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Dovana, kurios niekas 
neatims – 7 psl.

Nauji vingiai 
Eglės Špokaitės gyvenime – 10 psl.

Teatro uždangai nusileidus

Čikagos maratoną baigė visi lietuviai 

Saulėtą spalio 12 d. Čika gos
miesto centre vykusiame
37-ajame tradiciniame

ma ratono bėgime „Bank of
America Chicago Marathon
2014” visi jame dalyvavę lietu-
viai  kirto finišo liniją ir pasi-
dabino organizatorių įsteigtais
atminimo medaliais.

Savo tikslą pasiekusius
sporti ninkus „Kunigaikščių už-
eigoje” vy ku sios šventinės va-
karonės metu pa sveikino gar-
bingi svečiai. Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius, pa-
dėkojęs bė gikams už jų ištver-
mę ir lietuvybės puoselėjimą iš-
eivijoje, kiekvienam maratono
bėgikui įteikė po lietuvišką
trispalvę. Gausiai susirinku-
sius spor tininkus bei sirgalius
pagerbė ir LR ambasadorius
JAV Žy gimantas Pa vilionis.

Maratono dalyvius sveiki-
no ir asmeniniais medaliais apdova-
nojo Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS)
atstovas Visvydas Matulis. 

Gerų emocijų kupina akcija „Lie -
tuviai Čikagos maratone” surengta
vienijant sporto mylėtojų pastangas:

Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
miestų komitetas sportininkams do va-
nojo bėgimo marškinėlius, o Čika gos
lietuvių sporto entuziastai bei LR
konsulato darbuotojai organizavo pa-
 laikymo punktą, kuriame karštai pa-
laikė kiekvieną pro juos prabėgusį tau-
tietį. 

Iš 45 tūkst. oficialiai užsiregistra -
vusių bėgikų, atvykusių iš įvairiau sių
pasaulio kampelių, „Bank of  Ameri-
ca Chicago Marathon 2014” finišą pa-
siekė rekordinis sportininkų skai-
čius – 40 802. Ypač malonu, kad tarp jų
išvydome ir visus maratoną bėgusius
lietuvius.  – 8 psl.

Čikagos maratoną sėkmingai įveikę lietuviai buvo pagerbti ir apdovanoti „Kunigaikščių užei-
goje”. Pirmoje eilėje (antras iš k.)  LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir LR užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius (ketvirtas iš d.).

XIII Teatro festivalyje, vyku-
siame spalio 10–12 dienomis Či-
kagos Jaunimo centre, dalyvavo
penki teatrai – iš Detroito, To-
ronto, Jurbarko, Punsko ir Čika-
gos. Spektakliai – suvaidinti, pre-
mijos – išdalintos. Į jas tiesa, ne-
pretendavo Jurbarko K. Glinskio
teatras, vaidinęs B. Pukelevičiūtės
spektaklį vaikams ,,Rimas pas
Kęstutį” – jurbarkiečiai dalyvavo
svečių teisėmis. – 3  psl.

Pelnę premijas torontiškiai – Milena Iva-
niukas ir Arūnas Paransevičius

R. Kubiliūtės nuotr.



Susitiko Čikagos mero
pavaduotojas Steve Koch
ir Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius

Spalio 14-tą dieną Čikagos mero pavaduotojas
Steve Koch susitiko su Lietuvos užsienio reika-
lų ministru Li nu Linkevičiumi. Jiedu aptarė Či ka-

 gos miesto ir Lietuvos kultūrinių ir ekonominių ryšių
stiprinimą.  Me ro pavaduotojas S. Koch pasveikino mi-
 nistrą Linkevičių ir generalinį konsulą Marijų Gudyną
Lietuvos konsulato Čikagoje 90 metų sukakties pro-
ga.  

Steve Koch pasidžiaugė augančiu ekonominiu
bendradarbiavimu tarp Čikagos ir Lietuvos. Nuo 2011
m. eks portas iš Čikagos į Lietuvą padidėjo 82 proc., o
importas iš Lietuvos į Či kagą – 72 proc. Prekybiniai ryšiai Lietuvą sieja su dešimčia Čikagoje ir apylinkėse įsi-
kūrusių įmonių, o apyvarta siekia 48 mln. dol. Sėkmę eko nomikoje užtikrina tamprūs istoriniai ir kultūriniai ry-
šiai tarp Čikagos ir Lietuvos. Mero pavaduotojas pa tvir tino, kad Čikagoje gyvena labai daug lietuvių ir primi-
nė, kad jau dau gelį metų Čikaga ir Vilnius bendrauja pagal seserystės programą. 

LR konsulato Čikagoje info ir nuotr.

cijolas pavedė man susitikti su tremtyje gyvenančiu
vysk. Julijonu Ste ponavičiumi ir aptarti jauno jė zuito
kunigystės šventimų vietą ir da tą. Taip 1982 m. rugp-
jūčio 5 d. ne toli Žagarės, Skaistgirio parapijoje,
man ir kun. Leonardui Jagminui, SJ esant liudi-
ninkais, vysk. Julijonas su teikė Jonui Borutai ku-
nigystės šventimus. Viešai pirmąsias Mišias jis pa-
aukojo Kybartų bažnyčioje.

1982 metai buvo labai neramūs, nes Sovietų Są-
jungoje prasidėjo re presijos, kuriomis siekta už-
gniaužti visus kad ir mažiausius laisvės siekius. Nu-
jausdamas artėjantį areštą, paprašiau kun. Joną pa-
gal galimybes padėti redaguoti „Kroniką”. Taip
1983 metais prasidėjo šio kunigo pogrindininko ir
drauge „Kronikos” redaktoriaus pilnas nuotykių gy-
venimas. Ačiū Dievui, kad tai truko ne per ilgai.

Greitai Dievas padovanojo Lie tu vai laisvę, todėl
visi, tarp jų ir pogrindininkai kunigai bei vienuoliai,
ga lėjo iš gilaus pogrindžio išeiti į viešą veikimą. Dvi
kadencijas kun. Boruta, SJ vadovavo Lietuvos ir Lat-
vijos jė zuitų bendruomenei, tad reikėjo rū pintis daug
ką prikelti iš pelenų. Pri siminkime, kad Vilniuje jė-
zuitų Šv. Kazimiero bažnyčia buvo paversta ateizmo

muziejumi, o Kauno Šv. Pran ciškaus Ksavero –
sporto sale. 1998 metais popiežius šv. Jonas Pau-
 lius II paskyrė Jėzuitų provincijolą Vilniaus
vyskupu augziliaru, o po ke lerių metų Telšių vys-
kupui Antanui Vaičiui pasitraukus iš pareigų
tapo jo įpėdiniu.

Vyskupo tarnystė visais laikais yra ganėti-
nai sunki ir sudėtinga. Tik sovietiniais laikais
kaip anekdotas buvo pasakojama, kad vyskupu
tarnauti lengva, jam reikia tik šventinti naujus
kunigus, nes kunigų skyri mus ir visa kita atlie-
ka Religijų rei kalų įgaliotinis. Tame anekdotiš-

ka me pasakojime buvo daug karčios tie sos. Anuomet
vyskupas galėjo tik stebėti ateistinės valdžios nio-
kojamą Bažnyčią ir turėjo labai mažai galimybių
šiam procesui pasipriešinti. Jūsų ganytojui labai tin-
ka apaštalo Pauliaus žodžiai, kuriuos girdėjome
Mišių skaitinyje: „Aš moku gyventi vargingai ir būti
turtingas. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alka-
nas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame, kuris
mane stiprina” (Fil 4, 12–13).

Šiandien Žemaičių Kalvarijoje mes esame ne-
atsitiktinai, nes jūsų ganytojui ši šventovė labai bran-
gi. Jis parūpino jai bazilikos titulą, o tikinčiųjų la-
bai gerbiamą Švč. Mergelės Marijos paveikslą ka-
rūnavo po pie žiaus Benedikto XVI palaimintomis ka-
rūnomis. Dabar jūsų šventovė vi so  je Lietuvoje gar-
sėja Švč. Mergelės Marijos, Krikščioniškų Šeimų Ka-
ra lienės, titulu. Šios Karalienės meilei ir globai pa-
vedame jūsų vyskupo ga nytojišką veiklą ir tolesnį gy-
venimą. Teneša jis pačius gražiausius vaisius.

Homilija pasakyta Žemaičių Kal varijoje spalio 12
dieną minint Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ 70 metų
amžiaus sukaktį.

Dievo žodis pasakoja apie žmonių
pakvietimą į dangaus karalystę
ir pas tarųjų nenorą atsiliepti į šį

kvieti mą. Daugeliui žmonių yra arti-
mesnė šios žemės karalystė ir jos rei-
kalai. Jė zus labai tiksliai šitai įvardijo:
„Vie nas (nuėjo) lauko arti, kitas pre-
 kiauti, o kiti (karaliaus) tarnus nu-
 tvėrę išniekino ir užmušė” (Mt 22, 5–6).

Kai nieko nelaimėję, likę gyvi ka-
 raliaus tarnai sugrįžo, tuomet juos pa-
 siuntė eiti į kryžkeles kviesti visų žmonių – gerų ir
blogų – iš visų gy ve nimo kryžkelių. Šis kvietimas bu -
vo rezultatyvus – vestuvių menė buvo pil na sėdinčių
už stalo. Kas yra tie pakviestieji iš kryžkelių? Mes
visi. Mes, lietuviai, buvome paskutinieji Europoje, pa-
kviesti į dangiškojo ka raliaus vestuvių pokylį, nes bu-
vome prisirišę prie savo stabų, kurie mums at rodė
svarbesni už Jėzų Kristų. Lietuvos Krikšto 600 metų
jubiliejų minėjome 1987 metais, o Žemaitijoje Krikš-
tas buvo užbaigtas tik po Žal girio mūšio.

Dievo meilė ieško žmogaus ir kviečia jį, bet ne-
daro jam prievartos, nes mylėti gali tik visiškai lais-
vas žmo gus. Dievas nori mus apvilkti ves tuviniu ma-
lonės drabužiu, bet žmogus gali nenorėti. Prieš lais-
vą žmogaus valią net pats Dievas yra bejėgis, tačiau
pakviestasis į vestuvių pokylį lieka išmestas už
durų. Dievo žodis grėsmingai įspėja: „Daug pašauk-
tų, bet maža išrinktų” (Mt 22, 14).

Šiandien susirinkome į Žemaičių Kalvariją pa-
minėti Žemaičių ganytojo vysk. Jono Borutos, SJ 70
metų am žiaus jubiliejaus. Vyskupas Jonas pri klauso
tam iš kryžkelių į ka ra liaus vestuves pakviestųjų bū-
riui. Dė kojame Dievui, kad jam rūpėjo užsivilkti ves-
tuvių drabužį.

Iš vysk. Jono Borutos, SJ 70 am žiaus metų vie-
nuoliškam gyvenimui priklauso 33-eji, kunigo tar-
nystei – 32-eji, vyskupo tarnystei – 17-ka,  Žemaitijos
ganytojo pareigoms – 12 metų.

Tėvų namuose subrendo jo meilė Tėvynei ir Die-
vui. Įdomus sutapimas: tais pačiais 1962 metais, kai
aš gavau kunigystės šventimus, 18 metų jaunuolis pa-
sibeldė į Kauno kunigų seminarijos duris, bet jos liko
užda ros. Tuo metu sovietinė valdžia filtravo stojan-
čiuosius į seminariją kur kas smarkiau, nei tai
buvo daroma tuojau po Stalino mirties.

Atrodė, kad jau nebėra galimybės siekti savo tiks-
lo. Jaunuolis nenu leidžia rankų ir pradeda studijas
Vil niaus universitete, po jų užsiima moks line veik-
la ir apsigina mokslinį laipsnį, tačiau širdis nenu-
rimsta ir tebetraukia pasišvęsti Dievo tarnystei.
Tuo metu Lietuvoje stipriau pra deda pūsti laisvės vė-
jai. 17 tūkstančių žmonių pasirašo Memorandumą,
rei kalaudami tikintiesiems elementarių teisių. Pra-
deda eiti „Lietuvos Katali kų Bažnyčios kronika”, fik-
suojanti sovietinės sistemos daromus nusikal timus
Bažnyčiai ir žmonių teisėms. Lietuvoje subrendo min-
tis, kad nėra geresnio būdo pralaužti sovietinės val-
 džios statomas kliūtis siekti kunigystės, kaip pradėti
ruošti kunigus pogrindyje. Mūsų tremtiniai vysku-
pai – Vincentas Sladkevičius ir Ju ijonas Steponavi-
čius – žadėjo įšven tinti tuos kandida-
tus, kuriuos kunigo šventimams bus
paruošę vienuoliai jėzuitai ar marijo-
nai. Kitų aktyviau veikiančių vie-
nuolijų anuomet nebuvo.

Vyskupas Jonas susidraugavo su
jėzuitais ir jų padedamas nuo 1975
me tų kunigystei rengėsi pogrindžio są-
lygomis. Siekdamas dvasinės bran-
dos 1981 metais pasiprašė priimamas
į Jėzaus Draugiją ir pradėjo novicia tą.
Atrodo, kad viskas vyko labai sklan-
džiai, nes vos metams praslin kus nuo
noviciato pradžios Draugijos provin-
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„Aš visa galiu tame,
kuris mane stiprina”

(Fil 4, 13)

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Iš k.: LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas, LR užsie-
nio reikalų ministras L. Linkevičius ir Čikagos mero
pavaduotojas S. Koch.



3DRAUGAS 2014 SPALIO 18,  ŠEŠTADIENIS

Trečiadienį, spalio 15 dieną, Kau no Panemunės kapinėse buvo per-
lai doti Lietuvos išeivijos JAV kultūros veikėjos, ilgamečio tar-
pukario Lietu vos ministro pirmininko Juozo Tūbe lio dukros Ma-

rijos Tūbelytės-Kuhl mann palaikai. Perlaidojimo ceremonijoje daly-
vavo vienintelis velionės sūnus Pete ris Kuhlmannas su žmona, kiti gi-
mi nės, artimieji, draugai, Lietuvos pre zidento A. Smetonos šeimos na-
riai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, Kauno dailės ir Rokiškio Juo-
zo Tū be lio gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

„Aš džiaugiuosi, kad mano ma ma grįžo į savo tėvynę. Tai buvo ma -
no mamos paskutinis noras būti pa laidotai kartu su mano seneliu Juo-
zu Tūbeliu. Mama mylėjo Lietuvą ir bu vo jos patriotė. Taip pat ir pats
džiaugiuosi čia apsilankęs”, – teigia velionės sūnus P. Kuhlmann.

„M. Tūbelytė-Kuhlmann buvo ne paprastai šviesus, kūrybingas, my-
 lin t is Lietuvą žmogų. Marija puikiai suprato, kad buvimas Tūbelių šei-
mos atstovais yra ne privilegija, o didelis įpareigojimas. Marija buvo
priversta palikti sovietų okupuotą Lietuvą ir išvykti į JAV, tačiau Lie-
tuvos nepa miršo ir pristatinėjo pasauliui Lie tuvos istoriją, jos politi-
nę situaciją būnant okupuotai Sovietų Sąjungos”, – kalbėjo Kauno mies-
to mero patarėjas Zenonas Abramavičius.

M. Tūbelytė-Kuhlmann buvo dai lininkė, rašytoja, poetė. 1940 m.
kartu su motina Jadvyga Tūbeliene po tėvo J. Tūbelio mirties išvyko
į JAV. Po Lie tuvos nepriklausomybės atgavimo, kol leido sveikata, lan-
kėsi Lietu voje. Moteris mirė 2014 m. gegužės 3 d. JAV, sulaukusi 90-ties
metų am žiaus.

