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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 27 dienos

„Černobylis”
– paslaptis, kurią dar turėsime atskleisti

RASA SĖJONAITĖ

Birželio pradžioje buvo parodyta HBO kom-
panijos režisieriaus Craig Mazin filmo ,,Čer-
nobylis” paskutinė serija. Didelė jo dalis nu-

filmuota Lie tuvoje. Sumušęs visus šiuolaikinių se-
rialų žiūrimumo rekordus, šis filmas plačiai apta-
rinėjamas – nuo profesionalių kino kritikų iki eilinio
žiū rovo. Tarptautiniuose tinklalapiuose pasirodė in-
formaciniai straipsniai apie filmo kūrimo užkulisius,
atsirado interviu su žmonėmis, kurie tie siogiai gal
ir nedalyvavo kūrybos procese, ta čiau savo viso gy-
venimo veikla, patys to net neįtardami, prisidėjo prie
naujo kino epo apie skaudžiau sią ir dramatiškiausią
XX a. žmonijos katastrofą – Černobylio atominės
elektrinės avariją. – 3 psl.

Garsi scena iš serialo, kur Pripetės gyventojai ant tilto stebi iš atominės sklindančią ugnies šviesą, net nežinodami, kokio masto ka-
tastrofa įvyko šalia jų namų. Faktai liudija, kad visi žmonės, tą naktį buvę ant tilto, mirė nuo radiacijos.

Vilniaus Fabijoniškės keturioms dienoms tapo Pripetės miestu.

Mieli skaitytojai, šiandien džiau-
giamės kartu su jumis, tais, ku-
rie dalijasi su ,,Draugu” svarbio-

mis savo gyvenimo akimirkomis. Šiuo
metu Lietuvoje vieši Ingrida Bublienė,
garbės generalinė konsulė ir Daina Čy-
vienė, Šv. Kazimiero seserų kongrega-
cijos komunikacijos ir projektų koordi-
natorė, kurios kartu su Lietuvos žmo-
nėmis vakar paminėjo Gedulo ir vilties
dieną. Daina nusifotografavo su grupe
jaunimo, kurie netrukus išvyksta į eks-
pediciją ,,Misija Sibiras”. Su jais keliaus
ir vienintelė amerikietė, Dainos dukra,
Marija Čyvaitė. Jūsų dėmesiui – į re-
dakciją atsiųstos nuotraukos, kuriose už-

fiksuota šios šventės momentų. 
O štai mūsų skaitytojų Indrės ir Do-

nato Tijūnėlių anūkė Viktorija artėjančios
Tėvo dienos proga tėčiui Arui padovano-
jo nepaprastą dovaną – trečiadienį iško-
vojo ,,Junior Miss Libertyville” titulą. Duk-
ters pergale didžiuojasi ir mama Kim bei

visa šeima. Džiaugdamiesi kartu su Tijū-
nėlių šeima, sveikiname visus tėčius su ar-
tėjančia Tėvo diena. Mielieji, linkime, kad
jūsų vaikai kuo dažniau jus pradžiugintų
savo meile, dėmesiu ir gerais darbais.

Daugiau apie tai – 5 psl. 

Mūsų 
skaitytojų 

šviesios 
gyvenimo
akimirkos

D. Čyvienė su grupe ekspedicijos ,,Misija Sibiras” dalyvių.



ARKIVYSKUPAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Sekmadienį po Sekminių švęsdami
Švč. Trejybės iškilmę, atsistojame prie-
šais Dievo slėpinį, kurio žmogaus pro-
tas nepajėgia iki galo suprasti.

Jeigu mes neturėtume Dievo Ap-
 reiškimo, pačiu geriausiu atveju
tikėtume, kad yra Dievas, viso – ma-

tomo ir nematomo –  pasaulio Kūrėjas.
Blo giausiu atveju – tikėtume susi-
kurtais stabais, kaip tikėjo mūsų pro-
tėviai, garbinę perkūną, saulę ir kito-
kius dievus bei deives.

Vis dėlto neturėtume stebėtis, kad
Dievo slėpinio nepažįstame ir nie-
kuomet jo iki galo nepažinsime. Žmo-
gaus protas yra pajėgus pažinti tik ne-
sudėtingesnę už save medžiagi nę tik-
rovę. Jeigu gebėtume iki galo pažinti
Dievą, turėtume savo išmintimi būti už
jį aukštesni, o tai yra ne galimybė.

Dievas apreiškė save žmogui per
regimąjį pasaulį. Dievo kūrinija kal bė-
te kalba apie be galo išmintingą ir ga-
lingą Kūrėją. Apaštalas Paulius rašo:
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Dievo slėpinys
Jo (Dievo) neregimosios ypatybės – jo
amžinoji galybė ir dievystė – nuo pa-
saulio sukūrimo aiškiai suvo kiamos
protu iš jo kūrinių (Rom 1, 20).

Apaštalas Paulius rašo apie ne lai-
 mę, kai žmogaus protą aptemdo nuo-
dėmė: Pažinę Dievą, jie jo kaip Dievo ne-
garbino ir jam nedėkojo, bet pasiklydo
mintimis, ir neišmani jų širdis aptemo.
<...>Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir
lenkėsi bei tarnavo kūriniams (Rom 1,
21.25). Tačiau Dievas, būdamas be galo
geras ir gailestingas, leido žmogui
save pažinti per Apreiškimą, kurį tu-
rime už rašytą Senojo ir Naujojo Įsta-
tymo knygose. 

Pradžios knygoje skaitome, kaip
Dievas sukūrė dangų  ir žemę; Dievo
kūrybą vainikavo žmogaus sukūri-
mas. Toliau pasakojama, kaip Dievas
globojo jam ištikimus žmones, vedė iš
nelaisvės, davė Dekalogą, kalbėjo per
patriarchus bei pranašus, o paskutiniu
metu apsireiškė per savo Sūnų Jėzų
Kristų.

Jėzaus žemiškoji istorija išsamiai
aprašoma Evangelijos puslapiuose. Jė-
zus kalbėjo, kad jis yra iš Tėvo išėjęs ir
grįšiąs pas Tėvą, kad Tėvas ir jis yra

viena, ir kas mato Sūnų, ma to ir Tėvą.
Savo žodžius Jėzus parėmė stebuklais,
ypač prisikėlimu iš nu mirusiųjų. 

Iš daugelio dalykų, kurių Jėzus
mokė žmones, pats svarbiausias buvo
mokymas apie dangaus Tėvą, kurio
vaikai mes esame, ir Šventąją Dvasią
– Guodėją, kurią žadėjo atsiųsti, nu ke-
liavęs pas Tėvą. Šventoji Dvasia ky la iš
Tėvo ir Sūnaus meilės. Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia yra triasmenis, bet tą
pačią dieviškąją prigimtį turintis vie-
nas Dievas.

Šventosios Dvasios veikimu Die vo
Sūnus įsikūnijo Marijos įsčiose. Šven-
toji Dvasia per Jėzaus krikštą pa-
 liudijo, kad jis yra mylimasis Tėvo
Sūnus. Prieš palikdamas žemę, Jėzus
daug kartų kalbėjo, kad nepaliks savo
mokinių našlaičiais, bet atsiųs savo
Dvasią, tiesos ir meilės Dvasią, kuri
primins viską, ką jis buvo kalbėjęs.
Sekminėse įvyko žadėtasis stebuklas –
Šventoji Dvasia matomu būdu nu žengė
ant apaštalų ir juos apdovanojo šviesa
iš aukštybių.

Mūsų protas nepajėgia giliau įsi-
 skverbti į Švč. Trejybės slėpinį. Mes tie-
siog dėkojame Dievui už gautas iš jo do-

vanas ir garbiname vieną triasmenį
Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.
Į dangaus Tėvą dažniausiai kreipiamės
Jėzaus išmokyta malda „Tėve mūsų”.
Jėzų ypač pagerbiame eucharistinėje
Mišių aukoje, o į Šven tąją Dvasią krei-
piamės, kai savo ti kėjimo kelionėje sto-
kojame šviesos ir tvirtumo.

Dieve, leisk mums suvokti amži-
nosios Trejybės garbę ir lenktis jos di-
dingajai vienybei. Amen.

Birželio 10 d. Lietuvos ambasadoje
Washingtone apsilankė Lietuvos am-
basadoriaus fondo ateities lyderiams
laureatė Alina Marija Orentas.

Ambasadorius Rolandas Kriščiū-
nas pasveikino pirmąją šiais me-
tais įsteigto Lietuvos ambasado-

riaus fondo ateities lyderiams laurea-
tę, linkėdamas jai sėkmės studijose,
siekiant karjeros tarptautinių santy-
kių ir politikos srityje bei priminda-
mas, kad jos įdėtos pastangos univer-
sitete ir bendruomenėje yra ne tik
vertinamos, bet ir labai reikalingos.

Loyola universitete Čikagoje stu-
dijuojanti lietuvė netrukus vyks de-
šimties dienų stažuotei į Lietuvą, ku-
rios metu turės progos susipažinti su
Lietuvos institucijų veikla, susitikti su
Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo,
ministerijų atstovais, susipažinti su
Lietuvos geopolitine ir ekonomine si-
tuacija, aktualijomis, dalyvauti kul-
tūrinėje ir pažintinėje programoje,
pabendrauti  su nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovais.

2019 m. kovo 19 d. oficialiai įsteig-
tas atkurtos Lietuvos valstybės šimt-
mečio proga inicijuotas Lietuvos am-
basadoriaus vardo fondas yra skirtas
Amerikos lietuviams – naujos kartos
lyderiams. Fondo steigimo sutartį tar-

Pirmoji ambasadoriaus fondo laureatė studijuoja Čikagoje

pininkaujant Lietuvos ambasadai JAV
pasirašė Washingtono lietuvių profe-
sionalų klubas ir Illinojaus valstijoje
įsikūręs Lietuvių Fondas. Pagrindi-
nis Lietuvos ambasadoriaus fondo tiks-
las – ugdyti lietuvių kilmės profesio-
nalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie
strateginių Lietuvos ir Jungtinių Ame-

rikos Valstijų ryšių puoselėjimo ir
stiprinimo.

Lietuvos ambasadoriaus fondo at-
eities lyderiams laureatų stažuotes
Lietuvoje finansuoja Užsienio reikalų
ministerijos „Globalios Lietuvos” prog-
rama.

LR ambasados Washingtone inf.

Pirmoji ambasadoriaus fondo ateities lyderiams laureatė Alina Marija Orentas ir amba-
sadorius Rolandas Kriščiūnas.                                               LR�ambasados�Washingtone�nuotr.

Nuo 1992 metų Draugo
fondas  padeda išlaikyti

mūsų 
lietuvišką, katalikišką

„Draugo” laikraštį. 
Prisiminkite  Draugo fondą

savo testamente. 
Keletas stambesnių
palikimų užtikrins

„Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO
FONDAS

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org
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Atkelta iš 1 psl.

Pasirodžius serialui ekranuose
vie nas JAV gyvenantis žurnalistas no-
rėjo jį parodyti savo patėviui. ,,Aš ten
buvau, ir daugiau nebenoriu viso to
matyti”, – atsakė šis. Pasirodo, jis į Čer-
nobylį buvo išsiųstas avarijos pa dari-
niams likviduoti.

Praėjo beveik 30 metų, ir pats Čer-
nobylis tapo mūsų istorijos simboliu,
metafora. Parašyta dešimtys knygų, nu-
filmuotas ne vienas filmas, tačiau kiek-
vieną kartą ši milžiniška technologinė
katastrofa atveria nau jų vardų, naujų
faktų, naujų skaičių. Nobelio premijos
laureatė baltarusių rašytoja Svetlana
Aleksijevič savo knygoje ,,Černobylio
malda” labai tiksliai įvardija šios tra-
gedijos mas tą, labai jautriai kalba apie
likiminę tautos traumą: ,,Mane domi-
no ne pats įvykis: kas atsitiko tą nak-
tį elektrinėje ir kas kaltas, kokie buvo
priimami sprendimai, kiek tonų smė-
lio ir betono prireikė supilti sarkofagui
virš tos velnio skylės, bet pojūčiai,
jausmai žmonių, susidūrusių su neži-
nomybe. Su paslaptimi. Černobylis –
paslaptis, kurią mes dar turėsime at-
skleisti. Galbūt dvidešimt pirmajame
amžiuje. Iššūkis jam”.

Kūriniai, įkvėpę serialo režisierių

„1986 m. balandžio 26-ąją, 1 val. 23
min. 40 sek., Černobylio atominėje
elektrinėje vykstant ‘turbogenerato-
riaus rotoriaus inercijos’ bandymui,
ket virtojo bloko pamainos viršinin-
 kas Aleksandras Akimovas nuspaudė
reaktoriaus avarinio stabdymo myg-
tuką. Netikėtai šoktelėjo reaktoriaus
galia; tai buvo pats blogiausias spren-
 dimas. Dėl susidariusio garų slėgio
nu griaudėjo galingas sprogimas, su nai-
kinęs ketvirtąjį Černobylio AE bloką.
Į aplinką pasklidusi mirtį sė janti ra-
diacija užteršė pusę Europos. Ra-
dioaktyvioji tarša net 400 kartų vir šijo
taršą, kurią 1945 m. sukėlė ato minės
bombos sprogimas Hirošimo je”, – kny-
goje „Černobylis. 01:23:40” apie vieną
didžiausių tragedijų branduolinės
energetikos istorijoje rašo Andrew
Leatherbarrow. Ši knyga ne vieninte-
lė tapo režisieriaus Craig Mazin filmo
,,Černobylis” pagrindu. Kūrėjas „Twit-
ter” paskyroje paskelbė sąrašą knygų
ir filmų, kurie jį  įkvėpė kurti šį serialą.
Tai ir minėtoji S. Aleksijevič doku-
mentinė apybraiža, tai ir inžinieriaus
Grigorijaus Medvedevo, kuris tuo metu
dirbo Čer nobylio atominėje elektrinė-
je, knyga ,,Černobylio sąsiuvinys”, ku-
rią jis parašė iš karto po avarijos (dėl
cenzūros knyga buvo išleista tik po ke-
lerių metų, prasidėjus politiniam atšili -
mui; disidentas akad. Andrejus Sa-
 charovas šią knygą pavadino kompe-
tentingiausiu ir bebaimiu kūriniu, ku-
riame pasakyta visa tiesa apie Černo-
bylio katastrofą, – aut. past.). Tai ir
rusų režisieriaus Elemo Kli movo 1985
m. karinė drama ,,Eik ir žiūrėk” apie
Antrojo pasaulinio karo metais nacių
okupuotą Baltarusiją. 

