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ŠIAME NUMERYJE:

Lietuviško kino 
naktis LA – 5 psl.

Išliekamąjį pamatą kuria
spausdintas žodis – 10 psl. 

Beveik kiekvienam Čikagoje ar jos apylinkėse gyve-
nančiam lietuviui vasaros pabaiga ir artėjantis ruduo
primena tą laiką Lietuvoje, kuomet daugelis, sulau-

kę savaitgalio, čiupdavo krepšius ir pėsčiomis, dviračiu ar
automobiliu lėkdavo į mišką grybauti. Dažniausiai grybai
laukdavo ne taip toli – artimiausiame, vos už keliolikos ki-
lometrų esančiame miškelyje. Ir tik nedaugelis pasiryždavo

iš Vilniaus, Šiaulių, Kauno ar Panevėžio išsiruošti į daugiau
nei 100 kilometrų atstumu nutolusius grybinguosius Va-
rėnos miškus. Amerikoje dauguma net ir aktyviausių Lie-
tuvos grybautojų nuleidžia sparnus: čia belieka pasiten-
kinti iš prekybos centro parsineštais pievagrybiais, por-
tabella, shiitake ar kitokiais fermerių ūkiuose masiškai au-
ginamais grybais.                – 3 psl.

Grybauti 
skrido
lėktuvu

GEDIMINAS INDREIKA

Prieš 100 metų Veiveriuose gimė dai-
lininkas, vaikams atvėręs vartus į
magišką pasaulį, kuriame klesti mei-
lė, gėris ir sugyvenimas. Šis asmuo –

Povilas Osmolskis. Pokario Vokietijos stovyklų
lietuviukams jis buvo vaikų knygų iliustrato-
rius, o Amerikoje augusiam jaunimui buvo ge-
riau žinomas kaip laikraštėlio ,,Eglutė” daili-
ninkas. – 9 psl.

Povilo Osmolskio
nuostabusis pasaulis

Povilas Osmolskis. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro nuotr.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Grybautojai iš Čikagos Saulius Sadauskas (d.) ir Edmundas Rainys su šių metų baravykų laimikiu.  
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

KUN. LUKAS LANIAUSKAS, SJ

Prieš kelis sekmadienius man teko pro-
ga nuvykti į Dainavos stovyklavietę. Ir
kaip tik teko būti tarp dviejų stovyklų.
Baigėsi sendraugių stovykla ir prasidėjo
„angliukų“ stovykla. Stebėdamas ma-
čiau, kaip sendraugiai ir šeimos susidėjo
savo daiktus į mašinas, kol angliukų tė-
veliai ir vaikai keliavo mašinomis, pil-
nomis lagaminų, malūnų bei bet ko kito,
ko tik reikėjo stovyklai. 

Prisiminiau ir savo dienas, kai bu-
vau mažas vaikas ir pagaliau at-
keliaudavo vasara ir laikas būda-

vo keliauti į Dainavą. Geriausios va-
saros buvo tos vasaros, kurias pralei-
dome penkias plius savaičių Dainavo-
je. Prisimenu, kaip mama mums pa-
dėdavo susidėti lagaminus. Ji mums at-
spausdindavo sąrašą, kuriame būdavo
viskas, ko tik reikės, ir ypač – kas
turi grįžti į namus. Tas sąrašas mums
padėdavo susirinkti savo rūbus, dantų
pastas, šukas, purškalą nuo uodų ir t.t.
Visa tai susidėdavome į lagaminą ir va-
žiuodavome į Dainavą. Tas sąrašas
ypač būdavo svarbus vasaros pabaigo -
je, kai vėl kraudavome lagaminus ir tu-
rėdavome viską parsivežti namo. 

Šiandienos Evangelija bei skaiti-
niai mums duoda iššūkį. Kristus kal-
basi su savo apaštalais ir jų klausia –
kokį lobį esame skatinami krauti ir
kaip galime krauti tokį lobį, kuris ne-
ges ar bus kandžių suvalgytas? Toks lo-
bis, kuris bus amžinas? Pasaulis liu-
dija, kad svarbiausi dalykai – pinigai,
dideli namai, kitų žmonių pagyrimai,
statusas ir t.t. Bet Kristus mums šian-
dien primena, kad tie dalykai, nors ma-
lonūs ir geri, yra laikini ir per vieną se-
kundę viskas gali būti atimta, praras-
ta ir praganyta. BET yra tokie lobiai,
kurių niekas negali atimti, sugadinti
ar prarasti. Tai amžinas lobis. 

Galėtume tarsi sakyti, kad šian-
dienos Evangelijoje Kristus stovi su
mumis, besiruošiančiais ne stovyk-
lai, bet gyvenimui. Jis, kaip ir mano
mama, mums parūpina sąrašą, kuria-
me randama, kas mums svarbiausia
gyvenime ir ko turėtume ieškoti, kaup-
ti ir saugoti. Jėzus parūpina labai di-
delį lagaminą, mūsų širdis, kuriose tu-
rime rinkti, laikyti ir pakuoti visą tą
lobį, kurį jis mus skatina kaupti. Tai
klausimas mums: kas tas lobis? Kas tas
turtas, kuris negenda ir yra amžinas?
Kas turėtų būti mūsų lagaminuose? 

Kristus mums byloja, kad svar-
biausias turtas – tai pirmiausia meilė.
Atrasti meilę šeimose, bendruomenė-
se ir visame kame ką darome. O prie

Proga patikrinti savo gyvenimo sąrašus
meilės – tai malda. Pokalbis su Dievu.
Tai bendrystė ir draugystė su žmogu-
mi, kuris mūsų niekuomet nepaliks ar
apleis. Tame širdies lagamine turime
supakuoti gerus darbus, šelpimą varg-
šų ar stokojančių, dalyvavimą Mišiose,
skelbimą gerosios naujienos kitiems ir
t.t. Šie ,,dalykai” – tai svarbiausi tame
širdies sąraše, kurį Jėzus mums pa-
rūpina. Jeigu tikrai norime žinoti, ką
svarbiausia supakuoti, kad būtume
pasiruošę gyvenimui ir amžinajam
gyvenimui, tai mes turime pasižiūrė-
ti į Jėzaus gyvenimą, ir jame atrasime

kas svarbiausia: meilė visiems, malda
su Dievu, gydymas, atleidimas, gai-
lestingumas, tikėjimas, išmintis, nar-
sumas ir kitos vertybės. Tai, ką atran-
dame tame sąraše, kurį Jėzus mums
parūpina. 

Šiandien paprasčiausiai klausiu
jūsų – kas randama jūsų širdies gyve-
nimo sąraše? Ar ką jūs nešatės – tai lai-
kini dalykai ar ,,vertybės”, kurias, pa-
saulis sako, yra svarbiausios? Ar jūsų
sąrašuose yra tie turtai, kurie yra am-
žini ir atspindi Kristaus gyvenimą? Aš
turiu pripažinti, kad mano sąraše yra

ir pelėjančių dalykų, bet ir tų amžinų
turtų. Turbūt ir jūsų sąrašas taip at-
rodo. Tai šiandien mums yra proga vėl
pasižiūrėti į savo sąrašus, į mūsų gy-
venimų lagaminus, mūsų širdis, pasi-
žiūrėti, ką mes nešamės į gyvenimą.
Kas tikrai svarbiausia ir koks tas tur-
tas, kuris niekuomet neges ir bus am-
žinas bei lydės mus iki amžinojo gy-
venimo. 

Būkime kaip tie maži vaikai ar šei-
mos ir supakuokime tai, kas tikrai
svarbiausia...

Rengiate Baltijos kelio 30-mečio
paminėjimą savo apylinkėje?

Ši informacija – jums
Gerbiamieji,

norime informuoti, kad URM Komunikacijos ir kul-

tūrinės diplomatijos departamentas koordinuoja ko-

munikacinę kampaniją Baltijos kelio 30 metų sukakties

pažymėjimui.

Įgyvendinat kampaniją parengta vizualinė medžiaga, ku-
ria su Jumis norime pasidalinti:  

- URM paruoštos Baltijos kelio 30-mečiui skirtos viršelio
nuotraukos ,,Facebook” ir Twitter socialiniams tinklams;

- URM paruoštos Baltijos kelio 30-mečiui skirtus ne-
oficialius logotipus;

- Parengtas maketas roll up tipo stendui, 2x2 m;

- Informacinių nuorodų apie Baltijos kelią sąrašas;
- URM užsakymu pagaminta naujo dokumentinio filmo

„Nepakartojamas Baltijos kelias” 26 min. versija, subtitruota
anglų kalba. Filmas sukurtas URM užsakymu kartu su pro-
diuserių kompanija „TymDrym” (režisierė – Laura Paukštė).
Filmą galima rodyti TIK bendruomenės renginių metu. Pra-
šome internete šio filmo neplatinti.

Nuoroda parsisiųsti minimą medžiagą: 
https://we.tl/t-smmv4p8YYl

Taip pat informuojame, kad https://lietuva.lt/ lietuvių
ir anglų kalbomis (perėjus į anglišką svetainės versiją) ga-
lima rasti informaciją apie renginius, skirtus Baltijos kelio
30-čiui, vyksiančius Lietuvoje. Taip pat – 
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37119&p_t=267532

– 2019  m. Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiai.

Kviečiame dalintis parengta medžiaga savo tinkla-

lapiuose, ,,Facebook” paskyrose ar kitais komunikacijos

kanalais bei viešinant informaciją apie Baltijos kelio su-

kakties minėjimą, soc. tinkluose naudoti grotažymę

#BalticWay30.

Kilus klausimams rašykite: lietuviai@urm.lt.

Užsienio lietuvių departamentas



Apie Vytauto Didžiojo
universiteto antspaudą

Papildymas ir pataisymas

2019 m. liepos 27 d. DRAUGO straipsnyje
„Tarp Los Angeles ir Kauno” aš atsakau Daliai
Kuizinienei:

,,Niekada nepamiršiu, kai užėjo VDU profeso-
rius  XXX  ir įteikė man VDU antspaudą, kurį jis
išsaugojo per visą sovietmetį. Garbė jam!”

Tai įvyko 1990 m. rugsėjo mėnesį, ir nei aš,
nei kiti tada ten buvę kolegos negalėjome prisi-
minti to profesoriaus pavardės, todėl mano atsa-
kyme liko tas „XXX”. Ieškojau tos pavardės ir to-
liau. Savo 1990 m. rektorato posėdžių užrašų
juodraščio paraštėje radau įrašą:

„Dovanojo antspaudą. Hidraulikos kat. Me-
chanikos fak. Donelaičio 73 Macevičius Juozas”.

Dabar galiu viešai prisiminti Kauno Politech-
nikos instituto (sukurto iš VDU Inžinerijos fakul-
teto, kai VDU buvo 1950 m. okupantų uždarytas)
Mechanikos fakulteto Hidraulikos katedros pro-
fesoriaus Juozo Macevičiaus dovaną – originalųjį
VDU antspaudą – ir pagerbti tą jo veiksmą.

Algirdas Avižienis,
Kaunas
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

 

Grybauti skrido lėktuvu

Atkelta iš 1 psl.

Lemonto miestelyje gyvenantis Saulius Sa-
dauskas neseniai savo ,,Facebook” svetainėje parodė
nuotraukų, kurios net ir nemėgstantiems grybau-
ti atėmė žadą. Jose – šimtai neseniai jo paties su-
rinktų gražuolių baravykų. Miškus, kuriuose su-
rinko šiuos grybus, Saulius pasiekė ne dviračiu ir
net ne automobiliu. Daugiau nei 1000 mylių iki gry-
bingų vietų jis skrido lėktuvu. Apie šį grybavimą
ir kitus savo pomėgius S. Sadauskas sutiko papa-
sakoti ,,Draugo” skaitytojams. 

Sauliau, kaip pasisekė surasti ir prisirinkti tiek daug
baravykų? 

Colorado valstijoje Winter Parke gyvena labai
geri mano draugai Gintas ir Asta bei Edvardas su
Rasa. Aš nuolat juos aplankau: ten mes žvejojame,
grybaujame, medžiojame. Nors grybauti bandau
kasmet, tačiau tokio, kaip šiemet, grybų derliaus
neteko matyti jau gal ketverius metus. Šiemet žie-
ma ir pavasaris buvo palankūs grybams – buvo daug
sniego, pakako drėgmės. Taigi, buvome su Gintu su-

sitarę: kai tik miške pasirodys grybai, jis man pa-
skambins. Štai liepos 17-ąją, trečiadienio vakare, su-
laukiau skambučio: draugas iš Colorado pasakė,
kad prasidėjo grybai. Penktadienį anksti rytą mes
su  draugu Edmundu, atskridusiu iš Lietuvos į sve-
čius, išskridome į Coloradą, o šeštadienį jau išsi-
ruošėme grybauti. Grybavome keturiese: Gintas,
Asta, Edvardas ir aš. Per pusantros valandos pri-
rinkome tiek baravykų, kad juos vėliau teko valy-
ti net 7 valandas.

Koks jausmas taip grybauti? Ar nebuvo baisu pasi-
klysti miške?

Ten nelabai gali pasiklysti, yra du keliai įva-
žiuoti į mišką ir du išvažiuoti. Kad ir kiek beklai-
džiotumei, atsirasi prie vieno iš tų kelių. O  jausmas
neapsakomas, kai eini ir surandi tiek grybų, kad
galva sukasi, nežinai, kurį imti. Šauki kitus, kad at-
eitų, padėtų surinkti. O jie tau atsako, kad aš pas
juos geriau ateičiau, nes ten dar daugiau. Taigi, eini
mišku ir krauni grybus į maišelius. Rinkdamas gry-
bus, kaip galėdamas daugiau juos nuvalai, nuova-
las palikdamas miške, kaip priklauso. Prirenki vie-

Sauliaus surasti gražuoliai – kaip tokiais nesidžiaugti? Nuotraukos iš S. Sadausko ,,Facebook”.

ną maišą, palieki ir eini toliau, rinkdamas į kitą. Paskui
grįždamas prie automobilio, susirenki tuos maišelius.
Beje, norint taip grybauti, reikia nusipirkti leidimą. 