Alkas.lt
Kauno sav. nuotr.

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos  stiliaus redakcija netaiso

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA ROMOJE 
JOKIŲ LAIPSNIŲ NESUTEIKIA

Jau keletą metų stengiuosi patikslinti spaudoje skelbiamą infor-
maciją apie Popiežiškąją lietuvių Šv. Kazi miero kolegiją Romoje kaip
akademi nę instituciją. Vėliausia tokia netiksli informacija pasirodė
spalio mėn. 4 d. „Drau ge”. Ten rašoma, kad kolegijos rektorius iškil-
mingai paskelbė naujuosius akademinius metus. Rektorius?  Lie tuvių
kalboje – tai universiteto ar ki tos aukštosios mokyklos vadovo titulas.
Šio straipsnio auto rius yra kun. Mozė Mitkevičius, laikraštyje pri-
statytas kaip Šv. Kazi miero ko legijos studentas. 

Pernai metais „Tėviškės ži bu riuose” (2013.02.20)  plačiau aprašiau
neteisingą informaciją, skleidžiamą ir pakartojamą, manyčiau,  be pik-
tos valios. Ten bandžiau išsiaiškinti, ar ta pagarbi vieta – Šv. Kazimiero
ko legija – yra kolegija ar bendrabutis. Teko prieiti išvados, kad tai nėra
mokslo laipsnius teikianti institucija. Taip pat išsiaiškinau, kad ten
nėra seminarijos. Pernai ten gyveno įšven tinti kunigai ir vienuolės.
Anksčiau ten buvo seminaristų bendrabutis, kur jie gyveno ir tuo pat
metu studijavo Romoje esančiuose universitetuose. Į tą bendrabutį as-
 me nys buvo priimami gyventi, jais bu vo rūpinamasi, jie buvo auklė-
jami, bet studijavo jie Romos universi tetuose. 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Spektaklius visas tris dienas stebėjo
ir vertino trijų narių komisija: režisierius,
aktorius ir dramaturgas Kęstutis Nakas,
dizaineris Vincas Lukas ir aktorė bei va-
dybininkė Laima Day. Po paskutinio spek-
taklio, sekmadienį, JAV LB Kultūros ta-
rybos pirmininkė Rūta Pakštaitė-Cole pa-
skelbė premijų laimėtojus. 

Originaliausia režisiere pripažinta
Ilona Čiapaitė (Čikagos teatro sambūris
,,Žaltvykslė”, sp. ,,Amerika pirtyje”).

Geriausias  antraeilio vaidmens atli-
kėjas – Arūnas Paransevičius, suvaidinęs
Robertą spektaklyje ,,Vakarienė vištidėje”
(Toronto teatro studija ,,Žalios lankos”); ge-
riausia antraeilio vaidmens atlikėja – Mo-
nika Adomaitytė, suvaidinusi tarnaitę
,,Amerikoje pirtyje” (Čikagos teatro sam-
būris ,,Žaltvykslė”).

Geriausias pagrindinio vaidmens at-

likėjas – Ramūnas Paulauskas, suvaidinęs
siuvėją Vincą spektaklyje ,,Amerika pir-
tyje” (Čikagos teatro sambūris ,,Žaltvyks-
lė”); geriausia pagrindinio vaidmens atli-
kėja – Milena Ivaniukas, suvaidinusi virėją
Siuzetą spektaklyje ,,Vakarienė vištidėje”
(Toronto teatro studija ,,Žalios lankos”.

Geriausiu jaunu aktoriumi pripažin-
tas Arnoldas Vaznelis, suvaidinęs Joną Ge-
ležėlę ,,Dobilėlyje penkialapyje” (Punsko
lietuvių kultūros namų Klojimo teatras).
,,Dobilėliui penkialapui” (rež.  scenogra-
fė ir  kostiumų dailininkė Jolanta Mali-
nauskaitė-Vektorienė) atiteko ir premija
už geriausius kostiumus. Geriausia sce-
nografija – spektaklyje ,,Amerika pirtyje”
(Čikagos teatro sambūris ,,Žaltvykslė",
rež. ir scenografė Ilona Čiapaitė).

Ramunė Kubiliūtė

Kaune perlaidoti 
J. Tūbelio dukros palaikai

Teatro uždangai 
nusileidus 
Atkelta iš 1 psl.

Torontiškių ,,Vakarienė vištidėje”. Iš k.: aktoriai Rimas Pečiulis (Jurgis), Arūnas Paransevičius
(Ro bertas), Darius Stasiulevičius (Bernardas) ir Daiva Botyrienė (Žaklina).

Scena iš spektaklio ,,Dobilėlis penkialapis” (Punsko Klojimo teatras)

Akt. Aušra Jasaitė-Paulauskienė (Agota) ir Ramūnas Paulauskas (Vincas) spektaklyje ,,Amerika
pirtyje” (Čikagos ,,Žaltvykslė”).                                                                          Jono Kuprio nuotraukos
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TELKINIAI

Čikagos lietuvių rotary – 
galingi meile, įkvepiantys savo pavyzdžiu

JANINA SUČYLIENĖ

Rugsėjo 28 dieną į Old Oak Coun try Club, Homer Glen,
vykusį šeštąjį Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaros
golfo turnyrą iš pat ryto rin kosi ne tik žaidimo entu-
ziastai, bet ir geros valios tautiečiai. Tradiciškai lab-
 daros renginyje dalyvavo Rotary klubo nariai, jų šei-
mos, draugai, bendradarbiai, klientai ir visi, kurie ne-
 abejingi svetimo skausmui – tiek lie tuviai, tiek ame-
rikiečiai, palaikantys klubo vykdomus labdaros pro-
jektus bei mėgstantys smagią kompaniją ir turiningus
renginius. Žinoma, didelio masto renginiai nevyktų
be rė mėjų. Šio labdaros golfo turnyro pag rindinis rė-
mėjas – ,,Republic Bank” ir supratingi bei dosnūs žmo-
nės. 

Galinga aukos suma

Pavalgius vakarienę ir pagerbus bei apdovano-
jus šių metų turnyro nugalėtojus Vladą Šimkų,
Mindaugą Zamalaitį, Mantą Stuopį ir Vytautą Sruo-
gą, prieš labdaros aukcioną Ro tary klubo preziden-
tas Linas Klima vi čius priminė pagrindinę renginio
intenciją ir pristatė garbės svečius iš Lietuvos – Jo-
kubėlį su mama ir sesu te.  Jokubėlis – tai vienas iš
pirmųjų vaikų Lietuvoje, gavusių Čikagos Ro tary klu-
bo dovaną – insulino pompą. Pristatydamas šeimą,
klubo prezidentas sakė: „Labai norėjome iš Lie-
 tuvos į šį renginį atvežti gyvą mūsų siekio liudinin-
ką – vaiką, kad visi su sirinkusieji pamatytų konkretų
žmo gų, iš pirmų lūpų išgirstų jo pasakojimą ir galėtų
dar geriau suprasti ir pajausti, kokią galią turi jų do-
vanos ir parama mūsų projektams.”  

Paklausius Jokūbėlio mamos – Giletos Lesienės
iš Telšių pasakojimo apie ypatingą sūnelio ligą ir kaip
ne tik vaiko, bet ir šeimos gyvenimas pa lengvėjo Či-
kagos Rotary klubui dova nojus insulino pompą,
abejingų neli ko. Dar giliau sujaudino parodytas
trum pas dokumentinis filmas, kuriame Lietuvos ir
Čikagos Rotary klu bų prezidentai Lietuvoje susitinka
su globojamais ligoniukais, gydytojai pasakoja apie
cukrinio diabeto gydy mą ir didžiulę insulino pompos
galią gyvenant su šia liga.

Kas tą vakarą neatvėrė pinigi nės, tai bent brau-
kė ašarą. Be dosnaus labdaros aukciono net 9 vaka-
ro dalyviai aukodami nupirko 9 simbo linius balionus
po 3 000 dolerių – simbolizuojančius insulino pompas!
Su su mavus visą labdarą, galutiniais pa skaičiavimais,
paaukota suma viršijo 95 000 dolerių! Ir kaip nesu-
šuksi – pa saulį išgelbės gerumas ir meilė!

Rotary klubo veikla nukreipta į Lietuvą

Pasak Lino Klimavičiaus, šio ru denėjančioje
gamtoje susibūrimo pag rindinis nuo pat klubo veik-
los pradžios tikslas – lėšų rinkimas Ro tary klubo lab-
daros projektams rem ti. Klubo prezidentas patikslino,
kad didžioji dalis surinktų lėšų skiriama insulino
pompų pirkimui ir jų persiuntimui į Lietuvą, pasi-
rūpinimui, kad toji brangi ir labai palengvinanti li-
goniukų gyvenimą priemonė pirmiausia pasiektų
tuos, kuriems labiausiai reikia. „Šiuo metu tai pa-
grindinis projektas, nors mes jau naudojame ir ki-
tokius įrankius, kuriais da rome spaudimą Lietuvos
Sveikatos ministerijai siekdami, kad ligonių ka sos
pagaliau pripažintų, jog insulino pompos yra būtinos
norint sureguliuoti mažųjų ligoniukų gliukozės kie-
kį ir kad tų aparatų įsigijimo kaštus padengtų ligo-
nių kasos, – apie veik los tikslus ir siekiamybes pasa -
koja Lietuvoje cukriniu diabetu sergančiais vaikais
besirūpinančių Ro tary klubo vadovas. – Juk tik dvi
Eu ro pos Sąjungos šalys – Lietuva ir Lat vi ja – ligo-
niams nekompensuoja insu  li no pompų. Tai pasiekę,
galėsime persiorientuoti į kitą projektą, kur taip pat
stengsimės padaryti stipriau sią įtaką ir suteikti
maksimalią pa galbą tiems, kuriems jos labiausiai rei-

kia. Tiksliai dar nežinome, kokia tai veikla, bet esa-
me tikri, kad vienaip ar kitaip tai bus susiję su pa-
galba Lietuvoje gyvenantiems vaikams”.

Pagrindinis variklis – klubo nariai

Suprantama, kad užmojams įgy vendinti neuž-
tenka vien gerų norų. Kas gi narius „užveda” ir ne-
leidžia nu rimti? „Mūsų klubo nariai yra pag rin dinis
variklis, kuris veža visą labda ros renginių organi-
zavimą, – džiau giasi klubo prezidentas ir tuojau pat
priduria. – Bet tai sudėtingas ir daug pastangų rei-
kalaujantis darbas. Todėl visi klubo nariai pagal
savo galimybes, pomėgius, turimą laisvesnį laiką ir
kitais būdais vienaip ar ki taip prisideda. Visi esa-
me atsakingi už golfo turnyrui ir loterijos bilietų par-
davimą, už rėmėjų pritraukimą, už prizų ir dovanų
surinkimą tyliajam ir gyvajam aukcionams”. Kal-
bė damas apie daug padarytų darbų, to kių kaip pa-
sirūpinimą maistu, gėrimais, programa, vadyba,
reklama, sa vanoriais ir kitais praktiniais ir orga ni-
zaciniais reikalais, klubo va do vas neminėjo konk-
rečių pavardžių, tik sakė, kad visus darbus atlieka
klu bo nariai su pagalbininkais: „Prieš bet kokio ly-
gio renginį, darbais pasidaliname, dažnai susiren-
ka me, diskutuojame, aptariame, įvertiname prog-
resą ir ruošiamės tai svarbiai dienai. Žinoma, nie-
ko negalėtu me padaryti be mūsų rėmėjų gerano-
riškumo, supratingų dalyvių ir tų, kurie renginio
metu altruistiškai iš leidžia pinigus įvairiems žai-
dimams, konkursams, loterijoms ir aukcio nams.”

Auga Čikagos lietuvių Rotary 
klubo gretos

Kalbėdamas apie klubo šerdį – narius, Linas
Klimavičius pasidžiau gė, kad išeivijos klubo gretos
vis auga, vien šiais metais bendraminčių komandą
papildė dar trys naujai atėję ir jau dabar klubo veik-
loje dalyvauja 28 nariai. Vyriškai logikai švelnumo
ir lankstumo suteikia į Rotary klubo veiklą įsijun-
giančios veiklios, kūrybingos, organizuotos moterys.
Šiuo metu jų jau penketas.  Kokių tikslų, siekių ve-
dini į klubą buriasi tautiečiai? – paklausiau prezi-
dento. – „Kiekvieno nario klubo veikloje dalyvavi-
mo tikslai individualūs ir natū ra lu, kad gal šiek tiek
skiriasi, tačiau visus vienija bendra mūsų klubo mi-
 sija – teigiamų pokyčių siekimas tiek lietuvių ben-
druomenėje, tiek toje ša lyje, kur veikiame, tiek mūsų
tėvynėje ir pasaulyje.” „Pašnekovas priminė, kad Ro-
tary yra didžiausia huma nitarinė organizacija pa-
saulyje ir mes didžiuojamės galėdami būti dalimi tos
galingos jėgos, kuri teigiamai pa keičia milijonų žmo-
nių gyvenimus visoje planetoje”.

Turnyro laimėtojai (iš k.): Vytautas Sruoga, Mantas Stuopis, Rotary klubo sekretorė ir renginio savanorė Silvija
Basijokaitė, Min daugas Zemalaitis, Vladas Simkus.                               Silvijos Basijokaitės ir Renatos Kanopka nuotraukos

Tikslas – suteikti pagalbą 
labiausiai jos laukiantiems

Šį pavasarį iš buvusio prezidento Lino Kliars-
kio klubo vairą į savo ran kas perėmęs jaunesnysis
Linas (Kli mavičius) pastebėjo, kad jo, kaip pre ziden-
to, tikslas yra sukurti klube to kią atmosferą, kurioje
nariams bū tų malonu susiburti kiekvieną savai tę,
pabendrauti vieniems su kitais, pa siklausyti įdomių
svečių pasakoji mų, pranešėjų paskaitų, padiskutuoti
įvai riomis temomis, išsakyti savo nuo monę ir pa-
klausyti, ką vienu ar ki tu klausimu mąsto draugai
ir kolegos. „Mus visus lydi profesinė sėkmė, tačiau
puikiai suprantame, kad pa sau  lyje yra didžiulių
problemų ir labai daug žmonių, kurie neturi tokių
galimybių kaip mes, todėl mes kelia me aukštesnį
tikslą – suteikti kaip galima daugiau pagalbos
tiems, ku riems jos labiausiai reikia. Žinoma, ženk-
liausia mūsų ir visų geros valios žmonių pagalba
būna metinio golfo turnyro metu, t. y. šiuo renginiu”,
– įsitikinęs jaunas vyras. 

