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MARIJA DAINIENĖ

Praėjusį savaitgalį JAV lituanis ti nėse mokyklose nuskam-
bėjo, nuai dėjo mokykliniai varpeliai, kviesdami mokinu-
kus į pamokas. Vaikai, ne šini gėlėmis, skubėjo sotintis lie-
tuvių kalbos žodžiu. 

Šįmet mokiniams savo duris at vėrė dar viena nauja
mokykla Virgi nia valstijoje ,,Lietuvių mokykla Va-
šingtone”. Jau nuo ankstyvo ryto mo kykloje aidėjo

mokytojų žings niai. Mokytojos ruošėsi pirmajai pamo kai,
puošė klases, repetavo eilėraščių ir dainų žodžius, kad
sklandžiai ir gražiai naujos mokyklos bendruome nė pra-
dėtų mokslo metus. Juk yra sa koma: „Gera pradžia – pusė
darbo.” Šią dieną mokykloje vyko ne tik šventė, bet ir pa-

mokos. Mokiniai iš dova nų krepšių traukė vadovėlius, są-
siuvi nius ir pieštukus, rašė pirmuosius savo darbus.
Mokytojos  stengėsi kuo geriau pažinti vaikus, suvokti jų
kalbos mokėjimo lygį ir patikrinti ži nias, kad susidarytų
nuomonę, kaip planuoti darbą ateityje. 

Mokyklą lanko 35 mokiniai: 19 berniukų ir 16 mer-
gaičių. Juos moko 9 mokytojai, iš jų septyni turi peda-
goginį išsilavinimą, keturi  lituanis tai. Mokykloje moki-
niai mokysis lie tuvių kalbos, literatūros, teksto kūrimo
ir analizės, Lietuvos pažinimo (bendra Lietuvos istori-
jos, teatro, šo kio, geografijos, etnokultūros pamoka).
Mokyklos bendruomenė pasiry žusi įjungti į mokyklos
programą  in formacines technologijas. Visų kla sių
mokiniai turės prieigą prie interneto pamokų metu ir
galės naudotis asmeniniais kompiuteriais.         – 4 psl.

2015 m.  rugsėjo 12 d. vyko Lietuvos šaulių sąjun-
gos išeivijoje (LŠSI) XX Visuotinis dalinių atstovų
suvažiavimas. Suvažiavimai vyksta kas 3 metus.
Šiemet suvažiavimas vyko Čikagoje ir prasidėjo šv.
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Po Mišių suvažiavimo dalyviai skubėjo registruotis ir
užsiimti vietas parapijos salėje. Renginio vedantysis
Rimantas Ša laviejus prie mikrofono pakvietė va dą
Julių Butkų, kuris pasveikino susirinkusius ir prista-

tė garbingus svečius: LR generalinį konsulą Čikagoje
Marijų Gudyną, Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o)
pirmininką Saulių Kuprį, Draugo fondo pirmininkę,
buvusią Cicero Lietuvių Bendruomenės pirmininkę
Mariją Remienę, LŠSI kapelioną kleb. Jaunių Kelpšą,
svečią, kunigą iš Lietuvos Liną Baltrušaitį ir Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) vadą Liudą Gumbiną su žmona
Dalia.

– 5 psl.

XX Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavimas

Dar vienas lietuvybės židinėlis – ,,Lietuvių mokykla Vašingtone” – pradėjo rašyti savo istoriją. Nathan Mitchell nuotr.

Iš Lietuvos atvežtą LŠS žygio vėliavą LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas (k.) perduoda Jūrų šaulių kuopos ,,Klaipėda” va-
dui Giedriui Bikulčiui.

Pirmasis mokyklinis skambutis 



savo misiją ir pašau kimą, o išsiskyrusiems ir antrą
kartą susituokusiems žmonėms labiau įsitraukti į ti-
kinčiųjų bendruomenę ir gyventi Evangelija pa-
ženklintą gyve nimą.

Jėzaus Evangelija yra geroji ži nia ir visai vi-
suomenei. Popiežius Pranciškus šiais metais išleido
encikliką Laudato si – „Būk pagarbintas” – apie rū-
pinimąsi bendraisiais namais, t. y. kūrinijos tauso-
jimą ir saugojimą. Turime bendrus namus ir šiame
pa saulyje esame susiję – ši mintis kaip raudona linija
tęsiasi per visą dokumentą. Esame susiję įvairiau-
siais sai tais. Gamtos teršimas viename re gione nei-
giamai atsiliepia ir kitiems, neracionalus išteklių eik-
vojimas atima juos iš būsimųjų kartų, klimato kai-
ta paliečia net atokiausiose vietose gyvenančius
žmones.

Kad visi esame susiję, aki vaiz džiai patyrėme, kai
ekonominė krizė sukėlė skaudžius padarinius mūsų
šeimose – paskatino emigraciją, at skyrė žmones
vienus nuo kitų. Dėl to sumažėjo jaunų šeimų kai-
muose ir miesteliuose, buvo uždarytos ištuštė jusios
mokyklos. Įvykiai viename re gione daro įtaką gy-
venimui kituose. Tai juntame ne tik stebėdami, kas
vyks ta Ukrainoje, bet ir šalyse, ku rias iki šiol laikėme
tolimomis, – įvy kiai jose, sukėlę masinę pabėgėlių
ban gą, šiandien jau yra mums iš šū kiu, reikalau-
jančiu priimti būtinus sprendimus.

Pasaulis tampa vis globalesnis, procesai apima
vis plačiau, ir negali me į tai žvelgti tik pro asmeni-
nės nau dos akinius. Jei sėdime vienoje valtyje, ne-
gana, kad mano vieta joje būtų patogi ir saugi, jei tuo

pat metu kita valties pusė leidžia vandenį.
Bendri namai verčia galvoti apie bendrąjį
gėrį. Popiežius Benediktas XVI sakė: „Da-
bartinėje globalizacijos epo choje visuotinė
pažanga yra įmano ma tik vadovaujantis
solidarumo, bendrojo gėrio ir socialinio tei-
singumo nuostatomis, kurių ištakos yra ne
kokioje nors partinėje ideologijoje, bet Kris-
taus ir Bažnyčios mokyme.”

Remdamasi Evangelija, Bažnyčia kvie-
čia žvelgti plačiau – į mažą ir silp ną, seną ir ligotą,
bejėgį ir beteisį – ir skatina rūpintis kiekvienu
žmo gumi, ypač silpniausiu, negalinčiu ap ginti savęs.
O toks yra negimęs kū dikis, negalios palaužtas
žmogus, pa bėgėlis. Visi esame susiję. Jei matau, kad
kitam sunku, – turiu dvi išeitis:   stengtis padėti, būti
arti arba nusi ša linti sakydamas: „Tavo problema, –
kaip nori, taip ir daryk, gali net ne gyventi, man tas
pats.” Puikiai su prantame, kad tik pirmoji nuosta-
ta yra krikščioniška.

Todėl mums ne tas pats, kas dedasi Lietuvos kai-
muose ir miestuose, mums ne tas pats, kaip sekasi
šei moms, kaip mūsų kraštiečiai gyvena svetur.
Drauge mes negalime likti abe jingi ir dėl likimo tų,
kurie turėjo bėgti iš savo namų, kaip Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje didelė da lis mūsų tautiečių.
Visa tai – ne kitų problema, o žmogiškumo ir krikš-
čio niškumo egzaminas mums patiems. Ar išlaiky-
sime jį?

Kristaus Evangelija šiandien mums primena ne
tik atsakomybę, bet ir galimybes, puikias progas. Ga-
lime į gera pakreipti savo, o sykiu ir viso pasaulio gy-
venimą, duoti po stūmį, sukeliantį gerus padari-
nius. Galime būti artimieji tiems, kuriems reikia pa-
ramos. Ir mes patys galime skubėti į pagalbą, kaip
Marija pas Elzbietą, kartu tapdami Gerosios nau-
jienos ir džiaugsmo nešėjais.

Homilija pasakyta rugsėjo 13-ąją švenčiant Šei-
mų dieną Šiluvoje

Mergelės Marijos Gimimo iškil mę šven-
čiame kaip Dievo meilės žmo gui ir vil-
ties šventę. Dievas neužmir šo savo

žmonių, Marijos gimimas – Jo išgelbėjimo pa-
žado įvykdymo pra džia. Jei į Jėzų kreipiamės
kaip į Tei sybės saulę, o Tikėjimo išpažinime sa-
 kome, kad Jis yra šviesa iš šviesos, tai Mariją
pagrįstai galime vadinti Išgelbėjimo Aušra,
Rytmetine Žvaigž de. Kaip anuomet Elzbietai,
taip ir mums visiems Marija neša džiaugs mą –
Kristaus artumą. Gal tai viena iš priežasčių, kodėl per
šimtmečius į Šiluvą renkasi tūkstančiai piligrimų,
maldoje su pasitikėjimu išsakydami savo prašymus
ir giliausius troški mus.

Noriu ir linkiu, kad ir šiais me tais susirinkę pa-
tirtume Dievo išti ki mybę, išgirstume Jo gerąją žinią.
Jė zaus Evangelija yra geroji žinia kiek vienam žmo-
gui, nes kalba apie mūsų pašaukimą laimei ir gyve-
nimui su Die vu. Esame įpratę skirstyti vieni kitus pa-
gal tai, kas ko pasiekė, kokią vietą užima. Taip vieni
tarsi atsidu ria tarp pirmaujančiųjų, o kiti tampa pra-
laimėjusiais. Ar mes patys kai ka da tokie nepasi-
juntame? O Jėzus mums sako, kad žmogaus vertė ne-
 priklauso nuo jo pasiekimų, padėties visuomenėje ar
sukaupto turto. Tik rąją vertę jau turime, ji neatski-
riama ir neatimama, nes duota Dievo.

Žmogiškiesiems santykiams ne ga lioja rinkos
dėsniai ir mums ne reikia būti konkurentais, nes kiek-
 vie nas esame savitas ir nepakartojamas Dievo vaikas.
Mūsų gyvenimas turėtų būti ne išlikimo varžytuvės,
o talka siekiant bendro gėrio.

Tikėjimas taip pat atskleidžia, kad kiekviename
žmoguje glūdi gėrio pradas, ir blogis neturi paskuti-
nio žodžio. Net matydami pyktį, kerštą, bjaurastį, ži-
nome, kad tai dar ne vis kas. Jėzus kviečia atsivers-
ti, t. y. priimti Jo atleidimą ir pradėti atnaujintą, pa-
keistą gyvenimą.

Evangelija yra geroji žinia šei mai. Vyras ir mo-
teris skirti vienas kitam, jie trokšta mylėti ir būti my-
limi, priimti vienas kitą, kurti šeimos bendrystę. Argi
darni šeima, geri san  tykiai tarp šeimos narių nėra tai,
ko visi ilgisi? Toks yra žmogus, taip jis sukurtas.

Šeima – kur kas daugiau, negu laikinas pabuvi-
mas kartu. Iš meilės kilęs vyro ir moters įsipareigo-
jimas vienas kitam, tvirtas ir aiškus nusistatymas ne-
apleisti vienas kito, palai mintas Dievo, sukuria kaž-
ką visiškai naują, gražesnį, didingesnį, brangesnį. Ne
veltui kalbėdamas apie šeimą Jėzus priminė: „Du taps
vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kū nas”
(Mk 10, 8). Evangelijos geroji žinia yra ta, kad tokią
šeimą įma no ma sukurti ir puoselėti. O pati šeima tam-
pa gerąja žinia vaikams: turėti mamą ir tėtį, jausti
meilę ir paska ti nimą, matyti pavyzdį ir gauti pata ri-
 mą. Šeima yra geroji žinia žmogui, ku ris auga pasi-
tikėdamas, kad kitas nenuvils, neapleis, nepaliks sun-
kiu momentu.

Deja, šeima dažnai nebelaikoma išsiskleidimo vie-
ta, o veikiau atokvėpio pertraukėle tarp darbų, kar-
jeros, užmojų, stengiantis vėl kuo greičiau prie jų su-
grįžti. Neseniai popiežius Pranciškus kalbėjo apie šei-
mą ir darbą, atkreipdamas dėmesį, koks svarbus yra
darbas, bet tuo pat metu pastebėdamas, kad „jei šei-
ma tampa darbo organizacijos įkaite arba jei skel-
biama, kad šeima trukdo jos pa žangai, tai žinokime,
kad tokia visuo menė jau pradėjo save griauti! Krikš-
 čionių šeimoms tokia padėtis yra di džiulis iššūkis ir
misija. Šeimoje glū di esminiai Dievo kūrybos pradai:
vy ro ir moters tapatybėje ir tarpusavio ryšyje, vaikų
gimdyme, darbe, kurio dėka žemėje jauku gyventi.”

Tačiau Evangelija yra geroji ži nia ir tiems, ku-
riems dėl įvairių prie žasčių nepavyko išsaugoti šei-
mos vie nybės. Jėzus nė vieno nepasmerkė ir neska-
tino to daryti, bet, priešingai, suteikė galimybę vėl pa-
kilti. Dievo gailestingumu ir tiesa apie žmogų, kaip
mylimą Dievo kūrinį, vadovausis ir šį rudenį Romo-
je į sinodą susi rinkę vyskupai, ieškantys kelių ir bū -
dų, kaip krikščioniškoms šeimoms geriau išgyventi
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Ketvirtadienį Lietuvoje prasidėjo  rengi-
niai, skirti YIVO 90-osioms metinėms ir Lietuvos
žydų genocido aukų dienai paminėti.

YIVO Žydų mokslinių tyrimų institutas Vil-
niuje buvo įsteigtas 1925 m. Jo įkūrėjai – iškilūs
to meto Lietuvos ir Europos intelektualai, kurie
instituto tikslu numatė Rytų Europos žydų kal-
bos, literatūros ir kultūros istorijos tyrinėji-
mus ir fiksavimą.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui,
1940 m. YIVO savo veiklą iš Vilniaus perkėlė į
New Yorką. Po karo dalis Europoje išsaugotos me-
džiagos taip pat buvo gabenama į naują būstinę,
kurios kolekciją šiuo metu sudaro daugiau kaip
385 tūkst. knygų ir periodinių leidinių bei 24 mln.
dokumentų, fotografijų, garso ir vaizdo įrašų ir
t. t. YIVO renginiai prasideda Icchoko Ruda-
ševskio, nužudyto Paneriuose 1943 m., dieno-
raščio skaitymu rugsėjo 18 d. piano.lt salėje.

Rugsėjo 19 d. Rotušėje vyks pirmą kartą Lie-
tuvoje viešėsiančios klezmerių grupės „The
Klezmatics” koncertas. Tai – prestižinį Grammy
apdovanojimą pelniusi grupė, kuri  susikūrė 1986
m. New Yorke. Kaip sako grupės muzikantai,
klezmerių muzika – unikalus Rytų Europos žy-
diškumo skambesys. Jis nukelia į laiką ir vietą,
kurių tu niekuomet nepažinojai, tačiau ši muzika
neišvengiamai priverčia pajusti nostalgiją tam

dingusiam pasauliui. Modernusis klezmer stilius
neatsiejamas nuo amerikietiškumo, nuo ameri-
kietiškosios kultūros ir tradicijos.

Pagrindinis Jidiš mokslinių tyrimų instituto
90-mečio jubiliejaus akcentas – konferencija
Seime, vyksianti rugsėjo 20 d. Konferencijos
metu vyks 5776 m. žydų kalendoriaus, skirto
YIVO jubiliejui, pristatymas.

Rugsėjo 21 d. Lietuvos žydų genocido diena
bus minima Kauno IX forto muziejuje. Rugsėjo
22 d. žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonija
vyks Prezidentūroje, holokausto aukų atminimo
pagerbimas – prie Panerių memorialo. Šv. Kot-
rynos bažnyčioje bus surengtas Viačeslavo Ga-
nelino ir Arkadijaus Gotesmano koncertas „Ty-
los šauksmas. Muzika sunaikintoms Vilniaus si-
nagogoms”.

Rugsėjo 23 d. Bernardinų bažnyčioje – tarp-
tautinis koncertas „Griaunant tylą”. Rugsėjo 24
d. – muzikinė poetinė instaliacija „Subačiaus gat-
vė. Getas” (Vidmantės Jasukaitytės poezijos pa-
grindu).