Kiek laiko grybavote, kokį grybų laimikį parsivežėte? Tik-
riausiai nepigiai jie kainavo, jeigu suskaičiuotumei kelionei lėk-
tuvu išleistus pinigus...

Mudu su Edmundu buvome išėję  grybauti du kar-
tus po maždaug porą valandų. Asta ir Gintas savo su-
rinktus grybus atidavė mums. Mes viską nuvalėme, dalį
grybų užšaldėme, o kitus marinavome, džiovinome. Į na-
mus parsivežėme 25 svarus džiovintų baravykų. O dar
du draugai iš Čikagos į Coloradą grybauti važiavo au-
tomobiliu ir kelyje sugaišo 18 valandų. Jie grybavo kur
kas daugiau nei mes ir sakė, kad surinko 380 baravykų,
o kitų jau nebeskaičiavo – buvo dar keturi kibirai. Dėl
kainos: niekada neskaičiavau, kiek išleidi, važiuodamas
grybauti, medžioti ar žvejoti. Jeigu tu savo gerai praleistą
laiką vertinsi skaičiuodamas neuždirbtus pinigus, tai
tuomet kam gyventi? 

Kaip atsirado šie pomėgiai – grybauti, žvejoti, medžioti?
Ar visi šeimoje esate gamtos vaikai? 

Pamenu, dar vaikystėje su tėčiu vykdavome gry-
bauti. O mano mama sakydavo: ,,Rinkite tiek grybų, kiek
patys nuvalysite”. Dabar tą patį sako mano žmona. Ta-
čiau ji pritaria visiems mano pomėgiams gamtoje. O į
Coloradą vykstu kokius tris kartus per metus. Tačiau
medžioti teko ne tik Colorade, daugelyje kitų vietų me-
džiojau elnius, bebrus. Kanadoje teko sumedžioti meš-
ką.  Mūsų namuose niekada netrūksta žvėrienos, mėgs-
tame ja pavaišinti savo svečius. Tačiau pati medžioklė
man labiausiai patinka dėl to, kad su bendraminčiais pa-
būni gamtoje, pabendrauji. Kartais tenka atsidurti
ekstremalioje situacijoje: užmiegi palapinėje šiltą va-
karą, o rytą iš jos išlindęs gali pamatyti, kad per naktį
iškrito dvi pėdos sniego... Ir visai nebūtinai iš kiekvie-
nos medžioklės turi grįžti su laimikiu, ten tiesiog gerai
praleidi laiką. Panašiai ir žvejyboje – svarbiausia yra
puiki nuotaika. 

Ačiū už pokalbį

Kalbino Virginija Petrauskienė

Kiekvienas 
grybauja kitaip
Grybauti žmonės mėgsta visame
pasaulyje. Šių gamtos turtų
paieška – tikras nuotykis, kuriam
reikia pasiruošti. 

JAV

Grybai JAV – varžybų objektas. Amerikos
grybų institutas (American Mushroom Institute) kas-
met skelbia naujus duomenis: grybautojų skaičių,
būsimų varžybų anonsus ir rekordų sąrašus. Var-
žybų rūšys yra skirtingos įvairiose valstijose. Pa-
vyzdžiui, Magnolijos miestelyje IL, kasmet vyksta
briedžiukų (beje, gerbiamiausio Amerikoje grybo)
rinkimo čempionatas. Absoliutus rekordas buvo pa-
siektas 1996 metais, kai per nustatytą laiką lai-
mėtojas surinko 293 grybus. Taisyklės labai pa-
prastos: neleidžiama grybauti nacionaliniuose
parkuose, o miškuose kiekvienam grybautojui yra
nustatyta norma – surinkti ne daugiau kaip 13 kg

grybų per vieną kartą. Be licencijos, tai yra priva-
čiai, grybauti galima tik 10 dienų per visus kalen-
dorinius metus. Tiesa, net nemokamas apsilan-
kymas valstybiniame miške (už lankymąsi priva-
čiame miške paprastai imama po 10–15 dolerių per
dieną) turi būti užfiksuotas: visi grybautojai priva-
lo turėti asmens pažymėjimą su nuotrauka, išduotą
JAV nacionalinės miškų tarnybos. Gauti jį nesun-
ku: žinybos biurai yra visuose didesniuose mies-
tuose.

Texas valstijoje, Madisonville miestelyje,
kuris save tituluoja Texas valstijos grybų sostine,
vyksta kasmetinis grybų festivalis „The Texas
Mushroom Festival”. Tai viena didžiausių nacio-
nalinio masto mugių, kur galima paragauti ir nusi-
pirkti šviežių grybų ir jų patiekalų. O jei būsite Nort-
hern Californijoje, užsukite į festivalį „Mushroom,
Wine and Beer” Mendocino miestelyje. Aplinki-
niuose miškuose auga apie 3 000 rūšių grybų, o
500 rūšių yra retos, delikatesinės, todėl ne veltui
gyventojai miško gėrybių temai skiria visą savai-
tę linksmybių ir degustacijų, ir dar tokių neįpras-
tų patiekalų kaip saldūs grybų ledai.

Parengta pagal respublika.lt
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Pradžia – liepos 6 ir 8 d. numeriuose

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos vyčių seimas baigus
darbo posėdžius ir išrinkus naują Cent-
ro valdybą pažymimas iškilmingu už-
darymo pokyliu. 106 suvažiavimo po-
kylis vyko šeštadienį, liepos 29 d., Em-
bassy Suites Lombard viešbučio poky-
lių salėje. Prieš vakaro programą visi da-
lyviai sustojo bendrai nuotraukai.

Vakaro programai vadovavo 106-
ojo suvažiavimo komiteto narė
Alexandra Rudmin. Ji pristatė

garbės stalo svečius: kun. Audrius
Arštikaitis, vyčių organizacijos Cent-
ro valdybos pirmininkė garbės narė Re-
gina Juškaitė-Švobienė, garbės narys-
tės komiteto pirmininkė garbės narė
Teresė Strolienė, garbės narė kandidatė
Georgianna Macke ir suvažiavimo ko-
pirmininkė Liza Macke. Buvo prista-
tyti ir kiti Centro valdybos nariai ir ko-
mitetų pirmininkai. Susan Binkis buvo
pakviesta vesti JAV ir Lietuvos him-
nus.

Susirinkusius pasveikino 106-ojo
metinio suvažiavimo komiteto kopir-
mininkė Liza Macke, Centro valdybos
pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė pa-
dėkojo 157 kuopos kopirmininkėms –
motinai ir dukrai Georgianna Macke ir
Elizabeth Macke bei jų komitetui už pa-
siaukojamą darbą ruošiant puikų l06-
ąjį metinį suvažiavimą. Padėkojo už pa-
sitikėjimą ir išrinkimą naujai kaden-
cijai („Esame gyva, svarbi ir reikalin-
ga organizacija!”) ir pasižadėjo sąži-
ningai vykdyti pareigas.

Po kun. A. Arštikaičio invokacijos,
skambant muzikai svečiai vakarie-
niavo. Po to Garbės narystės komiteto
pirmininkė garbės narė Teresė Stro-
lienė buvo pakviesta garbės narystę su-
teikti Georgianna Macke. Padėkos žo-
dyje G. Macke prisiminė tėvelius Ann
Marie ir Albert Kassel, dėdę – kompo-
zitorių Faustą Strolią, kitus gimines,
jautriai dėkojo už jai suteiktą garbę. 

Oficialioji banketo dalis baigta su-
važiavimo kopirmininkės Elizabeth
Macke žodžiu ir  kun. A. Arštikaičio
malda.

Tomas Strolia rūpinosi šokių mu-
zika. Buvo malonu pabendrauti ir at-
naujinti pažintis. Ne tik jaunimas, bet

lIETUVOS  VYČIAI

ir vyresnio amžiaus vyčiai smagiai
trypė polkas bei modernius šokius. De-
legatai ir svečiai puikiai praleido lai-
ką!

Suvažiavimą baigiant 

Sekmadienį, liepos 28 d., suvažia-
vimo užbaigimo šv. Mišios buvo atna-
šaujamos Pranciškonų namuose pas se-
seles kazimierietes Lemont, IL.  Pa-
grindinis šv. Mišių celebrantas buvo
kun. Antanas Markus, jam asistavo
kun. A. Arštikaitis.

Prieš šv. Mišias kun. A. Arštikaitis
vadovavo ritualui, kurio metu buvo
įteikti ketvirtojo laipsnio medaliai ir
žymenys užsitarnavusiems kandida-
tams. Prisiekė naujoji Centro valdyba.
Giesmes vedė Povilas (gitara) ir Tomas
Strolios (fortepijonas).  Šių Mišių in-
tencija buvo už taiką, Lietuvos klestė-
jimą ir tvirtėjimą. Šv. Raštą skaitė se-
selės kazimierietės Johanna Shai-
nauskas ir Janine Golubickis. Pa-
moksle kun. A. Markus kalbėjo apie ti-
kėjimą. Mišios baigtos kompozitoriaus
garbės nario Fausto Strolios giesme
„Our Lady of  Siluva”.

Po kun. A. Arštikaičio maldos pie-
tavome su seselėmis kazimierietėmis.
Po 157 kuopos pirmininkės garbės na-
rės Georgianna Macke linkėjimų geros
kelionės išsiskirstėme savo keliais. 

Lietuvos vyčių 2019 m. suvažiavi-
mas buvo darbingas ir sėkmingas. Iki
malonaus pasimatymo ateinančiais
metais – Lietuvos vyčių 107 suvažiavi-
me Bahamų salose 2020 m. rugpjūčio 3–
7 d.!

Posėdžiai prieš ir po suvažiavimo

Liepos 25 d. ir 27 d. Lombard, IL,
prieš ir po 106-ojo Lietuvos vyčių su-
važiavimo/seimo vyko Centro valdybos
ir komitetų pirmininkų posėdžiai. 

Pirmajame Embassy Suites Lom-
bard viešbutyje dalyvavo 14 asmenų:
Centro valdybos nariai, komitetų pir-
mininkai bei 3 svečiai. Susipažinta su
būsima darbotvarke. Daug laiko skir-
ta seimo/suvažiavimo planų aptari-
mui. Pranešta, kad suvažiavime užsi-
registravo 67 delegatai. Atvyko garbės
svečių. Centro valdybos iždininkė Deb-
bie Martin Rudmin pristatė numatytą
2019–2020 m. organizacijos biudžetą.
Centro valdybos pirmininkės trečioji
pavaduotoja Aleksandra Rudmin, dir-
banti su jaunais vyčiais, apgailestavo,

Suvažiavimo metu vyko Centro
valdybos rinkimai

Centro valdyba

Naująją 2019–2020 m. Centro valdybą suda-
ro: dvasios vadas – garbės narys prel. Juozas An-
derlonis (3 kuopa, Philadelphia, PA); pirmininkė –
garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuo-
pa, Detroit, MI); vicepirmininkas (specialiems pro-
jektams) – Alex Fletcher (96 kuopa, Dayton, OH);
antroji vicepirmininkė (narystei) – garbės narė
Elena Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ); trečiasis vi-
cepirmininkas (darbui su jaunimu) – Brian Johnson,
Jr. (19 kuopa, Pittsburgh, PA); protokolų sekreto-

rė – Liza Macke (157 kuopa, Lemont, IL); finansų
sekretorė garbės narė June Grenier (6 kuopa, Hart-
ford, CT) ir Lexie Rudmin (16 kuopa, Chicago, IL);
iždininkė – Debbie Rudmin (16 kuopa, Chicago, IL);
iždo patikėtiniai – Cathy Nakrosis (90 kuopa,
Kearny, NJ) ir Dave Boucher (78 kuopa, Lawren-
ce, MA).

Komitetai

Lietuvių reikalų ir Lietuvių kultūros/kalbos – Al-
dona Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL); Garbės na-
rystės – garbės narė Teresė Strolienė (157 kuopa,
Lemont, IL); Ritualų – Georgianna Macke (157 kuo-
pa, Lemont, IL); Stipendijų – Alex Fletcher (96 kuo-
pa, Dayton, OH); Ryšių su visuomene – garbės narė

Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuopa, Detroit, MI).
Veikia keturi padaliniai, jų pirmininkai: Lietuvos

vyčių fondo – Aldona Zajauskas (16 kuopa, Chi-
cago, IL); Šv. Kazimiero gildijos – garbės narys Ro-
bert A. Martin, Jr. (16 kuopa, Chicago, IL); Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos fondo – garbės narė Elena
Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ); stipendijų – Alex
Fletcher (96 kuopa, Dayton, OH). Įkurtas padali-
nys ,,Knights of Lithuania Charities”, kuriam dve-
jus metus vadovaus garbės narė Elena Nakrosis.
Šis padalinys apėmė anksčiau minėtus keturis pa-
dalinius.  

Sveikinimų/aukų komitetas pranešė, kad su-
važiavime surinkta 2,515 dol. Aukos bus skiriamos
specialiems Vyčių organizacijos padaliniams bei au-
kotojų nurodytoms programoms.

