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Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ini-
ciatyva New Yorke buvo surengta aukšto lygio
diskusija, skirta moterų vaidmeniui spren-

džiant konfliktus Rytų Europoje. Joje perskaitytas
Rusijoje kalinamos Ukrainos pilotės Nadijos Savčen-
ko laiškas. 

„Šiandien Rusijos valdžia yra grobuonis, plėšian-
tis savo protėvių kapus. Rusija naudojasi ‘paveldėta’ tei-
se blokuoti savo nusikaltimų, kurie ne geresni už
tuos, už kuriuos buvo nuteisti nacių lyderiai, teismi-
nį nagrinėjimą, – sakoma atvirame laiške, skirtame

valstybių vadovams, parlamentarams ir nevyriausy-
binėms organizacijoms, kurį perskaitė pilotės sesuo
Vira Savčenko. – Rusijos propaganda iškraipo tiesą ir
skatina susipriešinimą. Tik nedaugeliui užtenka tvir-
tumo ir sveiko proto priešintis spaudimui ir išlikti žmo-
gumi.” 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius susitikęs su Vira Savčenko patikino, kad Lietuva
ir visa tarptautinė bendruomenė nepamirš Nadijos ir
kitų neteisėtai Rusijos Federacijoje sulaikytų Ukrainos
piliečių. – 2 psl. 

83 metų triatlonininkas skinasi kelius į sveikatą ir pergales!

Rugsėjo 17–19 dienomis Čikagoje vyko didelio masto tarptautinės triatlono ITU (International
Triathlon Union) „Grand Final” varžybos, ku rio se dalyvavo per 6 000 sportininkų iš daugiau
nei 30 šalių. Daugiatūkstantinėje sportininkų minioje išsiskyrė ir 83 metų Čikagos lietuvis Al-

gis Vosylius, kuris savo sportine energija rodė pavyzdį gero kai jaunesniems šios dinamiškos sporto
šakos dalyviams. 80–84 metų sportininkų grupėje A. Vosylius tarp šešių šios grupės sportininkų iš Vo-
kietijos, Rusijos, Kanados ir JAV buvo paskutinis –  šeštas, tačiau tai toli gražu nesumen kina šio so-
lidaus amžiaus vyro pa siekimo. – 9 psl.

Per savo ilgametę sportinę karjerą A. Vosylius yra baigęs daugiau negu 100 triatlonų. 

Lietuva ir toliau gina Ukrainą

Ukrainos pilotės Nadijos Savčenko palaikymo akcija. Linas Linkevičius – viduryje, Vira Savčenko – penkta iš d. URM nuotr.



Artėjant Šventųjų arkangelų My kolo,
Gabrieliaus ir Rapolo šventei, minime
Kauno Įgulos bažnyčios, turinčios My-

kolo vardą, 120 metų sukaktį. Išgyvenusi įvai-
rią lemtį, tarnavusi skirtingoms tikinčiųjų
bendruome nėms, atgimusi po išniekinimo ši
baž nyčia iškiliu kupolu, o dar labiau sa vo var-
du primena, kad Dievas yra aukščiau už visus,
bet visada pasi lie ka su savo žmonėmis.

Visi žinome Juozo Zikaro Laisvės paminklą:
angelas, nutraukęs vergovės pančius. Kitas skulp-
torius neįpras čiausiose miesto vietose – nuo Rotu šės
laiptų iki namų stogų – pasodino baltus angelus. Ne-
didelis Aukštaiti jos miestelis turi Angelų slėnį; ki-
tur yra Angelų kalnelis. Ko gero, visa tai atspindi
mūsų troškimą gerumo ir pagalbos, artumo ir pa-
ramos, įkvėpimo. Negalime apsiriboti matomu, ap-
 čiuopiamu pasauliu. 

Angelai sujungia žemę su dangumi. Pats Jėzus
kalba apie tai Evan gelijoje. Kreipdamasis į Natanaelį,
žmogų be klastos, nuoširdžiai ieškojusį Dievo, jis
sako: „Jūs matysite at sivėrusį dangų ir Dievo ange-
lus, ky lančius ir nusileidžiančius ant Žmo gaus Sū-
naus” (Jn 1, 51). Žmogus pa saulyje nėra vienas, že -
mė ir dangus turi ryšį. Per angelus, lydinčius mū sų
žingsnius, Dievas saugo ir stiprina mus kelyje į Jo
Karalystę. 

Geriausias Dievo artumo žmogui liudininkas yra
arkangelas Gabrie lius, atnešęs Marijai žinią apie Jė-
 zaus gimimą ir drauge – negirdėtą pasaulio atnau-
jinimą. Paguosti bei sustiprinti Dievo ir mes galime
nešti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę.

Arkangelo Rapolo vardas reiškia „Dievo vaistas”.
Viena iš Senojo Tes tamento knygų pasakoja apie šį
ar kangelą, lydintį kelionėje jaunuolį Tobitą ir pasi-
rūpinantį, kad pagytų jo apakęs tėvas. Labai aiški ži-
nia: nėra tokių sunkių ir sudėtingų situa cijų, kuriose
Dievas nepadėtų, nėra tokių žaizdų, kurių Jis ne-
galėtų pagydyti. Su pasitikėjimu ir viltimi žvelgia-
me į ateitį būdami tikri, kad Dievas padės rasti ke-
lius ir būdus gydyti ne tik ligas, bet ir mūsų sąžines
bei visuomenėje egzistuojantį blogį. 

O arkangelas Mykolas, šios baž nyčios globėjas,
kurio vardas hebrajiškai reiškia „Kas kaip Die-
vas?”, primena, kad Dievas yra aukščiau už viską ir
visus. Grigalius Didysis rašė: „Kai tik prireikia
įstabios galybės, siunčiamas Mykolas, idant iš jo vei-

kimo ir vardo būtų duota suprasti, kad niekas negali
įvykdyti to, ką įstengia tik Dievas. Užtat senajam prie-
šui, kuris iš puikybės geidė būti panašus į Dievą, sa-
kydamas: ‘užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių
užkelsiu savo sostą, prilygsiu Aukščiausia jam’, bus
leista turėti galią iki pa saulio pabaigos, kai jis bus
nubaustas amžinąja bausme. Tada jam reikės susi-
kauti su arkangelu Mykolu, kaip pasakoja Jonas: už-
virė kova su ar kangelu Mykolu.”

Bandymų stotis į Dievo vietą bū ta per visą pa-
saulio istoriją, pra dedant „senuoju priešui” ir bai-
giant kiekvienu žmogumi, kuris Dievo duo tą pasaulį
priima ne kaip bendro veikimo erdvę ir galimybę kur-
ti, o kaip vietą, kurioje nori įsitvirtinti nepaisydamas
kitų. Kas save stato į Dievo vietą, kartu nustumia ki-
tus į paribį kaip nereikšmingą smulkmeną, savo bro-
lį ar seserį paverčia vergu, pasinaudoja kaip prie-
mone. Todėl nenuostabu, kad bedieviškas totalita-
rizmas kartu buvo žmogui priešiškas, nežmoniškas. 

Bet nė vienas nesame laisvas nuo pagundos kel-
ti save aukščiau už vi sus ir aukščiau už Dievą.
Mums vi siems reikia grumtis prieš išdidumą, savi-
meilę, savanaudiškumą. Ši kova neapsiriboja žmo-
gaus širdimi, ji persikelia ir į visuomenę. Bet kokia
grupuotė ar režimas, siekiantis ne bendradarbiau-
ti su kitais žmonėmis ar šalimis, o kitus palenkti sau,
yra atspindys to senojo bandymo atsistoti į Dievo vie-
tą. Todėl reikia susitelkimo, darnos tarp žmonių no-
rint pasipriešinti, apsiginti, atkurti darną. Linkiu,
kad ateidami į šią bažnyčią kiekvieną kartą atnau-
jintumėte ryž tą kartu su arkangelu Mykolu būti Die-
vo pusėje, o ne Jo vietoje.

Vienas iš bandymų atsistoti į Dievo vietą yra ir
vadinamasis genderizmas. Popiežius Benediktas
XVI pastebėjo, kad „giliausias šios teorijos ir ja be-
siremiančios antropo lo ginės revoliucijos neteisin-
gumas yra akivaizdus. Žmogus neigia turįs kū nišku-

mo nulemtą prigimtį, būdingą žmogiškajai
būtybei. Jis neigia savo prigimtį ir nu-
sprendžia, kad ji nėra jam duota, o jis pats ją
kuria.” Tada žmogus atmeta tikėjimą ku-
riančiu Dievu ir tuo, kad žmogus yra Dievo
atvaizdas. „Ten, kur žmogaus laisvė tampa
laisve kurti pačiam save, neišvengiamai pa-
neigiamas pats Kūrėjas, o galiausiai ir žmo-
gus kaip Dievo kūrinys, Dievo paveikslas...
Akivaizdu, kad ten, kur atsižadama Dievo,

nelieka ir žmogaus orumo. Kas gina Dievą, gina žmo-
gų”. Todėl šv. Mykolas yra ne tik Dievo, bet ir mūsų
gynėjas.