Renginiai, skirti Lietuvos žydų genocido
aukoms paminėti, vyks Šiauliuose, Panevėžyje,
Žagarėje, Švėkšnoje.

ELTA

Lietuvos žydų genocido aukų dienai – „Tylos šauksmas”
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„Bernardinai.lt” turi naują vyr. redaktorių
Rugsėjo 18 dieną interneto dienraščio
„Bernardinai.lt” vyriausiuoju redakto-
riumi oficialiai tapo Donatas Puslys.
Iki šiol šias pareigas ėjęs Andrius Na-
vickas nuo šiol apsiribos VŠĮ „Bernar-
dinai.lt” direktoriaus pareigybe.

A.Navickas „Bernardinai.lt”
redakcijoje dirbo nuo pat šio
dienraščio įkūrimo ir beveik

dešimt metų ėjo vyriausiojo redakto-
riaus pareigas. A. Navickas teigia: „Vi-
sos permainos yra išbandymas ir rizi-
ka, tačiau džiugu, kai  po tiek metų ga-
lima iš vyriausiojo redaktoriaus posto
pasitraukti ne kam nors reikalaujant,
bet savo sprendimu. Dienraštyje yra
pribrendusios permainos darbo orga-
nizavimo, informacijos pateikimo sri-
tyje. Taip pat toks darbo pasidaliji-
mas suteiks galimybę ir man daugiau
dėmesio skirti leidybos projektams,
taip pat rūpintis opiausia dienraščio
bėda – lėšų trūkumu.” A. Navickas
taip pat pasidžiaugė, kad visiškai pa-
sitiki D. Pusliu ir labai vertina jį kaip
bendražygį.

Naujasis vyriausiasis redaktorius
D. Puslys teigia, kad dar anksti kalbė-
ti, kas ir kaip keisis dienraštyje. Jis pri-

pažino, kad apie šias permainas jau
kurį laiką kalbėjosi su A. Navicku ir
jaučiasi psichologiškai pasiruošęs pri-

siimti naują atsakomybės naštą. D.
Puslys taip pat išreiškė viltį, kad A. Na-
vickas išliks produktyvus „Bernardi-
nai.lt” autorius.

Tiek D. Puslys, tiek A. Navickas pa-
brėžė, kad tikrai bus išlaikytas dialo-
giškumo ir atvirumo principas dien-
raštyje. „‘Bernardinai.lt’ niekada ne-
atstovavo kuriai nors vienai verslo ar
politinei grupei, to tikrai nebus ir atei -
tyje”, – tvirtino A. Navickas. Jis taip pat
išreiškė viltį, kad fondai, kurie iki šiol
remdavo „Bernardinai.lt” projektus,
palankiai įvertins permainas dien-
raštyje, taip pat, pasak A. Navicko, la-
bai svarbus ir visų skaitytojų solidarus
palaikymas. „Tik visi kartu galime iš-
laikyti autentišką krikščionišką bei
kultūrinę alternatyvą komercinės ži-
niasklaidos jūroje”, – teigė A. Navickas.

D. Puslys yra panevėžietis, jis bai-
gė Vilniaus universitete Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institutą.
Jis taip pat buvo išrinktas praėjusių
metų Tolerancijos žmogumi. Prie „Ber-
nardinai.lt” komandos Donatas prisi-
jungė prieš porą metų.

Bernardinai.lt info ir nuotr.

Naujasis ,,Bernardinai.lt” vyr. redaktorius – Donatas Puslys.

A. navickas: Artimo meilės principas reikalauja „įdarbinti” savo talentus

Buvęs ilgametis ,,Bernardinai.lt” vyr. redaktorius
Andrius Navickas ne tik lieka internetinio dienraščio
direktoriumi – jis suka į politiko kelią. Dar rugsėjo 2
dieną buvo išplatintas pareiškimas, kad jis jungiasi
prie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų bendruomenės ir ketina kartu su šia politine jėga
dalyvauti 2016 metais vyksiančiuose Seimo rinki-
muose. Apie šias daug kam netikėtas permainas su
A. Navicku kalbėjosi Jurga Lūžaitė-Kajėnienė.

– Kai buvo paskelbta žinia, kad prisijungei prie Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, reakci-
ja buvo gana audringa?

– Tiesą pasakius, nelabai tikėjausi tokio dėme-
sio. Reakcijos iš tiesų buvo nepaprastai skirtingos ir
jos puikiai atspindi tą situaciją, kurioje gyvename.
Vieni žmonės dar stengiasi neprarasti vilties ir
kantriai ieško kiekvienos galimybės ką nors nu-
veikti, kad būtų šviesiau gyventi – jie palankiau rea-
guoja ir į kitokias pastangas, kiti – viskuo nusivylę
ir skeptiškai žvelgia į bet kokius judesius viešojoje
erdvėje, netikėdami, kad jų motyvai gali būti skaid-
rūs ar idealistiniai.

Mažai kas mane suprato, kai prieš dvidešimt pen-
kerius metus pasirinkau neseniai atsikūrusias fi-
losofijos studijas Vilniaus universitete. Pagrindinis
priekaištas buvo tai, kad žmogui, turinčiam filoso-
fo diplomą, sunku susirasti darbą. Dar daugiau
skeptiškų reakcijų buvo, kai nusprendžiau palikti
valstybinę tarnybą ir jungtis prie avantiūros – kur-
ti interneto dienraštį „Bernardinai.lt”. Šiandien
taip pat matau žmonių, kurie įsitikinę, kad esu
kvailys ir lendu į „purvą”.

Ar aš tikrai teisingai elgiuosi? Kiekvienas tą „tei-
singai” supranta savaip. Lengvesnio gyvenimo toks
pasirinkimas tikrai nežada. Aplinkinių plojimų – taip
pat. Kita vertus, knygoje „Laisvų žmonių bendruo-
menė?” tvirtinu, kad autentiška krikščionio reakcija
šių dienų pasaulyje – partizaninis laisvės karas. Kiek-
vienas jį kovoja savaip, svarbiausia, kad kovotų. Man
atrodo, jog privalėjau žengti žingsnį, kurį žengiau.
Pirma, jis privers kitus žmones susimąstyti – o gal
nepakanka ginčytis su televizoriumi ir keikti, kad
visi politikai niekšai? Ar artimo meilės principas ne-
reikalauja „įdarbinti” savo talentus?

Antra, tikiu, dalis žmonių susimąstys, kad po-
litika gali būti kitokia, ji gali ir net privalo tapti ar-
timo meilės ir bendrystės sklaidos erdve, ir politinės
erdvės „atkerėjimas” yra svarbi mūsų, krikščionių,
misijos dalis. Maža to, krikščionys imtis atsakomy-
bės turi ne tada, kai tai patogu. Mes turime eiti į sce-
ną kaip tik tada, kai žiūrovai susierzinę, spektaklis

žlunga ir norisi bėgti iš politikos teatro.

– Sulaukei taip pat ir griežtos kritikos. Ar jos tikėjai-
si?

– Pati aršiausia kritika buvo nutaikyta į mano
išvaizdą. Supratau, kad esu politikai netinkamos
„prekinės išvaizdos”. Ką gi, tuo geriau, kad niekas
už mane nebalsuos dėl grožio. Gal balsuos dėl to, ką
išpažįstu ir kuo gyvenu? Lietuvoje daug keistenybių.
Štai vienas aktyvus gėjų teisių gynėjas, kovojantis
su homofobija, drėbė viską, ką galvoja apie mano ant-
svorį, ir išvadino mane ligoniu.

Dar kartą įsitikinau vienos estų psichotera-
peutės išmintimi: „Storas žmogus pyksta ant savęs,
bet džiaugiasi pasauliu. Liesas – džiaugiasi savimi,
bet pyksta ant pasaulio.” Nuoširdžiai mums vi-
siems linkiu, kad politiniame gyvenime būtų kuo ma-
žiau piktų ir įsiskaudinusių žmonių – na, o parla-
mentarų fizinės savybės man tikrai neatrodo svar-
bios.

Skaudi kritika, jog esą išduodu „Bernardinai.lt”
ir tas vertybes, kurias tiek metų deklaravau. Ne-
manau, kad tokia kritika sąžininga. Net neabejoju,
kad „Bernardinai.lt” išliks ir nušvis naujomis spal-
vomis. Man šis dienraštis buvo ir išliks pats bran-
giausias. Turiu vilties, kad mano tekstai atitiks
dienraščio keliamus reikalavimus ir galėsiu ben-
dradarbiauti. Na, o svarbiausia dienraščio išlikimo
prielaida yra ne tai, kuo aš užsiimsiu, bet tai, kiek
skaitytojai bus pasiryžę prisidėti.

Ne kartą girdėjau kritiką iš šalies, kad esu au-
toritaras, jog „privatizavau” „Bernardinai.lt”. Pra-
ėjusių metų Tolerancijos žmogumi paskelbtas Do-
natas Puslys, tikiu, yra kiek kitoks. Visiškai juo pa-
sitikiu ir labai jį gerbiu. Tam visi, kurie mėgo „Ber-
nardinai.lt”, bet nemėgo manęs, dabar turi dar ge-
resnes galimybes stiprinti dienraštį.

Mūsų tikslas nuo pat pradžių buvo tai, kad
„Bernardinai.lt” būtų Jėzaus ruporas. Suprantu, kad
sekuliariame pasaulyje tai skamba keistai, tačiau esu
tvirtai įsitikinęs, kad vienintelė tikra tragedija gy-
venime – prasilenkti su Jėzumi, o visos kitos ne-
sėkmės net gali būti dovanomis. Ką reiškia ži-
niasklaidos erdvėje būti Jėzaus sekėju? Žinoti, kad
tik tiesa, kad ir kokia nepatogi ji atrodo, išlaisvina.
Taip pat nepamiršti, kad mes einame tiesos keliu, o
ne esame jos akcininkai.

– Apie visas permainas interneto dienraštyje dera klaus-
ti Donato Puslio, o kaip dėl žurnalo, laikraščio, leidybos po-
litikos?

– Yra jau pradėtų projektų, apie kurių pabaigos
datą kalbėti kiek lengviau. Taip pat yra planų kitiems

metams, tačiau tai jau
priklausys nuo to, kiek
pavyks atrasti rėmėjų.
Tvirtai žinau, kad pla-
nuojame žurnalą „Ke-
lionė su Bernardi-
nai.lt” leisti ne tik
šiemet, bet ir toliau.
Tikėtina, kad il-
gainiui atsako-
mybę už jo reda-
gavimą perims
G e d i m i n a s
Kajėnas, ku-
ris ir dabar
yra vienas
iš svarbiau-
sių žmonių,
leidžiant žur-
nalą. Jau esame
apsitarę, kad ketvirta-
sis žurnalo numeris šiemet pasi-
rodys lapkritį, ir jo viena iš svarbiausių temų bus kri-
zės, kurios keičia mūsų gyvenimus.

Svajojame, kad lapkritį turėtų pasirodyti ir
naujas laikraščio numeris „Bernardinai.lt DRAU-
GAMS”, tačiau čia daug kas priklausys nuo to, ar pa-
vyks atrasti reklamos, rėmėjų.

Dar spalio pabaigoje pasirodys Jūratės Micevi-
čiūtės knyga apie Šv. Teresę Avilietę ir jos įsteigtus
vienuolynus Ispanijoje. Tai bus kartu ir naujo pi-
ligriminio maršruto pasiūlymas, ir priminimas
apie krikščionišką Europos paveldą. Taip pat dar šie-
met turėtų pasirodyti antroji knyga apie disidenti-
nį judėjimą Lietuvoje „Laisvė ir tikėjimas”. Tai
bus „vyriška versija”. Taip pat ruošiamas spaudai
Gilbert K. Chesterton romano „Kryžius ir rutulys”
vertimas. Ką tik pasirodė sieninis kalendorius ki-
tiems metams, kurio tema „Šv. Pranciškus, kaip Die-
vo gailestingumo apaštalas”. Jis parengtas pagal V.
Kvašio, su kuriuo jau ne pirmą kartą bendradar-
biaujame, piešinius.

Jau pradėjome parengimo darbus unikaliai
knygai apie gailestingumo stebuklą. Kol kas galiu tik
pasakyti, kad tai bus teksto ir vaizdo dermė, kurią
įkvėpė šv. Faustinos regėjimai. Taip pat vasarį vyk-
siančiai knygų mugei planuojame išleisti dar vieną
G. Morkūno knygelę su iliustracijomis, galvojame ir
apie galimybę parengti Onos Kvašytės komiksų
knygą.

(Sutrumpinta.)
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Mokiniai dainuos mokyklos chore
ir šoks lietuvių liaudies šokius. Dide-
lis dėmesys mokykloje bus skiriamas
vertybėms, apie kurias kalbėsime, dai-
nuosime, ieškosime jų grožiniuose kū-
riniuose, mokysimės... Norime  vai-
kams perduo ti protėvių išmintį, pilną
dvasi nių vertybių bei meilės. Manome,
kad pagarba sau ir kitam žmogui, tė vy-
nė, kalba, papročiai, tradicijos, lais vė,
atsakomybė, knyga, šeima, pažinimas,
meilė – amžinosios vertybės, kurias
skiepyti turime vaikams nuo mažens.
Tai turi būti mūsų visos bendruome-
nės pagrindiniai vaiz di niai, kurie vedė
ir ves mus per gyveni mą.

Mokyklai vadovauja direktorė Ilo-
na Verbušaitienė, baigusi Klaipė dos
konservatoriją (dabar Klaipėdos uni-
versitetas) ir įgijusi lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos, užkla sinio dar-
bo (teatro meno) metodi nin kės kvali-
fikaciją, turinti didelę pedagoginio
darbo patirtį. Lietuvoje ji dir bo Šiau-
lių „Dainų” vidurinėje mo kyk loje ir
Juliaus Janonio gimnazijoje lietuvių
kalbos, literatūros ir dra mos būrelio
mokytoja. Gimnazijoje ji įkūrė teatro
studiją, kuriai ir vadovavo, septynerius
metus dirbo direktoriaus pavaduotoja.
Dirbant gimnazijoje Ilonai Verbušai-
tienei buvo su teik tos lietuvių kalbos,

literatūros ir teatro mokytojos meto-
dininkės kvalifikacinės kategorijos ir
pirmoji vadybinė kvalifikacijos kate-
gorija. Atvy kusi į JAV, ji tęsė pedago-
ginę veiklą  – devynerius metus dirbo
Kristijono Donelaičio lituanistinėje
mokykloje, Marylando valstijoje, mo-
kytoja, iš jų septynerius metus šiai mo-
kyklai vadovavo.

Be mokinių tėvų raginimo, prita-

BRIGITA RUČINSKIENĖ

Šią vasarą, paskutinę rugpjūčio savaitę, atradau dar
vieną nuostabų lietuvišką židinį Amerikoje, Ver-
monte, Neringos vasaros stovykloje.

8 Meno dienos – taip vadinasi stovykla suaugusiems,
į kurią jau vienuoliktus metus suvažiuoja lietuviai
iš Amerikos, Kanados ir Lietuvos. Nuo pat įkūrimo
stovyklai vadovauja grafikė Danguolė Kuolienė, su-
burianti visus lietuviškumui ir menui neabejingus
žmones.