Lietuvos vyčių 106-ąjį suvažiavimą prisimenant (III)

kad šiemet suvažiavime nedalyvaus
jaunieji vyčiukai. Pranešta apie mi-
rusius per praėjusius metus, velionys
pagerbti tylos minute. Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas birželio 25 d. šventė 25 m. kuni-
gystės sukaktį; garbės narys prel. Al-
bertas Kontautas gegužės 6 d. šventė 71
m. kunigystės sukaktį ir 95-ąjį gimta-
dienį. Jų garbei paruoštos rezoliucijos.
Padėkota tiems vyčiams, kurie liepos
12 d. dalyvavo „Draugo” laikraščio
110-ųjų metinių proga surengtoje „at-
virų durų” dienoje. Šios sukakties pro-
ga Lietuvos vyčiai „Draugui” nusiun-
tė puokštę gėlių.

Buvo gauti keli finansinės para-
mos prašymai: Telšių vyskupo Kęstu-
čio Kėvalo – Viekšnių Šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčios atnaujinimui; prof.
Juozo Skiriaus jo knygos „JAV lietuvių
darbai 1918–2018” vertimui į anglų
kalbą; „Draugo” laikraščio archyvi-
nių numerių tolimesniam pervedimui
į skaitmeninį formatą. Visi prašymai
perduoti Lietuvos vyčių fondo pirmi-
ninkei garbės narei Irene Ozalis, kuri
su komitetu juos svarstys.

Sąskrydis baigtas Georgianna

Macke malda.
Šeštadienį, liepos 27 d., vyko Cent-

ro valdybos posėdis, kurį vedė Centro
valdybos pirmininkė R. Juškaitė-Švo-
bienė, o malda pradėjo Elena Nakrosis.
Dalyvavo 14 Centro valdybos narių ir
komitetų pirmininkų. Darbotvarkė
priimta vienbalsiai.

Centro valdyba patvirtino „Vy-
ties” žurnalo redaktorių garbės narį
Robert A. Martin, Jr., „Vyties” žurna-
lo verslo vadybininkę Mary Beth Sla-
kis; vyčių organizacijos juridinį pata-
rėją Alexander Rimą Domanskį; ALT’o
atstovę Mildred Jagiella; archyvarę
Normą Petkus; organizacijos padalinių
– Šv. Kazimiero gildijos, Lietuvos vyčių
fondo ir Šiluvos Mergelės Marijos fon-
do direktorių tarybas ir valdybas;
„Knights of  Lithuania Charities” va-
dovybę.

Kitą Centro valdybos posėdį nu-
matyta surengti 2020 m. kovo 28 d., šeš-
tadienį, „National Shrine of  the Sacred
Heart of  Jesus” patalpose Las Vegas,
NV.

Posėdis baigtas T. Strolienės mal-
da.

Pabaiga

106-ojo Lietuvos vyčių metinio suvažiavimo dalyviai. Lexie Rudmin nuotr.
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AMANDAS RAGAUSKAS
Specialiai „Draugui” iš Vakarų pakrantės  

Pasaulio lietuvių meno tarybos (Lit-
huanian World Arts Council LWAC) va-
dovę Daivą Navarrette pasiekė tokio tu-
rinio Lietuvos kino centro ir „Kinas po
žvaigždėmis” organizatorių kvietimas
(vadovė Andrė Balžekienė): „Kinas po
žvaigždėmis” šiemet 10 sezono proga
kartu su Lietuvos kino centru daro ypa-
tingą renginį – „Lietuviško kino naktį”,
kai vienu metu kviesime lietuvius visoje
šalyje ir, jei bus norinčių ir visame pa-
saulyje, žiūrėti lietuvišką filmą, restau-
ruotą Arūno Žebriūno klasiką „Riešutų
duona”. Kaip galime susivienyti giedoti
Lietuvos himną liepos 6 d., kodėl ne-
galėtume kartu žiūrėti lietuviško kino?

Daiva, pasitarusi su savo vyru
Carlos, nutarė tokią kino naktį
surengti savo namuose, po

žvaigždėtu Oak Park dangumi. Nors ir
pirmadienio vakarą, nors ir nekaimy-
nystėje gyvenantys, drauge pasižiūrė-
ti lietuviško filmo susirinko gražus
būrelis kino mėgėjų. Kol saulutė dar
buvo nenusileidusi, svetingi šeimi-
ninkai vaišino susirinkusius vynu ir
kepsniais, o vakaro viešnia Lina Ka-
jotienė – tikra riešutų duona, kurią jau
spėjo pamėgti daugelis LA lietuvių. 

Sutemus Daiva Navarrette pa-
kvietė visus patogiai įsitaisyti prieš TV
ekraną, kuriame jau buvo matyti pa-
grindiniai filmo „Riešutų duona” per-
sonažai Andrius ir Liuka. Prieš pra-
dedant filmo peržiūrą Daiva papasa-
kojo, kad Marius Markevičius kartu su
Daiva Navarrette 2015 m. rugpjūčio
mėn. įkūrė pelno nesiekiančią Pasau-
lio lietuvių meno tarybą (Lithuanian
World Arts Council LWAC). „Tarybos
tikslas – sujungti visame pasaulyje
kuriančius Lietuvos menininkus, su-
kurti platformą jiems bendrauti ir
bendradarbiauti, supažindinti pasau-
lį su naujausiais Lietuvos ir lietuvių
kilmės menininkų darbais” (ištrauka
iš 15min.lt internetinėje svetainėje
spausdintos informacijos).

Patarėjų tarybą sudaro kino reži-
sierius ir prodiuseris Marius Marke-
vičius, LR garbės konsulė Daiva Na-
varrette, Lietuvos TV laidų vedėja,
žurnalistė, kulinarinių knygų autorė
Beata Nicholson, modelis Edita Vilke-
vičiūtė, fotografas Marius Jovaiša,
akordeonistas Martynas Levickis, di-
rigentė Mirga Gražinytė-Tyla, rašyto-
ja Rūta Šepetys, prodiuseris Žilvinas
Naujokas.

Daiva Navarrette paminėjo, kad

antradienį, rugpjūčio 6 d., LWAC ir jos
atstovas Marius Markevičius, vienas iš
rėmėjų, kartu su Kaukėno fondu da-
lyvaus labdaros renginyje Kaune. Po
renginio internetinė svetainė Žmo-
nės.lt pranešė: „Antradienį Kauno ak-
ropolio Forum Cinemas vyko labda-
ringa režisieriaus Mariaus Markevi-
čiaus filmo ‘Kita svajonių komanda’
peržiūra, kurioje dalyvavo ne tik le-
gendiniai Lietuvos krepšininkai, bet ir
dabartinės Lietuvos vyrų krepšinio
komandos žaidėjai. Renginio metu žai-
dėjai išlydėti į Pasaulio čempionatą Ki-
nijoje bei prisidėta prie kilnios Ri-
manto Kaukėno paramos grupės veik-
los – palaikyti ir paremti su vėžiu ko-
vojančius Lietuvos vaikus”. 

Po informacinių pranešimų susi-
rinkusieji lietuviško kino mėgėjai dė-
mesingai stebėjo naujam gyvenimui at-
gaivintą režisieriaus Arūno Žebriūno
filmą „Riešutų duona”, sukurtą pagal

Lietuviško kino naktis

Vakaro dalyviai: kitais metais lietuviško kino naktis tikrai grįš!

Karvės pirkimo istoriją ekrane susikaupę stebėjo lietuviai Los Angeles.

to paties pavadinimo Sauliaus Šaltenio
apysaką. Beje, ši apysaka buvo perkelta
į teatro sceną pavadinimu „Škac, mir-
tie, visados škac!”. Ir apysaka, ir ek-
ranizuotas, ir į sceną perkelti jos va-
riantai be jokios abejonės yra lietuvių
literatūros, kino ir teatro klasika. Tą
pripažino ir visi „Lietuviškos kino
nakties” po žvaigždėmis dalyviai. Tai
ir įdomi, visiems laikams aktuali kai-
mynų bendrystė, ir „riešutų duona” –
mūsų visų vaikystės svajonė, ir „kar-
vutė”, kurią kiekvienas įsimylėjėlis
nori padovanoti savo išrinktajai(jam).
O kur dar puiki senosios kartos akto-
rių (ir mažųjų artistų) vaidyba, šmaikš-
tūs pokalbiai (ypač mažojo Andriaus su
seneliu arba Kaminsko „priešmirti-
nis” monologas. Ką čia viską ir sumi-
nėsi. Šį filmą, kaip ir to paties režisie-
riaus Arūno Žebriūno muzikinį filmą
„Velnio nuotaka” esu žiūrėjęs ir dar
planuoju žiūrėti „n” kartų. Puikią mu-
ziką abiem filmams sukūrė kompozi-
torius Viačeslavas Ganelinas.

O kaip nepasidžiaugti pagrindinių
filmo herojų gyvenimo istorija: And-
rius Šatas –aktorius Algirdas Latėnas

ir Liuka Kaminskaitė – aktorė Elvyra
Piškinytė, suvaidinę įsimylėjėlius kine,
sukūrė šeimą. Buvo labai miela filmo
pristatyme pamatyti juos po keturias-
dešimties metų, taip pat meiliai apsi-
kabinusius ir kartojančius savo hero-
jų meilės prisipažinimus.

Kaip praneša Lietuvos spauda:
„Lietuviško kino naktis subūrė 15 tūkst.
žiūrovų, o filmą rodė ne tik 50 miestų
Lietuvoje. ŽMONĖS Cinema platfor-
moje „Riešutų duoną” žiūrėjo nuo Mek-
sikos iki Kipro, nuo Šveicarijos iki Uk-
rainos, nuo Kanados iki Švedijos, nuo
Olandijos iki JAV. Tai įrodo mažiausiai
du dalykus: lietuviška kino klasika
vis dar yra mylima ir tikrai neužmirš-
ta, tereikia kūrybiškai ir kokybiškai ją
pristatyti; tai tik pradžia. Kitais metais
lietuviško kino naktis tikrai grįš!!!”

Šiais metais Lietuviško kino nak-
tis vyko privačioje erdvėje, todėl daly-
vių skaičius buvo ribotas. Po pirmos,
sėkmingai praėjusios filmo peržiūros
kitais metais LWAC numačiusi orga-
nizuoti gerokai didesnį renginį. Tuo-
met ir tortą kino peržiūrai pasaldinti
reikės užsakyti kur kas didesnį.

LR garbės konsulė Daiva Navarrette. Vakaro tortas.  D. Navarrette archyvo nuotraukos
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Lauryna Jodko kviečia visus – ateitininkus
ir ne ateitininkus – į Studijų savaitgalį Dainavoje, rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d.

D. Čyvienės nuotr.

PALYDĖKIME VASARĄ
DAINAVOJE

„Ateitis” nr. 5 ateitį
regi Tėvynės laimingą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau kurį laiką kiekvienas žurnalo numeris pradedamas ,,viršelio istori-
ja”. Šį kartą per aštuonis puslapius su šešiomis nuotraukomis Goda Ma-
linauskaitė kalbasi su Luka ir Alminu Sinevičiais apie Lietuvą, kaip per-

spektyvią valstybę. Jeigu daugiau atsirastų tokių, kaip ši šauni pora, tai Tė-
vynės ateitis tikrai būtų laiminga. Vytautas Markūnas, SDB, aiškina, kaip ko-

jos gali būti ant žemės, o širdis danguje. Miglė Vi-
selgaitė duoda patarimų pamilti save.

Kostas Biliūnas rašo apie Naujamiesčio
bažnyčios istoriją. Tai ne mano krikšto baž-
nyčia prie Panevėžio, bet bažnyčia Vilniaus
Naujamiesčio rajone. Prisiminimų skyrely-
je pristatomas Juozas Gvazdauskas, Nepri-
klausomybės kovų dalyvis. O ekspediciją į
mirštančius kaimus Lietuvoje aprašo Karo-
lina Sadauskaitė. Martynas Darškus aiškina,
ko bijo robotų kūrėjai. 

Goda Kotryna Užpelkytė pristato Moks-
leivių ateitininkų sąjungos ,,idėjų festivalį”,
vykusį Kaišiadoryse, ir atskleidžia, kas
moksleiviams yra svarbiausia. Linas Brau-
kyla rašo apie Focus misionierius, kurie pa-
saulį keičia draugyste ir bendruomenišku-

mu. Ignas Stanevičius buvo svečiuose pas Miunsterio korporantus Vokietijo-
je ir  apie tai dalijasi patirtimi. Kristina Zamarytė-Sakavičienė nagrinėja, koks
yra Prezidento institucijos teisinis statusas. Jai į pagalbą ateina Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakulteto docentas dr. Vaidotas Vaičaitis. 

Audris Narbutas kalba apie svarbą politiką atnaujinti Kristuje, o Karoli-
na Šiaulytė pristato Paryžiaus pasaulį su prabanga ir vargais. Šio numerio už-
sklandai Ramunė Kubiliūtė skaitytojams pristato Dainavos jaunimo stovyk-
los atsinaujinimą. Dvasioje stovykla visada nauja ir energinga, bet jos pasta-
tai sensta ir jiems reikia remontų bei pagerinimų. Jai čia į talką su reikiama
informacija ateina Dainavos tarybos narys tėvas Lukas Laniauskas SJ. Iš-
vardijami šiemet jau atlikti darbai, aiškinama, kaip finansuojami remontai ir
primenama, kad toliau tebesitęsia lėšų telkimo vajus, kad Dainava švytėtų ir
ateityje.

Š. amerikos ateitininkų 
Studijų savaitgalis

rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

Piligriminės kelionės į Šventąją Žemę
Korp! Giedra kviečia visus į vakaronę ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d.,
Ateitininkų namuose Lemonte. Kelios Pal. Jurgio Matulaičio misijos organi-
zuojamos piligriminės kelionės į Šventąją Žemę dalyvės pasidalins įspū-
džiais. Pradžia 7 val. v. 

