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Mūsų gyvenimas – teatro uždanga, už kurios tūno didžiausios paslaptys – Rainer Maria Rilke 

,,Džiaze tik merginos” – ne vien
paprastas koncertas – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

New Yorke – Baltijos
šalių filmai – 9 psl. 

Ambasadoriaus taurė – naujiems čempionams

Šeštadienį vakare Lietuvos ambasadoje Washingtone
įvyko iškilmingas kasmetinio Lietuvos ambasadoriaus
taurei laimėti krepšinio turnyro dalyvių pagerbimas ir

nugalėtojų apdovanojimas. Ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas pasveikino naujuosius čempionus – Washingto-
no,  Marylando ir Virginia žvalgybos bendruomenės at-
stovų komandos krepšininkus. Tai yra pirmas kartas isto-
rijoje, kai turnyro nugalėtojais tapo amerikiečių krepšinin-

kai. Jie finale nugalėjo Baltimorės Lietuvių atletų klubą 47:33,
trečią vietą iškovojo JAV lietuvių ,,Joniškio Žiemgala”, ma-
žajame finale nugalėjusi JAV Gynybos departamento ko-
mandą 47:40. Naudingiausiu turnyro žaidėju buvo išrink-
tas Jamaal Thomas iš JAV žvalgybos bendruomenės, re-
zultatyviausiu turnyro žaidėju tapo Benas Veikalas iš „Jo-
niškio Žiemgalos”.

– 5 psl. 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su
pirmąja ponia Diana Nausėdiene lankosi Japonijos
sostinėje Tokijuje, kur yra pakviesti į Imperatoriaus žen-

gimo į sostą ceremoniją. Inauguracijos ritualą, kuris vyks spa-
lio 22 d., antradienį, stebės beveik 200 šalių vadovai.

Spalio 21-ąją, pirmąją viešnagės Japonijos sostinėje To-

kijuje dieną, Prezidentas ir pirmoji ponia susitiko su Japo-
nijos garbės konsulais, Japonijos ir Lietuvos draugystės par-
lamentinės grupės pirmininku Hirofumi Nakasone, Japoni-
jos vyriausybės pareigūnais, buvusiais Japonijos ambasa-
doriais Lietuvoje ir artimiausiais Lietuvos draugais.

– 2 psl. 

Turnyro atidaryme (iš k.): LR ambasados antrasis sekretorius Tadas Kubilius, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir ŠALFASS Centro
valdybos pirmininkas, PLB Sporto komiteto vadovas Laurynas R. Misevičius.                                                     Sauliaus Čirbos nuotraukos

Ambasados rinktinė

Prezidentas G. Nausėda vieši Japonijoje

Lietuvos vadovas ir pirmoji ponia su karališkąja Japonijos šeima.
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Per iškilmingą vakarienę Prezidentas su gar-
bingais svečiais aptarė Lietuvos ir Japonijos dviša-
lius santykius, ekonominį ir kultūrinį bendradar-
biavimą. Lietuva ir Japonija atkūrė diplomatinius
santykius prieš 28-erius metus. Per tą laiką Lietuva
sustiprėjo ir tapo atsakinga Europos Sąjungos bei
NATO nare. Nors Lietuvą ir Japoniją skiria didelis
atstumas, kultūriniai skirtumai, mums pavyko už-
megzti tvirtus, bendromis vertybėmis ir abipuse pa-
garba paremtus ryšius, – sakė Prezidentas, dėkoda-
mas Japonijos Parlamento draugystės su Lietuva ly-
gos pirmininkui H. Nakasone už paramą, pagalbą ir
supratimą visais Lietuvai svarbiais klausimais.

Prezidentas G. Nausėda pirmadienį susitiko su
didžiausios Japonijos elektroninės komercijos ir fi-
nansinių technologijų įmonės „Rakuten” vadovu Hi-
roshi Mikitani. Lietuvos vadovas paskatino inter-
netinio banko valdytojus apsvarstyti investavimo ga-
limybes Lietuvoje – atidaryti verslo būstinę ir pa-
slaugų centrą.

Prezidentas sakė, kad didžiųjų Japonijos verslo
kompanijų žengimas į Lietuvos rinką – natūralus ša-
lių ekonominio bendradarbiavimo tąsos etapas. Jis
yra itin svarbus, stebint aktyvėjančią šalių tarpu-
savio prekybą, bei Japonijai įteisinus laisvosios
prekybos santykius su Europos Sąjunga (ES). H. Mi-
kitani pasiūlyta ne tik įkurti internetinio banko būs-
tinę Lietuvoje, bet ir lietuviškos produkcijos elekt-
roninę platformą, padėsiančią Japonijai dar geriau
pažinti Lietuvoje gaminamos produkcijos pasiūlą.

Prezidentas pristatė palankias sąlygas Lietuvo-
je finansinių technologijų plėtrai, taip pat galimybę
Japonijos kompanijoms Lietuvoje žengti pirmuosius
žingsnius į ES rinką. Šalies vadovas pakvietė Japo-
nijos finansinių technologijų milžinės atstovus ir
visą fintech bendruomenę apsilankyti lapkričio 27–
28 d. Vilniuje vyksiančioje didžiausioje fintech kon-
ferencijoje Baltijos šalyse.

Lietuvos vadovas G. Nausėda, su darbo vizitu vie-
šėdamas Tokijuje, taip pat susitiko su Japonijos Mi-
nistru Pirmininku Shinzo Abe. Susitikime aptartas
Lietuvos ir Japonijos politinis, ekonominis ir kul-
tūrinis bendradarbiavimas, akcentuoti branduolinės
energetikos saugos klausimai.

„Japoniją laikome pagrindine Lietuvos partne-
re Azijoje regione tiek politiniu, tiek ekonominiu at-
žvilgiu. Vertiname šios tolimos kaimynės lyderystę,
puoselėjant globalią taiką ir demokratines vertybes
pasaulyje. Mūsų šalys tolimos, bet jas sieja skaudi pa-
tirtis. Išgyvenome atominių elektrinių katastrofas
ir susidūrėme su jų padariniais. Mūsų patirtis yra
pamoka visam pasauliui, kad būtina deramai įver-
tinti branduolinės energetikos grėsmes”, – teigė Pre-
zidentas. Lietuvos vadovas pasinaudojo proga in-
formuoti Japonijos Ministrą Pirmininką apie Lie-
tuvos energetinio saugumo iššūkius ir Astravo ato-
minės elektrinės keliamą grėsmę.

Susitikime kalbėta apie Japonijos ir ES santykius
tvarios rinkos iššūkių akivaizdoje. Pasidžiaugta, kad,
ES ir Japonijai sutarus stiprinti sujungiamumo
partnerystę, atsivėrė naujų galimybių drauge plėtoti
energetikos ir transporto infrastruktūros projektus.

„Jaučiame sustiprėjusį Japonijos verslo ir fi-
nansinių struktūrų dėmesį Baltijos šalims ir ypač
Lietuvai. Siekiame, kad pasauliniuose konkuren-
cingumo reitinguose aukštyn kylanti Lietuva Ja-
ponijos įmonėms taptų patraukli kryptis investuo-
ti”, – teigė Prezidentas. 

Prezidentas G. Nausėda vieši Japonijoje

Prezidentas G. Nausėda ir pirmoji ponia dalyvauja arbatos gėrimo ceremonijoje.
LR Prezidento kanceliarijos/Roberto Dačkaus nuotraukos

Prezidentas G. Nausėda su Japonijos Ministru Pirmininku
Shinzo Abe.

Susitikime sutarta ir toliau aktyviai plėtoti
dvišalius lazerių, finansų, gyvybės mokslų techno-
logijų ir inovacijų projektus. Siekiant glaudesnio
bendradarbiavimo šiose srityse, vizito Japonijoje
metu pirmoji ponia apsilankė Keio universiteto Me-
dicinos mokykloje, ligoninėje ir Japonijos medici-

ninių tyrimų ir plėtros agentūroje. Šios institucijos
plėtoja glaudžius medicinos tyrimų ir diagnostikos
projektus su Lietuva.

Japonijos Ministras Pirmininkas pasveikino
Lietuvos Prezidentą laimėjus rinkimus ir lankantis
Japonijoje. Jis pasidžiaugė bendromis vertybėmis
grįsta Lietuvos ir Japonijos draugyste, aktyviu eko-
nominiu bendradarbiavimu. Ministras Pirminin-
kas teigė laukiąs puikaus Lietuvos sportininkų pa-
sirodymo Tokijo olimpinėse žaidynėse ir palinkėjo
Prezidentui sėkmingo vizito Gifu mieste.

LR Prezidento dienotvarkėje numatytas susiti-
kimas su Japonijos Parlamento Atstovų rūmų pir-
mininku Tadamori Oshima.

dalyvavimas ir atidarymo kalbos sakymas Lie-
tuvos ir Japonijos verslo forume bei susitikimas su
didžiausių Japonijos korporacijų, planuojančių in-
vesticijas Lietuvoje, vadovais. Prezidentas apsilankys
Chiune Sugihara memorialiniame muziejuje, pa-
dės gėlių prie šio japonų diplomato, kovotojo už tau-
tų laisvę ir žmogaus teises paminklo. Gifu miesto uni-
versitete šalies vadovui bus suteiktas garbės dakta-
ro laipsnis. Šia proga Prezidentas skaitys atvirą pas-
kaitą „Lietuva ir Japonija: kelias pirmyn”.  

Prezidento komunikacijos grupė

Prezidentas G. Nausėda ir pirmoji ponia su artimiausiais Lietuvos draugais.



muose įvairiose vietose. Prisimenu,
kartą teta, kuri buvo likusi gyventi se-
nelių namuose, parodė man ranka ra-
šytą pageltusį popieriaus lapą (atpaži-
nau specifinį tėvo braižą), kuriame
pirmą kartą perskaičiau žodžius „rau-
donasis teroras”. Ką tai reiškia, tik nu-
jaučiau, bet skaičiusi apie tai niekada
ir niekur nebuvau, nes man tokia lek-

tūra nebuvo prieinama ir su disidentais, kurie var-
tojo tokius žodžius, ryšių neturėjau. Tai buvo studi-
jų metai. Tą lapą teta buvo palikusi man tik parodyti,
visą nemažą tėvo užrašų pundą, rastą griaunant dar-
žinę, sunaikino. Parodžiusi sunaikino ir tą paskuti-
nįjį lapą, nes dar buvo gūdūs sovietmečio metai, ir už
tokius žodelius galima buvo nukentėti, – bent taip
manė žmonės.

Mama sakė, kad tėvas buvo jai prasitaręs, jog jam
dešimt gyvenimo metų atėmė suėmimas ir kalinimas
pradžioje Kruonio daboklėje, vėliau Kauno kalėjime.
Iš jo sesers žinau, kad jis Kruonyje, netoli Kauno, su
girininku ir klebonu leido partizanų spaudą (tai ga-
lėjo būti ruošiantis 1941 m. sukilimui). Jau Lietuvos
laikais buvau susiradusi namelį, kur tuomet tėvas gy-
veno. Labai konspiratyvi vieta – už namelio, kuris dar
tebestovi ir yra panašus į vasarnamį, teka upeliukas,
o už upeliuko – miškas. Tada jauna panelė teta, tėvo
sesuo, pridengdavo brolį aktyviai su komjaunuoliais
dalyvaudama „keliant sovietinę kultūrą”. 

