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ŠIAME NUMERYJE:

Ispanas triatlonininkas varžybose
dalyvauja su trispalve – 7 psl.

Lietuvė Kinijoje savaip kovoja su
politine cenzūra – 10 psl. 

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

Nugalėję Senegalą ir
Kanadą, lietuviai suklupo

prieš Australiją
Lietuvos rinktinei be pralaimėjimų žengti į kitą pasaulio čem-
pionato etapą nepavyko. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai
paskutinėse H grupės rungtynėse rugsėjo 5 d. sulaukė net
ir Kinijos aistruolių palaikymo, bet krito pralaimėjo Aust-
ralijai 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19).

Dabar mūsiškiai kelsis į L grupę, kurioje lauks akis-
tatos su Prancūzijos ir Dominikos Respublikos
rinktinėmis. Taip pat grupėje bus ir Australija, ta-

čiau su ja žaisti nebereikės. Svarbu tai, kad į tolesnį eta-
pą persikelia dabar turimos pergalės, tad Lietuvos na-

cionalinei rinktinei, norint patekti į ketvirtfinalį, teks
rimtai paplušėti ir nesuklupti.

Pirmose pasaulio čempionato rungtynėse Lietuvos
krepšininkai 101:47 nušlavė Senegalą, o po dviejų die-
nų 92:69 ,,pamokė” Kanadą.

Prancūzai dabar taps pagrindiniais mūsiškių var-
žovais siekiant kelialapio į ketvirtfinalį. Prancūzija į
kitą etapą, kaip ir Australija, žengė su trimis laimėji-
mais. Lietuva dabar tik vienu atveju gali užimti pirmąją
vietą naujoje grupėje – jeigu ne tik laimėtų abejas rung-
tynes, bet ir australai nusileistų prancūzams. Tokiu at-
veju skaičiuotųsi trijų komandų rezultatai ir viską lem-
tų tarpusavio įmestų ir praleistų taškų skirtumas.

Pirmąją vietą L grupėje užimsianti komanda žais
su antrąja K grupės komanda, o antroji L komanda – su
pirmąja K grupėje.

K grupėje kovos JAV (3-0), Brazilijos (3-0), Graiki-
jos (2-1) ir Čekijos (2-1) rinktinės. – 9 psl.

Itin gausiai į Kiniją sugužėję Lietuvos rinktinės sirgaliai palaiko krepšininkus kiekvienose rungtynėse.

Pasaulio krepšinio čempionatas:
žalia banga užliejo Kiniją

Mokyklos vardas rugsėjį kone kiekvienam širdyje ke-

lia jaudulį: nesvarbu, ar tas klasės duris pirmą kar-

tą po vasaros praveri pats, ar tavo vaikas, ar anūkas,

ar mergaitė iš gretimo namo. Visi šie ,,rugsėjiški” jausmai ir

mintys pas mus sugrįžta kasmet. Štai ir šiemet rugsėjis neša

tą pačią žinią: prasideda dar vieni mokslo metai. 

,,Draugo“ redakcija sveikina visus lituanistinių mokyklų

mokinius ir mokytojus, kuriems vėl skambės skambutis, kvie-

čiantis į pamokas. Sveikiname ir moksleivių tėvelius, kurie

savo vaikus ne tik palydi į mokyklą, bet neretai švelniau ar

griežčiau primena, kaip svarbu mokytis lietuvių kalbos ir li-

teratūros, Lietuvos istorijos. Visiems linkime stiprybės,

kantrybės, žingeidumo ir fantazijos, linkime, kad mokytojų

ir mokinių pastangos bei darbas virstų nuostabiais ir įdomiais

ateities projektais.   – 3 psl.
,,Augame lietuviais” – tą nuo mažų dienų supranta visi lituanisti-
nėse mokyklose besimokantys vaikai.

Rugsėjis jau kviečia į
lietuviškas mokyklas
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ARKIVYSKUPAS 

SIGITAS TAMKEVIČIUS

Liturginių metų eigoje švenčia me
tik Šv. Jono Krikštytojo, Švč.
Mer gelės Marijos ir mūsų Vieš-

paties Jė zaus Kristaus Gimimą. Evan-
gelijoje plačiai aprašomas Jono Krikš-
tytojo gimimas ir vardo suteikimas, la-
bai daug pasakojama apie Jėzaus gi-
mimą Betliejuje, o apie Mergelės Ma-
rijos gi mimą – nė žodžio. Evangelijos
pusla piuose sutinkame Mariją tik per
an gelo apreiškimą, kai sveikindamas
ją pavadina „malonės pilnąja” ir pa-
skelbia žinią, kad Dievas išsirinko ją
pa saulio Gelbėtojo motina; atsisveiki-
name su Marija, palikdami ją stovin čią
po Sūnaus kryžiumi, kai mirštantis Jė-
zus palieka ją mums motina. 

Marija tarsi išnyksta, atsidurda ma
tokioje Dievo artumoje, kokioje joks
mirtingasis nėra buvęs ir nebus. 

Per Švč. Mergelės Marijos Gimi mo
šventę Evangelija pasakoja apie Jė-
zaus Kristaus kilmę, įvykius prieš gi-

mimą ir angelo žinią Juozapui, kokį
vardą jis turės duoti Kūdikiui: Juoza-
pai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti  į
savo namus savo žmonos Ma rijos, nes
jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji
pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą
Jėzus, nes jis išgelbės sa vo tautą iš nuo-
dėmių (Mt 1, 20–21).

Dievo artumoje Marija nušvinta
dievišku grožiu – ji pilna Dievo malo-
nės, ji kelias, kuriuo Dievo Sūnus ateis
į mūsų tarpą, kad mus išgelbėtų iš am-
žinosios mirties – išvaduotų iš nuodė-
mės nelaisvės ir apdovanotų Dievo
vaikų laisve.

Kiekviena tauta pagerbia savo did -
vyrius, kurie būna daug pasitarnavę
dėl jos laisvės. Dėl to mes pagerbiame
Nepriklausomybės kovų sava no rius,
pokario partizanus, visus ken tėjusius
dėl Lietuvos laisvės ir Sąjūdžio metais
vedusius tautą į lais vę. Tačiau joks did-
vyris nėra tiek nu sipelnęs dėl mūsų
laisvės kaip Ma ri ja. Ji davė pasauliui
Gelbėtoją, kuris išvadavo visus žmones
iš mirties ir nuodėmės vergijos. 

Niekas negali labiau pavergti žmo-

 gaus kaip nuodėmė, ir joks prie šas
nėra toks baisus kaip mirtis. Nuo-
 dėmė pavergia mūsų dvasią, ir tai yra
didžiausia bei pavojingiausia vergo vė.
Žmogus gali valdyti milijonus, prieš jį
gali drebėti pasaulis, bet jis gali būti di-
džiausias nuodėmės vergas. Iš istorijos
žinome daug tironų, prieš kuriuos dre-
bėjo tautos, bet jie patys buvo tikrų tik-
riausi vergai ir toje vergystėje žuvo, nes
neprisiartino prie Gelbėtojo Jėzaus.

Net Dievas negali išgelbėti iš dva-
 sinės vergovės, jei žmogus pats to ne-
 nori. Jis gali būti taip įsisukęs blogio
verpetuose, kad iš jų ištrūkti jam gali
atrodyti tiesiog neįmanoma. Žmogų
išgelbėtų vienintelis atgailos aktas,
jei sugebėtų Dievui pasakyti: „Vieš pa -
tie, pasigailėk!” Tačiau tai padaryti
būna sunku, nes nuodėmių gausa nu-
žudo viltį. Blogiausia, kas žmogui gali
nutikti, – tai  prarasti viltį. 

Laimingas yra kiekvienas žmo-
gus, kuris savo gyvenime yra sutikęs
pasaulio Gelbėtojo Motiną Mariją ir
žino apie ją tai, apie ką šv. Bernardas
kalba savo maldoje: „Atsimink, malo-

 ningoji Mergele Marija, jog amžiais
nėra girdėta, kad apleistum bent vie ną,
kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Ta vo pa-
galbos ir prašosi užtariamas.” Šitoks
pasitikėjimas Dievo Motina gali išgel-
bėti net didžiausią nusi dė jė lį. Pasiti-
kėdami labiausiai pagerbia me Švč.
Mergelę Mariją, kurios Gi mimą šven-
čiame. Tad puoselėkime sa vo širdyse
tokį pasitikėjimą Dievo Sūnaus Moti-
na.

Švč. Mergelės Marijos Gimimas

Rugsėjo 8-oji – jAV iR LietuVoje

Lietuvoje – 
Padėkos diena
Rugsėjo 8-oji dar prieškario Lietuvoje
buvo švenčiama ne tik kaip religinė, bet
ir kaip tautinė šventė. Ši tradicija tęsiasi
nuo XV amžiaus, kai Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Vytautas priėmė krikščiony-
bę ir apkrikštijo pagonimis buvusius že-
maičius. Tapęs vienu galingiausiu to
meto Europos valdovu, Vytautas su-
manė atsikratyti unijinių ryšių su Len-
kija.

Otai įvykdyti galėjo tik būdamas ka-
rūnuotas karaliumi. Tokiam Vy-
tauto žingsniui neprieštaravo po-

piežius Martynas V. Vytautui pagei-
daujant karūnavimo iškilmės turėjo
įvykti Vilniaus katedroje 1430 metų
rugsėjo 8-ąją per švč. Mergelės Marijos
gimtadienį. Lenkijos didikai iš Romos
vežamą karaliaus karūną pakeliui su-
laikė, numatytos iškilmės neįvyko, o
įžeistas ir susinervinęs didysis kuni-
gaikštis Vytautas netrukus mirė.

Tai įvyko rudenį. Tąsyk senuoju
Rūdininkų girios keliu karalius Jogaila

išsiruošė į Varšuvą, Krokuvą, Vavelio
pilį. Vytautas panoro jį palydėti iki Tra-
kų. Paliepė atvesti žirgą. Nesėkmingai
šokdamas nusirito nuo balno, pasijuto
blogai. Karieta buvo nugabentas į Tra-
kų pilį. Po dviejų savaičių Lietuvos Di-
dysis Kunigaikštis Vytautas mirė Gal-
vės ežero saloje. Vytauto palaikai buvo
pervežti į Vilnių ir iškilmingai palai-
doti Katedros rūsyje. Aštuonias dienas
visa Lietuva gedėjo savo valdovo. Žinia
apie jo mirtį nuskriejo per visą Di-
džiąją Kunigaikštystę – nuo Trakų iki
Juodosios jūros. Rugsėjo 8-oji Nepri-
klausomoje prieškario Lietuvoje, o vė-
liau ir išeivijoje lietuvių buvo šven-
čiama kaip Vytauto Didžiojo karūna-
vimo diena.

Mūsų laikais, po 1991 m. rugpjūčio
19–20 d. nepavykusio karinio pučo
Maskvoje pasaulio valstybėms, tarp
jų ir tuometinei Sovietų Sąjungai, pri-
pažinus Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybę, Lietuvos Aukščiausioji
Taryba nutarė rugsėjo 8-ąją švęsti kaip
Padėkos dieną. Tai džiaugsmo ir pa-
dėkos Dievui ir Motinai Marijai šven-
tė.

Juolab, kad rugsėjo 8-oji yra Švč.
Mergelės Marijos gimimo diena. Tad
švenčiame tris įsimintinas šventes
vienu metu.

,,Draugo” inf.

JAV – 
Senelių diena
Įteisinta dar 1978 metais tuometi-
nio Prezidento Jimmy Carter, Senelių
diena Jungtinėse Amerikos Valstijose
švenčiama pirmąjį sekmadienį po Dar-
bo dienos (Labor Day). Šiemet tai – rug-
sėjo 8-oji. Seneliai, beje, turi savo gėlę
– neužmirštuolę, ir savo oficialų him-
ną – juo tapo Johnny Prill daina ,,A
Song for Grandma and Grandpa”.

Lietuva Senelių dienos dar tik lau-
kia. Pasiūlymas Močiučių ir se-
nelių dieną įrašyti į Atmintinų

dienų sąrašą buvo svarstomas dar
2010 m.

Tuomet Atmintinų dienų įstatymo
papildymo projektą įregistravo Klai-
pėdoje išrinktas parlamentaras Eval-
das Jurkevičius. Jis siūlė, kad rugp-
jūčio 28-oji būtų oficialiai paskelbta
Močiučių ir senelių diena. Tačiau
įstatymo pataisa nebuvo priimta. 

Tiesa, Lietuvoje spalio 1-ąją šven-
čiama Tarptautinė pagyvenusių žmo-
nių diena. Šios dienos tikslas – tarp-
tautiniu mastu atkreipti dėmesį į žmo-
nių senėjimą ir su tuo susijusias prob-
lemas, ugdyti pagarbą senjorams. Ta-
čiau Močiučių ir senelių dienos tiks-
las būtų kitoks –  tvirtinti ryšį tarp
kartų, pagerbti būtent močiutes ir se-
nelius.

Ne tik JAV, bet ir kai kuriose kitose
šalyse tokia diena yra minima. Len-
kijoje, Prancūzijoje ir Moldovoje šven-
čiama Močiučių diena. Lenkijoje taip
pat minima Senelio diena. Rytų šaly-
se, pavyzdžiui, Japonijoje, švenčiama
Pagarbos seneliams diena. Ji nuo 1966
m. yra nacionalinė šventė, minima tre-
čiąjį rugsėjo pirmadienį.

