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Kas sugeba išreikšti, kaip jis dega meile, tas apimtas silpnos ugnies – Francesco Petrarca

Tarp kitų lietuviškų dovanų po-
piežius Pranciškus į Vatikaną
parsiveš ir Los Angeles Šv. Kazi-

miero lituanistinės mokyklos mokinių
sveikinimus bei linkėjimus. Juos į
Lietuvą nuvežė popiežiaus Pranciš-
kaus sutikimo iškilmėse dalyvauti iš-
vykęs Šv. Kazimiero parapijos klebo-
nas kun. Tomas Karanauskas. Moki-
niai surašė savo linkejimus ant pa-
ukščiukų – beje, anglų kalba, nes pa-
galvojo, kad Šventas Tėvas lietuviškai
nesupras. Jie dėkojo popiežiui, kad

aplankė Lietuvą, siuntė maldas ir linkė-
jimus. Vienas mokinys net pasiūlė

Šventam Tėvui paragauti cepelinų!
Kunigas Tomas, kuris iš Lietuvos į

Californiją grįžta šią svaitę, prane-
šė, kad vaikų sveikinimus perdavė Ar-

kivyskupui Gintarui Grušui, kuris juos
nuvežė popiežiui į nunciatūrą. 

Marytės Newsom informacija ir nuotraukos

Šiame aplanke, perrištame trispalve juostele,
sudėti mokinių sveikinimai popiežiui.

Paukščiukai nuskraidino 
linkėjimus popiežiui

Popiežius Pranciškus Lietuvoje

JŪRATĖ KUODYTĖ

Net dvi dienas Lietuva buvo tapusi Katalikų Bažnyčios cent-

ru. Ir tai ne tik džiūgavimo, pasididžiavimo jausmai, bet ir

tikrų tikriausias faktas. Mat pagal šimtmečiais gyvuojan-

čią tradiciją laikoma, kad ten kur yra popiežius, ten yra ir Baž-

nyčios centras. Daugelis netikėjo iki paskutinės minutės, kad

popiežius Pranciškus atvyks į mažą, pasaulyje menkai žinomą

šalį, kurioje nėra jokių karų, religinių konfliktų ar stichinių nelaimių

padarinių, kol rugsėjo 22-osios rytą lėktuvas su Vatikano vals-

tybės ir visos Bažnyčios vadovu bei jį lydinčia delegacija ne-

nusileido Vilniaus oro uoste. ,,Stebuklas įvyko! Dievas išklau-

sė mūsų maldų ir prašymų!”, – skambėjo šūksniai minioje, su-

sirinkusioje pasveikinti popiežiaus. – 2  psl.
Pirmosios akimirkos Lietuvos žemėje. 

Roberto Dačkaus nuotr.

Šv. Tėvo palaiminimo sulaukė ne vienas…       Ramūno Guigos nuotr.
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Dar viena priežastis, kuri neleido
iki galo patikėti, kad tas stebuklas
įvyks, buvo skandalai ir aštrūs pasi-
sakymai popiežiaus adresu dėl kunigų
nusikaltimų prieš nepilnamečius, apie
kuriuos popiežius esą žinojęs, bet nie-
ko nedaręs, kad kaltininkai būtų nu-
bausti. Pačioje Katalikų Bažnyčioje
anaiptol ne visi pritaria Pranciškaus
veikimo stiliui, jo reformoms, prie-
kaištauja dėl pernelyg didelio libera-
lumo, tad iš čia ir trečioji priežastis,
kad ir Lietuvoje prieš vizitą buvo pa-
svarstymų ir net palinkėjimų, kad po-
piežius iki vizito turės atsistatydinti,
taigi ir į Lietuvą neatvyks. Nepaisant
dvejonių ir skeptiškų bei nerimastin-
gų svarstymų, maldų ir konkrečių pa-
ruošiamųjų darbų tiek iš Lietuvos vys-
kupų, Vatikano ir pasaulietinės val-
džios Lietuvoje pusės sulaukėme ypa-
tingo svečio ir tapome apdovanoti jo pa-
laiminimu. 

Vizitas pranoko net ir pačių di-
džiausių skeptikų lūkesčius: į susiti-
kimus žmonės plūdo miniomis, budė-
jo per visą naktį, tikėdamiesi užsiim-
ti vietas kuo arčiau popiežiaus, užsi-
rašė per 1000 savanorių, kurie padėjo
susigaudyti atvykėliams iš atokiau-
sių Lietuvos miestų ir kaimų, o ir iš už-
sienio valstybių. Kauno Santakoje su-
sirinko per 100 tūkstančių piligrimų ir
smalsuolių, susitikime su popiežiumi
dalyvavo 1 400 dvasininkų iš Baltijos
valstybių, o spaudos centre dirbo žur-
nalistai iš įvairių pasaulio šalių, no-
rėdami nušviesti šį vizitą. Ar 1 mili-
jardo 200 tūkstančių valstybės – Kata-
likų Bažnyčios – piliečių vadovas at-
vyko tik pas katalikus?  Ne. Ir tą ne sykį
popiežius Pranciškus pabrėžė susiti-
kimų Lietuvoje metu. Jis atvyko pas vi-
sus žmones, kalbėjo ne tik Bažnyčios,
bet ir valstybės vadovams, sveikino vi-
sus žmones, kurie „atveria savo namų
ir savo tėvynės duris”, taip pat ir kitų
krikščionių konfesijų narius. Svarbu
tai, kad Lietuva sulaukė ne tik Vy-
riausiojo ganytojo dėmesio, padrąsi-
nimų, tkėjimo sustiprinimo, bet ir la-
bai konkrečių užduočių ateičiai. Ta-
čiau apie viską iš eilės.

Pirmiausia popiežius Pranciškus
apsilankė Lietuvos Respublikos prezi-
dentūroje. Po susitikimo su preziden-
te Dalia Grybauskaite ir apsikeitimo
dovanomis – įprastinis dviejų valstybių
vadovų mandagumo gestas – Daukan-
to aikštėje susirinkusiems vyriausybės
ir diplomatinio korpuso nariams, pi-
lietinės visuomenės atstovams prezi-
dentė pasakė sveikinimo žodį, dėko-
dama popiežiui už tokią dovaną vals-
tybės šimtmečio proga ir kad pasaulio
žemėlapyje jis pirmiausia pastebi ma-
žesniuoius. Prezidentė priminė, kad

P o p i e ž i u s Pranciškus Lietuvoje

Vatikanas visada rėmė Lietuvos laisvės
idėją, tai buvo valstybė, viena pirmų-
jų pripažinusi atkurtą Nepriklauso-
mybę, o sovietų okupacijos metais iš-
saugojo ir Lietuvos ambasadą – „vil-
tingą laisvės pažadą”. Ir jis išsipildė.
Dalia Grybauskaitė atkreipė dėmesį į
jaunimą, kurie jau augo laisvės švie-
soje. „Kartu su jais įsiklausome į Jūsų
raginimą susitelkti dėl žmogiškesnio

pasaulio. To, kuriame bus mažiau skur-
do,  skausmo ir daugiau užuojautos”,
– tam tikrą savo pažadą popiežiui iš-
sakė prezidentė. 

D. Grybauskaitė neatsitiktinai at-
kreipė dėmesį į jaunimą kaip valstybės
ateities viltį, nes popiežius Pranciškus
dažnai savo kalbose mini jaunimą,
drąsina ir akina jį konkretiems dar-
bams Kristaus vynuogyne. Štai ir savo

kalboje Daukanto aikštėje, pacitavęs ei-
lutes iš Lietuvos himno „Iš praeities
tavo sūnus te stiprybę semia”, jis pa-
brėžė, kad „semtis jėgų iš praeities reiš-
kia skirti ypatingą dėmesį jaunimui,
kuris yra ne tik Valstybės ateitis, bet ir
dabartis, jei tik sugebės neprarasti ry-
šio su tautos šaknimis”. Svarbus ir
reikšmingas įpareigojimas valdžios
atstovams, kai dėl tam tikrų politinių
sprendimų nepriėmimo jaunuoliai
emigruoja iš tėvynės, nors kartais dėl
to ir gresia netekti Lietuvos pilietybės,
nukirsti šaknis, maitinančias lietu-
viškąją tapatybę. „Tauta, kurioje pa-
kanka vietos augti ir dirbti, padės jau-
niems žmonėms jaustis svarbiems au-
džiant socialinį ir bendruomeninį au-
dinį. Taip visi galės su viltimi žvelgti
į ateitį. Lietuva, apie kurią jie svajoja,
priklausys nuo nenuilstančių pastan-
gų skatinti tokią politiką, kuri jaunus
žmones ragintų aktyviai dalyvauti vi-
suomeniniame gyvenime. Tai taps vil-
ties sėkla, nes suteiks pagreitį dina-
miškam procesui, kuriame šios tautos
‘siela’ ir toliau spinduliuos svetingu-
mu: svetingumu svetimšaliui, svetin-
gumu jaunimui, vyresnio amžiaus
žmonėms ir neturtingiesiems, galiau-
siai – svetingumu ateičiai”, – savo vieš-
nagės pirmojoje kalboje sakė popiežius
Pranciškus patikindamas prezidentę,
kad Katalikų Bažnyčia, kaip iki šiol, ne-
gailės pastangų ir visokeriopai prisi-
dės, kad Lietuva galėtų išpildyti savo
pašaukimą – „tapti bendrystės ir vilties
tiltu”. 

Ši, kaip viso vizito metu pasakytos
popiežiaus kalbos sulaukė aktyvios
reakcijos oficialioje žiniasklaidoje ir so-
cialiniuose tinkluose. Kaip ir jo susi-
tikimai su jaunimu bei dvasininkija,
kuriuos nušviesiu artimiausiame ra-
šinyje. 

Popiežius Pranciškus su Lietuvos jaunimu, kurį jis pavadino valstybės ateities viltimi.                                              Dainiaus Labučio nuotr.

Prie Vilniaus Aušros vartų.                                                         Vatikano žinių tarnybos nuotr.



nors tauta ima manyti esanti pranašesnė už kitą, tu-
rinti daugiau teisių nei kita, daugiau privilegijų iš-
likti arba užkariauti. Kokias priemones siūlo Jėzus?
Kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų širdyje ar
kurios nors visuomenės ar tautos mentalitete – tap-
ti pačiu paskutiniu ir visų tarnu. Būtent ten, kur nie-
kas nenori eiti, kur niekas neužklysta, pačiame ato-
kiausiame užkampyje ir tarnauti kuriant susitikimo
erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtaisiais. Jei
galia tam tarnautų, jei leistume Evangelijai per-
smelkti mūsų gyvenimus, tuomet solidarumo glo-
balizacija iš tiesų būtų tikrovė”.

Man patiko Popiežiaus metafora, ištarta Kaune,
apie Nerį ir Nemuną. Neris, įsiliejusi į Nemuną, ne-
praranda savasties. Ji tampa galingesnė, ji tampa Ne-
munu. Tą metaforą galima pritaikyti ir Lietuvos bu-
vimui Europoje. Mes neprarandame savęs būdami
Europoje, kaip bando gąsdinti nacionaliniai egoistai,
mes tiesiog tampame didesni, mes – Europa. O Po-
piežius Pranciškus yra stiprios Europos ramstis.

P.S. Kai Vilniaus oro uoste Popiežių sutiko Pre-
zidentė ir jam gėlyčių įteikė du vaikiukai, kurie buvo
parinkti todėl, kad mokėjo kalbėti itališkai ir galėjo
Šventąjį Tėvą pasveikinti jam suprantama kalba –
tautiniais drabužėliais aprengti berniukas ir mula-
tė mergaitė, „Facebook” pasirodė dainos „Laisvė”, ku-
rią mes giedojome Sausio 13-ąją ir tebegiedame su aša-
romis akyse, autorės Erikos Masytės komentaras:
„Jau geriau ufo su Lietuvos tautiniais drabužiais, nei
juodaodė…” Ši atlikėja jau negyvena Lietuvoje, o mer-
gytė yra Lietuvoje dirbančios žurnalistės dukrytė. Tai
įrodymas, kad mes dar labai jauni ir mums dar labai
reikia dvasios mokytojų...
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Tai buvo prieš dvidešimt penkerius metus. Redaga-
vau krikščionių demokratų periodinius leidinius ir bu-
vau gavusi kvietimą į Šv. Jonų bažnyčią Vilniaus uni-
versitete, kur vyko inteligentų susitikimas su po-
piežiumi Jonu Pauliumi II. Man tai buvo neišdildomo
įspūdžio įvykis. Pirmiausia todėl, kad, kaip vėliau ra-
dau žinovų įvardinta, Jonas Paulius II tuomet pasa-
kė vieną geriausių savo kalbų. Bet svarbiausia – aš
sutikau jo žvilgsnį, kurį nešiojuosi visus šiuos dvi-
dešimt penkerius metus. Kai Jis atsisveikindamas ėjo
tarp bažnyčios suolų, paliesdamas žmones rankomis
ir apglėbdamas žvilgsniu, mūsų akys susitiko. Jam tai
buvo gal milijonasis ar net kelimilijonasis padova-
notas žvilgsnis, man tai buvo vienintelis. Pasijutau
palaiminta. Tada negalėjau žinoti, kad jis taps šven-
tuoju, nors iš tiesų juk tuomet jis jau buvo šventasis,
tai kas, kad pavadintas tuo vardu buvo vėliau, ir aš
tai patyriau. Kai per šio Popiežiaus vizitą žurnalistei
viena moteris iš Klaipėdos sakė, kodėl ji čia atvyko
norėdama sugauti Jo žvilgsnį, aš ją labai supratau.
Tai taip ypatinga.