Kartą Vladimiras Solovjovas (miręs 1900 m.) lan-
kėsi vienuolyje ir iki vėlumos užsikalbėjo su vie-
nuoliu. Išėjęs į koridorių neberado tamsoje nei savo,
nei po to ir vienuolio celės. Nenorėjo drumsti kitų ra-
mybės, to dėl vaikščiojo koridoriumi iki ryto. Išaušus
nesunkiai atpažino celės, ku rioje apsistojo, duris; pro
jas tamsoje buvo praėjęs daug kartų. Po to įvykio fi-
losofas savo užrašuose pažymėjo: „Panašiai yra su
tais, kurie ieško tiesos. Budėdami naktį jie praeina
pro ją, jos nepastebėdami. Jei nori ją rasti, reikia švie-
sos.”

Evangelija mums yra ta šviesa, kuri leidžia at-
pažinti ne tik Dievą, bet ir žmogų, kaip Jo atvaizdą.
Noriu linkėti, kad užtariami arkangelo Mykolo pa-
žintume Dievą ir duotume Jam pirmenybę savo šir-
dyse ir gyvenimuose, derindami prie Jo savo pasi-
rinkimus. 

Angele, kovojantis su blogiu, Dievo pergalės 
liudininke,

dangiškosios kariuomenės vade, arkangele 
Mykolai,

užtark mus, kad mūsų širdyse bręstų 
vis stipresnis, nuolankus ir meilės kupinas 

tikėjimas,
pajėgus perkeisti ne tik mūsų gyvenimus, 
bet ir visuomenę, kurioje gyvename,
kad kiekvienoje širdyje įsišaknytų
tiesos pajutimas ir atsakingas įsipareigojimas
ir visi bendradarbiautume tarnaudami bendram

naujos ateities gėriui
dėl mūsų tautos, mūsų šeimų, mūsų jaunimo
ir visų alkstančių ir trokštančių teisingumo.

Amen. (vysk. Bruno Forte)
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Būti Dievo pusėje, 
o ne Jo vietoje
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L. Linkevičius su JT generaliniu sekretoriumi Ban Ki Moon. UN Photo/Evan Schneider nuotr.

„Reikalausime, kad būtų įgy-
vendinti Minsko susitarimai. Siek-
sime, kad kaltieji už įvykdytus žmo-
gaus teisių pažeidimus būtų pa-
traukti atsakomybei. Nuolatinės
Saugumo Tarybos narės neturėtų
piktnaudžiauti veto teise. Lietuva re-
mia Prancūzijos iniciatyvą dėl veto
teisės apribojimo Saugumo Tarybo-
je, kai sprendžiami genocido, nusi-
kaltimų prieš žmoniją ir karo nusi-
kaltimų klausimai”, – sakė L. Lin-
kevičius.

Rusų remiami separatistai N.
Savčenko sulaikė 2014 m. birželio 17
d. mūšyje netoli Luhansko ir vėliau
neteisėtai perdavė Rusijos pareigū-
nams.

Lietuvos iniciatyva New Yorke
surengtoje diskusijoje dalyvavo Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, Gruzijos prezidentas
Georgijus Margvelašvilis, Kroatijos
prezidentė Kolinda Grabar Kitaro-
vić, buvusi JAV valstybės sekretorė
Madeleine Albright, Moldovos už-
sienio reikalų ministrė Natalia Gher-

Lietuva ir toliau gina Ukrainą 
Atkelta iš 1 psl.



gus, kur niekas nesugebės suskai čiuoti,
kiek tu gauni pelno ir kiek mo ki mo-
kesčių. 

Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako,
kad Lietuvoje yra gana didelis darbo jė-
gos apmokestinimas, todėl tai skatina at-
lyginimus mokėti neoficialiai arba pu-
siau oficialiai – vo ke liuose arba dalį ofi-
cialiai, o kitą dalį – vokeliuose. Štai tą
reikia tikrai išgy ven dinti, nes kuo dau-

giau mokėsime mokesčių, tuo turtingesnė bus
mūsų valstybė ir tuo daugiau galima bus skirti švie-
timui, kultūrai, sveikatos apsaugai ir kt. „nepel-
ningoms” sri tims. Bet lietuviai visada „mokėjo” (ar
išmoko) gyventi, net ir anais – so vietiniais laikais.
Oficialiai kaime val džia leisdavo laikyti vieną kar-
vę, bet dažnai miškelyje ar kitur nuoša lioje vieto-
je ganėsi ir kita ar kitos. Plačiai žinomi linksmi
anekdotai, kaip sovietiniai tarnautojai važiuodavo
į Maskvą „pramušti” kokių nors deficitinių me-
džiagų (o deficitas praktiškai buvo viskas, ko la-
biausiai reikėdavo, nes pagal planą buvo štampuo-
jami ir dedami į sandėlius ne reikalingi daiktai, už
kurių gamybą darbininkas gaudavo atlyginimą). Jie
pasiimdavo lagaminėlį su šviežiu dūmeliu kve-
piančiomis rūkytomis dešromis, skilandžiais ir
keliais „Suk tinio” „faustpatronais” – 50 laipsnių
stiprumo trauktine ar kitokiu gėriu. Tie daiktai pra-
mušdavo visas sienas. 

Sutikim – lietuvis yra išradingas. Ne be reika-
lo paminėjau žydus. Kaž ka da, nepriklausomos Lie-
tuvos pirmaisiais metais, buvau radusi tokią in-
formaciją – kad Amerikoje vienas universitetas tyrė,
kurios tautybės žmonės ten yra versliausi. Ir ką jūs
pasakysit – versliausi pasirodė žydai ir lietuviai. Tik
Lietuvoje lietuvio verslumas ne visada yra gėris
valstybei, o daugiau gėris – savai kišenei. 

Grįžtant prie atlyginimų dar no riu pacituoti
ekonomistą N. Mačiulį, kuris sako: „Lietuvoje mes
labai dažnai sureikšminame kylančias kainas ir
džiaugiamės, kai infliacijos nėra. Įvedus eurą mai-
tinimo paslaugos pabrango 5 proc. Tuo reikia
džiaugtis ir tikėtis, kad paslaugos brangs vi suo se ki-
tuose sektoriuose, nes paslaugų sektoriuje tik tokiu
būdu galima tikė tis gyventojų pajamų augimo.
Dažnai ištraukiami kvaili argumentai, kad Lietu-
voje labai godūs verslininkai. Yra labai aiškus tie-
sioginis ryšys tarp produktyvumo ir darbo užmo-
 kes čio. Čia didelių skirtumų tarp Lie tuvos ir Esti-
jos nėra. Žiūrint pagal perkamosios galios paritetą
vienam gyventojui, tai Lietuvos ir Estijos situaci-
ja yra vienoda”. 

Ir čia dar reikia pridurti, kad Vil niuje, pvz., ne-
kilnojamasis turtas yra brangiausias negu Rygoje
ir Taline. Tai jeigu lietuviai yra tokie vargšai,
kaip jie įperka brangiausius tarp kaimynų butus ir
namus?

O dar dėl estų. Reikia pripažinti, kad jų eko-
nomika yra stipresnė, bet negalima nutylėti ir fak-
to, kad Estija yra tapusi praktiškai Suomijos pro-
tektoratu. Suomiai į Estiją įdėjo ne tik daug lėšų, bet
ir civilizacijos – kar tu su investicijomis atėjo ir dau-
giau tvarkos, sąžiningumo versle bei kito demok-
ratijos gėrio. Bet kad Esti joje daug suomiškų pini-
gų, ar tai blogai estams, ar jie jaučiasi kaip nors ne-
patogiai, aš nežinau. Neteko domė tis, bet greičiau-
siai ne. Jie nekompleksuoja, jeigu Estija kada nors
taps Suomija. Mat jų kalba ir kultūra yra labai pa-
našios. Tai dvi tokios gimi ningos tautos, kaip ir mes
su braliu kais latviais.

O dėl latvių gyvenimo lygio tai galiu pasakyti
vieną detalę – mūsų jauniausias sūnus, dirbantis Ry-
goje, kai grįžta namo į Vilnių, paprastai apsiperka
čia, nes, sako, kad Lietuvo je kainos yra kur kas ma-
žesnės. Tie sa, jis gauna didesnį atlyginimą negu gau-
tų Vilniuje. Ir nemažai latvių, ypač gyvenančių ne-
toli Lietuvos sie nos, apsipirkti važiuoja į Lietuvos
pasienio prekybos centrus. O, pavyz džiui, Pasvalio
baseine (čia prieš keletą metų buvo atidarytas dau-
giafunkcis kompleksas su 25 m ilgio trijų takų ba-
seinu ir pirčių kompleksu) latviai sudaro didelę lan-
kytojų dalį. Teisybė, pietų Lietuvos gyventojai ap-
sipirkti važiuoja į Lenkijos pa sienio miestus, kur pi-
giau negu Lie tuvoje, ypač maisto produktai, nes ten
žemės ūkį smarkiai remia valstybė.

Ką aš norėjau pasakyti: Lietuvoje gyventi ga-
lima. O kad daug lietuvių emigruoja – kas nenori gy-
venti dar geriau. Lietuvis nori turėti viską ir šian-
dien, nes žino, kad antro gyvenimo neturės. Toks jau
mūsų charakteris – į Ameriką važiavom ir XIX, ir
XX, ir važiuojam XXI amžiuje. 

Susidomėjusi „Drauge” perskai-
 čiau naudingą Algio Kazlausko
straips nį „Laikas būti drąsiems?”