Matyt, jau tuomet tėvas buvo sekamas, – Kruonyje
buvo labai aktyvūs komunistai, ten gyveno daug rusų
sentikių, – nes buvo suimtas iškart, kai tik užėjo ru-
sai – 1945 m. vasarį, dar nepasibaigus karui. Esu skai-
čiusi daug politinių bylų KGB archyvuose ir žinau,
kad grįžę okupantai tuojau įniko peržiūrinėti prieš
karą, pirmosios okupacijos metu, savo pačių užves-
tas bylas. Jos vokiečių, matyt, nebuvo naikinamos,
o lietuviai sukilėlių 1941 m., žinoma, nespėjo sunai-
kinti, – per trumpas buvo laikas. Užėję rusai pir-
miausia ėmė suiminėti 1941 m. sukilime ir Sedos kau-
tynėse 1944 m. rudenį, kur lietuviškos divizijos su-
sikovė su raudonąja armija, dalyvavusius žmones.
Tam buvo teikiama ypatinga reikšmė. Tėvo užrašuose
yra išlikę užuominų apie nežmonišką girtų prižiū-
rėtojų elgesį, tyčiojimąsi ir kankinimą. Anot jo sesers,
jį išgelbėjo įtakinga komjaunuolė, kuri tikėjosi, kad
jis ją ves. Išsilaisvinęs pasitraukė iš to krašto, kurį
laiką slapstėsi gimtosiose apylinkėse gydydamas
gyvulius privačiai. Paskui įsidarbino vienoje, kito-
je vietoje. Aprimus laikams įsidarbino oficialiai. Ar
gyvenamąją vietą keisdavo sąmoningai, ar taip su-
siklostydavo aplinkybės, ypač pirmąjį dešimtmetį po
karo, negaliu pasakyti.

Gal kam prie ruso ir buvo geriau. Man – ne.
Ta istorija manęs nepaleidžia jau daugiau kaip

pusę amžiaus. Kai atiduosiu ją į pasaulį, tikiuosi, pa-
lengvės...

kolūkio), kad padėtų priimti karstą. Kėbule jau sto-
vėjęs kolūkio arklininkas partsekretorių išmetė iš
mašinos, sakydamas: „Neužtenka, kad žmogų nu-
žudėt, tai dar ir užkasti norit…” To žmogaus pavar-
dė buvo Laukis. Kai jau šiais laikais rinkau medžiagą
apie mūsų krašto partizanus, sužinojau, kad jis
buvo iš tų namų, kurių šeimininkai buvo ištremti. Tik
tokie žmonės, kurie jau buvo praėję sovietinį pragarą
ir jau neturėjo ko prarasti, galėjo pasipriešinti.
(Apie Laukio ūkį iš pokario laikų buvo sudėta net dai-
nelė, kaip apylinkės partizanai šturmavo sodybą, kai
ištrėmus šeimininkus joje įsitaisė sovietų įgaliotas
stribas. Amžininkų prisiminimuose likęs dvieilis: „Iš
Laukio ūkės pasigirdo šūvs / Ir krito ant žemės su-
žeistas lietuvs”...)

...Kai laidotuvių procesija buvo pusiaukelyje,
pamačiau iš priekio atvažiuojantį kolūkio pirmininko
motociklą su lopšiu (priekaba). Iki mūsų likus ke-
liems šimtams metrų važiuotojo nervai neišlaikė –
jis per griovį metėsi į laukus. Komunistas, o išsigando
mirusio...

...Tuomet man atrodė, kad aš turiu gyventi vien
dėl to, kad pirmininkui atkeršyčiau. Bet neteko, nors
ir neįsivaizdavau, kaip tas kerštas turėjo atrodyti. Po
kelerių metų už gėrimą, svetimoteriavimą ir kolūkio
turto meilužėms švaistymą pirmininkas buvo iš-
mestas iš partijos, jį paliko šeima. Paskui išvažiavo
gyventi kitur. Po kurio laiko sužinojau, kad jis me-
džioklėje nušovė žmogų ir buvo pasodintas į kalėji-
mą. Pagalvojau, kad žmogus pats save nuteisė, ir aš
galiu ramiai gyventi toliau.

Blogi žodžiai

Tėvas vedė dienoraščius, kuriuose politikavo.
Kartą ant aukšto buvau užtikusi tokį storą sąsiuvi-
nį gražaus mėlyno aksomo viršeliais, įkištą ir spe-
cialiai pasiūtą įdėklą. Paskaitinėjau, bet nieko jam
nesakiusi grąžinau į seną vietą. Pasirodo, ir brolis są-
siuvinį buvo užtikęs, bet jis išsidavė – paklausė
tėvo, ką reiškia kažkoks ten perskaitytas nepažįsta-
mas tarptautinis žodis. Iš kur tu tokį žodį žinai? – pa-
klausė tėvas. – Skaičiau tame sąsiuvinyje ant aukš-
to, – prisipažino. Greičiausiai tai buvo koks „blogas”
žodis. Po to sąsiuvinys dingo, tėvas jį, matyt, kažkur
kitur paslėpė, o prieš mirtį greičiausiai sunaikino,
nes niekada jo daugiau neradome. Kitų jo popierių
su politiniais užrašais giminės rasdavo jo tėvų na-

Pabudau vidury nakties ir supratau,
kad kol visos tos istorijos, kurios vis kur
ne kur pamėtydavau po trupinėlį, ne-
paleisiu, ramybės neturėsiu. Ją priminė
anądien kaimynė pijokėlė, kuri už so-
cialinę pašalpą tvarko mūsų kaimo ka-
pelius: „Tai čia tas (palaidotas), kur pasiko-
rė…?” „Taip, tai mano tėvas…”

Giminaitė kartą sakė: „Jūsų šeimoje – vyrų kul-
tas”... Tėvo – tai tikrai. Bet kad ji žinotų, kaip
mums jo trūko. Jis buvo įdomus, jis buvo kitoks,

negu kiti kaimiečiai. Giminės baliuose jam būdavo
nuobodu sėdėti už stalo ir gerti alų, nes buvo blai-
vininkas, tad eidavo su vaikais futbolo žaisti arba vai-
dinimų statyti. Jis nemokėjo būtu piktas, bet buvo
reiklus. Mama sakydavo, kad jis vaikus gadina, bet
mes labiau bijodavome ne mamos diržo, o tėvo žodžio. 

Mama su trim vaikais liko tik 39-erių, bet kitos
poros neieškojo, kaimynei, girdėjau, yra sakiusi:
„Kokį turėjau, negausiu, o kitokio nenoriu”... Bro-
liui buvo dvylika, aš jau buvau dešimtokė...

Nuo tos dešimtos klasės viskas ir prasidėjo. Aš
į vidurinę mokyklą miestelyje buvau atėjusi iš kai-
mo aštuonmetės, taigi kaimietė. Paklusniai vieną die-
ną įsėdau į mašiną, kai mokykloje kažkas iš moky-
tojų paliepė su visa grupe važiuoti į rajono centrą –
reikės stoti į komjaunimą. Kaip dabar sužinojau,
mano draugė, su kuria gyvenome „ant buto”, neva-
žiavo, nes jai tėvas buvo liepęs nestoti. O aš nė ne-
klausiau. Buvau paklusni – liepia važiuoti, važiuo-
ju. Iš to „stojimo” prisimenu tik vieną epizodą: pa-
sikvietė mane komjaunimo įskaitos skyriaus vedė-
ja (kadrams visada vadovaudavo KGB žmonės) ir pa-
klausė: „Kodėl tavo tėvas taip dažnai keitė gyvena-
mą vietą?” Neturėjau supratimo, bet pasakiau, kad
jį gal valdžia kilnodavo... Kai savaitgalį grįžusi
namo pasakiau apie tai tėvui, jis išbalo... Ir ne be pa-
grindo – po gero pusmečio jį atleido iš darbo be tei-
sės įsidarbinti. 

Tėvas buvo kolūkio veterinaras ir kartu zoo-
technikas. Oficiali atleidimo priežastis – dvesia ver-
šiukai. Kai praėjusią vasarą į daržinę kolūkiečiai
vežė šlapią šieną, tėvas pareikalavo agronomo stab-
dyti šieno krovimą į daržinę, bet jo niekas neklau-
sė. Žinoma, šienas ėmė „degti” (kaisti), ir juo šeriami
veršiukai žiemą ėmė dvėsti. Bet, manau, kad tuo buvo
tik pasinaudota, nes kai po kelių savaičių tėvas man
įdavė vokelį, kuriame buvo prašymas suteikti jam bet
kokį darbą kolūkyje, kad ir sargo, pirmininkas
man piktai išrėkė: „Tavo tėvui mano kolūkyje dar-
bo nėra!”

Kai jis pradėjo dirbti tame kolūkyje, mus apgy-
vendino išvežtųjų į Sibirą žmonių namuose. Mes už-
ėmėme pusę namo. Kai tremtiniai apie 1956-uosius
iš Sibiro grįžo, tėvas šeimininką su žmona įleido gy-
venti į mums priklausiusį mažąjį kambariuką, o mes
penkiese likome didelėje virtuvėje su asla (grindys
iš plūkto molio). Po to tėvas kolūkio gyvenvietėje ėmė
statytis namą. Tremtinių ir politinių kalinių sovie-
tų valdžia paprastai į savo namus neįleisdavo, bet tė-
vas su niekuo savo sprendimo nederino ir niekieno
neatsiklausė. Ar dėl to valdžios buvo kaip nors per-
spėtas, nežinau. Kai mūsų namas po metų buvo baig-
tas, „sibiriakai” liko gyventi toje mūsų pusėje ir jau
įsipilietino savo namuose. Už tai visą gyvenimą bu-
vo tėvui dėkingi. Kitoje pusėje liko gyventi kita šei-
ma.

Kai tėvą atleido iš darbo, mes naujajame name
jau buvome pragyvenę septynerius metus. Kur jam
dingti su tuo namu ir trimis vaikais? Kolūkyje vie-
tos nėra. Pabandė šen, ten... kur tu su „vilko bilietu”
įsitaisysi. Ir jis palūžo, nors jaunystėje buvo ener-
gingas ir gyvybingas kultūrinių švenčių organiza-
torius, futbolininkas, kurį samdydavo žaisti net
Latvijos komandos; jis didžiuodavosi, kad studi-
juojant prof. Žemaitis studentiškame laikraštėlyje jį
pavadino „futbolo žvaigžde”... Jis buvo ne tokio pa-
saulio žmogus... Kai jį reikėjo laidoti, tas pats kolū-
kio pirmininkas nedavė šeimai mašinos (paprastai
tokiais atvejais skirdavo sunkvežimį). Vairuotoju dir-
bęs mūsų mamos brolis kartu su draugu, kitu vai-
ruotoju, be leidimo dviem kolūkio mašinomis (pa-
samdę dar keletą mašinų iš gretimo kolūkio, nes žmo-
nių susirinko daug) atvažiavo išvežti karsto ir lai-
dotuvininkų į tėvo gimtinės kapines, kurios buvo už
septynių kilometrų. 