Popiežiaus Pranciškaus man neteko sutikti, su-
sitikimus su juo Lietuvoje stebėjau televizo-
riaus ekrane nuošaliame kaime, bet tai ne-

reiškia, kad aš nesusitikau su Juo. Aš susitikau ir
su šiuo Popiežiumi, tik mano kontaktas buvo kitoks,
bet irgi labai jaudinantis. Popiežius žavėjo ir savo
paprastumu, ir savo nepaprastomis kalbomis, ku-
rias, atrodo, rašė koks nors lietuvis (o ką gali žino-
ti!), tokios jos buvo mums suprantamos ir norimos
išgirsti. Ir dar – šio popiežiaus vizito metu aš su-
pratau, kodėl visi popiežiai yra garbinami, kodėl sie-
kiama su jais susitikti, pelnyti jų palankumą, pa-
gauti žvilgsnį – juk jie yra savo meto išminčiai, iš-
rinktieji, mūsų dvasios tėvai. 

Kitą tikintį reikia gerbti

Popiežiaus Pranciškaus vizitas buvo sėkmingas
visomis prasmėmis. Jis iš čia išsivežė mūsų pagar-
bą, o mes pasitikrinome, sutvirtėjome. Esame ypač
pamaloninti, pagerbti, išaukštinti pasaulyje, nes to-
mis dienomis Lietuvos vardas vėl plačiai skambė-
jo. Tai buvo atgaiva mūsų sieloms, nes tomis die-
nomis mes nesibarėme, vienas kito nekaltinome, te-
levizijos nerodė politikų, vietos neliko ir mergelėms
iš „elito”, kurios dar kartą tekėjo ar dar kartą sky-
rėsi. Tomis dienomis mūsų mintys ir žvilgsniai buvo
nukreipti į kilnesnius dalykus. Žinoma, tų, ku-
riems tas žmogus ir tas vizitas buvo svarbus. Buvo
ir tokių, kuriems katalikų popiežiaus vizitas nebuvo
svarbus. Vienas iš jų buvo valdančiosios partijos va-
dovas Ramūnas Karbauskis. Jis žurnalistams pa-
reiškė, kad neis susitikti su popiežium, nes jis ne to
tikėjimo – jis esąs pagonis. Kokio primityvumo rei-
kia būti politikui, kad jis nesuprastų, jog Lietuvą ap-
lankė galingiausias pasaulio vadovas, ir dar toks va-
dovas, kuris nesinaudoja savo galia ir savęs ne-
aukština, atvirkščiai – nusižemindamas plauna
vargšams kojas, kuris moko pasaulį gyventi taikiai
ir mylėti artimą, kuris ragina suprasti kitaip gal-
vojantį. 

Gal pagaliau dabartinės valdžios rinkėjai, ku-
rie tūkstančiais dalyvavo susitikimuose su Popie-
žiumi, supras, kokią prastą valdžią jie mums išrinko.
Karbauskis dedasi esąs tikinčiu pagonimi. Nieko pa-
našaus. Jeigu jis būtų tikintis, jis suprastų, kad kitą
tikintį reikia gerbti. Nors, manau, kad nėra to blo-
go, kad neišeitų į gera – Karbauskis pats save nu-
vainikavo, ir rinkėjai jam to tikriausiai nedovanos. 

O visų didžiųjų konfesijų Lietuvoje autoritetai
susitikime su katalikų Popiežium dalyvavo – ir sta-
čiatikių, ir protestantų, ir unitų, buvo atvykę dva-
sininkų ir maldininkų netgi iš Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos ir kitur Europoje, dalyvavo kitų tikėjimų
žmonių ar net ateistų. Štai minioje Prezidentūros
aikštėje ar Kaune šv. Mišių metu tarp politikų galėjai
matyti socialdemokratus – Zigmantą Balčytį, Juo-
zą Oleką, o Antaną Vinkų netgi pastebėjau žinantį,
kaip tikintysis turi elgtis Mišių metu, ko nežino net
ne vienas save laikantis tikinčiuoju. 

Ne tik apsivalėme, bet ir praturtėjome

Tie, kurie Popiežiaus vizitą patyrė Lietuvos vals-
tybinės televizijos ekrane, buvo vedami įdomių ir su-
pratingų komentatorių, ir tai dar labiau pagilino
mūsų įspūdį, žinias ir supratimą apie Popiežiaus as-
menį bei Vatikano politiką. Vilniuje vykusius įvy-
kius komentavo ypatingos iškalbos kunigas, ka-
riuomenės kapelionas Algirdas Toliatas (pvz., pri-
siminęs popiežiaus Pranciškaus pasakymą: geriau
išeiti į gatves ir susitepti, negu sėdėti zakristijoje ir
likti steriliam) ir dar vienu kampu atsiskleidęs bu-
vęs ambasadorius JAV, Seimo narys dr. Žygimantas
Pavilionis. Jį norisi paminėti išskirtinai. Prisime-
nu jį jauną krikščionį demokratą iš netikinčiųjų šei-
mos, kuris baigdamas universitetą diplominį darbą
rašė apie šventojo Pranciškaus Asyžiečio doktriną,
o daktaratą gynėsi iš Vatikano politikos. Matyt, to-
dėl jis ir buvo pakviestas komentuoti Popiežiaus vi-
zito. Iš jo pastebėjimų, tiesiogiai nesusijusių su Po-
piežiaus vizitu, įsiminė frazė, kurią jam yra ištaręs
vienas bičiulis Izraelio politikas. Žydas paklausęs
jo – kiek Lietuvoje yra tikinčiųjų, ir kai šis pasakęs
kažkurį skaičių, bičiulis pareiškęs: tiek žmonių eis
ginti tėvynės. Labai toli veda ši mintis, kuri verta
platesnių pamąstymų. 

Ne kartą komentatorių buvo paminėta, kad
nesvarbu išgirsti, ką sako mūsų dvasios vadovas pa-
saulyje, svarbu – ar išgirdę jo pamokymus pasikei-
sime, ar bus rezultatų.

Išgyvenimai

Pati negaliu vertinti šio vizito svarbos Lietuvai
ir Lietuvos visuomenei, tai padarys profesionalai,
tegaliu papasakoti, ką pati išgyvenau. Supratau, kad
šias dvi dienas pasaulio katalikų centras buvo Lie-
tuvoje. Mačiau tūkstančius besidžiaugiančių žmo-
nių, tai reiškia, kad Lietuvoje buvo šventė – didžiulė,
masinė, kaip Baltijos kelias, pirmieji mitingai At-
gimimo metais ir popiežius Jono Pauliaus II, kuris
1993 m. buvo atvykęs mus pasveikinti ir sustiprin-
ti atsidūrusius laisvėje bei pasimetusius, vizitas. Po-
piežius Pranciškus atvyko mus sustiprinti jau gy-
venančius laisvėje, bet, ko gera, labiau pasimetusius
– susipriešinusius ir išretėjusius. Mums tikrai rei-
kėjo palaiminimo ateičiai. Popiežius kalbėjo apie
mus, apie mūsų misiją – kaip tiltą tarp Rytų ir Va-
karų, jis norėjo pasakyti, kad mes svarbūs – kaip
svarbus tiltas, be kurio negalima pasiekti kito
kranto. Jis kalbėjo apie blogį ir perspėjo jam nepa-
siduoti. Jis kalbėjo apie Sibirą ir kančią. Jis užjautė
žydus, kurių tūkstančiai buvo nužudyti mūsų že-
mėje. Jis kalbėjo apie tautą ir iš Kauno perspėjo pa-
saulį ir mus kiekvieną nepasijusti išskirtiniais, – ma-
tyt, šią mintį jam kelia pasaulyje gimstantis nacio-
nalinis egoizmas. Jis ragino išmokti laiku pastebėti
pagundą būti pirmiems ir būti pranašesniems už ki-
tus, nes „pagunda gali užsimegzti kiekvieno žmo-
gaus širdyje. Kiek kartų yra atsitikę taip, kad kuri

Mano susitikimas su Popiežiumi

Šventasis Tėvas palietė daug rankų ir širdžių.
D. Labučio nuotr.

R. Guigos nuotr.
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuvos nepriklausomos valsty-
bės atkūrimo šimtmečiui paminėti
turbūt nebuvo gražesnės kultūros

renginių kupinos savaitės kaip birželio
30- liepos 6 d. vykusi Dainų šventė Vil-
niuje bei Kaune. Čikagos ir jos apylin-
kių lietuviams atstovavo net kelios šo-
kių grupės bei du chorai: Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras
„Vyturys” ir Lietuvių meno ansamblis
„Dainava”, vadovaujami Dariaus Poli-
kaičio. 30  jaunųjų „Vyturio” daininin-
kų dalyvavo pačioje Dainų šventėje, o
LMA „Dainava”, atvežusi pusšimtį cho-
ristų, surengė ir daugiau pasirodymų.

Ten, kur gimė Lietuvos 
dainų šventės

Pirmasis svarbus ir, beje, simbo-
liškai prasmingas pasirodymas – bir-
želio 30 d. Kaune – mieste, kur prieš 94-
erius metus gimė lietuviškos Dainų
šventės. Tą vakarą Dainų slėnis aidė-
jo nuo Lietuvos bei iš užsienio sugu-
žėjusių šokėjų ir choristų. Šalia gau-
siausios „Dainavos” – kiti  išeivijos cho-
rai: iš Los Angeles („Los angelai”),
Montrealio („Balsas”), Toronto (vaikų
choras „Gintarėliai”). 

Nors „Dainava” yra nuolatinė Lie-
tuvos dainų švenčių dalyvė, šiemetinis
renginys –  pirmasis, kai dainavie-
čiams buvo suteikta garbė Čikagai bei
visoms JAV atstovauti Dainų dienoje
Kaune. Įvairiaspalvėje programoje – ir
specialiai šiai progai skirti kūriniai,
tarp kurių – gana sudėtingas, estiškai,
latviškai ir lietuviškai atliktas estų
kompozitoriaus Andres Lemba „Kutse
jaanitulele – aicina jums uz jaunu ugu-
ni” („Kvietimas prie Joninių laužo” –
trijų tautų liaudies dainų pynė), ku-
riam dirigavo Kull Joosing iš Estijos.
Na, o dainaviečiams buvo ypač malonu
su kitais chorais pagal Maironio eiles
atlikti savo meno vadovo Dariaus Po-
likaičio sukurtą bei diriguotą kūrinį
„Dainų dainelės”. Tokiomis akimir-
komis nepaprastai gera patirti, kokią
vienijančią galią turi muzika – ne-
svarbu, kokia kalba ar kur gimusio ji
atliekama. Šitokią simbolišką giją ne
vienas pajutome „Dainų dainelėse”,
prisijungus solistams Rasai Serrai iš
Klaipėdos bei čikagiškiui Mariui Po-
likaičiui. Ir tas bendradarbiavimas
gyvas jau trejetą metų – nuo 2015-ųjų
Čikagoje vykusios X Šiaurės Amerikos
dainų šventės, kuriai pastarasis kūri-
nys specialiai buvo parašytas, o solis-
tų partijos atliktos tų pačių daininin-
kų. 

Kas dalyvavo Dainų dienoje ar
matė nuotraukas, turbūt atpažino dai-
naviečius, vilkėjusius ryškiai gelto-
nus marškinėlius. Visi choristai, pa-
sipuošę geltonai, žaliai ir raudonai,
kartu sudarė Lietuvos trispalvę. Tą va-
karą apėmė sunkiai žodžiais nusako-
mas vienybės jausmas, sustiprintas
to, kad dainininkai, šokėjai ir žiūrovai
Dainų slėnyje buvo arti vieni kitų –
juos jungė ne tik daina, bet ir paties slė-
nio išsidėstymas. Viena dainavietė ši-
taip apibūdino savo ir artimųjų jaus-
mus po Dainų dienos Kaune: „Mano ar-
timiesiems ir draugams Kauno Dainų
šventė labai patiko ir man sukėlė daug
sentimentų, nes Dainų slėnis po ąžuo-

LMA „Dainava”: Po Lietuvos šimtmečio Dainų šventės – miuziklas Čikagoje

lais yra šventa vieta. Man ten teko dai-
nuoti labai daug švenčių, ir dainuojant
šią vasarą kartu su ‘Dainava’ kai ku-
rias dainas ašaros riedėjo”.