Šiemet vyko labai įdomūs užsiėmimai: poezijos
būrelis su ses. Onute, akvarelės pamokas vedė dai-
lininkė iš Bostono Audronė Mačiūnaitė, pastelės –
grafikė Dana Barūnaitė, foto būreliui vadovavo Reda
Veitas-Limantas, medžio drožybos darbų mokė Eri-
kas Narkevičius, popieriaus gamybos ir grafikos pa-

slaptimis dalinosi Danguolė Kuolienė, juvelyrikos –
Norbertas Lingertat, papuošalų gamybos – Zina
Bražinskienė iš Lietuvos. Janina Venckutė-Žirlienė
verda skaniausias uogienes, spaudžia sūrį, gamina
įvairius produktus iš vaško ir viską žino  apie bites.
Visą vasarą stovykloje su vaikais ir suaugusiais dir-
bo du jauni žmonės iš Lietuvos – Justina Mileškaitė
ir Vilius Marma. Kūrybiškumo jiems galima tik pa-

Pirmasis mokyklinis skambutis rimo, paramos ir įdėto darbo būtų bu -
vę labai sunku įkurti mokyklą. Di-
 džiausią darbą atliko dviejų mokinių
mama Aistė Gulla, kuri be pagrindi nio
sunkaus gydytojos-chirurgės dar bo
Georgetown universiteto ligoninėje,
DC, be doktorato studijų, sky rė la bai
daug laiko mokyklos įsteigi mui.  Ais-
tė –  idėjų generatorė. Ji yra mo kyklos
valdybos pirmininkė. Dė ko jame Irenai
Ručinskas, mokyklos iždininkei, Vil-
mai Khmaladzei už gražias idėjas. Vi-
siems tėvams, kurie palaikė mokyklos
įsteigimo idėją.

Mokyklos įkūrimo džiaugsmas
puošė visų veidus, jautėmės vieni ki-
 tiems dėkingi. Mokinių tėvų atstovė
Aistė Ray šventės metu kalbėjo: „La bai
malonu tiek daug mūsų matyti lietu-
viškai lietingą rugsėjo rytą. Visų Vir-
ginia valstijos tėvelių ir vaiku čių var-
du dėkoju Ilonai ir Aistei, vi siems mo-
kytojams už rūpestį ir pa siryžimą
įkurti dar vieną lietuvių mo kyklėlę
Washingtone. Mes visi tautiškai ir vie-
ningai puoselėkime lietuvių kalbą ir
kultūrą, mokykimės istorijos. Linkiu
nuostabių pirmųjų mokslo metų.”

Šventėje dalyvavęs Lietuvos Res-
 publikos ambasados JAV ministras
patarėjas Mindaugas Žičkus įteikė
pir mokams pasus, perdavė mokyklai
dovanas ir sveikino bendruomenę mo-
kyklos atidarymo proga. Svečias įver-
tino direktorės ryžtą ir drąsą, tė vų at-
kaklų darbą, nes įkurti mokyklą nėra
taip paprasta. Naujos mokyklos įkū-
rimas – tai nauja galimybė lan ky ti
mokyklą ir mokytis gimtosios lie tuvių
kalbos tiems Virginia valstijos   lietu-
vių vaikams, kurie dar nelankė, ir
tiems, kuriems mokykla buvo toli. Mi-
nistras pabrėžė visų vienodą teisę ir ge-
resnę galimybę mokytis. 

Atidarant mokyklą buvo perkirp-
tas raudonas kaspinas, už kurio at sivė-
rė durys į mokslo šventovę. Nuo šios
dienos mokykla pradėjo kurti sa vo is-
toriją. Gal kada nors bus įsteig tas mu-
ziejus ir šio kaspino skiautė bus pir-
masis mokyklos muziejaus eksponatas.

Kerpantys juostą (iš k.): mokyklos direktorė Ilona Verbušaitienė, LR ambasados JAV mi-
nistras patarėjas Mindaugas Žičkus ir Aistė Gulla.

Lietuviška salelė Vermonto kalnuose.  8  Meno dienos

vydėti – groja, dainuoja, veda etno-
kultūros pamokas, sugeba suburti
kolektyvą.

Kiekvieną vakarą vyko rengi-
niai: būrelių veiklos pristatymai,
poezijos vakaras, koncertai, vaka-
ronė prie laužo, diskoteka paskutinį
vakarą, o ypač įsiminė išvyka į Van
Gogh parodą Clark Art Institute
(Williamstown, MA).

Reikia paminėti, kad stovykloje
kalbama tik lietuviškai, o dalyviai at-
vykę iš įvairių Amerikos valstijų: Ca-

lifornijos, New Yorko, Connec ticuto, Illinojaus,
Massachusetts. Maistą (tik lietuvišką) gaminęs
Andrius Limantas ir jam talkinusi savanorė Ada
džiaugėsi, kad visi patenkinti, o tai yra virėjui di-
džiausia padėka.

Stovykla įsikūrusi Brattleboro miestelyje, kal-
nuose, kur pati gamta nuteikia kūrybai, todėl visai

nesunku atsikelti penktą valandą ryto ir važiuoti fo-
tografuoti saulėlydį. Meno namelis, koplytėlė, kur
vyksta susikaupimo valandėlės, biblioteka su pil-
nomis lentynomis lietuviškų knygų, kryžius kieme,
šulinys, mediniai nameliai, netgi vaikštančios po kie-
mą keturios vištos – kai kam nauja, bet daugeliui taip
artima, miela ir sava. Kaip sakė stovyklos vedėjos
pavaduotoja Dana Vainauskienė, viskas padeda iš-
laikyti ir puoselėti lietuviškumą, o tai yra labai svar-
bu.

Laikas prabėgo nepaprastai greitai besimokant
naujų dalykų, lankant įdomias pamokas. Man, mo-
kytojai, buvo labai smagu savaitę pasijusti mokine
Neringos stovykloje, apie kurią buvau girdėjusi iš
savo mokinių. Sukaupta energija ir patirtis padės
man puoselėti lietuviškumą Toronto Aukštesniuo-
siuose lituanistiniuose kursuose.

Brigita Ručinskienė – Toronto Aukštesniųjų li-
tuanistinių kursų vadovė.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Atkelta iš 1 psl.

Vadovaujant T. Daukanto jūrų
šaulių kuopos vadui Sigitui Savickui
buvo įneštos valstybinės ir dalinių
vėliavos. JAV ir Lietuvos himnus  at-
liko Giedrė Sokienė. Invokaciją su-
kalbėjo LŠSI kapelionas, Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčios klebo-
nas kun. Jaunius Kelpšas. Broliai ir se-
sės šauliai tylos minute pagerbė mi-
rusius, žuvusius ir nukankintus Šau-
lių sąjungos narius, prisiminė neseniai
amžinybėn iškeliavusius ilgamečius
šaulius Povilą Juodvalkį, Leoną Gogelį
ir Vacį Slušnį.

Vėliau sveikinimo žodį tarė LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas, kuris pritarė minčiai, kad
LŠS svarba yra nepaprasta ypač šio-
mis dienomis ir abejoti jos tikslais ne-
reikia. Jis sakė: „Mes turim būti stip-
rūs, nepalaužiami” ir ragino būti švie-
suliais bei tęsti patriotiškumo ugdymo
darbą.

Amerikos lietuvių tarybos pir-
mininkas advokatas Saulius Kuprys
savo žodyje padėkojo Šaulių sąjungai
už glaudų bendradarbiavimą ir linkėjo
toliau vystyti bendrą veiklą. Dabarti-
nė sudėtinga tarptautinė padėtis rei-
kalauja, kad išeivija būtų vieninga ir
konkrečiais darbais stiprintų Lietuvos
valstybingumą ir sergėtų jos nepri-
klausomybę. ALT’o pirmininkas pa-
sidžiaugė, kad LŠSĮ konkretūs darbai
bei organizacinė tvarka yra pavyzdys
kitoms organizacijoms. Akivaizdu,
kad sąjungos eiles dabar papildo nau-
ji jauni nariai ir tai teigiamai paveiks
organizacijos ateitį išeivijoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės kraš-
to valdybos pirmininkė Sigita Šim-
kuvienė negalėjo atvykti, bet atsiuntė
sveikinimą, kurį perskaitė jos atstovė
Ina Stankevičienė. „JAV Lietuvių Ben-
druomenė labai vertina Jūsų pastan-
gas burtis, saugant Lietuvos Nepri-
klausomybės iškovojimus. Jūsų be-
galinis darbštumas ir noras budėti
išsaugant Lietuvos laisvę įkvepia visas
kitas lietuviškas organizacijas prisi-
dėti prie Jūsų veiklos ir dirbti kartu.
Būkime vieningi!” – rašė JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininkė.

Į visuotinį šaulių dalinių išeivijoje
suvažiavimą atvykęs LŠS vadas ats.

plk. ltn. Liudas Gumbinas perdavė nuoširdžius Lietuvos šau-
lių linkėjimus. Jis teigė matantis išeivijos šaulių veiklos ryšį
su Lietuva. Nesvarbu atstumas, laikas, – šį pojūtį jis išsiveš
Lietuvon. Šaulių tikslai: lietuvybės puoselėjimas ir Lietu-
vos valstybės saugumas. Jis pabrėžė, kad turime stiprėti kie-
kybine prasme. Pasidžiaugė, kad konsulas Marijus Gudy-
nas yra šauliškos dvasios ir pabrėžė, kad tik vienybėje mūsų
sėkmė. Liudas Gumbinas atvežė
LŠS žygio vėliavą, kurią įteikė Jūrų
šaulių kuopos „Klaipėda” vadui
Giedriui Bikulčiui ir palinkėjo sėk-
mingai žygiuoti toliau.

Lietuvos kariuomenės Kauno
įgulos karininkų ramovės virši-
ninkas mjr. Donatas Mazurkevi-
čius apdovanojimą už ilgametį va-
dovavimą organizacijai perdavė
Lietuvos karių veteranų sąjungos
„Ramovė” pirmininkui, jaunes-
niajam puskarininkiui Juozui Mi-
kuliui. Dar vieną apdovanojimą
Juozui Mikuliui skyrė krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas.
Jis Juozą Mikulį, LŠS ir LŠSI gar-
bės šaulį, buvusį ilgametį LŠSI
vado pavaduotoją ir Centro valdybos
(CV) narį, už ilgametę uolią ir sąži-
ningą tarnybą apdovanojo „Šaulių žvaigždės” medaliu.

LŠSI vadui Juliui Butkui buvo įteikta Tautinė vėliava.
Ją perdavė LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už
nuopelnus šaulių sąjungai” apdovanoti LŠSI kapelionas kun.
Jaunius Kelpšas ir Jūrų šaulių kuopos „Baltija” šaulė Ire-
na Šalaviejienė.

Už paramą šauliams atstatant partizanų bunkerį Ario-
galoje atminimo dovana apdovanota Marija Remienė. 

LŠSI CV sekretorė Roma Bikulčienė perskaitė L. K. Min-
daugo-Neringos šaulių kuopos Montrealyje sveikinimą,
kurį atsiuntė šios kuopos vadė Dana Urbonavičius ir vado
pavaduotojas Antanas Žiukas. 

Po pertraukos suvažiavimo dalyviai tęsė darbą. Pir-
mininkauti buvo pakviestas LŠSI vado pavaduotojas Linas
Orentas, Detroito apylinkių šaulys. Šaulio priesaiką davė
Audra Zakarauskienė. 

Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Linas Marganavičius
įnešė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vėliavą ir  perda-
vė ją suvažiavimo pirmininkui. Sudarytas darbo prezi-
diumas: T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Sigitas Sa-
vickas, Vytauto Didžiojo rinktinės narė Zita Bagdžiuvienė,
Jūrų šaulių kuopos „Baltija” šaulė Genovaitė Dailidavičienė
ir Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” šaulė Bronė Mikulienė.

Sekretoriauti pakviestos šaulės Regina Butkuvienė ir Aud-
ronė Bernatavičienė.

Į LŠSI garbės narius pasiūlyti keli kandidatai: 
Stasė Rudokas – šaulė daugiau nei 40 metų, ypač pasi-

žymėjusi aktyvia šaulių kultūrine veikla (dainavo moterų
šaulių vienete, chore, buvo ilgametė Garbės teismo narė, sek-
retorė).

Marija Vyčas – šaulė 15 metų, dalyvauja visuose ren-
giniuose, buvusi Lietuvos partizanė ryšininkė, sovietinia-
me lageryje kentėjusi 7 metus, kol sveikata leido buvusi ak-
tyvi šaulių veikloje.

Dalė Blekienė – aktyvi šaulė, LŠSI moterų šaulių vadė,
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės  moterų šaulių vadė, I
laipsnio šaulio ženklu apdovanota „Už nuopelnus Lietuvos
šaulių sąjungai”.

Antanas Žiukas – ilgametis Montrealio šaulių kuopos
vadas, aktyvus išeivijos šaulys, LŠSI garbės narys.

LŠSI vado pareigas dar vienai kadencijai paliktas eiti
Julius R. Butkus. Jam ir buvo perduota sąjungos vėliava. Su-
važiavimas baigėsi sugiedojus „Lietuva brangi” ir išnešus
valstybines bei šaulių dalinių vėliavas.

Pabaigoje visų kuopų vadams buvo įteiktos padėkos už
nenuilstamą veiklą remiant Lietuvos šaulių sąjungą ir pro-
paguojant šaulių idėjas tarp išeivijos lietuvių. Padėkos įteik-
tos: T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadui Sigitui Savickui;
Vytauto Didžiojo rinktinės vadui Linui Marganavičiui;
Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” vadui Giedriui Bikulčiui;
Jūrų šaulių kuopos „Baltija” vadui Rimantui Šalaviejui.

Vėliau suvažiavimo dalyviai buvo pakviesti pietų, ku-
rių metu turėjo galimybę pabendrauti.

LŠSI CV informacija 

XX LŠSI
suvažiavimas

Vytautas Pečiulis (Torontas) ir Liudas Gum-
binas (Lietuva)

Vytauto Didžiojo rinktinės nariai su svečiu iš Lietuvos 
Irenos Šalaviejienės nuotraukos

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa su LŠS vadu L. Gumbinu.

Jūrų šaulių kuopa ,,Klaipėda” su kleb. J. Kelpšu ir LŠS vadu L. Gumbinu Jūrų šaulių kuopa ,,Baltija” su svečiu iš Lietuvos ir kleb. J. Kelpšu.
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Iš ATEITININKų gyVENImO

2015 m. Sendraugių I stovykla vyko nuo liepos 26 d. iki
rugpjūčio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų jaunimo sto-
vyklavietėje Dainavoje. 

Stovyklos ruošos komitetą sudarė: Mary Kriaučiūnienė,
Daina Čyvienė, Vanesa Kašelionytė, Rita Bureikaitė Kauf-
manienė, Rūta Kulbienė, Linas Mikulionis ir Jūratė Žukaus-
kienė.

Šių metų stovykliniais įspūdžiais dalinasi korespondentų
grupė – Vitalija Dunčienė, Lionė Kazlauskienė, Rita Bureikaitė
Kaufmanienė, Ramunė Kubiliūtė, Domas Lapkus ir Dalia Sa-
dauskienė. Jų detalius aprašymus galima paskaityti ateiti-
nininkų tinklalapyje ateitis.org, o čia spausdiname tik jų įspū-
džių ištraukas, kad ,,Draugo” skaitytojai galėtų bent kiek pa-
justi  Sendraugių stovyklos kvapą. Spausdiname aprašymo
antrąją dalį.

Vitalija Dunčienė: Trečiadienis

Trečiadienis prasidėjo vaikų žu-
vavimo turnyru Spyglio ežere.  Tur-
nyrą organizavo ir jam vadovavo pats
dr. Ly Dekadarkimba (Tadas Kulbis) su
būriu padėjėjų.  Džiaugsmingi šūks-
niai, pagavus žuvelę, kaip koks indė-
niškas pergalės šūkis, atskriedavo į
kitą ežero pusę, užliedamas visą sto-
vyklą ir tėvų širdis džiaugsmu.  Pa-
grindinius prizus laimėjo didžiausią,
gražiausią, mažiausią, ilgiausią, spal-
vingiausią.... žuvelę pagavę žvejai ir
gražiausiai lietuviškai kalbėjusi žvejė.
Visos, apžiūrėtos ir suskaičiuotos žu-
vytės buvo sugrąžintos į ežerą toliau
augti iki kitų metų konkurso.

Visiems,  didesiems ir mažesiems,
padainavus stovyklinių dainų, rinko-
mės pasimokyti senoviškus lietuvių
liaudies šokius.  Šiuo keliu visus sto-
vyklautojus vedė ir lydėjo Aliutė Ma-
linauskienė.