RINKIMAI 2019
Kviečiame kandidatuoti į ŠAA tarybą

Šių metų Studijų savaitgalį, sekmadienį, rugsėjo 1 d., vyks rinkimi-
nis Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Ieškoma ateitininkų,
kurie norėtų tapti Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariais,
o ypač laukiame prisistatant tų, kurie ryžtųsi užimti tarybos pirminin-
ko, valdybos pirmininko, iždininko ir dvasios vadovo pareigas.

Registruokitės rašyadami Romai Kuprienei 
el. paštu:  mamaroma@gmail.com

Norint papildomos informacijos, užsiregistruoti savaitgaliui arba
pristatyti savo ar kito kandidatūrą į ŠAA tarybą, prašome kreiptis į
Romą Kuprienę (mamaroma@gmail.com) arba Tomą Girnių (tomasgir-
nius@gmail.com)

PrOgrama
Penktadienis, rugpjūčio 30 d.
Atvykstama po 6 val. v.

Vakaro programa: filmas ir pabendravimas

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d.
8:45   Programos atidarymas

9:00   Ateitininkų federacijos Generalinės sek-
retorės Laurynos Jodko sveikinimas

9:30   kun. Gediminas Jankūnas: „Katalikų Baž-
nyčios aktualumas ketvirtosios pramonės re-
voliucijos kontekste”

11:00  Marija Čyvaitė: ,,Pergyvenus 2019 m. Mi-
siją Sibiras”

Pietūs ir laisvalaikis

14:00 A.a. dr. Augustiną Idzelį prisiminsime
simpoziumu, kuriame dalyvaus dr. Ona Dau-
girdienė, dr. Arvydas Paulikas, dr. Viktoras
Stankus ir dr. Algis Norvilas.

16:00 Darius Furmonavičius, ,,Sąjūdžio taiki re-
voliucija”

17:30 Šv. Mišios

Vakarienė

20:00 Vakaras su Gabriele Vilkickyte ir Ginta-
rė Rugpjūtis

Sekmadienis, rugsėjo 1 d.
9:30 Vilius Žalpys: ,,Lietuviško paveldo tvar-
kymas Amerikoje”

11:00 kun Vitalijus Kodis: ,,Kun.Alfonso Lipniūno,
ateitininko, šventumo kelias”.

Pietūs ir laisvalaikis

14:00 Grasilda Reinytė: ,,Adelės Dirsytės be-
atifikacijos byla ir jos maldaknygės originalo pa-
ieška”

15:00 Šv. Mišios

16:00 - 19:00 Ateitininkų narių susirinkimas

Vakarienė

20:00 Linksmas ekspromtu

Pirmadienis, rugsėjo 2 d.
Pusryčiai /Stovykla paliekama prieš 12 val.

Kun. Gediminas
Jankūnas

Misija Sibiras
dalyvė Marija
Čyvaitė

Prisiminsime 
a.a. dr. Augustiną
Idzelį

kun. Vitalijus Kodis

dr. Darius
Furmonavičius

Vilius Žalpys

Gintarė Rugpjūtis

Gabrielė Vilkickytė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

DRAUGAS

Prezidentas patvirtino Vyriausybės sudėtį 
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda, vadovaudamasis Konstitu-
cija ir atsižvelgdamas į Ministro Pir-
mininko Sauliaus Skvernelio teiki-
mą, pasirašė dekretą, kuriuo patvir-
tino atnaujintos Vyriausybės sudėtį.
Jis taip pat oficialiai pritarė Virgini-
jaus Sinkevičiaus kandidatūrai į Eu-
ropos Komisijos narius.

„Šios Vyriausybės tikslas yra už-
tikrinti skaidrią ir tęstinę veiklą. Iki
kitų Seimo rinkimų liko ne tiek daug
laiko, todėl norėtųsi, kad būtų už-
baigti darbai, – sakė valstybės vadovas.
– Valdantieji taip pat išdalino nemažai
pažadų, kuriuos reikės įgyvendinti.”

Vyriausybėje dirbs šie minist-
rai:

Elvinas Jankevičius – teisingumo
ministras

Raimundas Karoblis – krašto ap-
saugos ministras

Linas Kukuraitis – socialinės ap-
saugos ir darbo ministras

Mindaugas Kvietkauskas – kul-
tūros ministras

Linas Antanas Linkevičius – už-
sienio reikalų ministras

Kęstutis Mažeika – aplinkos mi-
nistras

Algirdas Monkevičius – švietimo,
mokslo ir sporto ministras

Lauko tualetų neteks apie 20 tūkst. gyventojų
Vilnius (ELTA) – Aglomeracijose

(gyvenvietėse ir miestuose, kuriuose
gyvena daugiau kaip 2 tūkst. žmonių)
iki kovo prie centralizuotos nuotekų
sistemos turi būti prijungta apie 20
tūkst. gyventojų, sakė aplinkos mi-
nist ras Kęstutis Mažeika. 

Lietuva yra gavusi įspėjimą iš
Europos Komisijos dėl neįvykdytų įsi-
pareigojimų.

Tai apima ir šalyje vis dar pakan-
kamai paplitusius lauko tualetus, ku-
rių galima rasti didesniuose ar ma-
žesniuose miestuose.

Iki 2023 metų neįvykdžius įsipa-

reigojimų, Lietuvai gresia milijoni-
nės sankcijos.

Pagal ES Miestų nuotekų direk-
tyvą, 58 Lietuvos gyvenvietėse ir mies-
tuose, kuriuose gyvena daugiau kaip
2 tūkst. žmonių, ne mažiau nei 98
proc. nuotekų turi būti tvarkoma cent-
ralizuotose nuotekų tvarkymo siste-
mose, o likę ne daugiau nei 2 proc. nuo-
tekų – individualiose nuotekų tvarky-
mo sistemose, kurios turi atitikti rei-
kalavimus.

Tačiau iki šių metų pabaigos Lie-
tuva 2 proc. rodiklio tikrai dar nepa-
sieks.

Surengtas mitingas „Apginkime Lietuvos didvyrius!“
Vilnius (ELTA) – Vil-

niuje, prie Karaliaus Min-
daugo paminklo, rugpjū-
čio 7 d. vakarą sureng-
tas  mitingas „Apginkime
Lietuvos didvyrius!” 

Mitingo rengėjai
buvo paskelbę kreipimąsi
į Lietuvos istorinės at-
minties išsaugojimu ne-
abejingus Lietuvos pilie-
čius, ragino pasipriešinti,
ginti Lietuvos Laisvės
kovų didvyrių šventą at-
minimą, nes grįžta gūdūs
sovietų laikai.

Į mitingą atvyko įvai-
rių miestų gyventojai,
skirtingų politinių ideologijų atsto-
vai, pavieniai piliečiai, organizacijos.

Žmonės rinkosi su gedulo žvake-
lėmis, gėlėmis, protesto plakatais, vė-
liavomis, didvyrių nuotraukomis.

Mitingo rengėjai reikalavo, kad
Vilniaus miesto savivaldybė sugrą-
žintų Jono Noreikos-Generolo Vėtros
atminimo lentą atgal, ant Vrublevskių
bibliotekos pastato sienos. Taip pat rei-
kalavo, kad būtų atšauktas sprendimas
dėl Kazio Škirpos alėjos pervadinimo
Trispalvės alėja.

Šis mitingas – ne pirmas protes-
tas prieš savivaldybės sprendimus.
Prieš kelias dienas ant Vinco Kudir-
kos ir Petro Cvirkos paminklų buvo
užkabintos miesto merui skirtos len-
telės su užrašais „Šimašiau, ar aš ki-
tas?” ir „Drauge Šimašiau, didžiuo-
juosi.” Miesto centre taip pat buvo ga-
lima pamatyti išklijuotus plakatus
su Kazio Škirpos ir Jono Noreikos-
Generolo Vėtros atvaizdais. Greitai
lentelės ir plakatai buvo pašalinti, o
dėl ant V. Kudirkos paminklo užka-
bin tos lentelės policija pradėjo tyrimą.

D. Trump: mano retorika suartina žmones
Washingtonas (ELTA) – Po ra-

sistinių žudynių El Pase JAV prezi-
dentas Donald Trump atmetė kaltini-
mus, kad jo retorika prisideda prie
smurto.

„Aš manau, kad mano retorika su-
artina žmones. Mūsų šaliai einasi neį-
tikėtinai gerai. Kinijai einasi blogai,
jei žiūrėti į prekybos situaciją”, – kal-
bėjo prezidentas.

D. Trump apsilankė El Pase ir

NATO ir Australija pasirašė partnerystės susitarimą
Sydney, Australia (ELTA) – NATO

ir Australija pasirašė partnerystės su-
sitarimą, leisiantį greičiau reaguoti į
įvykius Ramiojo vandenyno regione.
Susitarimas pasirašytas Sydney viešint
Aljanso generaliniam sekretoriui Jens
Stoltenberg. Australijos gynybos mi-
nistrė Linda Reynolds sakė: „Mes ieš-
kome naujų sričių bendradarbiauti
Indijos ir Ramiojo vandenyno regione”.
Jam priklauso ir Pietų Kinijos jūra, kur
Kinija su kitomis valstybėmis ginčijasi

Rusijoje pradėtas „Apple“ tyrimas
Maskva (ELTA) – Rusijos federa-

linė antimonopolijos tarnyba (FAS)
pradėjo „Apple” tyrimą. JAV milžino
tyrimas pradėtas gavus Rusijos prog-
raminės įrangos kūrėjos „Kaspersky
Lab” skundą dėl esą konkurenciją ri-
bojančių „Apple” veiksmų operaci-
nės sistemos „iOS” programėlių rin-
koje.

„Tyrimas pradėtas pagal ‘Kas-
persky Lab’ skundą dėl nepagrįsto
tėvų kontrolės programėlės ‘Kaspers-

ky Safe Kids’ (KSK) atmetimo. Dėl
‘Apple’ veiksmų eilinė KSK versija ne-
teko reikšmingos dalies funkcijų. Tuo
pat metu ‘Apple’ rinkai pristatė savo
programėlę ‘Screen Time’, kuri pagal
savo galimybes sutampa su kitomis
tėvų kontrolės programėlėmis”, – sako -
ma FAS pranešime.

FAS taip pat pabrėžė, kad anksčiau
dėl panašių įvykių į kitų šalių konku-
rencijos tarnybas jau kreipėsi ir dau-
giau programėlių kūrėjų.

Vokietijoje gelbės klimatą mokesčiais mėsai

Berlynas (ELTA) –
Šiuo metu mėsos produk-
tai Vokietijoje yra gana pi-
gūs, tačiau tai gali pasi-
keisti, jei bus įgyvendin-
tas politikų iš įvairių po-
litinių partijų siūlymas
didinti mokesčius mėsai,
taip siekiant sumažinti
klimato kaitą ir užtikrin-
ti gyvūnų apsaugą.

Socialdemokratų ir
žaliųjų partijų nariai pa-
siūlė padidinti pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM) mėsai iki standartinio 19
proc. tarifo. Šiuo metu mėsa ir jos pro-
duktai yra apmokestinami lengvati-
niu 7 proc. PVM tarifu.

„Aš esu už PVM lengvatos mėsai
panaikinimą, gautus pinigus galima
skirti gyvūnų apsaugai”, – tvirtino Vo-
kietijos žaliųjų partijos atstovas žemės

ūkio politikos klausimams Friedrich
Ostendorf.

Mokslininkų teigimu, mėsos pra-
monė yra viena didžiausių teršėjų ang-
lies dioksidu (CO2), kuris sukelia vi-
suotinį atšilimą. Įvairios mokslininkų
grupės ir aplinkosaugos organizacijos
ne kartą ragino žmones mažinti mėsos
suvartojimą.

Jaroslav Narkevič – susisiekimo
ministras (buvo Rokas Masiulis)

Andrius Palionis – žemės ūkio
ministras (buvo Giedrius Surplys)

Virginijus Sinkevičius – ekono-
mikos ir inovacijų ministras

Vilius Šapoka – finansų ministras
Rita Tamašunienė – vidaus reika-

lų ministrė (buvo Eimutis Misiūnas)
Žygimantas Vaičiūnas – energeti-

kos ministras
Aurelijus Veryga – sveikatos ap-

saugos ministras
Prezidentas tikisi, kad atnaujin-

toje Vyriausybėje bus išsaugotas tęs-
tinumas ir stabilumas svarbiausiose
strateginėse valstybės gyvenimo sri-
tyse.

„Tai reiškia, kad galime būti tik-
ri, jog bus tęsiama Lietuvos užsienio ir
saugumo politika, toliau vykdoma at-
sakinga valstybės finansų stabilumo
politika”, – sakė valstybės vadovas, pa-
brėžęs, kad gerovės valstybės kūri-
mui būtinas ne vien valstybės išlaidų
didinimas, bet ir solidus bei tvarus biu-
džeto pajamų pamatas.

Permainų atnaujintoje Vyriausy-
bėje turėtų būti ir daugiau, nes į Eu-
ropos Komisijos narius bus siūlomas
ekonomikos ir inovacijų ministras V.
Sinkevičius, kurio kandidatūrą patei-
kė Vyriausybė.

Daytone, kur savaitgalį žuvo per 30
žmonių. El Pase šaulys prekybos cent-
re taikėsi pirmiausiai į lotynų ameri-
kiečius ir meksikiečius.