Mylimi ir brangūs Seneliai, lin-
kime Jums sveikatos ir ramybės,
džiaugsmo ir ilgesio. Būkite patys lai-
mingiausi. Lai Jūsų anūkėliai visada
neša Jums šilumą, šypseną ir meilę.

O Jūs, anūkėliai, nepamirškite
aplankyti savo močiutės ir senelio ir
pasveikinti su šia ypatinga švente.” 

,,Draugo” inf.
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Atkelta iš 1 psl.

Apie prasidedančius mokslo metus

JAV lituanistinėse mokyklose kalbėjo-

mės su JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)

švietimo tarybos pirmininke Aukse Motto. 

Kaip šiuos, naujuosius mokslo metus pradeda JAV li-
tuanistinės mokyklos? Kuo jie ypatingi?

Kaip ir kasmet – pradedame juos su jauduliu ir
džiugesiu. Šiais mokslo metais JAV gyvenantys lie-
tuviai mokiniai mokysis 45 - ose lituanistinėse mo-
kyklose. Kelios mokyklos, pavyzdžiui, esančios Ca-
lifornijoje, Colorade mokslo metus jau pradėjo rug-
pjūtį.  Kitose pirmasis rugsėjo skambutis nuskam-
bės šį šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, o kai kurios, pa-
vyzdžiui Čikagos lituanistinė  mokykla, mokslo
metų pradžią nukėlė į rugsėjo 14-ąją, ateinantį šeš-
tadienį. Metai tikrai ypatingi, nes kai kurios mo-
kyklos švęs savo jubiliejines sukaktis: Los Angeles
Šv. Kazimiero šeštadieninė ir Bostono  lituanistinės
mokyklos paminės savo įkūrimo 70-ąsias metines. 

Smagu, kad JAV gyvenantys lietuviai stengiais savo vai-
kams perduoti lietuvių kalbą. Visada norisi, kad ir moki-
nių daugėtų, ir mokyklų skaičius augtų. Gal šiais metais
atsirado naujų lietuviškų mokymo įstaigų? 

Pernai esame užregistravę vieną naują mokyk-
lą, tai Floridoje Palm Beach įsikūrusi mokykla. Ją
įkūrė buvusi mokyklos ,,Saulėtas krantas“ mokytoja
Renata Armalaitė. Šioje mokykloje kol kas mokysis
tik 9 mokiniai. Tai pati mažiausia lituanistinė mo-
kykla Amerikoje. Pagal Švietimo tarybos nuostatus
mokyklą galime registruoti tik tuomet, kai ją lanko
ne mažiau nei penkių šeimų vaikai. Ši, Palm Beach
esanti mokyklėlė įsikūrė praėjusiais metais, mes ją
stebėjome 6 mėnesius, įsitikinome, kad mokymo
įstaiga tikrai puikiai veikia, tuomet ją ir įregistra-
vome. Didžiausia lietuviška mokymo įstaiga JAV yra
Maironio lituanistinė mokykla, joje pernai dviem pa-
mainomis mokėsi 750 mokinių, Los Angeles esan-
čioje mokykloje – 170 moksleivių, Bostono – per 120,
Čikagos lituanistinėje – 60. Nemažai turime nedi-
delių mokyklų, kuriose moksleivių skaičius svyruoja
nuo keliolikos iki keliasdešimties. 

Ar jau žinoma, kiek moksleivių atsisės į lietuviškos mo-
kyklos suolus? Kiek šiose mokyklose dirbs mokytojų? 

Tikslaus šių metų lituanistinių mokyklų moki-
nių skaičiaus dar nežinome. Visą rugsėjį mokyklo-
se dar bus sudaromi moksleivių sąrašai, registruo-
jami nauji vaikai. Tik mėnesio gale bus galima pa-
skaičiuoti, kiek šiais mokslo metais turėsime mo-
kinių, žinosime, ar jų bus daugiau, ar mažiau nei per-
nai.  Praėjusiais mokslo metais mokėsi 2326 moks-

Rugsėjis jau kviečia į lietuviškas mokyklas

Auksė Motto linki, kad naujais mokslo metais mokinius,
jų tėvelius ir mokytojus lydėtų sėkmė.

leiviai, tikimės, kad šis skaičius nesumažės. 
Turiu pasakyti, kad mums labai trūksta moky-

tojų, nes kai kurie pedagogai, atidirbę 10 metų, pa-
lieka mokyklą, kiti keičia gyvenamąją vietą, darbą
ir jiems nebelieka galimybės šeštadieniais mokyti
vaikus lietuviškose mokyklose (praėjusiais mokslo
metais mokyklose dirbo 434 mokytojai – red.). Pa-
galba – iš Lietuvos atvykstantys studentai prakti-
kantai. Taip pat kviečiame dirbti moksleivių tėvelius.
Turime parengę programas, kaip reikia vesti pa-
mokas. Net 3 – 4 metų vaikučių klasių mokytojoms
yra sukurtos metodinės programos, kad būtų pa-
lengvintas jų darbas klasėje. Šiais metais ,,Dainavos”
stovykloje buvo surengtas seminaras lituanistinių
mokyklų mokytojams. Buvome pakvietė prelegentų
iš Lietuvos. Manau, kad toks pasidalijimas patirtimi
visada būna labai naudingas. O po šių metų seminaro
nuspręsta išleisti naują istorijos vadovėlį. 

Kas finansiškai užtikrina lietuviškų mokyklų galimybę
gyvuoti? 

Kasmet mokinių tėvai moka vaiko mokslo pini-
gus, pagal kiekvienoje mokykloje nustatytą tvarką.
Pagrindines lėšas JAV lituanistinėms mokykloms –
155 tūkstančius dolerių metams skiria Lietuvių
Fondas (LF). Taip pat LF finansuoja ir nemažai LB
švietimo tarybos projektų, naujų vadovėlių leidybą.
Mums padeda ir Kazickų šeimos fondas – jie skiria
po 5 tūkstančius dolerių toms mokykloms, kurios
kreipiasi į fondą, prašydamos paremti vieną ar kitą
projektą, už kurio įgyvendinimą vėliau privalu at-
siskaityti fondui. Tokia tvarka galioja ir kituose fon-
duose. Lietuvos Švietimo mokslo ir sporto ministe-
rijos Užsienio lietuvių skyrius taip pat paremia kai
kuriuos prašymus. Ypač, jeigu projektas susijęs su
Lietuva. Toks pavyzdys buvo bendra mūsų moks-

leivių ir Panevėžio Beržų pagrindinės mokyklos vai-
kų stovykla.  Mes esame labai dėkingi visiems savo
rėmėjams už paramą, be kurios JAV lituanistinės mo-
kyklos negalėtų gyvuoti. 

O kaip mokiniai, ar jiems nepritrūksta entuziazmo šeš-
tadieniais, užuot laisvai leidus laiką, keltis anksti rytą ir pusę
dienos praleisti lietuviškoje mokykloje?

Kartais tikrai to entuziazmo pritrūksta. Sten-
giamės kaip galėdami motyvuoti ir vaikus, ir tėvus.
Nes tai, ar moksleivis norės tęsti mokslus lituanis-
tinėje mokykloje, pirmiausiai priklauso nuo jo šei-
mos. Jeigu tėvams yra svarbu, kad jų vaikai išlaikytų
lietuvių kalbą, sužinotų apie Lietuvos istoriją, tau-
tos papročius, išmoktų lietuviškų dainų, šokių, žai-
dimų – tuomet ir tų tėvų vaikas lankys lituanistinę
mokyklą ir nepraras motyvacijos. Labai svarbu ir tai,
kaip mokytojai pamokose moka sudominti vaikus,
uždegti juose norą tyrinėti, patiems atlikti kūrybi-
nes užduotis. Beje daugelis vaikų laukia, kada pra-
sidės mokslo metai lietuviškose mokyklose. Jie čia
nori ateiti dėl draugų. Nes labai dažnai ta draugys-
tė, kuri užsimezga lituanistinėje mokykloje, tampa
kaip deimantas – susieja draugus ilgiems metams. 

Kokie būtų Jūsų palinkėjimai naujųjų mokslo metų pro-
ga?

Linkiu mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams,
kad visi į naujuosius mokslo metus žengtų kupini ryž-
to, kad savo jaunatviška energija įveiktų visas kliū-
tis, kad juos lydėtų sėkmė. 

Dėkoju už pokalbį, linkiu sėkmės Jūsų darbuose.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Mokslo metų pradžia Colorado lituanistinėje mokykloje – ir smagiai žaidžiant įvairius žaidimus.

Colorado lituanistinėje mokykloje jau nuaidėjo naujųjų mokslo metų pirmasis skambutis.
LB švietimo tarybos nuotraukos
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Viešpatie, kuris mus surinkai į ši tą mar-
gą ir spalvingą būrį, kuris da vei mums
galbūt daugiau, nei esam ver tos, ir
gailesčio širdy pasėjai grū dą, palai-
mink mūsų darbą, nors ir menką, bet di-
delį, kai nešam vargstan čiam paguodą.

Mažų darbų nėra
Lietuvos Dukterų draugija kviečia į 60-mečio renginį

LDD remia:
Raseinių neįgaliųjų mokyklą; Vilniaus ,,Betzata” ir Kauno ,,Arka” ben-

druomenes, padedančias žmo nėms su negalia; mokyklas – Nau jo sios Ūtos,
Smalininkų, Obelių, Kauno jėzuitų gimnaziją; vaikų globos na mus – Vilniaus
naujagimių namus, Šv. Juozapo, Rumbonių vaikų globos namus; senelių glo-
bos namus – Piva šiūnų, Deltuvos, Prienų, Rokiškio, Vilkaviškio, Rumbonių,
Kapčiamies čio; pavienes šeimas, sunkiai sergan čius ligonius Lietuvoje ir Ame-
rikoje; vietinius gyventojus ir LDD nares. Bendradarbiaujame su kitomis lab-
daringo mis organizacijomis: Vilka viš kio vyskupijos „Caritas”, Panevė žio „Ca-
ritas”, „Saulute”, Chicago Mo thers’ Foundation, ,,Alatėja”, „Anyk  čių jaus-
mų rato” moterimis. 

Smalininkų mokyklos auklėtiniai – LDD Los Angeles skyriaus globotiniai.   

Ūtos rajono mokylos mokiniai sulaukė kalėdinių dovanėlių.Jokšų šeima – LDD Detroito skyriaus globotiniai.

Masijauskų šeima – LDD Čikagos skyriaus globotiniai.  LDD archyvo nuotraukos

Deimantė Komskienė lanko buvusią LDD
pirmininkę Joaną Krutulienę.

Gražina Kazėnienė ir Jūratė Kwiatkowski lan-
ko poetę, buvusią LDD valdybos sekretorę
Ireną Gelažienę.

Raseinių neįgaliųjų mokykos auklėtiniai.

Šie meilės ir gailestingumo kupi-
ni žodžiai, perduodami iš kartos
į kar tą, jau 60 metų lydi labda-

ringus Lietuvos Dukterų draugijos
(LDD) darbus, kurie neskirstomi į ma-
žus ir didelius, svarbius ir nereikš-
mingus. Kiekvienas pagalbos šauks-
mas atsi liepia širdyse – ir tiesiama pa-
galbos ranka sunkiam ligoniui, vieni-
šai mo tinai, auginančiai 8 vaikelius,
skurdo pakirstai šeimai, vienišam, li-
gotam žmo gui, kuris tapo niekam ne-
reika lin gas, vaikams, paliktiems glo-
bos na muose, senelių prieglaudoms,
ku rių gyventojai stokoja elementarių
bui ties reikmenų, ligoninėms, kurio se
trūksta higienos priemonių, specia li-
zuotos įrangos, mokyklų moki nukams,
nukentėjusiems nuo gaisrų, kurie liko
be pastogės, ir daugeliui ki tų, nelaimės
paliestų. Darbų, nu veiktų per 60 metų,
daug ir įvairių, ir visi jie palieka ne-
išdildomą atgarsį žmonių gyveni-
muose. Sunku būtų iš vardinti visus at-
liktus darbus, bet svarbiausia – tai
meilė, gailestingumas, nuoširdus dė-
mesys, laiku ištartas paguodos žodis ir
paprastas žmo giškas supratimas. Kaip
svarbu iš lai kyti savyje šias taurias
žmogiškąsias savybes, kuriomis va-
dovaujasi LDD narės, ir perduoti iš kar-
tos į kartą su viltimi, kad jų pradėti
darbai ras atgarsį širdyse ir bus tę-
siami dar ilgus metus. 

LDD – viena seniausių išeivijoje
labdaringų organizacijų, kurią 1959
me tais kun. Feliksas Gureckas ir gru-
pelė gailestingų moterų įkūrė Čika go-
 je. Per tą laiką iki šiol draugijai pri-
 klausė net 1000 moterų, gyvenusių ir
gyvenančių Amerikoje. Šiuo metu vei-
kia penki LDD skyriai – Čikagoje (Le-
monte), Los Angeles, Detroite, Seattle
ir St. Petersburge. Kiekvieno skyriaus
moterys nuoširdžiai dirba besirūpin-
damos savais globotiniais tiek Ame-
rikoje, tiek Lietuvoje. Kas met siun-

čiami siuntiniai Lietuvos kai mų gy-
ventojams, senelių prie glau doms, vai-
kų namams, pavienėms šeimoms. Pa-
dedama įsigyti įvairių bui tinių daiktų.
Skiriama šalpa ligoniams. Lankomos
LDD narės. Darbai tęsiami, nes ne-
abejingumas kitam, meilė, jautrumas,
užuojauta suteikia prasmę mūsų gy-
venimams.

