropos ir Afrikos. Palmių, apelsinme-
džio giraičių apsuptyje, nedidelių mies-
telių iškilioje architektūroje atsi spindi
graikų, romėnų, arabų, pran cū zų, is-
panų, britų palikimas. Tarp to kių kva-
pą gniaužiančių vaizdų, Etnos ugni-
kalniui nuolat alsuojant, lietuvaitė In-
drė Kuršytė štai jau keleri metai gyvena
salos sostinėje Palerme. Vienas paste-
bėjimas: Indrė iš pradžių labai pamilo
Italiją, o tik po to savo širdies draugą.
Apie tai ir kalbėjomės mūsų tradicinė-
je rubrikoje. 

Miela, Indre, kokie keliai nuvedė Tave
į Siciliją ir kokiomis aplinkybėmis Tau teko
įsikurti šioje įspūdingoje saloje? 

Su Italija, o juolab Sicilija, nieka-
da nieko bendro neturėjau. Visiškai.
Esu iš Klaipėdos (gal dėl to taip trau kė
jūra ir saulė?), Vilniuje studijavau lie-
tuvių filologiją, tačiau dirbau visai su
tuo nesusijusį darbą – pastaruosius 6
m. esu socialinių tinklų projektų va-
dovė. Ir darbas širdžiai itin mielas, ir
draugai bei šeima visada buvo šalia,
bet kurį laiką jutau, dar prieš išvyks-

Užkrėsta itališku „virusu” 
lietuvaitė ateitį kuria Sicilijoje

tant, kad šimtu procentų nesijaučiu sa-
voje vietoje, neretai save pagaudavau
liūdinčią be priežasties. Tiesiog mano
išorė šypsojosi, o vidus mal daute mal-
davo gyvenimo permainų.

Italija man seniai patiko, tik nie ka-
da apie ją negalvojau kaip apie gy vena-
mąją vietą. Tiesiog šia šalimi ža vėjausi,
ir net niekada čia nebuvusi, jau mylė-
jau ją ir jos žmones vien iš kitų pasa-
kojimų. Kadangi studijų metais dirbau
„nuo algos iki algos”, pirmą kartą Ita-
liją aplankiau tik 2014-aisiais, pasi-
rinkdama Sicilijos kryptį. To užteko:
tik grįžusi susiradau italų kalbos kur-
sus, lyg užkrėsta nepagydomu virusu

pradėjau „svaig ti” visiems aplink, kaip
aš ten vie ną dieną gyvensiu, ir kūriau
pla nus bei pradėjau taupyti. Tąkart iš-
ti ko meilė iš pirmo žvilgsnio – supra-
 tau, kad ta šalis yra tai, ko man ir rei-
kėjo.

Kiek metų joje gyveni ir kuo šiuo
metu ten užsiimi?

Sako, svajoti reikia drąsiai: pla na-
 vusi pabūti čia bent kelis mėnesius,
kad atitrūkčiau nuo visko bei at likčiau
praktiką marketingo agentūroje, šian-
dien Palerme skaičiuoju jau trečius
metus. Prieš išvykstant dir bau pui-
kioje media agentūroje, kurios vadovai

Nuostabi Palermo architektūra ir įspūdinga XII a. katedra. Asmeninio albumo nuotraukos

Įsimylėjusi Italiją Indrė jau keleri metai gyvena Sicilijos sos-
tinėje Palerme.

Palermo senamiestyje, štai šioje gatvelėje, yra Indrės ir jos draugo butas,
kurį pora nuomoja turistams.

neišleido manęs į Palermą be kelių pro-
jektų – juos iki šiol su visa meile ku-
ruoju nuotoliniu būdu. Taip dirbant
keli mėnesiai peraugo į pusmetį, pus-
metis – į metus, o dar vėliau – į du ir t.
t. Pirmieji metai buvo nepaprasti vi-
somis prasmėmis: įsimylėjau, susira-
dau gerų draugų, tobulai išmokau kal-
bą, išmokau die ną pradėti anksti, o va-
karus kuo ilgiau leisti gryname ore ar
draugų kompanijoje. Žodžiu, taip pa-
milau gy venimą, kad nusprendžiau
imti iš jo viską, ką galiu, ir po dvejų
metų buvimo čia įsigijau nediduką, bet
labai šir džiai mielą butą Palermo cent-
re. Jį su mano širdies draugu įrengėme
sa vo rankomis: dieną ir naktį dažėm,
kalėm, montavom, kol gimė tobulas bu-
 tas nuomai. Dabar jame nuolatos ap-
sistoję turistai, veiklos apstu ir, regis,
kelio grįžti atgal nebėra.

Sicilija, žinoma, daugeliui pirmiausia
asocijuojasi su mafija. Ir, žinoma, tie, ku-
rie matė legendinę Francis Ford Coppola fil-
mo trilo giją „Krikštatėvis”, iš karto šį kū rinį
sieja su Sicilija ir garsiausio mis Cosa Nost-
ra siciliečių krimina linių organizacijų vadeivų
pa vardėmis. Kokią Siciliją tu pažinai ir kiek
tiesos yra apie tai, kad ma fija šioje šalyje
tebeklesti?

O, dievinu šią temą! Pastaruoju
metu ypač domiuosi Sicilijos mafijos is-
torija ir dokumentika  būtent šia tema.
Labai įdomu klausytis istorijų iš pir-
mų lūpų ir su prasti, kad vos prieš 20–
30 metų Paler mo gatvės vos sutemus
jau būdavo tuš čios, neveikė naktiniai
barai, nebu vo sausakimšų restoranų
iki vėlumos ar to turistinio šurmulio,
kuris yra dabar. Žmonės bijojo išeiti į
gatvę, todėl rinkdavosi vakarus leisti
namuose. 

Šiandien ta mafija, kurią kiekvie-
nas matėm „Krikštatėvio” dalyse – ne-
beegzistuoja. Vadeivos įka linti iki gy-
vos galvos arba jau nebesantys tarp
mūsų, o jų vaikai „persimetė” į politi-
ką. Paklauskite bet kurio italo, ir tas
jums pasakys, kad dabar mafija – tai
politikai. Bet... kad ir kurios šalies
gyventojo paklaustu mėte šio klausimo
– ar sulauktumėte kitokio atsakymo?
O šiaip Sicilija šiandien kaip niekad
anksčiau užsibrėžusi tikslą atsikraty-
ti „mafijos sostinės” titulo, todėl griež-
tai bau džia tuos, kurie vis dar bando
užsiimti nelegalia veikla.

Nukelta į 11 psl.
Į šventąjį kalną Montepellegrino tikintieji kopia keliaklupsčiais, taip pagerbdami Paler-
mo šventąją Santa Rosalia.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Ragina nukelti J. Noreikos atminimo lentą
Vilnius (BNS) – Lietuvos užsienio

reikalų ministras Linas Linkevičius
ragina institucijas nukabinti kari-
ninko Jono Noreikos – Generolo Vėtros
atminimo lentą Vilniaus centre, įver-
tinus jo kolaboravimą su nacių oku-
pantais. 

„Mes neturime padėti propagan-
distams. Turime principingai reaguo-
ti, iškilus nenuginčijamiems faktams
apie atskirų žmonių nederamą elgesį
ar kolaboravimą su naciais”, – sakė mi-
nistras.

„J. Noreikos pavyzdys kaip tik
toks ir yra. Jo gyvenimas buvo įvairus,
tiesa, kad jis kalėjo konclageryje, ko-
vojo už Lietuvą. Bet taip pat prieš
akis turiu kopijas dokumentų, kurios
liudija apie aiškų kolaboravimą su
naciais, formuojant žydų getus ir nu-
savinant žydų turtą”, – teigė L. Linke-
vičius. 