Kritikai kaltina D. Trump, kad šis
su savo prieš migrantus ir politinius
priešininkus nukreipta retorika ska-
tina rasizmą šalyje. D. Trump nelega-
lios imigracijos pažabojimą per JAV ir
Meksikos pasienį pavadino vienu svar-
biausių savo kadencijos uždavinių.

dėl įvairių teritorijų.
Be to, bus plečiamas bendradar-

biavimas saugant tam tikrus gamti-
nius išteklius. Vadinamosios retosios že-
mės labai svarbios ir karinės techno-
logijos srityje. 

Šiuo metu Australija su maždaug
300 karių dalyvauja NATO vadovauja-
moje misijoje Afganistane. Šalis taip pat
svarsto nusiųsti karo laivų ir lėktuvų į
Persijos įlankos regioną, kur JAV pla-
nuoja misiją laivybai apsaugoti.

Vokietijoje nerimauja dėl JAV sankcijų „Nord Stream 2“
Berlynas (LRT.lt) – Vokietijos

verslininkai įspėja dėl Senate svars-
tomų JAV sankcijų Rusiją ir Vokieti-
ją sujungsiančiam dujotiekiui „Nord
Stream 2” padarinių.

„Dabartiniai Jungtinių Valstijų
sankcijų siūlymai pirmiausia pa-
kenktų bendrovėms iš draugiškų Eu-
ropos šalių, kaip Vokietijos, Prancū-
zijos, Italijos, Nyderlandų, Austrijos
ir Šveicarijos bei paverstų Europos
energetikos politiką JAV žaisliuku”,
– perspėjo Vokietijos rytų verslo aso-
ciacijos pirmininkas Wolfgang Bue-
chele.

Pasak jo, ši „neišvengiama pra-
raja” tarp Jungtinių Valstijų ir ES la-
bai pakenktų abiem pusėms.

Mėsos suvartojimą ketinama reguliuoti keliant jos kainą.
Cellesche Zeitung nuotr.

JAV Senato užsienio reikalų ko-
mitetas praeitą savaitę pritarė įstaty-
mų projektui, kuriuo būtų įvedamos
sankcijos įmonėms ir asmenims, pri-
sidedantiems prie Rusijos dujotiekio
„Nord Stream 2” tiesimo.

Kontrolinį „Nord Stream 2” akci-
jų paketą valdo Rusijos dujų koncernas
„Gazprom”. „Gazprom” partneriai –
Vokietijos „Wintershall” ir „Uniper”,
Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie” ir
Jungtinės Karalystės bei Nyderlandų
„Royal Dutch Shell” – finansuos 50
proc. projekto. 

Iš dviejų 1230 km ilgio gijų suda-
rytas dujotiekis „Nord Stream 2” yra
tiesiamas Baltijos jūra. Vamzdynas
sujungs Rusiją ir Vokietiją.

Mitingu pasinaudojo politikos marginalai ir Kremlių šlo-
vinantys tinklalapiai.                             „Facebook” nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryta pa-
roda „Lietuvių išeivijos dailė. Gimtinės ženklai pa-
saulyje”. Joje galima išvysti kelias dešimtis dailės lei-
dinių – albumų, parodų katalogų, kurie pristato pla-
čią lietuvių išeivijos dailės panoramą.

Iki rugpjūčio 30 d. Meno leidinių skaitykloje eks-
ponuojamos knygos yra tarsi kelrodis į po pasaulį
išsibarsčiusių lietuvių dailininkų kūrybinį pa-

likimą, kuriame persipynė tautinis stilius ir kos-
mopolitizmo apraiškos. Didžiąją dalį užima leidiniai,
pristatantys Jungtinėse Amerikos Valstijose atsi-
dūrusius ir čia savo brandžius darbus sukūrusius lie-
tuvių menininkus.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, į Va-
karus pasitraukė nemažai Lietuvos menininkų. Dau-
guma jų net ir gyvendami svetur išlaikė nenutrūks-
tamą ryšį su Lietuva, savo kūryba nutiesė dvasinį til-
tą į prarastąją tėvynę. Sovietmečiu Lietuvą pasiek-
davo jų darbai, bet tik Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę išeivijos dailė sugrįžo į ją, buvo surengta ne
viena paroda, išleista daug leidinių, katalogų. Išeivijos
dailės darbai iki šiol dar sugrįžta Lietuvon.

Pasak parodos rengėjų, lietuviškosios meno
mokyklos įtaka, gimtinės ženklai ir spalvos, atmin-
ty amžiams įsirėžę lietuviški kraštovaizdžiai ir čia
pažinti žmonės, patirtos istorijos – visa tai apsigyveno
išeivijos dailininkų kūriniuose, – kartais kaip sim-
bolinės detalės, išplaukusios iš pasąmonės, kartais
kaip nuosekliai naudojami atsikartojantys įvaizdžiai.

Šiandien išeivijos dailė – neatsie-jama Lietuvos
dailės istorijos dalis, praplečianti, papildanti ir su-
teikianti naujų atspalvių net gerai pažįstamiems lie-
tuviškojo meno stiliams.

Parodos lankytojai gali pamatyti ir pavartyti fo-
tografo Kazio Daugėlos (1912–1999) nuotraukų albu-
mą „Išeiviai iš Lietuvos”. 1992 m. išleistas albumas
po metų Baltijos šalių knygos meno konkurse Rygoje
pelnė net du diplomus – už albumo dizainą ir fotog-
rafijų meniškumą.

ir Čiurlionio galerijos Lemonte surengtos konkur-
sinės parodos – pirmoji 2005 m. Vilniuje, Lietuvos dai-
lės muziejaus Radvilų rūmuose, o paskutinė – taip pat
Vilniuje 2009-aisiais, kai buvo minimos pirmojo
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio metinės. 

Lentynose taip pat galima pamatyti albumus „Iš-
eivijos dailė” – vienas jo autorių yra gerai žinomas
žurnalistas, ilgametis „Draugo” bendradarbis Stasys
Goštautas, taip pat 2006 m. išleistą katalogą „Sugrį-
žusi dailė”.

Labai įdomus ir vertingas yra 2009 m. išleistas
albumas „Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties
dialogai”. Idėja išleisti tokią knygą, kurioje būtų pri-
statyti šiuolaikiniai Amerikoje gyvenantys lietuvių
dailininkai, kilo menininkei, žinomai mecenatei
Magdalenai Birutei Stankūnienei. Ji paprašė JAV gy-
venančio teisininko ir menotyrininko Dano Lapkaus
parengti medžiagą būsimam albumui. 

D. Lapkus išsiuntinėjo anketas šimtui dvylikai
šiuolaikinių Amerikos dailininkų, paprašęs atsakyti
į klausimus, koks buvo vieno ar kito dailininko įdo-
mus gyvenimo įvykis, kokia triumfo valanda, kokie
mokytojai padarė įtaką, ką autoriai mėgsta, ko nori,
apie ką svajoja, ką planuoja. Taip pat buvo paprašyta
atsiųsti savo darbų nuotrauką ir paaiškinti, ką au-
torius tuo kūriniu norėjo pasakyti. 

Dėl įvairių priežasčių dalis anketų adresatų ne-
pasiekė, kiti nespėjo laiku pateikti informacijos. 70 pro-
centų anketų grįžo užpildytų lietuviškai, 27 proc. – ang-
lų kalba, likusios – abiem kalbom. Knygoje pristaty-
ta beveik 90 autorių, jos rengimo metu du dailininkai
– garsus tapytojas Vytautas Ignas ir medžio drožėjas,
vitražistas ir scenografas Jurgis Daugvila, atsakę į an-
ketos klausimus, mirė ir knygos išėjimo nesulaukė. 

„Norėjome išleisti ne nuogos dokumentikos, o
gyvą knygą, tad ją iliustravome Amerikos nuotrau-
komis, pristatydami autorius įdėjome ir jų autog-
rafus. Su kiekvienu dailininku teko bendrauti elekt-
roniniu paštu, kartais įkalbinėti, kartais prašyti ge-
resnės kokybės nuotraukų ar daugiau informacijos
apie save. Tai buvo didžiulė patirtis ir nelengvas dar-
bas, prie kurio neatsitraukdama praleidau daugiau
kaip pusę metų”, – sakė knygos tekstų autorė ir su-
darytoja Vida Mažrimienė. 

Knygos pratarmėje jau minėtas S. Goštautas tei-
gia, kad išeivijos menas nebūtinai turi būti lietu-
viškas, ir jį reikėtų vadinti lietuvių, o ne Lietuvos
menu. „Šių dienų Amerikos lietuvių menas tęsia tra-
dicijas, perimtas iš pokario išeivijos, bet tęsia jas sa-
vaip, naudodamas kitą principą, kurio pagrindas –
laisvės ir atsakomybės, kaip svarbiausių meno ele-
mentų, panaudojimas”, – rašo jis. 

Dailininkė ir mecenatė M. B. Stankūnienė nau-
jojoje parodoje Kaune pristatyta jos parodų katalo-
gais, taip pat čia yra puikūs spalvingi jos albumai
„Žiedais kaišytu nostalgijos keliu” ir „Spalvų siui-
ta Lietuvai”. Ši menininkė labai daug prisidėjo,

Kaune – lietuvių išeivijos dailės leidinių paroda

Lentynose – ir M. B. Stankūnienės išleisti albumai bei katalogai.  A. Vaškevičiaus nuotraukos

kad kuo daugiau išeivijos meno darbų sugrįžtų į Lie-
tuvą, pati ragino menininkus juos siųsti tėvynėn,
pati su pagalbininkėmis supakavo dešimtis kūrinių
prieš juos išsiunčiant Lietuvon.

Stenduose lankytojai taip pat gali pamatyti
garsių Lietuvos dailininkų, Amerikoje gyvenusių ir
kūrusių  Kazio Varnelio, Kazimiero Žoromskio,
Povilo Puzino, New Yorke įsikūrusio Kęstučio Zap-
kaus, Kanadoje gyvenusio Telesforo Valiaus, Pietų
Afrikos Respublikoje gyvenusio Prano Domšaičio,
Prancūzijoje gyvenusių Antano Mončio, Žibunto
Mikšio ir kitų darbų katalogus.  

Parodos rengėjai eksponuoja ir V. Petravičiaus
1993 m. Čiurlionio galerijoje Lemonte vykusios pa-
rodos „Antroji jaunystė” katalogą. Čia rasime ir lei-
dinius apie skulptorių Vytautą Kašubą, taip pat Vik-
toro Vizgirdos,  mažai Lietuvoje žinomo, anksti
New Yorke mirusio tapytojo ir architekto Petro
Kiaulėno (1909–1955)  ir kitų kūrėjų meno albumus.

Parodoje yra ir retų leidinių. Tai 1948 metais Vo-
kietijoje, Miunchene lietuvių grafiko Pauliaus Au-
giaus-Augustinavičiaus (1909–1960) išleistas albumas
„Lithuanian art in exile”, taip pat 1946 metais Augs-
burgo mieste Vokietijoje išleistas albumas „40 wood-

Prieš 20 metų Čikagoje miręs fotografas nuo pat
Fotografijos muziejaus įkūrimo Šiauliuose padėjo
jam informuoti apie lietuvių išeivijos fotografus ir pa-
rodas, atsiuntė labai vertingą 20 tomų fotografijos en-
ciklopediją, „Kodak” leidyklos išleistų vadovėlių se-
riją apie fotografiją, jos meną ir techniką. Gimtojo kraš-
to muziejui jis padovanojo didžiąją savo fotoarchyvo
dalį – fotografijų, skaidrių, negatyvų ir medalių. 

Parodoje – ir buvusio ilgamečio Lietuvos dailės
muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio 1988 m. pa-
rengtas ir išleistas parodos katalogas „Lietuvių iš-
eivijos dailininkų kūrybos paroda”, ir katalogas
„Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje”. Į katalogą
sudėti dailininkų Miko J. Šileikio ir Teofilio Petrai-
čio vardo konkursinių darbų parodos „Lietuvos
tūkstantmečio aidas išeivijoje” darbai. 

Iš viso įvyko penkios Lietuvos dailės muziejaus

cuts”,  kurio tekstą parašė rašytojas, žurnalistas,
meno kritikas Paulius Jurkus (1916–2004), nuo 1950-
ųjų gyvenęs JAV, redagavęs laikraštį „Ateitis”, nuo
1988 iki 1998 metų buvęs Lietuvių rašytojų draugi-
jos pirmininku ir miręs New Yorke. 

Šiame albume – gerai žinomų Lietuvos meni-
ninkų P. Augiaus-Augustinavičiaus, Viktoro Petra-
vičiaus, Vaclovo Rataiskio-Rato ir Telesforo Va-
liaus darbai. Parodoje eksponuojamas albumas įdo-
mus ir tuo, kad jame yra ranka įrašyta poetui Sta-
siui Santvarui skirta dedikacija.  

Parodoje – garsių lietuvių išeivių dailės leidiniai.

Albume – poeto S. Santvaro dedikacija.



merciniu menininku – projektavo raš-
tus servetėlėms ir popieriniams rankš-
luosčiams. Vėliau įsteigė savo pritai-
komojo meno studiją ir vertėsi sava-
rankiškai, tekstilės pramonei dekora-
vo sukneles, marškinius ir kaklaraiš-
čius, naudodamas šilko tinklo techni-
ką. Osmolskis įsitvirtino versle ir buvo
pripažintas kaip šios srities specialis-
tas. Paskutiniu laiku kūrė papuoši-
mus kilimams ir plastiko dirbiniams.  

Stepas Zobarskas pakvietė Os-
molskį talkinti jo įkurtai knygų lei-
dyklai „Manyland”.  Osmolskis 1962 m.
sukūrė viršelį lietuvių rašytojų rinki-
niui ,,Lithuanian Quartet” – Aloyzo Ba-
rono, Mariaus Katiliškio, Algirdo
Landsbergio ir Igno Šeiniaus novelės
angliškai.  