Po pietų Viktutė Siliūnienė mokė
piešti figūrą.  Ne, ne tokią figūrą, kokią
mes visi matome, pažįstame ir ,,mo-
kame” piešti, bet tokią, kurioje žiūro-
vas iš karto pastebėtų figūros judesį ir
gyvybę.  Buvo labai įdomu sužinoti
kaip išankstinis ,,žinojimas” riboja
mūsų sugebėjimą matyti.  Daugelis
stovyklautojų, piešdami gyvą modelį,
ieškojo savyje užslėptų dailininko su-
gebėjimų ir, manau, kad ne vienas iš jų
išgyveno kūrėjo džiaugsmą. 

Vakare susirinkome į folklorinį va-
karą ,,Sukim, sukim ratą, didelį ir
mažą”.  Ar jūs prisimenate, kada pa-

skutinį kartą šokote su savo vaikais
kartu tą patį šokį; kada turėjote tiek
daug džiaugsmo, laiką leidžiant visa
šeima kartu;  kada jautėte, kad jūs ir
jūsų vaikai džiausmingai dalijatės
bendrais iš protėvių paveldėtais, tur-
tais;  kada didžiavotės savo kalba ir kul-
tūra?  Visa tai išgyveno stovyklautojai,
sukdami mažą šeimos ir didelį Daina-
vos šeimos ratą.

Po naktipiečių Pasakų Pelėda ma-
žiesiems sekė pasakas, o ,,Vaiko vartai
į mokslą” savanoriai pasakojo savo
įspūdžis iš Lietuvos.  Kaip Daina Čy-
vienė, globojusi visą grupę Lietuvoje,
tvirtino, šis būrelis Amerikos lietu-
viukų buvo geriausi išeivijos ambasa-
doriai Lietuvoje.  Toks savanoriavimas
yra abipusiai labai naudingas.  Mūsų
jaunimas Lietuvoje patobulino savo
lietuvių kalbą;  turėjo progos pakeliauti
ir susipažinti su Lietuva;  pamatė ,,kuo
kvėpuoja” mažų Lietuvos miestelių
gyventojai;  turėjo progos dirbti su

vaikais, kurių kasdienybė yra pripil-
dyta visokiausių socialinių problemų.
Lietuvos vaikai gal pirmą kartą matė
Amerikos lietuvius;  per juos sužinojo
apie Amerikos lietuvių gyvenimą ir pa-
čią Ameriką;  turėjo galimybę susipa-
žinti su savanorių pasiaukojimu ir pa-
tirti artimo meilę.    

Domas Lapkus: Ketvirtadienis

Neseniai doktoratą apgynęs jaunas
biomedicinos inžinierius Tadas Kas-
putis ketvirtadienio rytą kalbėjo tema
„Biotechnologijos ir bioetikos klausi-

mai ateitininkų perspektyvoje”. Bū-
damas tik penkerių metų jis jau susi-
domėjo mikroskopiniu pa sau liu – iš-

girdęs, jog ant
adatos galvutės
telpa milijonai
atomų. Jo jau-
nų dienų žin-
geidumas ilgai-
niui nuvedė į
rimtų moksli-
nių darbų lau-
ką. Dabar dr.
Kas putis studi-
juoja kamieni-
nes ląs teles –
„stem cells”,
kurios yra ta-
pusios daugelio
pasaulio labo-
ratorijų tyrimo
objektu. Visi
įdėmiai klau-
sėsi paskaitos

apie dr. Kaspučio tyrinėjimus, kaip
kamieninės ląstelės yra auginamos ir
išvystomos į insuliną gaminančias ląs-
teles, po to jos perkeliamos į cuk ralige
sergančių pelių organizmus. Kamie-
ninių ląstelių yra kelių rūšių.  Vienos,
vadinamos vaisiaus arba em brioninės
kamieninės ląstelės, pasi žymi labai
stipriu dauginimosi potencialu, bet
tyrimai su jomis yra ribojami dėl etinių
bei moralinių priežas čių. Savo pas-
kaitoje dr. Kasputis ir iškėlė klausimą:
ar moralu daryti tyrinėjimus su to-
kiomis ląstelėmis?   

Popiet Ramunė Kubiliūtė ve dė pa-

šnekesį apie naująją popiežiaus
Pranciškaus encikliką Laudato
si – ,,Būk pagarbintas”. Ji primi-
nė, kad tai ne teologinė enciklika,
o socialinė. Enciklika išreiškia
Bažny čios nuostatas, kaip žmo-
nėms elgtis su žeme padovanota
Dievo, sutei kiančio gyvybę vi-
siems žmonėms.

Diskusijose dalyvavęs kun.
Lu kas Laniauskas, SJ, pastebėjo,
kad rašydamas encikliką, popie-
žius pasi naudojo iš viso pasaulio
vyskupų bei įvairių religijų vadų
indėliu. Šventas tėvas kelia klau-
simą – „Kokį pasaulį norime per-
duoti ateisiantiems po mūsų, da-
bar augantiems vaikams?”  Pasak

popiežiaus, šis klausimas negali būti
svarstomas vienpusiškai, kaip tik
ekonomikos ar žaliavų išnaudojimo

reikalas, o turi būti keliami tolimesni
klausimai apie gyvenimo prasmę bei
pamatines visuomenės gyvenimo ver-
tybes.

Rita Bureikaitė Kaufmanienė:
Ketvirtadienio Susikaupimo va karas

Ketvirtadienio vakarą — susi kau-
 pimas. Tema – ,,Ką padarėt vie nam iš
mažiausiųjų brolių, tą padarėt man”.
Kaip piligrimai, stovyklautojai apke-
liavo įvairius stovyklavietės kampelius,
kiekviename stabtelėję susikaupti. Va-
karą surengė Rūta Mikulionienė, su-
telkdama didelę gru pę moksleivių ir
studentų, kurie kiekvienoje stotyje
vedė maldas, vaidino, muzikavo. Grie-
žė smuiki ninkės Lilė ir Marisa Sa-
dauskaitės ir violončelininkas Pau-
lius Vaikutis. Vaidino Lilė Sadauskai-
tė, Ūla Lapkutė, Daina Polikaitytė ir
Gintarė Daulytė, Ma rija Čyvaitė, Ve-
ronika Gaškaitė, Lu kas Stankus, Aliu-
kas Anužis, Zigmas Kisielius ir Vincas
Rušėnas. Giedojo Sabina Sandoval, Da-
lia Lietuvnin kie nė ir Dovas Lietuv-
ninkas. Studentai Rima Giedraitytė,
Aistė Kazlauskai tė, Viktoras Rušėnas,
Dainius Kaz laus kas, Darius Lelis, To-
mas Čyvas, Emilija ir Elena Prancke-
vičiūtės, Lija Siliūnaitė ir Vilija Alek-
saitė inscenizavo veiksmą „Vienišas gy-
venimas”, kuriame rašytojas mąstė
apie Kris taus paprastumą, jo didelę įta-
ką pasaulyje.  

Lydimi gitaristų Aliuko Anužio,
Dainiaus Volerto, Julijos Žliobaitės,

Mažieji ir didieji
2015 m. Sendraugių ateitininkų stovykla-I

Žuvavimo turnyras. Iš k.: Ramona Vaikutienė, Paulius Vaikutis, Rytas Kulbis, Miglė Orentaitė ir Izabelė Didžba-
lytė. Ilonos Didžbalienės nuotr.

Sendraugių-1 stovyklos ruošos komitetas. Iš k.: Daina Čyvienė, Vanesa Kašelionytė, Rūta Kulbienė, Jūratė Žukauskienė,
Mary Kriaučiūnienė, Rita Bureikaitė Kaufmanienė, Linas Mikulionis.

Biomedicinos inžinierius dr. Tadas Kasputis
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Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
Už indėlį siekiant išsaugoti Baltijos šalių

perkeltųjų asmenų (DP) istorinį ir kultūrinį paveldą 
2015 metų moterimi išrinko Ireną Brokas Chambers

,,Metų žmogaus” pokylis vyks
2015 m. spalio 17 d., šeštadienį, muziejaus Gintaro salėje 

6 val. v. – atnaujintos parodos ,,No Home To Go To” atidarymas 
7 val. v. – teatro ,,Žaltvykslė” pasirodymas ir iškilminga vakarienė

Šokiai Vakarinė apranga
Dėl informamcijos ir bilietų įsigijimo prašome kreiptis į muziejų 

telefonu 773-582-6500 • www.balzekasmuseum.org

Teatre ,,The Bridge”, 
– rež. K. Nako spektaklio premjera 

Mac Wellman
,,The Hyacinth Macaw”.

Vaidina:  Audrė Budrytė, Brian Grey, 
A. J. Le Sage, Robert L. Oakes ir Casey O’Brien.

Spektaklis skirtas žiūrovams vyresniems nei 17 metų.

,,The Hyacinth Macaw” teatre ,,The Bridge”
643 W. 31st Street, Chicago

rugsėjo 18 – spalio 4 d.
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais 7:30 val. v.

Bilietai – 12 dol.  Studentams ir pensininkams – 10 dol.

Informacija: http://www.thebridgeperforms.com/
312-307-5194

Bilietai:  
http://www.brownpapertickets.com/event/2125806

Luko Kulbio ir smuikininko Zigmas
Kisieliaus sugrįžom į Baltųjų rūmų
salę, kuri spindėjo uždegtų žvakių ši-
lu ma. Kun. Povilas Narijauskas vedė
Taize maldas ir giesmes.

Su malda, giesme, meditacija, mu-
zika, vaidinimėliais, šokiu, filmais ir
atvaizdavimu dalies Kristaus gyveni-
mo, gilinomės visapusiškai – jaus-
mais, protu, vaizduote – į vakaro temą.

Ramunė Kubiliūtė: Penkta dienis

Penktadienio rytinėje sesijoje kun.
Lukas Laniauskas, SJ, kalbėjo tema
,,Kai Dievas pašauks, atsi liepk!” Dai-
navos pušų šventovės sumanytojas
priminė, kad pašvęstas gyvenimas
nėra vien dvasiškiams ir vienuoliams.
Jei esame tikintys, gyvename pašvęs-
tuosius gyvenimus viskuo, ką darome.
Savo pašaukimą randame sankryžoje,
kurioje susikerta asmens talentai ir
tai, ko reikia pasauliui. Dalyviai pre-
legentui už davė įdomių klausimų –
apie šventųjų juodąsias naktis, apie
skirtumus tarp meditacijos ir adora-
cijos ir kt.

Po pietų stovyklautojai susirinko
prie Dainavos gamtos takelio pra džios.
Vedimi kun. Luko ir Žibutės Pra-
nckevičienės bei jos dukterų Emilijos
ir Alenos, visi leidosi  taku „a. a. Pra-
no Pranckevičiaus pėdo mis”. Prisi-
minėme velionį, gam to sau gininką,
aktyvų sendraugių sto vyklų Daina-
voje dalyvį. Takelio pra džioje pastatya
nauja dr. Romualdo Povilaičio supro-
jektuota rodyklė „Pra no takelis”, o
toliau paėję užtikome įsmeigtą kuolą,
kurio viršūnę puošė jaunojo Giliaus
Alekso gražus rankų darbas – lietu-
viška koplytėlė su užrašu „Pranui”. 

Tą vakarą grožėjomes muzikine
programa – „Dainuojantys mažieji ir
didieji”. Buvo pasidžiaugta stovyk-
lautojų muzikiniais talentais. Įvairūs
choreliai atliko Dainų šventės dai nas.
Smagiai buvo pamėgdžiotas Dainų
šventės akordeonistų pasiro dymas.
Rita Giedraitienė, Daniel Goodman,
Dalia Lietuvninkienė, Dai va Kisielie-
nė – visi nemokantys groti  akordeonu,
ar seniai paėmę jį į ran kas – pra-
linksmino stovyklautojus.

Po vakaro programos suaugu sieji
„nemiegaliai” rinkosi virtuvėje. Dai-
va Majauskienė ir Mary Kriau čiūnie-
nė  mokė kaip paruošti argentinietiš-
kus patiekalus – empanadas. Tuo metu
atvyko ilgai lauktas svečias iš Lietu-
vos, AF pirmininkas Vaidotas Vaičai-
tis. Malonu, kad jam pasisekė bent sto-
vyklos pabaigoje pabūti kartu su JAV
ateitininkais.

Ramunė Kubiliūtė: Šešta dienis

Paskutinį stovyklos rytą klau sė-
mės AF pirmininko, Vilniaus univer-
siteto teisės dėstytojo Vaidoto Vaičai-
čio pranešimo „XVI amžiaus Lietuvos
statutai ir jų reikšmė šiandien”. 

Sužinojome apie 1992 m. Lietuvos
Respublikos Konstitucijos preambulę,
kurios pagrindas ankstesnieji Lietuvos
statutai – 1529 m., 1566 m.  ir 1588 m.
Įdomu, kad Lietuvos statutai  buvo pa-
rašyti rusėnų kalba, kurios jokia kita
šalis nevartojo. XVI amžiaus statu-
tuose viskas buvo kodifikuota į vieną
knygą, o teisėjai buvo renkami. Poli-
tikos ir istorijos mėgėjai po pranešimo
dar ilgai buvo apspitę prelegentą, ne-
paleido jo, net kai pasigirdo pietauti
kviečiantys dūdų garsai.  

Po pietų ir maudymosi vyko Šiau-
 rės Amerikos sendraugių ateitinin-
kų suvažiavimas, kuriame dalyvavo
nemažai stovyklaujančių ir specia-
liai šiai progai atvykusiųjų. Po šešerių

metų pertraukos vėl susiformavo send-
raugių ateitininkų centro valdyba.
Buvo išrinkti: Rasa Kasniū nienė, Ma-
rius Kriaučiūnas, Audrius Rušėnas,
Rita Rušėnienė. Dvasios vadu sutiko
būti kun. Lukas Laniaus kas, SJ. Kont-
rolės komisiją sudaro Petras V. Kisie-
lius, Dainė Quinn ir Lina Žliobienė. 

Stovyklos uždarymo šv. Mišios
vyko po didžiuoju ąžuolu. Per pa-
mokslą kun. Povilas priminė, kad tam,
ku riam daug duota, iš to daug parei-
kalauta. Stovyklautojai turėtų savęs pa-
klausti: ką išsivežame, kas padės būti
gerais katalikais, žmonė mis, ateiti-
ninkais. Ką iki kitų metų pakeisiu?
Gražią akimirką stebėjome už kunigo
nugaros – link pušyno pra bėgo jauna
stirna. Kai kun. Povilas pastebėjo, į ką
mes visi žiūrime, prisiminė pirmąją šv.
Mišių giedamą giesmę – „Kaip ištroš-
kusi elnė uodžia upelio, taip ir mano
širdis Tavęs ilgisi, Dieve”

Vakare po stovyklos uždarymo ir
padėkų, Baltųjų rūmų salėje matėme
Svajos Mikulionytės ir Vijos Unde-
 rytės parašytą miuziklą, kurį režisavo
Sabina Sandoval. Jai talkininkavo Do-
vas Lietuvninkas ir Lija Siliū naitė.
Jaunimas nuoširdžiai įsitrau kė į savo
vaidmenis – vaidino, dainavo, šoko,
vaizdavo gimnazijos gy ve nimą ir pri-
minė, kad kiekvienas turime neatsi-
sakyti savęs, savo po mėgių bei talentų.

Po to buvo rodomas tradicinis sto-
vyklinių vaizdų skaidrių montažas ir
vyko šokiai. 

Šeštadienį rytą ir po pietų rengimo
komiteto nariai kiekvienai šei mai da-
lino stovyklos įvertinimo anketas, pra-
šė pasidalinti „mažomis” bei „didžio-
mis” idėjomis. Tai ženklas, kad dar vie-
na sendraugių stovykla eina į pabaigą
ir jau laikas svarstyti, ko norėtųsi
kitų metų stovykloje, proga pasiūlyti
programą.

Vitalija Dunčienė: paskutinis žodis

Ačiū visiems, kurie darbu, pasi-
aukojimu, maldomis ar aukomis pri-
sidedate, kad svetimuose kraštuose
būtų lietuviškosios versmės, iš kurių
gelmės mes galime pasisemti tikėjimo,
lietuvybės, šeimyniškumo, patriotiz-
mo, draugiškumo ir nesavanaudišku-
mo lobių. Iki kitos Sen draugių sto-
vyklos Dainavoje.
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Įtampa Sirijoje auga – kaltinama Rusija

Į Lietuvą atvyksta ES vyriausioji įgaliotinė

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Žemės ūkio ministeri-
jos info) – Baigiantis pereinamajam lai-
kotarpiui, per kurį Europos Sąjun gos
šalys turi apsispręsti dėl gene tiš kai mo-
difikuotų organizmų auginimo, vy-
riausybė trečiadienį pritarė draudimui
juos auginti visoje Lietu vos teritorijoje.