Draugystė su 
„Dagilėliu” tęsiasi

Lietuvių meno ansamblio „Daina-
va” pažintis su Šiaulių berniukų ir jau-
nuolių choru „Dagilėlis” 2017-aisiais
užsimezgė JAV, kai abiem chorams
kartu teko dainuoti Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje Lemont, IL, bei
Navy Pier pramogų centre įkurtame
Crystal Garden Čikagos miesto centre.
Tuo metu „Dagilėlis” keliavo po JAV, at-
liko įvairius koncertus lietuvių vi-
suomenei ir dalyvavo JAV muzikos
festivalyje. Svečiai maloniai nustebino
savo disciplina, jaunatviška energija ir
sudėtingų kūrinių įvairove. Glaudūs
chorų vadovų Remigijaus Adomaičio

bei Dariaus Polikaičio ryšiai nenu-
trūko, ir 2018 m. liepos 2 d. nutarta su-
rengti bendrą chorų pasirodymą Šv.
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Kon-
certas, vienas iš Kazickų šeimos fondo
bei Religinės muzikos centro organi-
zuotų Sakralinės muzikos ciklo ren-
ginių, buvo įtrauktas į Šv. Kristupo mu-
zikos festivalio koncertų sąrašą. Ne-
mokamas renginys sulaukė daug žiū-
rovų, kurie išgirdo atskirai chorų at-
liekamus G. Faure, G. F. Handel, G. Cac-
cini, W. A. Mozart, V. Miškinio, K.
Daugirdo, V. Jakubėno ir kitų kompo-
zitorių kūrinius. O abu chorai kartu
baigė programą kūriniais „The
Ground” (O. Gjeilo), „Praise His Holy
Name” (K. Hampton), „Kur giria ža-
liuoja” (J. Gudavičius), „Tėvynei giedu
naują giesmę (V. Augustinas)” ir „Lie-
tuva brangi” (J. Naujalis). LMA „Dai-
nava” choristai Agnė Giedraitytė, Dai-
na Polikaitytė, Rima Birutienė, Šarū-

nas Daugirdas ir Martynas Matutis at-
liko dainų solo partijas, fleitos – dai-
navietė Gloria Vaišnys. Viena choristė
vėliau prisiminė: ,,Mūsų koncertas su
‘Dagilėliu’ Šv. Kazimiero bažnyčioje
taip pat labai patiko visiems atėju-
siems mano pakviestiems žiūrovams ir
didelį įspūdį padarė mūsų atlikta dai-
na ‘Please, Stay’. Iš žiūrovų buvo labai
daug teigiamų pasisakymų, matėsi
daug verkiančių veidų. Man buvo sun-
koka nematyti susijaudinusių žiūrovų,
nes buvau labai arti jų sakydama žo-
džius, bet turėjau save tvardyti, kad
pati neapsiašaročiau, nes susijaudi-
nus garsiai išsakyti jaudinančius žo-
džius tikrai nėra lengva!”

„Dainava” – Čiurlionio namuose

Po intensyvių pirmųjų dienų Lie-
tuvoje dainaviečiams buvo suteikta
nuostabi dovana – liepos 3 d. apsilan-
kėme Čiurlionio namuose, susitiko-
me su jų direktoriumi prof. Roku Zu-
bovu. Choro draugystė su Roku ir So-
nata Zubovais užsimezgė prieš dauge-
lį metų, kai „Dainava” dalyvavo jų
ruoštame M. K. Čiurlionio festivalyje
Čikagoje, Lietuvos tūkstantmečio pro-
ga 2009-aisiais kartu koncertavo Či-
kagos Harris teatre. O tą gražų liepos
rytą mūsų mielas bičiulis nepaprastai
šiltai ir jaudinančiai pristatė Čiurlio-
nio muziką ir meną. Ne tik žodžiu, bet
ir  jausmingai fortepijonu atlikdamas
savo prosenelio kūrinius, jis nuskrai-
dino visus daugiau nei šimtą metų at-
gal, suteikdamas mums galimybę pa-
justi paties Konstantino Čiurlionio en-
tuziazmą bei idealizmą, to meto lietu-
vių meno kūrėjų susibėgimų šurmulį,
jo romantiškos meilės Sofijai jaudulį,
didžiulį jo norą tobulinti lietuvių kal-
bos žinias bei ryžtą savo darbus skirti
Lietuvai. 

Tai buvo tikra atgaiva dvasiai ir
įkvėpimas tolesnei lietuviškai veik-
lai…

Paminėta Mindaugo 
karūnavimo diena

Liepos 6-oji, Mindaugo karūnavimo
diena, išaušo šilta ir saulėta. „Daina-
vai” kartu su mergaičių choru „Ugne-
lė” iš Vilniaus bei Raseinių „Šatrija”
buvo suteikta garbė sugiedoti Lietuvos
himną. Visi trys chorai atliko ir G. Pa-
škevičiaus dainą „Mano kraštas”. Iš-

Prisiminimai apie praėjusios vasaros koncertus Lietuvoje ilgai lydės ir didelius, ir mažus ansamblio narius. 

Dainaviečiai eisenoje Gedimino prospekte. ,,Dainavos” archyvo nuotraukos

Linkėjimai visiems iš Vingio parko!
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Pianola ir ja groti skirti muzikiniai riti-
nėliai tai toks XX a. pradžios JAV muzi-
kinės kultūros reiškinys, apie kurį dau-
gelis šiuolaikinių žmonių nėra girdėję.
Tie, kurie atėjo į Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje rugsėjo 14 dieną vy-
kusią muzikologo iš Lietuvos prof. dr.
Dariaus Kučinsko paskaitą, galėjo ne tik
pasiklausyti jo pasakojimo bei pianolos
melodijų. 

Renginio dalyviai ir patys turėjo
progą pabandyti pamuzikuoti
šiuo į pianiną panašiu instru-

mentu. Tam, kad galėtumei groti pia-
nola, nebūtinas muzikinis išsilavini-
mas. Tereikia stipriau minti dumplių
pedalus ir instrumentas, „skaityda-
mas” muzikinio ritinėlio perforaciją,
ima skleisti muziką. 

Gal todėl pianolos buvo tokios po-
puliarios amerikiečių namuose. Juk
smagu pasikvietus svečių juos pa-
linksminti pamėgtomis melodijomis.
Svečiai susiburdavo prie šio mechani-
nio pianino ir ne tik klausydavosi mu-
zikos, bet ir patys pagal ją dainuodavo. 

Pianolos stovėdavo ne tik priva-
čiuose namuose, bet ir salūnuose, res-
toranuose. D. Kučinsko teigimu, dai-
navimas pagal pianolos muziką buvo
tarsi to meto karaokė. Yra ritinėlių ir
su dainų žodžiais, kurie būdavo sura-
šyti skiemenimis iš apačios į viršų. Ri-
tinėliui sukantis ir tuo metu skambant
muzikai, dainuotojai galėjo skaityti
tuos žodžius. 

Pianola – pasiturinčiųjų 
„žaisliukas”

Susirinkusiems buvo įdomu pas-
kaitos autoriaus paklausti daugelio
dalykų. Pavyzdžiui, kiek kainuodavo
vienas muzikinis ritinėlis? Kiek jame
būdavo įrašyta melodijų? Ritinėlio be
žodžių kaina –75 centai, o tie, kuriuo-
se būdavo įrašyti dainos žodžiai, kai-
nuodavo net visą dolerį. Tai tuo metu,
apie 1920–1925-uosius metus, ši suma
būdavo laikoma nemažais pinigais.
Neretai eilinis darbininkas vieną do-
lerį (arba pianolos ritinėlį) uždirbdavo
per visą darbo dieną. Paprastai viena-
me ritinėlyje būdavo įrašyta viena
arba dvi melodijos. 

Nepigus būdavo tas malonumas –
namuose turėti pianolą. Tokią pra-
bangą galėdavo sau leisti tik viduri-
niosios klasės amerikiečiai. Tačiau D.
Kučinsko teigimu, muzikavimas pia-
nola buvo toks populiarus, kad per
metus Amerikoje būdavo išleidžiama
per milijoną vienetų ritinėlių. O pia-
nolų pardavimai XX a. pradžioje Ame-
rikoje nusileido tik automobilių par-

Paskaitoje – grįžimas į pianolų amžių

davimams. Ši muzikavimo mechaniniu
pianinu mada Amerikoje  gyvavo kelis
dešimtmečius. Vėliau atsiradus nau-
joms garso įrašymo technologijoms, o
ir dėl savo dydžio šie muzikos instru-
mentai prarado savo buvusį populia-
rumą.

JAV lietuviai leido tautinius 
ritinėlius

Lietuviai, tuo laikotarpiu gyvenę
Amerikoje, taip pat „užsikrėtė” pia-
nolos muzikos mada. D. Kučinskas,
remdamasis savo tyrinėjimais, teigė,
kad per 1916–1932 metus buvo išleista
400 pavadinimų lietuviškos muzikos ri-
tinėlių. Populiariausios buvo polkos,
valsai, liaudies dainos. Lietuviai buvo
viena iš kelių etninių bendruomenių
(šalia lenkų, žydų, italų, čekų, vokiečių,
ispanų), kurios leido savo tautinės mu-
zikos ritinėlius. Lektoriaus nuomone,
tas pianolos muzikos populiarinimas
Amerikos lietuvių bendruomenėje yra
sietinas su kompozitoriaus Jono Že-
maičio, gyvenusio Pennsylvanijoje,
vardu. Jis buvo pagrindinis lietuviškos
muzikos ritinėlių leidybos entuziastas. 

Pirmasis ritinėlių 
tyrinėtojas Lietuvoje

Pats D. Kučinskas papasakojo, kad
pianolos ritinėlius pirmą kartą pama-
tė prieš daugiau nei dešimtmetį, lan-
kydamasis Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. Tuomet jais ir susidomėjo ir
ėmė tyrinėti. Paaiškėjo, kad Lietuvoje
apie šią JAV populiarią muzikinės kul-
tūros sritį nebuvo žinoma. 

„Lietuvą pianolų mada aplenkė.
Man pavyko išsiaiškinti, kad tarpu-
kario Lietuvoje viena privati muzikos
parduotuvė prekiavo pianolomis, at-
vežtomis iš Vokietijos. Tačiau tikėtina,
kad šių instrumentų buvo nupirkta
labai nedaug – gal tik keli, nes tuo metu

kilmingose vėliavų kėlimo apeigose
dalyvavo Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, įvairių kraštų diplo-
matai, garbės sargyba, net senovės
laikų karinėmis uniformomis apsi-
rengę žmonės, šaudę iš patrankų. Po iš-
kilių vidudienio apeigų buvo laikas
ruoštis eisenai į Vingio parke vyk-
siančią Dainų šventę.

Visi keliai vedė į Vingio parką

Eitynėse Vilniaus gatvėmis nuo
Katedros dalyvavo gausus būrys Dainų
šventės dalyvių – dirigentai, šokėjai,
dainininkai iš viso pasaulio, ne vien iš
Lietuvos: Šiaurės ir Pietų Amerikos,
Europos (moterų choras iš Austrijos),
Australijos bei Azijos (vyrų choras iš
Japonijos). Susirinkusieji pažiūrėti
šventinės eisenos mojavo, sveikino,
dėkojo. Visų keliai vedė į Vingio parką. 

Su didžiule meile lietuviškai dai-
nai, iš visos širdies buvo atliktas visas
šventės repertuaras. Dainavo, lingavo
mišrūs chorai, vyrai, moterys, vaikai.
Kiekviena dalis turėjo atskirą pavadi-
nimą: „Lietuva, tėvyne mūsų, tu did-
vyrių žeme”, „Tegul tavo vaikai eina
vien takais dorybės”, „Ir šviesa, ir tie-
sa mus žingsnius telydi”, „Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi”. Sudainuotos
ir tradicinės lietuvių liaudies dainos,
ir šiuolaikiniai kūriniai, akompanuo-
jami Lietuvos kariuomenės orkestro,
instrumentinės grupės, diriguojami
nusipelniusių Lietuvos ir užsienio
chorvedžių, tarp jų – ir LMA „Dainava”
vadovo Dariaus Polikaičio. Sutartu
laiku visas Vilniaus Vingio parkas –
chorai ir žiūrovai – kartu su pasaulio
lietuviais sugiedojo Tautišką giesmę.
Ketverius metus laukta šventė baigėsi.

Kaip ir visuomet, LMA „Dainava”
į Lietuvą keliavo atstovauti Čikagai bei
JAV išeivijos lietuviams, parodyti pa-
garbą ir meilę Lietuvai bei lietuviškai
dainai, aplankyti gimines, draugus ir
mielas vietas. Iš Lietuvos nepriklau-
somos valstybės atkūrimo šimtmetį
paminėjusios Dainų šventės, kitų ren-
ginių parsivežta gausybė įspūdžių ir
malonių prisiminimų. Nuotraukose
išliks tų akimirkų nuotrupos...