Labdaros golfo turnyras atviras visiems

Pasidomėjus, kas gali dalyvauti Ro tary klubo or-
ganizuojamuose ren giniuose, prezidentas patiki-
no, kad visi norintys ir paaiškino: „Žinoma, mes esa-
me apriboti golfo lauko pa jėgumu, nes vienu metu
gali žaisti tik 144 žaidėjai. Visuomet parduodame vi-

Prezidentas Linas Klimavičius
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Kasmet Lietuvių Fondo pokylyje dalyvauja studentai – LF stipendininkai. 2013 metų LF stipendininkės Indrė Bielskutė
(kairėje) ir Mantė Baliutavičiūtė. Abi merginos yra baigusios Čikagos lituanistinę mokyklą.        Visatos Rupeikos nuotr.

 sus bilietus, todėl teoriškai, jei bū tų daugiau no-
rinčių žaisti, šiame gol fo klube daugiau sutalpinti
negalėtume, tektų ieškoti didesnio klubo, bet tai
mums maloni problema, kurią tikrai išspręstu-
me.” Po golfo turnyro žaidėjai ir svečiai renkasi į iš-
kilmin gą vakarienę, kurioje pateikiama pa grindinė
renginio programa: aukcio nas, apdovanojimai, pa-
prastai susi ren ka apie 200 svečių. Jokių specialių rei-
kalavimų dalyviams nėra, reikia tik registruotis ir
įsigyti bilietą į ren ginį.

Po sėkmingo labdaros renginio Linas Klima-
vičius sakė: „Esame la bai laimingi, kad kiekvienais
metais parduodame praktiškai visas vietas golfui ir
vakarienei, todėl dalyvių skai čius jau kelinti metai
išlieka pa našūs. Sulaukiame 144 golfo žaidėjų ir apie
200 svečių vakarinėje renginio dalyje. Labiausia
džiugina tai, kad kiekvienais metais viršijame pra-
ėjusių metų pinigų / aukų surin ki mą. Praėjusiais
metais surinkome per 50 000 dol., o šiais metais pra-
no kome visus lūkesčius – net 95 000 dol.! Tai yra be-
veik dvigubai lyginant su pernai metais. Spėjam, kad
kai vi sos sąskaitos suplauks, išlaidos ne viršys 15 000
dol., tai galėsime apie 80 000 dol. lėšų iš šio renginio
skirti mū sų labdaros projektams, iš kurių di džiau-
sias – insulino pompos Lietuvos vaikams.” 

Parama mažiesiems 
ligoniukams ir švietimui

Pasidomėjus apie tolesnius klubo narių veiklos
planus, renginius ir nu matytus darbus prezidentas
sakė: „Iki šiol visas dėmesys buvo sutelktas į golfo
renginį, nes nuo jo sėkmės tie siogiai priklausys, kiek
vaikų gy venimų galėsime pakeisti juos pra džiu gin-
dami insulino pompomis. Yra nu ma tytų dar porą la-
bai įdomių projektų/renginių plačiai Čikagos visuo -
me nei. Pažadu, kad apie tai prane šime tuomet, kai
turėsime daugiau kon kre čios informacijos. Kiek-
vieno susi rinkimo metu svarstome iš įvairių ne pel-
no siekiančių organizacijų gautus pagalbos prašy-
mus ir stengiamės vi siems suteikti kuo daugiau pa-
ramos. Pastaraisiais metais didžiausią dė me sį ski-
riame Lituanistinių mokyklų palaikymui. Šiuo
metu vykdome projektą, kuriame numatyta šešta-
die nines mokyklas aprūpinti reikalingiausiais va-
dovėliais ir ki tais vaikų ugdymui skirtais lei di niais,
glau džiai bendradarbiaujame su spaustuvėmis Lie-
tuvoje. Ir toliau kuruojame mūsų klubo Pasaulio lie-
tuvių centre (PCL) įsteigtos bibliotekos veiklą; Lie-
tuvoje renkame naujas knygas, jas siunčiame į Či-
ka gą. Pradėjome glau džiai bendradarbiauti su Lie-
tuvoje veikiančia labdaros organizacija „Ma mų
unija”, vykdančia projektą „sergančio vaiko na-
mučiai”. Jau nu matytas išplėstinis Rotary projek-
tas šiam tikslui parem ti. Turime la bai daug kilnių
idėjų, esame kupini gerų norų, siekių, tik visiems
suma nymams įgyvendinti trūksta laiko, todėl ir sie-
kiame plėsti klubo gretas, pritraukti dar daugiau
naujų, energingų, gebančių planuoti laiką narių, ku-
rie padėtų dar labiau išplėsti mūsų veiklą.”

Pora mūsų valandų gali 
pakeisti našlaičio gyvenimą

Jaunatviškai energingas, ne pa gal amžių su-
manus, taktiškas, kuklus, paslaugus  ir be galo ge-
ros širdies Čikagos Rotary klubo vadovas Linas Kli-
mavičius ragina visus apsidairyti ir pasižiūrėti, kas
vyksta už mūsų kasdienybės ribų: „Mes visi žino-
me, kiek mums yra svarbios mūsų šei mos, mūsų
karjeros, mūsų hobi, ta čiau raginu visus išeiti iš
komforto zonos, kasdieninės rutinos ir pamė ginti
rasti savyje jėgų, laiko, noro išsikelti ir įgyvendin-
ti šiek tiek aukš tesnius siekius. Žinau, mes visi esa-
 me labai labai užsiėmę ir turime be galę savų prob-
lemų ir rūpesčių, tačiau garantuoju, kad su šeima
praleidę bent vieną sekmadienį gamindami mais-
tą benamiams, lankydami vaikų namus, pravesda-
mi užsiėmimus sun kiai sergantiems vaikams ligo-
ninėse suprasite, kokią turite galią teigiamai pa-
veikti gyvenimus tų, kuriems be jūsų galbūt daugiau
ir nėra kuo pasidžiaugti. Mes, kurie esame betar piš-
kai pajutę tą labdaros galią, ma nau (gal net egois-
tiškai), kad gyvename pilnavertiškesnį gyvenimą.
Tai yra užkrečiantis, ‘vežantis’ jausmas. Kai pa-
matai, kad pora valandų tavo darbo per savaitę gali
iš esmės pa keisti dešimčių vaikų gyvenimus, gal net
išgelbėti jų gyvybes, tampa neįmanomu to pastoviai
nesiekti. Tai yra vienas iš stipresnių jausmų, ku ris
vienija tiek mūsų klubo narius, tiek visą Rotary or-
ganizaciją.”

Tradicinis Lietuvių Fondo pokylis

LAIMA APANAVIČIENĖ

Jau tapo gražia ilgamete tradicija, jog atėjus ru-
deniui, Lietuvių Fondas vėl visus pakviečia į
kasmetinę vakarienę, kuri apvainikuoja  sun-

kų prabėgusių metų darbą. Šiemet ji vyks lapkričio
8 d. Pasaulio lietuvių centre.

Šie metai Lietuvių Fondui buvo kaip niekada
dosnūs. Kaip jau buvo skelbta spaudoje ir š. m. ge-
gužės 3 d.  51-ajame Lietuvių Fondo suvažiavime, LF
gavo didžiulį –15,5 mln. dol. – Joseph Vilcha (Juozo
Vilčiausko) palikimą. Tai –  didžiausias palikimas,
kokį kada nors yra gavęs Lietuvių Fondas. Gautas ir
kitas didelis – 2,7 mln. dol. – Trečiokų šeimos pali-
kimas. Tokie palikimai tik rodo žmonių pasitikėji-
mą Fondu bei šios organizacijos darbo įvertinimą.
Fondui tai suteikia galimybę remti dar daugiau įvai-
riausių projektų. Tik aukotojų dėka Fondas gali pri-
sidėti prie lietuvybės išlaikymo, remti lietuvišką
švietimą, kultūrą, skirti stipendijas jaunimui ne tik
JAV, bet ir visame pasaulyje. Tad šių metų rudenį su
didžiausiu dėkingumu visiems LF aukotojams (ne-
svarbu, kiek jis paaukojo Fondui) sėsime už rude-
ninio vaišių stalo. 

Atsidėkodamas vi-
siems aukotojams, Fon-
das savo narius ir rėmė-
jus ne tik pakviečia į va-
karienę, bet ir pateikia
malonių staigmenų. Ne
išimtis ir šie metai. 

Vakaro svečiams
gros styginis kvartetas
,,Cadenza String Quar-
tet”. Kvarteto vadovė L.
Veleckytė-Nussbaum
(smuikas) su bendra-
minčiais – Nina Saito
(smuikas), Matthew Man-
tell (altas), Emily Mantell
(violončelė) – atliks mu-
zikinę programą. Lindos
suburtas kvartetas gerai
žinomas Čikagos muzi-
kos mylėtojams. Visi mu-
zikantai koncertuoja ir
su kitais žinomais or-
kestrais: M. Mantell gro-
ja pirmuoju altu Elgin
simfoniniame ir Illino-
jaus filharmonijos or-
kestruose, E. Mantell yra
Illinojaus filharmonijos
orkestro pirmoji violon-
čelininkė, N. Saito su
AIMS (American Insti-
tute of  Musical Studies)
festivalio orkestru apke-
liavo visą pasaulį. L. Ve-
leckytė yra Ilinojaus fil-
harmonijos orkestro (Il-
linois Philharmonic Or-
chestra) solistė, koncer-
tuoja su Heartland festi-
valio orkestru (Heartland

Festival Orchestra) bei Ilinojaus simfoniniu orkest -
ru (The Illinois Symphony Orchestra). 

Nuo 5 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje vaka-
ro svečių lauks dar viena staigmena – grafikė Joana
Plikionytė-Bružienė pakvies į parodą ,,Vartai”. Au-
torė yra surengusi 18 asmeninių parodų, dalyvavu-
si 69 bendrose parodose ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. Dailininkės darbų yra įsigiję Lietuvos na-
cionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, Maskvos Tretjakovo galerija, Bue-
nos Aires (Argentina) grafikos muziejus, Museum
Ludwig Kiolne (Vokietija), muziejai JAV, Italijoje, Is-
panijoje, Austrijoje ir kt.  

Dailininkė gyvena Vilniuje. Ji kuria grafikos es-
tampą, miniatiūras, exlibrisus, skaitmeninę grafiką,
monotipiją, lieja akvareles, iliustruoja knygas. Mi-
nimaliomis priemonėmis – štrichu, grakščios linijos
žaismu ar spalva – dailininkė geba subtiliai perteik-
ti būties dramatinį išgyvenimą, pasiekti norimą
emocinę įtampą.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia atvykti į Lietuvių
Fondo iškilmingą pokylį ir tiki, kad rudens vakaro
programa sudomins  klausytojus bei pamalonins jų
širdis.   
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Spalio 4 d. į Ateitininkų namus Lemon -
te atšvęsti jų 35-erių metų jubiliejų su-
sirinko gražus būrys narių, rėmėjų ir jų
draugų. 

Sukaktuvės prasidėjo šv. Mišio-
mis Ateitininkų namų kun. Ylos
menėje, kurias atnašavo Pal. Jur-

gio Matulaičio misijos kapelionas kun.
Algis Baniulis, SJ. Pamoksle jis pri-
minė, kad namų pirkėjai rūpinosi ne
tik savimi, bet ir kitais, galvojo apie at-
eities kartas. Nupirkę šį pastatą, jie no-
rėjo, kad čia būtų lietuviškai ir kata-
likiškai auklėjamas jaunimas, kad čia
tvyrotų džiaugsmo ir meilės dvasia.  Po
šv. Mišių kun. Baniulis palaimino Dai-
niaus Kopūsto meistriškai atnaujintą
1983 m. dievdirbio a. a. Antano Posko-
čimo Ateitininkų namams padovano-
tą Lietuvos pakelės stiliaus kryžių.
Viduje buvo galima susipažinti su nuo-
traukomis, kuriose atsispindi pasku-
tiniųjų metų atnaujinimo darbai,
linksmi vaikų užsiėmimai, o taip pat

įamžinti dvasios vadai ir kunigai.
Iškilminga vakarienė vyko apšil-

dytoje palapinėje, Ateitininkų namų
kieme. Visus pasveikino Ateitininkų
namų pirmininkė Dainė Quinn. Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
las Čikagoje Marijus Gudynas prisi-
minė, kad atvykęs dirbti į Čikagą ir pir-
mą kartą išvydęs Ateitininkų namus,
pagalvojo – ,,pilis”.  Toliau jis aiškino,
kad iš „pilies” kilo iš žodis  „piliečiai”.
Ir šie namai skirti ne svečiams, bet ly-
giateisiams piliečiams – visi gali jais
naudotis ir jaustis saugiai kaip sa-
vuose namuose. Jubiliejaus proga kon-
 sulas padovanojo Ateitininkų namų
valdybos pirmininkei kitos tvirtovės –
Gedimino pilies paveikslą, tikėdamas,
kad jam atsiras vieta Ateitininkų na-
muose. Svečias iš Lietuvos, buvęs či-
kagietis Arūnas Pemkus, linkėjo vi-
siems džiaugtis šia ateitininkų nuosa-
vybe, ir priminė, kad prieš Antrąjį
pasaulinį karą klestėję Ateitininkų
rūmai Kaune, nebuvo jiems sugrąžin-
ti, nors ir yra ateitininkų naudojami.

Šiuos namus Lemonto priemies-
tyje nupirko būrys idealistų ateitinin-

kų. Jubiliejaus vakarą du iš jų
kreipėsi į šventės dalyvius. Dr.
Regina Padleckienė tarė trumpą
sveikinimo žodį, o dr. Linas Sid-
rys prisiminė, kad jis su žmona
Rima buvo bene patys jauniau-
si paaukoję stambesnę sumą
namų pirkimui. Dr. Sidrys tuo-
met dar nebuvo baigęs medici-
nos studijų,  tad teko skolintis pi-
nigų iš savo tėvo. Jis papasako-
jo ir apie namų istoriją. Žemė ka-
daise priklausė lietuviui ūki-
ninkui, kuris ją pardavė tur-
tuoliui išradėjui Frank Schmitt.
Schmitt pastatė šiuos namus.
1979 m. žemė ir namai sugrįžo į
lietuvių rankas ir jau 35 metus
čia verda lietuviška ir ateiti-
ninkiška veikla. 

Po skanios vakarienės sve-
čių laukė įdomi muzikinė prog-
rama, kurią atliko Rūtos Pakš -
taitės-Cole ir Rimo Polikaičio
ansamblis „Iš Rytų šalelės”. Jie
padainavo „Vai, sakalėli”, dainą
apie partizanus ir sumodernin-
tą liaudies dainą „Siuntė mane
motinėlė” (pagal amerikiečių
dainos „Riders on the Storm”
mu ziką). Jiems pritarė Rimo
pusbroliai Vidas Neverauskas ir
Darius Polikaitis bei kiti svečiai.

Jaukaus vakaro pabaigoje
šiltoje palapinėje Ateitininkų
namų kieme suskambo šokių
muzika. Vakaro dalyviai malo-
niai šnekučiavosi su ilgai ne-
matytais pažįstamais ir drau-
gais.

Ateitininkų šventės logo sukūrė
Vytas Čuplinskas. Logo puošė proginį
leidinį, kuriame išvardinti Ateitinin-
kų namų pirkėjai. Išspausdintas ir
trumpas Jolitos Kisieliūtės-Narutie-
nės ir Petro V. Kisieliaus pasakojimas
apie namų pirkimo istoriją bei a. a.
kun. Kęstučio Trimako invokacija,
kurią jis sukalbėjo per Ateitininkų
namų 30 m. jubiliejinį pokylį. Kitoje lei-

dinio pusėje parašyta: „Ateitininkų
namai išlaikomi narių darbais ir au-
komis. Kviečiame įsijungti į narių ei-
les ir į valdybą! Ateitininkų namai
bus tada JŪSŲ namai! Jauskitės kaip
namie... naudokitės ir išlaikykite savo
namus!” 

Reikia padėkoti rengėjams už šau-
nų vakarą ir palinkėti, kad Ateitinin-
kų namai ir toliau bus vieta, kurioje
bursis norintys prasmingai ir vertin-
gai praleisti laiką.