Iki šiol Lietuvoje genetiškai pa-
 keistų augalų neauginta. Tik būta pra-
 šymų leisti bandymuose auginti mo di-
fikuotus rapsus, kukurūzus ir bulves
techniniam perdirbimui. Ta čiau Ap-
linkos ministerija tam leidimų nedavė.

Dešimtmetį   siekę, kad į mūsų
lau kus nepatektų genetiškai modifi-
kuotų kultūrų, ekologinių ūkių sa vi-
ninkai, žaliųjų atstovai, bitininkai
sako esą patenkinti apsisprendimu
būti šalimi be GMO.

„Jei GMO plotas yra už 3–4 km, tai
paveikia ir tą plotą, kur auga eko logiš-
ki ar paprasti augalai. Galų gale bitės

tokių dalykų negali pernešti. Jos mirš-
ta”, – pasakojo ekologinės programos
„Tatula” direktorė Vale rija Gražinie-
nė.

Žemės ūkio ministerijai pasiū -
lius, vyriausybė pritarė nuostatai
kreiptis į Europos Komisiją, kad Lie-
 tuva būtų išbraukta iš GMO auginimo
zonos.

Genetiškai modifikuoti augalai
derlingesni, ilgiau išsilaiko. Ypač daug
sojos, kukurūzų, rapsų augina Ame-
rika. Jų plotai pasaulyje per pasta-
ruosius 20 metų išaugo dešimterio-
 pai.

Mokslininkai sako, kad, uždrau-
 dus Lietuvoje genetiškai pakeistus au-
galus, nukentės žemės ūkio pažanga ir
konkurencingumas.

Augins, ar ne genetiškai pakeistus
augalus, Europos Komisijai  šalys turi
pranešti iki spalio 3 d.

S. Berlusconi nepageidaujamas Ukrainoje
Kijevas (Faktai.lt) – Ukrainos

saugumo tarnyba (UST) įtraukė bu vu-
sį Italijos premjerą Silvio Berlus coni
į nepageidaujamų asmenų sąra šą tre-
jiems metams. Kijevo teigimu, italų po-
litikas kelia potencialią grėsmę ša-
lies nacionaliniam saugumui. 

Praėjusią savaitę buvęs italų
premjeras apsilankė pernai Rusijos
aneksuotame Krymo pusiasalyje, kur
susitiko su Prezidentu Vladimiru Pu-
tinu. S. Berlusconi pasakojo, kad Ru-
sijos vadovas aprodė jam įdomias vie-
toves Juodosios jūros pusiasalyje. Jam
ypač įstrigo į UNESCO paveldo sąrašą
įtrauktas senovinis Taurijos Cherso-

neso miestas.
Šiemet tai jau trečiasis V. Putino

ir S. Berlusconi susitikimas. Birželio
pradžioje Rusijos vadovas vyko į Romą,
kur susitiko su popiežiumi Pranciš-
kumi ir Italijos politikais, įskaitant S.
Berlusconi, kuris yra arti mas Rusijos
vadovo draugas, pa sisakąs už Europos
Sąjungos Rusijai pritaikytų sankcijų
panaikinimą.

Buvęs Italijos premjeras šiais me-
tais buvo išteisintas byloje, kurioje
buvo kaltinamas dėl to, kad sumokėjo
nepilnametei prostitutei už seksą, o vė-
liau pasinaudojo savo įtaka, kad už-
glaistytų šį incidentą. 

New Yorkas („Draugo” info) –
Jungtinių Tautų (JT) generalinis sek-
retorius Ban Ki-moon pareiškė, kad
Rusijos karinė parama Sirijos vy-
riausybei tik pablogins ilgiau nei ket-
verius metus šalyje trunkantį pilieti-
nį karą.

Paklaustas apie Rusijos karinę
paramą, JT vadovas atsakė, kad konf-
liktas negali būti išspręstas karinėmis
priemonėmis. „Esu suneri męs dėl ša-
lių, tiekiančių ginklus”, – teigė Ban Ki-
moon, pareiškęs, kad tai tik pablo-
gins padėtį.

JT vadovui antrino JAV valstybės
sekretorius John Kerry, be kita ko, pri-

dūręs, kad Rusija pasiūlė su rengti ka-
rines derybas su JAV dėl Sirijos, o Was-
hingtonas jau svarsto tolimesnius
žingsnius.

Tuo metu pranešama, jog Pran cū-
zijos gynybos ministras Jean-Yves Le
Drian pareiškė, kad jo šalis atei nančio-
mis savaitėmis pradės ant skry džius
prieš „Islamo valstybės” (IS) pozicijas
Sirijoje. 

„Kai tik turėsime vienareikšmiš-
 kai identifikuotus taikinius, sureng si-
 me atakas”, – sakė ministras. Pran-
cūzijos karinės oro pajėgos nuo rugsėjo
8-osios jau rengia žvalgybinius skry-
džius virš Sirijos.

Rusija palaidos caro vaikų palaikus

Maskva (ELTA) – Po
kelerius metus trukusio
ginčo dėl jų tapatybės Ru-
sija Romanovų šeimos kape
Sankt Peterburge bus pa-
laidoti caro vaikų Alekse-
jaus ir Marijos palaikai.
Tai  planuojama spalio 18-
ąją. 

Palaikai bus palaidoti
Petro ir Povilo katedroje,
kur 1998-aisiais amži nojo
poilsio atgulė ir caras Ni ko-
lajus II, jo žmona ir kiti
trys vaikai. Caro šeimos
palikuonių atstovas sakė,
kad šeimos nariai norėtų
dalyvauti laidotuvėse. 

2007-aisiais suradus
sosto įpėdi nių Aleksejaus ir
Marijos palaikus, jie buvo
saugomi Valstybės archy-
ve. Jie ilgai nebuvo palai-
doti, nes Rusi jos stačiati-
kių bažnyčia, kuri visą caro
šeimą yra paskelbusi šven-
tąja, nenorėjo pripažinti DNR tyrimo
re zultatų.

Bolševikai caro šeimos narius ir jų
tarnus sušaudė 1918-aisiais. Jų pa lai-
kai buvo sudeginti ir skubiai už kasti.

1991 metais paskutiniojo Rusijos
caro Nikolajaus II, jo žmonos ir duk-

terų Olgos, Tatjanos bei Anastasijos pa-
laikai buvo rasti. Spėjami Alek sejaus
ir Marijos palaikai aptikti 2007-aisiais
už 70 km nuo tos vietos, kur buvo už-
kasti kiti šeimos nariai. Kai buvo nu-
žudytas, kraujo liga sirgusiam Alek-
sejui buvo 13 metų, o jo seseriai Ma-
rijai – 19. 

Lietuva be GMO

19 tūkst. migrantų veržiasi į Kroatiją 

Tovarnikas, Kroatija (BNS) –
Maždaug 4–5 tūkst. migrantų kasdien
atvyksta prie Kroatijos pasienio iš
Serbijos. Jie Tovarniko miestelyje mė-
gina įsėsti į traukinius, vykstančius į
šalies sostinę Zagrebą.

Į nedidelę Tovarniko stotį per dvi
paras atvyko apie 19 tūkst. žmonių.
Pra nešama, kad stotis visiškai per-
pildyta ir kad daug žmonių įsitaisė

miegoti palei bėgius.
Migrantai dabar tiesiai traukia į

geležinkelio stotį ir nebeužsuka į po-
liciją užsiregistruoti, bet ir pati policija
nebespėja jų registruoti.

Migrantai į Kroatiją pradėjo plūs-
ti pastarąją parą, kai Vengrija uždarė
savo sienas, atkirsdama pabėgėliams
kelią žygiuoti į Vakarų Europą.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Da lia
Grybauskaitė susitiko su aukšto lygio
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėt-
ros organizacijos  (EBPO) delegacija,
vadovaujama generalinio sek re toriaus
pavaduotojos Mari Kivinie mi.

Įtakingiausios pasaulyje ekono-
 mi nės organizacijos atstovų vizitas
reiš kia, jog prasidėjo pagrindinis Lie-
 tuvos stojimo į EBPO derybų etapas.
Paraišką tapti EBPO nare Lie tu va pa-
teikė dar 1996 metais. Ją du kartus pa-
kartojo 2002 ir 2012 metais. Pra dėti de-
rybas dėl narystės šioje organizacijo-
je mūsų šalis oficialiai pakviesta bir-
želį šių metų pradžioje.

Pasak Prezidentės, narystė įta-
 kin game pasaulio klube, kurio na rė-
 mis tampa tik ekonomiškai stabilios ir
išsivysčiusios šalys, Lietuvai duos di-
delę politinę ir ekonominę naudą. Ta-
čiau Lietuva turi atlikti nemažai namų
darbų – stiprinti kovą su ko rupcija, re-
formuoti viešąjį sektorių ir užtikrin-
ti efektyvų jo valdymą, gerinti socia-

linę bei užimtumo politiką, įvykdyti
valstybės įmonių reformą.  

Narystė EBPO padidins tarptau-
tinių finansų rinkų pasitikėjimą Lie-
 tuva, paskatins mūsų šalies patrauk-
lumą užsienio investicijoms. Taip pat
pagerins skolinimosi reitingus ir su-
 mažins skolinimosi kaštus. 

Norint tapti EBPO nare privaloma
pereiti griežtą atrankos procesą ir ati-
tikti skaidrumo, konkurencingumo
bei stabilumo kriterijus. Taip pat bū-
tina suderinti savo nacionalinius tei-
sės aktus su šios organizacijos teisine
sistema, įgyvendinti svarbias refor-
mas, skatinti ekonomikos ir mokslo
progresą, inovacijų ir moderniųjų
technologijų plėtrą.

Pasak šalies vadovės, Lietuvai ta-
pus šio globalaus forumo nare, atsivers
naujos galimybės geriau ginti savo
nacionalinius interesus, padidės mūsų
šalies matomumas pasaulyje ir bus ge-
riau girdimas jos balsas tarptautinėje
erdvėje.

Lietuva žengia  į ekonominį stabilumą

Vilnius (ELTA) – Rugsėjo 21 dieną
į Lietuvą oficialaus darbo vizito pirmą
kartą atvyksta Europos Sąjungos (ES)
vyriausioji įgaliotinė užsie nio reika-
lams ir saugumo politikai, Europos Ko-
misijos (EK)  pirmi ninko pava duotoja
Federica Mogheri ni.

F. Mogherini susitiks su Prezi-
dente Dalia Grybauskaite, Ministru
pirmininku Algirdu Butkevičiumi,
Seimo pirmininke Loreta Graužinie ne,

užsienio reikalų ministru Linu Lin ke-
vičiumi, krašto apsaugos mini stru
Juozu Oleku, Seimo Europos reikalų,
Užsienio reikalų, Naciona linio saugu-
mo ir gynybos reikalų komitetų na-
riais. F. Mogherini taip pat dalyvaus
EK atstovybės Lietuvoje organizuoja-
moje diskusijoje su nevyriausybinių
organizacijų atstovais, ekonomikos,
užsienio ir saugumo politikos eksper-
tais.

Prezidentė susitinka su EBPO gen. sekretoriaus pav. M. Kiviniemi.       R. Dačkaus nuotr.

Rusijos paskutiniojo caro Niko lajaus II šeima buvo iš-
žudyta bolševikų.                                        Vikipedia nuotr. 
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IEVA AKULEVIČIŪTĖ

Gailimės našlaičių vaikų globos namuose, ta-
čiau retai susimąstome, kad būtent tie mielų
akių vaikučiai, neradę tikros meilės, tinkamo

pavyz džio, pradeda daryti netinkamus spren  dimus ir
atsiduria tokioje bai sioje vietoje kaip kalėjimas. Ten
mū sų širdžių jie jau nebesuvirpina, nors iš tikrųjų gi-
liai savo širdyse jie – tie patys meilės nepatyrę vai-
kučiai. 

Lietuvos kalėjimai pilni tokių „vai kučių”, au-
gusių be tėvų ar su jais, bet taip ir nepatyrusių tikros
ir ištikimos meilės. Teisingumo institucijos dir ba
savo darbą ir užpildo kalėjimus žalos darytojais, bet
iš gatvių ir kiemų jie pašalinami laikinai. Pasibaigus
bausmei jie grįžta nepasikeitę, nesusi mąstę. Mums, vi-
suomenei, rūpi mūsų saugumas, perkame patikimas
apsaugos priemones, įsigyjame geresnį drau dimą, tvir-
tesnę spyną ar statome di des nį kalėjimą. Bet ar tikrai
tai vienintelis sprendimas? Anot Atkuriamojo tei-
singumo (angl. Restorative Justice), viena iš proble-
mų, kuriai labai trūksta mūsų visų dėmesio, yra su-
pratimas, kokie yra tikrieji žalos darytojo ir nuken-
tėjusiojo poreikiai. Ar nusikaltimas pažeidžia tik įsta-
tymą, ar ir santykius tarp žmonių? Tokiu atveju, jei
mes į nusikaltimą žiūrėsime kaip į pa žeidimą žmonių
santykiuose, turėtu me susimąstyti, kaip į Lietuvos nu-
teis tųjų integraciją mes galime įtraukti ir aukas, ku-
rios padėtų nuteistiesiems į savo nusikaltimą pažvelgti
kitomis akimis, padėti jiems prisiimti atsako mybę už
savo veiksmus ir užverti kalėjimo duris. 

„Aš niekada nebuvau susimąs tęs, kad dėl mano
poelgio kažkas nu kentėjo. ‘Figmedžio’ programa
(angl. Sycamore Tree) padėjo man praregėti ir susi-
vokti. Anksčiau galvodavau, kad pardavinėdamas
narkotikus aš esu kaip ir bet kuris kitas prekybi nin-
kas, kuris tiekia maistą ar drabu žius. Dabar su-
prantu, kokią grandininę reakciją mano poelgiai ga-
lėjo turėti”, – dalijosi nuteistasis, „Figme džio” prog-
ramoje dalyvavęs viename Anglijos kalėjime.  

Šią, skatinančią sąmoningumą aukos atžvil-
giu, programą norime pra dėti ir Lietuvos kalėji-
muose, bet apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau.

Mūsų krikščioniška organizacija „Starto aka-
demija” yra dar visai jau na, Lietuvoje įkurta prieš
metus. Sa vo veiklą pradėjome paskaitų ciklu „Ieškau
savęs. Gal matei?” Panevėžio moterų pataisos na-
muose. Per pusę metų septyniolika lektorių savano -
riš kai vedė paskaitas, ne tik kalbėdami tokiomis te-
momis kaip: gyvenimas iliuzijoje, ribos, priklauso-
mybės, moteriškumas ir pan., bet ir dalindamiesi
savo gyvenimiškomis istorijomis, duodami daly-
vėms įvairiausių praktinių užduočių, žaidimų, gie-
dodami kartu su moterimis giesmes bei bendrau-
dami. Tai buvo kelionė, pilna atradimų bei mūsų
visų, dalyvių bei lektorių, asmeninio augimo. 

Štai kaip nuteistos moterys atsi liepė apie mūsų
paskaitas: „Dėkoju, kad padedate blaiviai mąstyti,
gėrį nuo blogio atskirti. Kad ateičiai su telkiat ir pa-
dedat sielos ramybę patirti. ...Labiausiai mane pa-
lietė lektorės pasakojimas apie santykius su ma ma,
nes daug panašumo radau ir su sa vo mama. ...Man
labai patiko. Įstri go giliai į širdį. Galiu daug ką ap-
 mąstyti dėl savo ateities. ...Ačiū už nuostabią pas-
kaitą kančios tema. Tai Dieviška galia, kuri pa-
lengvina kan čią, kada sutinki žmogų, kuris atsive-
ria. Dėkoju už programą, kuri sutei kė man pastip-
rinimo dvasios”.