Įsiminė toks epizodas – kai karstą kėlė į sun-
kvežimį, viršun į mašiną įšoko kolūkio partinis sek-
retorius (kuris buvo atgabenęs gedulo vainiką nuo
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Mintys prieš Vėlines
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Radinys – Vytauto 
Didžiojo laikų lobis

Nemuno ir Neries upių santakoje statomų
Krepšinio namų vietoje atliekami archeologi-
niai tyrimai, kurių metu rastas XV a. pradžiai

priskiriamas lobis – Vytauto denarai bei Prahos gra-
šiai. Beveik 62 gramus sveriantis lobis atiduotas
į Kauno miesto muziejaus rankas.

Tyrimų vadovas archeo-
logas Algirdas Žalnierius tei-
gia, kad aplinkybės, kuriomis
surastas lobis, buvo atsitikti-
nės: „Pavienių pinigų, ypač at-
siradus metalo ieškikliams,
pavyksta aptikti gan daug, ta-
čiau tokį lobį mano komandai
pavyko aptikti pirmą kartą.”

Lobį surado archeolo-
gams padedančio Metalo ieš-
kiklių naudotojų klubo (MINK)
narys Jevgenijus Laurs.

„Šis lobis priskiriamas XV
a. pradžiai. Lobį sudaro Vy-
tauto denarai bei Prahos gra-
šiai. Vytauto denarai kaldinti iki
Vytauto mirties (1430 m.), o
Prahos grašiai kaldinti Čekijos
karaliaus Vaclovo IV valdymo

metais (1378–1419 m.). Iš viso rasti 52 Vytauto Di-
džiojo denarai bei 19 Prahos grašių. Numizmatai
Prahos grašius prilygina dabartiniams Amerikos do-
leriams – tuo metu jais atsiskaityti buvo galima di-
džiojoje Europos dalyje.”

Spėjama, kad iš Prahos grašių buvo kaldina-
mi Vytauto denarai. Kauno santakoje surasti gra-
šiai vėlyvi – lengvesni ir ne tokio gryno sidabro kaip
ankstesni jų pirmtakai.

Lobį priėmęs Kauno miesto muziejus džiau-
giasi naujais eksponatais ir jau ruošiasi juos pri-

statyti visuomenei. „Tai pir-
masis tokios vertės lobis,
atkeliavęs į muziejaus fon-
dus. Mūsų pareiga ne tik už-
tikrinti tinkamas saugojimo
sąlygas, kad lobis išliktų ne-
pakitusios būklės, bet ir ga-
rantuoti šios muziejinės ver-
tybės prieinamumą visuo-
menei. Šiuo metu vykdomi
lobio skaitmeninimo darbai ir
netrukus parengta informa-
cija bus visiems prieinama
LIMIS sistemoje. Be abejo,
ateityje, lobis bus ekspo-
nuojamas ir muziejaus eks-
pozicinėse erdvėse”, – teigia
Kauno miesto muziejaus vyr.
fondų saugotoja Jurgita Ado-
maitienė.              BNS inf. 
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TELKINIAI

KARILĖ VAITKUTĖ

Jau įpratome matyti skelbimus, plakatus, kviečiančius
į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Mar-
quette Park rajone Čikagoje pasiklausyti klasikinės mu-
zikos koncertų. Lietuvių bažnyčia Marquette Parke –
vienintelė išlikusi lietuviška parapija Čikagoje. Kadaise
jų buvo vos ne dvidešimt, o dabar – viena vieninte-
lė. Ar pasiseks ją išsaugoti? Ar nesiliaus joje lankęsi
toliau nuo bažnyčios gyventi išsikraustę parapijiečiai? 

Parapija buvo įkurta 1927 metais, o dabartinė
bažnyčia pagal nuostabų architekto Jono Mu-
loko projektą buvo pastatyta 1957 metais. Baž-

nyčios vidus ornamentuotas lietuvių liaudies raštų
motyvais, V. Jonyno, K. Varnelio sukurtuose langų
vitražuose – Vilnių, Trakus, Žemaičių Kalvariją, Pa-
žaislį primenantys vaizdai, išorinėse pastato sieno-
se – milžiniškos spalvotos A. Valeškos sukurtos mo-
zaikos, vaizduojančios Šv. Kazimiero stebuklą ir
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą. Ir štai da-
bar, šioje tikra ta žodžio prasme lietuvių šventovėje
galime klausytis nuostabių koncertų. Koncertai pa-
prastai vyksta sekmadieniais,  po pamaldų. Taigi, ga-
lime turime puikią progą gauti „dvigubą dvasinio
peno porciją”. Koncertų rengėjai – nedidelė grupė
žmonių, pasivadinusių „Po angelo sparnu”. Apie juos
kalbamės su pagrindine koncertų organizatore Dai-
nora Baliutavičienė.

Kodėl bažnyčioje buvo pradėti rengti šie koncertai, kie-
no tai buvo idėja ir kiek metų koncertai jau vyksta?

Pirmasis koncertas įvyko prieš penkerius me-
tus – 2014 balandžio 6 d. Tai buvo Austėjos Sruogos
idėja. Ji pasikvietė pianistą Rudolfą Budginą, kuris
prieš tai jau buvo surengęs vieną koncertą Lietuvių
Fondo kvietimu. Norėdama padėti sutelkti lėšų lie-
tuvių bažnyčiai Čikagoje, ji ir pasiūlė surengti ant-
rą šio žymaus muzikanto koncertą mūsų bažnyčio-
je. Programos pavadinimą „Po angelo sparnu” taip
pat sugalvojo Austėja. 

Esame įpratę, kad bažnyčios – tai Dievo namai ir jose
vyksta Mišios, sakomi pamokslai, meldžiamasi. Tačiau lai-
kai keičiasi. Ar tik lietuviai bažnyčioje ėmė rengti papras-
tus, ne bažnytinės muzikos koncertus, ar tai jau tampa vi-
suotine praktika?

Koncertai bažnyčiose yra populiarūs. Daug yra
mažų, apleistų bažnytėlių, kurias yra bandoma iš-
saugoti dėl jų architektūros. Bažnyčios idealiai tin-
ka rimtiems koncertams, nes jos ir buvo statomos

taip, kad būtų gera akustika, kad gražiai skambėtų
bažnytinės giesmės.

Po pirmojo koncerto, tolesnių koncertų rengimo veik-
lą perėmėte jūs. Kaip tai įvyko? Kodėl ėmėtės šios veiklos?

Taip, po pirmojo koncerto, kurį organizavo Aus-
tėja Sruoga, veiklą perėmiau aš kartu su Audra Za-
karauskiene ir kun. Jaunium Kelpšu. Antrąjį kon-
certą rengiau su pianistės Ievos Jokubavičiūtės pa-
galba tų pačių 2014 metų lapkričio mėnesį. Ieva yra
talentinga atlikėja, baigusi Curtis muzikos mokyk-
lą Philadelphijoje. Jos tėvai gyvena Marquette Park
rajone ir ji dažnai čia lankosi. Ieva pasiūlė surengti
koncertą, kuriame dalyvautų ji pati ir keletas jos ko-
legų – aukščiausio pasaulinio lygio atlikėjų – Cornel
universiteto profesorė Ariana Kim ir kiti. Šiuo metu
Ieva koncertuoja su talentingąja Japonijoje gimusia
amerikiečių smuikininke Midori. 

Kiek iš viso koncertų ir kokiomis progomis jau su-
rengėte? Kas per tuos penkerius metus džiugino mūsų klau-
sytojus?

Iš viso per penkerius metus esame surengę dvy-

lika koncertų. Koncertavo tokios žvaigždės kaip
Čiurlionio styginis kvartetas, Judita Leitaitė, Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras, kamerinis ansamblis „Vil-
niaus arsenalas”. Koncertų datos kiekvienas metais
nevienodos. Kartais koncertas sutampa su kokia nors
proga, pavyzdžiui Motinos diena ar Vėlinėmis, tačiau
paprastai koncertas gali įvykti bet kada. Stengiamės
derinti savo tvarkaraštį su kitais Čikagos ir apylin-
kių lietuvių bendruomenėse vykstančiais rengi-
niais. Yra buvę atlikėjų, kurie atvyko iš Lietuvos kon-
certuoti į Bostoną ar kitas Amerikos vietas, bet taip
pat norėjo aplankyti Čikagą ir mes sudarėme jiems
tokias sąlygas.

Ar pasiteisino koncertų rengimas? Ar pagerėjo bažnyčios
finansinė padėtis?

Manau, kad labai pasiteisino. Galbūt finansiškai
ne kiekvienas koncertas atnešė daug pelno, bet nuo-
stolio nebuvo niekada. Kita vertus, pritraukėme
žmonių į bažnyčią, kurie čia jau nesilankydavo,
buvo bažnyčią pamiršę, o dabar, galima sakyti, iš nau-
jo atrado. Turime nepamiršti, kad tai yra unikalios
architektūros, nuostabi ir vienintelė likusi lietuvių

Muzikos injekcijos apsilpusiems lietuvių maldos namams
iš kairės: kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ muzikantai: Sergejus Okruško, Laima Šulskutė ir Rolandas Romos-
lauskas, koncertų organizatorė Dainora Baliutavičienė ir aktorius Andrius Bialobžeskis. Karilės Vaitkutės nuotr.

Atlikėjos groja bažnyčiai dovanotu fortepijonu. 
Andriaus Sprindžio nuotr.

Koncertas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Andriaus Sprindžio nuotr.
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bažnyčia Čikagoje Jei ją prarasime, antros tokios ne-
beįgysime. Ji gerokai pralenkia kitas Čikagos baž-
nyčias ir savo akustika, ir savo architektūra.

Bažnyčioje koncertuojantys pianistai skambina bažnyčios
fortepijonu. Ar jis buvo įsigytas specialiai koncertams?

Bažnyčia turi du fortepijonus. Abu jie yra pa-
dovanoti dosnių mecenatų. Turėdami šiuos instru-
mentus,  mes galime planuoti profesionalių pianis-
tų solinius koncertus.  

Kiek laiko užtrunka koncerto organizavimas? Kiek žmo-
nių dirba planuojant ir organizuojant koncertą?

Tai gali priklausyti nuo keleto faktorių, tačiau
paprastai pradedu planuoti jau gerokai iš anksto, kar-
tais net prieš pusmetį. Reikia apgalvoti ir koncerto
datą, ir atlikėjų apgyvendinimą, jų vežiojimą, mai-
tinimą. Planavimas priklauso ir nuo atlikėjų skai-
čiaus. Tačiau sunkiausias darbas yra ne atlikėjų at-
sivežimas, apgyvendinimas ar vežiojimas, o reklamos
paskleidimas. Reikia padaryti taip, kad žmonės į kon-
certą susirinktų. Tai yra sunkiausia. 

O kaip yra su finansine puse? Kiek žiūrovui kainuoja
bilietas į koncertą, kur dedate iš žiūrovų surinktus pinigus?