LDD kviečia visus atvykti į jubi lie-
jinį renginį, kuris vyks rugsėjo 15 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pasau lio lie-
tuvių centre, Banys šeimos salėje. No-
rintys paremti LDD veiklą gali siųsti

aukas adresu: 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439.

LDD valdyba nuoširdžiai dėkoja vi-
siems, kurie neabejingi kito skaus-
mui. Jūsų jautrumo ir paramos dėka
nušvinta žmonių akys, džiaugsmu pri  -
sipildo kenčiančios širdys ir nuo širdus
dėkingumas pripildo nelengvą kas-
dienybę. 

Ačiū Jums, mielieji.

LDD valdyba ir 
jos pirmininkė Deimantė Komskienė

teLkiNiAi
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Jau netrukus poetas, publicistas, vertėjas, Nacionalinės premijos lau-
reatas  Tomas Venclova skaitys savo poeziją ir dalyvaus intelektualų
diskusijoje Čikagoje. Rengiantis 2020 m. Lietuvos žydų istorijos ir Vil-

niaus Gaono metams, tęsiant Litvakų dienų JAV ciklą, rugsėjo 10 d., ant-
radienį, 6 val. v. University of  Illinois at Chicago  (UIC) vyks susitikimas
ir diskusija. Šio renginio dėmesys skiriamas tarpkultūriniams iššūkiams
šiuolaikinėje Lietuvoje, žydų tautos indėliui į Lietuvos kultūrinį, politinį,
socialinį ir mokslo pasaulį. Kartu su prof. T. Venclova renginyje dalyvaus
LR Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, YIVO Institute for Je-
wish Research direktorius Jonathan Brent ir Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkė Faina Kukliansky. Renginys nemokamas, bet prašome re-
gistruotis adresu: gabriele.Pauryte@urm.lt Daugiau informacijos apie ren-
ginį ir diskusijos dalyvius: https://www.facebook.com/events/
368273490525689/

Adresas: University of  Illinois at Chicago – East Campus, Student Cen-
ter East, 750 S. Halsted, Room SCE 302. 

LR generalinio konsulato Čikagoje inf.

Rugsėjo 4-ąją Vilniuje,
kino teatre „Forum
Cinemas Vingis” vy-

kusios vaidybinio režisie-
riaus Tomo Vengrio filmo
„Gimtinė” premjeros dieną
kūrybinė grupė sužinojo,
kad yra kviečiama daly-
vauti garsiame  Busano
(Pietų Korėja) kino festi-
valyje. Festivalis vyks spa-
lio 3–12 d. Pranešime ži-
niasklaidai skelbiama, kad
tarptautinis Busano festi-
valis yra didžiausias ir gar-
siausias Azijos kino rengi-
nys, kur kasmet pristatoma
apie 300 filmų. Renginys
sulaukia daug kino garse-
nybių iš viso pasaulio. Čia
savo filmus yra pristatę Luc Besson, Oliver Stone, Wim Wenders, Hou Hsiao
Hsien, Wong Kar-wai, Jeremy Irons, Tilda Swinton, Juliette Binoche, Neil
Jordan ir kt. 

Tomo Vengrio filmas „Gimtinė” pakviestas dalyvauti konkursinėje „Flash
Forward” programoje, kur pristatomi ne Azijoje sukurti kūrybiški filmai.
Festivalyje vyksta ir didžiausia Azijoje kino mugė, kurioje lietuviško filmo
platinimu tarptautiniuose festivaliuose užsiims Prancūzijos kompanija „Al -
pha Violet”. 

Filme metamas žvilgsnis į jau atgimusią Lietuvą: herojė Viktorija grįž-
ta į Lietuvą su Amerikoje gimusiu sūnumi Kovu atsiimti tėvo žemės. Čia jie
patiria akistatą su praeitimi.

„Gimtinė” yra pirmasis ilgametražis T. Vengrio filmas. JAV išeivių šei-
moje gimęs režisierius Columbia University įgijo menų bakalauro laipsnį,
mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, kur studijavo fotografiją ir medijos meną.
2012 m. Amerikos filmų institute Los Angeles baigė kino režisūrą, įgijo ma-
gistro laipsnį.

Parengta pagal 15min.lt

Jaukus Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija kviečia aplankyti do-
vanotų kūrinių parodą, kuri pratęsta iki rugsėjo 13 dienos. Čia išvysite
148 meno kūrinius, padovanotus 117 autorių iš 22 pasaulio šalių, tarp jų

ir Jungtinių Amerikos Valstijų (Zitos Sodeikienės, Inos Nenortas, Audriaus
V. Plioplio, Reginos Palaitytės-Benson, Ados Sutkuvienės, Giedrės Žumba-
kienės, Algimanto Kezio).

Per daugiau nei septyniolika metų sukauptoje meninėje kolekcijoje ga-
lite pamatyti tekstilės, tapybos, fotografijos, skulptūros, keramikos, grafi-
kos, odos meno kūrinius. Salėse darniai vietą dalinasi skirtingų meninin-
kų darbai, kurie skiriasi tiek stilistika, tiek atlikimo būdu. Kūriniuose at-
sispindi individualus menininkų stilius: nuo autorinių atradimų, kurie ne-
retai apjungia net kelias meno šakas viename darbe, iki tradicinių, tačiau
savaip perteiktų technikų.

,,Draugo” inf.

Rugsėjo 3 dieną Prezidento Antano Smetonos giminaičiai – Ringau-
das Strielčiūnas, A. Smetonos sesers Marijonos Smetonaitės-Ja-
siukonienės (1866–1940) vaikaitis, ir Sigutė Smetonaitė-Petrauskie-

nė, A. Smetonos brolio Motiejaus Smetonos (1863–1943) vaikaitė) – Kau-
ne, Žaliakalnyje įsiamžino prie namo Nr. 32  K. Petrausko gatvėje. Šiame
name jie lankėsi apie 1941–1944 m., kai ten gyveno gen. Stasys Raštikis
(1896–1985) su žmona Elena Smetonaite-Raštikiene.

Kviečia J. Monkutės-Marks muziejus

Tomo Vengrio filmas premjeros 
dieną pakviestas į festivalį 

Istorija nuotraukose

R. Kaminsko nuotaukos

Susitikimas su prof. T. Venclova
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iŠ AteitiNiNkŲ gYVeNiMo

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

Po vasaros stovyklų smagumų ir nuotykių į mokyklos suo-
lą grįžtama nerangiai. O dėka stovyklinių laikraštėlių vis
dar galima atsigręžti į tas saulėtas, nerūpestingas dienas.
Kaip gerai, kad ateitininkai nėra atsisakę gražios tradici-
jos leisti stovyklinių metraštėlių, kuriuose sukauptos šil-
čiausios stovyklos akimirkos, užfiksuotos brangios drau-
gystės, išspausdintos vadovų ir būrelių nuotraukos. Juos
pavarčius prieš akis atgimsta vasara.

Štai rankose laikau Moksleivių ateitininkų są-
jungos (MAS) vasaros stovyklos leidinuką.
Stovykla vyko birželio 30-liepos 7 d. Amerikos

lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo sto-
vykloje Dainavoje.

Laikraštėlio pavadinimas ,,DraugaviMAS” pa-
žymi, kas stovykloje svarbiausia – draugysčių puo-
selėjimas ir moksleivių ateitininkų veikla – krikš-
čioniškas auklėjimas ir Tėvynės meilė. Tai ypač aki-
vaizdu 19 moksleivių abiturientų spausdintuose sto-
vyklos vertinimuose. Šie jaunuoliai pavasarį baigė
gimnaziją ir moksleivių stovykloje jau nebesto-
vyklaus. Štai keli jų pasisakymai:

Ieva Tarasovaitė apie draugystę: Koks mano mėgsta-
miausis prisiminimas iš Dainavos? Kiekvienas momentas čia
buvo ypatingas. Galėjau susipažinti su draugais iš viso pa-
saulio, kurių niekada nepamiršiu.

Aistė Petraitytė: Gimnazijoje aš niekada nesijaučiau pri-
imta, bet kai atvažiavau į Dainavą, viskas pasikeitė. Pasiju-
tau dalis šeimos ir greitai įsimylėjau šią stovyklą. Paliksiu Dai-
navą su mielais atsiminimais ir susidraugavusi su geriausiomis
draugėmis.

Vytis Dunčia apie Tėvynės meilę: Pirmais metais į sto-
vyklą atvykau galvodamas, kad Amerikos jaunimui nesvar-
bi lietuvybė. Dabar, būdamas abiturientas, matau, kad yra
vilties. Aplankykite mane Filadelfijoj per Šokių šventę!

Aras Stungys: Ačiū, Dainava! Aš pradėjau stovyklauti Jau-
nųjų ateitininkų stovykloje ir grįždavau kiekvienais metais.
Dažnai pasiilgstu Lietuvos, tad Dainava man primena šiltą
ir gražią Lietuvos vasarą. Dėkoju už visus prisiminimus ir drau-
gus. Mielai atsiminsiu visas tradicijas.

Reda Raubaitė: Niekada nemaniau, kad pačią lietuviš-
kiausią vietą rasiu ne Lietuvoje. Tai nepaprasta vieta, – at-
skiras pasaulis su savomis tradicijomis ir vertybėmis. Aš nie-
kada nesu mačiusi tiek meilės Lietuvai traukiant tautiškas dai-
nas ir su tokiu užsidegimu. Tai užkrečia visus ir liejasi laisvai.
Dainava yra unikalus pasaulis, kuriame man teko pabūti net
šešis kartus. Pasaulis, iš kurio visada sunku iškeliauti. Bet aš
žinau, kad dalis Dainavos meilės visada liks su manimi.

Remigijus Bruožis apie Dainavos ypatumus: Man čia
labai patinka ežeras, medžiai ir pievos. Negalėčiau praleis-
ti vasaros smagiau. Ačiū.

Gilius Aleksa: Jaučiu begalinę meilę šiai stovyklai. Dai-
nava tikrai paveikė mano pasaulėžiūrą. Manau, kad esu ne
tik Amerikos Lietuvis, bet taip pat ,,Dainavietis”.

Stovyklos laikraštėlį redagavo Kamilė Mitkutė
ir Nora Klein, bet prie turinio prisidėjo visi sto-
vyklautojai ir vadovai. Pirmuose puslapiuose sto-
vyklautojus pasveikino Moksleivių ateitininkų są-

Grįžta vasaros prisiminimai
pavarčius moksleivių ateitininkų stovyklos laikraštėlį

Moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos dalyviai, Dainavoje. MAS nuotraukos

jungos Centro valdyba, stovyklos ko-
mendantė Daina Polikaitytė ir kapelionas, Vilniaus
krašto ateitininkų dvasios tėvas kun. Gabrielius Sat-
kauskas. Toliau išspausdintos visų būrelių nuotrau-
kos. 

Patys stovyklautojai aprašė kasdienius užsiėmimus
ir pamokas. Stovyklautojai mokėsi kepti ir šokti,
darė rankdarbius, kūrė filmus. Vyko diskusijos tikė-
jimo ir ateitininkų pasaulėžiūros temomis. ,,Knygų klu-
bas” susirinko skaityti ir analizuoti lietuvių raštų. Sto-
vyklautojai susipažino su Dainavos gamta ir prisidė-
jo prie stovyklavietės gražinimo. Ypač mėgstamas
užsiėmimas buvo ,,Pažink Lietuvą” žaidžiant žaidimą,
stovyklautojai mokėsi Lietuvos istorijos ir geografijos.
Nebūtų stovyklos be įvairiausių sporto rungtynių ir
nesibaigiančio dainų dainavimo. 

Vakarais vyko susipažinimo vakaras, vaidinimai
prie degančio laužo, susikaupimo vakaras, galvosūkių
sprendimas, šokiai. Stovyklos pabaigoje vyko Moks-
leivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas. Kuopų na-
riai papasakojo, ką per metus nuveikė. Laikraštėlyje
moksleiviai aprašė ir savo vadovus, jiems uždavę
įvairiausių klausimų.  

Tikiuosi, kad šių metų Moksleivių ateitininkų sto-
vyklos laikraštėlis ,,DraugaviMAS” bus perduotas į iš-
eivijos didžiuosius archyvus – į ALKĄ Putname ar į
Lietuvių studijų centrą Lemonte. Kad tie vasaros pri-
siminimai išliktų ilgesniam laikui ir taptų lietuvių iš-
eivijos istorijos dalimi.

Parengė Vida Kuprytė

Išrinkta nauja Š. Amerikos
ateitininkų taryba

2019 m. rugsėjo 1 d.  Ateitininkų studijų savait-
galio  metu, Dainavos stovyklavietėje įvykusia-
me Š. Amerikos ateitininkų metiniame susirin-
kime šie asmenys buvo išrinkti į ŠAA tarybą.