Šiuo metu ruošiamės „Figme džio” programai,
kuri taip pat yra skirta nuteistiesiems kalėjimuose.
Šią vasarą Anglijoje dalyvavome „Pri son Fellowship”
(PF) mokymuo se, o rudenį ir žiemą darbuosimės prie
programos vertimo bei jos pritaikymo lietuviškai
kultūrai. Tačiau didžiausias darbas bus renkant lė-
šas, kad ši programa apskritai galėtų iš vysti dienos
šviesą. Šios lėšos reika lingos nupirkti reikalingą in-
ventorių (pvz., naujas kėdes, projektorius), išversti
medžiagą, atspausdinti darbo knygas kiekvienam
programos daly viui, padengti važinėjimo į kalėjimą
transporto išlaidas savanoriams ir aukoms bei pri-
sidėti prie mūsų ko mandos išlaikymo.

„Figmedis” yra paremtas Atku ria mojo teisin-
gumo (angl. Restora tive Justice) principais. Šių prin-
cipų esmė slypi požiūryje, kad nusikaltimas yra pir-
miausia ne įstatymo, bet santykių tarp žmonių pa-
žeidimas, šiuo atveju – tarp nuteistojo ir aukos. Tai-

Mokykla gėriui nuo blogio atskirti

gi žala padaroma pirmiausia as me niui, o ne vals-
tybei. Anot Atku ria mojo teisingumo, svarbu, kad
auka galėtų labiau įsitraukti į teisingumo procesą.
Ir nors ši teisingumo rūšis daugelyje šalių nebėra
naujiena, Lie tuvoje dar yra mažai žinoma. 

„Figmedis” yra daugiau negu pro grama. Tai ga-
limybių pakeisti įsi senėjusį požiūrį į teisingumą kū-
rimas – ir darančių žalą, ir ją paty ru sių. Pagrindi-
nis šios programos tikslas yra padėti nuteistiesiems
„įlipti į aukos batus”, suprasti auką. Šešioms sa-
vaitėms kambarys, kuriame susi ren ka visi prog-
ramos dalyviai, virsta širdžių atgarsių kambariu.
Tai yra vieta ir laikas, kuomet dalyviai at randa, ki-
tom spalvom pamato savo aukas, suartėja su jomis,
pirmą kartą pajaučia juos siejantį žmogiškąjį ryšį.
Negana to, svarbu paminėti, kad šitame aukų sąraše
nuteistieji dažnai atranda ir save pačius. Juk jie pa-
tys kažkada buvo vienaip ar kitaip su žeisti ar trau-
muoti. Programos metu dalyviai mokosi, kuria, at-
randa, vyksta daug vaidinimų, kurių aktoriai – pa-
tys nuteistieji, galintys per savo naujus vaidmenis
pajusti nusikaltimo pasekmes, išgyventi aukos pa-
tirtį bei susidurti su realybe, kas vyksta, kai atsa-
komybė nėra prisiimama. Kiekvienas čia randa savo
padaryto nusikaltimo atspindžių. Būtent šios prog-
ramos metu tam tikri išgyvenimai, mintys, pojūčiai
įgauna prasmės bei apčiuopiamumo. Viskas išgy-
venama čia ir dabar. 

„Figmedis” turi kelis svarbius ir nepakeičiamus
principus. Pirmiau sia – visi susitikimai vyksta ratu.
Tai su kuria bendrystės bei lygybės jausmą, at-
mosfera prisipildo draugiškumo ir saugumo. Ant-
ra, kiekvienas da lyvis yra matomas kaip asmeny-
bė, galinti ne tik kurti kažką gražaus, bet taip pat
ir atkurti pažeistus santykius. Šioje vietoje yra pa-
sikliaujama kū rybiniais nuteistojo resursais iš-
 reikšti atgailą, parodyti iniciatyvą prisiimti atsa-
komybę. Ir kone svarbiausias principas yra, kad vi-
sos programos metu niekas nedaroma už nuteis-
tuosius, bet veikiama kartu. 

„Figmedis” yra  ypatingas tuo, kad programos
metu į kalėjimą yra kviečiamos surogatinės aukos
(nu ken tėję, bet nesusiję su programos dalyvių nu-
sikaltimais), kurios galėtų pasidalinti savo išgyve-
nimais, patirtais nusikaltimo metu ir po jo. Aukos
ne tik ateina į kalėjimus pasidalinti isto rijomis, bet
ir pabūti, pabendrau ti bei išgirsti nuteistuosius, jo-
kiu bū du jų neteisti. Aukų istorijos nuteistuosius la-
biausiai paliečia, padeda jiems susivokti, kad jų poel-

giai gali turėti ilgalaikių pasekmių aukai, arti mie-
siems, bendruomenei. Pavyz džiui, viena auka Ang-
lijos kalėjime pasakojo, kaip po dviejų apiplėšimų
jo žmona patyrė tiek streso, kad ją nuolat kankinusi
baimė grįžti namo galiausiai privedė prie stiprių šir-
dies negalavimų, ir ji mirė nuo infarkto. Apie tai nu-
teistieji net nesusimąsto, nesužino. Ypač svarbus yra
pasku ti nysis susitikimas, kurio metu dalyviai gali
simboliškai, ir ne tik, prisiimti atsakomybę prieš
grupę pasidalijant savo laišku aukai, sukurta poe-
ma, nutapytu paveikslu, daina ar kitokiu kūriniu.
Šiame susitikime dalyvauja ne tik visi 15–20 nu-
teistųjų, kviestinė auka, grupės vadovai, bet ir
keli kviestiniai svečiai, tarp kurių galėtum būti ir
tu, Mielas skaitytojau! Pasku tinysis susitikimas pa-
deda įtraukti visuomenę ir keisti mūsų požiūrį į nu-
 teistuosius, pamatyti jų žmogi šką ją pusę.

Todėl kviečiame Tave, mielas „Draugo” skai-
tytojau, būti dalimi mū sų tarnystės. Gal Tu kada
nors širdyje norėjai pasitarnauti esan tiems kalėji-
muose, gal juos užjauti ir žinai, kokį sudėtingą ke-
lią turi nukeliauti ten esantys žmonės? O gal pats
buvai nukentėjęs ir kartais pamąstai, kad norėtum
susitikti su žmogum, kuris tau padarė žalą, ir pa-
pasakoti, ką tau teko patirti? Tu gali padėti mums,
o nuteistiesiems suteikti gali mybę susitikti su au-
komis bei pra dėti naują kelionę atsakomybės link.
Tu gali prisidėti prie teisingumo kū rimo! Esi kvie-
čiamas mums pervesti dovaną į mūsų sąskaitą
Lietuvoje:

Organizacijos pavadinimas: VšĮ „Starto” aka-
demija

Sąskaita: LT39 7044 0600 0798 2593
Organizacijos adresas: Lygybės g. 21–86
Banko pavadinimas: AB SEB bankas; SWIFT ko-

das: CBVI LT 2X
Banko adresas: Gedimino pr. 12
Jeigu reikėtų daugiau duomenų, prašome

mums parašyti. 
Taip pat galima padaryti pavedimą per „Paypal”

mokėjimo sistemą, pervesti į amerikietišką banko
są skai tą arba atsiųsti čekį. Susisiekite su mumis, ir
mes tiksliau papasa ko sime, kaip tai padaryti. Lau-
kiame ne tik jūsų paramos, bet ir jūsų minčių, idė-
jų, istorijų, drąsinančių žodžių mums. Taip pat kvie-
čiame padėti mums organizuoti paramos rinkimą
Čikagoje spalio mėnesį. Prašome pa ra šyti mums el.
paštu: starto-akademija@prisonministry.lt  arba
ievaak@gmail.com

1. „Starto akademijos” įkūrėja Ieva Akulevičiūtė (dešinėje) kartu su lektore, „Agapės” pirmininke Renata Ra manauskaite. 
2. Arūnas Raudonis, VšĮ „SuGyvenimas” direktorius, vedė paskaitą ne tik žodžiais, bet ir giesmėmis.
3. Dėkingumo medis, kurį dalyvės pildė programos pabaigoje.
4. LCC universi teto psichologijos dėstytoja dr. Julija Gaiduk kūrybiš kai kalbėjo moterims apie emocijas. 

I.  Akulevičiūtės archyvo  nuotraukos

1.

3. 4.

2.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tatuiruotė – amžinas piešinys ant kūno. Pats
žodis kilęs iš polinezietiško žodžio „tatau”.
Kada žmogaus kūnas pirmąsyk papuoštas

spalvingais piešiniais, nenustatyta. Spėjama, jog ta-
tuiruotėms – apie keturiasdešimt tūkstančių metų.
Europoje tatuiruočių manijai neatsispyrė net kara-
liai (Anglijoje – George V, Danijoje – Frederik VII, Ru-
sijoje – caras Nikolajus II). Jos perėjo į aristokratų
tarpą ir tapo prestižiniu papuošalu, prilyginamu
meno kūriniams. Tatuiruotės buvo naudojamos ir
kaip talismanai ar bausmė. XVIII ir XIX a. anglų jū-
rininkai savo nugarose įsiamžindavo nukryžiuotą-
jį, tikėdamiesi, kad jis apsaugos nuo kūniškųjų
bausmių, kurios buvo plačiai taikomos Didžiosios
Britanijos laivyne. Arabai mėgo darytis tatuiruotes
su Korano citatomis. Kaip bausmė jos buvo daromos
Japonijoje Edo periodu (1603–1867). Kinijoje viena iš
klasikinių bausmių buvo tatuiruotė veide – taip ženk-
lindavo karius ir belaisvius. Panašiems tikslams nau-
dojo tatuiruotes ir graikai, romėnai bei ispanai
konkistadorai. XX a. per Pirmąjį pasaulinį karą Ang-
lijos dezertyrus žymėdavo raide ,,D”, hitlerinėje
Vokietijoje koncentracijos stovyklose aukoms išta-
tuiruodavo numerį. 

Laikui bėgant keitėsi tatuiruočių paskirtis ir po-
žiūris į jas. Net ir dabar nėra vieningos nuomonės
kas tai: vieni vadina menu, kiti – beprotybe. Tačiau
sunku paneigti, kad mūsų laikais tatuiruotė su-
klestėjo.

XX amžiaus pabaigoje Amsterdame buvo ati-
darytas pirmasis tatuiruočių muziejus, įvairiomis
kalbomis išleista daugybė straipsnių ir knygų. Nau-
jovės aprašomos specialiuose žurnaluose. Pradeda
skirtis tatuiruočių stiliai ir mados, geriausiai api-
būdinantys laikmetį. Į tatuiruočių salonus lekia ir
paprasti mirtingieji, ir muzikos bei kino žvaigždės.
Tatuiruotės ,,puošia” dainininkus Mick Jager, Emi-
nem, Jon Bon Jovi, boksininką Mike Tyson aktorių
Bruce Willis, Wayne Diesel, Billy Bob Thornton, krep-
šininkus Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Jason Wil-

liams. Moterys stengiasi neatsilikti nuo vyrų. Ta-
tuiruotes turi pop dainininkės Britney Spears,
Christina Aquilera, aktorės Halle Berry, Kate Hud-
son, Meg Ryan, Sandra Bullock, Jennifer Aniston,
Gwyneth Paltrow. Po kelias jų turi Janet Jackson,
Pink, Julia Roberts, Madonna, Cher, Pamela An-
derson, Drew Barrymoore, Angelina Jolie. Turi jų
ir Lietuvos estrados žvaigždės: ,,Rebelheartai”,
Stano, Aras Vėberis, Sati, Psichas, Alanas Chošnau,
,,Žasai”, Asta Stašaitytė, Atlanta bei kiti. 

Praskleidžia uždangą

Taigi, šiandien kalbame gana kontroversiška
ir nebūdinga ,,Draugui” tema. Šį pokalbį paskati-
no Lietuvoje išleistas tatuiruočių menui skirtas al-
bumas, kurį sudarė vienas iš šios srities profesio-
nalų klaipėdietis Danielius Djačkovas-Danis. Al-
bume norėta kreiptis iškart į kelias skaitytojų
grupes – tatuiruočių meno gerbėjus, nieko apie jas
nežinančius ir pačius meistrus. Šiame leidinyje Da-
nis pasakoja apie kelią į tatuiruočių meną, griau-
na kūno piešinius gaubiančius mitus, stebina iš-
skirtiniais savo kūriniais. Tad pagalvojau, kad jis
– puikus gidas po šį labai seną, bet mažai pažįsta-
mą ir bauginantį pasaulį.

– Kokiomis aplinkybėmis Jūs susidomėjote tatui-
ruotėmis?

– Tatuiruotėmis susidomėjau būdamas pa-
auglys. Šį smalsumą gal išprovokavo popkultūros
įtaka. Bet didysis lūžys įvyko, kai mama, pastebė-
jusi mano susidomėjimą, pasiūlė pačiam pabandyti.
Karjeros pradžia buvo labai sunki, nes dėl soviet-
mečio stagnacijos tatuiruočių subkultūra buvo
neigiamas aspektas visuomenėje. Neegzistavo jokių
šios profesijos tradicijų. Kelią teko skintis pačiam,
todėl pirmieji septyneri metai buvo kupini ieško-
jimų ir eksperimentų.

– Ar esate vienintelis tatuiruotas šeimos narys? 
– Oi ne, ne...  Mano visa šeima turi tą patį ta-

tuiruotės simbolį – mamos idėja. Tai dvylikakam-
pė žvaigždė – kitaip vadinama engrama. Tikima,
kad šis stiprų biolauką turintis ženklas suteikia ap-
saugą jos nešiotojui.

– Kada Lietuvoje atsirado tatuiruočių tradicijos?
– Sovietų Sąjungoje profesionalių tatuiruočių

salonų nebuvo. Jomis „puošdavosi” tik mėgėjai. La-
biausiai tatuiruotės buvo paplitusios tarp kalinių,
kareivių ir jūreivių. Tik sugriuvus geležinei sienai
kartu su visais gerais ir blogais dalykais iš Vaka-
rų pradėjo veržtis ir profesionalios tatuiruotės. Pir-
mieji tatuiravimo salonai pradėjo kurtis 1992-tai-
siais. Šiandien jų galima priskaičiuoti daugiau
nei 30, ir jų skaičius vis didėja. Susidomėjimas vie-

nodas ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Kiek žinau, be-
veik visuose Lietuvos miestuose yra po tatuiruočių
studiją. O provincijoje tatuiruotės daromos daugiau
namų sąlygomis. Beje, pagal galiojančius Lietuvos
įstatymus, tatuiravimo paslauga gali būti atlieka-
ma asmeniui ne jaunesniam  nei 16-os metų, ne-
pilnamečiams – tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
Mūsų studijoje tatuiruotės daromos tik nuo 18-os –
tokia studijos vidaus politika. 

Kodėl?

Danis pasakoja, kad jo studijos duris praveria
ir studentai, ir verslininkai, ir elegantiškos damos.
Turi jis net 79-erių metų klientą, kuris tatuiruotė-
mis nuoširdžiai žavisi. Pašnekovas pasakoja, jog Po-
linezijoje tatuiruotes žmonės darydavosi, tikėda-
miesi ,,apsisaugoti nuo ligų ir strėlių – tai atlikda-
vo magišką funkciją”. Pirmieji krikščionys, kurie
meldėsi katakombose, dažnai piešdavo ant savo
kūno žuvytes su užrašu ,,Jėzus Kristus – žydų ka-
ralius”. Vėliau šis paprotys buvo pasmerktas, lai-
kant jį kūno žalojimu. Piešinius ant kūno daryda-
vosi ir Egipto civilizacijoje, ir Romos imperijos lai-
kais. ,,Be to, senosiose kultūrose tatuiruotė buvo vy-
riškumo simbolis, tad ją reikėdavo nusipelnyti – įro-
dyti veiksmais, kad iš berniuko tapai vyru”, – aiš-
kina Danis. 

Nors skeptikai teigia, kad lietuviai savo kūnų
tatuiruotėmis niekada nepuošė, pašnekovas su tuo
nesutinka ir primena lietuvių augintas rūtas. ,,Visi
žinome, kad rūtos gali išdeginti žymes odoje. Be to,
vikingai, mūsų kaimynai, ypač mėgo tatuiruotes ir
atplaukdami į mūsų uostą, galėjo šią madą atneš-
ti”, – samprotauja Danis. 