Bilietas į koncertą klausytojui kainuoja 20 do-
lerių. Visi surinkti pinigai atitenka bažnyčiai. Atli-

kėjai iš Lietuvos atvyksta savo lėšomis. Dar nieka-
da nesame pirkę atlikėjui lėktuvo bilieto, nes fi-
nansiškai dar nesame tiek stiprūs. Taigi, muzikan-
tai atvyksta į Čikagą už savo lėšas, o Čikagoje mes jais
pasirūpiname. Paprastai visi apsistoja ne viešbu-
čiuose, o pas žmones, kurie juos priima į savo namus,
maitina ir vežioja. Esu ypač dėkinga dviem puikioms
moterims – Violetai Jokubavičienei ir Auksuolei Ki-
šonaitei-Marciulevičienei. Jos visuomet labai padeda.
Koncertuoti atvykę atlikėjai pamato ne tik Marquette
Parką - rajoną, kuriame yra bažnyčia, bet ir pačią Či-
kagą, jos muziejus. Netgi kai atvyksta tokia didelė
grupė kaip Šv. Kristoforo orkestras, kurį sudaro 23
žmonės, atsiranda jiems vietos lietuvių namuose. La-
bai didžiuojuosi mūsų lietuvių bendruomene, kurios
nariai visuomet šiltai priima svečius ir jais pasirū-
pina. Manau, kad Čikagos lietuviai tikrai išsiskiria
savo svetingumu. Ne išimtis ir mano šeima – muzi-
kantų lankymosi dienomis ir koncerto dieną visi
būna „įdarbinti”. Žinoma, mes visi dirbame nemo-
kamai. Man pačiai tiesiog labai patinka bendrauti su
žmonėmis. Vaikams užaugus ir atsiradus daugiau
laisvo laiko, kodėl gi nepadarius mūsų bendruome-
nei, mūsų bažnyčiai gero darbo?

O kokie pačių atlikėjų įspūdžiai apie mus – Čikagos
lietuvius ir koncertavimą mūsų lietuviškoje bažnyčioje?

Nusivylusių mumis dar nebuvo. Štai, pavyzdžiui,
paskutinieji čia koncertavę „Vilniaus arsenalo” mu-
zikantai teigė, kad čia juos apėmė ypatingas ben-
druomeniškumo jausmas. Čia jie išmoko pasibaigus
koncertui nenubėgti nuo scenos, o pasilikti, pa-
bendrauti, nusifotografuoti su į koncertą atėjusiais
čikagiečiais. Būtent šis šiltas žmonių bendravimas
po koncerto juos labai maloniai nustebino. 

Ar garsių atlikėjų pavardės pritraukia į koncertus ne
lietuvių?

Taip, į koncertus pasiklausyti savo kolegų yra at-
vykę ne vienas žymus amerikiečių muzikantas.
Taip pat ateina amerikiečiai muzikos mokytojai, nes
aš stengiuosi išsiųsti reklamas į visas Čikagos mu-
zikos mokyklas. Žinoma, norėtume, kad bažnyčioje
vyktų ir čikagiškių muzikos mokyklų mokinių bai-
giamieji koncertai ar privačių mokytojų mokinių re-
čitaliai, mokslo metų baigiamieji koncertai. Erdvė
tam yra nuostabi, instrumentas – puikus. Tikiuosi,
kad ateityje taip ir bus.

Kokie koncertai mus dar džiugins šiemet?
Gruodžio 1 d. kviečiu į dviejų talentingų atlikė-

jų – smuikininkės Viktorijos Čepinskienės ir pia-
nistės Giedrės Špečkauskaitės koncertą. Klausysimės
Antonijaus Vivaldžio „Keturių metų laikų”.

Atkelta iš 1 psl.

Krepšinio turnyras, kurį Lietuvos
ambasada JAV organizuoja kartu su
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS),
yra rengiamas nuo 2003 m. ir tapęs gra-
žia Lietuvos sportinės diplomatijos
tradicija JAV sostinėje.

Šių metų krepšinio varžybos buvo
skirtos Pasaulio lietuvių metams, tran-
satlantinio bendradarbiavimo plėtrai
ir Lietuvos žinomumo JAV didinimui.

Šešioliktą  kartą rengiamame Amba-
sadoriaus taurės turnyre dalyvavo net
16 komandų. Krepšinio aikštelėje var-
žėsi JAV Kongreso patarėjų komanda,
Valstybės departamento, Pentagono,
žvalgybos pareigūnų, Lietuvos, Vo-
kietijos, Vengrijos ambasadų bei Jung-
tinė Estijos ir Latvijos diplomatų ko-
mandos, o taip pat JAV lietuvių krep-
šininkai iš Washingtono, New Yorko,
Texa, Baltimorės, Floridos, Colorado,
Utah ir New Jersey valstijų. Šiemet tur-
nyre pirmą kartą rungtyniavo ir krep-

šinio komanda iš Lietuvos, Vilniaus
krepšinio mėgėjų lygos.

Ambasadorius R. Kriščiūnas pa-
dėkojo ŠALFASS vadovybei, NBA tei-
sėjaujančiam lietuviui Gediminui Pet-
raičiui, Lietuvos krepšinio federacijai,
krepšininkui Jonui Valančiūnui, JAV
Lietuvių Bendruomenei (LB), Lietuvių
Fondui (LF) ir visiems, prisidėjusiems
prie turnyro organizavimo.

Naudingiausiam ir rezultatyviau-
siam turnyro žaidėjui įteikti J. Valan-
čiūno ir Lietuvos ambasados įsteigti

Ambasadoriaus taurė – naujiems čempionams

prizai – Memphis „Grizzlies” marški-
nėliai su J. Valančiūno parašu ir al-
bumas „Neregėta Lietuva”.

Per apdovanojimų iškilmes am-
basadorius R. Kriščiūnas Lietuvių
namų Baltimorėje vadovui Ryčiui
Grybauskui už aktyvią visuomeninę
veiklą JAV LB ir už Lietuvos diasporos
skatinimą įsitraukti į sportinį ir kul-
tūrinį gyvenimą įteikė Lietuvos už-
sienio reikalų ministro Lino Linkevi-
čiaus padėkos raštą.

Ambasadorius R. Kriščiūnas pa-
sidžiaugė JAV Kongreso, Valstybės ir
Gynybos departamentų atstovų daly-
vavimu turnyre, pabrėžė gilias Lietu-
vos krepšinio tradicijas, kurios tie-
siogiai sieja mūsų šalį su Jungtinėmis
Valstijomis ir garsina mūsų šalies
vardą. „Visame pasaulyje gyvenan-
tys lietuviai yra svarbi ir neatsiejama
mūsų valstybės dalis, dėkojame Ame-
rikos lietuviams už transatlantinio
ryšio bei Lietuvos ir JAV santykių puo-
selėjimą ir svarų žodį, girdimą JAV ad-
ministracijos ir Kongreso narių”, –
kalbėjo diplomatas. „Ambasadoriaus
krepšinio taurės turnyras Washing-
tone tęsia ir pristato lietuviško tapa-
tumo dalimi tapusio krepšinio tradi-
cijas bei stiprina strateginę partne-
rystę ir žmogiškuosius ryšius tarp
Lietuvos ir JAV”, – pažymėjo Lietuvos
ambasadorius.  Krepšininkus ir var-
žybų svečius taip pat pasveikino ŠAL-
FASS prezidentas Laurynas Misevi-
čius.

Turnyrai rengiami bendradar-
biaujant su ŠALFASS ir Lietuvos krep-
šinio federacija, prie turnyro organi-
zavimo prisideda Užsienio reikalų mi-
nisterija, JAV LB, LF ir privatūs rė-
mėjai. 

Lietuvos ambasados JAV inf.

Trečiąją vietą iškovojo ,,Joniškio Žiemgala” pasivadinusi JAV gyvenančių joniškiečių komanda, pirmą sykį dalyvavusi šiame turnyre. 
Sauliaus Čirbos nuotraukos

,,Ambasadoriaus taurę” iškovojusi amerikiečių komanda apdovanojimų iškilmėse su amb.
R. Kriščiūnu (iš k.), T. Kubiliumi ir L. R.  Misevičiumi (d.). 

Rezultatyviausiam šių metų varžybų žaidėjui, joniškiečių komandos lyderiui Benui Vei-
kalui atiteko Jono Valančiūno ,,Grizzlies” marškinėliai. 
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Saulėtą rugsėjo 15 d. popietę Lie tuvių
namų viršutinėje salėje rinkosi lanky-
tojai žiūrėti KORP! „Giedra” organiza-
cijos (vad. Violeta Ledger) su rengtos
meno parodos. KORP! „Gied ra” yra at-
eitininkių moterų, baigusių aukštuosius
mokslus, organizacija. Jos narių tikslas
yra gyventi pagal ateitininkų principus,
ugdyti moteriškumą ir skleisti šviesą bei
gėrį šeimoje ir visuomenėje. 

Jau seniai mūsų bendruomenė ne  ma-
tė tokio gausaus meno kūrinių pri-
statymo. Savo darbus rodė de šimt

menininkių: tai tapybos, kera mi kos,
stiklo, tekstilės, juvelyrikos, fotogra fi-
 jos kūriniai. Šiais darbais  meninin kės
atkreipė dėmesį į savo kūribinius tiks-
lus, idėjas, tuo pačiu  žiūrovų vaiz duo-
tę. 

Teresė Beržinskienė rodė sa vo ta-
pybos darbus. Menas ją domino nuo
pat mažens. Baigusi mokslus dirbo
meno mokytoja. Praėjus daug metų, po
netikėtos vyro mirties, Te resė grįžo
prie tapymo. Tai buvo naujai atrasta
gyvenimo prasmė. Gamtos grožis,
spalvos, šviesa, šešėliai – tai jos įkvė-
pimas.

Rasa Chambers – mezgėja. Megz-
 ti ją išmokė mama, kai dar buvo visai
jauna. Daug metų Rasa kuria naudo-
dama įvairius metodus: crewel siuvi-
nėji mą, šve dišką siuvinėjimą, už siima
spy  nos kablio kilimėlių ga myba, au di-
 mu staklėmis, audimu ka roliukais.

Roma Degesys pristatė juvelyri-
 kos, stiklo, metalo kūrinius, nuosta bius
darbus iš vilnos ir šilko. Šiuo me tu ji
kuria „Flux Metal Arts Stu dio”, kur
mokosi įvairių technikų iš žinomų
Amerikos ir kitų šalių meni ninkų. La-
biausiai menininkė džiaugiasi ne baig-
tais meno darbais, bet įgytomis žinio-
mis, išmokta nauja me todika.

Ritos Matienės darbai – šilkinių
skarų tapyba, juvelyriniai darbai iš
gintaro. Jos sukurta kolekcija pasižy-
mi gamtos spalvomis ir įdomiais spal-
vų deriniais. Savo juvely riniuose dar-
buose ji atskleidžia gintaro spalvas ir
jo spindesį. Tapybos darbuose ji nau-
doja akrilinius, vandeninius, alieji-
nius dažus. Naudoda ma įvairią tech-
niką ji sukuria daug įdomių darbų.