Naujas sezonas, nauji 
įdomūs renginiai

Pastarasis sezonas dainaviečiams
prasidėjo anksčiau nei įprasta. Neati-
dėliojant tęsiamos pavasarį pradėtos
intensyvios repeticijos, ruošiantis svar-
biausiam šio rudens renginiui – Čika-
gos auditorijon atvežamam neeilinio
susidomėjimo Lietuvoje sulaukusiam
miuziklui „Žygimanto Augusto ir Bar-
boros Radvilaitės legenda”. Atvyksta 56
atlikėjai iš Lietuvos, „Dainavai” pati-
kėta atlikti choro partiją. Tai bus vie-
nintelis pasirodymas JAV, rengiamas
Lietuvos šimtmečio proga. 2014 m. mu-
ziką sukūrė Kipras Mašanauskas, lib-
retą – Romas Lileikis, scenografiją –
Marijus Jacovskis, kostiumus – Juozas
Statkevičius. Režisierė ir choreografė
– Anželika Cholina. Spektaklis vyks
spalio 6 d. 7:30 val. v. Auditorium teat-
re (50 E. Congress Pkwy, Chicago)
miesto centre. Beje, įdomus faktas: ka-
daise šioje salėje Čikagos lietuvių ope-
ra pastatė A. Ponchielli „I Lituani”. 

Bilietus įsigysite Auditorium te-
atro tinklalapyje www.AuditoriumT-
heatre.org arba tel: 312-341-2300. Jie
platinami ir „Old Vilnius”, „Smilga”,
„Lithuanian Plaza”, Pasaulio lietuvių
centro (PLC) bei Marquette Parko Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
raštinėse. Galima kreiptis tel.: 708-668-
6214. Planuojama, kad bus organizuo-
jami autobusai iš PLC. Vietas būtina
užsisakyti iš anksto tel.: 708-288-6662.

Bandymas patiems pamuzikuoti mechaniniu pianinu – smagus užsiėmimas.

Klausytojai pradžioje klausėsi, vėliau patys klausinėjo.                    V. Petrauskienės nuotraukos

jiems nebuvo pakankamai pasiturinčių
pirkėjų”, – sakė D. Kučinskas. 

Jis tapo pirmasis ir kol kas vie-
nintelis šios lietuvių muzikinės kul-
tūros rūšies tyrinėtojas Lietuvoje. Pro-
fesorius yra  paskelbęs  keliolika moks-
lo straipsnių, taip pat sudaręs katalo-
gą „Lietuviška muzika pianolai”, o
kartu su dr. Rimantu Astrausku – ant-
ologiją. 

Katalogo autorius tvirtina, kad
šiuo metu yra atrasta tik pusė (200) iš-
leistų ir suregistruotų lietuviškos mu-
zikos ritinėlių. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje sukaupta didžiausia jų
kolekcija – daugiau nei 100 vienetų. 

Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje yra 70 ritinėlių,
įsigytų tik 2015 m. Dar šių pianolai skir-
tų muzikos įrašų yra saugoma Litua-
nistikos tyrimų ir studijų centre Či-
kagoje, Putname esančiame Amerikos
lietuvių kultūros archyve ir privačio-
se Amerikos lietuvių muzikų kolekci-
jose. 

Paskaitos metu D. Kučinskas savo
pasakojimą iliustravo nuotraukomis,
muzikos įrašais, atsakė į klausimus.
Tai, kad profesoriaus paskaita vyko
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje –
nėra atsitiktinis dalykas. Gavęs BAFF
(Baltic-American Freedom Founda-
tion) stipendiją, jis Balzeko muziejuje
saugomame muzikos archyve  jau dau-
giau nei pusmetį atlieka mokslinį ti-
riamąjį darbą. D. Kučinskui tarpinin-
kaujant, muziejus įsigijo gerai išlaikytą
ir kokybiškai skambančią pianolą, ku-
ria pirmą kartą buvo pagroti tame ar-
chyve esantys kai kurie prieš beveik
100 metų išleisti muzikos įrašai.  

Štai kaip atrodo pianolos ritinėlis, kuriame
įrašyta muzika.
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Sielos troškuliui numalšinti
Kelionės dienoraščiai (IV)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 18 d. laidoje

Atitaisymas. III dalies pavadinimas (rugsėjo 22 d.) tu-
rėjo būti – „Ir aš ten buvau”. Atsiprašome autoriaus.

Vilniuje harmoningai sugyvena įvairios religi-
nės konfesijos. Senamiestyje einamas pro šalį mėg-
davau užsukti į vis kitus maldos namus – jei ne mal-
delę sukalbėti, tai bent po interjerą pasižvalgyti. Di-
džiojoje g. 12 numeriu pažymėtas įspūdingas archi-
tektūrinis paminklas – Šv. Nikolajaus Stebukladario
palaikų Pernešimo cerkvė (Храм в честь Перенесения
мощей святителя Николая Чудотворца). Ji, kaip ir
daugelis Vilniaus šventyklų, pasižymi gilia ir įdomia
praeitimi. Apie 1350 m. šią cerkvę vietoje buvusios me-
dinės pastatydino Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Algirdo antroji žmona Julianija Tverietė. Kadangi XV
a. viduryje buvo priimtas įstatymas, draudžiantis
statyti naujas ir atnaujinti esamas stačiatikių šven-
tyklas, todėl sena ir apgriuvusi Šv. Nikolajaus cerkvė
nebuvo atnaujinama, ir tik 1514 m. etmonas Kons-
tantinas Ostrogiškis gavo karaliaus Žygimanto I lei-
dimą ant senų pamatų statyti naują cerkvę, kuri pa-
vadinta Didžiąja Nikolajaus cerkve.

Sekmadienį po Vasario 16-osios iškilmių, pasi-
jutęs kiek stipriau po mane užklupusio gripo,
nutariau užeiti į kitą mėgstamą sostinės šven-

tovę – Šv. Kazimiero bažnyčią. Čia, beje, pamaldos
vyksta ne tik lietuvių, bet ir rusų kalbomis. Tai pir-
moji ir seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje, lan-
kytojus giliai paveikianti savo grožiu. Tačiau baž-
nyčia pirmiausia, žinoma, yra ne pastatas, o žmonės
– kunigas, tinkintieji. Parapijiečių mylimas kunigas
tampa dideliu traukos centru. Tokia charizmatiška
asmenybė yra čikagiečiams gerai pažįstamas t. An-
tanas Saulaitis SJ. Likimas mane pamalonino – ke-
liai su t. Antanu suėjo seniai seniai – kai jis tik buvo
įšventintas kunigu. Prisimenu jį iš Tautinės skautų
stovyklos 1968 m. Custer, Michigane. Paauglystėje sa-
vanoriaudamas Juozo Žilevičiaus muzikologijos ar-
chyve dažnai jį matydavau jėzuitų vienuolyne Gage
Parke. Nuo 1988 metų jis kalbėdavo per mano (vėliau
– mūsų su Ramune) vedamas radijo laidas. Su t. An-
tanu ryšiai nenutrūko iki šiol, tad tik sustiprėjęs po
ligos bėgau jo aplankyti. 

Kalbėjomės apie viską, bet daugiausia – apie
praeitį ir Čikagos lietuvius, kuriuos jis nostalgiškai
ir pagarbiai prisimena. Sakiau, kad Čikagos lietuviai
taip pat jo labai pasigenda… Nemažai diskutavome
ir apie Jaunimo centro likimą. Čia jau t. Antano vei-
das apsiniaukė… 

Net nepastebėjau, kaip praėjo popietė. Pažadėjau
užeiti dar kartą. O štai į ,,Gintarinę vaistinę” pavė-
lavau - man kertant Rotušės aikštę, bažnyčios varpai
mušė 6 valandą vakaro, ir vaistinės darbuotoja prieš
nosį užrakino duris. Likau be ,,Gripex”! Šaltis vis dar
purtė, bet nėra padėties be išeities. Prisiminiau
žmonos receptą ir nubėgau į šalia esančią ,,IKI”. Nu-
sipirkau imbiero, citrinų ir šviecariškų sultinio ku-
belių. Grįžęs namo išsiviriau stiprų nuovirą – ir, pa-
tikėkite, jis labai padėjo. Nesakyčiau, kad kaip ran-
ka nuėmė, bet kaskart, pajusdamas viruso grįžimą,
pasivaišindavau tokiu karštu kokteiliu.

A-ū-ū, parduotuvės, kur jūs?

Buvau įpratęs maistą pirkti ,,IKI” prekybos cent-
ruose. Atrodė, kad ten didžiausias pasirinkimas ir pri-
einamiausios kainos. Tiesa, tų pačių lietuviškų
maisto produktų kainos kaimyninėje Lenkijoje yra
net 35 proc. pigesnės, tad nenuostabu, kad lietuvai-
čiai važiuoja pirkti maisto už savo šalies ribų. Nors
reklaminis ,,IKI” šūkis ,,Mes visi mylim maistą”
skamba viliojančiai, reikia pasakyti, jog sostinės cent-
re ar Senamiestyje tokių  didelių parduotuvių,  siū-
lančių šviežios mėsos, žuvies ir turinčių kitokių pre-
kių pasirinkimą, nedaug. Tekdavo ilgokai žygiuoti į
kone vienintelę centre, Jasinskio gatvėje esančią di-
delę parduotuvę su įvairiu prekių ir produktų asor-
timentu. 

Kasininkė pasiūlė už 87 centus įsigyti senjoro kor-
telę (negi atrodau toks senas!?). Nors ir nesu pensi-
nio amžiaus, pasinaudojau jos pasiūlymu, nes buvau
nusiteikęs pats gamintis maistą savo laikinajame
bute. Pirkdavau šviežią žuvį, o taipogi lepindavausi
jau paruoštais lietuviškais patiekalais – balandėliais,
bulvių plokštainiu, lietiniais, Kijevo kotletais… Visa
tai aš labai mėgstu. Pirkdamas  antradieniais dar gau-
davau ,,senjoro nuolaidą”.

Nukelta į 9 psl.

Nuostabus Šv. Nikolajaus Stebukladario palaikų Pernešimo cerkvės interjeras Vilniaus senamiestyje.

Paroda „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas 1918–1940 m.” sulaukė didelio žiūrovų dėmesio.
Asmeninio albumo nuotraukos

Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekos suruošto-
je parodoje  vyravo Laukžemio Newarke spausdinti ka-
lendoriai.

Antano Saulaičio veidas visada giedras – juolab prie kalė-
dinės eglutės! 
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GIEDRĖ VENCIUS

Ištisus metus menininkas dr. Aud rius Plioplys pro-
duktyviai dirba ir kartu stengiasi savo darbus prista-
tyti kuo gausesniam meno mylėtojų ratui, tačiau šis
ruduo nejučia tam pa išskirtiniu numatomų parodų
bei projektų gausa. Jau ne kartą kalbin tas meninin-
kas teigė, jog nepakanka vien kurti meną, reikia siek-
ti savo meno viešinimo visais įmanomais bū dais. Tad
tenka pastebėti, kad A. Pliopliui tai pavyksta ir jo
meno veiklos potvynis, kaip pats sako, šį rudenį už-
lies ne tik Čikagos miestą ir apy linkes, bet pasieks ir
New Yorką. 

Dr. Audrius 
Plioplys pradeda 
rudeninį parodų 
maratoną

„Sybil’s Mind: Purple” žurnalo Seizure viršelis.

„Cosmic Consciousness” instaliacija Oriental Institute Čikagoje.

„Sybil’s Mind: Purple”.

„Cosmic Consciousness” instaliacija Rockefeller Memorial Chapel.

Pirmuoju tokiu sustojimu taps Beverly prie-
miesčio apylinkėse organizuojamas „Beverly
Art Walk” ir „Studio Tour”, po to atskiri dr. A.

Pliop lio eksponatai pasirodys Turki jos konsulate, Či-
kagoje, dar vėliau University of  Chicago naujai
įsteigta me „Institute on the Formation of  Knowled-
ge”, o galiausiai pasiekę New Yorką pateks į Chelsea
meno rajone esančią galeriją. 

Išskirtinio interviu „Draugui” metu, kalbamės
su menininku dr. Audriumi Pliopliu apie artėjantį ru-
 deninį parodų maratoną ir kartu min timis nuklys-
tame į jau vykusius anksčiau meno projektus.

„Beverly Art Walk” ir „Studio Tour” tai kasmetiniai Be-
verly prie miesčio renginiai, sutraukian tys vis daugiau
meno mylėtojų, džiugu, kad šiais metais Jūs taip pat nu-
tarėte dalyvauti?

Tai jau penktieji „Beverly Art Walk” metai, or-
ganizuojami „Beverly Area Arts Alliance”, vietos me-
ninin kų grupės, priešakyje su Sal Camp bell and Mo-
nica Wilczak. Šiame projekte dalyvaujant šimtams
meninin kų, projektas buvo išplėstas įtrau kiant pa-
pildomą dieną meno studijų lankymams. 

Aš buvau asmeniškai paragintas dalyvauti abie-
jų dienų renginyje ir pristatyti savo šviesos skulp-
tūras – „Columns of  Thought”, dar šių metų pradžioje
rodytas University of  Chi ca go, Rockefeller Memorial
Chapel, po kurio Arvydas Reneckis parengė nuosta-
bų 3 minučių vaizdo įrašą, pa talpintą YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=swNwDKuI74s

„Studio Tour” prasidėjo sekmadienį, rugsėjo
23-čią, o „Beverly Art Walk”, šeštadienį, rugsėjo 29-
tą (Tri nity United Methodist Church, 9848 S Win-
chester Ave, Chicago, IL). Tas abi dienas stengiausi
būti prie savo dar bų tiek ilgai, kiek leido sveikata.