Lietuvos žydų bendruomenė ir
kai kurie intelektualai jau ne vienus
metus ragina pašalinti   J. Noreikai
skirtą atminimo lentą. Jie teigia, kad
toks garbingas atminimo ženklas ne-
dera, įvertinus tai, kad J. Noreika,
būdamas Šiaulių apskrities viršinin-
ku, pasirašė raštus dėl žydų geto stei-
gimo ir žydų turto tvarkymo.

J. Noreikos atminimo lentos gy-
nėjai akcentuoja, kad J. Noreika vėliau
karo metais  buvo pats įsitraukęs į ant-
inacinę veiklą, buvo Gestapo areštuo-
tas ir uždarytas į Stutthofo koncent-
racijos lagerį. Jie taip pat pabrėžia J.
Noreikos nuopelnus antisovietiniame
pogrindyje, kai jis su bendražygiais ak-

tyviai ruošėsi sukilimui.  J. Noreika
buvo suimtas 1946 metų kovą, o kitą-
met okupacinės sovietų valdžios su-
šaudytas.

Anot L. Linkevičiaus, Lietuvai
neišsprendžiant šio klausimo, propa-
ganda juo naudojasi, melagingai kal-
tindama kolaboravimu su naciais visą
partizaninį pasipriešinimą.

Lietuvos žydų bendruomenė anks-
čiau ragino atminimo lentą nukelti iki
rugsėjo 23-osios, kai bus minimos Vil-
niaus geto likvidavimo 75-osios meti-
nės. Rugsėjo 23-oji Lietuvoje yra mi-
nima kaip  Lietuvos žydų genocido
aukų atminimo diena. 

Palangoje išnuodyta beveik 180 medžių
Vilnius (BNS) – Palangoje norint

arba brangiau parduoti prie tvenkinio
esančius žemės sklypus, arba juose
pradėti statybas, išnuodyta dalis ten au-
gusių medžių. 

Kai medžiai nudžiūvo, sklypų sa-
vininkai savivaldybės paprašė leidimo
juos iškirsti.   

Palangos miesto savivaldybės ad-
ministracijos Juridinis ir personalo
skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas
Korsakas informavo, kad savivaldybė
nėra išdavusi nei leidimų statyboms,
nei medžių kirtimui.

Aplinkosaugininkai  suskaičiavo,
kad aplink tvenkinį nudžiūvo apie 180
medžių – visi jie nunuodyti. 

„Buvo nustatyta, kad jie buvo pa-
veikti įgrežiant į kamienus chemines
medžiagas”,  – sakė Aplinkos apsaugos
departamento Klaipėdos regiono ap-
linkos apsaugos departamento vadovo
pavaduotojas Alfredas Šepštas. 

Sklypų savininkai jau sumokėjo
po 60 eurų siekiančias baudas, tačiau
aplinkosaugininkų skaičiavimais, žala
gamtai siekia per 46 tūkst. eurų. Ją nu-
rodyta kompensuoti dviejų sklypų sa-
vininkams – tėvams ir dukrai, nei-
giantiems, kad nuodijo  medžius.   

Palangos meras Šarūnas Vaitkus
sako, kad toks medžių nuodijimo at-
vejis yra pirmas Lietuvoje ir kad skly-
pų savininkai atsisakė atlyginti žalą,
todėl su ieškiniais bus kreiptasi į tei-
smą. 

Kurorto valdžia į beprecedentį
skandalą prašo įsikišti ir prokurorus,
kad būtų nustatyta, kas išnuodijo me-
džius, nes baiminamasi, kad pana-
šiais būdais gali būti pradėti naikinti
ir kiti kurorto parkai. 

Prokurorų taip pat prašoma ištirti,
ar nuodijant medžius, cheminės me-
džiagos galėjo patekti ir į gruntinius
vandenis. 

Žmogaus teisių komiteto posėdis neįvyko
Vilnius (ELTA) – Trims opozicijai

priklausantiems Seimo nariams atsi-
sakius dirbti Žmogaus teisių komite-
te kartu su Seimo nariu Petru Gražu-
liu, planuotas Seimo Žmogaus teisių
komiteto (ŽTK) posėdis neįvyko. 

Žmogaus teisių komiteto posėdy-
je dalyvavo V. Simulikas, P. Gražulis ir
parlamentaras Justas Džiugelis.

Į posėdį trumpam užsukęs konser-
vatorius Sergejus Jovaiša sakė, kad jis
ir dar du opozicijos nariai, priklau-
santys Seimo Žmogaus teisių komitetui
– Andrius Navickas ir Viktorija Čmi-
lytė-Nielsen – į komiteto posėdį sugrįž-
ti neketina, kol jame bus P. Gražulis. 

Pats P. Gražulis dėl žlugusio po-

sėdžio nesijaučia kaltas. Jis sakė, kad
Seimo nariai privalo lankyti komitetų
posėdžius ir tie, kurie nedalyvavo „te-
gul prisiima atsakomybę”. 

P. Gražulis pakartojo, kad tikrai
nesutiks būti perkeltas į kitą komite-
tą, tačiau spręs Seimas. 

Kaip jau skelbta, parlamentaras
Andrius Navickas kreipėsi į Seimo
Kultūros komiteto pirmininką Ramū-
ną Karbauskį, ragindamas jį nedel-
siant spręsti P. Gražulio darbo Seimo
Žmogaus teisių komitete problemą. 

Žmogaus teisių gynėjai per labai
trumpą laiką surinko daugiau nei 16
tūkstančių piliečių, protestuojančių
prieš P. Gražulio darbą ŽTK, parašus. 

D. Trump pareiškė susitiksiantis su Kim Jong Un
Washingtonas (BNS, „Draugo”

inf.) – JAV prezidentas Donald Trump
pareiškė, kad greitai susitiks su Šiau-
rės Korėjos lyderiu Kim Jong Un.

Kiek anksčiau JAV vadovas svei-
kino Pyongyango pažangą ir tvirtino,
kad jo ir Kim Jong Un asmeniniai
santykiai yra labai geri.

Baltieji rūmai jau anksčiau pra-
nešė, kad D. Trump gavo naują Kim
Jong Un laišką, kuriame siūloma su-

rengti dar vieną JAV ir Šiaurės Korė-
jos viršūnių susitikimą.

Pirmasis lyderių susitikimas
įvyko šių metų birželio 12-ąją Sin-
gapore.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong
Un artimiausioje ateityje viliasi antro
susitikimo su JAV prezidentu D.
Trump, po trijų dienų vizito kaimyni-
nėje šalyje sakė Pietų Korėjos prezi-
dentas Moon Jae-in.

New Yorko Bažnyčia sumokės rekordinę sumą
New Yorkas (BNS) – Ka-

talikų Bažnyčia New Yorke pa-
siekė rekordinį 27,5 mln. dole-
rių susitarimą su keturiais vy-
rais, tvirtinančiais, kad jie vai-
kystėje buvo lytiškai išnaudo-
jami pranešė advokatai.

Brooklyno vyskupija suti-
ko sumokėti tokią sumą vy-
rams,  kuriuos 2003–2009 me-
tais išnaudojo jų religijos mo-
kytojas. Išnaudojimo metu šių
vyrų amžius buvo nuo aštuo-
nerių iki 12 metų. Sutarta suma
reiškia, kad kiekvienam nu-
kentėjusiajam atiteks po  6,87
mln. dolerių.

„Tai didžiausias visų laikų susi-
tarimas su individualiomis aukomis,
– sakė advokatas. – Mes patenkinti, kad
Bažnyčia pagaliau traukiama atsako-
mybėn. Tai tęsėsi mėnesius, o kai ku-
riais atvejais – ne vienerius metus.”

Ieškininis pareiškimas buvo pa-
teiktas 2012 metais. 2009-aisiais dabar
67 metų religijos mokytojas Angelo
Serrano buvo areštuotas dėl vaiko
tvirkinimo, o 2011-aisiais padarė kaltės
pripažinimo pareiškimą ir buvo nu-
teistas 15 metų kalėti.