Serialo režisierius „Twitter” pa-
 skyroje jautriai atsiliepė ir dar apie vie-
ną filmą, kuris jam tapo įkvėpimo šal-
tiniu. Tai švedų dokumentinis pa sako-
jimas, sukurtas pagal gaisrininko Va-
silijaus Ignatenkos našlės Liudmilos Ig-
natenko prisiminimus. Jos vyras nuo
radiacinės spinduliuo tės mirė Maskvos

„Černobylis”
– paslaptis, kurią dar turėsime atskleisti

ligoninėje. Craig Mazin paveikė tai, kad
filme savo istoriją pa sakoja pati Liud-
mila ir ji net grįžta į Pri petę, į savo na-
mus, kur prieš ka tastrofą gyveno su
vyru. Re žisierius ir serialo scenarijaus
autorius šiai is torijos liudininkei sky-
rė nemažai dė mesio. 

Dėmesys posovietinėms erdvėms

Pasiruošimas ,,Černobylio” filma -
vimui prasidėjo 2016 m., kai Vil niuje
veikiančios kino kompanijos ,,Baltic lo-
cation” įmonės vadovas Jo nas Špokas
gavo pirmuosius užklau simus apie ga-
limybę serialą filmuoti Lietuvoje. Įmo-
nė, prieš tai dirbusi prie BBC kompa-
nijos filmo ,,Karas ir taika”, turėjo
puikias rekomendacijas, gerą įdirbį
ir profesionalią ko mandą. Kuriant fil-
mą apie Černobylį, pirmiausia buvo
ieškoma autentiš kos aplinkos, siekia-
ma kuo tiksliau atkurti to meto tikro-
vę, žmonių ap rangą, šukuosenas, ap-
linką, buitį, kasdienybę. ,,Lietuva dėl
filmavimo konkuravo su Vengrija.
HBO kompanija pirmą kartą atkreipė
dėmesį į mūsų šalį, kai buvo nuspręs-
ta filmuoti Ignalinos atominėje elekt-
rinėje. Vėliau, kai filmo prodiuseriai
įsitikino, kad daug scenų galima sau-
 giai ir produktyviai nufilmuoti Lie tu-
voje, atsisakė kitų erdvių. Šiandien
turime rezultatą – beveik 60 proc. se ria-
lo yra nufilmuota įvairiose Lie tuvos
vietose: Vilniuje, Kaune, Šir vin tose, Kė-
dainiuose”, – pasakoja ,,Bal tic loca-
tion” vadovas Jonas Špokas.

Fabijoniškės tapo Pripetės miestu

Didžiausios masinės scenos fil-
muotos viename tankiausiai apgy ven-
tų  miegamųjų rajonų – Vilniaus Fa bi-
joniškėse, kurios trims savai tėms buvo
tapusios Pripetės miestu. Artimiausias
nuo Černobylio buvęs Pripetės miestas
buvo jaunas, neseniai apgyventas, vis
dar besiplečiantis; pasirinktoji vieta be
medžių atitiko jauno miesto įvaizdį.
,,Keturias dienas filmavome, o procesui
ruošėmės net tris savaites. Su gyven-
tojais teko bendrauti dieną naktį. Pa-
grindinis dalykas buvo automobiliai.
Reikėjo sutarti, kad filmavimo dieno-
mis kie muose nebūtų automobilių. Iš Nemažai Lietuvos įmonių prisidėjo prie filmo kūrimo.

pra džių gyventojai nelabai buvo nusi-
 tei kę nuolaidžiauti, nes rajonas – tan-
kiai gyvenamas. Ir nors organizavome
alternatyvias parkavimo vietas, vis
tiek kildavo rūpesčių. Vėliau, kai apie
filmą pasklido gandas, gyventojai su-
prato ką darome ir kodėl, pra dėjo pa-
laikyti mus. Pirmiausia turi me būti dė-
kingi Fabijoniškių gyventojams”, –
sako Jonas Špokas. 

Baroko stiliaus dvaras

Kadangi filmo masteliai ir ambi-
cijos buvo milžiniški, kai reikėjo fil-
muoti anglies kasyklas arba ieškoti di-
dingų sovietinių pastatų, plačių gatvių
eksterjerų, teko vykti į Uk rai ną. O ko
negalima buvo atkurti gy vomis loka-
cijomis, teko statyti dekoracijas. Pa-
vyzdžiui, filme yra scena, kur vyksta
pirmojo komunistų partijos sekreto-
riaus Michailo Gorbačiovo posėdis
Kremliaus rūmuose. Siekiant pavaiz-
duoti tą laikmetį ir vietą kuo tiksliau,
filmo scenografams teko kurti deko-
racijas ir jas montuoti filmavimo pa-
viljone, o sovietinių šulų posėdžių sta-
lą, kuris svėrė net 100 ki logramų, teko
atsigabenti iš Vrub levskių bibliote-
kos. ,,Taip, M. Gorba čiovo konferenci-
jai buvo panaudotas autentiškas rek-
vizitas ir prie šio ilgo stalo galėjo su-
sėsti dešimt aktorių”, –  šypsosi Jonas
Špokas, kurio puikūs santykiai su bib-
liotekos ūkio direktoriumi dažnai lei-
džia iš Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblio tekos skolintis ne tik
rekvizito, bet ir šioje unikalioje aplin-
koje filmuoti ne vieną filmo kadrą. 

Kremliaus rūmų koridoriaus ati-
tikmens ilgai ieškota Kijeve, o surasta
Latvijoje. Yra kadras, kur veiksmas
vyksta Kremliuje, ten nufilmuotas ilgas
koridorius, kurio langai išdabinti puoš-

niomis baltomis draperijomis. Tai ba-
roko stiliaus Rundalės dvaro rūmų
viena interjero vieta, ku ri būtent ir ,,su-
vaidino” Kremliaus koridorių. ,,De-
koracijomis teko at kur ti ir sovietinį
butą, kuriame gy veno Liudmila Igna-
tenko. Sovietiniai butai yra labai maži
ir juose filmuoti su visa grupe būtų su-
dėtinga. Todėl filmavimo aikštelėje
teko statyti dekoraciją”. 

Lietuvių patarimai HBO kūrėjams

Serialo kūrėjai bendradarbiavo ir
su kita Lietuvos kino gamybos kom-
panija – ,,Invicta Media”; į kūrybos pro-
cesą įsijungė nemažas būrys lietuvių:
kostiumų dailininkų, gri muo tojų, ma-
sinių scenų aktorių ir kt. Štai filmo kos-
tiumų dailininkei britei Odile Dicks-
Mireaux talkino ypač talentinga lietuvė
kostiumų dailininkė, prestižinių pre-
mijų laimėtoja Daiva Petrulytė. Ji buvo
britų kūrėjos asistentė ir turėjo didelės
įtakos atren kant didelę dalį filmo kos-
tiumų. ,,Pui kus pavyzdys mūsų ben-
dradarbiavimo ir didelė pagarba už-
sieniečiams, nes jie labai atidžiai įsi-
klausydavo į lietuvių patarimus, pa-
stebėjimus. Juk būna, kad vakarietiš-
kuose filmuose atkurta  sovietinė dva-
sia atrodo diletantiškai, o čia laikme-
čio stilius ir aplinka atkartota labai
tiksliai”, – sako Jonas Špokas.

Sovietmečio šukuosenos, vyrų kos-
tiumai, moterų suknelės, aksesua rai
kiekviename kadre tiesiog alsuoja so-
vietinio gyvenimo realija. Tiesa, nu-
degimams ant aktorių kūnų su kurti
buvo pakviesti aukščiausio ly gio grimo
meistrai, kurie dirbo prie tokių seria-
lų kaip ,,Sostų karai” ir už aktorių gri-
mą yra pelnę ne vieną prestižinį ap-
dovanojimą. 

Nukelta į 15 psl.

Kino kompanijos ,,Baltic location” vado-
vas Jonas Špokas.

HBO kompanijos serialo ,,Černobylis” 60 proc. filmuotos medžiagos buvo iš Lietuvos.



TELKINIAI

LOS ANGELES, CA

Kad aš skelbiu Evangeliją, tai ne turiu pa-
grindo girtis, nes tai mano bū tina prie-
volė, ir vargas man, jei ne skelbčiau
Evangelijos! Jeigu tai dary čiau savo
valia, tai atlieku tik man pa tikėtą tar-
nybą. Koks tad atlygis? Ogi, kad skelb-
damas Evangeliją, pateikiu ją veltui ir
nesinaudoju teise, kurią man duoda
Evangelija (Šventasis Raš tas. Iš pirmo-
jo laiško Korintie čiams).

Š. m. birželio 2 d. dieną Los An ge-
les Šv. Kazimiero parapijos nariai
– lietuviai, filipiniečiai ir ispanai

– rinkosi į bažnyčią, o paskui į para-
pijos salę paminėti klebono kun. Tomo
Karanausko 20-tojo kunigystės jubi lie-
jaus.

Gražiai tai progai išpuoštoje baž-
 nyčioje šv. Mišias koncelebravo Los An-
 geles vyskupijos monsinjoras Terry
Fleming, kuris pavadavo ne tikėtai su-
sirgusį vyskupą Edward Clark, kun.
svečias Mike Java, kuris kartais pa-
keičia kun. Tomą, jam iš vykus aplan-
kyti JAV Vakarinės pakrantės lietu-
vius, ir pats kun. Tomas Kara nauskas.
Monsinjoras Terry Fleming pasakė
Šeštinių ir kunigo Tomo kunigystės
progai pritaikytą pamokslą.

Po šv. Mišių kleboną sveikino Los
Angeles Jaunimo sąjungos pirminin kė
Gabija Petrulytė, JAV Lietuvių Ben-
druomenės Los Angeles apylin kės pir-
mininkas Raimundas Šilkai tis, LR ge-
neralinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys, naujai atkurtos Los An-
geles šaulių organizacijos vadas Kle-
mensas Petkus (kun. Tomas yra šaulių

kapelionas) ir Šv. Kazi miero parapijos
tarybos narys Vidal Agua.

Parapijos salė vos talpino visus, no-
rinčius pasidžiaugti  mylimo kunigo
švente. Visiems susiradus vietas prie
stalų, pro tautinių juostų taką į salę, ly-
dimas plojimų, įėjo šventės ,,kaltinin-
kas”. 

Programą vedė Karis Petrulis ir
Vėjas Skripkus. Visiems  ragaujant šei-
 mininkės Jūratės Jakeliūnienės ir jos
pagalbininkių paruoštus skanius už-
kandžius bei kalifornietišką vyną,
programos vedėjai priminė svarbiau-
sius kun. Tomo pašaukimo kelio mo-
 mentus.

Baigęs gimnaziją, Tomas Kara-
 nauskas įstojo į Kauno medicinos aka-
 demiją, bet, pajutęs pašaukimą gydyti
žmonių sielas, o ne kūnus, pa keitė stu-
dijų kryptį. 1992 m. įstojo į Kauno ku-
nigų seminariją, 1998 m. gegužės 3 d.
buvo įšventintas į diako nus, o dar po
metų, 1999 m. gegužės 1-ąją – į kunigus.
Studijuodamas Ku nigų seminarijoje,
Tomas kiekvieną vasarą grįždavo į
gimtuosius Šiaulius ir atlikdavo prak-
tiką Šiaulių katedroje bei miesto Res-
publikinėje ligoninėje. 

Savo pirmuosius kunigystės me tus
kun. Tomas pradėjo Šiaulių Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidė ji mo pa-
rapijoje. Čia dirbdamas ypatin gą dė-
mesį skyrė labdaros organizavi mui
Lietuvos ligoninėms ir mokykloms.
Tuo pačiu metu buvo paskirtas Šiaulių
miesto Respublikinės ligoni nės ir San-
doros katalikiškos mokyklos kapelio-
nu.

1999 m. kun. Tomas veiklą tęsė

Šventės rengimo savanoriai. Šeimininkės. Centre – Jūratė Jakeliūnienė. Inos�Petokienės�nuotraukos

Apsuptas parapijiečių meilės
Šv. Kazimiero parapijos klebono T. Karanausko 
20-tojo kunigystės jubiliejaus šventė

Dainuoja viešnia iš Lietuvos Rita Preikšaitė ir ,,Tolimi aidai”. Kleboną sveikina Portlando lietuviai – Ingrida ir Laurynas Misevičiai.

Putname, Connecticute, o po metų,
grįžęs į Lietuvą, dirbo Sidabravo pa ra-
pijoje. Pasėjęs gerumo, meilės ir at-
jautos sėklą, kun. Tomas Kara nauskas
išvyko į Los Angeles – 2004 m. buvo pa-
skirtas Šv. Kazimiero lie tuvių parapi-
jos vikaru, o vėliau – klebonu. Jo mei-
lės ir dėmesio artimui dėka šv. Kazi-
miero parapija tapo gra žaus lietuvių,
filipiniečių, ispanų ir kitų tautybių ti-
kinčiųjų bendrais namais. 

Meninėje programos dalyje pasi ro-
dė viešnia iš Lietuvos, Kauno valsty-
binio muzikinio teatro solistė Rita
Preikšaitė, jai akompanavo Jasper Ji-
menez. Savo pasirodymu kun. To mą

Vytauto Kernagio daina ,,Baltas paukš-
tis”, kurią, šventės dalyviams prašant,
teko pakartoti.