Po ilgos kovos su leukemija Povi-
las Osmolskis mirė savo namuose 1971
m. kovo 17 d., sulaukęs 51 metų. Jo
draugas rašytojas Paulius Jurkus ,,Dar-
bininko” nekrologe rašė: ,,Osmolskis
buvo nuolat besišypsąs, pilnas opti-
mizmo, visiem bičiuliškas. Mėgo jis at-
vykusiems į New Yorką parodyti mies-
tą. Ir čia vargiai buvo kur geresnis gi-
das už jį....  Osmolskis mėgo draugau-
ti su įvairiais menininkais, rašyto-
jais, muzikais, žurnalistais. Ir visiem
jis paliko malonaus, bičiuliško ir gero
žmogaus prisiminimus. Visi ir pasiges
šios jo bičiulystės ir šviesaus humor
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Atkelta iš 1 psl.

Povilas Osmolskis gimė 1919 m.
rugpjūčio 17 d. Veiveriuose, Ma-
rijampolės apskrityje.  Baigė

„Aušros” berniukų gimnaziją Kaune.
Dar vaikystėje pasireiškęs polinkis į
grožį ir meną atvedė jį į Kauno meno
mokyklą, kur mokėsi grafikos. 1937 m.
paruošė viršelį K. Avižonio knygai
„20 kelionių po Kauno apskritį”. Os-
molskis taip pat pasižymėjo kaip gabus
karikatūristas, iliustracijomis talkino
tarpukario Lietuvos periodinei spau-
dai, žurnalui ,,Karys”. Kauno Taiko-
mosios dailės institute susipažino su
Vytautu Kasiuliu, kuris nutapė Os-
molskio portretą. Per vokiečių-sovie-
tų karą Merkinėje nuo bombardavimo
žuvo jo tėvai. Tai Povilui suteikė ryž-
to būti savarankiškam ir darbščiam. 

1944 m. vasarą Osmolskis pasi-
traukė į Vokietiją, vėliau apsistojo
Würzburgo stovykloje. Įsijungė į dai-
nų ir šokių ansamblį „Sietyną”, nu-
piešė ansambliui plakatų ir dirbo sce-
nos dekoratorium. Vėliau apsigyveno
Schwäbisch Gmünde.

Lietuviai, atsidūrę pabėgėlių sto-
vyklose, patyrė lietuviškų knygų alkį.
Gavus šalpos iš tarptautinės UNRRA
agentūros ir Amerikos lietuvių
BALF’o fondo, prasidėjo knygų leidy-
ba. Tarp 1946 m. ir 1950 m. Vokietijoje
buvo išleista 775 pavadinimų lietu-
viškų knygų, iš jų 216 buvo beletristi-
kos ir poezijos žanro.

Knygų leidykla „Patria” Tübin-
gene ir kitos leidyklos („Venta”, „At-
žalynas”) tremtyje Osmolskiui davė
daug užsakymų iliustruoti knygas.
Už knygų apipavidalinimą gavo „Pa-
tria” leidyklos premiją. Keletas Os-
molskio iliustruotų grožinės literatū-
ros knygų šiame periode: V. Alanto
„Ant siūbuojančios žemės”, Vinco Ra-
mono „Kryžiai”, Liudo Dovydėno „Mes
ieškom pavasario”, Antano Škėmos
„Nuodėguliai ir kibirkštys” ir B. Braz-
džionio „Šiaurės pašvaistė”.

Vokietijoje Osmolskis buvo akty-
viausias karikatūrų piešėjas, 1946–
1948 m. talkino Pulgio Andriušio re-
daguojamam satyriniam žurnalui
,,Dievo Paukštelis”. Mėgstamas kari-
katūristų objektas buvo šalpos pake-
tėliai ir amerikietiški konservai, lie-
tuvių pabėgėlių akyse tapę amerikie-

Nuostabusis Povilo Osmolskio pasaulis

Dailininko portretas, kurį nutapė Vytautas Kasiulis
(apie 1940 m.)

Karikatūra ,,Stalino ‘taika” tremtinių akimis. XX a. 5 deš. Publikavimo vieta
nežinoma.

čių zonos stovyklų simboliu. Pirmajam
,,Dievo Paukštelio” viršeliui Osmolskis
nupiešė UNRRA, pavaizduotą kaip
saulę, spinduliuojančią dypukų gėrį: ci-
garetes, konservų skardines ir kor-
tas. Kitas humoristinis stovyklų žur-
nalas buvo ,,Dypukas”, jame buvo
spausdinami feljetonai, eilėraščiai,
straipsniai, iliustruoti šaržais ir kari-
katūromis. Rasa Žukienė
rašė: ,,Vokietijos perkeltų-
jų asmenų stovyklose su-
sibūrę rašytojai, dailinin-
kai ir teatralai gana sėk-
mingai bandė juoktis net
ir tada, kai iš tiesų buvo
rimtas pagrindas liūde-
siui”.

Osmolskis sugebėjo
pralinksminti vaikus
patraukliais knygų vir-
šeliais ir piešiniais,
vaizduojančiais kal-
bančias voveres, muzi-
kuojančius žiogelius,
kanklėmis skambi-
nančias kates.  Jo
vaizduotė buvo tokia
laki, kaip ir autorių,
kuriems kūrė knygų
viršelius: Pulgio
Andriušio „Vabalų
vestuvės”, Balės Vai-
vorytės (Petronėlė
Orintaitė) „Mano
švilpa” ir „Viltra-
kių vaikai”, Stepo
Zobarsko „Ganyk-
lų vaikai”, „Brolių
ieškotoja” ir „Per
šaltį ir vėją”, Alės Rūtos „Nunešk,
upeli, žąsų vargus”, Vytauto Tamulai-
čio „Sugrįžimas”, Viktoro Šimaičio
„Vyturėliai laukuos” ir Stasio Lau-
ciaus „Po pilkais debesėliais”. Dypukų
stovyklų vaikams buvo leista įvairių
žanrų knygos: pasakų, apsakymų, ei-
lėraščių ir vadovėlių. Osmolskis Vo-
kietijoje iliustravo daugiau kaip 16
mažiesiems skirtų knygų. 

Vokietijoje Povilas Osmolskis vedė
Oną Rutkauskaitę, 1949 m. jiedu emig-
ravo į JAV ir apsigyveno New Yorke. Tų
metų rudenį adv. Antanui Oliui jis pa-
dėjo surengti pirmąją kolektyvinę lie-
tuvių dailininkų parodą New Yorke, pa-
vadintą ,,Lithuania Comes to Broad-
way”.  

Amerikoje Osmolskis vėl įsijungė
į spaudos darbus, sukūrė vinjetes ir
antraštės logotipą laikraščiui ,,Dar-
bininkas”. Iliustravo knygas „Gabi-
jos” leidyklai: Stepo Zobarsko „Doleris
iš Pitsburgo”, Vinco Pietario „Lapės pa-
saka”, August Gottfried Buerger „Ba-
rono Miunchauzeno nuotykiai” ir kt.
Paruošė viršelį Stasio Ylos prisimini-

mams iš Stutthofo koncentracijos la-
gerio „Žmo-

nės ir žvėrys dievų miške”, išleistiems
Putnamo vienuolyno seserų.

Nuo 1950 m. Osmolskis iliustravo
mėnesinį vaikų žurnalą ,,Eglutė”, re-
daguojamą Stepo Zobarsko. Žvelgiant
į jo piešinius susidaro įspūdis, jog dai-
lininkas buvo optimistas. Jo kiškiai,
meškiukai ir voverės laksto ir visada
juokiasi. Kiek daug vaikų pramoko
skaityti vartydami Eglutės puslapius!
Didelės įtakos tam turėjo padaryti Os-
molskio piešiniai. Šiandien JAV netu-
rime vaikams skirto leidinuko, kas
skatintų vaikus savarankiškai skaityti. 

Šeimai pagausėjus iki trijų sūnų –
Pauliaus, Andriaus ir Tado – Osmols-
kiui prireikė geriau apmokamo darbo.
Pradėjo dirbti Kimberly Clark Corp. ko-

Karikatūra ,,Dypuko tipažas. Taikus ge-
ruolis”. ,,Dypukas”, 1946 m. Nr. 1.

Karikatūra ,,Dypuko tipažas. Įtariamasis.
,,Dypukas”, 1946 m. Nr. 1. 

Lakią savo vaizduotę Povilas Osmolskis pasitelkdavo iliustruo-
damas knygas vaikams.
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Rasa – labai šilta ir lengvai bendraujanti asme-
nybė. Apie ,,Draugą” ji pirmą kartą išgirdo se-
niai – dar sovietmečiu, kai mokėsi Vilniaus uni-

versitete žurnalistikos specialybės. Neoficialiai pa-
žangesni ir patriotiškai nusiteikę dėstytojai stu-
dentams pusę lūpų minėdavo apie išeivijos spaudą.
Buvo iš šeimyninių sąsajų. ,,Prasidėjus Nepriklau-
somybei, mano senelės sesuo, Žemaitkiemio stam-
baus ūkininko Niauros žmona Ona Niaurienė, kuri
buvo pasitraukusi į JAV, iš Čikagos kartais atsiųs-
davo paskaityti ‘Draugą’, – pasakojo Rasa. – Tarp įdo-
mių išeivijos gyvenimo naujienų surasdavome ir
liūdnų pranešimų apie iškeliavusius Anapilin, tarp
kurių būdavo ir ne vienas pažįstamas iš mūsų gi-
minės gimtųjų kraštų – Balnininkų valsčiaus, Ka-
varsko, Žemaitkiemio.”

Visą savo žurnalistinę karjerą Rasa rašė į
įvairiausią spaudą, bet lygiagrečiai ją buvo ,,paver-
gusi” ir televizija. Ji dirbo įvairaus žanro laidose –
nuo žurnalistinių tyrimų iki pramoginių šou, kal-
bino daugybę įdomių žmonių, tarp kurių buvo ir pa-
prasti lietuviai ,,šviesuoliai”, ir  Lietuvos bei užsienio
politikos lyderiai, pramogų pasaulio žvaigždės, pvz.,
prezidentai Valdas Adamkus, Algirdas Brazauskas,
Aleksandras Lukašenka, violončelininkas Mstisla-
vas Rostropovičius, dainininkai Julio Iglesias, Joe
Cocker, Chris de Burgh ir kt. 

,,Televizijos žurnalisto darbas įdomus, bet kar-
tu ir alinantis, nuolat verčiantis skubėti, kartais pra-
slystantis paviršiumi, neužgriebiantis esmės, toks
savotiškas konvejerinis informacijos srauto per-
dirbinys, – sako Rasa. – Todėl šiandien, kai rašau savo
straipsnius ‘Draugui’, tikrąja to žodžio prasme kū-
rybiškai tiesiog ilsiuosi. Sakyčiau, tai didžiulė pra-
banga šitame pašėlusiame skubos laike. Ir intelek-
tualinis malonumas, kai gali kalbinti iškiliuosius
mūsų mokslo žmones, literatūros, meno kūrėjus, tu-
rinčius ką pasakyti šioje naudos ir bendrojo verty-
binio bei kultūrinio nuopolio laike. Nuostabi pro-
fesinė patirtis kalbinti ir išeivijos šviesuomenę”. (Pri-
minsime, kad į laikraščio puslapius jau sugulė po-
kalbiai su  profesoriumi Algirdu Avižieniumi, pe-
dagoge Rasa Ardys Juška, menininke Taura Za-
rankaite Underiene, literatūrologe Živile Gimbutaite,
juvelyru Aleksandru Šepkumi bei jo žmona fotografe
Dange Širvyte ir daugeliu kitų). 

Paprašyta pasidalinti mintimis apie lietuviškų
laikraščių ateitį Rasa pacitavo vieno savo straipsnio
herojaus, garsiojo geografo Kazimiero Pakšto pro-

Šnarantis laikraščio popierius
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (9)

vaikaičio Marijaus Pakšto žodžius: ,,… įsivaizduoju
spausdintos media istorinę raidą, dinamiką ir sun-
kumus, bet reikia ieškoti savo nišos ir išlikti, nes juk
nieko nėra geriau, kaip šnarantis laikraščio popie-
rius ir kavos puodelis iš ryto…”

Rasos dukra Marija, kuri irgi buvo įtraukta į
,,Draugo” komandą (ji administruoja ,,Facebook” pa-
skyrą) pasidžiaugė, kad moderniųjų technologijų ap-
suptyje ,,senukas” DRAUGAS vis gi sulaukia jei ne
svaiginančios, tai savalaikės sėkmės socialiniuose
tinkluose. Marija turi bakalaurą iš lietuvių filologijos
ir turkų kalbos, o šiuo metu pasinėrusi į semiotikos
studijas. Nors dabartiniame laike ,,sausas” inter-
netinių technologijų pasaulis vaidina ypatingai
svarbų vaidmenį, ji šventai tiki, jog vertybinį išlie-
kamąjį pamatą vis gi tvariau kuria spausdintas po-
pierinis laikraštis. ,,Juk, kaip sakė M. Bulgakovo
‘Meistro ir Margaritos’ herojus, rankraščiai nedega,
o kompiuterinis žodis paspaudus ne tą mygtuką gali
vieną dieną imti ir netikėtai išnykti be pėdsako, – kal-
bėjo mergina. Ji taip pat pacitavo savo dėstytoją, fi-
losofijos istoriką, profesorių Arūną Sverdiolą: ,,Be
žiniasklaidos tauta negali nei rastis, nei tverti, tai yra
būti istorijoje, pasaulyje, ji subyra į smulkius seg-
mentus, kur kiekvienas gyvena apsuptas vien tik sa-
viškių. Pasklidusios pasaulyje, paskiros gyvos ‘vi-
suomenės ląstelės’ paprastai tveria ne ilgiau kaip dvi
kartas, o paskui visiškai asimiliuojasi kitame so-
cialiniame organizme. Šito negalės sustabdyti jokios
lietuviškos sekmadienio mokyklėlės”.