Daina Čyvienė (Čikaga)
Marija Čyvaitė (Čikaga)
Rima Girniuvienė (Boston)
Rita Bureikaitė Kaufmanienė (Čikaga)
Dr. Algirdas Lukoševičius (New York)
Eglė Paulikienė  (Čikaga)
Darius Polikaitis (Čikaga)
Grasilda Reinytė (Čikaga)
Eligijus Sužiedelis (Boston)
Vytautas Sužiedelis (Boston)

Liko neišrinktas kandidatavęs Vytas Maciūnas iš
Philadelphia, nesurinkęs bent 13 iš 25 balsų.
Taryboje yra likusios dvi neužimtos vietos.

Mokslelvių ateitininkų sąjungos narių suvažiavimas Dainavoje.



Profesionalus sportininkas
svajoja apie Lietuvos pilietybę ir

Olimpines žaidynes
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Ispanas triatlonininkas Alberto Casillas
Garcia jau ne kartą dalyvavo tarptau-
tinės varžybose pasipuošęs mū sų tri -
spalve. Lietuvoje jis sulaukė ne tik my-
limosios dėmesio, bet ir spor tinio pa-
laikymo bei pasisekimo.

Pažintis Čekijoje

Prieš aštuonerius metus A. Casil las
Garcia švietimo mainų progra-
 mos „Erasmus” metu išvyko į Če-

kiją. Ten jis sutiko lietuvę merginą, ne-
tru kus tapusią širdies drauge. Sporti-
 nin kas atvirauja tuo metu net nežino-
jęs kas ir kur yra Lietuva. „Erasmus”
stažuotė greitai baigėsi, tačiau ro man-
tiška draugystė – ne.

„Draugauti per atstumą buvo tik-
 ras iššūkis, tad reikėjo ieškoti spren di-
mo. Vis dažnesnis lankymasis Lie tu vo-
je Vilnių pavertė antraisiais na mais”,
– pasakoja sportininkas.

Pasipuošė Lietuvos trispalve

Persikraustęs į Lietuvą čia, kaip ir
savo gimtinėje, vyras tęsė kelią link
savo svajonės. Nuo mažens augęs spor-
tininkų šeimoje, A. Casillas Gar cia
šiandien yra profesionalus triatloni-
ninkas. Jo gimtojoje Ispanijoje šis
sportas yra itin konkurencingas, ne-
mažai tautiečių – tarp lyderių. Pa sak
triatlonininko, daugelis sporti nin kų
atiduoda viską, kad galėtų siek ti spor-
tininko karjeros: atsisako mokslo, šei-
mos planų.

A. Casillas Garcia buvo vienas iš
laimingųjų, kuriam pavyko suderinti
ir mokslą, ir sportą. Baigęs universitetą
jis pasinaudojo galimybe dalyvauti
triatlono varžybose Lietuvoje, o tuomet
– ir pasaulyje. Sėkmė neapleido nei bė-
gant, nei plaukiant, nei mi nant dvira-
tį, todėl nuo pat pirmųjų varžybų spor-
tininkas nepasigailėjo apsivilkęs marš-
kinėlius su Lietuvos trispalve.

„Būtent čia ėmiau rimtai treni ruo-
 tis, todėl ir tarptautinėse varžybose
taip pat atstovauju Lietuvai”, – prisi-
pažįsta sportininkas.

Šiaurietiško klimato iššūkiai

Triatlonas – olimpinė sporto ša ka,
susidedanti iš plaukimo, dviračių lenk-
 tynių ir bėgimo. Tarp rungčių per-
traukos nedaromos, laimi sporti nin kas,
per visas tris rungtis sugai šęs ma-
žiausiai laiko. Būna įvairių triatlono
nuotolių, kiekvienas jų turi savo at-
skirus kontinentų ir pasaulio čempio-

Alberto Casillas Garcia Sofijos Korf nuotraukos

natus. Iš jų tik viena triatlono distan-
cija yra įtraukta į Olimpinių žaidinių
programą, ji taip ir vadinasi – Olim-
pinė distancija. Ją sudaro 1,5 km plau-
kimas, 40 km minimas dviračiu ir 10
km bėgimas. Nuo 2020 m. prie esamų
skirtingo ilgio distancijų atsiras ir
dar viena triatlono rungtis – estafetė.

Kaip teigia ispanas, sąlygos vi-
 soms trims rungtims treniruotis Lie tu-
voje nėra pačios idealiausios. Šal tuoju
sezonu čia per šalta, tačiau va sa ros
metu Lietuva yra tikras rojus.

A. Casillas Garcia prisipažįsta,
kad sunkiausia buvo pačioje pradžio-
je, nes užsidegimas siekti sportinin ko
karjeros kainavo jam viską, ką tuo
metu turėjo. Šis laikmetis triatloni nin-
kui buvo išties sunkus, nes atiduo ti
visą save nežinant ar pavyks, kas lau-
kia ir kaip seksis, nebuvo lengva už-
duotis. Tačiau visų šių pastangų rei-
kėjo tam, kad galėtų atsistoti šalia
triatlono sportininkų elito.

Brangus sportas

Norint siekti profesionalo karjeros
vertų rezultatų triatlono sporte tenka
tam skirti nemažai lėšų. Pana šiai kaip
ir automobilių lenktynių sporte daly-
vavimas varžybose ir pasi ruošimas
joms nebūtų įmanomas be komandos ir

paramos, todėl šiuo me tu varžybose A.
Casillas Garcia vilki „Baltic Tours”
marškinėlius.

„Dėl nepastovaus klimato, treni-
 ruočių ir varžybų grafiko esu tikras fre-
quent flyer. Nuolatinis skraidymas su
visa įranga ir dalyvavimas varžybose
įvairiausiose pasaulio vietose tikrai
kainuoja didelius pinigus, be skrydžių
rėmėjo tai būtų neįmano ma. Deja, bet
federacija tokio finansa vimo neturi, to-
dėl jo tenka ieškoti pa čiam. Bet negal-
vokite, kad skundžiuosi, gyvenimas
yra nuostabus ir no riu jam atiduoti vis-
ką bei gyventi aistringai”, – sako  A. Ca-
sillas Gar cia.

Tikslas – Olimpinės žaidynės

Kaip teigia Lietuvos triatlono fed -
eracijos prezidentas Dainius Ko pūstas,
A. Casillas Garsia atstovauja Lietuvai
tarptautinėse varžybose jau nuo 2014
metų. Šiuo metu triatloni ninkas įtemp-
tai treniruojasi, nes šis sezonas bus le-
miamas dėl patekimo į Tokijo Olimpi-
nes žaidynes. Pirmoji šių metų pusė
sportininkui buvo pa kankamai sėk-
minga, tam padėjo tre niruotės Flori-
doje su gerai žinomu treneriu, nors iki
siekiamo tikslo dar reikės smarkiai pa-
dirbėti.

Vasarą vykusiose varžybose A.

Casillas Garsia demonstravo gana sta-
 bilų asmeninį rezultatą. Liepos pa-
baigoje Kazanėje vykusiame   ETU
Sprinto triatlono Europos Čempiona-
 te A. Casillas Garcia buvo trisdešimtas
su 00:55:29 rezultatu. Liepą Tartu vy-
kusiose Europos taurės ir Baltijos tau-
rės ETU triatlono varžybose – taip pat
30 vieta ir lygiai 00:55:00 min. Ge gužę
Cagliari, Italijoje, vykusioje ITU Triat-
lono pasaulio taurėje už Lietuvą star-
tavęs ispanas buvo 52-as (00:55:47), o
kiek anksčiau pasaulio taurės etape
Madride – 55-as, sugaišęs 01:02:38 laiko.
Balandį Pokhara mies te Nepale vy-
kusiose Sprinto triatlono Azijos šalių
taurės varžybose A. Ca sillas Garcia pa-
teko į geriausiųjų de šimtuką su devinta
vieta ir 00:56:03 lai ko rezultatu.

Reikia Lietuvos pilietybės

„Federacija pagal galimybes pa de-
da Alberto, nors konkurencija yra la-
bai didelė. Patekti į Tokijo 2020 me tų
olimpines žaidynes yra labai sun ku dėl
dviejų priežasčių – liko ne tiek daug lai-
ko surinkti reikiamą ITU (In ternation-
al Triathlon Union) reitingo taškų
skaičių, o kita kliūtis – tai, kad Lietu-
vai ir kitoms šalims Olimpinėse žai-
dynėse gali atstovauti tik tos vals tybės
piliečiai. Lietuvos Respublikos pi liety-
bė suteikiama tik Lietuvą gar sinu-
siems ar aukštą vietą galintiems užimti
sportininkams, atskiru Lietu vos Res-
publikos Prezidento dekretu, todėl tai
yra labai sudėtinga”, – teigia D. Ko-
pūstas, tačiau neatmeta galimybės,
kad A. Casillas Garcia galėtų pra eiti at-
ranką į Paryžiaus žaidynes 2024 metais.

Šiuo metu pagal ITU pasaulinį
reitingą A. Casillas Garcia yra 304-as ir
iš Lietuvai atstovaujančių sporti nin kų
– lyderis. Kitas Lietuvos atstovas Taut-
vydas Kopūstas šiame rei tinge yra
819-as. Per savo karjerą A. Casillas
Garcia yra dalyvavęs iš viso 51 ITU ly-
gio varžybose iš kurių 2 lai mėjo ir
tris kartus yra buvęs prizi ninku.

Viską pakartotų iš naujo

Jei triatlonininkui bus suteikta
Lietuvos pilietybė, jam prireiks ne tik
paso, bet ir rezultatų. Olimpinėse žai-
dynėse startuoja tik 56 šios rung ties
sportininkai iš viso pasaulio.

Nors sėkmės kelias iš šalies atro-
do nelengvas, o gyventi svetimoje ša lyje
ir kasdien kryptingai siekti tiks lo – tik-
ras iššūkis, sportininkas pa brėžia, kad
jeigu galėtų rinktis – vis ką kartotų iš
naujo, vien dėl beprotiš ko dėkingu-
mo tiems, kurie juo tiki ir visai „Bal-
tic Tours” komandai.

„Gera žinoti, kad Lietuvoje esu
visada laukiamas, tai tikrai padeda tre-
niruotis ir motyvuoja mane”, – teigia
A. Casillas Garcia.

Artimiausios varžybos už Lietu vą
besivaržančio ispano laukia rug sėjo 14
dieną Agadire, Maroke, ir 27 dieną
Aqaba mieste Jordanijoje. Tai bus dvi
„Continental Cup” standartinės dis-
tancijos varžybos (1,5 km – 40 km – 10
km). Linkime A. Casillas Gar cia sėk-
mės ir neblėstančio užsispyrimo.

zenpr.ltTarptautinėse varžybose ispanas triatlonininkas varžosi už Lietuvą.
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LietuVA iR pAsAuLis

Kultūros ministras su darbo vizitu lankysis JAV
Vilnius (Kultūros ministerijos

inf.) – Kultūros ministras Mindaugas
Kvietkauskas rugsėjo 5–10 d. su darbo
vizitu vieši New Yorke ir Čikagoje. 

Kultūros ministro planuose – kar-
tusu New Yorko YIVO žydų mokslinių
tyrimų instituto vadovu Jonathan
Brent aptarti šio instituto bendra-
darbiavimo su Lietuva ir kitus ak-
tualius klausimus, rengiantis kitą-
met minėti Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metus. M. Kvietkauskas
dalyvauja pirmą kartą New Yorke ir
Čikagoje organizuojamose Litvakų
dienose.  Ketvirtadienį kartu su rašy-
toju Tomu Venclova ir prof. Sauliumi
Sužiedėliu dalyvavo diskusijoje „Dau-
giakultūriškumo iššūkiai šiuolaiki-
nėje Lietuvoje”.

New Yorke M. Kvietkauskas lan-

Dėl Tytuvėnų bažnyčios gaisro – milijoninis ieškinys
Vilnius (BNS) – Kultūros paveldo

departamentas (KPD) siekia pateikti
2,78 mln. eurų civilinį ieškinį dėl Ty-
tuvėnų bažnyčios gaisro.

KPD siekė, kad kaip atsakovai į ci-
vilinio ieškinio bylą būtų įtraukti tech-
ninis prižiūrėtojas Vytautas Liubi-
nas, statybų vadovas Voldemaras Mo-
tiekaitis ir projektų vadovė Regina
Tumpienė. Jiems buvo iškelta bau-
džiamoji byla dėl neatsargumo bei
tarnybos pareigų neatlikimo, tačiau
apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs

teismas nusprendė ją nutraukti dėl se-
naties. Šis sprendimas apskųstas Aukš-
čiausiajam Teismui.

KPD atstovė Rasa Šimkūnaitė įsi-
tikinusi, kad minėti specialistai ne-
padarė to, ką privalėjo, todėl turi kar-
tu atlyginti didžiulius nuostolius.

Kaltu dėl gaisro šiuo metu yra
pripažintas buvęs ansamblio prie-
vaizdas Pranas Jurkaitis. Jam 2017
metų pabaigoje buvo skirta vienerių
metų laisvės atėmimo bausmė, o jos
vykdymas atidėtas pusantrų metų.

Reikalinga pagalba Baltijos jūros ruoniams
Vilnius/Klaipėda (Novaturo inf.)