Su autoriumi sutinku, kad „Lietuvoje
vie nai gyventojo galvai jau pagaminama
75 nuoš. Europos vidurkio, tačiau atly-
ginimai nepasiekia 75 nuoš. Europos vi-
durkio”. Neseniai ofi cia liai skelbta, kad
mūsų algos ne tik vienos mažiausių
ES, jos mažiausios ir iš Baltijos valstybių.
Atlyginimai Estijoje ir Latvijoje ne tik didesni, ta-
 čiau jie ir auga greičiau negu Lietu voje. Štai antrojo
šių metų ketvirčio duomenys rodo, kad Latvijoje per
me tus vidutinis atlyginimas padidėjo 6,9 proc. ir sie-
kė 815 eurų prieš mokes čius. Estijoje per tą patį lai-
kotarpį vi dutinis atlyginimas augo 7,3 proc. ir bir-
želio mėnesį siekė 1 054 eurus. Lie tuvoje augimas sie-
kė vos 4,6 proc. ir siekė 714 eurų neatskaičius mokes -
čių”. 

Visa tai tiesa, bet labai gailėtis sa vo tautiečių aš
nesiūlyčiau ir „Drau go” skaitytojų negąsdinčiau, nes
nepažįstu nė vieno dirbančio (o ir nedirbančio) Lie-
tuvos gyventojo, ku ris badautų, kad ir turėdamas
ma žiau sią valstybės turto dalį. Taigi no riu nura-
minti – lietuviai nėra tokie vargšai, kokie atrodo ofi-
cialioje statistikoje ir politikų kalbose. Statis ti ka kal-
ba apie tai, kas yra legalu, o opozicijos politikai nori
nustumti kon kurentus ir pasirodyti gelbėtojais,
kad tik juos išrinktų į valdžią, todėl jie daug ką su-
tirština. Nesigi lin siu į ekonomikos plonybes, nes jos
ne išmanau, kalbėsiu apie praktinį gy ve nimą. 

Yra toks lietuviškas posakis (ne žinau, kiek jis
yra senas): gyvenkim kaip broliai, skaičiuokimės
kaip žy dai. Iš šio posakio noriu paimti mintį, kad žy-
dai gerai skaičiuoja, mat Lietu voje jie nuo seno pa-
sižymėjo kaip pirkliai – prekybininkai. 

Kaip tik šiomis dienomis žur na listai klausinė-
jo ekonomistų, kodėl Lie tuvoje atlyginimų dinami-
ka taip skiriasi nuo kaimynių, ir „Swed bank” vy-
riausiasis ekonomistas Ne ri jus Mačiulis jiems siū-
lė lyginant darbo užmokestį matyti platesnį kon-
tekstą. „Vienas iš pagrindinių dalykų lyginant Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos atlyginimus, yra kainų ly-
gis. Estijoje jis yra penktadaliu didesnis. Šie skir-
tumai ypač gerai matomi žiūrint į paslaugų kainas.
Slaugytojų, auklių, šaltkalvių, statybininkų, san-
techni kų paslaugos ten kainuoja daugiau. Tai tie-
siogiai koreliuoja su gyventojų atlyginimais. Lie-
tuvoje paslaugų kai nos mažesnės, todėl mažesnės ir
gy ven tojų pajamos. Didžioji dalis Lietu vos ekono-
mikos yra paslaugų sektorius, o pramonė sudaro tik
penktada lį”, – sako ekonomistas. Jo nuomone, tai,
kad Lietuvoje vidutinis darbo už mokestis prieš
mokesčius yra kiek ma žiau nei 720 eurų, o Estijoje
jis viršija tūkstantį eurų, dar  nereiškia, kad taip ski-
riasi ir žmonių gyvenimo lygis. Tai gajus mitas, –
sako jis ir tvir tina, kad didesnės algos reiškia ir di-

desnes kainas: „Jeigu lietuviai nori, kad jų atlygi-
nimai artėtų prie ES vidurkio, tai jie turi susitaikyti,
kad ir kainos judės prie ES vidur kio”.

Ekonomistas, beje, užsimena ir apie dar vieną
svarbų aspektą – Lie tu voje nemaža dalis darbo už-
mokes čio yra šešėliniai arba pusiau šešė liniai pi-
nigai. Be to, yra sukurta daug veiklos formų, kurios
leidžia gauti pa jamų ir naudotis mokestinėmis
lengvatomis. Pavyzdžiui, pagal individualios veik-
los pažymėjimą ar verslo liudijimą yra teikiamos sta-
tybos ar kitos paslaugos. Tokių asmenų pa jamos gali
būti didelės, tačiau jos oficialioje statistikoje neat-
sispindi ir vi dutinio darbo užmokesčio lygio neke-
lia. Tokios legalios veiklos formos leidžia susima-
žinti mokestinę naštą. 

Dar daugiau – šis ekonomistas sa ko, kad Balti-
jos tigrai estai, kuriais mums kiti bado akis ir ku-
riuos mes paprastai statome pavyzdžiu, norėdami pa-
peikti save ar savus (pirmūnai esame ir pagal savęs
graužimo laips nį), šiuo metu pradeda patirti prob-
lemų dėl to, kad darbo užmokestis dėl darbo jėgos
trūkumo augo sparčiau negu darbo našumas. Taip
mažėja valstybės išorinis konkurencingumas ir
prasideda ekonominių problemų virtinė. (Beje, štai
vakar opozicijos vadovas A. Kubilius savaitės in ter-
viu taip pat pagąsdino Lietuvos valdžią, kad jos už-
mojai prieš Seimo rinkimus visokiais būdais kelti
atlyginimus, prie bankroto ribos stumia vidutinįjį
verslą.)

Lietuvių nesigailėčiau dėl mažų atlyginimų, at-
virkščiai – paplakčiau dėl vis dar didelio šešėlinio
verslo. Neišeina iš mados, pvz., buto remontui sam-
dyti privačius statybininkus, o tai reiškia, kad jie
nėra oficialiai už siregistravę savo verslo, nemoka
valstybei mokesčių, todėl jie yra ir pa trauklesni dar-
bininkai, nes pigesni. O kas Lietuvoje nenori pigiau
pasi daryti remonto. Ir ne tik. Koks nors inžinierius
visą dieną dirba už men ką atlyginimą valstybinėje
ar priva čioje įmonėje, o grįžęs namo dar eina į savo
požeminį garažiuką netoli na mų, ir ten taiso maši-
nas. Štai jums ir antras atlyginimas. Negali smerk-
ti darbštaus žmogaus – jis dirba du darbus, kad ge-
riau gyventų, ir valstybei nuo pirmosios algos
moka mokes čius, bet antrą atlyginimą visą pasi lieka
sau. Geriausias pavyzdys, kad lietuviai „moka gy-
venti”, yra tikriausiai visoje Rytų Europoje gar-
siausias ir vis dar nebankrutuojantis Gariūnų tur-

Kas nenori
gyventi geriau
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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man, parlamentarės, žinomos visuomenės veikė-
jos bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

L. Linkevičius: veto teisė – ne privilegija,
o atsakomybė

Prancūzija ir Meksika organizavo aukšto lygio
renginį dėl veto teisės netaikymo Jungtinių Tau-
tų (JT) Saugumo Taryboje (ST) masinių žiaurių
nusikaltimų atveju, kuriems priskirtini genocidas,
nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai.
Lietuva aktyviai remia šią Prancūzijos ir Meksi-
kos iniciatyvą. Renginyje dalyvavęs Užsienio rei-
kalų ministras L. Linkevičius sakė:

„Veto teisė ST nuolatinėms narėms buvo su-
teikta ne kaip privilegija, o kaip didelė atsakomybė
ir išimtinė priemonė taikai bei pamatiniams JT
Chartijos principams apginti. Prisijungimas prie
deklaracijos dėl veto teisės naudojimo apribojimo
– tai išminties ir drąsos testas ST nuolatinėms na-
rėms”.

Vokietijos ir Jordanijos organizuotame aukš-
to lygio renginyje, skirtame aptarti Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos vaidmenį žmogaus teisių
apsaugos srityje, Lietuvos diplomatijos vadovas
taip pat teigė, kad „nuolatinių ST narių piktnau-
džiavimas veto teise neleidžia šiai institucijai
veikti efektyviai”. Ragindamas nuolatines ST na-
res atsisakyti veto teisės masinių žiaurių nusi-
kaltimų atvejais, ministras pabrėžė, kad ST ne-
užkirto kelio skerdynėms Sirijoje ir pademonst-

ravo abejingumą Srebrenicos genocido aukų at-
žvilgiu.

Dalyvaudamas Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
rybos debatuose dėl konfliktų Artimuosiuose Ry-
tuose sprendimo ir kovos su terorizmo grėsmėmis,
Lietuvos ministras atkreipė dėmesį į Sirijos kri-
zę ir pabrėžė, kad ST nesugebėjo tinkamai ir lai-
ku į ją sureaguoti. Keturios rezoliucijos dėl Siri-
jos buvo vetuotos. Toks veto panaudojimas, anot
ministro, gynė ne civilių aukų, o Sirijos režimo in-
teresus. Tie, kurie vetavo atitinkamas rezoliucijas,
drauge su Sirijos valdžia atsako už civilių gy-
ventojų tragediją ir pabėgėlių srautus.   