Šios mano šviesos skulptūros „Columns of
Thought” toliau tęs savo kelionę University of  Chi-
cago naujai įsteigtą „Institute of  Formation of
Knowledge”. Parodos atidarymas įvyks spalio 24 die-
ną, trečiadienį, nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v., adresu –
Un versity of  Chicago, 5737 S. University Ave. Chicago,
IL ir veiks iki pava sario. 

Galimą senosios Lietuvos ir Turkijos ryšį suformulavo
dar dr. J. Basanavičius, ar tai kažkaip įtakojo Jūsų ben-

dradarbiavimo su Turkijos konsulatu atsiradimą? 
Turkijos konsulato Čikagoje, ge neralinis kon-

sulas  gerb. Umut Acar, pakvietė suorganizuoti eks-
poziciją mano kosminės sąmonės serijos „Cos mic
Consciousness” tema. Origi nalūs šios serijos darbai
yra milži niš ko dydžio – 10x20 pėdų, kuriuos buvo už-
sakęs University of  Chicago ir ku rie prieš keletą
metų buvo eksponuojami Rockefeller Memorial
Chapel, o prieš metus – Oriental Institute Čika goje.
Du šios serijos darbai yra sukurti naudojant šimtus
fotografijų pada rytų archeologinėse Turkijos vietose.
Vienas atspindi hetitų imperiją, su seniausia kada
nors žinota indoeuropiečių kalba, o kitas – seniau-
sią žinomą miestą – Chatal Hoyuk. Tur kijos konsu-
late bus eksponuojamos žymiai mažesnės šių dvie-
jų kūrinių kopijos kartu su pagrindinėmis naudo-
tomis nuotraukomis ir neuronų reprodukcijomis.  

Nukelta į 9 psl.

„Columns of Thought” Rockefeller Memorial Chapel, University of Chicago, 2018 metų balandis.

Sigita ir Audrius Pliopliai vasaros saulėgrįžos metu Uni-
versity Club of Chicago. „Tikrai vasaros, ne žiemos”, – juo-
kiasi menininkas.               Asmeninio albumo nuotraukos.
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VALENTINAS ALEKSA

2018 m. rugsėjo 8 d. Kaune, Nemuno sa-
loje, suskambo pirmasis Lietuvos gi-
minių festivalis. Žalumos ir vandens ap-
suptyje vyko nemokamas renginys my-
lintiems šeimą bei lietuvių tautą, pa-
kvietęs miestų, miestelių ir kaimų gy-
ventojus susiburti bei suprasti, kad
kartu mes esame didelė ir vieninga gi-
minė, puiki tauta. Šio renginio suma-
nytojai – populiariausios Lietuvoje in-
ternetinės žiniasklaidos – DELFI – at-
stovai.

Šeimų prisistatymai ir rinkimai
vyko daugiau nei mėnesį festi-
valio svetainėje ir naujienų sve-

tainėje DELFI. Šauniausia Lietuvos
gimine tapo Aleksų giminė, kurioje yra
mokslininkų, visuomenės veikėjų, gy-
dytojų, teisininkų, dailininkų, ekono-
mistų, inžinierių, studentų ir moks-
leivių. Ją išrinko DELFI skaitytojai.
Aleksų giminė, kuri kuria ir puoselė-
ja lietuvių tautos tradicijas, susilaukė
net 10 027 DELFI skaitytojų balsavimo
taškų ir tolokai paliko kitas gimines.

Iš kartos į kartą

Ši lietuvių Aleksų giminė į Sū-
duvą greičiausiai yra atkeliavusi iš Že-
maitijos, nors faktinių duomenų apie
tai nėra pavykę rasti. Išlikę rašytiniai
šaltiniai rodo, kad Aleksų giminė
XVIII a. jau gyveno Sūduvos žemėje, o
vėliau – ir kitose Lietuvos vietose. Ji
mūsų kraštui XIX–XX a. išaugino ne
vieną mokslininką, kultūros, politi-
kos ir visuomenės veikėją. Pirmasis gi-
minę išgarsino Jurgis Aleksa-Alek-
sandravičius (1819–1894 m.) – žymus
botanikas, pedagogas, visuomenės vei-
kėjas, mokslų daktaras, profesorius.
1864 m. Varšuvoje atkūrė Botanikos
sodą. 1879 m. įkūrė pirmąją sodinin-
kystės mokyklą. 1878–1886 m. buvo
Varšuvos pomologijos sodo direkto-
rius. Bendradarbiavo spaudoje. Visą gy-
venimą kalbėjo gražia lietuvių kalba.
Jo du broliai Aleksos už dalyvavimą
1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilime
prieš carinę Rusijos valdžią buvo su-
imti ir ištremti į Sibirą.  

Kitoje kartoje – Julius Aleksa
(1855–1891 m.) – gydytojas, publicis-
tas, knygnešys, varpininkas. Platino
draudžiamą lietuvių spaudą. Dirbo
gydytoju Jonavoje, Naumiestyje (dabar
– Kudirkos Naumiestis) ir Aleksote
(dabar – Kaunas). Dalyvavo tautiniame
lietuvių sąjūdyje. 1891 m. už patriotinę
veiklą Varšuvoje kalintas carinės Ru-
sijos. Rašė „Varpui” ir „Vienybei lie-
tuvninkų”. Rinko lietuvių liaudies
dainas ir jų melodijas. Sudarė botani-
kos lietuvių-lotynų kalbų žodyną. Po jo
mirties rankraščiai dingo. 

Juliaus Aleksos broliai: Kons-
tantinas Aleksa (1863–1935) – moky-
tojas, Lenkijos okupuoto Vilniaus kraš-
to lietuvių visuomenės veikėjas. 1922
m. buvo priimtas į Lietuvių mokslo
draugiją tikruoju nariu; dirbo Vytau-
to Didžiojo gimnazijos Vilniuje moky-
toju,  inspektoriumi. 1925 m. Vilniuje
su kitais įsteigė Šv. Kazimiero draugi-
ją, kurios tikslas – rūpintis jaunosios
kartos švietimu, žadinti ir palaikyti lie-
tuvių tautinį patriotizmą. Jis buvo ak-
tyvus ir Vilniaus ,,Ryto” draugijos na-
rys. Nuo 1928 m. K. Aleksa kooptuotas
ir į Laikinojo Vilniaus lietuvių komi-
teto narius. 1928 m. okupacinės lenkų

Giminių festivalio nugalėtoja Aleksų giminė

valdžios buvo areštuotas ir kalinamas
Vilniaus Lukiškių kalėjime. K. Aleksa
buvo Vilniaus  krašto Lietuvių moky-
tojų sąjungos pirmininkas. Šios orga-
nizacijos nariai, o ypač vadovai oku-
pacinės lenkų valdžios buvo laikomi
antivalstybinių nuotaikų kurstytojais.
Su kitais steigė lietuvių mokyklas Lie-
tuvos okupuotame krašte. K. Aleksa ak-
tyviai bendradarbiavo lietuvių spau-
doje. 

Juozapas (Juozas) Aleksa (1853–
1921) – ūkininkas, Sūduvos krašto lie-
tuvių visuomenės veikėjas. Aktyvus
,,Marijampolės ūkininkų draugovės”
narys. Pirmosios Sūduvos krašte su-
rengtos lietuvių ūkininkų 1911 m. Ma-
rijampolės ūkio parodos, kuri buvo
reikšminga ne tik ūkiniu, bet ir kul-
tūriniu bei tautiniu vaidmeniu, orga-
nizacinio komiteto narys. Rūpinosi
lietuvių ūkininkų švietimu, rengė že-
mės ūkio kursus, paskaitas ir parodas.
Jonas Aleksa (1854–1940) – teisininkas,
taikos teisėjas, visuomenės veikėjas.
Mokėsi Polocke ir Varšuvoje. Buvo iš-
rinktas Janavo valsčiaus viršaičiu.
Daugiau nei 50 m. dirbo taikos teisėju
Liudvinave, Marijampolėje, Alytuje ir
Kalvarijoje. Savo namuose laikė drau-
džiamą lietuvių spaudą. Puikiai ir iš-
mintingai tvarkė savo ūkį, vėliau dva-
rą. Jo žmona Uršulė Aleksienė (1854–
1893) išmintingai talkino vyrui visuo-
se darbuose, švelni ir geraširdė aris-
tokratė. Jos tėtis buvo kilęs iš Lenkijos
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Stanislovo Leščinskio gimi-
nės. 

Dar kitoje kartoje – Jonas Pranas
Aleksa (1879–1955), Pirmosios Lietuvos
Respublikos vienas kūrėjų, žemės ūkio
didysis architektas, lietuvių pilieti-
nės visuomenės, ūkininkų savivaldos,
moderniosios strateginio valdymo me-
todologijos pradininkas, visuomenės
veikėjas, agronomas, ekonomistas, fi-
losofas, mąstytojas, sociologas, žur-
nalistas. Pirmosios aukštosios mo-
kyklos Lietuvoje, Lietuvos universite-
to (dabar – Vytauto Didžiojo) vienas
steigėjų. Žemės ūkio akademijos gar-
bės daktaras, profesorius. 1920–1923
m. žemės ūkio ir valstybės turtų,
1926–1935 m. žemės ūkio ministras.
Ministro pirmininko pavaduotojas.
1946 m. šešėlinės Lietuvos Vyriausybės
pogrindyje ministras pirmininkas.
Vienintelis XX a. Lietuvos politikas, už
patriotinę veiklą kalintas caro žanda-
rų, tris kartus sovietų ir nacių oku-

pantų, mirė nukankintas Sibire. 
Jo brolis Konradas Juozas Alek-

sa (1881–1956) – veterinarijos gydytojas,
sociologas, pedagogas, mokslo ir vi-
suomenės veikėjas, mokslų daktaras,
profesorius. Lietuvos veterinarijos
akademijos garbės daktaras. Lietuvos
žemės ūkio ir Lietuvos veterinarijos
akademijų vienas steigėjų ir kūrėjų.
Kalintas Rusijos caro žandarų bei bol-
ševikų. Pirmasis Lietuvoje atliko so-
ciologinę studiją apie kaimo moters pa-
dėtį mūsų šalyje. Pirmasis Lietuvoje
pradėjo koprologinius tyrimus, tyrė gy-
vulių psichologiją, rašė mūsų krašto
veterinarijos istoriją. Pirmasis Lietu-
voje tyrė kapinynuose (Veršvų kapi-
nyne, Kapitoniškių pilkapyne) iškastų
žirgų griaučius; nustatė jų amžių, lytį,
ūgį. Veterinarijos ir zootechnikos fi-
ziologijos mokslo pradininkas Lietu-
voje. Vienas lietuvių veterinarijos li-
teratūros pradininkų. Vienas pirmųjų
kūrė lietuvių kalbos veterinarijos ter-
minus. Nepaisydamas pavojų, soviet-
mečiu slaptai studentams dėstė už-
draustą genetikos mokslo kursą, glo-
bojo tautiškai nusiteikusius studentus.
Dėl genetikos dėstymo, privačios nuo-
savybės, taip pat Vakarų mokslininkų
darbų pripažinimo buvo sovietų val-
džios kritikuojamas ir persekiojamas.
Buvo kviečiamas į sovietų saugumą
,,apklausoms”, kurios buvo vykdomos
naudojant elektrą. 

Jų giminaitis Pijus Aleksa (1894–
1958) – kunigas, bažnytinės teisės dak-
taras, profesorius. 1913–1918 m. studi-
javo Seinų ir Sankt Peterburgo kunigų
seminarijose, 1920–1923 m. studijavo
Pontifikalinės teisės institute Romoje.
1924–1944 m. – Vilkaviškio kunigų se-
minarijos profesorius. 1930–1944 m.
buvo Vilkaviškio vyskupijos kurijos
oficiolas. Nuo galimų sovietų represi-
jų pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV.
Nuo 1950 m. – Portlando arkivyskupi-
jos kurijos auditorius. Rašė bažnytinės
teisės ir moralinės teologijos klausi-
mais.

Dar kitoje kartoje – Viktoras
Aleksa (1910–1986), Lietuvos armijos
karininkas, inžinierius, mokslinin-
kas, pedagogas. Pirmosios Lietuvos
Respublikos kariuomenės karininkas.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą jis greitai įsijungė į pasiprie-
šinimo sovietų okupantams lietuvių
kariškių judėjimą. Vėliau visą nacių
okupacinį laikotarpį Lietuvoje ben-
dradarbiavo su Lietuvių aktyvistų

fronto bendražygiais. 1958–1985 m. dir-
bo pedagoginį darbą Vilniaus univer-
sitete. 1973 m. apgynė technikos moks-
lų kandidato disertaciją (dabar moks-
lų daktaro). Priešinosi sovietinio re-
žimo ideologijai, už ką buvo sovietų
valdžios persekiojamas. 