Kasmet Baltijos jūros pakrantėje ran-
dama daug sužalotų, nuo žmogaus
veiklos nukentėjusių paukščių, ruonių
ir daugiau nei 20 paklydusių ir išse-
kusių jų mažylių. Nukentėję gyvūnai
yra gydomi Lietuvos jūrų muziejuje, ta-
čiau čia nėra specializuotų patalpų jų
gydymui ir reabilitavimui. 

Kelionių organizatorius „Nova-
turas” pradeda bendradarbiauti su
Lietuvos jūrų muziejumi ir įgyvendi-
na paramos rinkimo kampaniją, skir-
tą moderniam Baltijos jūros gyvūnų
reabilitacijos centrui įkurti. 

Lietuva turi apie 90 km ilgio Bal-
tijos jūros pakrantę, tačiau šalyje nėra
specialios įstaigos, kurioje gyvūnai
būtų gydomi, slaugomi ir išmokomi gy-
venti laisvėje. Baltijos jūros ruoniai gy-
domi Lenkijoje, Vokietijoje, o Lietuvoje
tokios „ligoninės” nėra. 

Kelionių organizatorius „Nova-
turas” misiją vykdys visose Baltijos ša-
lyse. Perkant organizatoriaus kelionę
internetu arba kelionių agentūroje,

klientai galės prisidėti 3, 5 ar 10 eurų
savanoriškai socialinės atsakomybės
įmoka, o surinktos lėšos bus perveda-
mos Lietuvos jūrų muziejui. 

„Baltijos pilkieji ruoniai – reta
ir nykstanti rūšis. Šie ruoniai Baltijos
jūroje gyvena jau 10 000 metų ir nuo
kiekvieno mūsų indėlio priklauso, ar
jie čia išliks Baltijos jūroje, savo na-
muose”, – prie projekto prisijungti
kviečia įmonės vadovė.

Po uragano Doriano nukentėjo 70 tūkst. žmonių 
Nassau (ELTA) – Uraganui Do-

rianui nusiaubus Bahamas, dešim-
tims tūkstančių žmonių reikalinga
pagalba maistu, vandeniu ir vaistais,
skelbė Jungtinės Tautos (JT).

JT humanitarinių reikalų vadovas
Mark Lowcock apsilankė Bahamų sos-

Bendruomenių Rūmai balsavo už „Brexit“ atidėjimą
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos Bendruomenių Rūmai rug-
sėjo 4 d. balsavo už „Brexit” atidėjimą
iki 2020 metų sausio 31 dienos, jei ne-
bus pasiekta išstojimo sutartis su ES.
Taip jie pasipriešino premjerui Boris
Johnson, kuris vėliausiai spalio 31-ąją
nori išvesti šalį iš Bendrijos, esant
reikalui – ir be sutarties.

Įstatymas įpareigoja B. Johnson
prašyti trims mėnesiams atidėti šalies
išstojimą iš ES, jei iki spalio 19 dienos
nebus ratifikuotas susitarimas su ES.
Susitarimui tada vienbalsiai dar turės
pritarti likusios 27 ES narės.

Dabar dėl įstatymo tarsis Lordų
Rūmai.

B. Johnson po balsavimo Ben-
druomenių Rūmuose kalbėjo apie „ka-

pituliacijos” įstatymą ir pareiškė, kad
dabar tauta turi nuspręsti, ar jam, ar
opozicijos vadovui vykti į Briuselį de-
rėtis dėl „Brexit”. Kartu jis pateikė ini-
ciatyvą dėl naujų rinkimų, kurie turėtų
įvykti spalio 15 dieną. Kad rinkimai
būtų surengti, tam turi pritarti dviejų
trečdalių parlamentarų dauguma.

B. Johnson pabrėžė nenorįs naujų
rinkimų, kaip to nenori ir šalis, tačiau
Bendruomenių Rūmai esą verčia jų im-
tis. 

Jei jis po rinkimų dar bus prem-
jeras, Jungtinė Karalystė spalio 31
dieną išstos iš ES, pakartojo B. John-
son.

Savo paramą B. Johnson dar kar-
tą pareiškė JAV prezidentas Donald
Trump. 

Teismas paleido įtariamąjį MH17 numušimo byloje
Kijevas (ELTA) – Ukrai-

nos teismas rugsėjo 5 d. pa-
leido vyrą, įtariamą prisidėjus
prie „Malaysia Airlines” rei-
so MH17 numušimo 2014 m.

Ukraina Volodymyrą Ce-
machą, kaltinamą kovojant
su prorusiškais separatistais
šalies rytuose, sulaikė birželį.
Manoma, kad jis yra prisidė-
jęs prie MH17 reisą vykdžiu-
sio „Boeing 777” numušimo.

Europos Parlamentas
(EP) jį vadino pagrindiniu įta-
riamuoju MH17 numušimo
byloje ir prašė Kijevo leisti Ny-
derlandų prokurorams jį ap-
klausti.

V. Cemachas, prireikus,
turės atvykti apklausai, įta-
riamasis taip pat pasižadėjo
neišvykti.

V. Cemachas yra ukrainietis, ku-
ris, kaip manoma, vadovavo pasiskel-
busios Donecko Liaudies Respublikos
oro gynybos būriui netoli Snižnės gy-
venvietės Rytų Ukrainoje.

Būtent ten 2014 m. buvo numuštas
MH17. Katastrofos metu žuvo 298 žmo-
nės, daugiausia – olandai.

Nors jo vaidmens numušant
MH17 Ukraina niekada nepatvirtino,
40 europarlamentarų paprašė šalies
prezidento Volodymyro Zelenskio už-
tikrinti, kad jis galės duoti parodymus
Nyderlandų vadovaujamai Jungtinei
tyrėjų komandai (JIT).

Rusijos ir Ukrainos žiniasklaida

kėsi viename didžiausių pasaulyje
amerikiečių avangardinio filmo ar-
chyvų – Jono Meko „Anthology Film
Archives”, miesto kultūros departa-
mente, dalyvavo išeivijos menininko
Vytauto Igno parodos atidaryme, su-
sitiko su Susivienijimo lietuvių Ame-
rikoje ir Tautos fondo atstovais.

Čikagoje rugsėjo 7–10 d. ministras
viešės Illinois universitete Čikagoje, Či-
kagos poezijos fonde, Lemonte susitiks
su Pasaulio lietuvių centro vadovybe. 

University of  Illinois, kuriame
dėstoma ir lietuvių kalba, kultūros
ministras dalyvaus diskusijoje.

Taip pat suplanuoti kultūros mi-
nistro susitikimai su kitų JAV kultūros
ir meno įstaigų atstovais aptarti ben-
dradarbiavimo galimybių.

Baltijos jūrą žvalgo Lietuvos ir JAV kariai
Vilnius/Klaipėda (KAM inf.) –

Lietuvos karinės jūrų pajėgos kartu su
JAV kariais pradeda tyrinėti Baltijos
jūros dugną ir pakrantę.

„Tai daroma tam, kad mes savo
vandenyse jaustumėmės pilnateisiais
šeimininkais”, –  sakė Lietuvos kari-
nių jūrų pajėgų štabo viršininko pa-
vaduotojas civilių ir kariškių ben-

dradarbiavimui Ramūnas Kažerskas.
Stebėjimo darbus ant kranto šiuo-

se paplūdimiuose vykdys Lietuvos ir
JAV karių grupės.

Darbus planuojama vykdyti švie-
siu paros metu iki rugsėjo 27 dienos, o
surinktą informaciją naudoti kari-
niais tikslais bei perduoti jūrinin-
kams.

Lietuvoje – pasaulinė NT paslaugų įmonė JLL
Vilnius (BNS) – Lietuvoje kuria-

si JAV kapitalo pasaulinė nekilnojamo
turto (NT) paslaugų bendrovė „Jones
Lang LaSalle” (JLL).

Bendrovės „Jones Lang LaSalle
Lithuania” vadovas – Stephen Lawlor.

Pagrindinė JLL būstinė yra Či-
kagoje, Illinois valstijoje.

JLL ištakos siekia 1783 metus, da-
bartinė bendrovė buvo sukurta 1999
metais. Didžiausių pagal pajamas JAV
bendrovių sąraše „Fortune 500” JLL
užima 189 vietą.

JLL korporacijos įmonėse visa-
me pasaulyje dirba apie 90 tūkst. dar-
buotojų.

tinėje Nassau, kur susitiko su premje-
ru Hubert Minnis ir aptarė JT paramą. 

JT skyrė 1 mln. dolerių iš savo ne-
atidėliotinos pagalbos fondo, kad nu-
kentėjusiems būtų suteikta pagalba.

Dorianas smogė Bahamoms kaip
penktos kategorijos uraganas.

Honkongo vadovė ragina atnaujinti dialogą
Honkongas (ELTA) – Honkongo

vadovė Carrie Lam kreipėsi į protes-
tuotojus, ragindama nutraukti de-
monstracijas. Nors rugsėjo 4 vakarą C.
Lam paskelbė atšaukianti ekstradici-
jos įstatymą.

Pekino remiama C. Lam paskelbė,
kad atsisako ekstradicijos įstatymo,
kuriuo būtų leista Honkongo įtaria-
muosius teisti žemyninėje Kinijoje. 

Nuo birželio į Honkongo gatves iš-
ėjo milijonai žmonių – tai buvo di-
džiausias Kinijos valdžiai tekęs iššūkis
nuo to laiko, kai Honkongą 1997 metais

šaliai perdavė britai. 
Demonstracijos prieš ekstradicijos

įstatymą vėliau peraugo į platesnį
prieš vyriausybę nukreiptą protestą,
kuriuo aktyvistai reikalavo daugiau
demokratinių teisių. 

C. Lam protestuotojus paragino
pradėti dialogą su miesto valdžia, o
nuosaikiems protestuotojams patarė
atsiskirti nuo karingesniųjų sąjungi-
ninkų, kurie per pastarąsias 14 savai-
čių esą dažnai įsiveldavo į ginčus su
riaušių policija.  Tačiau protestuotojai
ir toliau planuoja demonstracijas.

Teismas paleido vieną svarbiausiųjų lainerio MH17
numušimu įtariamąjį Ukrainos pilietį V. Cemachą.

Bellingcat  nuotr. 

Įmonė rems Baltijos ruonių „ligoninės” sta-
tybą. Kauno diena nuotr. 

anksčiau skelbė, kad Maskva reika-
lauja, jog V. Cemachas būtų perduotas
Rusijai – jį siekiama įtraukti į pla-
nuojamą apsikeitimą kaliniais. Pagal
planą, Rusija ketina mainais paleisti
kelis aukšto rango ukrainiečius.

Nyderlandų EP narė Kati Piri tvir-
tino, kad reikalavimas apsikeisti V.
Cemachu yra „keistas”, o tai esą „rodo,
kad Rusijos vyriausybė nori neleisti
įtariamajam stoti prieš teismą”.

Nyderlandų tyrėjai išsiaiškino,
kad „Boeing 777” orlaivis buvo nu-
muštas BUK priešlėktuvine raketų
sistema, kuri į Snižnę buvo atgabenta
iš Rusijos kariuomenės 53-osios prieš-
lėktuvinių raketų brigados.
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Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos sirgaliai – geriausi 

„Antra religija: pamišę Lietuvos
sirgaliai yra geriausi pasaulio čem-
pionate”, – tokia antrašte pasipuošė
Australijos „Fox Sports” tinklalapis
prieš rungtynes su Lietuva. Kengūrų
šalies žurnalistai nepaliauja žavėtis lie-
tuvių aistruoliais.

,,Įsivaizduokite, kad žaidžiate namų
arenoje, bet varžovų sirgaliai visiškai
apverčia situaciją aukštyn kojomis.
Buvo klausimas, kiek lietuvių keliaus
į kitą pasaulio kraštą stebėti savo ko-
mandos pasaulio čempionate. Atsaky-
mas yra akivaizdus, kai įžengi į Don-
guano krepšinio centrą. Ten yra gru-
pelės Australijos, Kanados ir Senegalo
sirgalių, bet jie yra greitai sugėdijami
smarkios žalios bangos. Apie 300 Lie-
tuvos aistruolių būna arenoje, jie susi-
jungia tribūnoje. Būgnai, išdažyti vei-
dai, kepurės – atrodo, kad jie ruošiasi ka-
rui”, – įspūdžiais dalijasi „Fox Sports”.

Australai aprašė, kaip lietuviai
,,riaumoja” savo himną ir skanduoja
šalies vardą. „Per visas rungtynes jie
neprisėda, o per minutės pertraukėles
per visą tribūną išsiskleidžia milži-
nišką Lietuvos vėliavą, kuri plevėsuo-
ja pirmyn ir atgal pagal būgnų ritmą”.
Lietuvos sirgaliams komplimentų ne-
gailėjo ir Australijos rinktinės žaidėjai. 

„Fox Sports” rašo, kad Lietuvos
sirgalių tribūnoje žmonės yra įvai-
rūs: jauni ir vyresni, angliškai kal-
bantys ir bendraujantys tik gimtąja
kalba. „Tai lyg antra religija. Mes my-
lime krepšinį ir važiuojame paskui
savo rinktinę kad ir kur ji vyktų”, –
australams pasakojo aistruolis Ei-
mantas. 

Lietuvos sirgalių niekas nesu-
stabdo nuo keliavimo paskui savo rink-
tinę – net atstumas. „Fox Sports” pri-
mena, kaip 2000 lietuvių sugužėjo į pa-
saulio čempionatą Ispanijoje 2014-ai-
siais ar kaip 10 tūkstančių mūsų šalies
aistruolių vyko į Rygą 2011-aisiais ste-
bėti U-19 čempionato finalinių kovų.