Sveikinimo žodį tarė kaip visada
nuotaikinga ir šmaikšti Hollywoodo
žvaigždė, aktorė Rūta Lee, kuri už-
 rišo kun. Tomui tautinę jubiliato juos-
tą. Parapijos tarybos narė Jūratė Venc-
kienė įteikė jubiliatui albumą su šven-
tės svečių ir Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos mokinių, mokytojų ir tėve-
lių palinkėjimais. Para pi jos tarybos
vardu kunigui taip pat buvo įteiktas jo
portretas su prasmingais žodžiais iš
Šventojo Rašto, kurį paruošė Dalia
Karalis.

Džiugu, kad kun. Tomas neapsi ri-
boja tik Los Angeles gyvenančių lie-
tuvių sielovada, bet lanko ir kitų JAV
Vakarinės pakrantės lietuvių telki-
nius. Jubiliejaus proga pasveikinti
atvyko ir lietuviai iš kitų bendruo-
menių – Portlando lietuvių var du kun.
Tomą Karanauską sveikino Laurynas
Misevičius, San Diego – Birutė Ulia-
vičienė.

Klebonas Tomas Karanauskas pa-
 dėkojo visiems susirinkusiems į jo
kunigystės jubiliejaus šventę už mal-
das, už linkėjimus ir aukas. Palai mi nęs
svečius ir maistą, pakvietė pie tauti. 

Dalyvių vardu norisi nuoširdžiai
padėkoti Šv. Kazimiero parapijos ta ry-
bai ir didelei grupei pagalbininkų-sa-
vanorių, surengusiems tokią puikią
šventę. Šįkart talkino Alfredas Vir bu-
kas, Edvardas Gailiūnas, Saulius Že-
maitaitis, Saulius Kajota, Darius Vo-
sylius, Reda Perevičienė, Evutė Kedi,
Laima Gajauskienė, Ringailė Bary-
saitė, Dalia Tetti, Angelė Vaiče kauskie-
nė, Giedrius Remeika, Vėjas Skrip-
kus, mūsų draugai filipiniečiai ir išti-
kima parapijos fotografė Ina Petokie-
nė.

O kunigui Tomui Karanauskui po
tokios gražios šventės belieka pa linkėti
Dievo palaimos ir šv. Dvasios dovanų
nelengvame sielų ganytojo darbe.

Kleboną sveikino ir net šokdino Hollywoo-
do žvaigždė Rūta Lee.

pagerbė ir vyrų ansamblis ,,Toli mi ai-
dai” su vadovu, parapijos vargoninin-
ku, muziku Kęstučiu Daugir du. Neat-
siliko ir kitataučiai parapijiečiai – dai-
navo filipinietis solistas Terrence Pa-
nganiban, pasirodė ispa nų dainų ir
šokių grupė. Meninės programos pa-
baigoje nuskambėjo viešnios Ritos
Preikšaitės ir ,,Tolimų aidų” kartu at-
liekama šviesios at min ties dainininko
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Š. m. birželio 9 d. Santa Maria Del Popolo parapijos
patalpose, Mun delein, IL įvyko JAV Lietuvių Bend ruo-
menės Waukegan-Lake County apylinkės metinis
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo
apylinkės nariai bei viešnia iš Vidu rio Vakarų apy-
gardos – Alvyda Gu delienė.

Apylinkės valdybos nariai supa žindino susirin-
kusiuosius su nuveiktais darbais, buvo prista-
tyta finan sinė bei Kontrolės komisijos ata skai-

 tos. Buvo renkama nauja apylinkės valdyba. Susu-
mavus rezultatus pa aiš kėjo jos nariai: Elena Skali-
šienė, Palmira Janušonienė-Westholm, Ves ta Ste-
ponavičiūtė, Violeta Rut kaus kienė, Jolita Vilimienė,
Paulius Slavėnas ir Gintautas Steponavičius. Buvo
patvirtinti ir Kontrolės komisijos nariai – Ramutė
Kazlauskienė, Sigita Damašienė ir Daiva Jasmanta.                                                          

Po metinio susirinkimo naujai išrinkti valdybos
nariai pasiliko trum pam posėdžiui, kurio metu
buvo pasiskirstyta pareigomis bei aptartas pasi-
rengimas tradiciniam piknikui „Vasaros akvarelė”.

Piknikas įvyks rugpjūčio 17 d., šeštadienį, Vernon
Hills Forest Preserve. Dėl papildomos informacijos
sekite apylinkės valdybos informaciją lietuviškuo-
se laik raš čiuose ir ,,Facebook” puslapyje: JAV Wau-
kegan-Lake County apylin kės Lietuvių Bendruo-
menė.     

Naujai išrinktai valdybai linki me ir toliau dar-
niai ir prasmingai dirbti bendruomenės ir lietuvy-
bės labui. Viena tauta – viena šeima! 

JAV LB Waukegan–Lake County apylinkės inf.

Gintautas Steponavičius, 
valdybos pirmininkas.

Violeta Rutkauskienė, 
pirmoji pavaduotoja.

Paulius Slavėnas, 
iždininkas.

Palmira Janušonienė-Westholm,
iždininko pavaduotoja.

Jolita Vilimienė, 
sekretorė.

Vesta Steponavičiūtė , 
vicepirmininkė ryšiams su visuomene.

Elena Skališienė
vicepirmininkė ryšiams su visuomene.

Sigita Damašienė,
Kontrolės komisijos narė.

Daiva Jasmanta, 
Kontrolės komisijos narė.

Ramutė Kemeža-Kazlauskienė  
Kontrolės komisijos narė.

Waukegan-Lake County apylinkė rinko naują valdybą

LR garbės generalinė konsulė Ohio, Indianos ir Kentucky valstijose Ingrida Bublienė
vakar, birželio 14 dieną, atsiuntė šią nuotrauką, kartu perduodama šilčiausius sveikini-
mus iš Vilniaus. Čia ji dalyvavo LR Seime vykusiame Gedulo ir vilties dienos minėjime. I.
Bublienė sakė, kad galimybė pabendrauti ir nusifotografuoti su naujai išrinktu Lietuvos
prezidentu Gitanu Nausėda (pirmas iš d.) ir buvusiu prezidentu Valdu Adamkumi jai
buvo didelė garbė.        Raimondos�Budnikaitės�nuotr.

11-metė Viktorija Tijūnėlytė birželio 13 dieną, ketvirtadienį, dalyvavo Miss Libertyville
Pageant ir jame laimėjo Junior Miss Libertyville titulą. Konkurso dalyvėms reikėjo para-
šyti rašinėlį ir scenoje atsakyti į klausimus. Viktorija mėgsta sportą, domisi amerikietiš-
ku futbolu (soccer), taekwondo ir lanko imtynių treniruotes. Dalyvaudama Miss
Libertyville Pageant konkurse, ji parašė rašinėlį apie pasitikėjimą savimi, apie tai, ką
išmoko, būdama vienintele mergaite tarp berniukų imtynių treniruotėse ir komandoje.
Pasirodo, kad varžybose ji neretai laimi prieš berniukus. 

Viktorija gyvena Libertyville, IL su tėveliais dr. Aru ir Kim Tijūnėliais bei 13-mete
sesute Sofija, kuri yra pasižymėjusi plaukikė. 

,,Draugo”�inf.�

I. Bublienė sveikina iš Vilniaus

D. Čyvienė dalyvavo Vilniuje vykusioje tradicinėje Gedulo ir vilties dienos akcijoje ,,Iš -
tark, išgirsk, išsaugok”. Minint 78-ąsias tremties metines, projektas „Misija Sibiras“ jau
ketvirtus metus įgyvendino tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitymų ak -
ciją, kurios metu per parą laiko šiais metais jau dvylikoje Lietuvos miestų bei
Washingtone, JAV, siekė pagarsinti daugiau nei 100 000 tautiečių vardus bei likimus.
Šiuos vardus paprastai skaito ekspedicijos ,,Misija Sibiras” dalyviai, taip pat ir užsire-
gistravę savanoriai. Pirmąjį pavardžių lapą perskaitė prezidentė Dalia Grybauskaitė. D.
Čyvienė parašė, kad ši akcija jai padarė ypatingą, nepakartojamą įspūdį. 

Tremtinių vardų skaitymas – visą parą

Šauni ringo kovotoja laimėjo ir karūną 

Akcijos ,,Ištark, išgirsk, išsaugok”  akimirka.                                                 D.�Čyvienės�nuotr.��

Tijūnėlių�šeimos�albumo�nuotr.
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JŪRATĖ ŽUKAUSKIENĖ

New Yorko ateitininkų metinė
Šeimos šventė vyko Sekmi-
nių sekmadienį Apreiškimo

bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Telšių
vyskupas Kęstutis Kėvalas. Parapijos
klebonas mons. Jamie Gigantiello
atvykęs į Mišias pasidžiaugė, kad jau
antrą sekmadienį parapija susilaukė
vyskupo iš Lietuvos. Prieš savaitę
viešėjo arkiv. Gintaras Grušas, kuris
suteikė Sutvirtinimo sakramentą
pa rapijos lietuviškam jaunimui.
Monsinjoras pajuokavo, kad po tokių
garbingų svečių galime susilaukti ir
pačio popiežiaus! Savo pamoksle
vysk. K. Kėvalas kalbėjo, kaip Sek-
minės gražiai siejasi su mumis pa-
čiais ir lietuvių tauta, kurią engė
priešai daugelį metų, bet lietuviai, ne-
turėdami ginklų ir nenaudodami
smurto, sugebėjo susivienyti kaip
tauta ir vienybėje atgimti, – tai buvo
mūsų tautos Sekminės. Sekminės –
tai kai šventoji dvasia nužengia že-
mėn ir sutvirtina mus. 

Mišių metu dvi Marijos Peč-
kauskaitės kuopos narės, Elizabeth
Žukauskaitė ir Arijana Lukoševi-
čiūtė, davė moksleivių ateitininkų
įžodį. Mišių metu buvo skaitomas
Ateitininkų credo ir sugiedotas Atei-
tininkų himnas.

Apeigoms pasibaigus visi para-
pijiečiai buvo pakviesti į Mt. Carmel
parapijos salę šalia Apreiškimo baž-
nyčios pabendrauti su vyskupu ir
pasivaišinti. Vaišių metu buvo pra-
nešta ir pasidžiaugta, kad New Yor-
ko ateitininko Jono Lukoševičiaus
iniciatyva yra įkurta nauja JAV Ry-
tinio pakraščio Moksleivių ateiti-
ninkų kuopa, kuri suburs jaunuo-
lius iš New Yorko, New Jersey, Phi-
ladelphijos ir Bostono.

Jaunieji ateitininkai taip pat
dėkojo parapijos pasauliečiams va-
dams bei sendraugiams ateitinin-
kams Raimundui Šližiui, Monikai ir
Salvijui Kungiams, Monikai ir Pau-
liui Sabaliams, dr. Mildai Palubins-
kaitei bei dr. Algirdui Lukoševičiui,
kurie organizavo Šeimos šventę. 

New Yorke moksleivių ateitininkų įžodį davė Elizabeth Žukauskaitė ir Arijana Lukoševičiūtė.
Šv. Mišias laikė svečias iš Lietuvos, vysk. dr. Kęstutis Kėvalas. Vėliavą laiko šv. Mišių patar-
nautojas, M. Pečkauskaitės kuopos moksleivių pirmininkas Jonas Lukoševičius. Kairėje stovi
globėja Jūratė Žukauskienė ir ŠAAT narys, dr. Algirdas Lukoševičius.

Mildos�Palubinskaitės�nuotr.

Papilės ateitininkės Greta, Goda ir Akvilė
lau kia su „saldžiais“ sveikinimais kiekvieno
parapijos tėvo prie šv. Juozapo bažnyčios
du rų.

Tėvų Pranciškonų vasarvietėjė –
Kennebunkport, Maine

Sendraugių poilsio ir
studijų savaitė 

Atostogaukite�su�ateitininkais�rugpjūčio 3–9 d.�Kvie-
čiamos�šeimos�ir�pavieniai�ateitininkai�bei�jiems�pri-
jaučiantys.�Užsisakyti�kambarius�vasarvietėje�galite
skambindami��raštinės�tel.� 207-967-4865. Paminė-
kite,� kad� dalyvausite� ,,ATEITIS� WEEK”.� Žinių� apie
Kennebunkporto� vietovę,� Pranciškonų� sodybą� ir
svečių�namus�rasite www.franciscanguesthouse.com.
Skaitykite�apie�Ateitininkų�savaitės�programą�tink-
lalapyje: ateitis.org.�

Skubėkite registruotis, vietų gali greitai pritrūkti! 

Papilės ateitininkai sveikino tėvus

New
Yorko

ateitininkų
šeimos
šventė

Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos at-
eitininkai Šv. Juozapo bažnyčioje tradiciškai Tėvo dienos pro-
ga sveikino visus Papilės bendruomenės tėvus. Prieš šv. Mi-

šias kiekvieną tėvą, tą dieną atėjusį į Papilės Šv. Juozapo bažny-
čią, šventoriuje pasitiko ateitininkės Greta, Goda, Akvilė ir svei-
kindamos įteikė pačių ateitininkų rankomis padarytą „saldžią”
širdutę su užrašytais sveikinimo ir padėkos žodžiais tėvui. Kuo-
pos nariai tokių sveikinimų išdalino daugiau kaip šimtą. Po šv. Mi-
šių ateitininkės sesutės Austėja ir Viktorija Nociūtės padovano-
jo ne tik savo tėčiui Algirdui, bet ir visiems susirinkusiems mies-
telio bendruomenės tėvams dar ir muzikinį sveikinimą – dainą,
akordeono, gitaros bei fleitos melodijas. 