Kiti tos pačios kartos giminaičiai.
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam
okupaciniam režimui trys broliai An-
tanas Aleksa (1923–1947), Juozas
Aleksa (1924–1946), Valentinas Alek-
sa (1929–1950), Tauro apygardos parti-
zanai, žuvo Sūduvos žemėje. Kariai
savanoriai (1999 m.; po mirties). Vy-
tautas Aleksa (1930–2016) – Lietuvos
inžinierius elektromechanikas, peda-
gogas. 1948 m. okupacinės valdžios iš-
tremtas į Sibirą. 1958 m. grįžo į Lietu-
vą. Baigęs Kauno politechnikos insti-
tutą (nuo 1990 m. Kauno technologijos
universitetas, KTU) jame 1963–2002 m.
dėstė. 1971 m. technikos mokslų kan-
didatas (dabar mokslų daktaras), do-
centas. 1992–1995 m. – KTU Procesų val-
dymo katedros vedėjas. 

Rūta Aleksaitė Jokubonienė
(1930–2018), Lietuvos dailininkė teks-
tilininkė, pedagogė, visuomenės vei-
kėja. Dalyvavo parodose Lietuvoje,
SSRS respublikose (Rusijoje, Latvijoje)
bei užsienio šalyse Belgijoje, Bulgari-
joje, JAV, Kanadoje, Italijoje, Prancū-
zijoje, Vokietijoje. Sukūrė per 250 įvai-
rios paskirties audinių. Pirmoji Lie-
tuvoje pradėjo kurti naujos sudėties šil-
ko audinius. Jiems buvo būdinga ypa-
tinga ritminė darna, subtili spalvų
gama bei mados reikalavimus aplen-
kiantis ilgaamžiškumas. Buvo Lietuvos
dailininkų sąjungos, Sūduvos krašto
mokslo, istorijos ir kultūros draugijos,
Pasaulio Aleksų giminių istorijos ir
kultūros draugijos (nuo 2009 m.), Pro-
fesorių Jono, Konrado ir Pijaus Alek-
sų labdaros ir paramos fondo, Pasaulio
lietuvių giminių asociacijos narė. 

Gal festivalis sudomins 
ir pasaulio lietuvius

Istoriniame Lietuvos giminių fes-
tivalyje dalyvavo kelios dešimtys tūks-
tančių kauniečių bei svečių, tarp jų –
per trisdešimt Aleksų giminės atstovų,
kurie įsitikinę, kad kurdami savo šei-
mos, giminės istoriją, saugo bei kuria
Lietuvos istoriją. Tikimės, kad festi-
valis taps tradiciniu ir sudomins kitas
lietuvių gimines ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje.

Aleksų giminė.       Šeimos archyvo nuotr.
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Pastebėjau, kad maistas, o ypač vynai
Lietuvoje yra daug brangesni negu Či-
kagoje. Kelios tradicijos tikrai vertos pa-
gyrimų. Viena tokių – ekologiška kova su
tarša. Pvz., pirkdamas alų moki papildo-
mai už tarą, tačiau atnešęs tuščias skar-
dines gauni grąžą. Kitas reiškinys – po 8
val. vakaro parduotuvėse uždrausta par-
davinėti alkoholinius gėrimus. Tai pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės naujame-
tinė ,,dovanėlė”. Ar tokia tvarka efekty-
vi, sunku pasakyti, nes vakarais – bent
Vilniaus centre ir Senamiestyje – svy-
ruojančių piliečių netrūkdavo.

Menas – galingas ir stebuklingas

Nuo pat pirmųjų dienų stengiausi įsi-
lieti į kultūrinį gyvenimą, o renginių Vil-
niuje niekada netrūksta. Vieną popietę su
senu bičiuliu dailininku Juozu Galkumi
susitikome Nacionalinėje Martyno Maž-
vydo bibliotekoje – kambaryje ,,Meno
erdvės” vyko paroda kiek apgaulingu
pavadinimu – ,,Vytis senuose plakatuose”.
Buvo iškabinta gal dvidešimt darbų, ta-
čiau vargu bau ar tarp jų buvo daugiau

Sielos troškuliui numalšinti

Gražus leidinys su korektūros klaida: kataloge
,,Rafael Chwoles: Vilniaus portretai 1945–
1959” supainioti broliai Alexander ir Milij. Bet
autografai – tikri!

nei pora plakatų. Parodos pagrindą su-
darė Newark, NJ spaustuvininko Antano
Laukžemio reklaminiai kalendoriai. Pro
šalį prabėgusiai parodos kuratorei ban-
džiau paaiškinti tikrąją šių eksponatų pa-
skirtį (savo archyve turiu dar neišardytų
kalendorių, kurių apačioje viela pritvir-
tinti nuplėšamieji kalendoriai). Gaila,
kad niekas nesurengė bent kuklaus ati-
darymo su pranešimu, jau nekalbant
apie parodos paviešinimą (net plakatų ty-
rinėtojas J. Galkus apie šią trumpalaikę
ekspoziciją išgirdo tik iš manęs). 

Ekspozicijoje pamačiau keletą man
iki šiol nežinomų Laukžemio kalendorių.
Įdomu, kad pasirašyti jie įvairiai:  vienur
inicialai, kitur visa pavardė, dar kitur –
registracijos numeriai. Toli gražu ne vi-
suose kalendoriuose jojo didysis raitelis
–Vytis. Po parodos pagalvojau – teks mud-
viems su ilgamečiu ,,Draugo” darbuoto-
ju Jonu Kupriu šią ketvirtį amžiaus be-
sikartojančią klaidą – kalendorius pa-
teikti kaip plakatus – kada nors ištaisyti.
Jonas ne tik renka tokius eksponatus, bet
ir yra daugelį jų nufotografavęs. Jo sena
svajonė – virtualioje erdvėje sukurti An-
tano Laukžemio kalendorių svetainę.

Vasario 14-tosios pavakarę ilgai ir
nuobodžiai bridau per pusnis (šaligatviai

Lietuvoje beveik nevalomi) į Nacionalinę
dailės galeriją Konstitucijos prospekte.
Čia vyko parodos ,,Optimizmo architek-
tūra: Kauno fenomenas 1918– 1940” atida-
rymas. Kuratoriai – Giedrė Jankevičiūtė,
kurią jau seniai pažįstu, taip pat iš publi-
kacijų spaudoje bei knygų žinomi Marija
Drėmaitė ir Vaidas Petrulis. Paroda pro-
fesionaliai parengta dviem kalbom, kom-
paktiška ir lengvai pervežama (beje, kovo
mėnesį ši kilnojamoji paroda iškeliavo
UNESCO būstinę Paryžiuje, vėliau – į
,,Flux. Festival Lituano delle Arte 2018”
Auditorium - Parco della Musica centre Ro-
moje, buvo rodoma Talino nacionalinėje
bibliotekoje bei Vroclavo architektūros
muziejuje). Man paroda paliko labai gerą
įspūdį. Pasiūliau Marijai Drėmaitei pa-
galvoti apie galimybes atvežti parodą ir į
,,Vėjų miestą”. Gal sulauksime?

Nudžiugau sulaukęs dailėtyrininkės
Vilmos Gradinskaitės kvietimo į Rafaelio
Chvoleso parodos atidarymą vasario 27 d.
Tolerancijos centre. Buvo malonu ir vėl po
tiek metų čia susitikti su senais bičiuliais.
Viena jų, pasitikusi su plačiausia šypsena
– šios parodos kuratorė, kadaise gyvenu-
si Čikagoje Ieva Šadzevičienė. Čia sutikau
ir kitus mielus bičiulius – buvusį Seimo
Tarptautinių ryšių departamento direk-
toriaus pavaduotoją Rimantą Stankevičių,
parengusį knygą apie žydus gelbėjusią
Vilniaus universiteto bibliotekininkę Oną
Šimaitę, Seimo narį Emanuelį Zingerį, bu-
vusią Prezidentūros ir asmeninę prezi-
dento Valdo Adamkaus fotografę Džoją
Gundą Barysaitę ir kt. Į parodos ,,Rafae-
lis Chvolesas: Mes žiūrime į juos, jie žvel-
gia į mus. Vilniečių portretai 1945–1959”
atidarymą susirinko daug garbingų sve-
čių, tarp kurių buvo ir Prancūzijos am-
basadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud
bei paties dailininko sūnūs Milij (g. 1951
m.) ir Alexander-Saša (g. 1944 m.) Chvo-
lesai, atvykę specialiai iš Prancūzijos.
Parodoje galėjei pamatyti jų portretus
vaikystėje, tapytus tėvo Rafaelio.

Kai priėjau prie šių dviejų (vieno jau
pražilusio, kito praplikusio) svečių, pra-
šydamas jų autografų gražiai išleistame
parodos kataloge, jie nustebo išgirdę šva-
rią prancūzų kalbą iš kažkokio JAV lie-
tuvio žurnalisto lūpų. Iškart geranoriškai
sutiko – bien sûr – ir prie savo portretų ka-
taloge įrašė prasmingas dedikacijas. 

Turėčiau truputį paaiškinti apie šiuos
dailininkus…Rafaelis Chvolesas (1913–
2002), iš Vilniaus kilęs žydas, sukūrė po-
kario sostinės Senamiesčio ,,metraštį”.
Lietuvą jis apleido nenoromis, iš pradžių
gyveno Varšuvoje, vėliau Paryžiuje. Mane
labai sujaudino sūnų atsiminimai, jie
sakė: ,,Rafaelio Chvoleso kūryba neatsi-
ejama nuo jo gimtojo miesto – Vilniaus. Jo
prisirišimą prie Lietuvos Jeruzalės ga-
liausiai įveikė sleganti sovietinė siste-
ma, kuri jį privertė išvykti iš Lietuvos su
savo šeima 1959 metais. Drauge išsivežė ir
savo tėvynę. Jis paskyrė paskutines bu-
vimo čia akimirkas tam, kad surinktų šio
miesto gabalėlius – jo gatves, kiemelius, jo
šešėlius ir šviesas, žiemą ir vasarą. Su juo
išvyko šimtai paveikslų ir etiudų. Jis no-
rėjo išsaugoti ir jį supusius žmones, ku-
riuos turėjo palikti, ir kurie netrukus iš-
sibarstė po visą pasaulį…”

Laimingi mes, kurie matėme šią uni-
kalią parodą! Išeinant iš muziejaus Ieva ap-
dovanojo mane dar kartą – šįsyk įteikda-
ma ypatingą 271 puslapių dailėtyrininkės
Laimos Laučkaitės albumą (prancūzišką
laidą – suprato iš akių…) ,,Rafael Chwoles.
La recherche de Jérusalem” (2013 m. Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus lei-
dinys). 

Taigi, su savimi į 0Čikagą parsivežiau
stebuklingą ir nostalgišką Lietuvos Jeru-
zalės gabalėlį – ,,bien sûr”!

Bus daugiau

Dr. Audrius Plioplys pradeda 
rudeninį parodų maratoną

Atkelta iš 7 psl.

Parodos atidaryme pristaty-
siu savo darbus ir galimą ryšį tarp
senovės Turkijos ir Lietuvos, ku rio
mintines užuomazgas buvo pra-
 dėjęs plėtoti dr. J. Basanavičius.
Dau giau apie anksčiau minėtas
sąsajas galėsite išgirsti atvykę į pa-
rodos ati darymą Turkijos konsu-
late spalio 10 dieną, 6 valandą po
pietų, adresu: Consulate General of
the Republic of  Turkey, 455 N. Ci-
tyfront Plaza Dr. Suite 2900, Chi-
cago, IL 60611. Čia paroda veiks iki
lapkričio 9 dienos.

Turėčiau pažymėti, kad no-
rintys atvykti į parodos atidarymą
Turkijos konsulate, turėtų iš anks-
to užsiregistruoti rsvp.chica-
go@mfa.gov.tr, nes patalpos plotas
yra ribotas.

Galiausiai likimas Jus su me no dar-
bais nublokš į New Yorko miestą, kaip
šis projektas gimė?

Susivienijimas Lietuvių Ame-
ri koje (Lithuanian Alliance of
Ameri ca) arba SLA – viena se-
niausių lietuvių organizacijų Ame-
rikoje, turinti didelius istorinius
archyvus. Pirmą kartą šią istorinę
vietą aplankiau prieš penkerius
metus ir kaip tik tada pirmame
aukšte buvo įrengta meno galerija
ir eksponuojama pirmoji pa roda.
Mane sužavėjo tos erdvės iš plana-
vimas ir grožis, noras, surengti
ten parodą tapo svajone. 

Meno galerija, pavadinimu
SLA307, įsikūrusi 307 W 30th St.
New Yorke, Chelsea rajone, garsė-
jančiame šiuolaikiniu menu, nuo
atidarymo pradžios surengė daug
įspūdingų meno parodų. Todėl esu
labai pagerbtas ir susižavėjęs, nes
būtent šioje vietoje bus eksponuo-
jami naujausi mano darbai iš min-
ties formavimo serijos „Sybils:
Formation of  Thought”. Šiame po-
kalbyje neišsiplėsiu apie tai kal-
bėdamas, tik pažymėsiu, kad vieno
darbo „Sybil’s Mind Purple”, kurį
ketinu ten eksponuoti, fotografija
šių metų pradžioje pateko ant di-
džiausio neurologijos žurnalo pa-
saulyje Seizure, viršelio. 