Vyskupija sumokėti sutiko prieš
tai pabandžiusi atsiriboti nuo A. Ser-
rano, kuris nėra kunigas.

Kaip rašoma interneto svetainėje
BishopAccountability.org, ankstesnė

didžiausia individuali kompensacija
buvo 3,4 mln. dolerių, sumokėta dviem
New Yorko bažnyčios pareigūno Matt-
hew Maiello aukoms.

Naujienos apie rekordinį susita-
rimą pasirodė po to, kai kelios Ame-
rikos valstijos po rugpjūtį paskelbtos
ataskaitos apie daugiau kaip 300 ku-
nigų Pennsylvanijoje vykdytą lytinį iš-
naudojimą ėmė tikrinti jų jurisdikci-
joje esančias senas išnaudojimo bylas.

Katalikų Bažnyčią taip pat su-
krėtė JAV kardinolo Theodore McCar-
rick, buvusio įtakingo Washingtono ar-
kivyskupo, istorinis atsistatydinimas
liepos mėnesį.

Jis buvo apkaltintas paauglio lyti-
niu išnaudojimu 8-ojo dešimtmečio
pradžioje, kai buvo kunigas New Yorke.

Sankcijų „Nord Stream 2“ projekto dalyviams neskelbs
Washingtonas (BNS) – JAV ne-

mato galimybių skelbti sankcijas Bal-
tijos jūrą kertančio Rusijos eksporto
dujotiekio „Nord Stream” plėtros pro-
jekte dalyvaujančioms įmonėms, pa-
reiškė Jugtinių Valstijų prezidentas
Donald Trump.

„Mes neįžvelgiame tokios gali-
mybės”, – pareiškė jis, atsakydamas į
žurnalisto klausimą, ar JAV skelbs
sankcijas „Nord Stream 2” projekto da-
lyviams.

Pasak JAV žiniasklaidos praneši-
mų, tokį pareiškimą D. Trump padarė
prieš dvišalį susitikimą su Lenkijos
prezidentu Andrzej Duda Baltuosiuo-
se rūmuose.

Vienintelis „Nord Stream 2” pro-
jekto vystymo bendrovės akcininkas

yra „Gazprom”, o jo partneriai – Vo-
kietijos „Wintershall” bei „Uniper”,
Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie”,
Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų
„Dutch Shell” – yra jo finansavimo da-
lininkai ir būsimos naudos gavėjai.

JAV Valstybės departamentas pa-
vasarį buvo perspėjęs, kad gali būti pri-
taikytos sankcijos „Nord Stream 2”
projekto įgyvendinime dalyvaujan-
čioms įmonėms pagal įstatymą „Dėl
atoveikio Amerikos priešininkams
per sankcijas”.

„Nord Stream 2” projektas sulau-
kė ir kai kurių Europos valstybių,
įskaitant Lietuvą ir Lenkiją, pasiprie-
šinimo. Šios šalys laiko projektą ne ko-
merciniu, o politiniu, siekiant pa-
kenkti Ukrainai bei suskaldyti Europą.

ES derėsis dėl migracijos iš Afrikos
Salzburgas (Diena.lt) – Europos

Sąjungos (ES) lyderiai susitarė pradėti
derybas su Egiptu ir kitomis Šiaurės
Afrikos šalimis, taip žengdami svarbų
žingsnį, siekiant pažaboti migraciją į
Europą, teigė Austrijos kancleris Se-
bastian Kurz.

Pasak S. Kurz, Salzburge susirin-
kę ES šalių vadovai pažymėjo, kad
Egiptas, pastaruosius dvejus metus
efektyviai valdęs iš šalies išvykstančių
migrantų srautus, yra „pasirengęs su-
intensyvinti derybas su Europos Są-

junga”.
Anksčiau Bendrija yra sudariusi

bendradarbiavimo susitarimus su Tur-
kija ir Libija – tai padėjo gerokai su-
mažinti į Europą atvykstančių mig-
rantų srautus. Tačiau šiuo metu Briu-
selis nori plėtoti bendradarbiavimą su
visomis Šiaurės Afrikos šalimis.

„Manau, kad tai bus svarbus
žingsnis kovojant su nelegalia migra-
cija ir, svarbiausia, pažabojant netei-
sėtą migrantų gabenimo verslą”, – pa-
brėžė S. Kurz. 

Kardinolas Th. McCarrick buvo priverstas atsista-
tydinti. America Magazine nuotr. 

Ragina nedelsiant nukelti J. Noreikos – Ge-
nerolo Vėtros atminimo lentą nuo Mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos pasta-
to sienos. 15 min.lt nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Solidžiai praėjusį sezoną NBA lygoje žai-
dęs ir universalumu ne vie ną specialistą
nustebinęs Jonas Va lančiūnas autori-
tetingo ESPN apžvalgininkų neįtikino.
Šio JAV sporto žiniasklaidos milžino su-
darytame geriausių NBA lygos žaidėjų
šimtuke Lietuvos rinktinės „centro”
pavardės nėra.

Toronto „Raptors” pagrindinis
vi durio puolėjas į geriausių žai-
dėjų šimtuką neįtrauktas antrus

metus iš eilės. Praėjusį sezoną J. Va-
lančiūnas sulaukė kur kas daugiau nei
įprastai trenerio pasitikėjimo, jam su-
teiktas minutes išnaudojo produkty-
viai ir naudingai, kalbėta apie vis au-

gantį žaidėjo vaidmenį tiek aikštėje,
tiek šalia jos. Visgi šis progresas įta-
kingo žiniasklaidos šaltinio specialis-
tų neįtikino. 

ESPN jau paskelbė reitingo pozi-
cijas nuo 21 iki 100 vietos. Kad J. Va lan-
čiūno vardas atsiras geriausių pla ne-
tos krepšininkų dvidešimtuke, tiki-
mybės beveik nėra. Įdomu, kad šie-
metinėje lentelėje J. Valančiūną ap len-
kė kitas Lietuvos atstovas Do mantas
Sabonis. ESPN apžvalginin kai India-
nos „Pacers” komandoje save atradu-
siam ir didelę pažangą padariusiam
puolėui šiemet skyrė 79-ąją poziciją.
Prieš dvejus metus J. Valančiūnas
buvo garbingame ESPN sąraše ir tuo-
met užėmė net 53-ąją vietą.

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

www.draugofondas.org

Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis
ir toliau įrodinėja, kad turi parako. Lie-
tuvis stumia į šalį jį ka mavusį nesėkmių
ruožą. Šį kartą 103 vietą ATP reitinge už-
imantis R. Be rankis antrajame ATP-250
serijos turnyro „Moselle Open” rate
nukovė į geriausių pasaulio tenisinin-
kų dvi dešimtuką patenkantį žaidėją. 

Lietuvos atstovas po atkaklios kovos
rezultatu 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3 rivetė

pasiduoti 20-metį graiką Stefan Tsitsip
(ATP – 15). Pergalė Mece (Pran cūzija)
vykstančiame turnyre R. Berankiui jau
garantavo 45 ATP reitingo taškus ir 14,5
tūkst. eurų premiją. Ketvirtfinalyje R.
Berankio lauks akistata su ben-
draamžiu iš Moldovos Radu Albot
(ATP-107). 

Pirmajame rate geriausias Lie tu-
vos tenisininkas 7:6 (7:1), 6:7 (1:7), 6:4
pranoko 23-ejų vokietį Maximilian
Marterer (ATP-57).

R. Berankis nukovė 15-ąją 
pasaulio raketę

ESPN sprigtas J. Valančiūnui

Ričardas Berankis.