Ateitininkai suvokia, kad mūsų gyvenime tėvo svarbų vaid-
menį atlieka ne tik fiziologinis tėvas, bet nuolatiniu tėvišku rū-
pinimusi kasdien supa gimnazijos šeimyniškos bendruomenės tė-
vas – direktorius Ramūnas Perminas, dvasiškojo mūsų augimo tė-
vas – parapijos klebonas kun. Rimvydas Marozas, kuopos send-
raugiai, rėmėjai Lietuvoje ir mecenatas Jonas Šalčius Ameriko-
je. Todėl ateitininkų sveikinimo, padėkos maldos bei širdutės ne-
aplenkė ir jų. Juk būtent iš žodžio ,,tėvas” išaugo žodžiai: Tėvynė,
Tėviškė – tai, kas brangu ir artima kiekvieno širdžiai.

Jau daugelį metų gimnazijos ateitininkai stengiasi sukurti
šventę kiekvienam tėvui – ne tik savam, bet ir tam, kurio šią die-
ną gal daugiau niekas kitas nei pasveikins, nei apdovanos padė-
kos žodžiu.

Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos inf.

New Yorko ateitininkai savo Šeimos šventės metu.  Viduryje svečias iš Lietuvos – vysk. Kęstutis Kėvalas.                 Jūratės��Žukauskienės�nuotr.

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d.
Netrukus prasidės registracija

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

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO
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Birželio 7 d. amerikiečių politinio žur-
nalo ,,National Review” tinklalapyje
(www.nationalreview.com) pasirodė
korespondento Doug Bandow straips-
nis su sensacinga antrašte:  ,,How Lit-
huania Destroyed the Soviet Union”
(Kaip Lietuva sugriovė Sovietų Są-
jungą).  Straipsnio autorius glaustai
aptaria visą Lietuvos istoriją, bet di-
džiausią dėmesį skiria Lietuvos oku-
pacijoms ir paskutiniųjų dešimtmečių
įvykiams.

Iš straipsnio paaiškėja, kad kores-
pondentas D. Bandow neseniai lan-
kėsi Lietuvoje su ,,Atlantic Coun-

cil” organizacijos politikų ir moksli-
ninkų delegacija.  Šiai organizacijai
priklauso saugumo ir gynybos spe-
cialistai, kurie ypatingą dėmesį ski-
ria šiaurės Europos saugumo klau-
simams. Tarp delegacijos narių buvo
Walt Slocombe, buvęs JAV Gynybos
departamento pasekretorius, kuris
susitikimų su Lietuvos valdžios pa-
reigūnais metu pabrėžė, kad Lietuva
yra patikima JAV sąjungininkė.  De-
legacijai teko susitikti su Lietuvos
Krašto apsaugos ministru Raimundu
Karobliu, Susisiekimo ministru Roku
Masiuliu ir Krašto apsaugos vicemi-
nistru Giedrimu Jeglinsku.

D. Bandow savo straipsnyje ypač
daug dėmesio skiria Vilniaus Oku-
pacijų ir laisvės kovų muziejui, kurį,
jo nuomone, atvykusiems į Lietuvą
verta aplankyti. Jis pabrėžia, kad
dabartinio muziejaus pastatą vokie-
čių saugumo agentūra Gestapo ir so-
vietinė saugumo agentūra NKVD (vė-
liau MGD ir KGB), naudojo politinių
kalinių tardymui, kankinimui ir žu-

dymui.  Muziejaus eksponatai išryš-
kina baisias totalitarinių valdžių
veiklos pasekmes.  

Autorius aprašo muziejaus eks-
ponatus, liudijančius Lietuvos oku-
pacijų įvykius, mūsų šalies gyvento-
jų trėmimus į Sibirą. Straipsnyje pa-
minima, kad tarp tremtinių į Sibirą
buvo apie 39 000 vaikų, iš kurių apie
5 000 tremtyje žuvo.

D. Bandow pasakoja, kaip buvo
atstatyta ir vėl paskelbta Lietuvos ne-
priklausomybė 1990 metais, kaip po to
Maskva nepaklusniai šaliai paskelbė
ekonominę blokadą.  Jis pabrėžia,
kad dauguma lietuvių priešinosi
Maskvos pastangoms vėl įvesti so-
vietinę tvarką. Susirėmimų su so-
vietų kareiviais metu žuvo lietuvių pi-
liečių (1991 m. sausio 13 d.), nors Mi-
chailas Gorbačiovas teisinosi, kad
žudyti nebuvo davęs nurodymo.  Au-
torius teigia, kad lietuvių atkakli re-
zistencija pagaliau privertė Maskvą
nusileisti ir pripažinti Lietuvos ne-
priklausomybę. Lietuva netrukus
buvo priimta į Jungtines Tautas.
Anot autoriaus, tai buvo įžanga į So-
vietų Sąjungos subyrėjimą.  Įvykių
seka – sovietų kariuomenės išvedi-
mas iš Lietuvos 1993 m., dar po vie-
nuolikos metų – Lietuvos narystė
Europos Sąjungoje ir NATO.

Korespondentas pripažįsta, kad
Lietuva, atgavusi Nepriklausomybę,
patiria ekonominių iššūkių ir didelę
emigraciją. Tačiau jis straipsnį baigia
optimistiškai.  D. Bandow, kuris lan-
kėsi Lietuvoje prezidentinių rinkimų
įkarščio metu, teigia, kad Lietuvoje li-
beralioji demokratija klesti. Tik svar-
bu lietuviams savo laisvę išsaugoti.

Parengė Rimas Černius

Lietuva amerikiečių žiniasklaidoje

Dar prisimename, kaip 2014-aisiais mi-
nint Baltijos kelio 25-ąsias metines Da-
ley Plaza, Čikagos miesto centre akcijoje
,,Embrace Freedom the Baltic Way”
ne pabūgę pliaupiančio lietaus lietu-
viai, latviai, estai, ukrainiečiai, amerikie -
čiai ir kiti laisvę mylintys žmonės susi-
kibo rankomis už laisvę ir taiką pasau-
lyje. Šiais metais, rugpjūčio 25-ąją, sek-
 madienį, 2 val. p. p., prie Čikagos sim-
bolio – Buckingham fontano tūkstančiai
balsų vėl aidės: ,,Lietuva, Latvija, Esti-
ja”... Minėsime Baltijos kelio trisde-
šimt metį – kelio, kuris tuomet, 1989 m.
rugpjūčio 23 dieną, tvirta žmonių ran-
kų grandine nusidriekė  per tris Baltijos
valstybes. 

Baltijos kelio 30-ies metų jubiliejus
sutampa su Molotovo-Ribbentro-
po pakto 80-mečiu. Jį Maskvoje

1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė nacis-
tinės Vokietijos ir SSRS užsienio rei-
kalų ministrai Joachim fon Ribbentrop
ir Viačeslavas Molotovas. Tai nepuo-
limo sutartis bei slapti Vidurio ir Rytų
Europos pasidalijimo protokolai. Daž-
nai klaidingai manoma, kad pagal pak-
tą Lietuva turėjo atitekti Rusijai. Iš pra-
džių SSRS ir Vokietija Lietuvą susita-
rė priskirti Vokietijos interesų zonai ir
tik 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietija ir
SSRS pasirašė sienos ir draugystės
su tartį, pagal kurią Lietuva atiduota
Sovietų Sąjungos  įtakos sferai.

Baltijos kelias buvo skirtas pami-
nėti Molotovo-Ribbentropo pakto 50-
metį ir atkreipti pasaulio dėmesį  į šį
dokumentą. Vos kelios dienos prieš jį
parlamentinė komisija Lietuvoje pa-
skelbė kad 1940 m. SSRS Lietuvą pri-
sijungė neteisėtai. Būtent tada ir pa-

sigirdo pirmosios nedrąsios kalbos,
kad tokia deklaracija gali tapti teisiniu
pagrindu Lietuvai atsiskirti nuo SSRS. 

30 metų... Valstybės istorijoje –
tai visai nedaug. 1989 m. rugpjūčio 23
d. Baltijos kelias pranoko visus lūkes-
čius. Du milijonai žmonių susijungė
rankomis nuo Vilniaus per Rygą iki Ta-
lino, sudarydami gyvą 600 km grandi-
nę. Baltijos kelias buvo suskirstytas į
50 ruožų, taip pabrėžiant 50 sovietinių
okupacijos metų.

Baltijos kelias įtrauktas į Guin-
nesso pasaulio rekordų knygą kaip il-
giausia žmonių grandinė. 2009-aisiais
UNESCO įtraukė Baltijos kelią į,,Pa-
saulio atminties” sąrašą.

Baltijos kelio komitetas Čikagoje
susikūrė 2018 metais Lietuvos šaulių
sąjungos  išeivijoje (LŠSI) Baltijos jūrų
šaulių kuopos iniciatyva. (Baltijos var-
das buvo suteiktas kuopai įamžinant
Baltijos kelią – šiemet kuopa švenčia
dešimtmetį. Komitetas susideda iš 10-
ies narių, kurie priklauso skirtingoms
organizacijoms. Baltijos kelio nariu
gali tapti kiekvienas lietuvis, latvis, es-
tas ar kitos šalies atstovas, kuriam
brangi taika, laisvė ir draugystė. Bal-
tijos kelio komitetas pradėjo veiklą
dar savo susikūrimometais, rugsėjo
mėnesį. Prisidėjęs prie Vasaros pikni-
ko organizavimo gavo pirmąsias  aukas
– 70 dol.! Šiuo metu prie šaulių inici-
juoto komiteto prisijungė ir kitos ins-
titucijos bei organizacijos: Lituanisti-
kos tyrimo centras, skautai, National
Lithuanian American Hall of  Fame,
ALT’as, JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkės, LUMA, Lietuvos Amerikos
televizija ir kt.

Baltijos kelias yra remiamas Lie-
tuvos generalinio konsulato  Čikagoje
bei ,,Draugas” ir ,,Draugas News” laik-
raščių. Šiuo metu galime drąsiai sa-
kyti, kad į Baltijos kelio komitetą įei-
na beveik visos organizacijos, kadan-

Susirinkime balandžio mėn. dalyvavo įvairių organizacijų atstovai.  Organizatorių�nuotraukos

Čikagos širdyje ve8l skanduosime: ,,Lietuva, Latvija, Estija”

Pasitarimas LR konsulate Čikagoje  praėjusį spalį. Iš k.: Jonas Platakis, gen. konsulas Mant-
vydas Bekešius, konsulo padėjėja Ieva Dilytė, Regina Butkus ir Robertas Vitas.

gi į susirinkimus, kurie vyksta kartą
per mėnesį, kviečiami visų organiza-
cijų atstovai. Susirinkimuose supa-
žindiname su komiteto veikla ir ateities
planais. Informaciją taip pat skelbiame
laikraščiuose ,,Draugas”, ,,Draugas
News”, ,,Facebook” paskyroje ir pus-
lapyje ,,Embrace Freedom the Baltic
Way”. 

Kitas mūsų komiteto žingsnis – įsi-
gyti akcijai skirtą atributiką, kad ji ne
tik papuoštų renginį, bet ir turėtų iš-
liekamąją vertę. Jau esame užsakę
polo marškinėlius su logo ir specialias
apyrankes. Taip pat siekiame pri-
traukti kiek galima daugiau jaunimo,
sudominti jį, kad jauni toliau tęstų
mūsų pradėtus darbus. Tam mes ir
kviečiame visus prisidėti prie organi-

zuojamos akcijos Baltijos kelio 30-ųjų
metinių proga. Kitas susirinkimas –
birželio 20 dieną. Norime, kad visos lie-
tuviškos bendruomenės ir organizaci-
jos eitų vienu keliu ir tvirtai susikib-
tų rankomis, kaip tai padarė lietuviai,
latviai ir estai 1989-aisiais. 

Prisidėkime savo auka ir padėkime
vieni kitiems įrodyti, kad ir šiandien mes
esame tokie pat vieningi, kokie buvo-
me prieš 30 metų. Aukas galima siųsti:
Baltic Way c/o Regina Butkus 4750 S
Rockwell St., Chicago, IL, 60632.

Regina Butkus,
Baltijos kelio komiteto pirmininkė 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Kaip saugomas Kuršių nerijos unikalumas
Vilnius (BNS) – Neringoje prasi-

dėjo tarptautinis forumas aptarti Kur-
šių nerijos kaip UNESCO Pasaulio pa-
veldo vietovės apsaugos klausimus.

Tarptautinėje konferencijoje da-
lyvauja pranešėjai iš Didžiosios Bri-
tanijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir
Vokietijos UNESCO Pasaulio paveldo

vietovių, kurios vienais ar kitais as-
pektais turi panašumų su Kuršių ne-
rija.

Kuršių nerija yra 98 km ilgio ir
0,4–4 km pločio smėlio kopų pusiasalis,
esantis Lietuvos ir Rusijos teritorijose.Į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. ši te-
ritorija įrašyta 2000 metais.

Lietuvos pramonės augimas – didžiausias ES
Vilnius (ELTA) – Balandį sezo-

niškai pakoreguotas pramonės augi-
mas Lietuvoje, palyginti su tuo pačiu
praeitų metų mėnesiu, siekė 13,8 proc.
ir buvo didžiausias ES, rodo naujausi

Eurostato duomenys.
Tuo metu Latvijoje pramonės ga-

myba susitraukė 2,4 proc., Estijoje – 0,4
proc., Lenkijoje pakilo 6,6 proc.

Bylinėtis su valstybe bus pigiau
Vilnius (Teisingumo ministeri-

jos inf.) – Teisingumo ministerija ini-
cijuoja reformą teismų sistemoje, kuri
yra aktuali asmenims, besibylinėjan-
tiems su valstybe. Teisingumo mi-
nistras Elvinas Jankevičius teigia,
kad bylų nagrinėjimas paspartės dvi-
gubai, todėl ir atpigs pats ginčų pro-
cesas. Teisingumo ministras pabrėžė,
kad Administracinių ginčų komisijai
paduotas skundas (prašymas) turės
būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20
darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Administracinio teismo pirmi-
ninkas Gintaras Kryževičius teigė,
kad administraciniai teismai patyrė be
galo didelį darbo krūvį, todėl ir smul-
kių bylų nagrinėjimas užsitęsdavo
ilgą laiką. Taip pat apie 40 proc. visų

bylų sudaro kalinių skundai.
Teisingumo ministerija inicijuoja

teismų  reformą, kad gyventojai galė-
tų veiksmingiau, su mažesnėmis iš-
laidomis ginti savo teises, ir sumažėtų
teismų darbo krūvis. 