Antonija Penkiunas dar studi-
juodama odontologiją svajojo kurti

pa puošalus. Jos sukurti juvelyriniai
papuošalai teikia lengvumo, elegan-
cijos įspūdį. Darbai sukurti naudo-
jant sidabrą ir upių perlus.  

Livija Stefansson – aukštos kla sės
keramikos ir stiklo menininkė. Li viją
džiugina paprasčiausia gamtos me-
džiaga, kurią galima paversti daik tu,
skleidžiančiu grožį ir gaivi nančiu dva-
sią. Nuostabu, kai minkomas molis
tampa didinga katedra, o smėlis – spal-
vingu vitražu, per kurį šviečia dieviš-
ka šviesa. Karštis ir liepsna sukuria
medžiagų šokį, kuris baigiasi meno kū-
riniu.

Gidonė Steponavičienė meilę me-
nui pajuto nuo devynerių metų. Ji
lankė Cleveland Music Settlement ir
Cooper School of  Art mokyklas. Čia ji
mokėsi tapybos vandeniniais, akri li-
niais, aliejiniais dažais. Jos pr statytuo-
se fotografijos darbuose atsi spindi
meilė gamtai, o juvelyriniai darbai
atskleidžia auksinio gintaro grožį.

Živilė Vaitkienė, audimo meist rė,
pristatė daug savo išaustų juostų, šalių.
Spalvų žaismas, aukštas meist rišku-
mas, darbų įvairovė, kruopštumas su-
domino ne vieną iš mūsų. Ži vilė mano,
jog sėdėdama prie staklių ji geriau jau-
čia ryšį su savo nors ir nežinomais pro-
tėviais, prisiliečia prie savo šaknų ir tų
vietų, iš kur ki lusi. Išaustas audeklas
sieja su pra ei timi ir lietuvės moters gy-
venimu.

Aldona Zorskienė pristatė kera-
 mikos ir stiklo dirbinius. Menininkę
nuo mažens traukė gamtos grožis. To-
 dėl ir savo darbuose ji stengiasi kuo
daugiau naudoti gamtos medžiagų ir
spalvų. Menininkė dešimt metų stu di-
 javo keramiką, dalyvavo įvairiose
meno parodose, kur jos darbai buvo
įvertinti aukštais apdovanojimais.

Pažiūrėjusi parodą supratau, kad
visas šias nuostabias menininkes sie-
ja bendras tikslas – sukurtais darbais
džiuginti mus, išjudinti, ištraukti iš go-
žiančios kasdienybės. 

Ir džiaugiuosi, kad kūryba yra
nebeatsiejama jų gyvenimo dalis. 

Parodos lankytojai galėjo pasivai -
šinti gražiai pateiktais užkandžiais, ku-
riuos paruošė Lietuvių namų res tora-
no „Gintaras” šeimininkės (vad. Rūta
Degutienė).

Nomeda Vucianienė 
JAV LB Ohio apygardos pirmininkė

iš k.: Roma Degesienė, Rasa Chambers, Aldona Zorskienė, Dana Abriani, Teresė Beržins-
kienė, Gidonė Steponavičienė,  Ramunė Totoraitienė, Salomėja Šukienė, Zita Stungie-
nė,Violeta Leger, Livija Stefansson, Rita Balytė, Terese Kalvaitienė, Ada Stungienė, Zivi-
lė Vaitkienė ir Rita Matienė.       Antano Kalvaičio nuotraukos

Meno paroda Clevelande

Teresė Beržinskienė ir jos tapyba.

Živilė Vaitkienė su audiniais.

Aldona Zorskienė išstato savo keramikos ir stiklo darbus. Livija Stefansson su jos padarytu iš stiklo rūpintojėliu.
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Aušros Vartų-Kernavės tunto Živilės draugovės prityrusios skautės sveikina visus su naujais skautavimo metais! 
Rimos Lintakaitės nuotr.

Smagu prisiminti praėjusių metų rugsėjo 8
d., kada po pamokų į pirmąją Aušros Var-
tų /Kernavės tunto sueigą nekantriai rin-

kosi dvidešimt jaunesnių skaučių ir kandidačių.
Paukštytės linksmos būrėsi aplink draugininkę
sesę Onutę Gecevičienę ir jos padėjėjas sesę Ali-
ną, sesę Danutę, sesę Stefutę ir sesę Marytę. Se-
sės greitai išsirikiavo į tris būrelius (skiltis), bū-
relio vadovės (skiltininkės) suskaičiavo savo bū-
relio (skilties) seses ir pranešė adjutantei, kiek
sesių dalyvauja sueigoje. Jos atidžiai klausėsi
draugovių raportų ir vienetų šūkių. Susėdusios
į skautišką ratą skautės linksmai dainavo ir da-
lijosi X Tautinės stovyklos prisiminimais. Gar-
siai skambėjo paukštyčių mėgstama daina ,,Aš
nupirksiu batukus tau, bus raudoni labai gra-
žūs”.  

Per metus daug kas buvo nuveikta.
Dėkojame tėveliams už pasitikėjimą ir pa-

ramą, sesėms už šypsenas, vadovėms už ruošą
ir pasiaukojimą. Kviečiame įsijungti į Lemon-
to Saulučių draugovę.

„Medžio šakos linko, linko, kai paukštytės
susirinko. Bus, bus, bus geriau, kai paukštyčių
bus daugiau!”                                       Sesė Mamulė

SKAUT YBĖS  KELIAS

Lemonto Saulučių
draugovė kviečia

Paukštytės gamina skanumynus pardavimui Kaziuko mugėje. iš kairės: Paulina Matukaitė,
Alytė McCann, Carolina Mincevičius ir Evelina Gecevičiūtė.

Saulučių draugovės paukštytės Kaziuko mugės atidarymo rikiuotėje su draugininke Onu-
te Gecevičiene ir vadove Stefute D’Agostino. 

Saulučių draugovės paukštytės sueigos metu mokosi vesti programą prie laužo ir staty-
ti palapinę. Onutės Gecevičienės nuotraukos

Saulučių draugovės paukštytės rašo rašinėlius „Skautų aidui”. iš kairės: Danielė Saudar-
gas, Paulina Petkus, Greta D’Agostino, vadovė Marytė utz, Luka Ramonas, Perla Ramo-
nas ir Adelė Zalnierius.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

,,Džiaze tik merginos” – į taip pavadin-
tą koncertą, vyksiantį spalio 27 dieną 7
val. p. p.  galerijoje ,,Siela” kviečia pa-
ramos organizacija ,,Chicago Mothers
Foundation” (Facebook pasivadinusi
,,Vilties aitvarai”). Pagrindinė vakaro
žvaigždė – iš Lietuvos atvykusi meni-
ninkė Edita Suchockytė. Tą vakarą ji ne
tik dainuos džiazą ir prancūziškas ba-
lades. Galerijoje bus demonstruojami ir
23 šios savito braižo menininkės sukurti
darbai. Koncerto metu taip pat pasiro-
dys čia gyvenantys muzikos kūrėjai ir at-
likėjai Rimantas Pažemeckas ir Gab-
rielius užameckis.

Kodėl koncertas pavadintas popu-
liarios 6-ojo dešimtmečio ameri-
kiečių komedijos ,,Džiaze tik mer-

ginos” vardu? Gal tai aliuzija į labda-
ra užsiimančių moterų veiklą, kuri
būtų neįmanoma be nuolatinės drąsios
improvizacijos? 

Pristatydama būsimą renginį,
,,Chicago Mothers Foundation” vado-
vė Edita Zasimauskaitė sakė, kad  jų or-
ganizacijos kvietimu E. Suchockytė į
Čikagą atvyksta jau antrą kartą. Pirmasis šios me-
nininkės susitikimas su Čikagos lietuviais buvo
prieš porą metų ir jis puikiai pavyko. Tąsyk nupirkti
visi E. Suchockytės atvežti paveikslai. Dalis už juos
gautų pinigų buvo skirti vėžiu sergančių mažųjų lie-
tuvaičių gydymui. 

Po tėčio insulto sustojo
šeimos gyvenimas

,,Mūsų organizacija kasmet organizuoja rengi-
nių, kurių metu surenkame pinigų vėžiu sergan-
tiems vaikams. Šiais metais teko ypatingai padirbėti,
kad padėtume į nelaimę patekusiems žmonėms. Ir
kaskart, kai reikia surinkti didelę pinigų sumą, at-
rodo, kad tai padaryti bus neįmanoma. Tačiau visada
pačios nustembame matydamos, kiek daug žmonių
yra linkę padėti. Kaskart mes pamatome stebuklą”,
– sakė E. Zasimauskaitė.

Ji prisiminė čia gyvenančių Giedriaus ir Loros
Balinų šeimos nelaimę. Tris vaikus auginanti pora
laukėsi ketvirtojo, kai tėtį prieš kelis mėnesius iš-
tiko insultas – vyras nebegalėjo valdyti vienos kūno
pusės. Nėščiai moteriai teko ne tik rūpintis vaikais
ir ateinančiuoju ketvirtuoju mažyliu, bet ir slaugyti
sutuoktinį.  Kadangi gausi šeima negalėjo mokėti už
medicinos paslaugų draudimą, po šios nelaimės ji at-
sidūrė beviltiškoje situacijoje. ,,Tuomet surėmėme
pečius ir nusprendėme kaip galėdamos padėti. Nors
mes visada teikiame pirmenybę vėžiu sergantiems
vaikams, bet šiuo atveju negalėjome nepagelbėti”,
– prisiminė Edita. 

Per trumpą laiką paaukoti 22
tūkstančiai

Išleistam iš gydymo įstaigos, vy-
rui reikėjo reabilitacijos – specialis-

,,Džiaze tik merginos”
– ne vien paprastas koncertas

tų pagalbos. Tuomet ,,Chicago Mothers Founda-
tion” narės paskelbė pinigų rinkliavą. Žinodami apie
šių moterų veiklą, pasitikėdami jomis, žmonės ne-
mažai paaukojo internetu. Buvo surinkta 16 tūks-
tančių dolerių. Tačiau šių pinigų nepakako, reikė-
jo daugiau. Edita pasakojo, kad ji tuomet rašė as-
meniškai ir į jos pagalbos prašymą pirmiausiai at-
siliepė verslininkė Daiva Malukas, kuri paaukojo
3000 dolerių. Lietuvių bendruomenė dar labiau su-
sitelkė: pinigų skyrė ,,La Crepe Bistro” savininkai,
dar viena pervežimo bendrovė, paaukojo ir į nelai-
mę patekusios šeimos mamos Loros darbdavys.

E. Suchockytės kūryboje svarbią vietą užima moters tema. ,,Chicago Mothers Foundation” nuotraukos

Grupė organizacijos ,,Chicago Mothers Foundation” aktyvisčių. Stovi iš k.: Giedrė, Elona, Daiva, inga,
Renata, Vilma, Edita, Renata, tupi – Rūta ir Julija. 
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Buvo surinkta reikiama suma.
Nuostabiausia, kad insultą paty-
rusio Giedriaus būklė teikia ne-
mažai vilčių. Po reabilitacijos jis ti-
kisi atgauti prarastą sveikatą  –
jam pamažu atgyja ligos paveikta
buvusi nejautri kūno pusė. 