Ateitininkų namų 35-oji sukaktis 

ZIGMAS KISIELIUS

Rugsėjo 13 d. Ateitininkų namuose Le-
monte įvyko Čikagos kun. Lipniūno-Prez.
Stulginskio moksleivių ateitininkų kuo-

pos pirmas šių mokslo metų susirinkimas. Su-
sirinko trisdešimt gimnazistų.  Pirmo susirin-
kimo tikslas – geriau susipažinti vienas su kitu.
Sukalbėję maldą, susipažinome su naujais kuo-
pos globėjais – Jonu Čyvu ir Kristina Quinn, o po
to – su kuopos valdyba: Marija Čyvaite, Daina Po-
likaityte, Nerija Čuplinskaite, Zigmu Kisieliumi,
Vincu Rušėnu, Ūla Lapkute, Lile Sadauskaite,
Nida Aleksaite, Julija Žliobaite, Juozu Mikužiu
ir Luku Kulbiu.  

Tuomet per žaidimus ir užsiėmimus moks-
leiviai atnaujino tarpusavio pažintis. Susiskirstę
į būrelius  piešėm, tapėm plakatus, rungtynia-
vome vienas prieš kitą konkursuose, išliejom
energiją gaudynėse. Po to visi smagiai pabend-
ravome ir vaišinomės. Kitą mėnesį planuojame
susirinkimą rimtesne tema – susipažinsime su
lietuviškais Vėlinių papročiais ir prisiminsime mirusius artimuosius. 

Visi Čikagos ir jos apylinkių moksleiviai yra kviečiami įsitraukti į kuopos

veiklą. Daugiau informacijos suteiks kuopos globėjai Jonas Čyvas (el. pašto ad-
resu  jpcyvas@gmail.com) ir Kristina Quinn (klquinn2@ gmail.com). Iki su-
sirinkimo kitą mėnesį!

Čikagos moksleiviai pradėjo mokslo metus

Čikagos moksleiviai ateitininkai pirmame šių mokslo metų susirinkime Ateitininkų namuose, Lemont, IL. 

Dainius Kopūstas atnaujino Ateitininkų namų kryžių. Šalia stovi Virginija Kopūstienė
(k.), duktė Indrė ir Ateitininkų namų valdybos pirm. Dainė Quinn. 

Dainos Čyvienės nuotraukos

Ateitininkų namų 35 metų jubiliejaus proga bu -
vo pašventintas atnaujintas dievdirbio Antano
Poskočimo lietuviškas kryžius. 
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RAMINTA VILKIENĖ

Nuo pirmojo kūdikiško žingsnelio iki šios
dienos – kas suskaičiuotų, kiek tų žingsnių
savo gyvenimo keliu nužingsniavome? Kur

mūsų pėdos įsispaudusios liko, kur jas užpūtė vė jas,
užlijo lietus? Kokią keleivio naštą su savimi nešamės?
Sustojame retskykiais savo išgyvenimų mantą per-
 kratyti, perrūšiuoti  – kas liko, ką iš bars tėme pa-
keliui?

Brandos sulaukusi tautodailinin kė Jūratė Mi-
kulevičienė stabtelėjo ir paklausė savęs – ką nešuosi?
Atvėru si laiko aplamdytą ir nutrintą la ga miną, iš-
traukė iš jo metų metus kauptą turtą ir padovano-
jo šeimynykščiams, draugams ir artimiems pažįsta -
miems savo antrąją autorinę tapybos darbų parodą. 

Tik užsiminti apie tai ir leisti vė jui į užmarštį
nupūsti būtų neteisinga, tad pasekime tautodaili-
ninkės Jūratės Mikulevi čienės keliu, kuris at vedė
ją iki šios, antrosios autorinės tapybos darbų paro-
dos, keliu, kuriuo ji pradėjo žengti dar gyvendama
Lietuvoje.

Jūratė gimė 1954 metais Onos ir Vaclovo Meli-
siakų šeimoje. Augo, sva jojo, o užaugusi ir sukūru-
si šeimą  ir vis tebesvajodama, 1980 me tais  įstojo į
Lietuvos tautodailės są jungos (Kauno skyrių). Reiš-
kėsi kaip tekstilininkė: mezgė, siuvinėjo, dažė au-
dinius. Dalyvavo Lietuvos tautodailės sąjungos or-
ganizuojamose kūry binėse stovyklose, pleneruose ir
seminaruose, kuriuose buvo puoselėjamas lietuvių
liaudies menas. 

Viename tokių renginių, Kal viuo se, netoli Kau-
no, 1982 metais, bu vo rodomos skaidrės, pristatan-
čios Lietuvos vaizduojamąjį meną – skulp tūrą ir ta-
pybą. Įsižiebė kibirkš tis Jūratės krūtinėje, sukirbėjo
min tis, – ir aš taip galiu... Bet iš pašalės atskambė-
jo abejonės kupina pastaba – „Ką gi, paimk ir pa-
mėgink, ne kiek vienam tai duota”.  Netrukus gimė
du tapybos darbai: „Jaunuolis, jojantis per girią” ir
„Vestuvės”. Su šiais darbais tautodailininkė Jūra-
tė dalyvavo Kauno miesto Tautodailės parodoje,
kur buvo labai palankiai įvertinta Vitalijos Ušins-
kienės (dailininko Antano Ušinsko našlės) ir pa-
kviesta dalyvauti Pabaltijo kūrybiniame ple nere. Čia
atsiskleidė Jūratės siela, pasaulio šviesą išvydo
daug jos nuta pytų darbų. Įsižiebusi kibirkštėlė stū-
mė tolyn: po bendrų parodų 1990 m. dailininkė pa-
galiau paruošė personalinę parodą. Kauno Tauto-
daili nin kų sąjungos patalpose „Saulutė je” dekora-
tyvaus meno mylėtojams Jūratė pristatė 25 tapybos
darbus. Vienas jų – „Puokštė” – tapytojos Va lerijos
Ostrauskienės buvo pavadintas „šedevru”. Šian-
dien „Puokštė” gyvena ir šildo Jūratės sūnaus Lie-
 tuvoje namus. Šioje parodoje rodomi Jūratės darbai
stebino žiūrovus ne apsakomai kruopščiu atlikimu.
Jūra tė teptuką naudojo lyg adatą ir jos tapybos dar-
bai, žvelgiant iš toliau atrodė tarsi kruopščių kruop-
š čiau si siuvinėjimai plonais siūlais. Daž nas parodos
lankytojas tąkart klausė – kas ta siuvinėtoja?

Šalia meilės liaudies menui Jū ratė Mikulevi-
čienė savo širdyje vi suo met nešiojosi ir meilę dainai.
Apie dešimtmetį Jūratė dainavo Kau no Meno ga-
minių įmonės moterų vokaliniame ansamblyje ir
mišriame chore „Leliumai”, vadovaujamame prof.
A. Petrausko. Su daina daug keliavo, tačiau nieka-
da nesitikėjo, kad kelio vingis taip netikėtai pa sisuks
ir jos šeima atsidurs už tūkstančių mylių nuo Lie-
tuvos – Ame rikoje.

1994 metų vasarą Jūratė su vyru ir sūnumi pra-
dėjo žengti savo pir muosius žingsnius Amerikoje.
Detroito pakraštys, Dainavos stovykla, vieta, pri-
menanti Lietuvą, kurioje dauguma lietuvių išeivių
leidžia savo va saros atostogas, Jūratei ir jos šeimai
buvo pirmieji „namai” toli nuo na mų. Lyg ir tarp
savų, bet jautėsi labai vieniši ir nereikalingi. Tą gilų
šir dies, besiilginčios Tėvynės ir artimų jų gedulą Jū-
ratei dar labiau paaštrino netikėta tėvelio netektis.
„Jeigu būtų galėjusi pareiti, būtų pėsčiomis iki
Lietuvos paržingsniavusi”. Su plyštančia iš gėlos krū-
tine Jūratė vėl pradėjo tapyti. Klojo savo širdies
skausmą potėpiais ant drobės, – „skausmą, kurio ne-
gali panešti, nežinai kaip atkabinti, kaip užmušti”.
Tik galvoje nuolat skambėjo kadaise Vitalijos Ušins-
kienės pasakyti žo džiai: „Prisimink vieną, – turi di-
delę Dievo dovaną – tapybą, kurios niekas niekada
neatims”. Tai suteikė jėgų ir stiprybės žingsnelis po
žingsnelio eiti pirmyn, iš paskos lydint minčiai, kad

Dovana, kurios niekas neatims

grįši namo, į Lietuvą. Tas grįži-
mas užtruko ilgai...  

Bet ypatingas Jūratės talen-
tas skleidžia savo žiedus ir čia,
Ameri koje. Po jungtinės išeivijos
dailinin kų parodos Čikagoje, tau-
todailinin kės Jūratės Mikulevi-
čienės tapybos darbo „Emigran-
tai” reprodukcija 2009 metais pa-
sirodė meno albume „Šiuolai kinė
lietuvių dailė JAV: dabarties dia-
logai”. Šiame albume spausdina-
mi trijų dailininkų generacijų, gy-
venančių JAV, kūryba, pokalbiai,
min tys apie kūrybą pasaulio
meno kontekste, gyvenant toli
nuo Lietuvos. O metais anksčiau,
2008-aisiais, XII lietuvių teatro
festivalyje Čikagoje Jūratė buvo
apdovanota diplomu už geriau-
sius kostiumus spektakliui „Se-
renada” (pagal Mrožeką). Šiam
spektakliui Jūratė sukūrė ne tik
kostiumus, bet ir dekoracijas, ji
šią pjesę ir režisavo. Spalio 10–13
dieno mis vykusiame XIII lietuvių
teatro festivalyje vėl galėjote su-
tikti kūrybiniu keliu bežings-
niuojančią tautodaili ninkę Jūra-
tę Mikulevičienę, patrau kiančią
kiekvieną savo spinduliuojančia
šypsena, atviru žvilgsniu, o svar-
biausia – savo talentu, kurį dova -
no ja mums.  Teatro festivalyje
jos vadovaujamas Detroito mė-

gėjų teatras „Langas” parodė spektaklį „Ženteliai”
(pagal Vidą Bladykaitę).

Savo kūrybinį talentą įsupusi į ne vieną skrais-
tę, Jūratė visgi pirmenybę teikia tapybai. Kiekvienas
tautodailininkės Jūratės Mikulevi čie nės tapybos
darbas yra konkretus išgyvenimas, patirtas jausmas.
Tapy ba – tai vienas gyvenimo gerumas, kuris niekada
neapleido, visada buvo prigludęs šalia. Tapo Jūratė
ne tik tada, kai širdis maudosi skausmo jūroje, bet ir
tuomet, kai skrajoja džiaugsmo padebesiais, kiek-

vieną kartą galvodama, kad tai ką perteikė ant dro-
bės – tik netyčia užklydusi mintis, kad ji pabėgs ir dau-
giau niekada nesugrįš. Jaudulys protarpiais už-
plūsta krūti nę, bet jeigu pavyksta perteikti dro bėje
tai, ką norėjo, apima didelis džiaugsmas. Tapymas Jū-
ratei – savotiška meditacija, savęs išlaisvinimas.
Ap link ją turi gaubtis tyla ir nesigirdėti pašalinių
žingsnių, kad ji galėtų ir „prakalbinti” savo darbą, ties
kuriuo palinkusi virš virtuvinio stalo. Pavargusi pa-
sideda savo kūrinį pačioje matomiausioje vietoje ir
ke lias dienas gyvena, žiūrėdami vienas į kitą. 

Kad ne vieną savo tapybos drobių tautodailininkė
„prakalbino”, galėjo įsitikinti ir svečiai, apsilankę ant-
rojoje autorinėje Jūratės Mikulevi čie nės tapybos
darbų parodoje, kuri bu vo pristatyta kultūros cent-
re. Ste buklinga tai, kad Jūratės tapytos dro bės gali
kalbėtis ne tik su autore, bet ir su žiūrovu. Kiekvie-
nas darbas skleidžia savo šviesą, pasakoja savo isto-
riją, patraukia akį ir užburia  nepaprastu gilumu. Iš-
plau kusios iš drobių sodrios ir duslios lietuviškos
spalvos apgobia stebėtoją lyg marga senolės motulės
skara, užliūliuoja ir nusiveda tolyn smul kiais, „siu-
vinėtais” žingsneliais į svajonę… Nuo pirmojo kū-
dikiško žings ne lio iki šios dienos – kas besu skai čiuo-
tų, kiek tų žingsnių savo gyvenimo keliu nužings-
niavome? Kur mūsų pėdos įsispaudusios liko, kur jas
užpūtė vėjas, užlijo lietus? Tas, kuris jau kartą buvo
uždegtas kūrybinės kibirkšties, niekada nesustoja,
žings niuoja tolyn – dar nepasiektų, neišgyventų kū-
rybinių tolių link. 

,,Žiema”

,,Pavasaris”

,,Mice”

J. Mikulevičienė



tikos katedra) susirinkę išti kimiausi
bėgimo entuziastai lie tu viai ypatin-
gai karštai – mojuodami vėliavomis,
dainomis ir skanduotė mis – palaikė
kiekvieną pro juos pra bėgantį tautie-
tį. Lietuvos vardą pra bėgdami pro lie-
tuvių palaikymo punk tą emocingai
paminėjo ir ne vie nas ne lietuvių kil-

mės Čikagos ma ratono dalyvis, tuo pa-
rodydami, kad Lietuva yra jiems yra
taip pat nesvetima ir tuo pačiu artima.

Čikagos maratonas buvo įspūdin-
gas ir įsimintinas tiek bėgikams, tiek
juos palaikantiems. Visi jie Čikagos
maratone pažadėjo susitikti ir kitą met.
Prie maratoną jau įveiku sių mū sų tau-
tiečių kviečiame prisijungti ir kitus
bėgimo entuziastus – 2015 m. Čikagos
maratono dalyvių registracija prasi-
dės vasario mėnesį.

Visa nugalėtojų pakyla
– afrikiečiams

Čikagos maratoną tarp vyrų lai mė-
jo 29-erių metų Kenijos bėgikas Eliud

Kipchoge, 42 km 195 m įvei kęs per 2 valandas 4 mi-
nutes ir 11 se kundžių.

Tai buvo jau trečiasis Kenijos bė giko laimėtas
maratonas per visą karjerą, o rezultatas – artimas
asme ni niam rekordui (2:04:05). Antrą bei tre čią
vietas užėmė nugalėtojo tau tie čiai – Sammy Kitwara
(2:04:28) bei Dickson Chumba (2:04:32).

Moterų grupėje Čikagos marato no nugalėtojos
titulą apgynė 33-ejų metų Kenijos bėgikė Rita Jep-
too (2:24:35), tapusi pirmąja moterimi, ku riai pavyko
laimėti keturis presti žinius maratonus iš eilės.
Pernai bei šiemet R. Jeptoo laimėjo ir Bostono ma-
ratonus.

Antroji vieta Čikagos maratone atiteko etiopei
Mare Dibabai (2:25:37), kuri 20 sekundžių aplenkė
trečiojoje pozicijoje likusią kitą Kenijos bėgikę
Florence Kiplagat (2:25:57).

Čikagos maratoną baigė visi lietuviai 
Atkelta iš 1 psl.

Greičiausias lietuvis – 
nuolatinis maratonų dalyvis 

Nuo 1977 metų rengiamas ir dide-
lio populiarumo tarp bėgikų sulau kęs
Čikagos maratonas šiemet su  kvie tė vi-
sus bėgimo mylėtojus iš daugiau nei 100
pasaulio šalių.