Lietuvos trijulių rinktinė tapo Vengrijoje pasibaigusio Europos 3x3 krepšinio čempionato prizininke.
Mažajame finale mūsiškiai 21:18 palaužė Ispanijos krepšininkus ir iškovojo bronzos medalius.

Europos pirmenybėse Lietuvą atstovavo rinktinė, kurioje rungtyniavo Aurelijus Pukelis, Ša-
rūnas Vingelis, Paulius Beliavičius ir Marijus Užupis.
Ketvirtfinalyje Lietuvos rinktinė 21:9 nugalėjo šeimininkus vengrus, o pusfinalyje 19:20 ne-

atsilaikė prieš serbus.

Šalies elitas ir visuomenė yra vieningi dėl įtakingiausiųjų
sporto srityje. Trečius metus iš eilės sudarytame įtakin-
giausių šalies sporto atstovų reitinge neabejotinas lyde-
ris – legendinis Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis. Kaip
ir pernai, antroje vietoje Kauno „Žalgirio” strategas Šarūnas
Jasikevičius. 

Kaip ir pernai – elito reitingo pirmoje vietoje – Lie-
tuvos krepšinio federacijos prezidentas A. Sabonis.
Šiemet jis surinko 650 balsų. „Sunku, pasakyti, ko-

dėl jo autoritetas metai iš metų neblėsta, to reiktų žmonių
klausti. Manau, kad Arvydo darbai patys kalba už save. Gal
ne visi suprantame, kokį žmogų turime šalia savęs. Geresnio
vadovo negali būti”, – apie Lietuvos sporto legendą, šalies
krepšinio federacijos vadovą kalbėjo šios federacijos ge-
neralinis sekretorius Mindaugas Špokas. 

Antroje vietoje „Žalgirio” strategas Šarūnas Jasi-
kevičius, kuriam tiek pernai, tiek šiemet dėmesio nesti-
go. Krepšinio specialistas dar bent vieną sezoną tęs dar-
bus Kaune. Šiemet Š. Jasikevičiaus sąskaitoje – 561 bal-
sas. 

Šiemet trečioje vietoje – Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzine-
vičiūtė (398 balsai). Lietuvos tautiniam olimpiniam ko-
mitetui (LTOK) vadovaujanti 53-ejų metų D. Gudzinevi-
čiūtė pateko tarp tų, kurių rankose – svarbiausi olimpi-
nio judėjimo sprendimai: pernai ji tapo Tarptautinio olim-
pinio komiteto nare. Ketvirtoje reitingo vietoje – ralio lenk-
tynininkas Benediktas Vanagas (333), penktoje – dukart
olimpinis čempionas, politikas V. Alekna (326). Šeštoje vie-
toje – šiemet karjerą baigusi Londono olimpinė čempio-
nė Rūta Meilutytė (306), kuri pernai reitinge buvo trečia,
septintoje pozicijoje – Lietuvos rinktinės ir Memphis
„Grizzlies” aukštaūgis Jonas Valančiūnas (265), aštunto-
je – pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis
(163), devintoje – dar viena olimpinė čempionė Laura Asa-
dauskaitė-Zadneprovskienė (155), o įtakingiausiųjų de-
šimtuką užbaigia parolimpinis čempionas, Lietuvos pa-
rolimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius (135).

Lietuvos sporto įtakingiausieji –  Š. Jasikevičius. ir A. Sabonis (d.)

Pasaulio krepšinio čempionatas: 
žalia banga užliejo Kiniją

Sporto įtakingiausieji: greta 
krepšinio legendos – ir Kauno 
„Žalgirio” pergalių simbolis

Australijos rinktinės trenerio asis-
tentas Lucas Longley pasakojo, kad
pats žavisi Lietuvos krepšinio sirgaliais:
„Myliu Lietuvos krepšinio kultūrą. Ji
– viena geriausių pasaulyje. Tai, kaip jie
kovoja dėl savo šalies, net ir šalia vieš-
bučio. Jie nevaikščioja nuleidę galvų ir
rūškani, jie mėgaujasi gyvenimu.

,,Fox Sports” žurnalistas rašo, kaip
Lietuvos rinktinės sirgaliai apdova-
noja plojimais savo krepšininkus po
kiekvienų rungtynių: „Tai daugiau nei
tiesiog santykis tarp krepšininkų ir

aistruolių. Kartais tai – daug daugiau”.
„Didžiuojuosi, kad esu lietuvis.

Wow. Viešbutyje vaikštai ir žiūri, kad
gali lietuviškai su visais susikalbėti.
Ačiū fanams”, – už skanduotes dėkojo
nacionalinės komandos vyriausiasis
treneris Dainius Adomaitis.

Kitos rinktinės tokio užnugario
Donguane neturi. Kukliausios – Sene-
galo palaikymo pajėgos, kurias sudaro
keliolika sirgalių. Kanados krepši-
ninkus atlydėjo keliasdešimt aistruo-
lių, o australus – keli šimtai.

,,Žūtbūtinė” lietuvių akistata su prancūzais – šiandien, šeštadienį. FIBA nuotr

Bronzinis Lietuvos rinktinės ketvertukas.

Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė iškovojo 
Europos čempionato bronzą
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Lietuva – didesnė!

RASA SĖJONAITĖ 

Teatro ir kino režisierė Ramunė
Kudzmanaitė jau kuris laikas gy-
vena tarp dviejų šalių –  tarp Lie-

tuvos ir Kinijos, Vilniaus ir Pekino. Kaip
pati kūrėja sako, ji smalsi naujoms pa-
tirtims, kelionėms, atradimams, o ypač
ją vilioja egzotiškos, nepažįstamos, to-
 li mos šalys su sena kultūra ir kitokiais
nei mūsų papročiais, religija. „Pa saulis
didelis ir labai įdomus, o mūsų gyveni-
mai, žinia, bėga gana greitai, tad pasi-
taikius progai, aš ja pasinaudo jau. Su-
žinojusi, kad  prodiuserinė kom panija
‘Magnificent Culture’ Pekine ieško eu-
ropietės režisierės naujam spektakliui,
dalyvavau konkurse. Išsiunčiau savo CV,
savo darbų įrašus, nuotraukas ir kon-
kursą laimėjau”, – pradeda pasakojimą
apie save R. Kudzmanaitė, kurios Peki-
ne statytas spektaklis „Naujas laukas”
buvo pripažintas geriausiu 2017 m. Ki-
nijos naujosios dramaturgijos pasta-
tymu (Awarded Best New Drama of
year 2017 by China Association of Per-
for ming Arts at the 2018 China Perfor-
ming Arts EXPO in Beijing, China).

Kai nuvykote į Kiniją, ar Jūsų kinai ko-
legos žinojo ką nors apie Lietuvą?

Sakoma, kad niekas šioje žemėje
nevyksta atsitiktinai. Mano spektaklių
prodiuseris Wang Keran prisipa žino,
kad seniai seka Baltijos šalių politiką
ir žino labai daug apie Lie tuvos „dai-
nuojančią revoliuciją”. Ma nau, ne jis
vienas sekė mūsų išsivada vimo kelią.
Juk kaip įrodymas –  Hon kongo žmo-
nių grandinė rugpjūčio 23 d., inspi-
ruota „Baltijos kelio”. 

Kokiame mieste tenka daugiau siai
praleisti laiko?

Kinijoje praleidžiu nuo dviejų iki
penkių mėnesių per metus, priklauso-
mai, kiek ten turiu darbo. Daž niau siai
dirbu Pekine, nors su teatrinė mis gast-
rolėmis ir kino filmavimu jau apke-
liavau daugybę miestų. Pe kinas, pagal
2019 m. apskaitą, yra tre čias pagal
dydį pasaulio miestas, turin tis apie 25
milijonus gyventojų. Tai Šiaurės Ki-
nijos metropolis, galintis pasididžiuo-
ti itin sena istorija, prasi dėjusia net I

tūkstantmetyje pr. m. e., kai dar buvo
minimas Džing vardu. Iš savo 3000 gy-
vavimo metų Pekinas, ar ba Beijingas,
800 m. yra Kinijos sos tinė.

Matyt, laikino turisto akimis Pekinas
vienoks, o štai ilgiau jame pabuvus, jis tur-
būt atsiskleidžia kur kas plačiau?

Pekinas yra didelių kontrastų
miestas, kuriame sėkmingai klesti mi-
 lijoninis verslas ir vargstantys paprasti
žmonės. Gali išeiti po vaka rienės pra-
bangiausiame restorane su verslo at-
stovais ir papulti į taksi, ku riame vai-
ruotojas spjaudysis pro lan gą. Tarp
dvidešimt penkių milijonų yra labai
daug mažą išsilavinimą turinčių žmo-
nių. Žmonių yra tokia gau sybė, kad pro
tave nuolatos kažkas lekia, važiuoja,
eina. Pirmą kartą at važiavusi bijojau
pereiti per gatvę be kieno nors palydos.
Kelių eismo tai syklių Pekine beveik
nėra. Gatvės pilnos dviratininkų, mo-
torolerių vai ruo tojų, kurie nesilaiko
eismo taisyklių, lenda ten, kur įmano-
ma pralįsti. Jie nedėvi ne tik šalmų, bet
nei šviesiu, nei tamsiu paros metu ne-
jungia jokių transporto priemonės švie-
sų. Kasdien matydavome po kelis tokius
dviratininkus, partrenktus automobi-
lio. Man buvo nesmagu suvokus, kad
Kinijoje žmogaus gyvybė nėra ypatin-
ga vertybė, nes mirus vienam jį tuoj pat
pasiruošę pakeisti tūkstan čiai. Čia
daug beraščių, žmonių be as mens ta-
patybės. Kinijai priėmus vie no vaiko
politiką moterys vis tiek gim dė daugiau
vaikų ir tiesiog jų ne registruodavo, –
taip atsirado daug žmo nių, neturinčių
svarbiausio as mens dokumento – paso.
Tačiau Pe kinas yra labai modernus ir
gražus miestas, jaukus gyvenimui ir Ki-
nijos kultūrinio paveldo studijoms.
Mane supantys menininkai ir prodiu-
seriai yra labai malonūs, kultūringi ir
išsi lavinę žmonės, besidomintys Euro -
pos ir Amerikos kultūra bei paveldu.
Tai smalsūs ir draugiški žmonės, su ku-
riais smagu dirbti ir gyventi.

Šiek tiek papasakokite apie įgyve ndin-
tus kūrybinius sumanymus.

Viskas prasidėjo nuo spektaklio
„Naujas laukas”, kurį pastačiau Pe-
 kine 2017 m., ir, kaip juokauja mano pro-
diuseris Wang Keran, tapau pa sau line
teatro „žvaigžde”. „Kodėl pa sauline?” –
p a k l a u s i a u .  „ K i n i j a  i r  y r a  v i s a s  pasau-
lis”, – atsakė. Manau, ši tas požiūris ki-

Lietuvė režisierė Kinijos teatre savaip „kovoja” su politine cenzūra

Ramunė Kudzmanaitė su vyru Antanu Zabielavičiumi New Yorke.

Su kolegomis Pekine. Asmeninio archyvo nuotraukos

niečiams būdingas. Ki nijos teatrinė vi-
suomenė vieningai pripažino, kad tai
yra pirmas pavy kęs užsieniečio reži-
sieriaus spektaklis istorine tematika.
Jie buvo labai nustebinti. Aš taip pat.
Pjesėje kalbama apie Kultūrinės revo-
liucijos laikų kaimo gyvenimą, bad-
metį ir šaltį, bet nieko politiško, kritiš-
ko rodyti spektaklyje nebuvo galima.
Buvo scena su raudonomis Mao kny-
gutėmis, kurias privalėjo nešiotis kiek-
vienas Kinijos gyventojas tuo metu, ir

policininku, ieškančiu prapuolusios
uošvės. Ta čiau buvo liepta ją išimti, nes
scena, ko gera, buvo perdaug ironiška.
Spek taklis yra apie tai, kad Kinijoje kul-
 tūrinės revoliucijos laikais moteris ne-
turėjo jokių teisių šeimoje. Ši tra dicija
tebėra gaji iki šiol, o Mao Dze dungo lai-
kais buvo labai gyva. Tėvai supiršdavo,
ir jaunieji vienas kitą pa matydavo tik
vestuvių dieną. Žino ma, nebūtinai at-
sirasdavo meilė ir su pratimas. Na, o pje-
sėje jaunam vy riškiui tiesiog nepatin-
ka jo jauna žmo na. Jis pabėga į miestą
ir įsijungia į revoliucinę veiklą. Jauna
mote ris lieka viena su uošve. Grįžti
pas tėvus, į savo šeimą, Kinijos moterys
negali – jų niekas nepriims, tai didelė
gėda. Be to, jeigu vyras paliko moterį ir
susirado kitą, tai dar didesnė gėda. Ji to-
liau privalo gyventi su uošve, bū ti jos že-
minama tarnaite, dirbti visus ūkio dar-
bus. Kelis kartus vyras grįžta, ji bando
nesėkmingai kovoti už jo meilę. Pjesė
baigiasi tragedija – mo teris nužudo
uošvę, tokiu būdu tarsi išsilaisvindama
ar net protestuoda ma prieš beteisę pa-
dėtį. Klausiau pje sės autorės Wan Fang,
nes buvo sun ku suprasti, ar ji smerkia
tą moterį, ar ne, bet atsakymą irgi buvo
sunku suprasti. Ji mano, kad tos moters
ateitis kalėjime. O aš sukūriau spek-
taklį, kaip įprasta lietuviškame teat re,
su metaforomis ir potekstėmis, kad čia
iš tiesų buvo nužudyta senoji Kinija su
jos pasenusiais papročiais. Nužudyta
uošvė prisikelia plaukiodama žuvele,Kinijoje režizierei teko prisiminti Ezopo kalbą.
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prie jos prisijungia ir kiti personažai.
Kinų žiūrovai suprato šią metaforą
kaip laisvės siekį, kad laisvė netoli, tik
reikia nepasiduoti. Pjesė įdomi ir šiltai
aprašytomis to laikmečio kaimo gyve-
nimo scenomis bei papročiais, kuriuos
buvo įdomu studijuoti ir režisuoti.