„Dabar teismai per metus spėja iš-
nagrinėti tik 5–7 procentus visų skun-
dų, – sakė ministras. – Dėl didelio dar-
bo krūvio Lietuvos vyriausiajame ad-
ministraciniame teisme skundo iš-
nagrinėjimas trunka iki 18 mėnesių,
tai yra nenormali situacija”.

Sprendžiant  tokius ginčus Ad-
ministracinių ginčų komisijoje, šis
procesas bus ir pigesnis, nes nereikės
mokėti žyminio mokesčio (30 eurų) te-
ismui, taip pat neprivaloma samdytis
advokatą.

Siūlo daugiau laisvadienių
Vilnius (LRS inf.) – Nuo 2020 metų

Lietuvoje gali padaugėti nedarbo die-
nų – tereikia, kad tam pritartų Seimas.

Parlamentinis Socialinių reikalų
ir darbo komitetas siūlo švenčių dienų
kai nedirbama sąrašą papildyti lapk-

ričio 2-ąja – Mirusiųjų atminimo (Vė-
linių) diena.   

Komitetas taip pat nepalaikė siū-
lymo nebešvęsti Gegužės 1-osios. Dabar
Lietuvoje yra 13 šventinių dienų, per
kurias nedirbama. 

J. Šuklinas neteko olimpinio sidabro
Vilnius (LRT.lt) – Tarptautinis

olimpinis komitetas (IOC) oficialiai
paskelbė, kad dėl dopingo vartojimo iš
Lietuvos kanojininko Jevgenijaus Šuk-
lino yra atimamas olimpinis sidabro
medalis.

Pertyrus atletų dopingo testus ka-
nojininko mėginyje buvo rastas de-
hidrohlormetiltestosteronas, kuris yra
metandianono, priklausančio anabo-
linių steroidų grupei, vienas iš meta-
bolitų. Ši medžiaga skirta jėgos padi-
dinimui, riebalų mažinimui, raume-
ninės masės augimui.

2012 metais Londono žaidynėse 200
m distancijoje auksą laimėjo ukrai-

nietis Jurijus Čebanas, antras atplaukė
J. Šuklinas, o trečias – rusas Ivanas Šti-
lis. Rusijos sportininkui turėtų atitek-
ti J. Šuklino sidabras, o bronza turėtų
pasiekti ispaną Sete Benavides, kuris
Londone žaidynėse finišavo ketvirtas. 

Svari valstybinė premija, kas mė-
nesį gaunama renta, o galbūt ir pasi-
rengimui olimpinėms žaidynėms iš-
leistos lėšos – visa tai J. Šuklinui teks
grąžinti. Teks grąžinti ir dovanų gau-
tą prabangų automobilį. 

Prieš dvejus metus karjerą baigęs
33 metų visaginietis, preliminariais
skaičiavimais, gali netekti apie 100
tūkst. eurų.

Didins JAV karių Lenkijoje skaičių
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė, kad
šalis nusiųs 1 000 papildomų karių į
Lenkiją, bei perspėjo Vokietiją, kad
daro save Maskvos „įkaite”, nes per-
nelyg kliaujasi rusiškais energetikos
ištekliais.

Su NATO pajėgomis Lenkijoje
šiuo metu rotaciniu principu tarnau-
ja apie 5 tūkst. JAV karių. D. Trump nu-
rodė, kad papildomi kariai į Lenkiją
bus perkelti iš Vokietijos. 

Jis taip pat sumenkino JAV są-

jungininkės Lenkijos viltis sulaukti
nuolatinės Jungtinių Valstijų karinės
bazės; toks žingsnis supykdytų Krem-
lių ir beveik neabejotinai išprovokuo-
tų jo atsaką.

Prezidentas nurodė, kad Lenkija
taip pat pirks iš JAV daugiau kaip 30
modernių naikintuvų F-35. 

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg pasveikino JAV pa-
reiškimą dėl savo planų plėsti karinį
kontingentą Lenkijoje.

D. Trump gali apsilankyti Lenkijoje 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump gali apsilan-
kyti Lenkijoje su vizitu, bet data dar
nenumatyta. Baltųjų rūmų šeiminin-
kas tai pareiškė prieš prasidedant de-
ryboms su Lenkijos prezidentu Andr-
zei Duda Ovaliniame kabinete. 

JAV prezidentas pažymėjo, jog
jam „nekelia nerimo” kaltinimai, kad

esą Lenkijos vyriausybė nesilaiko de-
mokratijos normų (Lenkija sulaukė
daug kritikos dėl teismų reformos –
Red.).

„Man nekelia nerimo demokrati-
jos būklė Lenkijoje. Pažįstu lenkus, pa-
žįstu Lenkijos lyderius. Lenkija sėk-
mingai tvarkosi, taip bus ir ateityje”,
– pareiškė D. Trump.

JAV nesustabdytų atominės bombos gamybos
Dubajus, Jungtiniai Arabų

Emyratai (BNS) – Irano aukščiausia-
sis lyderis ajatola Ali Khamenei pa-
reiškė, kad Teheranas nenori susi-
kurti branduolinio arsenalo, tačiau
„Amerika negalės nieko padaryti”,
jei šiitiška respublika nuspręstų pa-
sigaminti šių ginklų.

A. Khamenei tai pareiškė per su-
sitikimą su Irane viešinčiu Japonijos
ministru pirmininku Shinzo Abe.

Japonijos premjeras atvyko į Te-
heraną kaip JAV prezidento Donald
Trump atstovas – su diplomatine misija
pamėginti sumažinti įtampą tarp Irano
ir Tokijo sąjungininko Washingtono.

Tačiau, panašu,  Sh. Abe misija
gali būti nesėkminga.  „Nelaikau D.
Trump vertu kokio nors atsakymo.
Neturiu, ką jam atsakyti, ir neatsaky-
siu”, – sakė  A. Khamenei Japonijos
premjerui. 

Lietuvis dirbs Ukrainos prezidento komandoje 
Vilnius (BNS) – Naujasis

Ukrainos prezidentas Volody-
myras Zelenskis paskyrė bu-
vusį ekonomikos ministrą lie-
tuvį Aivarą Abromavičių vals-
tybinės gynybos pramonės
bendrovės „Ukroboronprom”
stebėtojų tarybos nariu. 

A. Abromavičius 2014–2016
m. dirbo Ukrainos ekonomikos
ministru. 2016 m. vasarį jis at-
sistatydino, sakydamas, kad
interesų grupės blokuoja jo re-
formas.

A. Abromavičius sakė siek-
siąs iš esmės pertvarkyti vals-
tybinę gynybos pramonės įmo-
nę, ko nepavyko padaryti anksčiau. 

Ukrainos prezidento rinkimų
kampanijos metu „Ukroboronprom”
sulaukė dėmesio dėl žurnalistinių ty-
rimų apie korupciją gynybos sekto-

riuje. 
43 metų A. Abromavičius anksčiau

svarstė grįžti į Lietuvos politiką ir
buvo minimas tarp potencialių kan-
didatų į Vilniaus merus. 

M. Le Pen bus teisiama 
Nanterras, Prancūzija (BNS) –

Prancūzijos ultradešiniųjų lyderei Ma-
rine Le Pen buvo nurodyta stoti prieš
teismą už jos „Twitter” paskyroje pa-
skelbtas nuotraukas, vaizduojančias
džihadistų judėjimo „Islamo valstybė”
(IS) žiaurumus.

M. Le Pen paskelbė šių šiurpių
nuotraukų 2015-ųjų gruodį, praėjus
kelioms  savaitėms  po  IS džihadistų
atakų Paryžiuje, nusinešusių 130 žmo-

nių gyvybių.
Ši byla yra dar vienas smūgis M.

Le Pen: anksčiau buvo paskelbta, kad
ji privalės grąžinti Europos Parla-
mentui beveik 300  tūkst. eurų, nes
šiuos pinigus politikė esą gavo ap-
gaulės būdu.

M. Le Pen „Nacionalinis sam-
būris” praeitą mėnesį Prancūzijoje
laimėjo Europos Parlamento rinki-
mus.

Paryžiaus transporte nebeliks bilietų
Paryžius (ELTA) – Paryžiaus vie-

šojo transporto sistemoje atsirado nau-
jos, daugiausia turistams skirtos, kor-
telės, kuriomis siekiama iš Prancūzi-
jos sostinės išgyvendinti popierinius
bilietus.

„Navigo Easy” kortelės bus skirtos
turistams ir retai viešuoju transportu

besinaudojantiems gyventojams, teigia
viešojo transporto bendrovė „Ile-de-
France Mobilites”. Bilietai kortelėje
kainuos po 2 eurus. 

Tiesa, vienkartiniai popieriniai
bilietai vis dar yra prieinami, tačiau jų
planuojama atsisakyti jau kitąmet
arba 2021-aisiais.

A. Abromavičius. Scanpix�nuotr.

Olimpietis J. Šuklinas netenka visų apdovanijimų ir turės grąžinti dovanas. 15�min.lt�nuotr.�
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Birželio 9 d. Kaune vyko „Citadele ma-
ratonas 2019”, kurio organizatoriai pa-
kvietė visus pasaulio lietuvius, jų šeimas
bei draugus dalyvauti jungtinėje akci-
joje – „Pasaulio lietuvių bėgimas”! Šiais
metais šis bėgimas buvo skirtas Pa-
saulio lietuvių metams paminėti. 

Ma l o n u ,
kad prie
šios gra-

žios iniciatyvos
gana gausiai prisi-
jungė Čikagos lie-
tuviai, kurie savo
bėgimu dar kartą
patvirtino savo
glaudžius ryšius su
gimtąja šalimi.

Čikagos orai
nenuspėjami, bet
sekmadienio rytą
lietus aplenkė bė-

Lietuvos krepšininkas Jonas Valančiū-
nas rizikuoja. 27-erių centras nepasi-
naudojo „žaidėjo opcija” ir nutraukė su-
tartį su Memphis „Grizzlies” klubu. Lie-
tuvis neria į NBA laisvųjų agentų turgų,
kur bandys pasirašyti patrauklesnę su-
tartį. Tiesa, prioritetu išlieka Memphis
komanda, bet lietuvis tikisi išsiderėti ge-
resnes sąlygas.

ESPNskelbia, kad dabar pra-
sidės derybos: „Memp-

his klubo viceprezidentas Zach Klei-
man ir Jono Valančiūno agentas Leon
Rose dirbs agresyviai, kad surastų ke-
lią naujai sutarčiai”.

Pagal 2015-aisiais sudarytą sutar-
tį J. Valančiūnas pats galėjo nuspręs-
ti, ar likti Memphis komandoje pa-
skutiniam sezonui bei uždirbti 17,6
mln. JAV dolerių. Tačiau pelningos il-
galaikės sutarties siekiantis 213 cm

ūgio centras atsisakė garantuotų pi-
nigų ir liepos 1-ąją galės padėti parašą
po nauja sutartimi.

Nors atsisakė pratęsti sutartį su
„Grizzlies”, tai nereiškia, kad liepą su
Memphis klubu jis nesudarys naujos,
tik jau ilgalaikės sutarties. Be to, J. Va-
lančiūnas jau galės tartis ir su bet ku-
ria kita iš 29 NBA komandų. 

Tai bus pirmas kartas J. Valan-
čiūno karjeroje, kai jis taps laisvuoju
agentu. NBA apžvalgininkų spėjimu, J.
Valančiūnas gali tikėtis mažiausiai tre-
jų metų trukmės sutarties, kurios me-
tinė vertė siektų 10–15 mln. JAV dolerių. 

Šeštąjį NBA sezoną Toronto „Rap-
tors” klube pradėjęs, bet vasarį po
mainų Memphis atsidūręs J. Valan-
čiūnas per 19 rungtynių rinko vid.
19,9 taško (54,5 proc. met., 27,8 proc.
trit.), atkovojo 10,7 kamuolio, atliko 2,2
rezultatyvaus perdavimo ir ,,išrašy-
davo” 1,6 bloko.

25 metų Čikagos lietuvis, 188 cm ūgio
Juozas Balčiūnas su stipriausios Lietu-
vos krepšinio lygos (LKL) Kėdainių „Ne-
vėžio” klubu sudarė dvejų metų sutar-
tį, kuri buvo pasirašyta pasibaigus šiam
sezonui.

J. Balčiūnas praėjusį sezoną, at-
stovaudamas Nacionalinės krep-
šinio lygos (NKL) Telšių „Masčio”

komandai vidutiniškai rinko po 10,6 taš-
ko, atkovojo po 2,6 kamuolio bei atliko
po 2,4 rezultatyvaus perdavimo. „Ne-
vėžis” praėjusį sezoną LKL pasiekė 8
pergales iš 36 ir užėmė devintąją vietą.

Beje, J. Balčiūnas savo krepšinio
karjerą pradėjo sportuodamas ir la-
vindamas savo sugebėjimus Čikagos
„Lituanica” krepšinio akademijoje Le-
monte, kurioje krepšinio žinių sėmėsi
pas trenerį Aurimą Matulevičių.

Kanados jaunimo ledo ritulio lyga
(GMHL) paskelbė neseniai vykusios
naujokų biržos rezultatus. Per 12 raun-
dų nuskambėjo ir vieno lietuvio pa-
vardė – jau pirmajame raunde buvo pa-
šauktas 16-metis Rojus Adamonis. Puo-
lėją į savo gretas nusprendė pasikviesti
Milfordo „Knights” komanda. Lietuvis
buvo pasirinktas 21-uoju šaukimu. 