Šiemet į lietuvišką komandą už si-
registravo 21 maratoną bėgsiančių
mūsų tautiečių. Greičiausias iš jų
„Bank of  America Chicago Marathon
2014” buvo Egidijus Jakštas, kuris ne-
 lengvą 26,2 mylių atkarpą įveikė per
2:58:48 val. Didelis bėgimo entuziastas
jau 6-ą kartą per savo sportinę karjerą
dalyvavo ir baigė Čikagos maratoną.

Antras iš lietuvių komandos na rių finišo liniją
kirto Arūnas Du kauskas (3:14:47 val.), o trečias atbėgo
Vilmantas Gurskas (3:18:07 val.). Ketvirta – penkta
vietomis pasidalino beveik „koja kojon” maratono
trasą įveikę iš Lietuvos atvykę sportinin kai – Marius
Katilius (3:23:49 val.) ir Mindaugas Civilka (3:23:52
val.). To liau sportininkai vyrų grupėje pasi skirstė to-
kia tvarka: Audrius Baka nas (3:36:50 val.), Tomas But-
kus (3:37:58 val.), Mindaugas Prišmontas (3:47:59 val.),
Ramūnas Stankevičius (3:53:53 val.), Gintautas Sta-
nikūnas (4:49:05 val.) ir Artūras Juronis (5:20:14
val.). Dar du maratono finišą pasiekę išeivijos lie-
tuviai – Gintautas Naruševičius ir Kęstutis Daupa-
ras bėgo neįskaitinėje sportininkų gru pėje.

Tarp moterų greičiausiai Čika gos maratono fi-
nišą pasiekė lietuvių kilmės Camille Naser, įveiku-
si atkar pą per 3:23:29 val. Lietuvaičių įskai tos antroje

vietoje atsidūrė Julija Šorytė (3:42:44 val.), o trečia
buvo Aušra Butkevičiūtė (3:49:00 val.). Ra sa Palionytė
trasoje užtruko 4:11:46 val., Rima Gurskaitė – 4:35:10
val., Ilona Dovidaitienė – 4:44:45 val., Edita Samočik
– 5:26:14 val., Monika Jonuš kevičiūtė – 5:30:50 val. 

Lietuviai karštai
palaikė bėgimo dalyvius

Kaip ir kiekvienais metais, mes, lietuviai, išsi-
skyrėme kelių milijonų žiūrovų minioje. Sirgalių,
ankstyvą sekmadienio rytą, atėjusių palydėti bėgi-
kus, rankose netrūko lietuviškų trispalvių bei kitos
atributikos. 

Prie šventiškai balionais ir tri spalvėmis iš-
puoštos septynioliktos maratono trasos mylios žymos
(čia įsikūrusi Ilinojaus universiteto PLB Lituanis-
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Spalio 12 d. Pasaulio lietuvių
centro salėje Lemonte su-
žaistos net septynerios Či-

kagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) III turo rungtynės. Jose
taškus rinko ne tik krepšininkai,
bet ir į svečius jų aplankyti už-
sukęs LR ministras pirmininkas
Algirdas But kevičius. Kartu su
juo į krepšinio aikš telę žengė ir
kiti aukšto rango politikos vei-
kėjai: LR užsienio reika lų mi-
nist ras Linas Linkevičius, LR am-
basadorius JAV Žygimantas Pavi -
lio nis, LR generalinis konsulas Či-
ka goje Marijus Gudynas.

Krepšininkus pasveikinęs A.
But kevičius nepabūgo išbandyti
savo rankos taiklumą: premjeras
taikliu metimu iš po krepšio įsi-
rašė savo vardą ČLKL istorijoje.

Naują ČLKL istorijos puslapį
siekia atversti ir ČLKL debiu-
tantai „Juodkrantės” krepšinin-
kai. Pasta rie ji sekmadienį iškovojo dar dvi pergales ir savo
nepralaimėtų rungtynių seriją pratęsė iki 6 laimėjimų.

Pirmose rungtynėse „Juodkran tės” komanda 36 taš-
kų skirtumu su triuškino pirmąsias debiutines rungtynes
ČLKL aikštelėje žaidusius „Ka rių” krepšininkus, o ant-
rame susitikime, po itin atkaklios kovos, rezultatu 66:64
išplėšė pergalę prieš „Šv turio” penketuką.

Pirmame susitikime „Juodkran tės” komandą link
pergalės vedė 25 taškus pelnęs Povilas Rutkevičius, po 14
įmetė Edas Jonaitis ir Liutauras Malžinskas, o antrame
susitikime pasižymėjo Mantas Tamošauskis – 20 taškų,
P.   Rutkevičius – 13, L. Mal žins kas – 12. „Karių” koman-
doje pirmose ČLKL rungtynėse pasižymėjo 19 taškų pel-
nęs Arūnas Karalis, 18 – Andrius Paulius. Apmaudų pra-
lai mė jimą patyrusioje „Švyturio” ko man doje po 17 taškų
pelnė Lukas Žeb rauskas ir Michaelis Randickas, 14 pel-

nė Julius Staišiūnas.
Per vieną varžybų dieną dvi pirmąsias šiame čem-

pionate pergales į savo sąskaitą įsirašė jauniausia ČLKL
komanda „Prima-Lituanica”. Po šių laimėjimų turnyri-
nėje lentelėje iš aštuntosios vietos ji pakilo į tre čiąją.

Pirmose rungtynėse „Prima-Li tua nica” neturėjo
vargo rungtyniaudama su „Karių” krepšininkais (80:57),
o antrame tos pačios dienos susitikime 62:50 palaužė ČLKL
senbūvę Panevėžio „Lietkabelio” koman dą.

Į „Karių” komandos krepšį daugiausiai taškų – 21
įmetė Adas Pet kevičius, 20 – komandos legionierius
LaPhonso Ellis. Šis krepšininkas tokį pat taškų kraitį su-
rinko ir rungtynė se su panevėžiečiais.

Antrą pergalę iš eilės iškovojo ČLKL čempionų titulą
ginanti „Rad viliškio” komanda. Ji rezultatu 71:59 palaužė
trečią nesėkmę patyrusius „Stumbro” krepšininkus.

Bėgimo entuziastai karštai palaikė kiekvieną pro juos prabėgantį tautietį.

ČLKL krepšininkai su garbingais svečiais

ČLKL aikštelėje taškus rinko ir LR premjeras A. Butkevičius R. Berankis nugalėjo 
9-ąją pasaulio raketę

Pajėgiausias Lietuvos tenisi nin kas
24-erių metų Ričardas Berankis Ru-
sijos sostinėje Maskvoje vykstan čio
ATP „World Tour 250” serijos tur nyro
Kremliaus taurei laimėti aštuntfi-
nalyje ketvirtadienį susitiko su pir-
ma varžybų ir devinta pasaulio ra-
kete Miloš Raonič iš Kanados bei įvei-
kė jį 6:3, 4:6, 6:3.

Pirmo seto pabaigoje Ričardas
atliko tai, kas yra pavykę tik ke-
liems planetos tenisininkams – jis lai-
mėjo du iš eilės geimus paduodant M.
Raonič. Dėl vietos pusfinalyje mūsiš -
kis susikaus su 26-erių metų ispanu
Roberto Bautista. 

Patekęs į ketvirtfinalį  tenisi-
ninkas užsitikrino 22,8 tūkst. JAV do-
lerių čekį. Lietuviui ši pergalė atne-
šė ir papildomus 45 taškus. 

R. Berankis šią kovą turėtų įsi-
rašyti į kol kas garbingiausius savo
laimėjimus – lietuvis pirmą kartą per
karjerą nugalėjo varžovą iš pirmojo
dešimtuko. Iki šiol  jis penkis kartus
žaidė su pirmojo dešimtuko žaidėjais
ir nebuvo iškovojęs nė vienos perga-
lės. M. Raonič šis pralaimėjimas –
itin skaudus. Kana dos tenisininkui
tai sukomplikavo padėtį kovojant dėl
vietos elitiniame turnyre Londone,
kuriame grumiasi aštuoni pajėgiau-
si pasaulio tenisi nin kai.

Primename, kad R. Berankis
Kremliaus taurės turnyro atrankoje
nugalėjo visus tris varžovus iš Rusi-
jos. 

,,Draugo” info



9DRAUGAS 2014 SPALIO 18,  ŠEŠTADIENIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Honkongo vadovas derėsis su protestuotojais

Vilnius (BNS) – Klaipėdos su-
skystintų gamtinių dujų (SGD) termi-
nalas apsaugotų Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos vartotojus, jei Rusija nutrauktų
dujų tiekimą Baltijos šalims, pareiškė
Europos Komisija (EK).

EK dujų atsparumo ataskaitoje nu-
rodė, kad šiuo metu Rusijai mėnesiui
nutraukus dujų tiekimą Baltijos ša-
lims, Lietuvai ir Estijai kiltų problemų.

Tačiau pradėjus veikti SGD terminalui,
vartotojų aprūpinimas būtų užtikrintas.

„Kai pradės veikti Klaipėdos SGD
terminalas, dujų tiekimas pažeidžia-
miems klientams bus užtikrintas vi-
soms trims Baltijos valstybėms visais
atvejais”, – teigiama ataskaitoje.

Pažeidžiami vartotojai yra tie, ku-
rie per metus suvartoja iki 20 tūkst.
kubų dujų.

Honkongas (ELTA) – Honkongo
vyriausiasis administratorius Leung
Chun Ying pranešė, kad kitą savaitę ga-
lėtų būti surengtos derybos su protes-
tuojančiais studentais.

Honkongo vyriausybės vyriausio-
ji sekretorė Carrie Lam praėjusią sa-
vaitę atšaukė derybas dėl nesugebėjimo
vesti konstruktyvaus dialogo su pro-
demokratiško judėjimo vadovais.

L. Chun Ying apie galimas derybas
prabilo po to, kai Honkongo protestuo-
tojai spalio 15 d. susirėmė su dešimtimis
policijos pareigūnų, panaudojusių prieš

demonstrantus gumines lazdas ir aša-
rines dujas. Tai buvo viena didžiausių
smurto apraiškų nuo protestų akcijos
už demokratiją pradžios prieš daugiau
kaip dvi savaites.

„Skėčių revoliucija” praminta Hon-
kongo protestų akcija kilo po to, kai ša-
lies vyriausybė, prižadėjusi tautai, kad
2017-aisiais įvyks tiesioginiai Honkon-
go vadovo rinkimai, pažado neištęsėjo,
ir šių metų rugpjūtį Pekinas pareiškė,
kad vadovą turės patvirtinti Pekinui lo-
jalus komitetas. 

SGD terminalas saugos visas tris Baltijos valstybes

Washingtonas ( Bernardinai.lt) –
Pentagono vadas Chuck Hagel pakvie-
tė JAV kariškius būti pasiruošu-
sius „turėti reikalų” su Rusijos armija,
kuri stovi „prie NATO slenksčio”.

„Uždaviniai armijai bus vis sun-
kesni ir įvairiapusiškesni. Teroristų ir
maištininkų grėsmė egzistuos ilgą lai-
ką, tačiau mes taip pat turim reikalų su
revizionistine Rusija, su jos šiuolai-
kiška ir pajėgia armija, stovinčia prie
NATO slenksčio”, – sakė Pentagono
vadas metiniame Armijos asociacijos

susirinkime. 
Rusijos prezidentas Vladimiras

Putinas, duodamas interviu serbų laik-
raščiui, įspėjo JAV, kad santykis tarp
abiejų branduolinių valstybių (JAV ir
Rusijos) yra trapus, todėl „tikimės, kad
partneriai suvokia nesąmoningumą
bandymų šantažuoti Rusiją”.

Prie ES paskelbtų sankcijų Rusijai
prisidėjo ir šalys kandidatės į ES: Juod-
kalnija, Islandija, Albanija, Lichtenš-
teinas ir Norvegija. 

Lietuva perka prieštankines raketų sistemas
Vilnius (KAM.lt) – Lietuvos Kraš-

to apsaugos ministerija paskelbė iš
Jungtinių Valstijų perkanti papildomą
kiekį vidutinio nuotolio prieštanki-
nes valdomas raketų sistemas „Jave-
lin”. Ministerijos teigimu, ginkluotei
įsigyti skiriama beveik 20 mln. JAV do-
lerių (54 mln. litų). Pirmoji dalis nau-
jai įsigyjamos „Javelin” ginkluotės
Lietuvą turėtų pasiekti jau kitais me-
tais, likusioji – iki 2017 metų.

Prieštankinės raketų sistemos „Ja-
velin” yra perkamos iš šiemet papil-
domai gynybos biudžetui skirtų 130
mln. litų. Už šias lėšas šiais metais taip
pat įsigytos priešlėktuvinės raketų sis-
temos GROM, užtikrinama reikiama
parama į Lietuvą atvykstantiems
NATO valstybių kariams, organizuo-
jamos bendros pratybos su sąjungi-
ninkais.

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
bankiniam sektoriui prasidėjo sun-
kiausi laikai nuo 2008 m. pasaulinės kri-
zės.

Dėl ES ir JAV sankcijų pusė tuzino
stambiausių valstybinių kredito orga-
nizacijų, kurioms priklauso daugiau
kaip pusė rusiškų bankų aktyvų, fak-
tiškai atskirtos nuo finansavimo iš Va-
karų. 

Krentantis rublio kursas gali pa-
skatinti rusus masiškai imti iš bankų
savo rublines santaupas ir keisti į do-
lerius.

Krentanti naftos kaina dar labiau
lemia dolerio trūkumą Rusijos banki-
nėje sistemoje.

„The Financial Times” nuomone,
jei sankcijos prieš Rusiją nebus nu-
trauktos, Rusijos bankai 2016 metais su-
sidurs su labai rimta kreditine krize.

Už JAV dolerį mokamas 41 Rusijos
rublis – pirmą kartą toks kursas nuo
1998 m. Analitikų teigimu tam įtakos
turi ne taikomos sankcijos už Krymo
aneksiją bei įvykius Ukrainoje, tačiau
ir naftos kainų kritimas. 

Briuselis (ELTA) – Po nutrauktų
futbolo rungtynių tarp Serbijos ir Al-
banijos rinktinių Europos Sąjunga
(ES) pasmerkė provokaciją.

,,Mes esame nusivylę dėl futbolo
rungtynių nutraukimo po įvykdytos
provokacijos”, – Briuselyje pareiškė ES
užsienio politikos įgaliotinės Catheri-
ne Ashton atstovė. Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės Bel-
grade buvo nutrauktos po pirmojo kė-
linio, kai nežinomi asmenys virš aikš-
tės paleido skraidantį aparatą su Di-
džiosios Albanijos vėliava.

Atstovė atmetė serbų žiniasklaidos
spėliojimus, kad su incidentu susijusi

ES. Kai kurios žiniasklaidos priemonės
teigė, kad incidentas yra savotiška
bausmė Belgradui už glaudžius jo san-
tykius su Maskva. Ir Serbija, ir Alba-
nija siekia narystės ES.

Pakilus vėliavai, aikštėje įvyko
susistumdymas, kai vienas Serbijos
žaidėjas pastvėrė vėliavą, kurioje pa-
vaizduoti Didžiosios Albanijos, ap-
imančios ne tik Albaniją ir Kosovą, bet
ir Makedonijos, Juodkalnijos ir Serbi-
jos teritorijas, kontūrai. Į aikštę įsiveržė
ir kai kurie žiūrovai, užsipuolę albanų
žaidėjus. Teisėjas nurodė žaidėjams
palikti aikštę, kai į ją pradėjo skrieti dū-
minės bombos ir kitokie daiktai. 