Kad taip šiuos žodžius perskaitytų ir juos suvoktų
mūsų bendraamžiai – ypač tie, kurie augina vaikus!

Leidybininkų portretai

Vytautą Lisauską pažįstu seniai. Labai seniai.
Mus sieja – atspėjote – kolekcionavimo aistra. Ben-
dravimo temos nuolat sukasi aplink Vilniaus istorinį
paveldą. Tačiau pastebėjau, kad pokalbiuose filate-
listas Vytautas vis mini Švenčionis. Galvojau – gal
jis gimęs tose apylinkėse… Pasirodo – ne. Jį tiesiog
domina Vilniaus apylinkių ir ypač šio miestelio paš-
to istorija su rusų, vokiečių, lietuvių ir baltarusių pa-

liktais pėdsakais.
Kaip tikras kolek-
cininkas Vytautas
paaiškino, kad į šį
pasaulį atėjo pa-
trankoms dun-
dant ir kai Kaune
pasirodė ,,birželi-
niai” (suprask –
1941 m. vasarą,
kai Lietuvos paš-
tuose buvo par-
duodami per-
spausdinti TSRS
pašto ženklai su
naujais užrašais,
pvz., ,,Nepriklau-
soma Lietuva”,
,,Laisvi Telšiai” ir
t.t.).

Šį kartą turė-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Būdamas Vilniuje labai norėjau susitikti su gabia žur-
naliste, kurios straipsniai jau kurį laiką puošia ,,Drau-
go” puslapius – Rasa Kazlas. Pavyko ją atitraukti nuo
įtemptos profesinės dienotvarkės ir kartu su jos
dukra Marija pasėdėti jaukioje ,,Vagos” knygyno
kavinaitėje Pilies gatvėje.

Kartais ir prityrę žurnalistai klausia kitų nuomonės… Rasa
su savo mylimu augintiniu. Asmeninio albumo nuotraukos

Marijai įdomu dirbti su ,,Draugo” ,,Facebook”.

jome progos ir dau-
giau išsikalbėti
apie jį patį. Sužino-
jau,  kad iki Lietu-
vos Nepriklauso-
mybės atkūrimo
Vytautas buvo ar-
chitektas, fotogra-
fas ir knygų apipa-
vidalintojas. Beje,
labai produktyvus
– apipavidalino
daugiau kaip 100
knygų. Įvertintas
sąjunginiu mastu.
Suprojektavo gar-
sųjį Etnokosmolo-
gijos muziejų Mo-
lėtų rajone.

Nepriklauso-
mybės metais dirbo kaip fotografas, knygų sudary-
tojas, apipavidalintojas ir leidėjas. Pagrindinės temos
– Vilniaus ir Trakų vaizdų kaita, Vilniaus miesto is-
torijos populiarinimas. Su žmona dailininke Elena
Šaltyte įkūrė leidyklą ,,Darlis” (trumpinys, reiš-
kiantis ,,dailė ir architektūra Lisauskų”). Vėliau per-
vadino į ,,Pavilniai”, nes tai geriau atspindėjo pa-
grindinę knygų tematiką (Vytautas gilinasi į XX a.
pirmosios pusės Vilniaus įvykius, valdžių kaitą, ren-
ka ją iliustruojančią pašto istorijos medžiagą).

Kita sena pažįstama, su kuria visuomet sten-
giuosi susitikti būdamas Lietuvoje, tai Birutė Gar-
baravičienė – gerai žinomas vardas žurnalistų, lei-
dėjų ir kultūros mecenatų pasaulyje. Pastaruoju metu
ji buvo SC Baltic Media leidinių (žurnalai ,,IQ The
Economist”, ,,Intelligent Life”, ,,Mada L’Officiel” ir
kt.) redaktorių kolegijos pirmininkė. Per mudviejų
trumpą susitikimą (į kurį ji atvyko tarsi Kalėdų se-
nelis – su didele šypsena ir maišu dovanų) Birutė pri-
sipažino, kad pasitraukė iš daugelio pareigų, daly-
vauja tik Sugiharos fondo ir V. Adamkaus prezi-
dentinės bibliotekos veikloje. Jos pareigas perėmė
jaunimas. Džiaugiuosi ir aš, kad kelionės metu ap-
linkybės vis labiau mane suveda su jaunais žmonė-
mis, besidarbuojančiais kultūros baruose. Tokie – ki-
tos dalies herojai.

Mados dėka – naujos pažintys

Esu didelis prancūzų
mados gerbėjas. Todėl la-
bai apsidžiaugiau gavęs iš
Birutės dovanų prabangų
didelio formato 258 psl. al-
bumą – Jean Leymarie pa-
rengtą ,,Chanel”. Tiksliau
– jo lietuviškąjį vertimą,
kurį dar 2011 m. išleido
,,Mada L’Officiel”. Susi-
jaudinęs perskaičiau Bi-
rutės marčios Jurgitos Garbaravičienės, albumo
projekto vadovės, dedikaciją. Tuo pačiu panorau su-
sisiekti su knygos vertėjais – Inga Manelyte ir
Eduardu Klimenka. Knyga apie legendinę prancūzę
CoCo Chanel buvo išleista bendraujant su Institut
Franćais de Lituanie, tad į juos ir kreipiausi. Po ke-
lių dienų vienas iš vertėjų – Eduardas Klimenka  su
savo broliu Gabrieliu jau stovėjo prie mano butelio
durų.

Nukelta į 14 psl.

Vytautas Trakuose.

Birutė – pavydėtinų patriotinių
darbų ,,jėgainė”.   

Maloni pažintis su broliais Eduardu (k.) ir Gabrieliumi.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

,,Nukraujavusi” JAV rinktinė pradėjo pa-
siruošimą pasaulio krepšinio čempio-
natui. NBA apžvalgininkai sutinka, kad
amerikiečiai išvažiuos į Kiniją labai pa-
žeidžiami. Tai bus silpniausia rinktinė
nuo tada, kai profesionalai pradėjo at-
stovauti JAV 1992 metais.

James Harden, Anthony Davis,
Damian Lillard, Bradley Beal,
Eric Gordon, CJ McCollum, De-

Mar DeRozan, Tobias Harris, Kevin
Love, Zion Williamson, Andre Drum-
mond ir kiti buvo įtraukti į išplėstinį
JAV rinktinės kandidatų sąrašą, tačiau
paskutiniais mėnesiais atsisakė prisi-
statyti į nacionalinės komandos sto-
vyklą. Jau nekalbant apie tokius žai-
dėjus kaip LeBron James, Steph Cur-
ry, Paul George, Kawhi Leonard, Rus-
sell Westbrook, Blake Griffin ar trau-
muotus Kevin Durant bei Klay Thomp-
son, kurie iškart pranešė nežaisią JAV
rinktinėje. Amerikiečiai pasaulio čem-
pionate pagal pajėgumą išsirikiuos
tik kokie ketvirti.

Šiais laikais papildomas krūvis
nevilioja krepšininkų. Be to, pagal
naują FIBA tvarkaraštį pasaulio čem-
pionatas ir olimpinės žaidynės vyks dvi
vasaras iš eilės. O žvaigždėms, kurios
turi griežtai sustyguotą sporto tvar-
karaštį vasarą, tai neatrodo patrauklu.
NBA sezonas taip pat prasidės anks-
čiau, o pasaulio čempionatas baigsis vė-
liau nei būdavo įprasta. Esant tokiam
FIBA tvarkaraščiui vis daugiau su-
peržvaigždžių ateityje gali atsisakyti
kvietimo į JAV rinktinę. 

„The Jump” televizijos laidoje
buvo diskutuojama, kad JAV rinktinė
pasaulio pirmenybėse nebebus domi-
nuojanti jėga. Vis dėlto ESPN pasaulio
čempionais vis tiek įžvelgia amerikie-
čius. 

Tuo pačiu „The Jump” laidoje
buvo įvardyti nerimą keliantys JAV
rinktinės trūkumai. Taip, JAV – ta-
lentingiausia komanda, bet kitos rink-
tinės labiau susižaidusios, sportininkai
geriau supranta vienas kitą. JAV rink-
tinė pažeidžiama. Bet jie vis tiek turė-

tų laimėti, nors nesitikima jų domi-
navimo. 

D. Sabonis: „Ekspertai pramiega
svarbų dalyką”

ESPN analizavo didžiausias grės-
mes, kurias kelia kitos tarptautinės ko-
mandos. Deja, Lietuvos rinktinės ame-
rikiečiai tarp konkurentų neįžvelgia.

Lietuvos rinktinės žaidėjas Do-
mantas Sabonis įsitikinęs – lietuvių
tarp geriausiųjų nematantys progno-
zuotojai neįvertina lietuvių kietakak-
tiškumo. ,,Realiai, mes tiesiog norime
laimėti. Darysime viską, ką galime, kad
laimėtume. Mes tikime savimi ir tre-
nerio planu. Svarbiausia, kad esame
komanda. Nesame vienas ar du žaidė-
jai. Mes visada komanda, todėl Lietu-
va visada ir gerai žaidžia”, – sakė D. Sa-
bonis. 

JAV, Serbija, Prancūzija, Austra-
lija, Graikija, Kanada – šios šalys daž-
niausiai minimos vardijant kandidates
laimėti pasaulio čempionatą. Bet D. Sa-
bonis įsitikinęs, kad ekspertai pra-
miega vieną svarbų dalyką: „Jie visa-
da žiūri į talentą, NBA žaidėjus. Jie ne-
vertina komandos susiklijavimo. Mes
kaip šeima – eisime ir kovosime iki pa-
skutinės sekundės”.

Lietuvių rungtynių tvarkaraštis

Lietuvos rinktinė visas trejas
rungtynes grupės varžybose pradės
ankstyvą rytmetį JAV laiku. Pirmosios
varžybos Dongguan rugsėjo 1 dieną,
sekmadienį, su Senegalu Čikagos lai-
ku prasidės  6:30 val. ryte (14 val. 30
min. Lietuvos laiku). Tuo pačiu laiku
vyks ir antrosios mūsų šalies rungty-
nės su Australija rugsėjo 3 dieną, ant-
radienį. Paskutinė, trečioji, akistata su
Kanados krepšininkais rugsėjo 5 die-
ną, ketvirtadienį, vėl vyks 6:30 val. ryte
Čikagos laiku (14 val. 30 min. Lietuvos
laiku). 

Į kitą etapą pateks dvi geriausios
komandos. Pasaulio čempionatas Ki-
nijoje vyks rugpjūčio 31–rugsėjo 15
dienomis.

Lietuvos ultra bėgikas, ugniagesys-gel-
bėtojas, lektorius Aidas Ardzijauskas
savo naujo tikslo iki pat pabaigos įgy-
vendinti nepajėgė. Rugpjūčio 5 d. spor-
tininkas pranešė, kad nutraukia savo bė-
gimą iš šiauriausios Europos vietos
Nordkapp (Norvegija) į piečiausią Senojo
žemyno tašką Porto Kagio (Graikija).

Gegužės pabaigoje jis pradėjo
savo bėgimą ir per 70 dienų
planavo įveikti 5800 kilomet-

rų. Pro Norvegiją, Suomiją, Rusiją,
Ukrainą, Bulgariją, Rumuniją, Šiaurės
Makedoniją bėgęs A. Ardzijauskas
savo įspūdingą kelionę nutraukė Grai-
kijos viduryje. Iki nustatyto tikslo jam
dar trūko apie 300–400 km.

„Šiandien buvo priimtas sunkus
sprendimas nutraukti bėgimą ir grįž-
ti į Vilnių. Ačiū visiems prisidėju-
siems prie šio nuotykio, palaikusiems,
kad bėgimas įvyktų ir vyktų sklan-
džiai”, – „Facebook” žinutėje rašė A.
Ardzijauskas.

Įdomu tai, kad A. Ardzijauskas šį-
kart bėgo vienas, stumdamas vežimėlį
su daiktais. Jis nuolat palaikė ryšį su
savo komandos nariais ir reguliariai
pranešinėjo apie savo savijautą, kad mi-

Krepšininko karjerą Kinijoje tęsti nu-
sprendęs Donatas Motiejūnas galėjo lik-
ti NBA lygoje arba grįžti į Eurolygą, ta-
čiau susiviliojo milžiniškais Shanghai
„Sharks” pinigais.

28metų 213 cm ūgio puolėjas po
praėjusio sezono buvo sulaukęs

pasiūlymų iš NBA ir Eurolygos klubų.
Puolėjui sutartis siūlė San Antonio
„Spurs” ir „Barcelona” klubai. Vis
dėlto lietuvis atmetė jų pasiūlymus.

Pavasarį prie „Spurs: klubo prisi-
jungęs D. Motiejūnas paliko neblogą
įspūdį treneriui Gregg Popovich, nors
per rungtynes rinko vos po 2 taškus, o
aikštėje praleisdavo kiek daugiau nei
4 minutes.

Kinijoje D. Motiejūnas turėtų už-
dirbti apie 3 mln. JAV dolerių. Šią
sumą puolėjas uždirbs vos per 6 mė-
nesius trunkantį Kinijos lygos sezoną.

D. Motiejūnas praėjusį sezoną Ki-
nijoje rinkdavo 27,3 taško, atkovodavo
po 14 kamuolių ir atlikdavo 4,2 rezul-
tatyvaus perdavimo.