Mažosios Elijos stebuklas

Pasakodama apie organizacijos
globojamus vaikus Lietuvoje, Edita
paminėjo ir septynmetę Eliją, ku-
riai nuo kūdikystės gydytojai diag-
nozavo piktybinį galvos smegenų
auglį. Liga alina mergytės orga-
nizmą: auglys užspaudė jos regos
nervus, mažoji Elija nemato. 

Čikagos moterys jau penkerius
metus padeda vienišai Elijos mamai
– pirko brangų neįgaliojo vežimėlį,
nuolat siunčia vaikiškų drabužėlių,
žaislų. Šiais metais mergaitei buvo
atlikta sudėtinga operacija, kurios
pasekmių gydytojai negalėjo prog-
nozuoti. JAV specialistai nesiryžo
operuoti, tačiau Lietuvos gydytojai
ryžosi bandyti pagelbėti mergytei,
kurios 45 procentai smegenų buvo
apimti auglio. Operacija pavyko,
Elijos smegenyse neliko auglio.
Kaip toliau seksis mažajai kovoto-
jai už gyvenimą – niekas nežino, ta-
čiau yra didelė viltis, kad ji pa-
sveiks. 

,,Chicago Mothers Foundation”
šiais metais, kaip ir kasmet,  už gerų
žmonių paaukotus pinigus į Lietu-
vą vėžiu sergantiems vaikams siun-
tė įvairių jiems labai reikalingų
daiktų – vaistų, spalvotų pleistriu-
kų, kurie taip džiugina mažuosius
ligoniukus, vaikiškų medicininių
kaukių. Ir, žinoma, žaislų. Mažieji
labai mėgsta ligoninės koridoriais
pasivėžinti paspirtukais – jų pirko
ir siuntė E. Zasimauskaitės vado-
vaujamos moterys. Vyresniesiems,
paaugliams ligoniukams, nusiųs-
ta kompiuterinių žaidimų, 3D puzz-
les, ir kitų žaidimų. 

Dalyvauti koncerte – 
padėti vaikams

Padėta ir neregių šeimai, kurie
susilaukė sūnaus Adrijaus. Tik gi-
musiam berniukui gydytojai diag-
nozavo akies onkologinę ligą. Viena
JAV gyvenanti šeima Adrijaus tė-
veliams nupirko dulkių siurblį,
skalbimo mašiną, paaukojo 1000
dolerių. 

E. Zasimauskaitė, kuri ne vie-
nerius metus vadovauja Čikagos
mamų įkurtai ,,Chicago Mothers
Foundation”, sakė nuolat besi-
džiaugianti žmonių dosnumu. O
dalyvaudama labdaringoje veikloje,
pati išmoko ramiau žvelgti į viso-
kius gyvenimo nesklandumus. 

Kviesdama į būsimą  koncertą
,,Džiaze tik merginos” ir dailės dar-
bų parodą, Edita primena: atėję ne
tik pailsėsite bei galėsite pasi-
džiaugti puikia muzika ir meno
kūriniais.  Atėję pabūti kartu, jūs
prisidėsite ir prie pagalbos nelaimės
ištiktiems vaikams.

Norėdami nors ir nedidele pi-
nigų suma paremti ,,Chicago Mot-
hers Foundation” veiklą, galite siųs-
ti čekį adresu: 

Chicago Mothers Foundation
14911 E.  137th st. 
Lemont IL 60439

Arba paypal: 
Mothersunionfoundation@gmail.com

Baltijos kino festivalis New Yorke
Antrasis Baltijos kino festivalis New Yorke (2019 New York Baltic
Film Festival) prasideda ketvirtadienį, lapkričio 7 d., ir tęsis iki sek-
madienio, lapkričio 10 d.  Filmai bus rodomi Scandinavia House pa-
talpose, 58 Park Avenue. iš viso bus parodytas 21 filmas – 12 pil-
no metražo ir 9 trumpametražiai. Juostose atsispindės Baltijos ša-
lių istorija per pastaruosius 30 metų ir jų dabartis. Festivalį orga-
nizuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulatai New Yorke. Jį remia
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino institutai.  

Festivalis prasideda lapkričio 7 d., 6:30 val. v. Tomo
Vengrio filmu ,,Gimtinė” (Motherland). Amerikoje gimęs
dvylikos metų berniukas Kovas atvyksta į Lietuvą su mo-

tina Viktorija, kuri savo tėvynę paliko prieš dvidešimt metų.
Dabar, žlugus Sovietų Sąjungai, Viktorija sugrįžta norėdama
atgauti savo tėvų žemę, bet patiria, kad dabar ten gyvena
neturtinga rusų šeima. Filme svarstoma, kas iš tikrųjų yra
gimtinė. 

,,Gimtinė” bus kartojama sekmadienį, lapkričio 10 d.,
7 val. v.  – po sekmadieninio seanso vyks pasikalbėjimas su
režisieriumi T. Vengriu.  

Penktadienį, lapkričio 8 d., 5 val. v. bus rodomi du fil-
mai apie 1989 m. vykusį ,,Baltijos kelią”. Pirmiausia bus
trumpas dokumentinis filmas ,,Baltijos kelias” (Baltic Way),
kurį režisavo Arūnas Matelis ir Audrius Stonys. Tuomet –
ilgesnis filmas ,,Baltijas brivibas celš” (Baltic Freedom Way),
kurį režisavo latvis režisierius Askolds Saulitis. Po peržiūros
vyks diskusijos su 1989 m. Baltijos kelyje dalyvavusiais as-
menimis.  

Taip pat penktadienį 7:15 val. v. bus rodomi du kiti fil-
mai. Pirmasis – Artūro Jevdokimovo trumpas dokumentinis
filmas ,,Suokalbio antologija” (Anthology of  the Plot). Juos-
ta pasakoja apie 1992 m. įsikūrusį ir 2010 m. užsidariusį Vil-
niaus barą ,,Suokalbis”, kuriame pabendrauti rinkdavosi
menininkai, rašytojai, kitų profesijų žmonės. Po ,,Suokal-
bio antologijos” bus rodomas estų režisierių Eero Epner ir
Tarmo Juristo filmas ,,Pank”. Jame jaunas vyras Toomas, žlu-
gus Sovietų Sąjungai, pradeda dirbti Estijoje įsikūrusiame
„Nordbank” ir kartu su banko viršininke Ulle patiria fi-
nansinių laimėjimų. Tačiau Toomas ir jo viršininkės Ulle
pasiekimai verslo pasaulyje neša ir netikėtų neigiamų pa-
sekmių. 

Filmų turtingas – šeštadienis, lapkričio 9 d. Latvės re-
žisierės Ieva Ozolina filmas ,,Mans tevs bankieris” (My Father
the Banker) bus rodomas 9:30 val. ryto. Juostoje moteris ieš-
ko savo tėvo, kuris Latvijoje praturtėjo kaip bankininkas,
bet tada staiga dingo be žinios. Praėjus 15 metų, duktė su-
žino, kad jos tėvas laikomas psichiatrinėje ligoninėje Ma-
laizijoje, ir vyksta pas jį, norėdama išsiaiškinti, kodėl jis pa-
sitraukė iš Latvijos ir kas jam atsitiko. 11 val. ryto bus ro-
domas estės Moonika Siimets filmas ,,Seltsimees laps” (The
Little Comrade). Estija Stalino teroro laikais vaizduojama
mažos mergytės Leelo akimis. Leelo motina ištremiama, o
Leelo stengiasi klausyti motinos paskutinio pamokymo būti
gera mergaite. Tik jai sunku suprasti, ką reiškia būti gera
mergaite komunistinėje sistemoje, ir ji trokšta vėl pamatyti
savo motiną. 1 val. p. p. rodomas latvės režisierės Madara

Dišlere filmas ,,Paradize ’89” (Paradise’89). Jame įvykiai, pri-
vedantys prie 1989 m. Baltijos kelio, vaizduojami keturių
mergaičių, kaime leidžiančių vasaros atostogas, akimis. 2:45
val. p. p. rodomame filme ,,Juured” (Roots) – šešios estės re-
žisierės gvildena šeimyninių santykių ir kilmės šaknų klau-
simus. 5 val. p. p. bus rodomas lietuvės režisierės Aistės Že-
gulytės filmas ,,Animus Animalis”. Jis vaizduoja žuvusių gy-
vulių iškamšų darymą; keliamas realybės ir dirbtinumo ribų
klausimas. 6:30 val. v. numatytas režisierės Marija Kavta-
radzė filmas ,,išgyventi vasarą” (Summer Survivors). Jame jau-
na psichologė Indrė į pajūrį veža du psichinėmis ligomis ser-
gančius jaunuolius – Paulių ir Justę. Jų kelionė tampa sa-
votišku gydymo procesu. 8:15 val. v. bus rodomas latvės re-
žisierės Laila Pakalnina filmas ,,Karote” (Spoon). Jame
plastikinių šaukštelių gamybos istorija virsta modernaus
gyvenimo pažangos simboliu, kuriame kartu glūdi ir mo-
dernaus gyvenimo trūkumai.  

Sekmadienį, lapkričio 10 d., be anksčiau minėto filmo
,,Gimtinė” bus rodomi dar du filmai. 3 val. p. p. įvyks latvio
Edmunds Jansons animacinio filmo ,,Jekabs, Mimmi un runajo
šie suni” (Jacob, Mimmi and the Talking Dogs) peržiūra. Jau-
nuolis Jokūbas ir jo draugė Mimmi išgelbsti gražų parke-
lį, kurį statybininkai nori panaikinti, jame pastatydami dan-
goraižius. Jaunuoliams talkina kalbančių šunų gauja. 4:30
val. p. p. bus rodomas estės Liina Triškina-Vanhatalo filmas
,,Vota voi jata” (Take It or Leave It), kuriame jaunas vyras Erik
priverstas daryti rimtus sprendimus, kai sužino, kad jo bu-
vusi mylimoji Moonika yra nėščia, bet nori gimsiantį kū-
dikį atiduoti įvaikinimo įstaigai.      

Festivalio filmų įvairumas suteiks puikios progos
New Yorke ir apylinkėse gyvenantiems lietuviams bei jų
draugams estams ir latviams pasidžiaugti baltų kinema-
tografijos pasiekimais, pabendrauti su Lietuvoje, Latvijo-
je ir Estijoje dirbančiais filmų kūrėjais ir geriau pažinti šių
trijų valstybių gyvenimą.    

Naudotasi tinklalapiu www.balticfilmfestival.com

Parengė Rimas Černius

Tomo Vengrio filma ,,Gimtinė”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

iš vilkiko išprašyti migrantai 

Vilnius (Lrt.lt) – Bendrovei,,Gir-
teka” priklausančio vilkiko daikta-
dėžėse vairuotojai aptiko net keturis
besislepiančius migrantus. Bendrovės
Marketingo ir komunikacijos sky-
riaus vadovė Neringa Rimšelienė
sakė, kad apie įvykį Belgijoje sekma-
dienį informavo vairuotojas.