Kodėl šiais laikais žmonės darosi tatuiruotes,
uostamiestyje įsikūrusio DanisTatto salono savi-
ninkas įvardijo keletą priežasčių:

,,Kartais piešiniai ant kūno yra tarsi asmeny-
bės kompleksų gydymas. Tai būdas save apsaugo-
ti nuo piktos akies ir tamsių gaivalų. Tatuiruotę ga-
lima laikyti neigiamu dalyku, esą, psichologiškai
silpnas žmogus, ją pasidaręs, tikisi esąs saugus ir
nesistengia keistis valios jėga. Iš esmės tai yra ženk-
las, kad tu gali iškęsti skausmą ir jo nebijai. Tave
gerbia, nes tu kentėjai. Tai ir savisauga, ir išgry-
ninantis kompleksų gydymas.

Kita tatuiruočių darymosi priežastis yra noras
būti pastebėtu. Kartais žmogus neturi nieko ypa-
tingo – nėra nei iškalbus, nei protingas, nei turi pa-
trauklią figūrą. Noras išsiskirti, padaryti įspūdį, su-
laukti priešingos lyties dėmesio yra didžiulis. 

Piešinius taip pat skatina darytis stiprus ban-
dos jausmas ir sekimas paskutinių dienų mados ten-
dencijomis. Neretai vienam autoritetingam drau-
gui papuošus savo kūną, to paties prireikia ir visam
tuntui jo bendraminčių. Tatuiruočių darymuisi di-

Sveiki visi! Mano vardas Danielius Djačkovas,
bet visi mane labiau įpratę vadinti Daniu. Taip, beje,
vadinasi mano tatuiruočių studija – DanisTatto. Gi-
miau 1982 m. vasario 12 d. Mama Eugenija – kirpėja
ir didžiausia mano gerbėja. Tėvas Aleksandras – uni-
versalus žmogus. Kai buvau vaikas, jis buvo meni-
ninkas ir filosofas, o šiuo metu – jūreivis. Iš jo pa-
veldėjau žingeidumą, kūrybiškumą ir gebėjimą
generuoti idėjas. Kiek save atsimenu, visą laiką pai-
šiau. Mane labai žavėjo automobilių ir motociklų di-
zainas. Taip pat labai patiko aerografija. Pastebė-
ję mano aistrą, tėvai nukreipė tinkama linkme. Bai-
giau Klaipėdos Vaikų dailės mokyklą (dabar Ado-
mo Brako dailės mokykla), įstojau į Eduardo Balsio
menų gimnaziją, o 2000  m. – į Vilniaus dailės aka-
demijos (VDA) Telšių Taikomosios dailės katedrą.
Ten apsigyniau metalo dizaino bei juvelyro baka-
lauro diplomą. Su tatuiruotėmis pirmą kartą susi-
dūriau 1998 m. – būdamas 16-kos. Nuo tada ir pra-
sidėjo nuostabi kelionė tobulėjimo link. Tikrai ne-
sitikėjau, kad ši aistra mane taip toli nuves... 

Menas, beprotybė ar išpažintis ant kūno?

Ir broliai latviai serga už Kauno ,,Žalgirio” komandą. Roberto Dačkaus nuotr.



delės įtakos turi ir televizija, žiniasklaida, reklama.
Žmonės geidžia išgražinti savo neįspūdingą kūną
taip pat, kaip ir estrados žvaigždės ar garsių filmų
herojai.”

Ko didesnė nesąmonė – tuo geriau!

– Dani, sakykite, kokios tatuiruotės Lietuvoje ma-
dingiausios?

– Lietuviai labiausiai mėgsta ,,black’n’gray” tipo
tatuiruotes, simpatizuoja realizmui. Populiariausi
yra įvairūs gyvūnai: vilkai, tigrai, liūtai, skorpionai,
vorai. Merginos renkasi drugelius, kačiukus, gėly-
tes. Klaipėdoje ilgą laiką buvo populiarus ,,biome-
chanic” stilius. Šiuo metu į madą ateina ,,dotwork”,
,,geometry” stiliaus tatuiruotės arba standartus ir
kanonus laužantys siužetai. Trumpai tariant, kuo di-
desnė nesąmonė – tuo geriau.

– Prieš penketą metų ,,Lietuvos ryto” priede ,,Sosti-
nė” skaičiau žinutę apie tai, kad – du baikeriai, 35 metų
Mažylis ir 32-ejų Lenciūgas prieš 600-ąsias Žalgirio mū-
šio metines ant savo nugarų sumanė perkelti dailininko Jano
Matejkos paveikslo ,,Žalgirio mūšis” reprodukciją. Tiesa,
visam paveikslui dviejų nugarų neužteko – reikia dar dvie-
jų... Ar yra ir daugiau tokių „lietuviškų” tatuiruočių?

– ,,Žalgiris” – tai Ramūno Bobelio darbas. Pa-
triotinių tatuiruočių yra – Vytis, Gedimino stulpai,
Geležinis vilkas, netgi Lietuvos kariai. Taip pat pri-
taikoma ir liaudiška ornamentika. Aš dažnai klien-
tus tatuiruoju patriotinėmis tatuiruotėmis, ypač pra-
šo trispalvės.

Kiekviena tauta turi savo gožio supratimą,
mąstymo ypatumų, todėl tatuiruotės taip pat ski-
riasi. Pavyzdžiui, ispanai, kaip itin religinga tauta,
žavisi religine tema:  Jėzaus, Marijos ar Šventosios
šeimynos narių atvaizdais. Rusai labiau mėgsta spal-
vingas tatuiruotes, dažniausiai, kaip ir lietuviai, ren-
kasi gyvūnų piešinius. Vokiečiai, skandinavai taip
pat linksta į agresyvesnę pusę, lyg tapatintųsi su tam-
sos karalystės valdovais. Tuo tarpu airiai bei ang-
lai mėgsta humorą ir pašmaikštavimus. 

– Ar tatuiruotė Lietuvoje traktuojama kaip menas,
mada, pasaulėžiūra, gyvenimo stilius, savito skonio išraiška
– o gal daugiau kaip beprotybė ar išsigimimas?

– Atminkime, jog sovietmetis buvo izoliavęs Lie-
tuvą nuo Europos daugiau nei pusę amžiaus. Nuo-
statoms keistis reikia laiko. Didelė tautiečių mig-
racija praplečia pasaulėžiūros ribas. Per paskutinį
dvidešimtmetį tatuiravimas Lietuvoje ženkliai di-
dėja. Šį procesą įtakoja labai stiprūs socialiniai tink-
lai. Vieno požiūrio turbūt nėra. Pastebėsiu tik, kad
kai kurie suserga „mėlynąja liga”. Mat
po tatuiruotės padarymo pradeda ga-
mintis ,,laimės hormonas” – endorfi-
nas, kuris suteikia tam tikrą euforiją.
Būtent tą euforiją ir norima patirti
vėl ir vėl.

Neprasilenkiama su estetika

– Savo rankose laikau skoningą, dide-
lio formato, gausiai spalvotomis nuotrau-
komis iliustruotą beveik dviejų šimtų pus-
lapių albumą  Lietuvos tatuiruočių menas,
kurį 2011 m. išleido Meno kūrėjų sąjunga
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Klaipėdoje. Klaipėdos viešoji biblioteka net paskelbė Lie-
tuvos tatuiruočių meną populiauria uostamiestyje knyga.
Kaip gimė tokio katalogo idėja?

– Spontaniškai. Drauge su Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku Da-
riumi Vaičekausku nusprendėme, kad būtų smagu su-
burti visus tatuiruočių meistrus ir šiam menui pri-
jaučiančius žmones į didelį vakarėlį, kuriame be kitų
pramogų vyktų įspūdingiausių tatuiruočių fotosesija.
Taip 2000 m. rugsėjį kelis šimtus svečių sukvietėme
į vieną Klaipėdos naktinį klubą, kur šauniai pabu-
vome ir į valias prisifotografavome. Norėjome pa-
rodyti ne tik pačias tatuiruotes, bet ir per fotografi-
ją atskleisti jų savininkų asmenybes. Nuotraukos iš-
ėjo nerealios! Dar prieš  renginį žinojome, ką dary-
sime su šiomis nuotraukomis – ketinome jas sudėti
į savotišką fotoalbumą. Tačiau vien gražaus vaizdo
mums pasirodė per mažai, todėl nusprendėme šį al-
bumą papildyti tatuiravimo meistrų biografijomis,
jų portretais ir darbų nuotraukomis. Taigi, iškris-
talizavome leidinio koncepciją: galiausiai sukūrėme
katalogą, kurį malonu ne tik paimti į rankas ir pa-
vartyti, bet ir sužinoti, kas yra kas Lietuvos tatui-
ravimo meno rinkoje.

– Skaitytojas susipažįsta ne tik su tatuiruočių meist-
ro asmens byla, darbo patirtimi, mato jo paties portretą,

bet taipogi susipažįsta su jo ar jos gyvenimo filosofija sky-
relyje ,,Senas klausimas – naujas atsakymas”...

– Tai buvo mano idėja, mat visuomenėje sklan-
do daug mitų apie tatuiruotes, kurie nėra teisingi. Bū-
tent ši rubrika šviečia albumo skaitytoją.

– Ar išskirtumėte patį kūrybingiausią Lietuvoje dirbantį
tatuiruočių meistrą?

– Didžiausias Lietuvos pasididžiavimas yra Do-
mantas Parvaivis, dirbantis Šiauliuose, ,,Totemas”
tatuiruočių studijoje. Taip pat galiu paminėti Andrių
Augulį, Remigijų Čižauską, Egidijų Perminovą,
Tomą Vaitkūną ir Aivarą Sakalauską. Visi mano bi-
čiuliai, kolegos, draugai. Jie labai talentingi ir sti-
liumi unikalūs. Visi nori garsinti tatuiruočių meną
ir laužyti vis dar gajų stereotipą, kad tatuiravimas yra
kalėjimo menas, todėl neverta kalbėti nei apie jo me-
ninę, nei išliekamąją vertę. Tatuiruotė yra toks pats
kūrybinis procesas kaip  tapyba ar fotografija.

• • •

Amerikiečiai turi gerą posakį „Beauty is in the
eyes of  the beholder.” Tad siūlyčiau nesmerkti tų, ku-
rie mėgsta šį meną. Kiekvienam – pagal skonį. O tuo
pačiu žinokite, jog tatuiruočių gerbėjų pasaulyje yra
labai labai daug...

Konkurso ,,Lietuviškas tattoo" nugalėtojas
Vladas Valeika, ant kurio rankos puikuoja-
si ištatuiruotas Vytis. 

Asmeninio albumo nuotr.

Uostamiesčio jaunuolis su pasididžiavimu ant savo rankos
nešioja Klaipėdos herbą. Danio kūrinys.

Asmeninio albumo nuotr.

Ramūnas Bobelis atkūrė Jano Matejkos ,,Žalgirio mūšio”  fragmentus. Tep-
tuką jam atstojo tatuiruočių mašinėlė, o drobę – dviejų baikerių kūnai.

R. Bobelio asmeninio albumo nuotr.



12 2015 RUGSėJO 19, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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 3w w w . S K y T R I P . n E T
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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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
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DAnTŲ GYDYTOjAi

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
25 E washington, Ste1121, 

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

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

DĖMESIO!
Kas domisi lietuvių dailininkų tapyba,
įvairiais rankdarbiais ir drožiniais –
parduosiu už prieinamą kainą.

Tel. (847) 247-9711, Ramunė

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir puiki anglų kalba. Tel. 773-329-
9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną. Tel.
773-387-7232.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, rekomen-

dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
280-3421  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619.  

� Moteris, turinti daugiametę slaugos
darbo patirtį, ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-280-1347.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, legalūs dokumentai.
Tel. 954-541-0201.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235. 

� Sąžiningas, vairuojantis vyras ieško se-
nelių priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-307-5383  

ĮVAIRŪS

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai:

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Rugsėjo 16 d. Lilyje, Prancūzijoje, buvo
žaidžiamos paskutinės 2015 me tų Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionato ket-
virtfinalio rungtynės, kuriose kovėsi
Senojo žemyno vicečempionė Lietuvos
rinktinė ir Italijos komanda. Pergalę po
pratęsimo 95:85 (21:20, 16:16, 23:23,
19:20; 16:6) šventė Lietuva!

D ramatiškai vykusiose rungty-
 nė se lietuviai kelis kartus buvo
įgiję 6–8 taškų persvarą (20:13,

48:40, 74:68), tačiau italai iškart atsi-
tiesdavo, atsa kydavo savo sėkmingu
puolimu ir išlygindavo rezultatą. Pa-
skutinę ketvirto kėlinio minutę tai

padarė D. Gallia nari (likus 32 sek.) ir
komandoms te ko žaisti pratęsimą.
Jame daugiau jė gų išsaugoję Jono Kaz-
lausko auklėtiniai, vedami Manto Kal-
niečio, Pau liaus Jankūno ir Jono Va-
lančiūno, su sikrovė 7 taškų atsargą
(90:83), pa didino ją iki dešimties (95:85)
ir iš kovojo itin svarbią pergalę.

Mūsiškių gretose net trys žaidėjai
surinko dvigubus dublius: Jonas Va-
lančiūnas – 26 taškai ir 15 atkovotų ka-
muolių, Jonas Mačiulis – 19 taškų ir 10
atkovotų kamuolių, Mantas Kalnietis
– 14 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų. 

Rugsėjo 18 d., kai „Draugas” jau
buvo parengtas spausdinimui, Lietu vos
krepšinio rinktinė Europos čempio-
nato pusfinalyje kovėsi su Serbi jos

komanda. 
Serbai ketvirtfinalyje 89:75 nuga-

 lėjo Čekiją. Kitą pusfinalio porą  darė Is-
panija ir Prancūzija.

Drama ir rungtynėse su Gruzija

Lietuvos krepšininkai išgyveno
tikrą dramą ir rugsėjo 13 d. vykusio se
aštuntfinalio rungtynėse su Gru zija, o
jos didvyriu tapo karjeros rung tynes
sužaidęs Jonas Mačiulis. Rinktinės
vedlys Jonas Valančiūnas gramzdino
lietuvišką laivą į bedug nę, tačiau ben-
dravardis Mačiulis bu vo pernelyg ryš-
kus, kad viltis apie septintą iš eilės
olimpiadą užgestų. Lietuviai šventė

dramatišką pergalę 85:81 (17:20,
22:20, 22:22, 24:19) ir pratęsė kovą
dėl medalių.

Nors mūsiškiai buvo laikomi
aiškiai stipresniais, gruzinai nuo
pat pirmųjų susitikimo minučių
rodė ypatingą kovingumą, o per-
galę atidavė tik pačiomis paskuti-
nėmis dvikovos sekundėmis.

Rungtynių didvyriu tapo J.
Ma čiu lis, pelnęs 34 taškus, atko-
vojęs 6, perėmęs 4 kamuolius bei
atlikęs 3 rezultatyvius perdavi-
mus. Puolėjas į gruzinų krepšį
smeigė vieną svarbų metimą po
kito, o svarbiausią pataikė likus 10
sek. iki finalinės sirenos. Iki mi-
nimumo skirtumą (79:80) sumaži-
 nę gruzinai, pradėjo kvėpuoti lie-
tuviams į nugaras, tačiau Madri-
do „Real” puolėjas pataikė iš toli ir
išsklaidė bet kokias abejones.
Ypač prastai rungtynės susiklostė

Lietuvos rinktinės vedliui  J. Valan-
čiūnui (pelnė 4 taškus). „To ronto Rap-
tors” vidurio puolėjo oponentas Zaza
Pačulija puikiai žaidė po krepšiais ir
davė jaunam savo varžovui ne vieną
skaudžią pamoką.

Kelias į olimpiadą

Patekti į Europos čempionato fi-
nalą. Blogiausiu atveju – būti tarp
septynių stipriausių. Tokį tikslą turi
Senojo žemyno krepšinio komandos,
siekiančios iškovoti kelialapius į 2016
metų Rio de Janeiro olimpines žaidy-
nes.