Šių metų gegužę pastačiau tos pa-
 čios autorės pjesę „Ar tu vis dar groji gi-
tara”. Tai pjesė apie dukters ir tėvo san-
tykius. Dukra, nepaklausiusi tė vo, iš-
teka už jo nemėgstamo žento, ir tėvas at-
sisako giminystės ryšių. Pje sės pra-
džioje matome sergantį vėžiu seną tėvą,
o dukra po dvidešimties me tų tylos at-
eina bandyti susitaikyti su juo, kol jis
dar gyvas. Spektaklio metu prabėga vi-
sas jų bendras gyvenimas, jie susitaiko,
dukra galų gale išsiskiria su jai neišti-
kimu gražuoliu aktoriumi, savo vyru.
Pasirodo, tėvas buvo teisus, deja, tik po
jo mirties duk  ra tai suprato. Tuo šita
pjesė man ir buvo įdomi, kad mes daug
ką su prantame tik kai nebetenkame ar-
ti mųjų. Turėjau tokį lyg paraginimą
žiū rovams – būti su tėvais ir artimai-
 siais, kol jie dar čia, nelaukti kol bus per
vėlu. Beje, Kinijoje dirbu kartu su savo
vyru Antanu Zabielavičiumi – jis yra
visų spektaklių scenografas.

Tarp šių spektaklių 2018 m. to paties
prodiuserio kvietimu Kini joje nufilmavote ir
savo pirmąjį vaidybinį filmą vaikams.

Tai miuziklas vaikams „Daina
apie laukinius šunis” („Liulango C ̌y
Go”). Filmo siužetas  paprastas – na mi-
nis šuniukas pasimeta, ji ̨ gaudo šun-
 gaudžiai, išgelbėja laukinis šuo Lu kas,
ve ̇liau jis netyc ̌ia išduoda lau kiniu ̨
šunu ̨ buveine,̨ ir i ̨ ją is̨iveržia tie patys
šungaudžiai, bet dabar jau na minis šu-
niukas stoja į kova ̨ prieš šungaudžius
su savo laukiniais broliais. Kinai negali
nieko tiesiai kriti kuoti, todėl jie, kaip
ir mes sovietiniais laikais, mene pasi-
telkia Ezopo kalbą. Mano laukiniai
šunys irgi turi potekste ̨ – jie laisvi ir ko-
voja prieš valdžios statytinius. Filmo
premjera numatyta 2019 m. pabaigoje. 

Ar turite kūrybinių projektų, kuriuos ar-
timiausiu metu žadate įgyvendinti?

Šių metų gruodį Pekino teatre bus
pristatytas dar vienas mano darbas
taip pat istorine tematika – „Nau joji ar-
batinė”. Tai gerai kiniečiams žinomo ir
mėgstamo skaudaus likimo dramatur-
go Lao Še pjesės „Arbatinė” tęsinys. Pje-
sę „Naujoji arbatinė” pa rašė žurnalis-
tė Che Lulu. Tai labai drą si pjesė, ana-
lizuojanti sunkiausius tris Kinijos lai-
kotarpius – kultū rinės revoliucijos pra-
džią, įvykius Tiananmenio aikštėje
mirus premje rui Džou Enlai ir Den
Siaopinui užėmus jo vietą, kai prasidėjo
pirmieji slapti protestai šalyje. Naktį
žmonės Tiananmenio aikštę nuklodavo
gėlių vainikais. Valdžia tai draudė,
bandė gaudyti ir teisti nepaklusniuo-
sius. Ir trečias laikotarpis – tai ekono-
minio atšilimo laikai valdant demok-

kvailė politinė cenzūra. Bet džiugina
tai, kad jauni aktoriai, nežinoję net apie
taikių žmonių sušau dy mą Tiananme-
nio aikštėje 1989 m., iš metant scenas
verkė dėl neteisybės, suvokę, kokioje
priespaudoje jie gy vena. Kas nelabai
domisi Kinijos gyvenimu, turėtų žinoti,
kad Kinijoje blokuojamas „Google” ir
„YouTube” bei kiti laisvi interneti-
niai tinklai. Todėl čia jauni žmonės, ku-
rie ir taip nesidomi istorija, dažnai ma-
žai žino apie chunveibinus, kultūrinę
revoliuciją, žudynes ir t. t. Jie žino tai,
ką jiems dėsto mokykloje – sukurtą is-
to riją. Mano jaunos vertėjos su pagar-
ba Mao vadina „mūsų pirmininkas” ir
mano, kad jis buvo labai geras šalies va-
dovas, išlaisvinęs liaudį. Iš tiesų nela-
bai suprantu, ar jos taip mano iš tik-
rųjų, ar taip įtikinamai vaidina iš bai-
mės. Bet kasmet padėtis keičiasi, žmo-
nės laisvėja ir kalba vis drąsiau ir
laisviau. Džiaugiuosi, kad savo spek-
 takliais kažkiek prie to prisidedu.

Kinų publika. Kokia ji? 
Kinų publika yra ganėtinai iš pru-

 susi ir labai jautri. Dažnai matau ver-
kiančius ar besijuokiančius žiū ro vus.
Nors pačių kinų teatras silpno kas, bet
ten nuolat gastroliuoja geriau sios pa-
saulio trupės. Vien kompanija, kurioje
dirbu, kasmet atveža geriausiu pripa-
žintą tarptautinio Avinjono teatro fes-
tivalio spektaklį. Na, o tokių kompani-
jų, organizuojan čių gastroles pusantro
milijardo žmo nių turinčioje šalyje, yra
labai daug. Man džiugu, kad publika su-
pranta mano spektaklius, metaforas,
ženklus. Po premjeros prieina jauni
žmo nės, dėkoja už spektaklį, už padrą-
sinimą būti savarankiškais ir nepri-
klausomais. Prie tarnybinio įėjimo vi-
sada laukia grupelė gerbėjų su dova-
nomis ir gėlėmis, prašo autografų, fo-
tografuojasi. Nesidrovi duoti patari-
mų, paklausti kas neaišku, pagirti. Lie-
t u voje nėra tokių tradicijų. Prieš prem-
jeras mes visada darome pjesės prista-
tymą publikai. Dramaturgai, aktoriai,
prodiuseriai suruošiame pasiro dymą –
eskizą kokiame nors teatre arba viešo-
je vietoje. Po to būna dis kusija su pub-

lika. Tai publikos labai mėgstami ren-
giniai Kinijoje, visada būna pilnos salės.

Atsidūręs kitoje šalyje, nepa žįstamoje
aplinkoje žmogus susi du ria su integraciniais
sunkumais. Kaip Jums pavyko prisitai kyti?
Galų gale maistas, klimatas juk visai kitoks
nei Lietuvoje.

Blogiausia tai, kad rytą pradedi
žiūrėdamas oro prognozes – ar išei nant
iš namų reikia dėtis kaukę, ar galima
atidaryti langą, nes oro už terš tumas
dažnai labai daug kartų viršija leisti-
ną normą. Sakoma, kad Pekine kasdien
tiek prikvėpuoji blo go oro, lyg būtum
surūkęs du pakelius cigarečių. Bet
prie visko pripranti ir prisitaikai. Aš
visada turiu kaukių, kurias dėvėti
pradedu beveik kiek vieną popietę.
Nors dažniausiai gyvenu viešbučiuose,
bet gal keturis kartus gyvenau ir nuo-
motuose butuose. Pekine gyvenamieji
rajonai yra labai gerai sutvarkyti. Vi-
sur yra par kas, turgus, parduotuvė ir
būtinai kaž kur netoli baseinas. Nors
oras užterštas dėl gausybės automo-
bilių, bet miestas švarus ir žalias bei
pritaikytas pagyvenusiems žmonėms.
Man labai patinka, kaip kiniečiai lei-
džia vakarus. Jie susirenka aikštėse ir
šoka įvairiausius šokius – kas prie
gyvos muzikos, kas su magnetofonu ar
kolonėle, ir kiekvienas praeivis ga li pri-
sijungti ir pajudėti. Rytais, kai aš dar
tik tingiai geriu kavą ir žiūriu pro
langą, dauguma senjorų renkasi parke
čia ar kokiai kitai mankštai, – lėtai, dar-
niai, vienodais kostiumais. Gal todėl jie
visi tokie liekni ir linksmi. Kiniečių
maistas man taip pat labai patinka.
Mes Lietuvoje neturi me tokios įvairo-
vės žolelių ir šakne lių. Mane nustebi-
no tai, kad parduotuvėse beveik visą
erdvę užima vai sių, daržovių ir žolių
skyriai. Tik ne didelės lentynos skirtos
mėsos ir grū dų produktams. Na, o jei
tenka išvažiuoti kur nors į kaimo vie-
tovę, ten ne tik nuostabi gamta, geras
oras, bet ir nepaprastai skanus maistas.
Daž niau siai to kaimo gyventojai kavi-
nei teikia šviežią tofu, žuvį iš tvenkinio
ir daržoves. Ir labai smagu bendrauti
su jų nuoširdžiais gyventojais.

ratiš kes nių pažiūrų komunistų partijos
lyderiui Den Siaopinui. Šita pjesė man
kol kas yra pati įdomiausia ir privertusi
ilgiausiai ruoštis ir studijuoti Kinijos
istoriją, kuri buvo nepaprastai žiauri.
Pjesės pradžioje yra chunveibinų siau-
tėjimo scena, kada jie priverčia mer-
giną apskųsti savo mylimąjį, kad galė-
tų jį suimti. Deja, šitos skaudžios sce-
nos spektaklyje ne liko, bet peržiūros
metu aktoriai vaidino taip gerai, ir
salėje buvo to kia baisi įtampa, kad at-
rodė lempos sprogs. Ko gera, pirmą kar-
tą Kinijos teatro istorijoje teatre buvo
parodyta tiesa. Nors peržiūroje buvo gal
tik trisdešimt žmonių, bet, manau,
visų to vakaro liudininkų sieloje tai
buvo didelis žingsnis link laisvės.

Aktoriai ir žiūrovai supranta laisvės meta-
foras.

Lietuvės režisierės pastatymai Pekino teatrų scenose sulaukė sėkmės ir palankių žiūrovų atsiliepimų.

Su kokiais dar kūrybiniais sunkumais
susidūrėte Kinijoje?

Kol kas teatre negalima kalbėti ir
rodyti Kinijos istorijos ir tiesos. Ne tik
scenos, apie kurią rašiau, bet ir dar
trečdalio spektaklio turėjau atsi sakyti
po peržiūros, kad jis nebūtų už draus-
tas. Cenzūra Kinijoje yra la bai arši. Bet
kuris viešas kūrinys turi gauti Kultū-
ros komisijos leidimą. Pjesė „Naujoji
arbatinė” nebuvo ga vu si tokio leidimo
dėl per atviro isto rijos rodymo, nors
buvo perrašyta tris kartus. Tad iš pra-
džių statėme ją Naujajame universite-
te. Spektaklis buvo rodomas be bilietų
visų aukštų jų mokyklų studentams, ir
tik šį gruodį gavus leidimą jis bus pri-
statytas visuomenei Pekino ir, ko gera,
dar 35 miestų teatruose. Jei 2017 m. dar
galima buvo spektaklyje minėti Mao,
tai šiemet draudžiamos bet kokios po-
litinės temos. Mao Dzedungo ne tik
portretų negali būti, bet ir jo vardo ne-
galima minėti. Tad sunkiausia ir yra
tai, kad po peržiūros tenka išmes ti
daug puikių scenų ir pakeisti jas už-
koduota Ezopo kalba. Panašiai bu vo
Lietuvoje sovietų laikais, kai teatre at-
sirado kodai ir metaforos, kurias su-
prato publika, bet praleisdavo prie- Kadras iš R. Kudzmanaitės vaidybinio filmo miuziklo vaikams „Daina apie laukinius šunis”.



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
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,,Surašymo” nr. 99 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ŠARVUOTIS.

Kryžiažodį išsprendė:
Juozas Zimkus, Orland Park, IL

,,Surašymo” Nr. 98 
Kryžiažodį išsprendė:

Gražina Santoski, Chicago, IL, 
Danutė Bobelis, Plainview, NY

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

SIŪLO DARBĄ

Dora šeima, turinti nuosavą namą Oak
Lawn apylinkėje, gali priimti 1–2 vyres-
nio amžiaus žmones gyventi su pilna
globa, geru lietuvišku maistu. Arba gali
išnuomuoti du kambarius. 