„Neturime pamiršti ir pabėgėlių iš Ukrai-
nos. Dėl Rusijos agresijos prieš šią šalį ir Krymo
aneksijos daugiau kaip 5 milijonai Ukrainos gy-
ventojų yra priklausomi nuo humanitarinės pa-
galbos”, – kalbėjo L. Linkevičius. Jis pabrėžė, kad
Rusijos palaikomų separatistų sprendimas išva-
ryti humanitarines agentūras iš jų valdomų teri-
torijų yra nusikalstamas ir dar labiau pablogins
vietos gyventojų sąlygas.

Debatus dėl konfliktų Artimuosiuose Rytuose
sprendimo ir kovos su terorizmo grėsmėmis or-
ganizavo rugsėjo mėnesį ST pirmininkaujanti
Rusija. Renginyje pasisakė JT generalinis sekre-
torius Ban Ki Moon ir daugiau kaip 70-ies vals-
tybių aukšto lygio atstovai.

URM info
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TELKINIAI

BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Rugsėjo 19–20 d. savaitgalis Oma hos
lietuvių bendruomenėje ir vėl bu  vo
kupinas geros nuotaikos, nes susi  būrė
daug lietuvių. Sekmadienį, po šv. Mišių,
Šv. Petro ir Povilo parapijos mokyklos
salėje čia susirinko vie ti niai lietuviai, at-
vyko LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas ir gausus būrys svečių
iš Lietuvos. Tai Šiaulių miesto meras Ar-
tūras Visockas su žmona ir dar 6  dele-
gacijos nariai bei visada laukiami Šiau-
lių universiteto „Saulės” ansamblio
dai ni ninkai, šokėjai bei jų vadovai. Tiek
svečių retai sulaukiame. Vienus jų jau
gerai pažinojome, pvz., Zenoną Ri-
pinskį, o kiti čia lankėsi pirmą kartą.

Kad žmonės nebūtų alkani ir sve-
 čių bei vietinių veiduose ne-
dingtų šyp sena, Omahos Lie-

tuvių moterų klubo moterys su vado-
ve Aldona Agur kyte-Taner paruošė
skanių už kan džių. Koncerto bei susi-
tikimo su svečiais laukė pilnutėlė salė. 

Šiauliai iš tikrųjų gali didžiuotis
universiteto muzikantais, daininin-
 kais ir šokėjais. Profesionaliai atlie ka-
ma muzika ir dainos, šokių ritmas ir
šokėjų energija suvirpino ne vieno
širdį, ne vienas mintimis grįžo į Lie tu-
vą ir į savo jaunystę. Ir jeigu jūs tu rė-
tumėte progos juos pamatyti ir pa-
klausyti, tikrai nepasigailėtumėte.
Nuoširdžiai dėkojame jiems už puikų
koncertą ir linkime dar daug kartų
grįžti pas mus. Palinkėjome jiems ge -
rų įspūdžių Amerikoje ir geros kelio-

Omahos lietuviai ir vėl sulaukė daug svečių

 nės atgal į Lietuvą.
Konsulas Marijus Gudynas pa-

 svei  kino visus su Lietuvos krepšinin-
 kų iškovotais Europos sidabro meda-
 liais, pasidžiaugė mūsų nuveiktais
dar bais, pagyrė Omahos lietuvių ben-
druomenę. Šiaulių miesto meras taip
pat buvo patenkintas, turėjęs galimy-
bę susipažinti su mūsų bendruo mene.
Labai džiaugiamės turėję tokių gar-
bingų svečių.

Vėliau visi vykome prie Lithua-
 nian Bakery, kur buvo atidengtas sie-
ninis paveikslas – freska nutapytas

ant galinės kepyklos sienos.
Omahos lietuvių bendruomenės

gyvenimui atspindėti skirta lauko
freska yra viena pirmųjų „The South
Oma ha Mural Project” kūrinių. Dai-
linin kas Richard Harrison su savo
dukra Rebecca Van Ornam ir visa ko-
manda laimėjo „Pietų Omaha miesto
dalies piešimo ant sienos” (The South
Omaha Mural Project) projektą.  

Mintis kurti tokį projektą kilo
Gary Kastrick, kuris, rengdamas eks-
 kursijas mokiniams, labai nustebo pa-
 tyręs, kad pietų Omahos jaunimas te-

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

žino tik apie lotynų bendruomenę. Se-
namiestyje pamatęs  Richard Har ri son
sienos paveikslą, jis kreipėsi į šį daili-
ninką ir į Pietų Omahos mies to dalies
verslo asociacijos (South Omaha Bu-
siness Association) vadovą David Ca-
talan su mintimi apie projektą, kuris
piešiniais atspindėtų įvairių ben-
druomenių gyvenimą. Su laukęs ben-
druomenių pritarimo kar tu pradėjo
ieškoti kitų rėmėjų. Pro jektą taip pat
rėmė Nebraskos valstijos menų val-
dyba (The Nebraska Arts Council),
Miesto mero fondas (The Omaha
Mayor’s Grant) ir Oma hos miesto Is-
torijos fondas (The City of  Omaha
Historical Fund). 

Menas turi sietis su visuomene ir
su ją supančia aplinka. Lietuviams
svarbu, kad šis projektas ne tik at spin-
 dėtų Omahos lietuvių bendruo menės
gyvenimą, Lietuvos istoriją ir kultūrą,
bet kartu ir šią miesto dalį padarytų pa-
trauklesnę. Ateityje šis projektas bus
pratęstas su lenkų, lotynų, airių ben-
druomenėmis.  

Ne atsitiktinai lietuvių bend ruo-
 menė buvo pasirinkta pirmoji. Lietu-
viai visada buvo labai aktyvūs. 

– Aš, kaip ir daugelis Omahos lie-
tuvių, pats gyvenau čia, – sako  Gary
Kastrick, – ir turėjau daug rei kalų su
šia bendruomene. Kartu su dabartine
Omahos Lietuvių Bendruo menės pir-
mininke Danguole Antanė lyte-Han-
son ir jos vyru Qwen Šv. An tano para-
pijos salėje organizavau šokius. Į juos
įeiti buvo galimai tik žinant slaptažo-
dį, nes jie buvo tokie populiarūs, jog vos
pajėgdavome su sitvarkyti su iš viso
miesto susirin ku siais žmonėmis, – pri-
duria jis. – Be to, ir sienos piešiniui il-
gai ieškoti ne reikėjo. Lietuvių kepyk-
la, vadovaujama Al Mickevičiaus, grei-
tai sutiko.

Jau nuo vasaros vidurio čia vyko
susitikimai su Omahos lietuvių ben-
 druomene. Jų metu buvo renkamos
įvairios idėjos. Rugsėjo 20 dieną 33-io-
sios ir Q gatvių sankryžoje darbai
buvo baigti.

Omahos lietuviai yra dėkingi šio
projekto vadovui Richard Harrison ir
visai jo vadovaujamai komandai ne tik
už šaunų darbą, bet ir už Lietuvos
vardo platinimą. Piešinys tikrai pa vy-
 ko. Čia – ir Gedimino pilis, ir tri spalvė,
ir geležinis vilkas, ir lie tu viai, susiki-
bę rankomis aplink Lietu vą, ir Omahos
bažnyčios klebonas Juozapas Jusevi-
čius, įsileidęs lietuvius, ir seselės, ir bu-
vusieji pietinės miesto dalies lietuvių
barai... Yra kur akis paganyti. Spal-
vingas ir tikrai labai nuotaikingas
piešinys apie Oma hos lietuvių ben-
druomenės gy venimą su Lietuvos is-
torijos ir kul tūros motyvais. Atvykite
– pamaty site!

Gatvės menas yra labai žaismin-
gas ir kartu diskutuotinas dalykas.
Mat jis turi labai platų žiūrovų ratą.
Visi, kas praeina ar pravažiuoja, yra
žiūrovai su savo nuomone. Jaunimui
tai jau kasdienybė, o vyresniems ne vi-
sada tai patinka. Tikėkimės, kad mū -
sų idėjos ir menas patiks daugumai,
nes čia mes palikome dalelę sa vęs. Ti-
kėkimės, kad tie, kurie nieko nežinojo
apie Lietuvą, dabar, pažiūrė ję į šį pie-
šinį, šiek tiek sužinos, o galbūt ir bus
paskatinti plačiau pasido mėti Lietuva. 

Tegul miestiečiai ir miesto sve čiai
grožisi nauju meno kūriniu!

Mūsų svečiai: LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas (viduryje) ir Šiaulių mies-
to meras Artūras Visockas su žmona. 

Ant kepyklos sienos – visa Omahos lietuvių istorija. Birutės Prišmantienės nuotraukos
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LINA VAITIEKŪNAITĖ

Tęsiant Pasaulio šeimų šventės tradicijas, šiais me-
tais jos dalyviai buvo sukviesti jau į aštuntąjį Pasau -
lio šeimų kongresą, rugsėjo 22–25 die nomis vykusį
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Philadelphijoje.
Apie 20 000 dalyvių iš įvairių pasaulio valstybių su-
sirinko į renginį tema „Meilė yra mūsų misija: Šeima
pilna gyvybės” („Love Is Our Mission: The Family Ful-
ly Alive”).