J. Valančiūno antrininkas – 
lyg brolis dvynys

Ar Jonas Valančiūnas pradėjo žaisti
amerikietišką futbolą? Tokie ir panašūs
sakiniai sklandė socialiniame tinkle
„Twitter” po to, kai paplito viena nuo-
trauka. JAV sporto žinia sklaidos kana-
las „Bleacherreport” 26-erių lietuvį su-
lygino su amerikie tiško futbolo žaidė-
ju 28-erių ameri kiečiu Travis Kelce. 

Atrodytų tai nieko keista, kadangi
sportininkai dažnai gali sulaukti

palyginimų dėl savo panašumų. Ta-

 čiau nuotraukoje, kurią panaudojo
amerikiečiai, sportininkų panašumas
tiesiog stulbinantis. Abu sporti ninkai
su vešlia barzda, trumpais plaukais, o
jų veido bruožai neįtikėtinai pana-
šūs. T. Kelce žaidžia pajėgiausioje
amerikietiško futbolo lygoje (NFL)
Kansas City „Chiefs” ko mandoje. Pro-
fesionalo karjerą jis pra dėjo 2013-ai-
siais. Jonas Valančiūnas NBA lygoje
Toronto „Raptors” ko man doje rung-
tyniauti pradėjo metais anksčiau –
nuo 2012-ųjų.

NBA sezonui besiruošti lietuvio Do-
manto Sabonio Indianos „Pacers” ko-
manda po truputį dėliojas būsimo se-
zono komandą. Vieną iš būsimojo se-
zono žaidėjų kaitos detalę atskleidė ko-
mandos vadovas Kevin Pritchard, ku-
ris pasakojo apie atvykusius naujo-
kus. Vienas tokių – Kyle O’Quinn, kuris
kaip tik žaidžia D. Sabonio pozicijoje ir
turėtų sudaryti konkurenciją lietuviui. 

K. O’Quinn praėjusiame sezone
vilkėjo New Yorko „Knicks”
komandos marškinėlius ir vi-

dutiniškai įmes davo 7,1 taško bei at-
kovodavo 6 kamuolius. D. Sabonis
2017–2018 me tų sezone aikštėje pra-
leisdavo 24,5 m inutes, per kurias pel-
nydavo 11,6 taš ko, atkovodavo 7,7 ka-
muolio ir atlikdavo 2,1 rezultatyvaus
perdavimo.

„Mes jam pasakėme, kad nežino-
me ar tu žaisi minutę, ar 500 minu čių.
Tokią vaidmenį praėjusiais me tais tu-
rėjo vidurio puolėjas Al Jeffer son ir jis
mums buvo labai svarbus. Mes buvo la-
bai atviri su juo ir nežinojome, ar at-
vyks pas mus žaisti, ta čiau jis sutiko”,
– pasakojo „Pacers” komandos vado-
vas. Praėjusiame se zone „Pacers” vi-
durio puolėjas A. Jefferson žaidė vi-
dutiniškai tik po 13 minučių, o tai
reiškia, kad komandos dėlionėje di-
džiausias žaidimo laikas numatomas
Myles Turner ir 22-ejų D. Saboniui. 

Lietuvis stebina ne tik savo pasi-
ekimais aikštėje, bet ir požiūriu į
krepšinį. D. Sabonis bandys įrodyti,
kad jo ir „Pacers” komandos sėkmė

D. Sabonis sulaukė konkurento

D. Sabonis „Pacers” klube ne tik gerino jung-
tis su kitais žaidėjais, bet ir atsakingai pa-
žiūrėjo į savo asmeninį tobulėjimą. 

2017–2018 m. nebuvo tik atsitiktinu-
mas. Jis ne tik gerino jungtis su ki tais
žaidėjais, bet ir atsakingai pažiūrėjo į
savo asmeninį tobulėjimą. „Norėjau
tapti stabilesniu žaidėju. Stabiliau mes-
ti iš tolimesnių distancijų, stabiliau gin-
tis, kovoti dėl ka muo lių. Pridėjau jėgos.
Visko po tru putį. Gera, kad jau prasi-
deda pasi ruošimas sezonui. Turime
didelius lūkesčius, bet reikia neuž-
bėgti įvykiams už akių”, – nekantrau-
ja D. Sabonis.

Lietuvio ir amerikiečio sportininkų panašumai – lyg du vandens lašai.



namų ir iškilmingas posėdis Seime į tą sąrašą neįėjo.
Gal reikėjo dar atskiros akreditacijos?

Pro langą mačiau, kaip į Daukanto aikštę renkasi
žmonės – minios žmonių. Įvertinęs puikią savo stra-
teginę padėtį – viską matau, be to, dar šilta, – nuta-
riau savo kojos niekur iš čia nekelti.

Kam šalti lauke, jeigu nuo spaudos centro pa-
langės viskas matyti kaip ant delno. Dar geresnė ložė
nei Lyric Operoje Čikagoje. Iškilmės, kurios užtru-
ko nepilną valandą, buvo įspūdingos ir jaudinančios. 

Anksčiau pergyventos abejonės išsisklaidė. Tą
saulėtą, nors tragiškai šaltą Vasario 16-tosios dieną
supratau: tikrai nepadariau klaidos atvykdamas į Lie-
tuvą. Juk kito šimtmečio nesulauksiu.

Tačiau kosulys ir sloga vis labiau kamavo, tad
nors ir labai apgailestaudamas nutariau neiti į Ar-
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Grįžimas ne visada būna toks saldus
Kelionės dienoraščiai (III)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 18 d. numeryje.

Sostinės gatvės Nepriklausomybės šimtmečio išva-
karėse buvo tuščios, niūros. Pasijutau tarsi pakliuvęs
į „šmėklų miestelį” –  „ghost town”. Vietoj šurmulio
ir patriotizmo euforijos – vos vienas kitas susigūžęs
praeivis Gedimino prospekte. Gal buvo kaltas šaltis?

Nors Vilnių pažįstu neblogai, suabejojau, kur
yra Goštauto gatvė. Užklausiau vienos jaunos
panelės. Ji nusišypsojo, išsitraukė mobilų te-

lefoną ir pradėjo aiškinti. Pasirodo, čia pat, už 100 met-
rų. Padėkojau tuo pačiu pasveikindamas  – „Su šven-
te!” Nesupra to. Nesuprato, kad norėjau pasveikinti su

kikatedrą, kaip arti ji bebūtų. Pasukau į priešingą
pusę, link savo laikinųjų namų (gerai, kad iki jų – vos
dešimt minučių pėstute). Pakeliui užsukau į „Gin-
tarinę vaistinę” Didžiojoje gatvėje – tame pačiame pa-
state, kuriame savo saulėlydį praleido ilgametis
„Draugo” kultūrinio priedo redaktorius Kazys Bra-
dūnas su žmona Kazimiera. Apibūdinau vaistinin-
kei savo simptomus, ir jį patarė įsigyti „Gripex”. Pa-
kuotėje dvylika tablečių – dviem dienom. Deja, ne-
turėjau gydytojo recepto. Bet šypsena nulėmė sėk-
mingą sandėrio baigtį. Ant prekystalio padėjęs eu-
riukus, įsikišau į kišenę vaistus ir, perėjęs gatvę, grį-
žau į savo šiltą pastogę.