Daugelyje šio ciklo darbų iš-
lieka aktuali lietuviška tematika.
„Cu maean Sybil” atspindi mano pa-
ties at radimus apie M. K. Čiurlionio
me no darbų parodas 1910 metais
Pary žiuje ir 1912 metais Londone.
Daug metų atgal aš buvau tas žmo-
gus, ku ris patvirtino spėliojimus,
jog M. K. Čiurlionio darbus pasau-
lis matė ir jie buvo pastebėti meno
kritikų Londo ne. Ten kartu su Bra-
que, Cezanne, Matisse, Picasso ir
Rousseau buvo eks ponuoti M. K.
Čiurlionio darbai, kurie susilaukė
labai palankaus kritikų įvertinimo,
nors pati paroda, atspindėjusi nau-
jesnę nei simbolizmas  postimpre-
sionistinę meno kryptį buvo labai
sukritikuota, o joje dalyvavę tik vė-
liau įžymiais tapę daili ninkai ne-
atsispyrė kritikai. Apie tai vėliau,
dar 1977–1978 metais skelbė „Drau-
gas”, žurnalai „Lituanus” bei „Li-
teratūra ir menas”, šias išvadas ga-
lima rasti ir mano knygoje „Čiur -
lionis: Mintys/Thoughts” (Vilniaus
Dailės Akademija, 2004).

Mano menas gimsta inspiruo-
jant skirtingiems impulsams. Idėja,
padė jusi atsirasti „Libyan Sybil”
kilo iš vy dus Pilviškių bažnyčios
sekmadie nių Mišių nuotrauką. Baž-
nyčios, kurią lankė mano tėvas ir
protėviai, arba „Erythraean Sybil”
– atėjo klausant M. K. Čiurlionio
„Laidotuvių Simfonija”. Parodos
atidarymas gale rijoje SLA307, ad-
resu 307 W 30th St. New York, NY
10001 įvyks lapkričio 2 d., penkta-
dienį nuo 6 val. v. iki 9 val. v. ir veiks
iki lapkričio 30 dienos, bet po pa-
rodos atidarymo, norintys pa ma tyti
ekspoziciją turėtų iš anksto pasi-
skambinti telefonu – 917-501-3275.

Taip pat apie mano meno dar-
bus galima paskaityti ir neseniai
išspausdintame straipsnyje Čika-
gos kultū ros žurnale VoyageChi-
cago, nuorodoje: http://voyage-
chicago.com/interview/check-aud-
rius-plioplyss-artwork/.

Belieka palinkėti menininkui dr.
Audriui Pliopliui sėkmės pa sitinkant tik-
rai įtemptą laikotar pį, o skaitytojams pa-
gal galimy bes, apsilankyti parodų ati-
darymuo se.

„Libyan Sybil”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

L. Linkevičius vieši New Yorke 
Vilnius (URM inf.) – Lietuvos už-

sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius Lietuvos Respublikos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės vadovaujamos
delegacijos sudėtyje rugsėjo 24–28 die-
nomis dalyvauja Jungtinių Tautų Ge-
neralinės Asamblėjos 73-iosios sesijos
bendruosiuose debatuose ir kituose
aukšto lygio savaitės renginiuose. 

Pagrindinė šių metų bendrųjų de-
batų tema, pasak Užsienio reikalų mi-
nisterijos pranešimo, yra skirta di-
desniam Jungtinių Tautų atvirumui
paprastiems žmonėms ir lyderystės
vaidmeniui užtikrinant taiką ir sau-
gumą. JT valstybių ir vyriausybių va-
dovai aukšto lygio savaitės metu aptars
ir ieškos sprendimų taikos palaikymo
ir konfliktų prevencijos, konflikto Si-
rijoje, migracijos, moterų įgalinimo bei
didesnio jaunimo įtraukimo į taikos
procesus klausimais.  

Užsienio reikalų ministras daly-
vaus Jungtinių Tautų seneralinio sek-

retoriaus renginyje, kuriame valstybės
prisiims didesnius įsipareigojimus tai-
kos palaikymo srityje ir sieks užtikrinti
didesnį JT taikos palaikymo operacijų
vaidmenį sprendžiant konfliktus.

L. Linkevičius pristatys Lietuvos
poziciją ES užsienio reikalų ministrų
susitikime, dalyvaus renginyje dėl vie-
nodo vyrų ir moterų apmokėjimo už
vienodą darbą, tarpininkavimo drau-
gų grupės kasmetiniame susitikime ir
renginyje, skirtame aptarti konfliktą
Sirijoje.

Ministro L. Linkevičiaus dviša-
lių susitikimų su Europos, Azijos ir Af-
rikos valstybių užsienio reikalų mi-
nistrais metu numatoma aptarti ak-
tualius tarptautinės ir regioninės dar-
botvarkės klausimus, galimybes stip-
rinti dvišalį bendradarbiavimą, esamą
ir būsimą diplomatinį atstovavimą.

Lietuvos diplomatijos vadovas taip
pat susitiks su JAV žydų organizacijų
ir NY lietuvių bendruomenės atstovais. 

Neringoje įamžintas prancūzų karių atminimas 
Neringa (Alkas.lt) – Neringos kul-

tūrinį kraštovaizdį papildė dar vienas
meninis akcentas, kviečiantis atkreipti
dėmesį į mažai tyrinėtą Kuršių nerijos
istorijos tarpsnį.

Greta tako link Saulės laikrodžio
atidengta skulptūrinė kompozicija-
suoliukas prancūzų karių, prisidėjusių
prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio for-
mavimo, atminimui.

Istoriniai šaltiniai liudija, kad
Kuršių nerijos Mirties slėnyje 1916-ai-
siais buvo prancūzų karo belaisvių sto-
vykla. Tai pažymima ir Nidos mo-
kyklos kronikoje, kurioje rašoma, kad
sargybiniai gyveno barakuose, pran-

cūzų belaisviai palapinėse. Prancū-
zai kasdien atžygiuodavo į Purvynę ir
nukasdavo kopą – taip darė vietą sta-
tyboms. 1916 metų spalio pradžioje
stovykla buvo apleista.

Kai kuriuose tekstuose galima ras-
ti informacijos apie tai, kad prancūzų
belaisvių stovykla Mirties slėnyje buvo
įkurta 1870–1872, vykstant Prūsijos-
Prancūzijos karui. Vis dėlto, pastaroji
informacija kol kas yra istoriniais šal-
tiniais nepatvirtinta legenda.

Prancūzų karių atminimo įamži-
nimą inicijavo Prancūzijos ambasada
Lietuvoje, o kelias iki idėjos realiza-
vimo užtruko kelerius metus.

2019-ieji bus Lietuvos Prezidento A. Smetonos metai
Vilnius (LRV inf.) – Vyriausybė

patvirtino Lietuvos Tarybos Pirmi-
ninko, Lietuvos Valstybės Prezidento
Antano Smetonos metų minėjimo 2019
metais planą. 

Kitąmet sukanka 100 metų, kai A.

Smetona buvo išrinktas pirmuoju at-
kurtos Lietuvos valstybės Prezidentu. 

Seimo nutarimu 2019 metai pa-
skelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento Antano
Smetonos metais.

Anykščiuose šventė Obuolines
Anykš-

čiai (Alkas.lt)
– Anykščiai
šventė di-
džiausią der-
liaus šventę
Obuolines.
Visą dieną
miestelėnų ir
miesto svečių
laukė mugė,
kurioje buvu
galima para-
gauti ir įsi-
gyti anykštė-
nų produkci-
jos. Miesto
parke buvo
galima su-
žvejoti auksi-
nę žuvelę, o
mėgstantys
palakstyti galėjo pamatyti Anykščių ši-
lelį bėgdami – vyko laukinio bekelės
bėgimo varžybos Anykščių šilelyje.

Per pirmąsias Obuolines vietos
bendruomenės rengė darbų pabaigtu-
vių užstalę, per kitas virė obuolienę,
vėliau dėliojo pyragų dėlionę, audė
aukštaitišką juostą, „sodino” obuolių
sodą. Tai – vienas per kitą įdomesni,

kūrybiškesni ir originalesni sumany-
mai, kurie jau kelintą rudenį iš eilės
įgyvendinami per tradicinę derliaus
šventę – Obuolines.

Ypatingas Obuolinėse bus skonių
maršrutas – miesto kavinės kvietė pa-
ragauti obuolių pyrago, obuolių sūrio,
tada vėl pakartoti obuolių pyrago ir
viską užgerti obuolių gėrimu. 

JAV stipriai apribos žalių kortų išdavimą
Washingtonas (ELTA) – Remian-

tis nauju JAV prezidento Donald
Trump administracijos pasiūlymu,
Jungtinėse Amerikos Valstijose vals-
tybės pagalbą gaunantiems imigran-
tams gali būti neišduodamos žalios kor-
tos.

D. Trump į valdžią atėjo žadėda-
mas apsunkinti imigraciją į Jungtines
Amerikos Valstijas ir sumažinti skai-
čių žmonių, kuriems leidžiama pasi-
likti šalyje.

JAV vidaus saugumo departa-
mentas (DHS) skelbė, kad, remiantis
pasiūlytais taisyklių pakeitimais,
svarstant paraiškas dėl teisėto nuola-

tinio leidimo gyventi šalyje, valstybi-
nės pagalbos gavimas šiuo metu ar
praeityje bus laikomas „itin neigiamu
veiksniu”.

Naujose taisyklėse nurodoma dau-
gybė nepiniginių valstybės pagalbos
formų, pavyzdžiui, maisto talonai ir
būsto suteikimas, dėl kurių asmenys
galės būti laikomi netinkamais gauti
žalias kortas. 

Pakeitimai turėtų įtakos žmo-
nėms, norintiems ilgam laikui likti
JAV, ir tiems, kurie į JAV atvyko su lai-
kinomis vizomis (pavyzdžiui, studen-
tai ir darbuotojai), bet siekia pasilikti
visam laikui. 

Lenkija pašalinta iš Europos teismų tarybų tinklo
Bukareštas (BNS) – Lenkija po

prieštaringai vertinamų reformų buvo
pašalinta iš Europos teismų tarybų
tinklo (ENCJ) – Europos Sąjungos ins-
titucijos, atstovaujančios valstybių na-
rių teismų institucijoms.

ENCJ po susitikimo Bukarešte pa-
skelbė,  kad  dėl numanomos Lenkijos
teismų priklausomybės atėmė iš Len-
kijos nacionalinės Teisėjų tarybos jos
balsavimo teises ir pašalino ją iš tink-
lo.

„Narystės ENCJ sąlyga – kad ins-
titucijos būtų nepriklausomos nuo vyk-
domosios valdžios ir įstatymų leidžia-
mosios valdžios”, – nurodoma prane-
šime.

Pagal neseniai padarytus pakeiti-
mus, kuriuos prastūmė Lenkijos deši-
niojo sparno partijos „Įstatymas ir tei-
singumas” (PiS) vyriausybė, teisėjus da-
bar rinks parlamentas, o ne Teisėjų ta-
rybos nariai.

Kritikai sako, kad su naujomis
priemonėmis Lenkijos vyriausybė per-
ėmė teismų sistemos kontrolę ir sukė-
lė pavojų demokratijai. Briuselis dėl
„sisteminių grėsmių” teisinės valstybės
principams Lenkijoje inicijavo prieš
šią šalį procedūrą pagal ES sutarties 7-
ąjį straipsnį. Dėl šios procedūros iš
Lenkijos galiausiai gali būti atimta
balsavimo teisė priimant ES sprendi-
mus.

„Google“ toliau renka privačią informaciją
Vilnius (Verslo žinios) – Dėl pri-

vačių laiškų skenavimo ir duomenų
teikimo trečiosioms šalims priekaištų
ir piktų reakcijų dar pernai vasarą su-
laukusi „Google” pareiškė neketinan-
ti šios praktikos nutraukti.

„CNNMoney” pasiteiravus, ar JAV
milžinė, kaip ir buvo žadėjusi,  nu-
traukė pasipiktinimą sukėlusią veik-
lą, Suzanne Frey, „Google” Saugumo,
pasitikėjimo ir politikos departamen-
to direktorė, ėmėsi ginti šią praktiką
ir pareiškė, kad bendrovė ketina toliau
leisti trečiosioms šalims pasiekti tam
tikrus duomenis iš asmeninių varto-
tojų paskyrų.

„Mes leidžiame kitų įmonių su-
kurtoms programėlėms integruotis
su ‘Gmail’ – kelionių planuotojams ir

ryšių su klientais valdymo sistemoms.
Jos renka informaciją apie tai, kaip
vartotojai naudojasi paštu ir kaip į jį
įeina”, – sako S. Frey.