Tiesioginius kelialapius į Rio gaus

abi Europos pirmenybių finali ninkės.
Dar penkios komandos, ku rios užims
vietas nuo trečiosios iki septintosios,
gaus teisę žaisti olimpi niame atrankos
turnyre.

Iškart po Europos čempionato du-
rys nebus užtrenktos ir silpnesnėms
rinktinėms. Praėjusį mėnesį FIBA pa-
koregavo atrankos sistemą ir nu-
sprendė, kad trims komandoms įteiks
vardinius kvietimus į olimpinį atran-
kos turnyrą.

Šiuo metu teisę žaisti olimpiniame
vyrų krepšinio turnyre turi pen kios
komandos: žaidynių šeimininkė Bra-
zilija, praėjusių metų pasaulio čem-
pionė JAV, šių metų Afrikos čempionė
Nigerija, Amerikos žemyno čempionė
Venesuela ir Okeanijos čempionė Aust-
ralija.

Dėl dviejų kelialapių šiuo metu ko-
voja Europos čempionato dalyvės. Vie-
nas kelialapis bus įteiktas rudenį vyk-
siančiame Azijos čempionate, li kusieji
trys – olimpiniame atrankos turnyre,
kuris bus surengtas kitąmet. Olimpi-
niame atrankos turnyre rungtyniaus
18 komandų. Į atrankos tur nyrą taip
pat keliaus dvi komandos.

Į kovą dėl čempionatų –
be NBA žaidėjų

Pasaulio krepšinis ruošiasi nau-
jam etapui. Nuo 2017 metų lapkričio
prasidės atrankos sistema, pagal ku rią
viso pasaulio krepšinio rinktinės sieks
patekti į pagrindinius turnyrus – pa-
saulio ir įvairių žemynų čempio natus.

Tačiau naujoji atrankos sistema
nesulaukė palankaus NBA žvilgsnio.
Tai reiškia, kad dalį atrankos į pa saulio
ir visų žemynų čempionatus naciona-

Lietuvos rinktinė vėl – tarp keturių geriausių Europoje!

Po įspūdingos pergalės prieš Italijos komandą Lietuvos rinktinė užsitikrino vietą olimpiniame
atrankos turnyre.

linės komandos žais be NBA krepši-
ninkų.

Pasibaigus 2017 metų Europos
čempionatui, Senojo žemyno pirme-
nybės vyks nebe kas dvejus, o kas ket-
verius metus. O kvietimai į olim pines
žaidynes bus dalijami nebe že mynų pir-
menybėse, bet pasaulio čempionate.

2019 metų pasaulio pirmenybių,
kuriose pirmą kartą žais 32 komandos,
atranka truks 15 mėnesių ir rungtynės
bus žaidžiamos per klubi nių varžybų
sezono pertraukas – iš viso bus šeši
„langai”, kai klubinis krepšinis bus
stabdomas dėl atrankos kovų.

Varžybų kalendoriuje numatyta,
kad 2017-ųjų lapkritį, 2018 m. vasarį,
birželį, rugsėjį, lapkritį ir 2019 metų va-
sarį vyks atrankos į pasaulio čempio-
natą susitikimai. Pasaulio pirme nybės,
kurių šeimininke bus Kinija, vyks
2019-ųjų rugsėjį ir truks 16 die nų.

Europoje 32 rinktinės bus su skirs-
 tytos į 8 grupes po keturias ko mandas
ir per tris langus sužais po kartą tar-
pusavyje – namie ir išvykoje. Po šio eta-
po 3 stipriausios kiek vienos grupės
rinktinės sudarys keturias naujas gru-
pes. Paskutinią sias vietas pirmojo eta-
po grupėse užėmusios rinktinės kris į
B divizioną. Po an trojo etapo 3 stip-
riausios kiekvienos grupės rinktinės
pateks į pasaulio čempionatą.

Tačiau naujoji FIBA sistema su lau-
kia kritikos, nes atrankų metu nacio-
nalinės komandos nesurinks geriausių
krepšininkų – NBA klubai neketina iš-
leisti savo žaidėjų. Tiesa, FIBA atstovai
bandė atremti kritiką teigdami, kad ir
dabar nemažai NBA rungtyniaujančių
krepšininkų neat vyksta į rinktines.

FIBA atstovai patikino, kad Euro-
 lyga, priešinusi naujai sistemai, vis dėl-
to darys pertrauką savo tur nyre per
rinktinių susitikimus.

Beje, pagal naująją tvarką, FIBA ri-
bos rinktinių pasiruošimo laiką prieš
pagrindinius čempionatus. Nuo šiol
bus skirtos 28 dienos treniruočių sto-
vykloms ir draugiškoms rungtynėms.

,,Houston Rockets” krepšinio klu bo
treneris Kevin McHale prasitarė, jo nesiti-
ki, kad traumos pada rinius vis dar besigy-
dantis lietuvis Donatas Motiejūnas suge-
bės prisidėti prie komandos artimiausiu
metu ir nemano, kad jis galės dalyvauti iki-
sezoninėse NBA klubo treniruotėse.

„Vargu, ar jis galės mums padėti iki-
sezoninėse treniruotėse. Po opera cijos
žaidėjas atsigauna, tačiau nežinoma, kada
galima bus kalbėti apie jo pasirengimą žais-
ti. Jo sveikatos rei ka lus ir gijimą medikai ap-
taria kas savaitę”, – tikino K. McHale.

Dar anksčiau ir pats D. Motie jū nas
sakė, jog nėra tikslios jo sugrįžimo į rikiuotę
datos. 24-erių metų 213 cm ūgio kaunie-

tis praėjusiame Na cio nalinės krepšinio
asociacijos (NBA) sezone per 29 minutes
įmesdavo po 12 taškų, atkovodavo 5,9 ka-
muolio ir atlikdavo 1,8 rezultatyvaus per-
davimo.

D. Motiejūnas pristatė išskirtinę
„Rockets” aprangą

Rugsėjo 15 d. Houstono „Rockets” klu-
bas pristatė tris alternatyvias aprangas, ku-
rias apsivilks NBA pirmenybėse. Po traumos
sveikstantis D. Motiejūnas buvo vienas iš
modelių pristatyme, kur vilkėjo marški-
nėlius trumpomis rankovėmis ir užrašu
„Clutch City”. Šis užrašas – Houstono „Roc-

kets” klubo pravardė, prilipu-
si dar 1994–1995 metais, kai
klubas du kartus iš eilės tapo
lygos čempionu.

„Jie šaunūs. Tikrai nuo-
stabu, kad atstovausime tų lai-
kų komandą. Bus malonu ap-
sivilkti šias aprangas. Tikiuosi,
kad su jomis žaisime svarbias
rungtynes”, – sakė D. Motiejū -
nas. Klubo žvaigždė Dwight
Howard pristatė sidabrinę ap-
rangą, o naujo kas Sam Dekker
– juodą, kurią ko mandą vilkės
2016–2017 m. sezone.

D. Motiejūnas vargu ar treniruosis su „Rockets”
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

www.draugas.org/mirties.html

www.draugas.org/kalendorius.html

Skelbiami konkursai 
kultūros projektams 

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia net 25 naujus konkursus Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškoms teikti. Kultūros ir
meno sričių projektų paraiškos bus priimamos nuo rugsėjo 15 iki spalio 19
dienos.

Maloniai kviečiame visas organizacijas, kurios savo veikloje numato
kultūrinę veiklą, aktyviai naudotis LKT teikiamomis finansavimo gali-
mybėmis. Siūlydami susipažinti su visų konkursų turiniu, atkreipiame Jūsų
dėmesį į mėgėjų meno, etninės kultūros ir tautodailės, kultūros edukacijos,
tarpsritinių projektų kryptis.

Teikiamo viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2 500
EUR, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2
000 EUR, muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių
rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju –
1 750 EUR, išskyrus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, regist-
ruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių
narių. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įre-
gistravimo vietą Lietuvos Respublikoje, todėl užsienio lietuvių organizacijas
maloniai kviečiame surasti kultūrinės veiklos partnerius Lietuvoje ir organi-
zuoti puikius bendrus renginius.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Fondo lėšos nėra skiriamos
projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skir-
tos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšos bei lėšos iš kitų šaltinių
(valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti
šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis
valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno
projektams.

Visą konkursų sąrašą, projektų teikimo gaires, konkursų sąlygas ir kitą nau-
dingą informaciją galima rasti Lietuvos kultūros tarybos internetinėje svetainėje:
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai.

LKT organizuos viešą 2016 m. finansavimo modelio pristatymą interne-
tinio seminaro (webinaro) forma. Internetinis seminaras vyks rugsėjo 22 d.,
2 val. p. p. Tiksli seminaro nuoroda bus paskelbta artėjant renginiui – malo-
niai kviečiame sekti informaciją LKT puslapyje (www.ltkt.lt) arba LTK ,,Face-
book” paskyroje.

LKT iš anksto dalinasi būsima prezentacija (http://www.ltkt.lt/userfi-
les/Finansavimo_modelis_2016.pdf) ir laukia kylančių klausimų el. paštu
info@ltkt.lt – į visus klausimus bus atsakyta asmeniškai arba, juos sugrupa-
vus, internetinio seminaro metu. 

Maloniai kviečiame aktyviai teikti paraiškas!

URM Užsienio lietuvių departamentas

Brangiam

A † A
ARVYDUI KUDIRKAI

per   anksti mus  apleidus,  reiškiame  nuoširdžiausią
užuo jautą jo žmonai, mūsų klasės draugei ALDONAI,
sūnums ANDRIUI, PAULIUI ir ROMUI, dukrai AUD RAI,
seseriai NIJOLEI ir jų šeimoms, giminėms ir vi siems ar-
timiesiems.

Kartu liūdime

Marijos gimnazijos bendraklasės:
Ilona Balytė Laucienė

Danutė Bartuškaitė Korzonienė
Zita Baliūnaitė Sodeikienė
Zita Čiarneckaitė Rahbar

Gražina Lukoševičiūtė Traškienė
Nijolė Šalkauskaitė Remeikienė

Dalia Tallat-Kelpšaitė Urbutienė

A † A
Dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai MARYTEI,
duk roms RAMUNEI, AUDRONEI ir visiems arti mie-
 siems.

Algė Šležas

Brangiam tėveliui

A † A
Dr. ARVYDUI KUDIRKAI

per anksti iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuošir-
 džiausią užuojautą jo sūnui, buvusiam Aušros
Vartų/Kernavės tunto Liepsnelių ir Giliukų vado-
vui broliui ANDRIUI KUDIRKAI, jo žmonai sesei
JULY TEI, jų vaikams sesei ILONAI ir broliui LUKUI
bei kitiems artimiesiems. Apkabiname Jus visus.

Aušros Vartų/Kernavės tunto sesės

www.draugofondas.org

Pirmajam „Lituanus” žurnalo redaktoriui ir steigėjui 

A † A
ANTANUI VYTAUTUI DUNDZILAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius,

„Lituanus” leidėjai



� Su giliu liūdesiu pranešame, kad rugsė-
jo 16 d. Lemonte mirė ilgametė Lietuvių dai-
lės direktorė a. a. Dalia Lukošiūnaitė-Šlenienė.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius rugsėjo 23 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite Kanados CBC televizijos tiria-
mąjį filmą apie buvusio KGB agento Vladi-
miro Putino korupcinę ir kriminalinę veiklą
bei meteorišką pakilimą į dabartines visagalio
Rusijos „caro” aukštybes. 

� Dėmesio! Ką tik pasibaigusios Šiluvos at-
laidų savaitės, vykusios istorinėje Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquet-
te Parke, Čikagoje,  įrašus galite stebėti in-
ternetu –  „Draugo” laikraščio YouTube pus-
la pyje: http:/youtube.com/draugolaikrastis.
Primename, kad tiesioginės šv. Mišios iš šios
bažnyčios transliuojamos kiekvieną sekma-
dienį, 11 val. r. Čikagos laiku. Archyviniais
Mišių įrašais galima naudotis bet kuriuo metu.
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www.draugas.org
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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

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

Advokatas Donatas Januta, spaudos bendradarbis ir rėmėjas iš San Fransisco,
CA, jau dayg metų atvyksta į ,,Draugo” pokylį. Ir šiais metais jis ne tik užsakė 10
bilietų į spalio 4 d. vyksiančią šventę, bet ir pirmasis sumokėjo už savo svečių sta-
lą. Dėkojame gerb. Donatui Janutai ir kviečiame pasekti jo pavyzdžiu. ,,Draugo”
metinių pietų svečius savo dalyvavimu pagerbs ir LR užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius bei LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. 

Daugiau informacijos ,,Draugo” tel. 773-585-9500. 

Service Associates (Housekeeping Role)
Ensuring patient comfort and safety is essential and as Service Associate, you’ll be responsible for cleaning patient rooms and restocking 
equipment and supplies. You’ll also support quality patient care services by maintaining a clean, sanitary, safe and orderly environment for health 
care providers as well as patients and visitors of all ages and developmental levels.

Food Service
Prepare patient meals and ensure a clean and sanitary work environment. High school diploma or equivalent and one year of related experience or 
training preferred. 

Patient Care Techs 
 Meets the comfort and hygiene needs of the patient by providing care services such as bathing, oral hygiene procedures, hair care, bed pan/urinal use, skin care 

and garment, linen and bedding changes. 
 Assists with completion of patient testing and treatment procedures, sets up and primes IV tubing, 12-lead ECG, simple tracheostomy suctioning and care, changes 

dressings, obtains blood specimens utilizing appropriate skin puncture and venipuncture techniques, performs cardiopulmonary resuscitation, obtains wound and throat cultures.
Assists physician and professional staff in equipment supply and set up. 

 Assists with ambulating patients with assistive devices such as crutches and with transfer/transport procedures. 
 Performs required documentation and communicates in a competent and effective manner to meet patient and/or family needs and regulatory requirements. 

Utilizes time and resources effectively to promote quality and cost outcomes. 

Medical Assistants 
Assistant (CMA) - American Association of Medical Assistants (AAMA), OR a Registered Medical Assistant (RMA) - American Medical Technologists (AMT).

Loyola University Medical Center Offsite Job Fair
Saturday, September 26, 2015, from 9 am – 2 pm

Holiday Inn & William Tell Chicago  
SW Countryside Banquets and Conference Center, 6201 Joliet Road, Countryside, Illinois 60525

Free Parking Available and Public Transportation Nearby

 

www.loyolamedicine.org/jobs
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Loyola University Medical Center is hosting a Job Fair to hire for full and part time positions on varied shifts at the beautiful LUMC Maywood, IL

Non Clinical Positions
Service 
Ensuring patient comfort 
equipment and supplies. 
care providers as well as patients and visitors of all ages and developmental levels.

 
 

 

 

 

 

 

Loyola University Medical Center is hosting a Job Fair to hire for full and part time positions on varied shifts at the beautiful LUMC Maywood, IL
If interested in working in one of the following positions please stop in and meet our team on Saturday September 26!

Non Clinical Positions
Associates (Housekeeping Role)Service 

essential and as Service is and safety Ensuring patient comfort 
ou’ll also support quality patient care services by Yequipment and supplies. 

care providers as well as patients and visitors of all ages and developmental levels.
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Food Service
patient meals Prepare 

training preferred.

Clinical Positions
Patient Care T
General Patient 
and garment, linen and bedding changes. 
echnical Care TTechnical Care 

dressings, obtains blood specimens utilizing appropriate skin puncture and venipuncture techniques, performs cardiopulmonary resuscitation, obtains wound and throat cultures.
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echs Patient Care TPatient Care Techs 

Care -General Patient  Meets the comfort and hygiene needs of the patient by providing 
and garment, linen and bedding changes. 

-echnical Care of patient Assists with completion 
dressings, obtains blood specimens utilizing appropriate skin puncture and venipuncture techniques, performs cardiopulmonary resuscitation, obtains wound and throat cultures.
Equipment - Assists physician and professional staf

Assists with ambulating patients with assistive devices such as crutches and with transfer/transport procedures. 
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Where possible, on site interviews will be held or 

post fair interviews will be scheduled.
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