Kongrese dalyvavo ir Lietuvą at stovavusi de-
legacija, vadovaujama Vilkaviškio vyskupo
Rimanto Nor vilos. Lietuviai turėjo galimy-

bę iš arčiau susitikti su popiežiumi Pran ciškumi, ku-
ris savo vizito į JAV metu rugsėjo 26–27 d. taip pat
lankėsi Phi ladelphijoje – susitiko su tikinčiaisiais
ir klausėsi šeimų liudijimų, aukojo šv. Mišias prie
Meno muziejaus.

„Paprastai organizatoriai į šventę kviečia da-
lyvauti bent vieną šalies vyskupą, kunigą ir kelias
šeimas. Šie met Lietuvą taip ir atstovavome”, – sakė
vyskupas R. Norvila.

Philadelphijoje vykusiame Pa sau lio šeimų
kongrese pranešimų klausėsi ir su kitų šalių atsto-
vais pa tirtimi dalijosi lietuviai, Bažnyčioje dir-
bantys su šeimomis, užsiimantys jų sielovada. Tai
Vilkaviškio vyskupijos Liudvinavo Šv. Liudviko
parapijos klebonas ir Šeimos centro koordinatorius
Žydrūnas Kulpys, Kaune su tuoktinių savaitgalius ve-
dantys Vida ir Rimantas Zimkai bei Vilniaus arki-
 vyskupijos Šeimos centro šeimų bendruomenių
koordinatorė psichologė Violeta su vyru  Mindaugu
Vitkaus ku, jų dukros Miglė, Ugnė ir Audro nė.

Pasaulio šeimas pradėjo kviesti
popiežius Jonas Paulius II

Pasaulio šeimų kongresas pirmą kartą buvo su-
rengtas 1994 m. Romoje popiežiaus Jono Pauliaus II
iniciatyva. Popiežiškosios šeimos tarybos organi-
zuojamas renginys vyksta kas trejus metus vis
skirtingoje valstybėje ir skirtingame žemyne. Pa-
skutinį kartą šeimos iš viso pasaulio buvo susirin-
kę ir susitikę su popiežiumi Benediktu XVI 2012 m.
Milane, Itali joje. Iki šių metų Kongreso šventės da-
lyvių susitikimai vyko septyniuo se Europos, Ame-
rikos, Azijos žemynų miestuose.

Lietuviai pasakojo, kad Lietuvos atstovai daly-
vaudavo kiekviename Šeimų kongrese ir pasisem-
davo vis naujos patirties iš susitikimų su įvairių ša-
lių tikinčiaisiais, puoselėjančiais pagrindines šeimos
vertybes.

„Manau, kad vienas svarbiausių šio Kongreso
aspektų yra tai, kad čia atvyksta žmonės iš viso pa-
saulio ir iš įvairių šalių, kurie kažkiek dirba šeimų
sielovadoje ir katechezėse, – kalbėjo Vilkaviškio vys-
kupas. – Da lyvauja labai daug dvasininkų, se se lių
vienuolių, kurie taip pat dirba šioje srityje. Per tai
yra stimuliuojamas ir skatinamas supratimas šei-
 mos kaip labai svarbios Viešpaties nu matytos ins-
titucijos. Tiesiog tą ge rą žinią apie šeimą ir bando-
ma perduoti. Tada tam tikros bangos nuvilnija per
visą pasaulį. Taip pasidalinama patirtimi.”

Šiais metais lietuviai atvyko į šventę, pavadinę
ją trumpai ir aiškiai – „Gyva šeima”.

Pranešimus skaitė visame pasaulyje 
žinomi  dvasininkai ir pasauliečiai

Vyskupas R. Norvila pristatydamas Philadelp-
hijoje vykusį Pa saulio šeimų kongresą sakė, kad
kiek vieną renginio dieną pagrindinį pranešimą
skaitydavo sukviesti garsiausi pasaulyje ta temati-
ka galintys kalbėti dvasininkai ir pasauliečiai. Šių
metų Kongrese buvo pakviestas ir protestantų pa-
storius, kuris ypa tingai gyvai ir įdomiai kalbėjo su-
si rinkusiems.

Po pranešimo ir didelės kon fe ren cijos diskusi-
jos vykdavo jau at skirose grupėse, į kurias išsi-
skirstydavo renginio dalyviai. „Vėliau apie valandą
jau siauresne tema diskutuodavome su tų sričių eks-
pertais. Bet viskas lietė šeimą, jos gyvenimą, gali-
mybes ir pan., – pasakojo vyskupas. – Pavyzdžiui, da-
lyvavau diskusijoje, kurioje buvo ieškoma atsakymų,
kaip siekti vienybės, kai šeimoje esame skirtingi. Ir

Pasaulio šeimų patirtį jie pažadėjo parvežti ir Lietuvai

įvairios kitos aktualios temos, liečiančios nelengvas
situacijas, taip pat buvo nagrinėjamos Kongrese. Tai
skyrybų drama, gy ve nimas po skyrybų arba kaip pa-
dėti išsiskyrusioms šeimoms. Daugiausia dėmesio
šiuose pranešimuose skirta, ieškant atsakymų į
klausimą – kaip toliau šeima gali žengti kartu. Kal-
 bėjom, kad šeima yra ne sunkumas ir našta, bet ga-
limybė.”

Violeta Vitkauskienė taip pat patvirtino, kad
Kongrese buvo galima išgirsti labai daug ir įvairių
pranešimų: „Nelengva buvo atsirinkti iš visų temų,
ką tu nori išgirsti ir kas tau svarbu bei įdomu. Tuo
šis Kongresas pasirodė labai turtingas.”

„Pavyzdžiui, aš buvau viename susitikime, ku-
riame kalbėjo apie šv. Mariją – kaip mes galime sek-
ti Dievo Motiną. Tai buvo labai gyvybingas, įdomus
ir smagus pranešimas apie tai, kad Marija užėmė
svarbią vietą žmonijos istorijoje, o kartu ir moteris
užima labai svarbią vietą savo šeimoje, jos gyveni-
me. Man paliko didelį įspūdį žmonsės, kuri gyvai at-
saki nėjo į klausimus, plojo, juokėsi ir pan. – buvo la-
bai smagu”, – prisiminė psichologė.

Pagrindinė pranešimų mintis
– šeima ir gyvenimas joje

Apibendrindamas visas Pasaulio šeimų Kong-
rese nagrinėtas temas vyskupas R. Norvila išskyrė
kelias pa grindines jų grupes – tai tarpu savio san-
tykiai šeimoje, įvairūs so cialiniai aspektai, kultū-
rinės įtakos: „Taip pat negalia, vienatvė, jaunos šei-
mos ir dvasinis gyvenimas, tradicijos šeimose, kul-
tūrinis ir etninis pa veldas šeimose, lytiškumas.
Gali ma paminėti, buvo nagrinėjama ir šiomis die-
nomis pakankamai sunki homoseksualumo tema –
tai šiandieninis iššūkis, kaip šeimoje reikia į tai
žvelgti ir išgyventi.”

Rimantas Zimkus pabrėžė, kad visų pranešimų
pagrindinė mintis vis tiek, galima sakyti, buvo ta
pati – šeima ir gyvenimas šeimoje yra ne tik pa-
šaukimas, bet ir tam tikra misija. Jeigu šioje ke-
lionėje remiesi tikė jimu ir Dievu, tada ir gali tą mi-
siją atlikti. „Kartais būdavo sunku tuose praneši-
muose pagauti visą mintį – pavykdavo tik frag-
mentus, – pasakojo R. Zimkus. – Bet iš tų fragmen-
tų vėliau viskas ir susidėliodavo.”

Kvietė realybę 
matyti Dievo akimis

V. Vitkauskienė atkreipė dėmesį, kad tikriausiai
visi pranešėjai paminėjo, jog šeimai, o kartu ir kiek-
vienam asmeniškai, labai svarbu yra realybę matyti
Dievo akimis. Tuomet visų pirma reikia maldos, Šv.
Rašto pažinimo, – aiškino psichologė. – Su pratau,
kad mes tikrai labai nedaug žinome ir pažįstame to
Dievo žvilgs nio, kad iš tikrųjų daug aktyviau reikia
gręžti savo žvilgsnį į Dievą, rasti laiko jam ir tada
šeimoje viskas bus geriau. Tuo tarpu dabar mes ma-
tome savo susikurtą įvaizdį – savo planą ir svajonę.
Bet ar ji sutampa su Dievo planu? Bandant atsaky-

ti į šį klausimą, kiekvienas lektorius pa kviesdavo
mus vienaip ar kitaip su simąstyti. Jie aiškino, kad
Dievas yra tam tikra bazė, ant kurios mes stovime.
Jeigu nėra bazės, tada ir tas mūsų stovėjimas būna
labai trapus.”

Kitų patirtį tikisi 
parsivežti į Lietuvą

Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas
Žydrūnas Kulpys džiau gėsi, galėdamas būti Kong-
rese ir išgirsti pranešimus. Tai, pasak jo, pa rodė,
kiek yra daug šeimų, kurios sa vo gyvenimą sieja su
tikėjimu, ir kiek daug yra žmonių, besirūpinančių
šei momis: „Malonu pakalbėti su jais, pabūti ir iš-
girdus kitų patarimus jų patirtį parsivežti į Lietu-
vą. Kai ma tai, ką ir kaip daro kiti, tai matai ir su-
pranti, kad Lietuvai dar daug rei kia mokytis ir ženg-
ti į priekį šioje srityje.