„Privatumo politika yra lengvai
prieinama vartotojams, jie gali ją per-
žvelgti ir nuspręsti, ar suteikti prieigą
prie savo duomenų”, – kartoja „Goog-
le” vadovai.

Kompanija taip pat tikina, kad vi-
sas programėles, norinčias bendra-
darbiauti ir gauti vartotojų infor-
maciją, „Google” pati kelis kartus
tikrina ir tik po to nusprendžia, ar su-
teiks prieigą pageidaujamos infor-
macijos.

Šiuo metu elektroninio pašto plat-
forma „Gmail” naudojasi per 1,4 mlrd.
vartotojų visame pasaulyje.

Californijos restoranai nebeduos plastikinių šiaudelių
Los Angeles (Verslo žinios)

– Jei norėsite gerti gėrimą per
šiaudelį Californijoje, turėsite
jo paprašyti. Priešingu atveju
kavinėje šiaudelio jums neduos.
Tokiu būdu valstijoje mėginama
sumažinti plastiko naudojimą.

Jerry Brown, valstijos gu-
bernatorius, tikisi, kad naujasis
įstatymas, įsigaliosiantis kitais
metais, privers žmones susi-
mąstyti apie ekologiją bei plas-
tiko vartojimą. Beje, šis įstaty-
mas yra pirmasis tokio pobūdžio
potvarkis JAV.

Skelbiama, kad restoranai, kurie
nepaisys įstatymo, bus įspėti dukart,
o paskui bus baudžiami baudomis.
Maksimali bauda – 300 dol. per metus.

Europos Komisija taip pat pateikė
naujas taisykles, kuriomis tam tik-
ruose gaminiuose (pvz., ausų krap-
štukuose, stalo įrankiuose, gėrimų
šiaudeliuose) uždraudžiamas plasti-
kas, taip pat mažinamas plastiko pa-
kuočių naudojimas, didinama gamin-
tojų atsakomybė ir finansinis indėlis

į atliekų tvarkymą bei visuomenės
švietimą. Taisyklėms dar turi pritar-
ti Europos Parlamentas ir Taryba.

Skaičiuojama, kad vienkartiniai
plastikiniai gaminiai bei pamesti žve-
jybos įrankiai sudaro apie 70 proc. vi -
sų Europos jūrose randamų šiukšlių.

Prancūzija nusprendė uždrausti
plastikinių šakučių, lėkščių ir kitų
virtuvės indų pardavimą šalyje. Nuo
2020 m. bus galima pardavinėti tik
lengvai suįrančius vienkartinius in-
dus.

Obuolinės kasmet tampa vis populiaresnė anykštėnų šventė.   
Delfi.lt nuotr. 

Californijos restoranuose reikės paprašyti vien-
kartinio šiaudelio.                                   Scanpix nuotr. 
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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. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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

REGINA 

JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ 

Susipažinau su Strakšių šeima prieš gal
penkiasdešimt metų, kai dar maža
mergytė lankiau pradinę mokyklą ir
šeštadieninę lituanistinę mokyklą Šv.
Antano parapijoje su Strakšių vaikais:
Povilu, Ričardu ir Jonu. Strakšių šeima,
kaip ir daug kitų lietuvių šeimų, atvy-
kę iš Lietuvos po Antrojo pasaulinio
karo, apsigyveno arti Šv. Antano lie-
tuvių parapijos. 

Antanas ir Marta Strakšiai buvo
graži ir draugiška pora. Po
sunkios ligos Viešpaties ange-

las Antaną Strakšį į Dievo namus pa-
šaukė 1986 m. liepos 26 d., sūnų Povi-
lą – 2010 m. liepos 8 d., o 2018 m. rugp-
jūčio 26 d. Henry Ford ligoninėje,
Wyandotte, MI, ir Martą Strakšienę,
sulaukusią 93 m. ir apsuptą šeimos na-
rių. Tą dieną Velionės darželyje prie
Marijos statulos pražydo balta lelija!  

Marta Mikolajczyk gimė 1925 m.
birželio 8 d. Lenkijoje, Borsk Lipki
mieste, katalikų Anna ir Michael Mi-
kolajczyk septynių vaikų šeimoje. Tu-
rėjo brolį ir penkias seseris. Jauna dir-
bo įvairius darbus Lenkijoje. Per Ant-
rąjį pasaulinį karą atsidūrė pabėgėlių
stovykloje Berlyne, Vokietijoje, kur
susitiko su ūkininku Antanu Strakšiu
iš Lietuvos. 1944 m. jie susituokė. Ap-
sigyveno Kiel-Evedersout mieste Vo-
kietijoje, kur jiems gimė Vladas, Ma-
rytė ir Zofia. Vėliau Hamburge – sūnus
Antanas. 1951 m. šeima emigravo į JAV
ir apsigyveno Detroit, Michigan. Čia
Strakšiai susilaukė dar trijų sūnų:
Povilo, Ričardo ir Jono. Jie čia rūpes-
tingai auklėjo vaikus, ugdė meilę ken-
čiančiai Lietuvai ir Lenkijai bei arti-
mui. Visi Strakšių vaikai baigė kata-
likišką gimnaziją ir aukštesnius moks-
lus. Duktė Zofia tapo pranciškonų
kongregacijos vienuole ir kai mamos
Martos sveikata sušlubavo, iki mirties
ją slaugė.

Marta ir Antanas Strakšiai buvo
uolūs Šv. Antano lietuvių parapijos na-
riai, rėmė lietuvių ir lenkų veiklą.
Velionė buvo pamaldi, priklausė Al-
toriaus draugijai, Šv. Onos draugijai,
„Ave Maria” radijui, buvo Šv. Pran-
ciškaus trečiojo ordino narė. Daug
laiko ir energijos skyrė savo parapijai.

Marta mėgo keliauti, kartu su
vaikais vykdavo į piligrimines kelio-
nes, aplankė Šv. Žemę, Lenkiją, Italiją,
Portugaliją, Prancūziją ir Kanadą. Jai
patiko skaityti Šv. Raštą. Mėgo darži-
ninkystę, leisti laiką su vaikais ir
anūkais, gerbė lietuviškas ir lenkiškas

Išlydėjome a. a. Martą Strakšienę

A. a. Martą Strakšienę

tradicijas. Giedojo kelių bažnyčių cho-
ruose. Lankė religines paskaitas bei da-
lyvavo Biblijos studijose. Talkino pa-
vergtųjų tautų festivaliuose ruošda-
ma maistą. Buvo dosni ir finansiškai
rėmė Šv. Antano parapiją, Lietuvos
vyčių padalinio ,,Aid to Lithuania,
Inc.” veiklą, siuntė siuntinius vargs-
tantiems Lenkijoje ir Lietuvoje, šelpė
religinę veiklą (vienuoles ir kunigus).
Marta kalbėjo ir rašė lenkiškai, lietu-
viškai, vokiškai, rusiškai ir angliškai.

Martos Strakšienės laidotuvių ap-
eigomis rūpinosi Velionės šeima. Lai-
dotuves tvarkė Krot laidotuvių koply-
čia, Hamtramck, MI. Laidotuvės vyko
rugsėjo 1 d. Holy Redeemer bažnyčioje,
Detroit, MI. Velionė buvo atvežta prieš
Mišias, kad draugai ir pažįstami galė-
tų atsisveikinti.

Prieš šv. Mišias anūkas Michael
Strakšys papasakojo apie vingiuotą
močiutės gyvenimo kelią, o anūkė Aud-
ra Strakšytė pasidalijo atminimais
apie mylimą močiutę/bobcią. Po to
kun. G. A. Jonikas suteikė palaiminimą
Strakšių šeimos nariams. Jis sakė, kad
Strakšiai išauklėjo savo vaikus gerais
katalikais, iš širdies tarnavo Dievui ir
Šv. Antano parapijai. Velionės draugė,
Šv. Pranciškaus trečiojo ordino narė
Rose Marie Michels perskaitė savo ei-
lėraštį Martos atminimui. Gedulingas
šv. Mišias už Velionės vėlę atnašavo
Holy Redeemer parapijos klebonas
kun. Anthony Blount ir kun. Richard
Cassidy bei Dievo Apvaizdos parapijos
klebonas kun. Gintaras Antanas Joni-
kas. Mišių metu vargonavo šeimos
draugas Erik Bak, giesmes giedojo Ju-
liegha Noruševičiūtė. 

Pamoksle kun. A. Blount sakė,
kad Marta Strakšienė buvo draugiška,
Dievą ir Motiną Mariją mylinti, pa-
maldi moteris. Ji buvo stiprios valios,

geros širdies, švelni ir dosni. 
Tikinčiųjų maldas skaitė velionės

anūkė Audra Strakšytė. Aukas prie
altoriaus  nešė  anūkės  Patricia  ir   Syl-
via  Strakšytės.  Laidotuvių   Mišiose
dalyvavo daugiau kaip šimtas žmo-
nių.

Marta Strakšienė palaidota St.
Hedwig kapinėse Dearborn, MI, prie
vyro ir sūnaus.  Paskutines religines
apeigas atliko kun. Anthony Blount ir
kun. G. A. Jonikas. Apeigos baigtos
visų dalyvių sugiedota giesme ,,Mari-
ja, Marija”. Kiekvienas laidotuvių da-
lyvis atsisveikino su a. a. Marta padė-
damas gėlytę ant jos karsto ir užber-
damas žiupsnelį žemės iš jos kiemo. O
Strakšių šeimos nariai padėjo po gėlytę
iš Martos darželio.

Šermenų pietūs vyko „Mexican
Town” restorane, Detroit, MI, dalyva-
vo apie 50 žmonių.

Pasiilgsime a. a. Martos Strakšie-
nės geros širdies ir meile spindinčių jos
akių bei šypsenos. Ilsėkis ramybėje,
mieloji Marta. Su Dievu!

Giliame nuliūdime liko sūnus Vla-
das su žmona Janice, sūnumis Walter,
Michael bei Daniel; dukros Marytė ir
ses. Zofia; sūnus Antanas su žmona Lil-
lian, dukromis Elena ir Audra; sūnus
Richard su žmona Denise ir vaikais Ri-
chard, Patricia, Antanu ir Sylvia; sū-
nus Jonas Strakšys ir giminės Lenki-
joje, Lietuvoje ir JAV. 

Užuojautą pareiškė ,,Lietuviškų
melodijų” radijo programa ir Lietuvos
vyčių organizacija.Strakšių šeima Šv. Antano parapijoje 2012 m. Šeimos albumo nuotr.
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad rugsėjo 23
dieną Tampa, FL mirė pulkininkas Algi-
mantas Garsys. Laidotuvės pagal karines tra-
dicijas Tampoje – penktadienį, rugsėjo 28
dieną.  

� Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje rug-
sėjo 30 d. 1 val. p. p. tradicinės paskutinio
sekmadienio šv. Mišios neįvyks dėl savaitgalio
renginių gausos. Kitų šv. Mišių datą prane-
šime spalio mėnesį.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) rugsėjo 30 d. 10 val. r. švęsime 26-
tąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Šv.
Mišios lietuviškai taip pat laikomos ketvir-
tadieniais 8:30 val. r. Maloniai kviečiame vi-
sus dalyvauti.

� Rugsėjo 30 d. 5 val. p. p. Balzeko lie-
tuvių 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.

� Spalio 9 d. Westlake Village, CA – kū-
rybinės dirbtuvės su dizainere Jolanta Ta-
laikyte. Tai puiki galimybė pabendrauti su me-
nininke bei susikurti papuošalą. Registraci-
ja: rasa.silkaitis@gmail.com

�Spalio 18–21 d.  New Yorke pirmą kar-

tą vyks Baltijos šalių kino festivalis – The Oth-
 er Cinema of Northern Europe. Su festiva-
lio programa susipažinsite ir bilietus įsigysite
tinklalapyje: https://www.balticfilmfesti-
val.com/. Jei norėtumėte prisidėti prie sėk-
mingo festivalio įgyvendinimo – tapti sava-
noriu, rėmėju ar kt. – labai lauktume Jūsų
pasiūlymų el. paštu ny@mfa.lt.

� 32-tros Lietuvių dienos Los Angeles, šį
kartą skirtos Lietuvos valstybingumo 100-
čiui paminėti, tradiciškai vyks pirmą spalio
mėnesio savaitgalį, t. y. spalio 6–7 dienomis,
Šv. Kazimiero parapijoje, 2718 St. George
Str., Los Angeles, CA. Daugiau informacijos:
ltdays.com

�  Spalio 20 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) – Oktoberfest šven-
tė. Informacija apie renginį tel. 630-257-
8787. 

�  Spalio 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) –
jaunųjų atlikėjų koncertas ,,Po Angelo spar-
nu”. Dalyvaus smuikininkė Barbora Valiu-
kevičiūtė ir pianistas Leon Livshin. Informacija
tel. 773-776-4600. 

� Spalio 27 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio
lietuvių centre, R. Riškus salėje – madų pa-
roda ,,Nuo Baltijos krašto”. Programa, va-
karienė, loterija. Bilietus užsisakyti tel. 708-
252-0551 (Rita) arba tel. 708-557-3343
(Lina). 

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

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.
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Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

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