Išgelbėjo mylimas Giorgio Armani

Prarijęs pirmąją tablečių dozę, nutariau įlįsti į
pižamą. Juk iki iškilmingo koncerto – dar beveik pen-
kios valandos, o iki Operos ir baleto teatro nueisiu
per 15 minučių. Išgėręs arbatos saldžiai užsnūdau.
Be jokio žadintuvo apie penktą prabudau sustiprė-
jęs ir žymiai geresnės nuotaikos. Neskubėdamas pa-
stovėjau po karštu dušu. Iš rūbinės išsitraukiau ne
pirmos jaunystės, bet savo žavesio nepraradusį
dramblio kaulo spalvos Armani smokingą su prie-

Nors ir pajutau pirmuosius gripo požymius
(tuo laiku vyravo ne tik žvarbūs orai, bet ir gripo epi-
demija) iš pat ryto nukeliavau į Prezidentūrą. Ak-
reditacijos pažymėjimas manęs laukė prie įėjimo.
Buvo nurodyta eiti pro detektorių į Spaudos centrą.
Spaudos konferencija, pagalvojau. Nieko panašaus!
Kambaryje buvo apie 50 žurnalistų ir fotoreporterių,
išskyrus mane ir kelis LRT operatorius – visi lenkai
(tomis dienomis Vilniuje su oficialiu vizitu lankėsi
Lenkijos prezidentas Andrzej Duda). Vieni su kitais
šnekučiavosi ,,w języku polskim”, gėrė kavą, savo
planšetiniuose kompiuteriuose rašė pranešimus. Iš
Prezidentūros tarnautojų sužinojau, kad akredi-
tuoti žurnalistai įleidžiami į tris iškilmes: vidurdienį
S. Daukanto aikštėje, po to į šv. Mišias Arkikatedroje,
o vakare – į iškilmingą koncertą „Gloria Lietuvai”
Operos ir baleto teatre. Iškilmės prie Signatarų

artėjančiu šimtmečiu. Pabandžiau dar kartą. Šįsyk už-
kalbinau džinsuotą vaikiną. Palinkėjau to paties – jo-
kios reakcijos. Trečią sykį – vėl tas pats! Visi trys – jau-
ni žmonės, greičiausiai gimę jau atkurtos Nepri-
klausomybės laikais. Ketvirtas užkalbintas žmogus
buvo pagyvenusi rusė – ir vėl ta pati reakcija: su kuo,
nesuprantu…  Buvau tikrai sutrikęs. Kur aš? Juk šimt-
metis – vienas per mūsų visų gyvenimą! Net plevė-
suojančių trispalvių nelabai mačiau…

Ėjau prospektu nusivylęs, netgi piktas. Bet štai
priešais ateina darželinukų pulkas, lydimas auklių.
Vaikučiai tokie gražūs – mėlynakiai, šviesiaplaukiai
kaip balti pūkeliai, besišypsantys. Rankose jie laikė
savo pačių pagamintas vėliavėles – iš popieriaus iš-
kirptas trispalves širdeles, priklijuotas prie medinio
pagaliuko. Vieną tokią padovanojo ir man. Apkabi-
nau tą mergytę – rūstumas atslūgo.

Vietoj Katedros – kelionė 
į vaistinę

Viskas pasikeitė šventės dieną, Vasario 16-
ąją. Šventiniuose renginiuose norėjau daly-
vauti kaip žurnalistas, informacijos apie spau-
dos atstovų registraciją ieškojau dar Čikagoje,
bet nesėkmingai. Nutariau, kad susitvarkysiu
atvykęs. Po nevaisingų klausinėjimų krei-
piausi pagalbos į seną pažįstamą, prezidentą
Valdą Adamkų. Turėjau jo telefono numerį, tad
išdrįsau paskambinti (nors žinojau, kad tuo
metu ponia Alma sirguliavo). Prezidentas per
savo sekretorę Boženą sutvarkė mano spaudos
akreditaciją per valandą – man buvo nurody-
ta šventės dieną, penktadienį, prisistatyti Pre-
zidentūroje 9 valandą ryto.

Akimirka iš Šimtmečio koncerto ,,Gloria Lietuvai” Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje.

dais. Visada buvau įsitikinęs – kokybiškas rūbas ne-
sensta.  Ir kodėl gi šiandien nepasidabinti, ar, kaip
amerikiečiai pasakytų –  „dress to the nines!” Juk
mūsų brangi draugė – Lietuvos valstybė – švenčia
ypatingą gimtadienį!

Ir be blizgančio holivudiško limuzino prisistačiau
prie teatro durų 20 minučių iki koncerto pradžios. Į
atlapą buvau įsisegęs šimtmečio renginiams skirtą
spaudos atstovo akreditacijos ženkliuką. Pastebėjau,
kad nė vieno dienos metu sutikto kolegos lenko teatre
nebuvo. Pasilabinau su Pauliumi iš Spaudos centro.
Pamatęs Prezidentūros darbuotoją Skaistę paklau-
siau, kur sėdi žiniasklaidos atstovai. Ji sutriko. „Jo-
kios nurodytos vietos Jums nėra,” paaiškino. Atsa-
kiau, kad nieko tokio – Dievas davė dvi tvirtas kojas
ir tą 90 minučių renginį kaip nors išstovėsiu. Dar no-

rėjau pajuokauti – „Kas rublį turi, tas linksmai
dainuoja, kas rublio neturi, tas pro skylutę žiū-
ri,” – bet susilaikiau – to tarybinio folkloro grei-
čiausiai nesupras.

Tačiau akivaizdu, kad Skaistei pasidarė ne-
patogu pamačius „išsifrantinusį amerikoną”.
Atsiprašė minutėlei, o grįžusi paklausė, ar aš
nieko prieš būti pasodintas prie LRT operato-
rių? „Žinoma, – atsakiau, – puiku”. Ir vėl vis-
ką iš aukščiau, kaip ir pro Prezidentūros lan-
gą, regėsiu – kaip ant delno.

Salėje daugiau „smokinguotų” (nei baltų,
nei juodų) vyrų nemačiau – kaip, beje, mano
dideliam nustebimui, ir damų su balinėm su-
kniom. Kur tos madingos lietuvės, mėgstančios
pasipuošti? Krito į akį, kad netrūko džinsuo-
tų piliečių, tarp jų net vienas garsus operos so-
listas. Praleista proga – žmonės nesuprato, kur
jie atėjo ir kokiam tikslui?Įrodymas, kad esu „oficialus”. L. M. Lapo nuotraukos
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Atkelta iš 7 psl.

Sicilija pirmiausia pakeri savo miestais,
kuriuose gausu antiki nio, normanų kultūros
paveldo, bi zantiškos architektūros šedevrų.
Neatsilieka nuo viso to ir si cilietiška gam-
ta, kuri be galo įspū dinga. Ar jau spėjai pa-
keliauti po salą ir gal galėtum pasidalinti sa -
vo patirtais kelionės įspūdžiais?

Sicilija – be galo didelė sala, ku rios
kiekvienas regionas skirtingas, ir jie
tarpusavyje net visai nepana šūs! Tuo
ir žavi mane ši sala, kurioje užtenka
vos pusvalandžio kelionės automobiliu,
ir gamta pro langą, maistas, žmonės,
net ir kalbos dialektas – vis kitoks! Pa-
lermas man pana šus į Klaipėdą vasa-
ros metu: pilnas miestas turistų, iki vė-
lumos veikian čios lauko kavinės, nuo-
stabi jūra. Mano mamai šis miestas
taip pat la bai patiko bei priminė na-
mus. Vis dėlto labiausiai mane traukia
nedi delės vulkaninės salelės aplink
Sici liją – Favignana, Panarea. Tai yra
kažkas nuostabaus ir ten jautiesi, lyg
būtum kažkur toli toli nuo visko, lyg ki-
toj planetoj. Norintiems pasiplau kioti
su delfinais ar vėžliais visuomet siūlau
keliauti į Lampedusa – puikus susi-
siekimas iš Palermo. Gaila, kad šios sa-
los „gyvos” tik vasaros sezonu. 

Sicilija – daugiatautė, daugia kultūrinė-
mis tradicijomis ir pap ro čiais garsėjanti sala.
Kaip pavy ko adaptuotis svečioje aplinkoje?
Kas buvo sunkiausia įveikiant esminius in-
tegracijos barjerus?