Ką kiti kalbėjo, tai yra ir mūsų aktualijos. Šei-
moje labai svarbu perduoti tikėjimą, auginti jaunąją
kartą taip, kad ji neatitoltų nuo Dievo. Iš tikrųjų šei-
moje juk mes pirmiausia išgirstame apie Dievą, mo-
komės mal dų ir pan. – tai buvo pabrėžta Kon grese
ir svarstyta, kaip tai būtų galima padaryti kuo efek-
tyviau ir geriau. Svarbiausia – šeimoje padaryti vie-
tos Jėzui. Tai yra labai aktualu Lietu vai!”

Užsiėmimai vaikams 
ir jų neišdildomi įspūdžiai

Iš  lietuvių  šiemet į Kongresą gausiausia atvy-
ko  Vitkauskų  šeima  –  su  tėveliais  Violeta  ir Min-
 daugu į pa saulio šeimų šurmulį įsisuko ir jų duk-
ros Miglė (7 m.), Ugnė (5 m.) bei Audronė (3,5 m.).

Pasak V. Vitkauskienės, Kongre se dalyvavo la-
bai daug šeimų su vai kais, netgi su 1–2 mėnesių kū-
dikiais. Vaikams buvo organizuotas susitikimas at-
skirai, kuriame galėjo dalyvauti vaikai nuo 6 metų
amžiaus. „Nekalbant angliškai gal ir buvo šiek
tiek sudėtinga, bet vis tiek mes atėjo me. Užregist-
ravome savo dukrą Miglę į tą vaikų Kongresą ir grei-
čiausiai ji buvo vienintelė lietuvė tame susitiki me,
– prisiminė mama. – Tuo tarpu mažesniems vaikams
buvo organizuota priežiūra ir kas norėjo, ja galėjo
pasinaudoti. Visur buvo labai smagi atmosfera,
nes susirinko  daugybė  šeimų ir daugybė vaikų.
Tarp visų buvo be galo daug džiaugsmingo ben-
dravimo!”

Mama pasakojo, kad visos mažosios Vitkaus-
kaitės, galima sakyti, iš pradžių buvo šokiruotos, pa-
mačiusios tokią gausybę žmonių ir išgirdusios už-
sienio kalbą. Bet vėliau jos priprato ir buvo pilnos
naujų įspū džių. Vyriausioji Miglė sakė, kad jai la-
biausiai patiko žaisti su kitomis mergaitėmis, tuo
tarpu Ugnė ir mažoji Audronė džiaugėsi matydamos
vi sus kitus dalyvius besišypsančius ir tiesiog galė-
damos atsigerti Coca Co los. „Man labai patiko”, –
savo įspū džius trumpai apibūdino kiekviena mer-
gaitė.

Nukelta į 15 psl.

Lietuvos delegacija Pasaulio šeimų kongrese (iš k.): kunigas Žydrūnas Kulpys, Mindaugas Vitkauskas, Vida ir Rimantas
Zimkai, Violeta Vitkauskienė, vyskupas Rimantas Norvila ir mažosios Vitkauskaitės – Audronė, Miglė ir Ugnė.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

EVELINA BANIŪNAITĖ

Kai pirmieji rudeniškomis spal vo mis nudažyti
lapai vėjo gūsio paju dinti ima grakščiai leis-
tis nuo me džių, Vasario 16-osios gimnazijos

ateitininkų kuopai ateina laikas pirmajam susi-
rinkimui naujais mokslo metais. Klestelėję į kėdes
gimnazijos skaitykloje pirmiausia pastebėjome, jog
tarp mūsų atsirado keletas naujų veidų. Didžiulio
smalsumo apimti susipažinome su jais. Pasveiki-
nome ir neseniai moksleivio ateitininko įžodį da-
vusius Luką Šošič ir Nojų Bujanauską bei jaunojo
moksleivio įžodžiui prisiekusį Laimį Antana vi čių.
Nedidelės ateitininkų „šeimos” pagausėjimas vi-

suomet džiugina, tad, vis dar apimti pakilios nuotai -
kos, išrinkome kuopos valdybą. Šiais me tais pirmi-
ninke tapo Evelina Baniū naitė, pavaduotoju – Lukas
Šošič, iždininku – Rytis Lazuta. Vasario 16-osios gim-
nazijos Motie jaus Valan čiaus kuopą jau daug metų
globoja mokytoja Marytė Dambriū naitė-Šmi tienė,
dvasios vadas – kunigas dr. Virginijus Grigutis.

Rodos, dar taip neseniai sparčiai sukomės ir ruo-
šėme įvairias šventes, bet mokslo metams tarsi aki-
mirksniui pralėkus tenka suskubti norint neatsilikti
nuo praėjusių metų pa sieki mų. Naujiems kuopos na-
riams pristatydami savo veiklą prisiminė me svar-
biausius įvykius. Vienas ryš kiau sių 2014–2015 moks-
lo metų ren ginių buvo jubiliejinis 30-asis Talen tų va-
karas. Žiūrovus linksmino įvai riapusiška programa:

magiški kortų triukai, smagios dainos bei šokiai,
moksleiviai rodė savo piešinius ir kitokius sugebė-
jimus. Kol kompeten tingoji komisija tarėsi dėl nuo-
spren džio, svečiai ir dalyviai buvo kviečiami pasi-
vaišinti jubiliejiniu Talentų vakaro tortu. Šiai šven-
tei praūžus du mūsų kuopos abiturientai Nykantas
Simutis ir Niko Šošič apsikaustę kantrybe bei iš-

tverme kibo į mokslus ir ruošėsi grėsmingiesiems
egzaminams. Vėliau paaiškėjo, jog jaudulys buvo ne-
pagrįstas, abu vaikinai puikiai išlaikė visus egza-
minus. Visi džiaugėmės jų pasiekimais, tačiau skau-
 džiai suvokėme, jog artėjo tai, kas ne išvengiama – jie
paliks mūsų kuopą: Nykantas, niekuomet nestoko-
jantis kūrybinių idėjų, pozityvumo ir ener gijos
tapo tikra ateitininkų siela, o Niko vadovaudamasis
savo rimtimi, atsakingumu ir šaltu protu puikiai at-
liko pirmininko pareigas. Buvo sma gu kartu planuoti
įvairius ren ginius, keliauti, mokytis. 

Nors dabar tarp mūsų nebėra dviejų senbuvių,
tačiau, kaip jau bu vo minėta, turime naujų narių, jau-
čiamės pasiryžę toliau uoliai eiti ateitininkų parei-
gas ir organizuodami įvairias šventes ar renginius
stengtis suburti bei suartinti mokyklos bendruo-
menę. Pirmajame šių mokslo metų susirinkime ap-
tarėme ar ti miau sius planus: iki šv. Kalėdų užsibrė-
žėme tikslą surengti derliaus šventę, Vėlinių eiseną
ir Advento su sikaupimo vakarą. Už kiekvieną ren-
 ginį atsakingi du kuopos nariai: jie organizuos, pa-
skirstys darbus ir įtrauks kitus narius. Kaip ir pri-
klauso ateitininkams, stengiamės moky tis ir nuolat
sužinoti ką nors naujo, todėl kiekvienam susirin-
kimui du moksleiviai paruoš pranešimą ar pri staty-
mą jų pasirinkta tema. Esame pasiruošę užkrėsti
Gimnaziją įvai riais „virusais”, žinoma, tik geraisiais,
kurių požymiai pasireiškia linksma nuotaika ir
maloniomis emocijomis. Planuojame apsikabini-
mų, šypsenų, komplimentų „epidemijas”. 

Viena iš ateitininkų pareigų yra puoselėti kū-
rybiškumą, tad nė ne abej ojame, jog rasime ir dau-
giau ke lių, kuriais eidami galėtume padėti kitiems
pamilti tikėjimo šviesą ar tiesiog skleisti gerumą. Iš-
kėlėme sau nemažai tikslų, tačiau tikėtis, svajoti, jog
įvykdysime ir dar daugiau, nie kas nedraudžia. Pa-
olo Coehlo yra pasakęs: ,,Galimybė įgyvendinti sva-
jonę – štai kas gyvenimą daro įdo mų”.

Evelina Baniūnaitė – Vasario 16-osios gimnazi-
jos M. Valančiaus ateitininkų kuopos pirmininkė. 

Atsisveikiname su mūsų abiturientais Niko ir Nykantu. Iš kairės: Niko Šošič, Nykantas Simutis, Laimis Antanavičius,
Markas Archangorodskis, Evelina Baniūnaitė ir Lukas Šošič.

Ateitininkų šventė Vasario 16-tojoje geminazijoje. Iš kairės: prel. Edmundas Putrimas, kun. Virginijus Grigutis,
Nykantas Simutis, Lukas Šošič, Markas Archangorodskis, Laimis Antanavičius, Niko Šošič, Ilja Bikbajev, Nojus Bu ja -
naus kas ir Marytė Šmitienė.

Iš Vasario 16-osios
gimnazijos
ateitininkų
gyvenimo

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Teigimas, kad skaitymas yra tarsi vitaminai protui,
gali skambėti senoviškai. Kompiuterinio amžiaus jau-
nimui būtų aiškiau, jei sakytume, kad skaitymas yra

naujas  smegenų pakrovimo būdas. „Ateities” žurna las, nors
leidžiamas nuo 1911 m., yra ypač taikomas jaunimui. Kaip
ir ankstesni šio žurnalo numeriai, šis yra turiningas  ir įdo-
mus.  Mokslo me tams prasidedant – tai tikrai puiki proga
pakrauti smegenis. 