Rusijos bankams prasidėjo sunkūs laikai

ES smerkia provokaciją per futbolo rungtynes

Vilnius (BNS) – Šalies Prezidentė
teigia, kad Lietuva turi apsisaugoti
nuo nedraugiškų valstybių investicijų,
todėl įmonės, prieš investuodamos ša-
lia strateginių objektų, turi būti nuo-
dugniai patikrintos. Pasak Dalios Gry-
bauskaitės, grėsmę kelia ne tik inves-
ticijos Šiauliuose, bet ir Marijampolė-
je bei Nidoje.

Ji priminė „labai keistą atsitikti-
numą”, kai į strateginę reikšmę turin-
tį objektą – Šiaulių oro uostą, kuris yra
NATO narės oro uostas, buvo pasiūly-
ta „grynai finansinės avantiūros pa-
remta investicija”.

Pasak D. Grybauskaitės, pagrin-
diniai sektoriai, kuriuos Lietuva turi
saugoti, yra energetika, transporto inf-
rastruktūra, telekomunikacijos, aukš-
tosios technologijos bei finansai.

Seimas praėjusią savaitę pritarė D.
Grybauskaitės pateiktoms Investicijų
įstatymo pataisoms, kurios numato,
kad investicijos į strategines įmones ir
greta strateginių objektų esančią teri-
toriją būtų leidžiamos tik įvertinus, ar
potencialaus investuotojo veikla neke-
lia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Į tokių įmonių sąrašą būtų įtrauktas
Šiaulių oro uostas ir visi aerodromai.

Pataisos pateiktos po to, kai Šiau-
lių savivaldybė pasirašė sutartį su
„Rail Skyway systems”, kurios akci-
ninkai – Maskvos gyventojai. Sutartis
numatė, jog mainais už investicijas
įmonei būtų išnuomoti sklypai prie
Zoknių karinių oro pajėgų NATO bazės.
Šiaulių valdžia, viešumon iškilus abe-
jonėms dėl investuotojo skaidrumo,
nutraukė sutartį.

Ne visos investicijos reikalingos 

Vilnius („Draugo” info) – Vilniaus
vicemeras Romas Adomavičius pa-
reiškė, kad bankai sostinei nebeskoli-
na, o Vilnius yra atsidūręs ant bankroto
ribos. 

Vilnius turi pats geriau rinkti mo-
kesčius, jei nori pagerinti savo finan-
sinę padėtį, teigia finansų ministras Ri-
mantas Šadžius. Anot jo, Vilniaus val-
džiai reikia pasitempti, surenkant mo-
kesčius, ir imti pavyzdį iš kitų miestų,
kurie tai daro sėkmingiau.

Premjeras Algirdas Butkevičius
sureagavo sakydamas, kad Vilniui ten-
kanti gyventojų pajamų mokesčio da-

lis galėtų būti didinama dar dviem
procentiniais punktais iki 50 proc. Vil-
nius norėtų, kad ši dalis siektų 60 proc.,
o miestui mokestį mokėtų visi čia dir-
bantieji, o ne tik registruoti gyventojai.

Vilnius savo skolas galėtų suma-
žinti, pardavęs nenaudojamą nekilno-
jamąjį turtą, sako finansų ministras. Ri-
mantas Šadžius ragina miesto valdžią
subalansuoti pajamas ir išlaidas. 

„Vilnius turi pakankamai daug
nereikalingo viešosioms funkcijoms
vykdyti turto, bet privatizavimo pro-
cesai vyksta vangiai”, – pareiškė R. Ša-
džius.

Vilniaus gresia Detroito likimas?

Reikia ruoštis konfrontacijai su Rusija 

SGD maketas                                                                              www.portofklaipeda.lt nuotr. 

Honkonge vykstanti taip vadinama „skėčių revoliucija”.                theatlantic.com. nuotr.
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– Miela Egle, labai dėkoju, kad sutikai atsakyti į mano
klausimus. Gal galėtum pradžiai papasakoti, kaip ir kada
kilo idėja atidaryti baleto mokyklą Vilniuje?

– Mano gyvenime balerinos karjera klostėsi
pavydėtinai sklandžiai. Pasiektos aukštumos stipriai
viršijo tiek mano pačios, tiek, spėju, ir mano moky-
tojų lūkesčius. Neretai to priežastys yra pačios įvai-
riausios: trupės sudėtis, kurioje vystosi balerinos ke-
lias, šokio partneriai, sutikti choreografai, drąsa pri-
imti iššūkius, rizika, išbandant save įvairiose meno
srityse. Buvau laiminga ir sėkminga balerina. Ma-
čiau ir pažinau šokio pasaulį, sutikau ir bendra-
darbiavau su  įdomiausiais  pasaulio  meninin-
kais. 

Visą tą laikotarpį žinojau ir net laukiau kitos
savo gyvenimo dalies. Tai gyvenimo etapas po scenos.
Tapau balerina su sąlyga, kad nuo pat šokio karje-
ros pradžios  ruošiuos gyvenimui pabaigus šokti. Tai
buvo susitarimas su tėveliais, kurie labai atsargiai
žiūrėjo į mano ankstyvą profesinį pasirinkimą.
Ruoša kitam gyvenimui – tai tyrimas savo pačios po-
mėgių, mokslai ir pan. Savotiškai laukiau šios ne ma-
žiau įdomios gyvenimo dalies, tuo kartais net ste-
bindama savo aplinkos žmones. Vyrauja nuomo-
nė – su scena atsisveikinti sunku.  Nejutau to, nes pa-
saulis man atrodė ir atrodo ne mažiau įdomus. Kas
mane traukė? Dažnai individualiai keliaudavau su
pasirodymais. Mane labai domino organizacinis
darbas. Labai patiko darbas su kompiuteriu. Įsi-
vaizduodavau save kaip biuro darbuotoją. Dažnai pa-
juokaudavau ta tema... Rinkausi mokslus ir žval-
giausi į meno vadybą. Studijas teko derinti su akty-
via scenine karjera. Sąmoningai pasirinkau ne visai
tai, ko norėjau, nes supratau, kad mokytis pilna-
vertiškai nebus įmanoma, nebent pabaigus šokti sce-
noje. Todėl pradžiai pasirinkau choreografijos stu-
dijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jos
buvo pritaikytos prie baleto artistų dienotvarkės. Ir
čia atsitiko neįtikėtinas dalykas. Baleto metodikos
dėstytojos docentės Jolantos Vymerytės paskaitos už-
krėtė mane ir užvaldė visas mano mintis. Man taip

patiko! Negalėjau patikėti,
bet mano pačios teiginys
,,baleto tai jau aš nemo-
kysiu” subliuško. Šis
mokslas sudėtingas. Oi,
reikia neapsigauti ma-
nant, kad žmogus šokęs
scenoje gali puikiai to pa-
ties mokyti kitus. Moky-
mo žinios yra visai kito-
kios nei atlikėjo su baleto
artisto praktika. Tai vi-
siškai skirtinga ir nepa-
prastai įdomi veikla. Mo-
kykla suteikė man gali-
mybę įvairiems mano po-
mėgiams – nuo kompiute-
rių, bendravimo su skir-
tingų profesijų žmonėmis
iki tiesioginio mano šir-
dies dalyko – šokio. 

Dvidešimt trečiais šo-
kio karjeros metais ir ant-
rus metus derinant baleto mokyklos kūrimą su ma-
lonumu ir fantazija pabaigiau vieną etapą. Tuo metu
Operos teatro naujausia premjera – K. Simonovo ba-
letas ,,Kopelija” – man atrodė kaip tikras geras, stip-
rus, sudėtingas ir tikrai ,,mano” baletas. Jį šokda-
ma jaučiausi taip, kad galėčiau pasakyti: paskuti-
nis mano baletas ir buvo geriausias... Neseniai buvo
pasibaigęs labai įdomus kelių mėnesių darbas Suo-
mių Nacionalinio baleto trupėje – ,,Ana Karenina”.
Koncertiniuose planuose artėjo nedidelės gastrolės
į Bostoną (JAV) ir Sydnėjų (Australija). Pajutau, jog
šį laiką galima paversti ,,karališku” atsisveikinimu
su scena. Ir tai žymiai stipriau nei liūdnas atsi-
sveikinimo koncertas ar spektaklis. Tai atsisvei-
kinimas su scena, pasaulio kelionėm, pasaulio sce-
nom. Aš nesurengiau atsisveikinimo su savo my-
limu žiurovu. Bet tuo metu pagalvojau, kad visi, ku-
riuos norėčiau jausti tą dieną, žiūrovų salėje netilps.

Taigi šiandien jaučiuosi niekur neatsisveikinusi ir
tęsianti bendravimą. Tiesa, nebešoku. Tam tiesiog ne-
užtektų laiko. Scenai reikia skirti visą darbo dieną.
Norint daryti dar kažką, tenka rinktis. Su džiaugs-
mu pasirinkau Mokyklą. 

Tiesa, turiu pripažinti, kad neužsiminiau apie
kitą stiprų faktą. Bostone sutikau žmogų. Neužilgo
sukūrėme šeimą su mokslininku ir fotografu Dai-
niumi Mačikėnu. Tai suteikė man jėgą, globą ir pa-
sitikėjimą savimi keičiant gyvenimo kelią. Trauka
naujam gyvenimui buvo tokia didelė, kad išėjau iš
teatro nebaigusi sezono. Daugeliui tai buvo nesu-
prantama, bet mano noras pradėti NAUJĄ gyvenimą
buvo nebesulaikomas.

– Mokyklai vadovauji su kolege Kristina Sliesoraitie-
ne. Ar judvi kartu išvien gryninote mokyklos idėją ir ją kar-
tu įgyvendinate šiandieną? Kaip pasiskirstote atsakomy-
bėmis?

– Vieną, dar žvarbią, pavasario dieną teatre
manęs laukė Kristinos šokių namų administratorė.
Ji pakvietė susitikti su Kristina Sliesoraitiene. Su-
sitikome, užsimezgė pokalbis. Kristina norėjo šokių
namuose pradėti baleto pamokas vaikams. Hmm, pa-
galvojau mintyse, idėjos sklando ore, aš kaip tik tuo
metu žvalgiausi salės. Bet pokalbis, o vėliau kitas, ir
dar ir dar kitas, nebuvo lengvas. Pamenu, atsakiau:
,,jeigu jūs ieškote baleto mokytojos, tai kreipiatės ne-
teisingai”. Man nepakanka vien ,,vesti” baleto pa-
mokas. Tuo metu mokiau būsimas balerinas M. K.
Čiurlionio menų mokykloje. Slapta mintis buvo su-
kurti savo mokyklą, įkūnyti savo idėjas. Ir taip pra-
sidėjo ilgas, visą pavasarį užsitęsęs pokalbis apie są-
vokas ir skirtumus: baleto mokykla, pamokos šokių
namuose (kaip viena iš galimų sričių), darbų pasi-
dalinimas ir panašiai. Mes susitikdavome vis daž-

niau. Pamenu, net aša-
ros bėgo diskutuojant,
kam mes viena kitai
reikalingos. Juk abi ga-
lime kviestis baleto
mokytojas, ieškotis ad-
ministruojančio žmo-
gaus. Pajutau, kad
mane vis labiau trau-
kia kalbėtis su Kristi-
na, diskutuoti apie idė-
jas. Pajutau, kad prie-
šais mane – mano ben-
dramintė pagrindi-
niuose dalykuose: ko-
kybė, geras skonis, kul-
tūra, šiluma. Dar su-
pratau, kad emociona-
lumas kalbant apie ra-
cionalius dalykus bus
ne mažesnis nei teatre.
Po pusės metų įkūrė-
me mokyklą. Mokyklą,
kurioje mokoma tikro
baleto, pagal mokinių
galimybes, lūkesčius
ir su šiluma. Mokyklą,
kurioje stengiamės
sekti naujovėmis, kuri
šiuolaikiška. Mokyk-
lą, kurioje visi deda-
me pastangas, kad ir
mokiniai, ir mokyto-
jai būtų matomi, jau-
čiami ir mylimi.  Mūsų
tarpusavio bendradar-
biavimas su Kristina

Sliesoraitiene parem-
tas pasitikėjimu viena

kita. Viską darome kartu pasitardamos. Vertiname
viena kitos žinias ir gabumus sujungiant tai ir ati-
duodant žmonėms, susidomėjusiems baleto menu. At-
sakingos esame kartu už viską, kas vyksta mokyk-
loje.

– Mokyklos kolektyve turite nemažą skaičių mokyto-
jų.  Kaip pasisekė surasti tokį kolektyvą? Ar mokytojus pa-
žinojote iš profesinės aplinkos ar specialiai ieškojote?

– Baleto mokytojų Lietuvoje yra tiek, kad gali-
ma būtų išvardinti vardais per kelias minutes, apie
10–20. Mes stengiamės kviestis tuos, kurie mūsų nuo-
mone ir remiantis argumentu – išugdytais moki-
niais – yra geriausi. Mūsų tikslas, kad jie norėtų būti
su mumis, nes būtent mokytojų kolektyvo kartu  įgy-
vendinamos idėjos ir yra mokykla. Šiandien di-
džiuojamės mokytojų  sudėtimi ir visą laiką esame
įsitempę, kad jie liktų kartu. Įsitempę, tai reiškia

Baleto šokėja ir mokytoja Eglė Špokaitė:

,,Esu gobši gyvenimui”
Meno gerbėjai Eglę Špokaitę pažįsta kaip garsią baleriną. Ji yra sukūrusi dau-
gybę vaidmenų įvairiuose spektakliuose ( „Žizel”, „Karmen”, „Gulbių ežeras”
ir kt.). 1996 m. balerina pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premi-
ją. 2011-aisias Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Špokaitę apdovanojo
Garbės ženklu. Prieš keletą metų garsios balerinos gyvenimas pasuko nau-
ja vaga. 

Apie savo gyvenimą ir darbą  tarp Amerikos ir Lietuvos Eglė maloniai su-
tiko  papasakoti  ,,Draugo” korespondentei Simonai Minns.  

Baleto mokykloje, 2009 m.                          Dainiaus Mačikėno nuotraukos

,,Karmen”
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mums nėra norma, kad jie kartu, mūsų
lūkestis ir rūpestis,  kad jie būtų kar-
tu.

– Ar turite  planų pasikviesti dėstyto-
jų iš kitų Europos ar JAV šalių? Gal iš Bos-
tono?

– Mes labai norėtume. Net bando-
me ir turime ką pasikviesti. Šokdama
ir dabar susipažįstu su puikiais baleto
specialistais. Liuba Guliajeva iš New
Yorko, Irina Čistiakova iš Sankt Pe-
terburgo Marijos teatro, Anastasija
Dunets ir Stanislavas Beliavskis iš
Helsinkio operos, dar kiti mano drau-
gai ir pažįstami yra geidžiami pasau-
lio mokyklų baleto pedagogai, su ku-
riais kalbėta ir kurie būtų pasiruošę at-
vykti. Tada, kai mes būsime pasiruošę
juos priimti. Reiškia, turime turėti
mokinių, kurie jau bus pasiruošę dirb-
ti su aukšto lygio baleto specialistais ir
finansines galimybes tuos pedagogus
priimti. Kol kas ruošiamės. Mūsų Lie-
tuvos geriausi pedagogai dar turi daug
daug ką perduoti mūsų vaikams.