Pati adaptacija nebuvo sunki, gy-
venimas čia verda taip pat, kaip Lie tu-
voje, tik du kartus lėčiau. Vie tiniai
žmonės nuostabūs, įtraukia į veiklą bei
labai padeda integruotis. Pamenu, pir-
mą dieną, prieš lipant į lėktuvą skry-
džiui Milanas-Palermas, pa mečiau
kompiuterį. O ten visi ma no darbai,
projektai... Aš į paniką, aša ros rieda,
kūkčioju ir keikiuos, kad štai koks
nuostabus nuotykio startas. Visą skry-
dį, kuris truko apie valandą, buvau
guodžiama skridusių italų – vyrų, mo-
terų ir net vaikų! Po skrydžio dar koks
penketas jų mane lydėjo iki informa-
cijos, padėjo susi siekti su Milano oro
uostu bei pa ruošti užklausą, peržiūrėti,
kurgi din go tas mano kompiuteris.
Viena šeima taip manęs pagailėjo, kad
net siūlė savo nenaudojamą senučiuką
kom piuterį, kad tik man padėtų! Kom-
 piuteris vėliau buvo rastas ir su grįžo į
mano rankas, o štai italų sve tingumas
ilgam įstrigo į širdį. Vis dėlto labiausiai
myliu savo draugą bei jo šeimą, kuri
man tapo tikrais na mais ir mane ypač
palaikė sunkiais gyvenimo momen-
tais, kurių iš ties pastaraisiais metais
buvo nem a žai. Manau, kad man būtų
sunkiau integruotis iš naujo sugrįžus į
Lie tuvą nei kad buvo čia, kuomet atvy -
kau vienui viena, nieko nepažino dama.

Lietuvaitė ateitį kuria Sicilijoje

Kas stebina Tave iki šiol šioje saloje ir
net pagyvenusi kažkiek laiko matai, kad prie
to Tau labai sunku priprasti?

Man labai labai sunku priprasti
prie italų, kurie, kaip aš sakau, ne pa-
žįsta laikrodžio. Tiesa, aš jau iš mokau
skaičiuoti laiką „itališkai” – jeigu tu-
riu susitikimą 1 val. p. p., tai ruoštis
pradėsiu tik 1:05 val. p. p. Ži nau, nege-
rai, bet, kaip italai sako, jei susitikti su-
sitarėme pirmą valandą, tai reiškia,
kad atvykimo laikas bus nuo 1 val. p. p.
iki 1:59 val. p. p.

Įdomu, ar teko pažinti lietuvių, nuolat
gyvenančių Sicilijoje? Gal plėtojami ben-
druomeniniai ryšiai? 

Yra kelios merginos, kurios gy ve-
 no ar vis dar gyvena Palerme, tačiau
ryšį palaikome minimaliai – kiek viena
turime savo gyvenimus, veiklą, kelios
čia augina vaikus, todėl susitikti būna
išties sunku. Dažniau su sitinku su
mano draugais iš Lietuvos, nei su čia
gyvenančiomis, nuo kurių skiria vos 10
minučių kelio. 

Ko pasiilgsti iš Lietuvos labiau siai ir ar
artimuose planuose nėra sumanymo grįžti
visam lai kui į Lietuvą?

Myliu Lietuvą ir kiekvieną minu-
tę ilgiuosi savo šeimos bei draugų, ta-
čiau, kad ir koks stiprus ilgesys ma ne
kartais aplanko, žinau, kad ma no mei-
lė, mano namai ir mano ateitis yra čia.
Labai tikiuosi, kad pakaks tos drąsos
gyventi ir išjausti savo svajonę iki
galo. Iki pilnos laimės Paler me man
trūksta tik šaltibarščių,  lietuviško
punktualumo bei manda gumo – pie-
tiečiai vis dar įkyriai nu žiūri kiekvie-
ną  šviesiaplaukę  ir  ne sigėdi prieiti,
pakalbinti ar  per  visą  gatvę  sušuk-
ti:  „Ciao bella!” (liet. Sveika, gražuo-
le!).

Indrė savo 27-ąjį gimtadienį paminėjo tarp
naujų draugų Palermo kavinėje.

Kepti artišokai – tai tradicinis užkandis Italijos nepriklausomybės dienos proga.

Varpų balsai, padėję nepasiklysti 
laike ir erdvėje

Koncertas „Gloria Lietuvai” buvo
ypatingas! Šio projekto idėja subrendo
dar 2015 metais. Renginių rež. Dalius
Abaris daugiau nei metus puoselėjo ją
kartu su kino rež. Romu Lileikiu, komp.
Kipru Mašinausku ir žurn. Edita Mil-

dažyte. Projekto kūrybinės komandos
nariai, konsultuojami istorikų Gintau-
to Žalėno ir Liudo Jovaišos, fiksavo
svarbiausių Lietuvos varpų balsus. Taip
buvo sukauptas ypatingos vertės gar-
sinis archyvas, kuriame galima išgirs-
ti tiek vieno seniausių Lietuvoje Kriau-
nų Dievo Apvaizdos bažnyčios varpinės
varpo, nulieto XIII a. antroje pusėje, bal-
są, tiek Pirmosios Lietuvos Respublikos
amžininko Laisvės varpo skambesį,
tiek ką tik gimusio Lietuvos valstybės
atkūrimo Šimtmečio varpo gausmą. 

Ugningai nuskambėjo Ramintos
Šerkšnytės „Gloria”, diriguojama Mir-

gos Gražinytės, Anatolijaus Šenderovo
„Omnes Simul” (dir. Robertas Šerve-
nikas), Mindaugo Urbaičio „Salve”
(dir. Gintaras Rinkevičius), Vaclovo
Augustino „Fiat Pax” (dir. Vytautas
Miškinis), Lino Rimšos „Viginti Cam-
panae” (dir. Martynas Staškus) ir Kip-
ro Mašanausko „Gloria Lietuvai” (dir.
Modestas Pitrėnas). Vinco Kudirkos
„Tautišką giesmę” dirigavo Juozas Do-
markas. Visa programa – tarsi XXI a.
žmogaus žvilgsnis į modernios Lietu-
vos šimtmetį. Likti šiandienoje, žvelg-
ti iš dabarties į praeitį – tai buvo są-
moningas „Gloria Lietuvai” kompozi-
torių pasirinkimas, kurio poveikį dar
labiau sustiprino įvairūs garsiniai
efektai ir vaizdo projekcijos.

Buvau giliai sujaudintas vaizdo
projekcijų autorių – Antano Balvo-
čiaus, Martyno Dyšos, Luko Miceikos,
Vaclovo Nevčesausko bei Pavelo Vol-
gino – išradingumu ir meniniu skoniu.
Stebėdamas tuos didingus kadrus Ope-
ros ir baleto teatro scenoje Vilniuje,
mintimis grįžau ir į savo gimtąją Či-
kagą – prisiminiau  talentingai sure-
žisuotą Vyto Čuplinsko Dainų šventę
University of  Illinois paviljone. Pra-
bėgę pro akis kadrai skirtingi, tačiau
nuotaika – ta pati.

Visada malonu stebėti scenoje
mano mėgstamiausią lietuvį dirigentą
Modestą Pitrėną – jo braižas kitoks nei
kolegų. Netikėta staigmena buvo pir-
mąsyk scenoje matyti jau tarptautinį
pripažinimą pelniusią jaunąją Mirgą
Gražinytę. Ekspresyvi, ypatinga me-
nininkė – valio, Mirga!

Nors smarkiai kamavo kosulys,
viduje pasklidusi šiluma padėjo atlai-
kyti šaltį, po koncerto klampojant atgal
į Senamiestį. Prisipažinsiu – tuomet pa-
sijutau žymiai didesniu patriotu nei bet
kada! Be reikalo dvejojau ir net galvo-
jau kelionės atsisakyti. Tą nuostabią
dieną supratau, jog mano širdis pri-
klauso tik Lietuvai! Šlovė Jai!

Bus daugiau

Tokias simpatiškas trispalves širdeles Ge-
dimino prospekte dalino sostinės darželi-
nukai.

Vietoj šampano mano šventiniai vaistai – „Gripex” tabletės.