Šeštajame šių metų ,,Ateities” numeryje, Andrius Na-
vickas dalinasi popiežiaus Pranciškaus en ciklika Lauda-
to Si (apie rūpinimąsi bendrais namais). Vytauto Sinicos
paskaita, skaityta Lietuvos jaunimo dienose, yra tikras dei-
mančiukas. Jo tema: katalikas – patriotas, bet ne idiotas. Tai
bene brandžiausias šio numerio straipsnis, prie kurio
reiktų grįžti kuopų su sirinkimuose, studijų dienose, vasa -

ros stovyklose ir pačioje ,,At-
eityje”.  Donato Puslio laiš-
kas naujųjų mokslo metų
proga skatina matyti visu-
 mą, o ne jos dalį. 

Iš praeities į skaityto-
jus  prabyla Eligijus Su-
žiedėlis savo straipsniu
apie susipratimą ir pasimetimą (pir mą
kartą išspausdintą žurnale 1970 m. Nr. 4).  Toliau jautriai
rašoma apie vėžio paliestą merginą, apie Taizės bendruo-
menę, monsinjoro Alfonso Svarinsko amžiną kovą gyvenime
ir jam pastatytą kryžių jo mirties metinių proga.

Rankose – nauja ,,Ateitis”. Tele vizijos ekrane – popie-
žiaus atnaušaujamos paskutinės jo pirmojo apsilankymo
JAV šv. Mišios Philade lphijos  mieste. Ko daugiau ir berei-
kia?

STUDENTAI,  DėMESIO! 
Ar prisimenate, kokią didelę
įtaką vadovai jums padarė  MAS
Žiemos kursuose?  Dabar jūsų
laikas moksleiviams suteikti tą
patį malonumą.  Ieškome vadovų
ir štabo narių Žiemos kursams,
kurie vyks 2015 m. gruodžio 26 –
2016 m. sausio 1 d.  Dainavoje.

Malonėkite praneškite apie  jūsų
norą vadovauti iki spalio 19 d. el.
paštu: moksleiviucv@gmail.com 

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba ir 

Žiemos kursų rengėjai

,,Ateitis” 2015, Nr. 6 – tai vitaminai protui!
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Išeivijos šauliai, svečiai ir akty vūs visuomenės veikėjai su-
sitiko pa bendrauti su Lietuvos šaulių sąjungos vadu (LŠS)
ats. plk. lt. Liudu Gumbinu. Rugsėjo mėnesį LŠS vadas dvi
savai tes viešėjo  Čikagoje.

Daug bendruomenių ir lietuviškų organizaci-
jų skatina lietuvybę, puoselėja meilę ir pa-
garbą Lietuvai, bet kuo išsiskiria Lietuvos

šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)? Kaip LŠS vadas ats.
plk. lt. Liudas Gumbinas XX vi suotinio išeivijos da-
linių suvažiavimo dalyviams priminė, kad: „Ji iš-
siski ria keliomis savybėmis: turi uniformą, kuri ne
tik puošia pilietį, bet tuo pačiu metu ir drausmina
jį, įpareigoja elgtis pagarbiai ir pavyzdingai; turi
ginklą; organizacijos veiklos pagrindą sudaro Lie-
tuvos šaulių są jungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūt -
vio mintys”.

LŠSI yra savanoriška lietuvių tautinė, kultūri-
nė, visuomeninė or ga nizacija, pilietinės savigynos
sava veiksmė, ugdanti pilietiškumą ir tau tinį sąmo-
ningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką
veiklą. Ji ben drauja su šauliais Lietuvoje; re mia lie-
tuvybei naudingus darbus ir ypač rūpinasi lietu-
vybės išlaikymu išeivijoje; stiprina meilę bei pagarbą
savajai kilmei ir kalbai; skatina lietuviško krašto ge-
resnį pažinimą; meilę ir lojalumą konstitucijai, vė-
liavai ir vyriausybei. 

Ginklas yra svarbi organizacijos veiklos dalis.
Atitinkamoms gyvena mo krašto institucijoms leidus,
organizacija ruošia supažindinimo su ginklu, sau-
gaus šaudymo paskaitas ir kartais praktines pra-
tybas. Nors esant toli nuo Tėvynės realiai prisi dėti
prie valstybės gynybinių galių stiprinimo išeivijos
šauliams yra sun ku, tačiau LŠSI stengiasi laikytis
LŠS veiklos principų ir kiek galima vykdyti panašią
veiklą už Lietuvos ribų.

Susitikimo metu LŠSI centro valdyba pristatė
nuveiktus darbus ir veiklos naujoves per pastaruo-
sius trejus metus. Vienas svarbesnių – tai puslapio
„Vardan tos Lietuvos” sukū rimas seniausiame iš-
eivijos laikraštyje „Draugas”. Organizacijos veiklos
naujienos šiame puslapyje skelbia mos kas dvi sa-
vaites. Kita naujovė – tai LŠSI „Facebook” puslapio
sukūrimas ir administravimas. Vertas dėmesio ir
sėkmingai pavykęs Laisvės kovų paminklo Jaunimo
centro kiemelyje restauravimo projektas, prasidėjęs
lėšų telkimo vajumi – pikniku. Jo me tu vyko loterija,
buvo renkamos lė šos, aukos, visi vaišinosi pačių šau-
lių paruoštu maistu, skambėjo Rimo Pumpučio
akordeonas ir jo palydimos dainos. Gausaus dalyvių
būrio dėka ir aukų buvo surinkta nemaža suma, kuri
leido restauruoti Laisvės kovų paminklą. Rūpini-
masis lietuvišku paveldu yra dalis šauliškos veiklos. 

Kitas sėkmingas projektas – mo komųjų lazeri-
nių šaudymo priemo nių projektas. LŠSI nupirko ir
perda vė LŠS jaunimo stovykloms 4 moko mąsias la-
zerines šaudymo priemo nes, kurios yra skirtos
saugaus elgesio su ginklu, šaudybos įgūdžių tobu-
linimui. Dar viena naujiena – LŠS ir LŠSI video kon-
ferencinis ryšys. XXI amžiaus informacinės prie-
monės pa lengvina organizacijų glaudesnį bendra-
vimą ir bendradarbiavimą. 

LŠSI vyr. kapelionas, Švč. Merge lės Marijos Gi-
mimo parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas pa-
drąsino šaulius toliau žengti pirmyn, da ryti gerus
švietėjiškus ir patriotinius darbus tarnaujant Die-
vui. Linkėjo siekti vienybės veikloje ir tarp žmo nių.
Tik vienybėje galimi kokybiški ir dori pilietiški dar-
bai.

Šauliai aktyviai dalyvauja kitų lietuviškų or-
ganizacijų organizuojamuose patriotiniuose ren-
giniuose, o ir patys organizuoja iškilmingus minė-
jimus. Kasmet šauliai dalyvauja Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios minėjimuose, prisimena Sausio 13-osios
įvykius ir pagerbia žuvusiuosius už Lietuvos laisvę,
liepos mėn. pamini S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
metines. Tai graži šventė, kuri prasideda prie S. Da-
riaus ir S. Girėno paminklo Marquette parke, vėliau
vyksta šv. Mišios ir minėjimas parapijos salėje; ge-
gužės mėnesį pažymima Memorial Day, o per Vėli-
nes šauliai pagerbia mirusiuosius, renkasi Šv. Ka-

Žygio pabaigoje LŠS vadas ats. plk. lt. Liudas Gum-
binas aplankė jūrų šaulių kuopos „Švyturys” šau lius Det-
roito, Mi chi gano valstijoje. Jis apžiūrėjo Pilė nų stovykla-
vietę ir skersai kelio esan čią garsiąją Dai navos stovyklą,
su sitiko su buvusiu ilgamečiu LŠSI va du Mykolu Abariu-
 mi ir jo žmona, taip pat šaule, ap lankė aktyvų ir daug gar-

bingų ap dovanojimų šaudymo varžybose lai mėjusį bro-
lį šaulį Joną Šostaką su žmona, atminimui kuopai pado-
vanojo Lietuvos šaulių sąjungos lentelę.  

Brolis šaulys Linas Orentas rūpes tingai atliko glo-
botojo pareigą. Dėkojame!

Susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos vadu

zimiero kapinėse, prie įkūrėjų paminklo, po to lanko
amžino poilsio atgulusių keturių generolų kapus. 

Vėliau suvažiavime Čikagos šaulių dalinių vado-
vai pristatė savo veiklą bei ateities planus, pasidalijo
mintimis, pastebėjimais, kritika ir pastabomis su
kitų dalinių ir organizacijų atstovais. Diskusijų būta!