„Jis išgirdo keistus garsus ir su-
stojo patikrinti. Daiktadėžėse rado
keturis nelegaliai kirsti sieną ban-
džiusius migrantus, kurie išlipę pa-
sišalino. Krovinys nepažeistas, spyna
nesugadinta, todėl kelionę tęsė to-
liau”, – nurodė N. Rimšelienė.

Pirmadienį socialiniame tinkle
„Facebook” vartotojai ėmė dalintis
vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip iš
Lietuvoje registruotos bendrovės „Gir-
teka” vilkiko daiktadėžių du vairuo-
tojai išlaipina du migrantus.

Vyrai su šypsenomis išlipa iš
daiktadėžių, bando bendrauti su vai-
ruotojais, retkarčiais dengiasi veidus,
kol galiausiai ima eiti tolyn. Vairuo-
tojai patikrina daiktadėžes, kuriose iš-

Atvyko JAV rotacinių pajėgų karinė technika
Vilnius (KAM inf.) – Keliais ir ge-

ležinkeliu spalio 20–21 dienomis į Lie-
tuvą atvyko JAV rotacinių pajėgų tech-
nika. Karinės technikos kolonos va-
žiavo šiaurinės ir rytinės šalies dalies
pagrindiniais keliais su Lietuvos ka-
riuomenės Karo policijos ekipažų pa-
lyda, o sunkioji karinė technika gabe-
nama geležinkeliu.

Spalio 14 dieną į Lietuvą  praty-
boms su mūsų šalies ir sąjungininkų
kariais atskrido pirmieji JAV kariai –
dalis bataliono dydžio vieneto, kuria-
me per 500 JAV Sausumos pajėgų ka-
rių. Į Lietuvą JAV Sausumos pajėgų ka-
riai atvyko kaip operacijos „Atlanto
ryžtas” dalis ir treniruosis čia iki kitų
metų pavasario.

Lietuvoje treniruosis JAV ka-
riuomenės 1-osios divizijos 9-ojo pulko
1-asis batalionas, kuris dislokuotas
Fort Hoode, Texaso valstijoje. Karinis
vienetas atsigabeno ir savo sunkiąją
techniką: apie 30 tankų „Abrams”,
daugiau nei 20 pėstininkų kovos ma-
šinų „Bradley”, kitas priemones. 

Bataliono kariai ir karinė techni-
ka išsidėstė Lietuvos kariuomenės

Gen. S. Žukausko kariniame poligone
Pabradėje.

Planuojama, kad JAV sunkusis
batalionas Lietuvoje bus dislokuotas
iki 2020 m. pavasario. Būdami Lietu-
voje JAV kariai bendradarbiaus su
Lietuvos kariais, keisis patirtimi įgy-
vendinant Lietuvos kariuomenės Sau-
sumos pajėgų mechanizacijos projek-
tą. Lietuva atvykusiems JAV kariams
suteiks visą reikiamą priimančiosios
šalies paramą. JAV kariai taip pat
naudosis Lietuvos kariuomenės poli-
gonų infrastruktūra.

JAV sausumos pajėgų kariai Bal-
tijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojami
nuo 2014 m. pavasario, kaip dalis JAV
Sausumos pajėgų operacijos rytinėje
Aljanso dalyje „Atlanto ryžtas”. Taip
JAV demonstruoja savo kolektyvinės
gynybos įsipareigojimą NATO sąjun-
gininkams, užtikrinant saugumą po ag-
resyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje.

Nuo 2014 m. pavasario Lietuvoje
jau buvo dislokuota daugiau nei dešimt
JAV Sausumos pajėgų rotacijų. Pasta-
rąjį kartą Lietuvoje JAV rotacinės pa-
jėgos buvo dislokuotos 2017 metais.

Gaisras Alytuje lokalizuotas
Vilnius (Mano vyriausybė) – Prie-

šgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento (PAGD) vadovas Saulius
Greičius teigia, kad milžiniškas gais-
ras Alytuje jau yra lokalizuotas ir at-
virų gaisro židinių nebėra. Tačiau,
pasak PAGD, padangos dar gali smilk-
ti kurį laiką. 

Spalio 16-osios naktį Alytaus mies-
to padangų perdirbimo įmonėje UAB
„Ekologistika” kilo didžiulis gaisras.

Degė apie 2 tūkst. kvadratinių metrų
ploto sandėliai, kuriuose laikomos
naudotos padangos. Gaisrą gesino ug-
niagesių pajėgos iš Alytaus, Kauno,
Lazdijų, Vilniaus, Varėnos ir Mari-
jampolės. Alytuje ir Alytaus rajone dėl
didelio oro užterštumo pavojingomis
medžiagomis, kurios gali netgi sukel-
ti vėžį, paskelbta ekstremali situacija. 

Gaisro padaryta žala gamtai gali
siekti daugiau nei 5 mln. eurų.

Siekia aukštesnio Lietuvos reitingo
Vilnius (Finansų ministerijos

inf.) – Vizito Washingtone metu fi-
nansų ministras Vilius Šapoka susiti-
ko su Pasaulio banko sudaromo rei-
tingo „Doing Business” atstovais ap-
tarti Lietuvos pažangą, kuriant pa-
lankias sąlygas verslo plėtrai mūsų ša-
lyje. 

Susitikimo metu aptartos refor-
mos, turėsiančios įtakos šalies verslo
aplinkai. Šiuo metu Lietuva „Doing

Business” reitinge užima 14 vietą.
„Dar prieš porą metų Vyriausybės

tikslas patekti į 15-uką buvo vadinamas
ambicingumu, tačiau mums pavyko ne
tik jį pasiekti, bet ir pagerinti. Šiemet
į reitingą įtrauktos kelios vykdomos re-
formos, kurios, tikimės, ateityje kils-
telės mus į dar aukštesnę poziciją rei-
tinge ir bet kokiu atveju pagerins vers-
lo aplinką Lietuvoje”, – sako finansų
ministras Vilius Šapoka.

H. Clinton: Rusija „turi favoritę“ 
Manchester, New  Hamps-

hir (BNS) – Buvusi JAV valsty-
bės sekretorė ir demokratų kan-
didatė į prezidentus 2016 metų
rinkimuose Hillary Clinton  in-
terviu užsiminė, kad Demok-
ratų partijos kandidato statuso
siekianti Tulsi Gabbard yra
„rusų favoritė”.

H. Clinton „rusų turtu” pa-
vadino ir Žaliųjų partijos kan-
didatę į prezidentus 2016 metų
rinkimuose Jill Stein.

Nors Hawaii atstovaujan-
čios Atstovų Rūmų narės T. Ga-
bard vardo nepaminėjo, H. Clin-
ton  sakė mananti, kad rusai
„nusižiūrėjo kai ką, kas šiuo
metu dalyvauja demokratų pir-
miniuose rinkimuose, ir ruošia
ją būti trečiosios šalies kandi-
date”.

„Ji yra rusų favoritė”, –
sakė H. Clinton ir pridūrė, jog
rusai žino negalintys laimėti be tre-
čiosios šalies kandidato. Jos nuomone,
tokio rusų remiamo žingsnio rezulta-
tas būtų JAV rinkėjų balsų išskaidy-
mas, kuris padėtų Donald Trump 2020
metais būti perrinktam.

Tame pačiame interviu ji pavadi-
no D. Trump „Vladimiro Putino sva-
jone”.

H. Clinton kandidatę į prezidento postą T. Gabbard
įvardijo „rusų favorite”.  ABC News nuotr.

ES atvėrė kelią „Brexit“ sutarties ratifikavimui
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

jungos (ES) šalys narės spalio 20 d. at-
vėrė kelią Europos Parlamentui rati-
fikuoti „Brexit” susitarimą, kuris pra-
ėjusią savaitę pasiektas su Jungtinės
Karalystės premjeru Boris Johnson.
Tačiau bloko narės nepriėmė jokio
sprendimo dėl Londono prašymo ati-
dėti skyrybas po spalio 31 d. 

Susitikime su Michel Barnier, Są-
jungos vyriausiuoju derybininku „Bre-
xit” klausimais, ES ambasadoriai for-
maliai inicijavo ratifikacijos procesą. 

Ateinančiomis dienomis Europos
Sąjungos Vadovų Tarybos pirmininkas
Donald Tusk tarsis su ES lyderiais dėl
Londono prašymo atidėti „Brexit” datą.
Esą bus atsižvelgiama į tai, kaip toliau

klostysis įvykiai Didžiojoje Britanijoje. 
Nors spalio 19 d. į Briuselį buvo iš-

siųstas laiškas dėl „Brexit” atidėji-
mo, Jungtinės Karalystės vyriausybė
tvirtina, kad šalis ES paliks iki spalio
31 d. 

Laišką dėl atidėjimo išsiuntęs, bet
jo nepasirašęs ministras pirmininkas
Boris Johnson patyrė rimtą smūgį
savo „Brexit” strategijai, kai Didžiosios
Britanijos parlamento Bendruomenių
Rūmai priėmė pataisą dėl išstojimo ter-
mino atidėjimo. 

Kartu su laišku dėl išstojimo pa-
vėlinimo išsiųstas ir antrasis laiškas
su B. Johnson parašu. Šiame laiške
tvirtinama, kad skyrybų su ES atidė-
liojimas būtų klaida. 

Įvykdytas ilgiausias skrydis be sustojimo
Canberra (ELTA) – Australijos

oro linijų flagmanas „Qantas” sėk-
mingai įvykdė iki šiol žmonijos isto-
rijoje ilgiausią komercinį skrydį be su-
stojimo. Istoriniame skrydyje iš New
Yorko į Sydney dalyvavo 50 keleivių ir
įgulos narių. 

Bandomasis 16,2 tūkst. km skrydis
užtruko 19 val. ir 16 min. Bandomajam
„Qantas” skrydžiui buvo pritaikytas
„Boeing 787-9 Dreamliner” orlaivis. 

Šiuo metu ilgiausią pasaulyje ko-
mercinį skrydį be sustojimo vykdo
Singaporo oro linijos. Šis skrydis iš
Singaporo miesto į New Yorką trunka
18,5 val.

Australijos oro linijos „Qantas”
planuoja iki 2022 m. pradėti vykdyti ko-
mercinius skrydžius, jungiančius Syd-
ney, Melbourną ir Brisbaną su New
Yorku bei Londonu. Šių skrydžių ke-
leiviai sutaupytų iki 4 val. laiko.

Vatikanas pristatė išmanųjį rožinį
Vatikanas (Verslo žinios) – Šven-

tojo Sosto spaudos salėje buvo prista-
tytas išmanusis rožinis. Tai visų pir-
ma katalikų jaunimui skirtas elekt-
roninis įrenginys, veikiantis kartu
su programėle, kuri padeda kalbėti ro-
žinio maldą.

Išmanusis rožinis – tai apyrankę
primenantis dešimties karoliukų vė-
rinys su kryžiumi, rašo tinklalapis
„vaticannews.va”. Jis veikia prijung-
tas prie mobiliajame telefone įdiegtos
programėlės „Click To Pray”.

Beveik 100 Eur kainuojantis įren-
ginys aktyvuojamas automatiškai,
kai pakėlęs vėrinį žmogus persižeg-
noja. Toliau pati programėlė veda

žmogų per rožinio maldą, trumpai
įvesdina į kiekvieną slėpinį. Galima
nusistatyti mokymosi režimą: tuo
metu programėlė moko rožinio maldos. 