Tel. 630-670-8336

Family owned business hires CDL drivers
and OOPs. Friendly and supportive at-
mosphere, great working conditions, mul-
tilingual dispatchers, good and steady in-
come. We provide new and well-main-
tained trucks and trailers conveniently
located next to the office, parking and our
own truck repair shop.

We are located in 
East Dundee, Illinois on Higgins Rd.

Call office: 224-699-5353 Dan ext. 201,
Ruta ext. 301 or Alex cell: 773-766-6909

SkAitykite 
,,DrAugą” greičiAu! 
www.draugas.org

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
- jgalica@gmail.com – www.mabenka.com
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teAtRŲ iR koNceRtŲ sALėse

      

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ausyse skamba Norma, Amina, Car-
men, Euridice, Cio-Cio-San, Gil da, Vio-
letta ir visa virtinė kitų atmin tinų Maria
Callas operinių partijų. Pa žįstamos jos
iš įrašų, radijo trans lia cijų. Scenoje gar-
siojo soprano ne teko matyti. Graikų kil-
mės, bet JAV gimusi Maria Callas (1923–
1977) – tai XX a. operos Diva iš didžio-
sios raidės. Antros tokios pasaulis nėra
girdėjęs ir gal dar negreitai ateityje iš-
girs.

Šiuolaikinės technolo-
gijos sugeba viską. Jos
dėka auksabalsė dai-

ninin kė šiandien, rugsėjo 7
d., ,,grįžta” į Lyric sceną –
tokią iliuziją mums šį va-
karą sukurs holografinio
vaizdo meistrai. ,,Grįžta”
praėjus 64 metams nuo jos
paskutinio pasirodymo šio-
je scenoje, 42 metams nuo
dainininkės mirties. Skam-
bės genizalios Rossini,  Ver-
di, Gounod bei kitų kom-
pozitorių arijos. Gros
,,Vėjų miesto” pažiba – Ly-
 ric operos orkestras, ku-
riam diri guos Eimear Noo-
ne. Dėka moderniau sios
XXI a. technologijos, ho-
lografinės vizualizacijos ir
stebuklingos teatrinės sce-
nografijos šis pasta tymas
,,Callas in Concert: The Ho-
lo gram Tour” tampa uni-
kalia galimybe patirti tai,
ką laikas, atrodė, negrįžtamai nusine-
šė. Trapioji primadona ,,grįžta” į di-
dingus Civic Opera rū mus hologra-
miniame 3D ekrane – su lazeriais ir
šviesos efektais. Origina lūs solistės
įrašai meistriškai su skait meninti. Me-
lomanai pajus tarsi scenoje dainuoja
gyva Callas.

Čikagos Lyric operos istorijoje
garsioji graikė yra palikusi neišdildo-
 mą pėdsaką. Jos JAV debiutas suta po
su šio teatro atidarymu. Tai buvo Bel-
lini ,,Norma” 1954 metais. Tais pa-
 čiais metais Callas skynė laurus Verdi

,,La Traviata” ir Donizetti ,,Lucia di
Lammermoor”. Po du kartus per dvi
savaites trijose skirtingose operose – tai
buvo negirdėtas vo kalinis ir dramati-
nis proveržis. Lyric 1955 m. sezono
atidaryme Callas at li ko Elviros vaid-
menį Bellini ,,I Puri tani”, paskui –
Leonorą Verdi ,,Il Tro vatore” ir galop
– Cio-Cio-San Pucci ni ,,Madama But-
terfly”. Kai buvo paskelbta, kad ren-
giamas papildomas trečiasis spektak-
lis – bilietai į 3,563 žiūrovus talpinan-
tį teatrą buvo iš pirkti per 98 minutes.
Negirdėtas reiškinys! Paskutinis Ma-
ria Callas pa sirodymas Lyric scenoje
įvyko 1974-aisiais – tai buvo jos rečitalis
su garsiu tenoru Giuseppe di Stefano.

Projekto ,,Callas in Concert” va-
dovas – Stephen Wadsworth. Savo re-
žisuotą pastatymą jis yra rodęs įvai-
riuose teatruose, kuriose kažkada Cal-
las yra dainavusi, tarp jų – La Scala
(Milane), Metropolitan Opera (New
Yorke), Covent Garden (Lon do ne). Per-
nai rudenį ,,Callas in Con cert” buvo ro-
domas Californijoje bei rytiniame JAV
pakraštyje, taip pat Puerto Rico, Mek-
sikoje, Argentinoje, Brazilijoje, Čilėje

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

Legenda, stebuklingai ,,prisikėlusi” iš muzikinio Anapilio

Lyric scenoje šį vakarą
viešpataus Maria Callas

Holograminis koncertas su Roy Orbison ir Maria Callas iš ciklo Jazz at Lincoln Center Frederick P. Rose salėje New Yorke 2018 m. sau-
sio 14 d. Evan Agostini nuotr. 

bei Europoje – Ang lijoje, Belgijoje,
Prancūzijoje, Švieca rijoje, Vokietijoje.
Po Čikagos ,,Callas in Concert” vėl
,,persiris” per Atlantą į senąjį žemyną
ir bus rodomas  Bar celonoje, Berlyne,
Atėnuose, Padova, Paryžiuje, Briuse-
lyje, Rosey, Antver pene bei Nicoje.
,,New York Times” dien raštis apibū-
dino ,,Callas in Con cert” kaip ,,nuo-

stabų bei keistai žavin gą”, o ,,National
Public Radio” išgyrė pastatymą kaip
,,stebėtinai gy vą ir be galo tikrą”.

Daugiau informacijos – lyricope-
ra.org/Callas arba tel. 312-827-5600. Ci-
vic Opera House adresas: 20 N Upper
Wacker Dr. Bilietų kaina – nuo 39 dol.
iki 125 dol. Tai lašas jūroje už at-
 mintiną koncertą!

Maria Callas pirmajame Lyric operos pastatyme – ,,Nor-
ma”, 1954 m.                 Čikagos Lyric Opera archyvo nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

www.draugofondas.org

DRAugo FoNDAs

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

Mieli ,,Draugo” prenumeratoriai ir Draugo fondo rėmėjai,
Dar daug kas iš mūsų prisimena 1944 m. vasarą, kai lietuviams teko

palikti savo namus, savo gyvenimo planus, viską… Tai buvo didysis is-
torinis lietuvių tautos IŠĖJIMAS – EGZODAS. Tais metais į Vakarus pa-
sitraukė apie 60 tūkstančių mokslo, kultūros inteligentijos atstovų – in-
telektualiosios visuomenės. Šiemet mes minime 75-tuosius šio egzodo me-
tus. 

Šiais metais taip pat minime LIETUVIŲ CHARTOS 70-metį. Tai mūsų
išeivijos Konstitucija. Šios datos primena mums ne tik apie sudėtingą
praeitį, bet ir ragina gyventi ateičiai, ieškoti sprendimų tų uždavinių, ku-
rie yra esminiai ir lems tautos, kartu ir mūsų, išeivijos, ateitį.

Prisiminkime šias svarbias datas ir tuos žmones, kurie įdėjo daug jėgų
ir paskyrė daug savo gyvenimo metų, kad lietuvių kultūra būtų išsaugota
ir pratęsta išeivijoje. Pagerbdami jau Anapilin išėjusius kultūrininkus,
savo tėvelius, mokytojus, turėjusius didelės įtakos mūsų gyvenime,
įamžinkime jų atminimą ,,Draugo”  puslapiuose. Parama ,,Draugui” nėra
auka – tik atsilyginimas Jiems už nudirbtus tautos labui darbus.

Draugo fondui 2,700 dol. jau aukojo Donatas Januta, Oakland, CA, gar-
bės narys, iš viso 36,300 dol.

John R. Rapšys, Chicago, IL, garbės narys, 260 dol. aukojo a+a kun.
Walter Mažrimo atminimui pagerbti, jo įnašas iš viso 1,385 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už dosnias aukas.   

Jungtinėse Valstijose žuvusio 27 metų
Beno Bačansko urna atkeliavo į Lietu-
vą. Atsisveikinimas su Benu Skapiškio
kultūros namų salėje – jau šį savaitga-
lį, o pirmadienį po šv. Mišių Skapiškio
bažnyčioje – laidotuvės miestelio ka-
pinaitėse. 

Apie nelaimę, kurios metu už
Atlanto žuvo vaikinas iš Lie-
tuvos, JAV žiniasklaida pa-

sakojo aptakiai. Negyvas užsienietis
dar rugpjūčio 25 dieną buvo rastas Ili-
nojaus valstijos Inos gyvenvietės pa-
kraštyje, prie ten esančių naftos ga-
vybos įrenginių. JAV teisėsauga va-
dovaujasi pirmine išvada, kad lie-
tuvio mirtis nebuvo smurtinė, tu-
ristas prie naftos gręžinio žuvo įvy-
kus nelaimingam atsitikimui. JAV ži-
niasklaidos duomenimis, vaikinas
keliavo iš Nashville į Čikagą. 

,,Facebook” buvo paviešintas
jautrus Beno bičiulių pranešimas
dėl paramos žuvusiojo šeimai: „Be-
nas buvo nuostabus jaunas žmogus
su dideliais tikslais. Šis žmogus buvo
neeilinių sugebėjimų, be proto nuo-
širdus ir geras, meniškas, mokėjo iš-
laikyti ramybę. Kas gali prisidėti

JAUNIMO CENTRE    RUGSĖJO 29 D.
Jubiliejinių metų šventėJubiliejinių metų šventė

Renginys nemokamas. Laukiame visų!  
Prašome registruotis tel.: (630)243-6234 arba el. paštu: lithjesuit@hotmail.com

Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

1 val. p. p.  šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje
Jubiliejinių metų pristatymas ir parodos „Misijų stotelės. Lietuvių

misionierių šimtmečio kelias“ atidarymas Čiurlionio galerijoje, vaišės.

5620 S. Claremont Ave., Chicago IL 60636

Rengėjai: Rėmėjai:

Lietuvių Skautų Sąjunga

JAV žuvęs turistas bus palaidotas Skapiškyje 

finansiškai, kad šeima galėtų par-
vežti kūną ir kad Benas tinkamai at-
sigultų amžino poilsio.” 

Palaikų pargabenimu finansiš-
kai pasirūpino draudimo bendrovė.
Velionio mama pranešė, kad visos lė-
šos, kurias jai spėta pervesti, bus
skirtos Beno atminimo įamžinimui. 

Pagal 15min.lt

Talentingas matematikas Benas Bačans-
kas netikėtai žuvo keliaudamas į Čikagą.

Nuotrauka iš „Facebook” profilio. 



� Rugsėjo 10 d., antradienį, 6:30 val. v. Pal.
J. Matulaičio misijoje Lemonte vyks pirmoji
šio sezono ,,Vyturio” vaikų choro repetici-
ja. Kviečiami vaikai nuo antros klasės. Dau-
giau informacijos tel. 630-965-7317. 

� Rugsėjo mėnesį Čikagos ir jos apylinkių
lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis”
pradeda 61-ąjį sezoną. Kviečiami anksčiau
šokę ir nauji šokėjai. Ansamblyje yra net šeši
įvairių amžių rateliai, šoka nuo mažiausių (3

m.) iki vyriausių (51+). Informaciją apie
ansamblo ratelius ir repeticijų laiką galima
rasti  svetainėje – www.grandischicago.com
arba kreipkitės į ansamblio vadovus –
grandis.vadovai@gmail.com.

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Organizacijas kviečiame užsisakyti stalus.
Teiraukitės tel.: 773-585-9500. 

16 DRAUGAS2019 RUGSėJO 7 D., ŠEŠTADIENIS

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

Let the Cho’ Begin!  
A BENEFIT PIANO CONCERT 

featuring beloved classical & romantic works by 

Frédéric Chopin, Franz Liszt, M.K. Čiurlionis…

Saturday, October 5, 2019 at 7:00 PM
with Greetings from

Jurga Marshall, M.S. PA-C, D.M.S.

Assumption Church
of the Blessed Virgin Mary 

91 Maple Avenue,
Morristown, NJ 07960

Donations are gratefully 
appreciated & will benefit LEARF 

(Lithuanian Education Assistance Relief Fund) 

&  Dr. V. Kudirka Lithuanian School, 
Elizabeth, NJ 

BENEFACTOR RECEPTION FOLLOWING

For further information: Aušra Aleliunaitė-Covalesky  ausra312@hotmail.com
Dr. Rozalija Šomkaitė (973) 763-7622 •  Susan Savaiko (973) 328-2850

Pianist Frances Covalesky 
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Michigan City, IN
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ŠVĘSIME PREZIDENTO A. SMETONOS DIENĄ
2019 m. spalio mėn. 6 d., 12.30 v.v. CST

LIETUVOS SODE -  2055 E Hwy 20, Michigan City, IN

2 v.p.p.  šv. mišios Notre Dame katalikų bažnyčioje, Long Beach, IN
3 v.p.p. Bus rodomas filmas apie A. Smetoną, lauks vaišės

Michiana Village Hall - MI

Rengia Michiana Nemunas ir Lietuvos Universitetų Moterų Asociacija (LUMA)
www.friendshippardens.org - Rima 847-310-2139 - rimabinder@comcast.net