Pastarąjį sezoną R. Adamonis
praleido Kaune. „Kaunas Hoc-
key” gretose Lietuvos vyrų čem-

pionate jis sužaidė 10 rungtynių ir

per jas atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Lietuvos jaunių (iki 17 metų) čempio-
nate Kauno „Baltų ainių” gretose R.
Adamonis per 14 rungtynių pelnė 4
įvarčius bei pridėjo 1 rezultatyvų per-
davimą. Žaidė jis ir Kauno BTA ko-
mandoje Latvijos jaunių (iki 17 metų)
čempionate. Jame R. Adamonis sužai-
dė 42 rungtynes, įmušė 6 įvarčius ir at-
liko 4 rezultatyvius perdavimus. 

„Knights” jau tris sezonus iš eilės
iškrito GMHL atkrintamųjų varžybų
pirmajame rate. 2016 m. jie pasiekė di-
viziono pusfinalį, o 2015 m. – konfe-
rencijos ketvirtfinalį.

R. Adamonis pašauktas 
pirmajame naujokų biržos rate

J. Valančiūnas neria į NBA
laisvųjų agentų turgų

Čikagos lietuvis J. Balčiūnas
kelia sparnus į LKLPasaulio lietuvius suvienijusiame 

bėgime – gausus čikagiškių būrys

J. Valančiūnas nutraukė sutartį su Memphis ,,Grizzlies” klubu ir bandys pasirašyti pa-
trauklesnę sutartį.

Perspektyvus Lietuvos ledo ritulininkas R. Adamonis kelsis rungtyniauti į Kanadą.

Buvęs „Lituanicos” krepšinio akademijos auklėtinis J. Balčiūnas pasirašė dvejų metų
sutartį su LKL Kėdainių „Nevėžio” klubu.

gikus. Prie Michigano ežero pakrantės
daugiau nei 60 dalyvių, pasipuošusių
lietuviška atributika, simboliškai įvei-
kė 5 kilometrų nuotolį!

Nuoširdus „Ačiū!” Čikagos lietu-
vių bėgimo klubui už pagalbą ir para-
mą koordinuojant šį bėgimą! Ačiū vi-
siems, kurie prisidėjo prie organizavi-
mo, dalyvavo ir palaikė!

Čikagos lietuvius suvienijo bėgimas.  Silvijos�Basijokaitės�nuotr.
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„Gabalėliai Lietuvos” ARGENTINA

Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-
maitienė tęsia pasakojimą iš Loty nų
Amerikos, kur lankė lietuviško pa-
 veldo objektus, pildydami internetinę
lietuviško paveldo užsienyje enciklo-
pediją „Gabalėliai Lietuvos” (http://
www.gabaleliailietuvos.lt). 

Buenos Aires

Buenos Aires pagrindinis mūsų
darbymetis buvo savaitgalį. Sunku vi-
 sur spėti – du lietuvių klubai ten veikia
tik šeštadienių vakarais, o sekmadie-
nį rytą – Mišios Buenos Aires lietuvių
bažnyčioje.

Kontaktų Pietų Amerikoje sekėsi
ieškoti sunkiau nei JAV. Dažniausiai
rašėme elektroninius laiškus, tuo tar-
 pu Lotynų Amerikoje žmonės mieliau
bendrauja gyvai. Tačiau važiuodami į
pirmąjį objektą – Susivienijimą lietu-
vių Argentinoje – savo galimybėmis vis
tiek abejojome. Niekas iš ten mums ne-
atsakė į elektroninius laiškus – gal ne-
mokės nei lietuviškai, nei angliškai, o
ispaniškai jau prastai kalbame mes...
Duris atidaręs vyras išties mokėjo tik
ispaniškai, bet nuo gąstavome be rei-
kalo. Visi vėliau susirinkę žmonės
puikiai kalbėjo lie tuviškai, nors į Ar-
gentiną jų tėvai ar seneliai emigravo
tarpukariu. JAV taip puikiai išlaikytą
kalbą rasdavo me tik dipukų klubuose.

SLA

Argentinoje viskas vyksta kiek
lėčiau nei JAV; oficialus klubo atida ry-

laukti klubo vadovo. Įėjo Ar nal do Ver-
bickas, pristatytas kaip lietuvių kalbos
mokytojas (tos pamo kos – neformalūs
pasikalbėjimai). Tada įžengė ir vadovas
Juozas Raul Stalioraitis, bet knygą
apie Susivieni jimą lietuvių Argenti-

Aušros Vartų lietuvių bažnyčia Avellaneda rajone. Argentinos lietuvių centras Buenos Aires.

Lietuvos garbės konsulas Rosario Jose Ruben Repšys atrakina Rosario lietuvių klubą.

Lietuvos garbės konsulas RosarioJuozas Ruben Repšys aprodo lietuvių klubą Rosario.

noje (SLA), sa kė, ras tik sekretorė...
Palaipsniui Susivienijimo nariai

džiugiai parodė ir papasakojo viską –
paprastas pastatas slėpė įdomių deta-
 lių, – didžiulis Vinco Kudirkos pa veiks-
 las ar Gedimino stulpų formos turėk-
lai ar – mums įdomiausia – iš tarpu-
kario atvirukų, pašto ženklų ir kone 100

žinojo tik šį bei tą, kol prieš keletą
metų jų nesusirado, neėmė susira šinė-
ti.

Amerikiečiai jau seniai domisi
savo kilme, bet dabar, atrodo, emigra-
 vusių giminių palikuonių ima ieškoti
ir Lietuvos žmonės: tiek daug paklau-
 simų sulaukėme apie prieš 100 ar 130

m. senumo Lietuvos turistinių lanks-
tinukų sudėliotas informacinis stendas
apie Lietuvą. Ne apie šiandienos Lie-
tuvą – apie tarpukario Lie tuvą, kurią
paliko imigrantai, atsive žę tuos atvi-
rukus.

SLA – ir daug istorijos. Atrodo, ten
lankėsi net trys Lietuvos preziden tai!
JAV tikriausiai tuo galėtų pasigirti
labai nedaug lietuvių klubų. Bet Ar-
gentina – nepriklausoma šalis, į ją vi-
zitų atvyksta oficialūs Lietuvos atsto-
vai ir SLA – būtina stotelė. 

Lietuvių centre

Iš SLA skubėjome į Lietuvių cent-
rą – vėlavome apie pusantros valandos,
nes tiek užtrukome SLA. Lietu vių
centre atmosfera kitokia. Jei SLA na-
riai nuogąstavo, kas liks po jų (visi – se-
nyvo amžiaus, o jaunimas, pasa kojo,
nelabai nori savanoriauti, atei na tik
kartais), tai Lietuvių centro vadovas
Juozas Pulikas sakė, kad svarbiausia
– ugdyti jaunimą.

Lietuvių centre susitikome ir An-
 taną Grigonį, Augustino dėdės Euge ni-
jaus Petrausko giminaitį, kuris, be
kita ko, padarė ten daugelį lietuviškų
herbų. Apie gimines Argentinoje dė dė

m. Pennsylvanijoje ar Brazilijoje „din-
gusius” gimines. Jei tų giminių ir ne-
 rastų, lietuviškas paveldas bent jau pa-
dės savo akimis pamatyti, kur tie gi mi-
nės gyveno, kokią bažnyčią, klu bus, ti-
kėtina, lankė. Jei neaplankys fiziškai,
bent jau galės visa tai išvysti „Gaba-
lėliai Lietuvos” lietuviško pa veldo en-
ciklopedijoje; dėl to mūsų darbas tik
prasmingesnis.

Lietuvių centras – iš išorės dar di-
desnis, lietuviškesnis nei Susivie ni ji-
mas lietuvių Argentinoje. Kai jį bai-
gėme apžiūrinėti, buvo 10 val. va karo,
o nieko burnoje neturėjome nuo 10
val. ryto. Mat iš ryto dar ėjome į Imig-
racijos muziejų – deja, su lietuviais su-
sijusių eksponatų neradome.

Aušros Vartų parapijoje

Ilgas poilsis nelaukė, nes sekma-
dienį 10:30 val. ryto – Mišios lietuvių
bažnyčioje. Tiesa, ispaniškos, bet, kaip
sakė vietos lietuviai, lietuviams tai
vis tiek – Aušros Vartų parapija. Lie-
tuvio kunigo ten nebėra senokai, bet
juk likusi bendruomenė, visas de koras
– vitražai su lietuvių pavardė mis, Auš-
ros Vartai virš durų. Prie kai kurių pa-
vardžių yra JAV miestų pa vadinimai –

mas 5 val. p. p.  reiškė, kad žmo nės su-
sirinks apie 7 val. v., o informaciją rin-
kome prie vyno ar „Coca Cola” taurių.
Įleidęs ispanakalbis vyras pakvietė iš
bibliotekos lietuviškai kal bantį Al-
berto Aleksiūną, bibliote ką prižiūrin-
tį apie 15 metų – beje, nė karto gyve-
nime nebuvusį Lietuvoje. Šis pasiūlė
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tų miestų lietuviai parė mė bažnyčios statybas 1942
m., nes patys Argentinos lietuviai gyveno skur-
džiau nei JAV lietuviai.

Ilgiausiai užtruko patekti į parapijoje įkurtą lie-
tuvių muziejų. Sek ma dienį po Mišių mums pasiūlė
atvykti antradienį, kunigo priėmimo metu. Antra-
dienį, specialiai vėl nu vy kus į atokiau nuo miesto
centro esančią bažnyčią, mums pasiūlė grįž ti šešta-
dienį, – esą muziejus užimtas. 

Beliko tenkintis Lietuvos skersgatviu ir jį žy-
minčia lentele. Beje, Buenos Aires (su priemies-
čiais) – net penkios Lietuvos (Lituania) gatvės! Ne-
žinome miesto, kuriame būtų daugiau.

Tačiau grįžę į Buenos Aires po didelio žiedo ap-
link Argentiną, pade dant vietos lietuviams, muzie-

Rosario Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia.

nufotografuoti, įvertinti, pa lyginti su jau geru tūks-
tančiu re gėtų lietuviško paveldo vietų užsienyje.

Todėl ir skyrėme tiek laiko ir jėgų patekimui į
Lietuvių muziejų, bažnyčios kiemą: tik aplankę vi-
sas Buenos Aires lietuviško paveldo vie tas galime pa-
rašyti objektyvų straipsnį į „Gabalėliai Lietuvos” en-
ciklopediją.

Ekspedicija – jau finalas

Ekspedicija – tik paskutinė darbo dalis, finalas.
Iš pradžių reikia suži noti kur važiuoti. Dar Vilniu-
je susiti kome su Pietų Amerikoje daug dirbusiu
kunigu Antanu Saulaičiu, paskui Brazilijoje – su vie-
nintele Lietuvos generaline konsule Pietų Amerikoje
Laura Tupe, pačiose Buenos Aires dar prieš lanky-
dami lietuviškas vie tas – Marcelo Katinu. Visa tai
tam, kad nieko nepraleistume, kad sužinotume visas
vietas, kurios potencialiai galėtų patekti į „Gabalė-
lius Lietu vos”. Tą sužinojus „belieka” patikrinti
pačiam...

Atėjo laikas su Buenos Aires atsi sveikinti ir va-
žiuoti į antrą pagal dy dį lietuvių telkinį Argentino-
je – Ro sario; informaciją ir kontaktus ten se kėsi su-
rinkti sudėtingiau, bet buvo me sutikti labai maloniai.

Rosario, Argentinoje

Į antrąjį pagal svarbą Argentinos lietuvių telkinį
Rosario nuo Buenos Aires reikia važiuoti apie 3 val.,
bet tą kelią nuvažiuoja labai mažai lietuvių. Muzi-
kantai iš Lietuvos, kuriuos su tikome Montevideo, Ro-
sario ne kon cer tavo, ten nesilankė ir oficialūs Lietuvos
asmenys, nebuvo ir Lietu vos literatūros ir meno ar-
chyvo atstovai, su kuriais po jų ekspedicijos gelbstint
Lotynų Amerikos lietuvių archyvus, bendravome dar
Vilniuje.

Todėl Rosario lietuvių klubo pir mi ninkas, jau 12
metų – ir Lietuvos garbės konsulas šiame mieste Ru-
ben Repšys priėmė itin maloniai, skyrė mums di-
džiąją dalį dienos. Džiaugėsi, kad mes atvykome ir iki
jo miesto ir dar vyksime toliau.

Ruben Repšys pasakojo, kad lie tuvių klube – 120
narių, į keturis di džiuosius metų pietus susirenka dau-
giau kaip 200 žmonių. Ateina ir šei mos nariai – šiuo
metu nariais gali būti tik lietuviai, tačiau mėginama
tai keisti, kad galėtų stoti ir lietuvių žmonos, vyrai.

Klubas atrodė liūdnokai – sunio kotas drėgmės, pri-
verstas statybinių medžiagų, suneštų 2009 m. vyku-
siam, bet taip ir nesibaigusiam remontui. Mat tada iš-
tiko krizė, Argentinos pe sas nuvertėjo, kainos staiga
kilo, ir surinktų pesų nebeužteko. „Vasario 16-osios čia
nešvenčiame, – sakė Ru ben Repšys. – Per karšta,
kondicio nieriaus nėra” (Argentinoje vasaris – vasara).

Bet klubas – gyvas. Veikia kas savaitgalį, yra lie-
tuvių choras, o kur dar didžiosios ne vasaros šven-
tės. Tikra priešingybė kai kurioms lan kytoms liūd-
no likimo JAV lietuvių bažnyčioms, kur viskas buvo
gražu, švaru, ką tik remontas padarytas, bet štai ėmė
vyskupija ir uždarė parapiją, nugriovė bažnyčią...