„Komanda, pasiruošę gal ir mane filmuoti?” Vienas seniausių Lietuvoje XIII a. Kriaunų var-
pas ir trijų mėnesių kačiukas. Artiom Myškin nuotr.
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www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629

773-585-9500

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirurGai

ViDauS liGoS 

oDoS liGŲ SPECialiStai

akiŲ liGoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo liGoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DantŲ GyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ,
Dantų gydytoja

nuo šių metų rugp. 1 dienos, 2018 perimė
Dr. Petreikytės kabinetą ir pacientus

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

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 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai PenčylieneiDarius Bliznikas MD SC

Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

www.draugofondas.org



,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inks-
tų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy-

 venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šeks-
py rinio masto dramos sude damoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autos-
to pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš-
 ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie lietuvės
moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pa-
sakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą
su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du
11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir
pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria ko-
munizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduo-
se, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai per-
sipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spau-
dimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Trist-
ram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuo-
piama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa simetę žvaigž-
dėse.   

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės

tel. 773-585-9500. 
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,,Surašymo” nr. 87 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ERMITAŽAS.

Kryžiažodį išsprendė:
Romanas Binkis, Chicago, IL

Danutė Povas, Chicago, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

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

skelbimai@draugas.org

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

Programoje:
Kauno folkloro 

ansamblis
„ŽAISA”

2018 m. spalio14 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 

14911 127th St., Lemont, IL

DRAUGO

POKYLIS

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
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,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali skaityti
„Draugą”
internete

be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” 
bei slaptažodį

Spalio 14 d., sekmadienį, Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje Lemonte vyks Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo seselių vienuolijos 100 metų
įkūrimo jubiliejaus šventė.

9 ir 11 val. ryto Mišiose bus ypa-
tingai meldžiamasi už vienuolijos se-
seles. Po abiejų pamaldų Lietuvių
dailės muziejaus ,,Sielos” galerijoje bus
vaišės su trumpa programėle, supa-
žindinančia su vienuolijos istorija bei
dideliu seselių įnašu į lietuvišką vi-
suomenę. 

Kviečiame visus Čikagos apylinkių
lietuvius dalyvauti, pagerbti

seseles, pabendrauti.

Atkelta iš 1 psl.

„Linkiu, kad mano vizitas pa drą-
sintų visus tuos geros valios žmo nes,
kurie, iš praeities paveldėtų kil-
niausių dvasinių ir kultūrinių ver-
tybių įkvėpti, taikiai darbuojasi siek-
dami palengvinti vargstančių bro-
lių ir seserų kančią, ugdo visos vi-
suome nės vienybę ir darną”, – sakė
popie žius. 

Žinodamas, kad daug žmonių in-
tensyviai dirba rengdami šį vizitą,
Šventasis Tėvas nuoširdžiai jiems
padėkojo. 

„Už jus visus meldžiuosi, siunčiu
jums savo palaiminimą ir prašau –
neužmirškite melstis už mane. Te lai-
mina jus Dievas”, – kreipimąsi į Bal-
tijos šalių gyventojus, kuriuos jau ne-
trukus aplankys gyvai, sakė popi e-
 žius Pranciškus.

Šventasis Tėvas su valstybiniu ir
apaštaliniu vizitu Lietuvoje lankysis
rugsėjo 22 ir 23 dienomis.

Iš Vilniaus rugsėjo 24 ir 25 dieno -
mis popiežius vyks vizitų į Latviją ir
Estiją.

Valstybinio vizito renginiai bus
tiesiogiai transliuojami LRT televi-
zijos. 

ELTA

Man popiežius gražus, nes kai
parodo jį per televizorių, tai
jis būna visas baltas. Ir dar

jis niekada garsiai nekalba ir visada
šypsosi arba juokiasi. Man atrodo, kad
jis labai myli vaikus, aišku, gerus.
Kartą mačiau, kaip popiežius paglostė
mergaitę, o tokį mažą berniuką net
paėmė ant rankų ir labai aukštai pa-
kėlė. Man atrodo, kad tas berniukas
popiežių truputį net apseiliojo, bet jis
nieko jam nesakė, tik nusišypsojo ir
dar pa glostė. Kai pas mus atvažiuos
popie žius, pasakysiu jam labas ir pa-
spausiu ranką. Ir dar padėkosiu, kad
jis pas mus atvažiavo, nes man atrodo,
kad dabar tai visi labai laukia, kad tik
popiežius atvažiuotų.

Šarūnas, 5 metai

Kai užaugsiu, norėčiau būti po-
 piežiaus padėjėja. Man popiežius la-
 bai patinka. Jis visai nepiktas, visada
gražiai šypsosi, o su vaikais kartais
net pažaidžia. Aš jam padėčiau rašyti
laiškus, o kai jis kur nors, į kokią nors
kelionę važiuotų, tai tada važiuo čiau
kartu su juo. Aš jį saugočiau nuo piktų
žmonių ir žiūrėčiau, kad jam nieko ne-
atsitiktų. Norėčiau būti popiežiaus
sargybinė, nes juk reikia popiežių sau-
goti. Jis toks vienintelis – geras, links-
mas ir beveik šventasis. Labai laukiu,
kada jis pas mus atvažiuos.

Marija, 6 metai

Aš norėčiau, kad popiežius su ma-
nimi nueitų į kokią nors kavinę. Na,
gal ne į McDonald’s, bet kur nors, kur
būtų galima atsigerti arbatos ir dar
pienišku kokteiliu pavaišinti. Man la-
bai patinka popiežiaus kepurė. Ji to-
kia didelė, balta, kaip koks tortas. Kai
aš jį pamatau su ta kepure, tai man
popiežius labai panašus į karalių.
Tada aš pasipuoščiau tokia žyd ra,
pūsta suknele, kurią man krikšto
mama padovanojo, ir būčiau popie-

Man popiežius gražus

žiaus princesė. Aš žinau, kad popie-
žius žada atvažiuoti į Lietuvą, tik ne-
žinau, kaip man susitarti su juo, kad į
kavinę nueitume. Mama sakė, kad jis
gali neturėti laiko, nes turi labai daug
darbo. Jam reikia pasikalbėti su vi-
 sais žmonėmis, pasimelsti už visus
Lietuvos žmones.

Rugilė, 5 metai

Man močiutė liepė laukti popie-
žiaus. Kai atvažiuos, eisime su juo pa-
simatyti. Aš jam norėčiau pasakyti to -
kį eilėraštį apie angeliuką. Man jis
pats atrodo kaip koks angeliukas, tik
be sparnelių. Bet jis visada būna toks
baltas ir net truputį šviečia, kai gerai
įsižiūri. Jau kai atvažiuos ir eisime
susitikti, aš tokią baltą varlytę prisi-
segsiu, kad irgi  būčiau gražesnis ir
truputį baltos spalvos kad būtų. Aš tu-
riu paveiksliuką su popiežiaus nuo-
trauka. Kai pasižiūriu į jį, man jis at-
rodo labai gražus.

Ąžuolas, 5 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
,,Artuma”, Nr. 9

REMK „DRAUGĄ” PIRKDAMAS

Popiežius Pranciškus:

norėčiau visus apkabinti

Pasaulį apskriejusi ,,asmenukė”: Enija Davidonytė su popiežiumi Pranciškumi 2017 m.
sausį Washingtone.



DRAUGO FONDAS

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500    www.draugas.org

Tapkite 
DRAUGO 
skaitytojais
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Ištisus metus – tarsi ratas sukasi lie-
tuviška veikla, o ,,Draugas” apie tai
pasakoja, liudija apie mūsų veiklą,

mūsų darbus. Kokioje dar spaudoje
rasi tokį greitą, mums svarbių įvykių
aprašymą, iliustruotą nuotraukomis,
jei ne ,,Draugo” laikraštyje!