– Papasakok apie pačią mokyklą – ko-
kia veikla ir kokio amžiaus šokėjai gali mo-
kytis  Jūsų baleto mokykloje? Nuotraukų al-
bumuose mačiau, kad yra ir Kauno mokykla?
Taip pat vyksta ir vasaros stovyklos. Trum-
pai papasakok apie mokyklos veiklą, gali-
mybes, pasirodymus.

– Pagrindinė mokyklos veikla –
mokyti baleto meno. Mokykla suside-
da iš trijų skyrių.  Baleto studijoje
mokosi visi norintys be specialios at-
rankos nuo 4-erių su puse metų  iki 18-
os metų. Šie mokiniai mokydamiesi ne-
didelės apimties krūviu gali pažinti ba-
leto meno pradmenis. Kitas skyrius –
baleto mokykla. Mokykloje mokosi
vaikai praėję atranką. Mokymosi krū-
vis didelis. Vaikai pasirinkę pilną prog-
ramą ganėtinai giliai, pagal savo gali-
mybes, gali siekti baleto aukštumų. Kai
kurie dalyvauja, ir net laimi, tarptau-
tiniuose baleto konkursuose. Ar bale-
tas taps jų profesija, nežinia. Viską
parodys laikas. Dar kitas skyrius –
suaugusių baleto pamokos. Šiuo metu
visose šalyse yra populiaru lankyti
baleto užsiėmimus ir kaip fizinio kūno
lavinimo, ir kaip pomėgio gilesnį pa-
tyrimą. Šios pamokos skirtos visiems
norintiems – nuo mėgėjų iki dirban-
čiųjų šokio srityje.

Vienas nuolatinių mūsų mokyklos
renginių  – vasaros baleto stovykla. Tai
intensyvus baleto kursas, vykstantis ki-
tokioje nei įprasta aplinkoje. Savo sto-
vyklą rengiame Trakuose Margio vieš-
butyje – poilsiavietėje. Nepaprastai
gražioje gamtos ir ežerų apsuptyje
vyksta pilna intensyvių baleto ir pa-
pildomų  baleto dalykų pamokų sa-
vaitė. Ši stovykla yra gana populiari
tarp užsienio lietuvių, gyvenančių
įvairiausiose pasaulio šalyse. Stovyk-
la skirta vaikams nuo 7-erių metų ir vy-
resniems – kievienam pagal įgūdžius ir
amžių. Tai nuostabi galimybė lavinti
baleto gebėjimus bendraujant su kitais
mokiniais. Savo mokinius taip pat ska-
tiname, esant galimybei, važiuoti pa-
sižvalgyti svetur. Į mūsų vasaros sto-
vyklą kviečiame visus norinčius. Sto-
vykla vyksta kasmet birželio mėn ant-
roje pusėje. Viliamės ateityje rengti ir
intensyvius vasaros kursus Vilniuje,
savo mokyklos patalpose.

– ,,Wikipedia” sako, kad gyveni tarp Vil-
niaus ir Bostono. O kaip apibrėžtum tu? Tarp
kokių miestų gyveni ir kokią dalį Tavo gy-
venime užima kelionės?

– Iš tiesų persikėlus iš vienos pa-
krantės į kitą ,,Wikipedia” reikės pa-
koreguoti. Šiuo metu gyvenu tarp Vil-
niaus ir San Diego. Pabaigus artistinę
karjerą galvojau, kad keliausiu mažiau.

Atsitiko gyvenime taip, kaip niekada
neplanavau. Šiuo metu į kelionę per At-
lantą ruošiuosi du, tris kartus per me-
tus. Šiais metais gana rimtai kartu su
vyru Dainiumi svarstėme apsistojimo
vienoje vietoje galimybes. Jau kūrėme
planus gyventi Lietuvoje, Vilniuje. Ta-
čiau aplinkybės susiklostė kitaip. Ne-
slėpsiu – aplinkybes mes šiek tiek pa-
lenkiam savo norų link. Jaučiu, kad dar
traukia pasaulis, naujos vietos. Įdomus
psichologinis savęs išbandymo aspek-
tas. Net paprastus dalykus naujoje vie-
toje atlikti sunkiau. Mokausi kantry-
bės, įsiklausymo. Nauji maži dalykai
pavirsta dideliu džiaugsmu. Lietuvoje
gyventi man artima, patogu. Čia išėjus
iš komforto zonos mokausi, taip savo-
tiškai augu.

– Gyvenimas tarp dviejų miestų ir ša-
lių skamba labai viliojančiai, tačiau tuo pa-
čiu ir kaip iššūkis. Kaip pavyksta suderin-
ti veiklas skirtinguose žemynuose?

– Džiugiausia – nuostaba, kiek žy-
miai daugiau idėjų ir naujų dalykų ga-
lima sužinoti, išbandyti ir įdiegti savo
veikloje šitaip keliaujant ir dirbant
dviejose šalyse. O žinant, kad Amerika
sujungia daugelio pasaulio šalių spe-
cialistus, žinios dar išsiplečia. Vien kur-
suose ar trumpų vizitų metu negalima
sužinoti ir patirti tiek daug, kiek gy-
venant ir dirbant šioje šalyje. Mūsų mo-
kyklą iš tiesų jau būtų galima vadinti
tarptautine pagal tai, kiek naujovių yra
įdiegta pasiremiant JAV ir kitų šalių
patirtimi. 

Na, o derinu sunkiai. Kai esu toli
nuo Lietuvos, kiekvieną rytą atsikėlusi
pirmiausia tikrinu elektroninį  paštą
ir įjungiu Skype. Kasdien po keletą
valandų dirbu prie kompiuterio bale-
to mokyklos reikalais. Pati su Dai-
niaus pagalba kuriu vaizdinę-rekla-
minę medžiagą: plakatus, skrajutes,
vaizdo klipus, socialinius puslapius.
Juokais pasakysiu, jog žinau, kas yra
dinaminis baneriukas internete, žinau,
kaip jį padaryti... Skype pokalbiai – kas-
dienybė. Aišku, sunku, kai jaučiu, kad
tam tikru laiku turėčiau būti mokyk-
loje, o esu toli ir negaliu padėti...  Mo-
tyvacija  yra patyrimų praktika, žinios,
jų perėmimas ir pritaikymas… Šiek
tiek darbuojuosi San Diego baleto mo-
kykloje. Kai būnu Lietuvoje, labai il-
giuosi buvimo su mylimu žmogumi.
Vėlgi naktiniai Skype pokalbiai, kurie
niekada negali atstoti gyvo bendravi-
mo, artumo. Deja, šiandien aš negaliu
priimti sąmoningo sprendimo apsigy-
venti vienoje vietoje. Per daug visko no-
riu. Esu gobši gyvenimui.

– Kokios veiklos ir darbai atviliojo į San
Diego?

– Savo vyro, mokslininko, jau apie
20 metų gyvenančio JAV, dėka galiu pa-
tirti pasaulio įdomybes. 

– O ką tarp šių kelionių vadini namais?
Vilnių, San Diegą, o gal kokį kitą miestą?

– Namai ten, kur mes su Dainiumi
būname kartu. Šiandien tai Leuca-
dia – Ramiojo vandenyno pakrantė. Vi-
sai šalia San Diego ir visai netoli Los
Angeles.

– Kaip manai, kas svarbiausia tvirtai
pasiryžus eiti šokėjo keliu? Kas nulemia sėk-
mę? Koks, tavo akimis, yra artisto sėkmės
apibrėžimas? Kaip galėtum apibrėžti savo-
sios sėkmės priežastis? 

– O, kad tikrai žinočiau, daugeliui
galėčiau patarti. Galiu tik pasvarstyti.
Kalbėkime apie žmogų, apdovanotą
gabumais menui. Visų pirma – drąsa.
Kitas dalykas, be kurio sunku – tai sėk-
mingai besiklostančios aplinkybės.
Sutikti mokytojai, rėmėjai, atsivėru-
sios puikios sceninės galimybės pa-
darys savo darbą, tik reikia, kad tokios
sąlygos atsirastų. Aišku, jų negalima
praleisti, jų reikia siekti. Man pasise-
kė – ir aš siekiau to kasdieną. Dariau
tai, ko nedarė kiti: važiuodavau, su-
tikdavau su pasiūlymais, kurie viliojo,
bet visų pirma gąsdino. Štai kad ir da-

bar. Ruošiuosi statyti pirmąjį savo gy-
venime  visą baletą profesionalų tru-
pėje. Tai ,,Žydrasis Dunojus” Kauno
muzikiniame teatre. Nepaprastai jau-
dinausi priimdama pasiūlymą, daug
dirbu. Tikiu, kad tai žingsnis sėkmės
link. Net jei žingsnelis bus ir nedidelis.
Sako, drąsūs ne tie, kurie nebijo, bet tie,
kurie bijodami vis tiek daro. Labai ver-
tinu tai savo mokiniuose, jei  tai atsa-
kingi žingsniai.

– Ar yra vietų, kur JAV lietuviai gali Tave
išvysti šokančią?

– Šiandien nebešoku, kaip minė-
jau, pasirinkimas vienas – arba šoki,
arba darai ką kitą. Šiandien  darau ką
kitą. Kartais jaučiu, kaip tokiu atsa-
kymu nuviliu, bet iš tiesų,  kokia kal-
ba kalbėjau šokdama, panašia kalba
kalbu ir dabar – savo mažų ir didelių
artistų dėka.

– Kokie artimiausi planai, kelionės,
spektakliai?

– Kaip jau minėjau, 2015 metų pla-
nuose kovo mėnesį baleto ,,Žydrasis
Dunojus” premjera Kauno muziki-
niame teatre ir baletas vaikams ,,12 šo-
kančių princesių” Vilniuje bei Kaune.
Spektaklio režisierė ir pagrindinė sta-
tytoja – Živilė Baikštytė. Aš šiuo atve-
ju esu  ne tik meno vadovė, bet ir cho-
reografė. Spektakliai vaikams – labai
reikalingas darbas ir džiaugsmas. Bet
labai nelengvas ir nėra paprastesnis
nei spektakliai suaugusiems. Skatina
žinojimas, kad tai būsimieji mūsų
spektaklių atlikėjai, statytojai ir žiū-
rovai. Kaip jie augs dabar, kokiose
meninėse-kūrybinėse aplinkybėse, tokį
meną ir turėsime ateityje.

Dėkoju už atsakymus ir linkiu visake-
riopos sėkmės statant spektaklius, šokant,
mokant ir nesustojant kurti.

Nuotraukos iš asmeninio E. Špokaitės 
archyvo 
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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 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR.�ELIgIJUS�LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel.�815-723-1854

VyTEnIS�gRyBAUSkAS,�MD
SUSAn�T.�LyOn,�MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel.�708-361-9199

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER�LAL,�MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS�kUDIRkA,�MD,�MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS�V.�PRUnSkIS,�MD
TERRI�DALLAS-PRUnSkIS,�MD

AnDREw�J.�yU,�MD
ShIngO�yAnO,�MD
ChADI�yAACOUB,�MD

ir�partneriai�Illinois�Pain�Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca:�630-748-3300
Elgin:�847-289-8822

Mchenry:�815-363-9595
Barrington:�847-852-2000

www.illinoispain.com

DR.�k.�JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654
312-644-7750

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609
773-624-9900

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3www.SkyTRIP.nET
info@skytrip.net

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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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 SIŪLOME�DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruo-

šos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel.�773-736-7900

SiŪLo dARBĄ

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

SKAITYKITE

,,DRAUGĄ”

GREIČIAU!

www.draugas.org



� Sąžininga moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pri-
žiūrėti 2 žmones, skaniai gamina valgy-
ti, gali išleisti atostogų, turi dokumen-
tus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei mo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. 

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. 
Tel. 773-709-5990. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  
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Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 

ĮVAiRŪS
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR.�L.�PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel.�708-598-4055
Valandos susitarus

DR.�AUŠRInĖ�SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel.�630-323-2245
Valandos susitarus

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.�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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

Keller Williams Realty 

Mob. tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

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
25-eri metai

Sudoku Nr. 85
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skai čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 

lan geliuose suma.

DRAUGAS
773-585-9500

Perku gintarą ir dirbi-
nius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494
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Jauno lietuvio odisėja iš Vo kie tijos į Ameriką – 4

Spaudai parengė Rimas Černius

Vis kasdien turiu vargo Tech ni shes Hochschulėje. Viskas labai sun kiai eina.
Pagaliau po didelio vargo susidarau visus reikiamus popierius. Einu pas rek-
torių. Ten pasirodo visa komisija mane be galo nedraugiškai sutiko: „Ką? UNR-
RA? Tik mėnesį dir  bęs? Nee... jokių UNRROS studentų ne priimame. Kreipki-
tės į Kultur mi nisteriumą.” 

Lapkričio mėn. – Vis dar ne aišku su mano įstojimu į Technisches Hoch-
schule. Dabar gavau laišką iš Kul turministerijos. Taigi bandysiu dar kartą.

Raštas atrodo turės reikšmės. Pagaliau rektorius sutinka. Taip ir aš pagaliau
po daug vargo ir išlaidų priimtas į Technisches Hochschule. Da bar reikia žiū-
rėti, kad į Kanadą pa k liuvus.  

Dėl Kanados vis nieko aiškesnio.  Per radiją pranešė, kad imama 20 000
iki vasaros. Bet čia praktiškai labai sunku patekti. Giminėms Amerikoje, ma-
tomai, mes ir įgrisome.  Nieko, nei laiškų nebegauname.  

Lapkričio 20 d. – Šiandien išteka anglų kronprincesė Elizabeth. Di džiu lės
iškilmės Londone. Dovanų už 1/2 mil. svarų iš viso pasaulio. Skam ba varpai...

Lapkričio 24 d. – Užsienio rei kalų ministrų pavaduotojai po dviejų savaičių
konferencijos nepriėjo prie jokio susitarimo. Šiandien renkasi patys minist-
rai – Marshall, Bevin, Bidault, ir draugas Molotovas...  

Italijoj ir Prancūzijoj komunistų neramumai: streikai nepaprasto mas  to,
susirėmimai gatvėse tarp policijos ir kariuomenės ir komunistų. Pa ryžiuje kon-
centruojama kariuo menė, kad pasipriešinus eventualiam komunistų per-
versmui. Griūva mi nisterio pirmininko Ramadier vyriau sybė. Bando sudary-
ti Leon Blum’as, bet nesėkmingai. Pagaliau sudaro M. Schuman. Aiškios, griež-
tos antikomu  nistinės generolo De Gaulle kalbos. Susirėmimai tarp gaulistų
ir ko munistų.  

Emigracijos platesne prasme vis dar nėra, bet išvykti pavieniui gali mybių
yra. Bevaikės šeimos lengvai priimamos į Australiją, bet interesan tų ne per
daug, nes toloka. Veža ma būk ir į Maroką, dar į Olandiją, Belgiją, bet ten tik
angliakasiai.  

Lapkričio 26 d. – Pareinu pavė lavęs namo, ir – telegrama iš Regens burgo!
Greit persirengiu, užkandu ir išmaunu į stotį. Oras bjauriai vėjuotas ir šaltas.
Deja, pavėluoju, prisi ei na ilgai laukt stipriame vėjuje stoties perone, ir vis nėra

traukinio.  Po dvie jų valandų stovėjimo pagaliau paduodamas traukinys. Po
maždaug 5  va lan dų šalimo vagone apie 12-tą va landą nakties Regensburge.
Bjaurus šaltis, būk net pasiekęs iki -7˚C. Pir mieji šalčiai itin nemalonūs. Taigi
nu bėgu. Pasirodo jau kiti užsirašę, bet dar būsią galima ir rytoj. Reik tik nau-
jai blankus užpildyti, bet svarbiau  sia reikia „screening’o” užtvirtinimo.  