Rosario lietuvių bažnyčios, irgi statytos JAV lie-
tuvių lėšomis, ma nau, uždarymo klausimas net ne-
kyla. Mišios ten vyksta kasdien ir žmonių visada su-
sirenka. Tiesa, jau 20 ar 30 metų nebe lietuviškai –
lietuviai ku nigai, daugelis kurių irgi buvo atsiųs ti iš
JAV, išmirė. Dabar ir JAV trūksta kunigų, į Argen-

jų ap lan kėme. Jis buvo menkesnis nei tikėjomės: kiek
supratome iš lietuviš kai nebekalbančios lietuvių pa-
likuo nės ispaniško pasakojimo, 1955 m., kai buvo
įkurtas, tai buvo didelė in stitucija su savo vadovybe,
greta buvo ir „Argentinos lietuvių balso” spaustuvė,
bet ilgainiui patalpa pritaikyta parapijos salės reik-
mėms, o ekspo natų liko tiek, kiek telpa ant sienų.

Užtat nustebino jaukus bažny čios kiemas, ku-
riame – gražūs paminklai lietuviams, apie vieną ku-
rių nie ko nebuvome negirdėję. Daug kartų įsitiki-
nome: kol nenueini į vietą pats, niekaip negali nu-
matyti, ką ten rasi. Kai kurios vietos plačiai aprašytos
in ternete ir spaudoje – nors nėra to kios svarbios ar
įspūdingos arba jau ne bėra. O kitos beveik nežino-
mos, bet labai įdomios. Turi pamatyti viską pats, pats

Rosario skerdyklose lietuviai ne už dirbo tiek,
kiek Čikagos skerdyklo se, o ir tų lietuvių buvo gerokai
mažiau. Bet, kaip pasakojo Ruben Repšys, jo tėvai ir
kiti jų amžiaus žmonės nie kados nesigailėjo emigravę
į Argenti ną – tuo metu šalis buvo turtingesnė už Lie-
tuvą. Ekonominis „slydimas žemyn” prasidėjo paskui,
pokariu. Da bar ir didžiulės tradicinės mėsos kepyk-
los lietuvių klube mažai naudojamos – mėsa pasida-
rė brangi.

1962 m. pakabinta Lietuvos gatvę žyminti atmi-
nimo lenta kabo aukštai – kad nepasiektų metalo va-
gys.

Atsisveikinome. Laukė labai il gas kelias. Nuo Ro-
sario iki kitos lie tu viškos vietos važiavome vieną di-
 džiausių atstumų, kuriuos kada važiavome tarp dvie-
jų lietuviškų vietų. Pačiu tiesiausiu keliu būtų 1872
km. Keliavome į Patagoniją, piečiausią gyvenamą pla-
netos žemę, kur lietuviai irgi paliko gilų pėdsaką.

Bus daugiau.

tiną jų niekas ne siųs.
Apie vieną Rosario lietuvių kuni gų – Juozą

Margį – pasakojimus gir dėjome net ir Buenos Aires.
Jis buvo garsus visoje Argentinoje, vykdė egzorciz-
mus, buvo savotiška žvaigž dė. Jo garbei dabar (prieš
gal 10 metų) pavadinta Rosario gatvė, o jo kapas – lie-
tuvių bažnyčioje.

Rosario lietuvių bažnyčia – viena kukliausių lie-
tuvių bažnyčių Ameri kos žemyne. Interjeras – tik pa-
vienės detalės žymi lietuvybę – Gedimino stulpai virš
altoriaus, herbas fasade, tra dicinis kryžius švento-
riuje.

... o sienoje – Vytis.

Bažnyčios šventoriuje lietuviškas koplytstulpis.
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo�1992�metų�Draugo�fon-
das�padeda�išlaikyti�mūsų�lie-
tuvišką,�katalikišką�„Draugo”
laikraštį.�Prisiminkite�Draugo
fondą�savo�testamente.�Kele-
tas�stambesnių�palikimų�už-
tikrins�„Draugo”�laikraščio�gy-
vavimą�daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

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 
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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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 Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

REAL 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

Sudoku nr. 143
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulptūrą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kita, kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com

,,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!

Ieškomas žmogus, kuris galėtų suruošti
ir nuvežti į mokyklą dvynukes mergaites.
Darbo�pradžia�–�rugpjūčio�19�d.�Mokykla
–�1�mylia�nuo�namų�Naperville,�IL.�Darbo
valandos� –pirmadieniais-penktadie-
niais, nuo�6:30�val.�r.�iki�9:30�val.�r.�Atlygi-
nimas�–�20�dol.�per�valandą.�Reikia�mokė-
ti�anglų�kalbą�ir�turėti�JAV�vairavimo�teises.
Siūlyti�visus�variantus.�

Skambinti tel. 773-742-8138.

Live-in caregiver needed. Cooking, light
cleaning and personal care for my mot-
her in Chicago Suburb. Must be fit &
healthy.
Call Danny after 6 pm 708-612-8138.

SIŪLO DARBĄ

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

,,Surašymo” nr. 96 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose: SPYRUOKLĖ.

Kryžiažodį�išsprendė:
Gražina m. Santoski, Chicago,�IL

S K E L B I M A I  
773-585-9500 
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Iš Gintauto Genio prisiminimų apie tėvą, poetą, Kau-
no dramos teatro aktorių Kęstutį Genį (1928-1996),
gūdžiais okupacijos metais (1972 m.) suvaidinusį įsi-
mintiniausią Žygimanto Augusto vaidmenį J. Grušo
dramoje „Barbora Radvilaitė“, kuri nuskambėjo kaip
Lietuvos laisvės šauksmas. Šis žmogus parašė eiles,
pagal kurias sukurta daina įkvėpė Lietuvos žmones
1989 metais pakilti į kovą už Lietuvos nepriklauso-
mybę. 

Dabar, kai tėvo seniai jau nebėra, pasišnekame su
juo kiekvieną dieną ir dažną naktį. Kartais šne-
kamės garsiai, kartais bendraujame tyliai. Var-

tau jo likusius netaisytus ar jau ištaisytus rankraš-
čius, perskaitau kokią eilutę, ir mintis kaip žaibas
tvyksteli sąmonės gelmėse, o paskui prasideda pri-
siminimų liūtis.

Kai aš buvau mažas berniukas, mano tėvas daž-
nai man pasakodavo tikras ir įdomias istorijas apie
mūsų praeitį, savitus ir nepakartojamus žmones, apie
svarbius, dažnai keistus įvykius, apie mūsų giminę.
...Mano tėvas dažnai man mėgdavo pasakoti istori-
ją apie laimingą žmogų. Pirmą kartą ją išgirdau, kai
dar visai vaikas su Kauno dramos teatru važinėjau
per Lietuvos miestelius ir bažnytkaimius. Tai buvo
labai seniai. Paskutinį kartą ją išgirdau, kai tėvas jau
sirgo. Štai ši prasminga pasaka, kurią užsirašiau be-
veik pažodžiui.

„Gyveno kartą karalius. Karalystė buvo maža,
graži ir turtinga. Karaliaus gyvenimas tekėjo be rū-
pesčių ir problemų. Tačiau jis nesijautė laimingas.
Vieną dieną valdovas pasijuto blogai ir atgulė. Prie
karaliaus patalo subėgo visi geriausieji karalystės
daktarai, bet jų pastangos ėjo perniek. Karaliaus svei-
kata vis blogėjo.

Ir kai tikėjimas visus jau buvo apleidęs, į rūmus
atėjo skurdus senis ir pareikalavo, kad jį nuvestų pas
sergantį karalių. Apimtas nevilties, valdovas sutiko
išklausyti pavargėlį. Šis ilgai žiūrėjo karaliui į akis
ir pasakė:

– Valdove, vaistas nuo tavo mirtinos ligos labai
paprastas. Vieną naktį privalai permiegoti apsivil-
kęs laimingo žmogaus marškinius.

Išgirdęs šią naujieną karalius apsidžiaugė. Jis
tuojau pat sukvietė visus dvariškius ir pareikalavo
pasirodyti nors vienam tikrai laimingam savo tarnui.
Deja, tokių neatsirado. Tuomet davė įsakymą visiems
leistis į kelią ir iki nakties surasti laimingą žmogų,
jei nenori prarasti galvos.

Keliauja karaliaus pasiuntiniai po karalystę,
šniukštinėja po miestus, knibinėja kaimus, neap-
lenkia nė vienos trobos. Kiekvieną sutiktą stabdo ir
klausia apie laimingą žmogų. Gal pats laimingas, gal
kartais pažįsta tokį? Veltui. Kai kuriems iki tikros
laimės būtų visai nedaug, bet vis trūksta kokio
mažmožio: vieniems – pinigų, kitiems – žmonos, tre-
tiems iki absoliučios laimės vienintelė kliūtis – bū-
tent žmonos buvimas, ketvirtiems dar kokia nelemta,
visai menka smulkmė...

Saulė nusileido, naktis atslinko, o laimingo žmo-
gaus nėra. Joja pasiuntiniai tamsoje per gūdžią gi-
rią atgal į rūmus ir nežino, kaip reikės galvas gelbėti.
Ir staiga girdi: kažkas miške dainuoja. Taip linksmai
dainuoja, kad abejonių jokių nėra – tik laimingas
žmogus gali taip dainuoti. Dvariškiai tekinomis į tą
pusę, iš kur daina aidi. Pribėga miško aikštelę ir
mato: kūrenasi ugnelė, virš jos katiliukas kažkokio
srėbalo verda, o šalia žmogelis dainelę traukia, kad
net širdis iš džiaugsmo virpa. Pasiuntiniai stveria
dainorėlį už pakarpos ir klausia:

– Ar tu, žmogau, laimingas?
– Laimingas! O ką?
– Ar labai laimingas?
– Žinoma, kad labai laimingas.
– O gal tu pats laimingiausias žmogus šioje že-

mėje?
– Labai galimas dalykas. Laimingesnį už mane

vargu ar rasite.
Širdis dvariškiams atlėgo. Rado pagaliau!
– Klausyk, laimingas žmogau, – sako jie, – štai,

imk maišą aukso ir atiduok mums už tai savo marš-
kinius.

– Bet kad marškinių aš neturiu!

Mano tėvas buvo laimingas žmogus

Mano tėvas buvo laimingas žmogus. Vienintelė
didžioji kančia tebuvo tik Lietuvos vergija. Tik tai jį
slėgė ir graužė visą gyvenimą. Jam nerūpėjo šlovė,
pinigai, lengvas ir sotus gyvenimas. Jis puikiai su-
prato šių dalykų laikinumą ir niekada jų nesivaikė.
Vienintelis tikslas, kuriam atidavė viską, ką savyje
turėjo, visą savo meilę ir talentą – buvo kova už tė-
vynės laisvę. Kovojo tais ginklais, kuriuos mokėjo val-

dyti, ir niekada per visą savo gyvenimą nepalūžo. Nė
vieno karto. Jis buvo kaip uola, nepaisant visų savo
silpnybių ir trūkumų. Dievo malonės dėka dar su-
laukė tos šventos akimirkos, dėl kurios gyveno”. 

Kęstučio Genio žodžių vedama, 1989 metais Lie-
tuva ėjo į Nepriklausomybę: „Ko verkiam ir dejuo-
jame, ko slapstomės pakampėmis? Aušra įsidienojusi
– pabudome ir kelkimės.”

Aktorius, poetas, Lietuvos laisvės šauklys ir nuostabus tėvas Kęstutis Genys su žmona Lolita. Šeimos�albumo�nuotr.

Draugo fondas – realybė
Įvairiais istorijos laikotarpiais dėl įvairių priežasčių
savo tėvynę Lietuvą turėjo palikti tūkstančiai lie-
tuvių. Jie sunkiausiomis sąlygomis kūrėsi kitose pa-
saulio šalyse, sunkiai pelnėsi kasdienę duoną, bet
niekada nepamiršo toli prie Nemuno paliktos tėvų
žemės. Dauguma emigrantų visais laikais išliko lie-
tuviai: organizavo patriotines, kultūrines organi-
zacijas, įsteigė daugybę lietuviškų parapijų, mo-
kyklų, statė nuostabias bažnyčias, išvystė kultūri-
nę veiklą, savąją lietuvišką spaudą. Pagaliau –
kiek užsienio lietuviai padėjo ir padeda Lietuvai, joje
gyvenantiems žmonėms.

Bet skubantis laikas daro savo darbą. Jis reti-
no, retina ir retins lietuvių gretas, keičiasi
mūsų pajėgumas, o drauge  ir mū sų tauti nis

gyvastingumas. Jaunosios kartos ima tolti nuo
savo tėvų tautos kamieno ir pritampa prie gyve-
namųjų krašto kultūros, gyvenimo būdo. Tai rea-
lybė, kurią turime  pripažinti. 

Nepaisant sudėtingų sąlygų, Amerikos lietu-
viai dar tvirtai laikosi. Turime ,,Draugo” laikraštį,
turime gausias lituanistines mokyklas, vyksta įvai-
ri kultūrinė, visuomeninė veikla, nors jau prara-
dome daug mūsų pačių statytų šventovių, parapijų
ir daug savos spaudos. Dar turime įsteigtus mili-
joninius fondus, šalpos organizacijas, teikiame stip-
rią paramą Lietuvos našlaičiams, seneliams, li-
goniams bei politiniams kaliniams. Taigi, dar
esame gyvi, dar labai reikalingi Lietuvai ir mūsų
pačių išlikimui. 

Visi sutiksime, kad išlikti lietuviais, išlaiky-
ti savąją kultūrinę veiklą, ugdyti jaunąsias kartas
lietuviškoje dvasioje daug padeda sava – lietuviš-
ka spauda. Be spaudos mūsų gyvenimas būtų skur-
dus, nebeturėtume jungties, įgalinančios išlaiky-

ti lietuvišką pasaulį svetimame krašte. Internetas,
„Facebook” ir kitos panašios susižinojimo prie-
monės neišlaikys mūsų lietuviškumo, kultūros, pa-
pročių. Dar labai reikalinga spauda, galinti nu-
šviesti Lietuvių Bendruomenės veiklą, ypač norint
išsaugoti istoriją ateinančioms kartoms. Šiemet
,,Draugas” švenčia 110 metų sukaktį, jį galime skai-
tyti nuo pirmojo numerio. Viskas, kas rašoma
,,Drauge”, išliks, kol gyvuos lietuviai, liks liudi-
jimai istorijai. 