Kartu su išmaniuoju rožiniu nau-
dojamą programėlę „Click To Pray” šių
metų pradžioje pristatė ir jaunimui pa-
siūlė popiežius Pranciškus.

Tinklas gali padėti ir bendruo-
meniškai melstis, melstis kartu”, –
kalbėdamas pro Vatikano rūmų langą,
pasakė popiežius ir, paspaudęs myg-
tuką planšetinio kompiuterio ekrane,
sukūrė savo paskyrą „Click to Pray”
tinkle. Jame skelbiamos popiežiaus
maldos intencijos ir prisijungusieji
gali jomis melstis kartu su pontifiku.

iš vilkiko išlaipinami migrantai / Vaizdo
įra šo stop kadrai

J. Stein apkaltino H. Clinton sklei-
džiant „sąmokslo teorijas savo nesėk-
mei pateisinti, o ne apmąstant tikrąsias
priežastis, dėl kurių demokratai pra-
laimėjo 2016 metais”.

Tuo metu T. Gabbard pavadino H.
Clinton „to puvinio, kuris taip il-
gai kamavo Demokratų partiją, įsikū-
nijimu”.

lipę vyrai paliko apklotų, krepšių ir
įvairių kitų daiktų.

Patikrinus daiktadėžę ir joje pa-
liktus daiktus, vairuotojai nueina už
vilkiko, kur iš kitoje pusėje esančios
daiktadėžės prieš tai nufilmuoti vyrai
išlipti padeda dar dviem draugams.

Visi keturi vyrai nešini kuprinė-
mis ir miegmaišiais galiausiai tiesiog
nueina keliu.
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INGRIDA JOKŠIENĖ

Šviesiai ir kitaip prasidėjo spalio 16-osios rytas Pa-
gėgiuose. Simboliškoje vietoje, miesto parke,
prie skulptoriaus Stepono Juškos skulptūros, ku-

rioje pavaizduota Didžioji Lietuva tarsi kūdikį glau-
džianti Mažąją, buvo uždegtos atminties žvakelės
Mažosios Lietuvos gyventojų genocidui paminėti.
Jų liepsna tapo simboliniu tiltu, jungiančiu tragiškus
ano meto įvykius ir šiandieną. Šiuo metu įvairiose Lie-

tuvos medijose pasigirsta kontraversiškų nuomonių
apie šios datos minėjimą. Bet juk visi žinome, kad šian-
dieninis mūsų žinojimas nėra statiškas ir nekintan-
tis. Kaip kad kinta mūsų sąmonėjimas, kaip kad
kinta mūsų aplinka, asmenybės tapsmas, taip kinta
ir žinios bei požiūris į praeitį, istoriją, jos reiškinius
ir įvykius.

Atminties rytmečio organizatorių – Pagėgių
kultūros centro darbuotojų – vardu kalbėjusi kultūros
centro direktoriaus pavaduotoja Danutė Bardaus-
kienė kvietė susirinkusius neabejinguosius pagė-

giškius minutei tylos. Suėjime dalyvavę Pagėgių sa-
vivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, ad-
ministracijos direktorė Jūratė Mažutienė, pava-
duotojas Virginijus Komskis su susirinkusiais dis-
kutavo apie tai, kad tokios datos, jų minėjimas leidžia
vėl ir vėl pasikartoti istoriją, nepamiršti ir stengtis
nebekartoti skaudžių jos pamokų kraštui, Mažajai
Lietuvai ir visai lietuvių tautai, nes juk „tik žinan-
ti ir gerbianti savo praeitį tauta gali turėti ateities per-
spektyvas ir išlikimo galimybę”.

Langus uždangstau, užrakinu duris,

Užkamšau kiekvieną sienų skylę.

Gal dabar atkakti nebedrįs

Tie, kurių veidai, seniai suskilę,

Išlenda iš fotografijų gelsvų

Ir bučiuotis kaip girtuokliai puola,

Atskrenda sugedusiu jaunystės lėktuvu,

Teškias į bejausmę stalo uolą,

Žuvusių dienų krauju užliedami

Kambarį, kuris ir šiaip šiurpelį kelia,

Numeta pagalvę man su nemigos akmenimi,

Uždega galvūgaly žvakelę.

Ir ligi apyaušrio blaškaus

Lyg šikšnosparnis, kurio nė vienas neįžiūri

Prieblandoj pasaulio neryškaus,

Kur, ne savo noru atsidūrę,

Ieškom išeities iš aklumos,

Nors gal ir nemokame matyti,

Kaip tamsiuos vidurnakčio namuos

Praeities bespalvės akys švyti.

Jonas Strielkūnas

Paminėtos 75-osios Mažosios Lietuvos
gyventojų genocido metinės

Pagėgių parke, prie S. Juškos skulptūros, buvo paminėtos Mažosios Lietuvos gyventojų genocido metinės. 
Ingos Kuzmarskienės nuotr.

2019 m. spalio 11 d. Vilniaus universi-
teto ligoninės Santaros klinikose vyko
konferencija, skirta pirmosios Skausmo
klinikos Lietuvoje 25-mečiui. Joje da-
lyvavo dr. Jonas Prunskis su žmona
dr. Terri Dallas-Prunskis – 1992 m. jų
įkurtas illinois skausmo institutas (illi-
nois Pain institute – iPi) yra ilgiausiai Či-
kagoje ir jos apylinkėse dirbanti inter-
vencinio skausmo gydymo įstaiga. Abu
medikai prisideda prie skausmo klini-
kų vystymo Lietuvoje. Konferencijos
metu dr. Jonui ir Terri Prunskiams buvo
įteikti LR Sveikatos apsaugos ministe-
rijos padėkos raštai už pagalbą skaus-
mo medicinai, už suteiktas žinias ir

mokymus. Skausmo klinikos darbuo-
tojams ir rėmėjams 25-mečio proga
sveikinimą atsiuntė LR Seimo narys dr.
Antanas Vinkus, konferencijoje daly-
vavo prof. Vytautas Landsbergis.

Lietuvoje pirmoji  skausmo  klini-
ka Lietuvoje pradėjo veikti prieš 25
metus Vilniaus universiteto ligo-

ninės Santaros klinikų Anesteziologi-
jos, intensyvios terapijos ir  skaus-
mo gydymo centro sudėtyje. Tai kartu
ir specializuotų skausmo medicinos pa-
slaugų teikimo pradžia Lietuvoje. Pra-
dėjus nuo kelių šimtų konsultacijų
pirmaisiais metais, šiuo metu skyriu-
je konsultuojama apie 4500 pacientų ir

atliekama apie 4000 interven ci-
 nių  skausmo  gydymo procedūrų per
metus. Per 25 metus skausmo klinikų
skaičius Lietuvoje išaugo beveik iki 20-
ies.

Pažymint pirmosios Skausmo kli-
nikos Lietuvoje 25-metį, dr. Jonas
Prunskis su žmona dr. Terri nutarė pa-
didinti jų įsteigto ir Lietuvių Fonde
(LF) veikiančio specialios paskirties
fondo lėšas. Tuo tikslu jie skelbia ,,Ati-
tikimo dovanos“ׅ lėšų telkimo vajų.  LF
specialios paskirties fondas „Gydytojų
dr. Jono ir dr. Terri  Prunskių bei ‘Illi-
nois Pain Institute’ stipendijų fondas
Lietuvos gydytojams ir gydytojams
rezidentams, atliekantiems skausmo
gydymo procedūras” Lietuvių Fonde

įsteigtas 2015 m. gegužės mėnesį. Šio
fondo palūkanos naudojamos skausmo
gydymui Lietuvoje ir  skausmo gydy-
tojų tobulinimui. Nuo Fondo įsteigimo
jau 2 skausmo medicinos srityje dir-
bantiems gydytojams buvo skirtos sti-
pendijos jų profesiniam tobulinimui-
si. Dr. J. ir T. Prunskiai kviečia prisidėti
prie šio vajaus. 

Aukoti (nurodant memo /paskirtį
– Dr. J. ir T. Prunskis fund_ matching
gift) galima internetu:  www.lithua-
nianfoundation.org/donations/  (atsi-
skaitymo sistema „PayPal“)

Illinois skausmo instituto 
pranešimas spaudai

Įvertinta JAV lietuvių medikų parama Lietuvos skausmo medicinai

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Skausmo medicinos centro kolektyvas su
svečiais iš JAV Terri ir Jonu Prunskiu, iš kairės į dešinę: Alfredas Vaitkus, Ernesta Ringai-
laitė-Šeputienė, Audrė Tylienė, Leonora Andrijauskienė, Terri Prunskis, Jonas Prunskis,
Alina Gredziuška, Lina Kamsiukienė, Aušra Valaitienė.
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� Spalio 27 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL)  švę-
sime 30-tąjį eilinį metų sekmadienį. Šv. Mi-
šias atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys.  yra erdvi mašinų stovėjimo aikšte-
lė. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

�  Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks merginų
trio „The Peppermint Patties”: Ann Caldwell,
Daina Fischer, Laura Smalley. Akompa-
niatorė – Heidi Joosten. Bilietus užsisaky-
ti: www.lietuviufondas.org arba tel. 630-
257-1616.

� Lapkričio 10 d., sekmadienį, 10 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) kartu su Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniais ir jų tėveliais minėsime Vėli-

nes.  Po šv. Mišių JAV Lietuvių Bendruo-
menės Brighton Parko apylinkės valdyba
ruošia pietus su programėle. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.

�  Visų šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją, ka-
merinis choras ,,Ave musica” Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte rengia
Vėlinių koncertą. Jis vyks po 7 val. v. šv. Mi-
šių. Solistė – Danguolė Žibkutė-Pažemec-
kienė. Visi kviečiami!

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus į
atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio
paminėjimą ir susitikimą su Artūru Jaku-
boniu. A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lie-
tuvis, oficialiai pėsčiomis įveikęs Appala-
chian kelią (3542 km). Apie kelionės sun-
kumus ir nuotykius išgirsite atvykę į Šaulių
namus, 2417 W. 43rd St., Chicago, IL, 60632.
Renginys nemokamas. Tel. pasiteirauti:
773-875-4531.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

K V I E Č I AM E
Metinė šventė jau už kampo. Laikas užsisakyti vietas. Rašykite el. paš-

tu: cikagosfilisteriai@gmail.com arba skambinkite filisterei Taiydai tel.

708-837-8637.

Šventėje bus pagerbtas filisteris Rimas Griškelis – naujas Korp! Vy-
tis garbės narys.

Taip pat bus paskelbtas/-a naujas/-a Vydūno fondo įsteigtos fil. Vy-
tauto Mikūno premijos laureatas/-ė.

Vyks ir Filisterių valdybos rinkimai. Norintys kandidatuoti parašyki-
te fil. Taiydai nurodytu el. paštu. Balsuosime per metinę šventę.

Ad Meliorem!

Ir iki greito pasimatymo!

Dr. Audriaus Plioplio instaliaciją Siberia Souls II galite pamatyti Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL  60629. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.