Lapkričio 27 d. – Pasirodo – ame rikiečių šventė ir IRO (Interna tional Re-
lief Organisation – Tarp tautinė šalpos organizacija – red. past.) uždaryta. Bet
nueiname, už si pildome blankus, maždaug susiorientuojame.  

Lapkričio 28 d. – Bėgame nuo pat ryto, ir visai netikėtai gaunu „screening’o”
patvirtinimą. Nešame atiduoti anketas. Iš pradžių nenori priimti, bet paskui
po posėdžio įjungia į bylą. Taigi, gan didelis dalykas atliktas. Dabar belieka lauk-
ti Amber go komisijos. Pavargęs grįžtu vėlai namo, apie 0,30 val. Nemalonu ny-
kio se Miuncheno gatvėse vienam.  

Gruodžio 4 d. – Važiavau pa si žiūrėti į Regensburgą, bet ten nieko naujo.
Dalykas kažkodėl lyg painiojasi. Per daug jau priimta anketų. Jos neišsiųstos.
Dar būsią sudarinėjami sąrašai ir pan. Susisiekimas atkritus greitiesiems trau-
kiniams be galo blogas ir nuobodus. Stoja kas 3–5 km. Tai labai įgrysta kelio-
nė. Gerai, jei dar papuola šildomas vagonas.  

Gruodžio 7 d. – Pagaliau visai iširsta Londono konferencija. Daug kalba-
ma apie įvedimą pinigų reformos. Pasekoje to, kainos gerokai pa ki lusios. Pro-
duktai brangūs – sviestas net iki 400.

Gruodžio 25 d. – Ketvirtos Ka lėdos tremtyje. Pirmosios – Sudetuo se,  Ro-
senheim.  Antros, trečios ir ket virtos – Bavarijoje – Miunchene. Prieš pat šven-
tes vėl apsirgo tėvas su skilviu, ir gan smarkiai. Ką tik užvalgo, viską tuoj iš-
vemia. Blogiausia, kad jokia dieta negelbsti. Atrodė vi sai liūdnai. Atrodė teks
gabenti į ligoninę. Bet Kūčių vakarą, po įvairių vais tų, kiek geriau. Kūčias šven-
tėme pas dėdę Rufiną – gan kukliai, bet tradiciniai valgiai, kaip ir namie.  Kas  -
met valgome ir kasmet galvoja me, kur galėsime valgyti sekančias....  Ir taip vis
dar neaišku. 

1948
Sausio 1 d. – Išgėrėme butelį vyno. Šiaip per šventes gerai pasiilsėjau. Pa-

skui prasidėjo baisūs vėjai, vir tę tikromis audromis – iki 90 km/v. Stogų blė-
kos laksto, griuvėsiai siūbuoja. Tiesiog pavojinga gatvėse, nes daugumas namų
nukentėję.   Šiaip ruošiame dokumentus U.S. konsulatui. Kasdien laukiu žinios
iš Re gensburgo dėl Kanados. 

Sausio 16 d. – Vis važinėju į Re gensburgą. Ten dažniausiai vis nieko ne-
žino. Tai prisieis važiuoti net iki Ambergo. Šiaip emigracijos reikalas juda. Žmo-
nių vis daugiau išvažiuoja. Daug kas rašosi į Australiją, nes ten lengviausia pa-
tekti ir malonios ko mi sijos. Šiaip gi galima į Angliją, Bel gi ją, Olandiją, Pran-
cūziją, Australiją, Kanadą, Šveicariją ir Venezuelą.  

Sausio 31 d. – Nušautas Mahat ma Gandhi. Indijoj dideli neramumai tarp
moslemų ir hindusų.   

Bus daugiau

Tęsinys. Pradžia spalio 11 d. laidoje

Užsienio reikalų ministrai Ernest Bevin (Anglija), George Marshall (USA), V. M.
Molotov (Sov. Sąjunga), George Bidault (Prancūzija) (Mask voje, 1947 m. kovo
10 d.)

Kūčios Miunchene 1947 metais. Antras iš dešinės – Jurgis Sugintas; pirmas iš
de šinės – dėdė Rufinas Virkau
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DRAUGAS NEWS
Prenumeruokite sau,

savo vaikams, draugams,
vaikaičiams! 

Čekį�rašyti�ir�siųsti:�Draugas�news,�4545�w�63�St,�Chicago,�IL�60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Ilgamečiui Lietuvių Bendruomenės veikėjui

A † A
ROMUALDUI KRONUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BANIUTĘ
KRO NIENĘ bei visą šeimą ir artimuosius.

Lietuvių Bendruomenės
Vidurio Vakarų apygarda

A † A
ZENONAS LIUTKENIS 

(LIUTKEVIČIUS)

Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d., Oak Lawn, IL.
Gimė 1925 m. kovo 9 d., Nemeikščių k., Utenos raj.
Tėvai Antanas Liutkevičius ir Julijona Deveikytė (Liutke-

vičienė).
Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.
a. Zenonas bus pašarvotas 2014 m. spalio 23 d. 9:30 val. r. Švč.

Mergelės Marijos  Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r bus auko-
jamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuliūdę giminės ir draugai

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Per Lietuvos televiziją – 
laida apie S. Balzeką, Jr. 

Neseniai devyniasdešimtmetį
paminėjusį žinomą JAV lietu-
vių visuomenės veikėją, vers-

lininką, Lietuvos Respublikos garbės
konsulą Floridoje Stanley Balzeką, Jr
galima pavadinti tikru „amerikietiškos
svajonės” herojumi bei aktyviu lietu-
vybės puoselėtoju.

Čikagoje gimęs, 1948 m. tapęs
savo tėvo 1919-aisiais įkurtos bendro-
vės „Balzekas Motor Sales” preziden-
tu, Stanley laidos „Tapatybė.LT” kū-
rėjams prisipažino, jog labai norėjo iš-
saugoti ryšį su Lietuva, kurioje gimė
jo tėvai. Todėl Čikagoje nupirkęs ligo-
ninę, 1966 metų birželio 22 dieną jos pa-
talpose įkūrė Lietuvių kultūros mu-
ziejų, kuriame ne tik organizuojamos
paskaitos apie Lietuvą ir rengiamos pa-
rodos, bet kuris veikia ir kaip infor-
macijos centras.

,,Sovietmečiu aš buvau Čikagos
viešosios bibliotekos tarybos narys.
Tais laikais daug žmonių nesuprato,
kad mes negalėjome gauti daugelio
lietuviškų daiktų. Net maža degtukų
dėžutė mums buvo labai svarbi Lietu-
vos dalis. Taigi didelę reikšmę turėjo
tai, jog egzistavo centras, kuriame ga-
lėjome laikyti visus surinktus lietu-
viškus daiktus. Tokiu būdu išsaugo-
jome Lietuvos idėją gyvą. Be to, su lie-
tuviškais papročiais ir tradicijomis
galėjome supažindinti amerikiečius,”
– pasakoja S. Balzekas.

Garbaus amžiaus sulaukęs Stan-
ley puikiai prisimena pirmąjį skrydį
savo gyvenime. Ne tik dėl to, jog jis su-
teikė daug malonių įspūdžių, bet ir to-
dėl, kad jį skraidino legendiniai Lie-
tuvos lakūnai S. Darius ir S. Girėnas.

„Tais laikais skrydžiai kėlė vir-

pulį ir skraidyti buvo tikrai labai įdo-
mu. Pakilti lėktuvu, skrendant maty-
ti miestą. Sunku apibūdinti, ką jau-
čiau. Tai tarsi prilygsta tapimui ast-
ronautu. Lėktuvai tuo metu dar buvo
visiška naujovė ir daiktas, su kuriuo
galėjai pakilti, skristi ir kuris turėjo va-
riklį, tikrai stebino. Buvo galima pa-
matyti miestą, kuris yra nuostabus.
Tais laikais skrydžiai buvo taip pat įdo-
mu, kaip šiais laikais kalbos apie ke-
liones į Mėnulį. Darius ir Girėnas ne-
turėjo daug pinigų, todėl geriausias bū-
das jų užsidirbti buvo paskraidinti
žmones aplink miestą. Skrydis Čika-
goje kainavo berods 5 ar 10 dolerių”, –
pasakoja Stanley.

Garbės konsulas S. Balzekas pri-
simena ir apie šiltus santykius bei
draugystę su Stepono Dariaus arti-
maisiais: „Steponas Darius Ameriko-
je turėjo seseris, kurios Čikagoje buvo
atidariusios restoraną. Kai įvyko tra-
gedija, mes su tėvu visą laiką eidavo-
me ten pietauti arba vakarieniauti.
Kalbėdavomės apie S. Darių ir S. Gi-
rėną, apie jų šeimą, kurią pažinojome.
Beje, Stasys Girėnas turėjo automobi-
lį ‘Ford Model T’, kurį aš bandžiau nu-
pirkti. Būtų buvę nuostabu jį turėti.”

Asmeninė S. Balzeko bendravimo
su istorinėmis asmenybėmis patirtis,
įdomūs istoriniai faktai apie Amerikos
lietuvių kartas bei pastangas išsaugo-
ti lietuvybę – laidoje „Tapatybė.LT”,
kurią LRT Lituanica kviečia žiūrėti šį
šeštadienį 11:30 val. v. Lietuvos laiku
(4:30 val. p. p. New Yorko, 3:30 val. p. p.
Čikagos laiku). 

Laidą tiesiogiai galima matyti ir
tinklalapyje LRT.lt.

LRT info

Stanley Balzekas, Jr savo automobilių salone
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Vitalis J. Lembertas, „Draugo” gar-
bės prenumeratorius, gyvenantis Santa

Monica, CA, dar metams pra tęsė laik-
raščio garbės prenumeratą. Nuo -
širdžiai dėkojame už tai, kad mus

skaitote.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Ri man tas ir Danguolė Mackevičiai
$20 a. a. Stasės Semėnienės atminimui; Šarūnas ir Vida Rimai $50 a. a. An gelės
Poškaitienės atminimui; Mary tė Černiūtė $20 a. a. Romano Kauno atminimui; Gail ir
Dale Komareck $50 a. a. Aldonos Baukienės atmini mui; Jonas Monkeliūnas $25; Do -
natas Tijūnėlis $1,000 neįgaliųjų šeimai; Knights of Lithuania (Frank ville, PA, L.
Domalakis pres.) $1,350 studentų paramai; Knights of Lithua nia Foundation (Irene
Ozalis pres.) $500 tęsiant mergaitės metinę pa ramą; QTA Consultants $90 mergaitės
paramai.  Labai ačiū. „Saulu tė” („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont,
iL 60439, tel. 630-243-6435, el. paštas: indre tiju nelis @sbcglobal.net

A. a. Aldonos Baukienės atmi ni mą pagerbiant, jos duktė Raminta Lap šienė
,,Saulutei” įteikė $325, kuriuos suaukojo R. R. Lapšiai, E. R.  Balčiūnai, J. L. Bolse, A.
Galinai tie nė, D. ir I. Tijūnėliai, M. Baukus, N. So deika, A. Bernatavičienė, M. Gaba lie nė,
S. Žemaitis. ,,Saulutė” dėkoja  už aukas padėti vargingai gyve nan  tiems vaikams
Lietuvoje ir reiš  kia  nuo širdžią užuojautą Ra mintai Lap šie  nei, jos šeimai ir ar ti-
miesiems.

dar ne visos dainos išdainuotos,
dar ne visi šokiai sušokti

Tad susitikime š. m. spalio 25 d. 6 val. v. PLC Lemonte, Fondo salėje. Ge-
nerolo T. Dau kanto jūrų šauliai kviečia į vaka ronę „Rudens balius”. Pagerb-
sime ru  denį, šoksime, dainuosime ir žai sime. Mėgausimės viskuo, kas žmo-
 gui teikia džiaugsmą. Norinčius kvie čiame švęsti gimtadienius, vardadienius,
įvairius jubiliejus. Vakaro metu veiks loterija, vyks tradicinis vyno gė rimo kon-
kursas. Maistas pagamin tas mūsų šeimininkių. Gėrimai ant kiekvieno stalo,
veiks baras. Šokiams gros ir dainuos L. ir A. Barniškiai. Da lis vakaronės pel-
no bus paskirta Lie tuvos našlaičiams paremti. Visi lau kiami. dėl vietų
skambinti iki spalio 20 d. tel. 773-550-4609.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 22 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite Vytauto V. Landsbergio
filmą ,,Kai aš buvau partizanas”. 

� Lapkričio 9 d., sekmadienį 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte
vyks pianisto Edvino Minkštimo koncertas.
Visus kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”. 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

Lapkričio 1 d., šeštadienį, 7 val. v. Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į
Dangų bažnyčioje (Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary), 91 Maple
Ave., Morris town, New Jersey 07960, vyks pianis tės Frances Covalesky labdaros koncer-
tas. Surinktos lėšos bus skirtos Tautos fondo Lietuvos mokyklų įduk rinimo ir paramos
komisijai. Dau giau informacijos galima gauti tel. 973- 377-8148 arba el. paštu aldo-
nas@aol.com (Aldona Skrypa); tel. 973-328-2850 (Susan Savaiko arba Aušra Covalesky)
arba el. paštu somkaite@aol.com (Roža Somkaitė).

Jūs laukiami ,,Draugo” popietėJe
iškilmingi ,,draugo” pietūs ir grupės ,,elle G” koncertas vyks spalio 26 d.,

sekmadienį, Willowbrook Ballroom. Renginio pradžia – 12 val., pietūs – 1 val. p.
p. Bilieto kaina – 65 dol. Pokylio metu  bus galima užpildyti korteles ir nemoka-
mai susipažinimui 2 mėn. gauti ,,draugą” arba 3 mėn. – ,,draugas news”. 

dalyvaukite mūsų šventėje! dėl vietų skambinkite darbo valandomis admi-
nistracijos tel. 773-585-9500. Taip pat primename, kad pats laikas grąžinti lote-
rijos bilietukų šakneles.

Čikagos mamyčių Kalėdinė šventė vyks gruodžio 6 dieną Pasaulio lie tu-
vių centre (14911 e. 127th St, Le mont, iL 60439). Ieškome įmonių, įstai gų, vers-
lininkų, norinčių reklamuotis. Kiekviena į šventę atėjusi ma mytė gaus dovanų mai-
šelį. Į šį dovanų maišelį galime įdėti jūsų reklamą. O galbūt norėtumėte įsteig ti prizą
mūsų mamyčių loterijai ir tokiu būdu save pagarsinti? Būsime dėkingos už bet
kokią paramą! Iki pa simatymo Kalėdų šventėje! Tel. pasiteirauti:  630-207-9816.

Konsulinės paslaugos Floridoje
Spalio 24–25 dienomis (penktadienį–šeštadienį) Lietuvių klube St.

Petersburge, (4880 46th Avenue North). Konsulinės misijos metu bus priimami
Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėji-
mų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyve-
namosios vietos deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami prašy-
mai dėl Lietuvos pilietybės.

Užsiregistruoti dėl konsulinių paslaugų ir išsamesnei informacijai gauti skam-
binkite į Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke tel. (1) 212-354-7840 arba rašy-
kite el. paštu ny@urm.lt. 