Sakoma, kad keliolika tūkstančių lietuvių, at-
vykusių į Dėdės Samo žemę iš tėvynės, gerai įsi-
kūrę, nesidomi istoriniu laikraščiu ,,Draugu”.
Būtų gražu, kad Amerikoje gausios lietuviškos or-
ganizacijos bent kartą per metus paremtų laikraštį,
atsiųsdamos piniginę auką už jų veiklos nušvie-
timą – juk nuotraukos, aprašymai išliks ir po
mūsų. 

Gerbiami tėvynainiai, lituanistinių mokyklų
mokytojai ir tėveliai, tegu būna jūsų šventa pareiga
remti visuomeninį, kultūrinį lietuvišką laikraš-
tį ,,Draugą”. 

Taipogi, švęsdami vardines, gimtadienius,
sukaktuves bei išlydėdami savo artimuosius Ana-
pilin, prisiminkime juos, įamžinkime jų vardus
,,Drauge”. 

Nuolatinis „Draugo” laikraščio ramstis – kul-
tūrininkas, advokatas Donatas Januta sveikina
laikraštį ,,Draugą” jubiliejaus proga, atsiųsda-
mas 2000 dol.

Čekius rašyti: 
Draugas foundation 

ir siųsti
4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629

DF tarybos inf.

DRAUGO  FONDAS
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

draugas.org/mirties

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
VIDA RADVENIENĖ

MIKUCKAITĖ

Mirė 2019 m. gegužės mėn. 30 d. Los Angeles, Californijoje.
Gimė 1943 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Los Angeles, CA.
Nuliūdę liko: vyras Egidijus, dukra Gailė Hayden su šeima,

sū nus Tauras su šeima, trys anūkai – Kovas, Darius ir Kristina,
brolis Algimantas su šeima ir kiti giminės bei draugai JAV ir
Lie tuvoje.

Laidotuvių šv. Mišios ir atsisveikinimas – birželio 22 d., šeš-
tadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje ir parapijos salėje.

Velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse Glendale, CA.

Nuliūdusi šeima
Atkelta iš 3 psl.

„Černobylio” force majeure

Jonas Špokas, filmo titruose įra šy-
tas kaip atsakingas už lokacijas Lie-
tuvoje, prisipažįsta, kad įtampos būta
nemažai. Ypač kai teko filmuoti Igna-
linos atominėje elektrinėje. ,,Iki pa-
skutinės minutės, kol nebuvo nufil-
muotos visos scenos, nebuvome įsiti-
kinę, kad viskas pavyks kaip planuota,
– pasakoja UAB ,,Baltic location” va-
dovas J. Špokas. – Atominė elektrinė
nėra filmavimo aikštelė. Ją saugo Vals-
tybės sienų apsaugos tar nyba, kuri
garantuoja radiacinę ir fizinę saugą.
Atsimenu, kai derinome filmavimo de-
tales su Valstybės sienų apsaugos tar-
nyba, vietinės rinktinės vadas mums
pasakė, kad tai, ko no rime mes, neati-
tinka nei vieno šio objekto saugos rei-
kalavimo. Pagal įstatymą Valstybės
sienų apsauga turi užtikrinti kuo ma-
žesnį judėjimą aplink atominę elekt-
rinę, o tai, ką mes darėme, prieštaravo
nustatytai tvarkai – į teritoriją reikėjo
atvežti 30 automobilių, 200 žmonių,
daug įrangos, ir kiekvieną kartą įva-
žiuojant ar išvažiuojant vykdavo griež-
ta patikra. Atominės elektrinės prie-
žiūros tar ny boms pirmą kartą teko
priimti tiek žmonių ir technikos, todėl
nei jie, nei mes iki galo nežinojome
kaip viskas vyks. Ten tiek skirtingų tar-
nybų ir priežiūros darbuotojų, kad,
pavyz džiui, užnešti lempą ant stogo rei-
kia gauti ir suderinti šešis leidimus.
Gali gauti penkis, o jeigu šeštas postas
leidimo neišduos, viskas grius. Mes
visą mėnesį minučių tikslumu deri-
nome ir visą laiką buvome strese – ar
tikrai jie viską suprato, ar tikrai mes
jiems viską pasakėme”, – prisimena J.
Špokas.  

Nemažai scenų teko filmuoti kai-
me. Galima manyti, kad tokiose vieto-
se mažiau biurokratijos, terei kia susi-
tarti su vietos gyventojais, bet... ,,Kai
filmavome sceną, kur ket virtoje serijoje
vyksta radioaktyvių gyvūnėlių naiki-
nimas, turėjome už kasti juos į duobę.
O tos žemės savi ninkas prieš pat fil-
mavimą mirė. Senas žmogus ėmė ir pa-
simirė, ir toji žemė tapo niekieno ir ne-
turėjome galimybės į ką nors kreiptis...
Tai tokios force majeur situacijos, ku-
rių tiesiog fiziškai mes negalėjome
kontroliuoti”, – sako Jonas Špokas.

Neįkainojama patirtis

Aktorius Povilas Jatkevičius. „Nors
esu jaunosios kartos atstovas, apie
Černobylį žinojau. Man tai buvo vienas
baisesnių įvykių. Visada do mėjausi
atomine energetika ir dabar domiuosi,
ypač Astravo jėgainės sta tyba. Visą
laiką kabo palyginimas su Černobylio
tragedija ir lydi baimė, ne tikrumas

dėl ateities. Kai pasiūlė gaisrininko
vaidmenį, pamenu, at rankoje turėjau
suvaidinti, kad vy nioju menamą van-
dens žarną, lipu menamomis kopėčio-
mis, kai labai karšta, kai didelis pavo-
jus... bandau gesinti gaisrą. Nors vaid-
muo epizodinis, jam ruošiausi iš esmės.
Moky mus mums vedė tikri gaisrinin-
kai. Pa vyzdžiui, sužinojome, kas pir-
mas išlipa iš gaisrininko mašinos, kas
užima kokias pozicijas, kas kur sėdi
gaisrininkų mašinoje. Nors tų dalykų
filmavimo metu nereikėjo, bet kai bu-
vome taip paruošti, jautėmės kaip tik-
ri gaisrininkai, nereikėjo į rolę net įsi-
jausti. 

Filmavomės su autentiškais tų lai-
kų ugniagesių kostiumais, kurie buvo
labai sunkūs, nepraleidžiantys oro,
pasiūti ne iš šiuolaikiškų medžiagų, ku-
rios atsparios ugniai, o iš kie to bre-
zento. Dailininkų sukurtoje dekoraci-
jų aikštelėje viskas buvo la bai auten-
tiška. Filmavimo metu įvy ko inciden-
tas. Imituojanti gaisrą aplinka, su-
sprogusio betono luitai ir kitoks rek-
vizitas voliojosi ant žemės ir mes tu-
rėjome per juos eiti. Būtent tada vienas
mano kolega škotas pa slydo ir aš puo-
liau jį kelti. Nukrypau nuo siužeto, nes
pagal jį turėjau ge sinti pastatą. Ir tik
nufilmavus sceną visi suprato padėties
rimtumą – aktorius susižeidė iš tikrų-
jų. Man teko liudyti, nes pagal mūsų pa-
rodymus to aktoriaus agentūra iš kom-
panijos veikiausiai prisiteisė nemenką
sumą už susižalojimą”. 

Aktorius Deividas Breivė. „Su ti kau
filmuotis iš karto, nes savo profesinę at-
eitį sieju su kinu. Vaidinau nedidelį epi-
zodą 3 serijoje, kur šach tininkai ben-
drauja su pagrindiniais filmo hero-
jais. Kadangi papildomai mokiausi
britų dialekto, matyt, todėl gavau vaid-
menį su tekstu. Labai džiaugiuosi, kad
teko pabūti viename kadre su  dviem
pagrindiniais aktoriais. 

Apie šią katastrofą esu matęs ne
vieną dokumentinį filmą, daug skai tęs.
Man šis filmas patiko todėl, kad jis tiks-
liai atkartoja įvykius, nenu krypsta į
dramaturginius siužetus, o siekia fak-
tais paremto pasakojimo. Kai filmavo-
me bunkeryje, jis buvo įrengtas meta-
linėje dėžėje, o toji dėžė dar apdengta
storu tentu, kad ne kristų šviesa, nes
buvo vaizduojama, kad veiksmas vyks-
ta po žeme. Pame nu, tvankiame pra-
ėjime tarp tos metalinės dėžės ir tento
laukiau savo išėjimo į kadrą. Ten buvo
labai karšta, nebuvo kuo kvėpuoti. Pa-
jutau, kad alpstu. Darbuotojas, prižiū-
rintis aktorius, pastebėjo, kad aš išba-
lęs. Pasakiau, kad šiek tiek karšta, o iš
tiesų stengiausi elgtis profesionaliai –
giliai kvėpavau ir stengiausi neat-
 kreipti į save dėmesio, nepanikuoti.
Darbuotojas pasirūpino manim – at-
nešė šalto oro ventiliatorių, ir aš išsi-
laikiau”.

„Černobylis”

Povilas Jatkevičius Deividas Breivė.

Valdovų rūmų paramos komiteto narei

A † A
VIDAI RADVENIENEI

MIKUCKAITEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą EGIDIJŲ, duk-

 rą GAILĘ bei sū nų TAURĄ su šeimomis.
Liūdime kartu.

Valdovų rūmų paramos komitetas
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The Lithuanian Trade Council is a non-profit organization located within

the Lithuanian Hall in Baltimore, Maryland. Our mission is to help

Lithuanian companies increase exports to the United States through

business to business relationships.

Visit www.LithuanianTradeCouncil.com 

to better understand the services we offer.

This includes:

Our Lithuanian Marketplace is an eCommerce platform for global

business to business trade. Companies can list their products for free.
For more information, please register as a supplier today to get started.

Bernard Gagnon, President, Tel +1 (410) 689-9599 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook

INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma
Virginija

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

� Gedulo ir vilties dienos minėjimas Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte vyks šį sekmadienį,
birželio16 d., po Mišių – 12 val. p. p. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus šven-
tinamos gėlės, kurias, giedant misijos cho-
rui, visi nešime padėti prie paminklo partiza-
nams ir Sibiro tremtiniams.

� JAV Lietuvių Bendruomenės  Lemonto apy-
linkės Socialinių reikalų skyrius trečiadienį, bir-
želio 19 d., 1 val. p. p. kviečia visus į skai-
tyklą Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur ro-
dysime LRT istorinio serialo ,,Laisvės kaina.
Disidentai” devintąjį filmą.

� Kviečiame visus kartu šauniai atšvęsti At-
lantos lietuvių Jonines su Kęstučiu Jablons-
kiu. Šventė vyks birželio 22 d. Young Deer Park,
Lanier ežero pakrantėje. Adresas:  7300
Heard Road, Cumming, GA.  Pradžia – 4 val.
p. p.

� Daliaus Naujokaičio-Naujo koncertai le-
gendiniame Blue Note Jazz festivalyje  New
Yorke vyks birželio 29 d., šeštadienį, 11:30
val. r. ir 1:30 val. p. p. Informacija ir bilietai:
blunotejazz.com.

� Klasikinės muzikos koncertas ,,Je t’aime!”
birželio 29 d., šeštadienį, 7:30 val. v. Pran-
ciškonų vienuolyno svečių namuose, 26 Be-
ach Ave., Kennebunk, ME 04043. Dalyvaus:
Karolina Glinskaitė (sopranas), Birutė Asevi-
čiūtė (fortepijonas) ir Saulė Asevičiūtė (smui-
kas). Laukiame jūsų.

� Penktadienį, birželio 14 d., legendiniu 1969
m. režisieriaus Arūno Žebriūno filmu ,,Gražuolė”
pradėtas PLC kino filmų pievelėje sezonas. Kiti
seansai: birželio 28 d., liepos 12 d., liepos 26
d., rugpjūčio 9 d., rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo
6 d. Renginio pradžia – 7 val. v. (filmas pra-
sideda saulei nusileidus). Vieta – PLC pikni-
ko aikštė. Filmai nemokami. Renginio metu
veikia baras. Pirkdami gėrimus ir užkandžius,
jūs remiate Pasaulio lietuvių centrą.

� Birželio 23 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV Lietu-
vių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės
valdyba ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai,
gros ir dainuos Algimantas Barniškis. Švęsi-
me Jonines ir sveikinsime tėvus praėjusios Tėvo
dienos proga. Kviečiame visus dalyvauti

Įvairių 

rūšių 

draudimai!

Minint Gedulo ir vilties dieną
šį sekmadienį, birželio 16-ąją, 12 val. p. p. 

JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba maloniai visus kviečia 

atvykti į dokumentinio filmo ,,Ledo vaikai” peržiūrą Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje. Filmo režisierius – Justinas Lingys. Filmas

bus rodomas dideliame ekrane su angliškais subtitrais. 

Tai pasakojimas apie vaikų, kurie buvo ištremti sovietų teroro me-

tais iš Baltijos valstybių arba gimė tremtyje, likimus. Pagrindinė filmo

herojė – Lietuvos karininko dukra Irena Saulutė Špakauskienė, pa-

auglystėje sugebėjusi išgyventi tokiomis sąlygomis, kokių neatlaikė net

stipriausi vyrai, bet nepraradusi šviesaus požiūrio į gyvenimą.

Galimybę pasivaišinti balandėliais, kava ir pyragais.

Auka – 15 dol., vaikams – nemokamai.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE
Manchester, MI

2019 m. rugpjūčio 4–11 d.  

Pradedantiesiems, pažengusiems ir tiems, kurie nori patobulinti kalbą!
Nesvarbu jūsų amžius ir išsilavinimas.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
Tel. 630-243-6302 arba ausreles@comcast.net