NBA komandų dėmesio nesulaukęs Ni-
kas Stauskas kitame sezone rungty-
niaus Eurolygoje. Ispanijos Vitorijos
„Baskonia” klubas oficialiai paskelbė
apie pasirašytą sutartį su krepšininku.
Kanadietis Eurolygoje turėtų debiu-
tuoti akistatoje su Kauno „Žalgiriu”.

2014m. NBA naujokų biržoje aš-
tuntuoju šaukimu pakvies-

tas N. Stauskas dažnai keitė komandas,
tačiau taip nė viename klube ir neįsi-

tvirtino. Jis trumpai vilkėjo Sacra-
mento „Kings”, Philadelphijos „76ers”,
Brooklyno „Nets”, Portlando „Trail
Blazers” ir Clevelando „Cavaliers”
marškinėlius. 

25 metų 198 cm ūgio gynėjas NBA
rungtyniavo nuo 2014 m. ir per savo
karjerą NBA pelnydavo 6,8 taško, o
tritaškius mesdavo 35,3 proc. taiklumu.

N. Stauskas puoselėja savo lietu-
viškas šaknis, bet jau yra atstovavęs
Kanados rinktinei. Šiai padėti jis ke-
tina ir artėjančioje Pasaulio taurėje. 

Nors ir susilpnėję, amerikiečiai 
lietuvių nesibaimina

Iš NBA N. Stauskas keliasi į Eurolygą

JAV rinktinė lietuvių nebijo.

A. Ardzijauskui dėl traumos teko nutrauk-
ti bėgimą per Europą.

A. Ardzijauskas per plauką 
nepasiekė tikslo

Kinijos pinigais susigundęs D. Motiejūnas at-
metė NBA ir Eurolygos klubų pasiūlymus.

D. Motiejūnas per pusmetį Kinijoje
uždirbs 3 mln. JAV dolerių

Įdomu tai, kad vienas geriausių
mūsų šalies krepšininkų, trenerio Dai-
niaus Adomaičio sprendimu nebuvo
įtrauktas į Lietuvos rinktinės kandi-
datų sąrašą ir nedalyvaus šio mėnesio
pabaigoje Kinijoje vyksiančiame pa-
saulio čempionate.

tybos specialistė galėtų įvertinti situa-
ciją ir patarti, kaip išlaikyti jėgas ir tin-
kamai atsistatyti po patiriamų krūvių.

Artėjantį prie tikslo lietuvį su-
stabdė trauma, patirta per avariją ke-
lyje. Bėgikui leidžiantis nuo kalno dėl
nudilusių stabdžių kaladėlių nepavyko
sustabdyti vežimėlio. Šis nulėkė į ša-
likelę, o A. Ardzijauskas krito ir pasi-
tempė kirkšnį.

Praėjusiais metais A. Ardzijauskas
Lietuvos šimtmečio proga nubėgo net
8000 km iš Senegalo sostinės Dakaro į
Vilnių. Jis yra minėjęs, kad jo di-
džiausia svajonė – apibėgti visą Žemės
rutulį. Pirminis planas yra tą padary-
ti 2020–2021 metais.



auSŲ, noSIeS, gerkLĖS LIgoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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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

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



,,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! 

www. 
draugas.org
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,,Surašymo” nr. 98 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ŠARVUOTIS.

Kryžiažodį išsprendė:
Jurgis Remeika, Orland Park, IL

Julija Burneikis, Chicago, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

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

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

Rasos lituanistinei mokyklai
Naperville reikalinga mokytoja.

Kreiptis: 630-935-4387
arba rasosmokykla@yahoo.com

EvA’S HomE CARE
ieško globėjų/prižiūrėtojų – gy -

ven ti  kartu arba atskirai, valandos
susitarus. Būtina anglų kalba. 

Skambinkite Ralph 

pirm.– ketv. nuo 10 val. ryto 

iki 3 val. p. p. 

tel. 708-357-6433.

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga moteris, kuri prižiūrėtų
pa gyvenusią moterį ir padėtų namų
ruošoje. Darbas Floridoje (su pragy-
venimu).

Skambinti Dianai 
tel. 321-604-7672.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos sto-
vėjimo aikštelė, gyventojams suteikia-
ma galimybė auginti savo daržoves vie-
šame darže. Kaina $105,000. 
Adresas:14915 E 127th St., Lemont, IL 60439

AušraPadalino
FIRST RATE REAL ESTATE

4545 W. 67th Street, Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400 • Cell: 312-805-4851

E-mail: ausra.padalino@gmail.com

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
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS kAlbA VAIkAI

Rimutis, 6 metai

Man nepatinka mano bendruome -
nė, nes tada reikia eiti į darželį. Ten
daug vaikų, bet man patinka būti tik su
Vile arba su Arnu. Kiti vaikai kartais
mušasi, o Julytė tai net kandžiojasi. Bet
kai būna gimimo diena, tada  man pa-
tinka. Kartą man vaikai padovanojo la-
bai gražių savo piešinių, ir kai atsikė-
lėme po miegelio, mane pasveikino, o
auklėtoja padarė karūną. Per muzikos
pamokėlę visi vaikai dar dainavo ,,Su
gimimo diena”. Tada man buvo smagu.
Bet aš nenoriu eiti į darželį, nes mūsų
šeimininkėlė kartais barasi, kai vaikai
triukšmauja, arba tada, kai  nenoriu
valgyti sriubos su morkomis. Man ge-
riau, kai mama būna namuose ir ne-
reikia eiti į darželį. Tada man būna
atostogos ir nereikia eiti į bendruome -
nę.

Veronika, 5 metai

Man tai patinka ateiti į mūsų ben-
druomenę. Mes su mama ten einame,
kai būna šeštadienis arba sekmadienis.
Kai bažnytėlėje kunigas sako pamoks -
lą, visi vaikai susirenka į tokį  kamba -
riu ką, ir tada ten pasidaro bendruo-
menė. Kartą viena mergaitė pasakė,
kad užaugo   jos brolio koja, ir brolis jau
ne beturi vasarinių sandalų. Kai po
Mišių mamos ir tėčiai gėrė arbatą, o
vaikai valgė ledus, tos mergaitės mama
susitarė su mano mama, ir mes tam
berniukui  padovanojome  mano bro-
lio sandalus. Broliui tų sandalų jau ne-
berei kėjo, jam jie buvo maži. Kai būna
bendruomenė, tada visi vieni kitiems

padeda. Ten yra labai daug draugų, o
kai ateina  vasara, tai visi vaikai su tė-
čiais ir mamomis važiuoja į stovyklą.
Jeigu būna šilta, galima maudytis eže-
re, dar galima net žvejoti, o kai ateina
vakaras, kepame mėsytę ant laužo.
Man tai labai  patinka, aš labai noriu
į stovyklą važiuoti. Kartą net palapi-
nėje  miegojau ir labai gražų sapną sap-
 navau, nes vakare mums viena teta
sekė pasaką apie gerąją princesę. Pa-
skui aš ta princesę sapnavau.

Benediktas, 6 metai

Mūsų bendruomenė visada sako
tokį šūkį: ,,Vienas  už visus, o visi už
vieną”. Kai nuvažiuoju į sodybą ir ten
būna kokia nors šventė, tai visi žmonės
susirenka  pas dėdę Aurimą į kiemą, ir
ten darome viską: valgome, dainuoja-
me. Vaikai žaidžia, o teta Audronė vi-
sa da iškepa tokį pyragą su varške, ir
mes visi tą pyragą labai greitai suval-
gome. Aišku, kad ne tik vaikai valgo py-
ragą, nes bendruomenėje reikia  pasi-
dalinti  ir paklausti kito vaiko arba ki -
to žmogaus, ar jis  nenorėtų  gabalėlio.
Paskui, kai šventė baigiasi, tai būtinai
reikia įdėti nuotraukas į feisbuką ir dar
reikia padėkoti  ir pasidžiaug ti, kad
buvo labai smagu. Man tai patinka ta
mūsų bendruomenė, bet  močiutė tai
pyksta, kam mama tas nuotrau kas į
feisbuką deda. Ji sako, kad pas  žmones
reikia ateiti ir iš tikrųjų  susitikti, o ne
laiškus į feisbuką rašyti ir dar nuo-
traukas siuntinėti.

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
,,Artuma”, 2019 m.

Kai būna bendruomenė, 
tai vieni kitiems padeda

,,Draugo” gimtadienio proga gautas ypatingas sveikinimas ir 1,000 dolerių
auka Draugo fondui iš GARBĖS NARĖS ALDoNoS ŠmULKŠTIENĖS, Chicago, IL.

Ji sveikina Draugo fondą, kuris padėjo ,,Draugui” sulaukti tokio gražaus
gimtadienio. Ji taip pat sveikina visus pasišventusius ,,Draugo” dar-
buotojus, kurie nuoširdžiai dirba, kad ,,Draugas” išliktų šiuolaikinis

ir patrauklus. Ačiū visiems!
Pedagogė, visuomenininkė Aldona Šmulkštienė savo veiklą pradė-

jo dar Vokietijoje, kur baigė gimnaziją, o vėliau studijavo Pabaltijo uni-
versitete Pinneberge. Ilgametė ,,Draugo” laikraščio skaitytoja,  buvusi
bendradarbė ir rėmėja jau yra praturtinusi Draugo fondą 11,050 dolerių.
Ji buvo pirmoji, kuri atsiuntė 1,000 dolerių istorinei knygai ,,JAV lietuvių
darbai Lietuvai 1918–2018 metais”. Draugo fondo taryba nuoširdžiai dė-
koja už ypatingą paramą lietuviško žodžio puoselėjimui Amerikoje.

,,Draugo” šimtas dešimtajam
gimtadieniui praėjus

Jubiliejiniame numeryje Aldona Šmulkštienė pasakoja apie savo gyvenimą su
,,Drau gu”. Dalios Sokienės nuotr.

Atkelta iš 10 psl.

Buvo smagu su Eduardu persi-
mesti vienu kitu žodžiu prancūziškai.
Jis pasakojo apie savo gyvenimą Pran-
cūzijoje. Pasirodo, abu broliai – vertė-
jai: Eduardas – iš prancūzų, Gabrielius
– iš rusų. Eduardas padovanojo savo į
lietuvių kalbą verstą prancūzų poeto
Eugène Guillevic ,,Euklidijos” rinkinį.
Jis paaiškino, kad tai nebūdinga kny-
gutė – ji tarsi egzistencinės geometri-
jos vadovėlis. Tai pirmas garsaus ir
produktyvaus autoriaus, Nacionali-
nio poezijos laureato kūrinių verti-
mas į lietuvių kalbą. Gabrielius – teo -
logas, dažnai rašantis įdomius straips-
nius į ,,Bernardinai.lt”. Gabrielius pa-
dovanojo savo parašytą knygą ,,Para-
normalių mitų griovėjas”, kurioje nag-

rinėjami tokie reiškiniai kaip kontak-
tai su ateiviais, meilės kerai ir horos-
kopai.

Bendraudamas su broliais paju-
tau jų didelį dvasingumą. Su kita kny-
gos vertėja – Inga Manelyte nepavyko
pasimatyti. Ji – jauna mama, negalin-
ti atsitraukti nuo savo mažylių. Kaip,
beje ir Eduardas – jaunas tėvas, pri-
žiūrintis savo sūnelį ir dirbantis na-
muose.  

Esu dėkingas likimui, kad susipa-
žinau su Rasa ir Marija, Eduardu ir
Gabrieliumi, kad vėl susitikau su Bi-
rute bei Vytautu. Visi šie žmonės – žur-
nalistai, leidėjai, vertėjai – yra mūsų
lietuviško žodžio saugotojai bei sklei-
dėjai. O jų darbai įrodo – gyvenimas
yra gražus ir vertingas!

Bus daugiau

Šnarantis laikraščio popierius
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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

Juozo Skiriaus knygą
„JAv lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima

įsigyti ,,Draugo” knygyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

A † A
VIDAI STANKIENEI 

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą vyrui KOSTUI, dukrai LIONEI PULLINEN
su vyru TOMU, sūnui ANDRIUI su žmona RENATA,
anūkams KARINAI ir POVILUI  PULLINEN bei MATUI,
VYTUI, LUKUI ir TADUI STANKUS, visiems giminai-
čiams, draugams ir artimiesiems.  

Pasaulio lietuvių centras

,,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!
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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

Įvairių 

rūšių 

draudimai!

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

� rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. PLC kiemelyje vyks Pasaulio lietuvių
centro gegužinė. Jūsų laukia lietuviškas
maistas, muzika, mugė, loterija, žaidimai vai-
kams.

� rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre
– dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pa-
sikalbėjimai”.  Kviečia Jonas Baltokas ir
JieDu.

� rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 val. v. – atei -
tininkų namų 40-mečio jubiliejinis vakaras.
Vietas užsisakyti pas Dainą Siliūnienę tel.
630-852-3204. Adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. 

� rugsėjo 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – Pa-
saulio lietuvių centro puota ,,Laisvės alėja”.
Vietas užsisakyti tel. 708-252-0051 (Rita)
arba 708-557-3343 (Lina). 

Mielas Kolega ir Bičiuli 
Rimantai Dirvoni,
Sveikiname Tave su 

90-ties Metų Jubiliejumi 
ir Linkime Dar Daug

Sėkmingai
Dirbti Lietuvos Naudai ir

Jos Žmonių Gėrybei!
Tavo Bendražygės ir Bendražygiai iš

Akademinio Skautų Sąjūdžio, 
Sporto Klubo Lituanica,

JAV Lietuvių Bendruomenės 
ir kitų Bendrijų, kurioms Tu priklausai

http://draugokalendorius.org

#2235