Draugo fondas (DF) per 25-erius
veiklos metus pergyveno įvairių lai-
kotarpių – ir sunkesnių, ir džiugesnių,
bet šiandien prisiminkime
tik tai, kas buvo gera.
Nors skaitytojų ir laik-
raščio rėmėjų mažėja,
bet ,,Draugo” laikraštis
tebegyvuoja ir vis gra-
žėja, džiugindamas vis at-
sirandančiais puikiais
naujais bendradarbiais.
Taigi yra kuo džiaugtis
ir ką prisiminti. 

Štai vartome
,,Draugo” 100-mečio
knygą ir skaitome rašytojos Nijolės
Jankutės prisiminimų pluoštelį, kaip
ji jaunutė, dar gyvendama Vokietijoje
pabėgėlių stovykloje, patyrė pirmąją
kūrybinę sėkmę – savo pirmąjį litera-
tūros kūrinėlį pasiuntusi į ,,Draugą”
pamatė jį išspausdintą. Koks buvo

džiaugsmas! O kiek tokių džiaugsmų
per daugiau nei 109 gyvavimo metus
suteikė laikraštis! Daugeliui Amerikos
lietuvių ,,Draugas” buvo lyg šeimos na-
rys. Džiaugsmingi buvo ir 2000-ieji, kai
DF pagrindinis kapitalas pasiekė 1
milijoną. Tai reiškė laikraščio gyvybę
daugeliui metų į ateitį! Pirmąjį mili-
joną tuomet užbaigė lietuviško žodžio
patriotų Jurgio ir Ritos Riškų 26 100

dol. įnašas. Bet šiandien,
deja, tas milijonas sen-

ka...
Susitelkimas ben-

dram tikslui – lietuvy-
bės išlaikymui ir pa-
garba lietuviškam žo-
džiui augino DF, o šis

augino ,,Draugo” laik-
raštį. Yra kuo sekti
ir į ką lygiuotis.
Pratęskime geriau-
sias lietuviško pa-

triotizmo tradicijas – DF jubiliejaus
proga tapkime šimtininkais.

Tad šį rudenį su šimtine stokime
į DF narių eiles ir prisidėkime prie to-
limesnio ,,Draugo” gyvavimo. 

Draugo fondo info 

REMK SKAITYDAMAS

2018-ieji – Draugo fondo jubiliejiniai metai 

Atkelta iš 1 psl.
Tarp mūsų kelionės organizato-

rių – Linas Jakovlevas, Čikagos lie-
tuvių futbolo klubo ,,Lituanica” tre-
neris, Dainius Ruževičius, buvęs pa-
nevėžietis sporto žurnalistas (dabar
,,Draugo” sporto puslapio redaktorius
– red. past). Visų negalėčiau išvar-
dinti, bet noriu pasidžiaugti, kad vie-
tiniai lietuviai mumis labai rūpina-
si, kasdien parodo ką nors naujo ir
įdomaus. Kiekviena diena mums at-

neša vis naujų įspūdžių. Čikaga yra
nuostabus, įspūdingas miestas. Džiau-
giamės, kad jame lankomės”, – vakar
,,Draugui” sakė  treneris V. Liubšys.

Čikagoje jaunieji futbolininkai
yra suplanavę trejas draugiškas rung-
tynes su savo bendraamžių vietinė-
mis komandomis. Šią savaitę dvejos
jau buvo sužaistos. Išsamiau apie
varžybų rezultatus bei panevėžiečių
viešnagę kviečiame skaityti kito šeš-
tadienio ,,Draugo” sporto skiltyje.

Čikagoje vieši Lietuvos jaunių
futbolo čempionai

Futbolininkų viešnagė LR generaliniame konsulate Čikagoje.  
D. Ruževičiaus nuotraukos
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� Didžiosios banketinės salės pervadinimo
BANYS FAMILY HALL vardu iškilmės Pasaulio
lietuvių centre Lemonte vyks rugsėjo 23 d, sek-
madienį,12 val. p. p. Dalyvaus garbūs mies-
telio svečiai, Rimo Banio šeima, draugai ir ar-
timieji. Meninę programą atliks Elytė Reklaitis
(fortepijonas) ir Jackie Isely (fleita).

� Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje rugsė-
jo 30 d., sekmadienį,  1 val. p. p. tradicinės
paskutinio sekmadienio šv. Mišios neįvyks dėl

savaitgalio renginių gausos. Kitų šv. Mišių datą
pranešime spalio mėnesį.

� Rugsėjo 30 d. 5 val. p. p. Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje vyks 2018 Metų
žmogaus – LR Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktoriaus
Marijaus Gudyno pagerbimo iškilmės ir po-
kylis. Kviečiame dalyvauti ir iš anksto užsi-
sakyti bilietus. Kreiptis el. paštu: info@bal-
zekasmuseum.org arba tel.: 773-582-6500.

http://draugokalendorius.org

Ypatinga padėka 
Kauno ,,Aušros medicinos centrui"
ir jo generalinei direktorei Aušrai Kmitienei, sutelkusiai gau-

sų aukščiausios kvalifikacijos specialistų kolektyvą ir naujausią medicinos
įrangą.

Šiame medicinos centre buvo labai jautriai ir dėmesingai išklausyti visi mano
nerimastingi pojūčiai, įsigilinta į problemą, nustatyta tiksli diagnozė ir tin-
kamai parinktas gydymas. Patekau į kompetenžtingos ir profesionalios gy-

dytojų komandos rankas. Prof. Daiva Vaitkienė, šeimos gyd. Daiva Gurs-

kienė, kardiologas Valdas Dobilas ir kiti dirba tikrai rūpestingai ir atsa-
kingai.

Jūs patys geriausi. Tegul Dievas laimina jūsų darbus ir kiekvieną žings-

nį  jūsų asmeniniame gyvenime.

Pagarbiai, Audronė K.

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Tickets: www.bit.ly/OFL2018
Call: 630-257-8787

Dėmesio! 
Iškilmingas ,,Draugo” pokylis vyks spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Meninę programą atliks folklo-
rinis ansamblis ,,Žaisa”, renginį ves Vilma Kava, knygos ,,Aš tau sakau”

autorė. 

Jūsų laukia pilna netikėtumų ir malonaus bendravimo popietė!

Užsisakykite bilietus,,Draugo” administracijoje 

darbo valandomis – 4545 W. 63rd Str., tel. 773-585-9500. 

Taip pat primename, kad laikas atsiųsti loterijos 

bilietų šakneles. Laimingų bilietų traukimas – renginio metu.

Dalyvaukite ir paremkite vis jaunėjantį ,,Draugą”!

„Beverly Art Walk” ir „Studio Tour” – tai kasmetiniai Beverly prie-
miesčio Čikagoje renginiai, sutraukiantys daug meno mylėtojų. Abie-
jų dienų renginyje dalyvaus ir savo šviesos skulptūras „Columns
of Thought” pristatys dr. Audrius Plioplys.
Atvykite pasigrožėti! 

„Studio Tour” vyks rugsėjo 23 d., sekmadienį, nuo 12 val. p.

p. iki 5 val. p. p., o „Beverly Art Walk”  – rugsėjo 29 d., šešta-

dienį, nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v. adresu: Trinity United Methodist

Church, 9848 S. Winchester Ave, Chicago, IL.

Spalio 21 d.,
sekmadienis

1 val. po pietų
Švč. Mergelės Marijos 

Gimimo Bažnyčia
6812 S. Washtenaw Ave.

Chicago, IL 60629
Bilietų kaina $20. aikams 

ir studentams po $15.
Bilietus galima nusipirkti

Nativity BVM, “Old Vilnius”
“Lithuanian Plaza” ir

Pasaulio Lietuvių Centre
Bilietai bus parduodami

koncerto metu prie bažnyčios durių
Pasiteiravimo telefonas: 
Audra (773) 776-4600.