Net keliuose išeivijos ir lietuviš kos spaudos laik-
raščiuose puikavosi Čikagos šaulių surengto Klaipėdos
kraš to prijungimo ir Laisvės gynėjų dienai skirto 10
km žygio Michigano ežero pakrante šaltą 2015 m. sau-
sio 11 d. nuotrauka. Pagrindiniai renginio or ganizato-
riai buvo jūrų šaulių kuo pa „Klaipėda”. Su šauliais kar-
tu žy gia vo Čikagos lietuvių bėgimo klubo nariai ir skau-
tai. Žygio pabaigoje  laukė karšta kareiviška košė ir šil-
ta arbata. Šiais metais gegužės mėn. jūrų šaulių kuo-
 pa „Baltija” suorganizavo kitą žygį – Partizanų dienai
pa minėti. Pavasa riš kas oras, puiki nuotaika lydėjo šau-
lius ir kitus žygei vius. Dalyviai vienbalsiai pritarė, kad
reikėtų „žy giuoti” dažniau. Ne suskaičiuojami su siti-
kimai ir pabendravimai, minė ji mai, filmo „Knyg -
nešys” peržiūra ir pietūs vyko Vy tauto Didžiojo šau-
lių namuose. Lie pos mėn. gen. T. Dau kan to jūrų šau-
 lių kuopa organizuoja Jūros šventę. Praėjusiais metais
šven tė vyko Mi chigano valstijoje,  „Gintaro” poilsia vie-
tėje. Tuo pačiu šau liai paminėjo Mindaugo karū na vimo
sukakties šventę ir apsilankė Internacionali niame par-
ke Indianos valstijoje. Pa buvojo prie trijų prezidentų:
Alek sandro Stulginskio, Anta no Smeto nos ir Kazio Gri-
niaus garbei pasodintų medžių. Gen. T. Dau kan to
jūrų šau lių kuopa organizuoja kitus gra žius renginius:
širdelių va karus, rudens pokylius, gegužines.

LŠS vadas ats. plk. lt. Liudas Gumbinas pasidali-
jo savo pastebėjimais. Vėliau buvo aptarti galimi ben-
dri veiklos projektai, Lietuvos šaulių ir išeivijos šau-
lių tolesni bendravimo ir bendradarbiavimo būdai. Taip

Susitikimo akimirka Irenos Šalaviejienės nuotraukos

LŠS vadas Pilėnų stovykloje prie paminklo Lino Orento nuotr.

pat diskutuota patriotinio jaunimo auklėjimo ir ug-
dymo klausimu. Lietuvos šaulių sąjunga tu ri nuo-
stabias sto vyklas jaunimui vasaros metu, ku riose gali
dalyvauti ne tik Lietuvos jaunieji šauliai, bet ir jau-
nimas, gyvenantis už Lietuvos ribų, viešintis Lietu-
voje. Tai puiki pro grama turiningai praleisti laiką,
 susipažinti su Lietuvos kraštu, pa to bulinti lietuvių
kalbos žinias. Svars tytas bendro Lietuvos šaulių ir iš-
eivijos šaulių fondo sudarymo ir jo veiklos klausimas.

Susitikimo dalyviai įsiamžino bendroje nuo-
traukoje. Po to šauliai išsiskirstė toliau daryti gerų
darbų vardan tos  Lietuvos  Lietuvoje  ir  už  jos ribų.

LŠSI CV informacija

Atminimo lentelė, kurią svečias pado -
vanojo Detroito šauliams.

LŠSI vadas J. Butkus (k.) LŠS vadui L. Gumbinui įteikia Či-
kagos vaizdų atmintinę.
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New Yorke aukštai įvertintas P. Vaitiekūnas 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Lietuva – piligrimams patraukli šalis

Vilnius (Seimo info) – Lietuvos
Respublikos Seime vyko konferencija
„Neatrastos turizmo galimybės: Vil-
nius – Gailestingumo miestas”. 

Vilnius vis labiau garsėja kaip
Gailestingumo miestas dėl apreiškimų
šv. Faustinai ir Aušros vartų – Dievo
Motinos šventovės. Būtent Vilniuje
vyko Jėzaus apreiškimai šv. Faustinai.
Vilniuje vyko apie 80 mistinių patyri-
mų, kelis kartus Kristus pasirodė tuo
pavidalu, kuris buvo perkeltas į „Jė-
zau, pasitikiu tavimi” paveikslą. Ste-
buklingai Antakalnyje išliko namas,
kuriame gyveno šventoji. 

Lietuvos piligrimų bendrijos pir-
mininkas dr. Darius Liutikas kalbėjo
apie piligrimystės ir religinio turizmo
skirtumus. Pasak dr. D. Liutiko, reli-
ginis turizmas yra tarpinis variantas
tarp piligrimystės ir turistinės kelio-
nės. Prelegentas pažymėjo, kad krikš-
čioniškosios piligrimystės pradžia
Lietuvoje siekia XVI amžių, o mūsų ša-
lis turi apie 20 religinės piligrimystės
vietų. Lietuvos piligrimų bendrijos
pirmininkas mano, kad, nepaisant to,
jog Vilnius turi keliasdešimt bažnyčių,
vis dėlto ne visos jos sudomina at-
vykstančius piligrimus.

Dr. D. Liutikas pastebėjo, kad Vil-
nius turi didelį potencialą užlaikyti pi-
ligrimą ilgiau nei vieną dieną, nors

miestas turi plėsti religinio turizmo
pasiūlymus, pasirūpinti piligrimų įdo-
maus ir įvairialypio poilsio galimy-
bėmis. Jis siūlė religinį turizmą
įtraukti į Lietuvos turizmo politikos
tikslų sąrašą bei viešinti informaciją
apie Vilnių kaip apie piligrimų ir Gai-
lestingumo miestą.

Pažymima, kad Vilnius yra labai
populiarus tarp piligrimų iš Lenkijos,
Airijos ir Jungtinių Valstijų.  Vilnius
turi didžiulį potencialą tapti vienu
populiariausių viso pasaulio piligrimų
traukos centru.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Lietuvos Respublikos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės kvietimu spalio
7–9 dienomis į Lietuvą oficialaus vals-
tybinio vizito atvyks Švedijos Karalius
Carl XVI Gustaf  ir Švedijos Karalienė
Silvia. Drauge su karališkąja pora
mūsų šalyje lankysis ir Švedijos už-
sienio reikalų, verslo ir inovacijų, gy-
nybos ministrai bei Švedijos verslo de-
legacija, sudaryta iš 30 didžiausių Šve-
dijos įmonių atstovų.

Švedijos karališkosios poros vals-
tybinis vizitas prasidės Prezidentės ir
Švedijos Karaliaus Carl XVI Gustaf  ir
Karalienės Silvia susitikimu. Jame
bus aptartas abiejų šalių ekonominis
ir kultūrinis bendradarbiavimas, re-
giono saugumo klausimai. Jau šių
metų pabaigoje bus baigta tiesti Lie-
tuvą ir Švediją sujungsianti „Nord-
Balt” elektros jungtis, todėl susitikime
taip pat bus kalbama apie tolesnį ben-

dradarbiavimą energetikos srityje.
Spalio 8 dieną Prezidentė drauge

su Švedijos Karaliumi dalyvaus jubi-
liejinėse, jau dešimtą kartą vyksian-
čiose Švedijos verslo apdovanojimų tei-
kimo iškilmėse.

Švedijos karališkosios poros vizi-
to metu daug dėmesio bus skiriama
Lietuvą ir Švediją jungiančiai Baltijos
jūrai, jos ekologijai ir apsaugai. Penk-
tadienį, spalio 9 dieną, šalies vadovė
drauge su Švedijos Karaliumi ir Ka-
raliene lankysis pajūryje, kur apžiūrės
Naglių gamtos rezervatą Kuršių neri-
joje, susipažins su delfinų terapija,
lankysis Klaipėdos universiteto moks-
liniame laive „Mintis” ir Palangos
gintaro muziejuje.

Tai jau antrasis Švedijos karališ-
kosios poros valstybinis vizitas Lie-
tuvoje. Pirmasis vizitas įvyko Lietuvai
atgavus nepriklausomybę 1992  me-
tais. 

Į Lietuvą atvyks Švedijos karališkoji pora

Vilnius (URM) – New Yorke rug-
sėjo 29 dieną buvusiam Lietuvos už-
sienio reikalų ministrui, ambasadoriui
Petrui Vaitiekūnui įteiktas Demokra-
tijų bendrijos įsteigtas Mark Palmer
apdovanojimas, skiriamas diploma-
tams už nuopelnus pasaulio demok-
ratijai ir taikai.

P. Vaitiekūnas apdovanotas už in-
dėlį ginant laisvę, demokratiją ir tarp-
tautinės teisės principus Rusijos ag-
resijos prieš Gruziją ir Ukrainą metu,
ambasadoriaus darbą kuriant pilieti-
nę visuomenę Baltarusijoje.

Šis apdovanojimas teikiamas dip-
lomatams, rodantiems drąsą sunkio-
mis aplinkybėmis, pasitelkiantiems
išradingumą siekiant padėti pilieti-
nei visuomenei bei stiprinant demok-
ratiją.

Šv. Faustina – Vilniuje gyvenusi mistikė. 
,,Facebook” nuotr.

Ambasadoriui P. Vaitiekūnui (k.) įteiktas
prestižinis apdovanojimas. Urm nuotr.

Rusija pradėjo dar vieną karą

Keturių šalių vadovų susitikimas

Paryžius (ELTA) – Spalio 2
d. Eliziejaus rūmuose derybas už
uždarų durų surengė Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas
ir Prancūzijos vadovas Francois
Hollande. 

V. Putinas pirmasis iš vadi-
namojo Normandijos ketverto
vadovų penktadienį atvyko į
Prancūzijos prezidento reziden-
ciją Paryžiuje. Kartu su juo į su-
sitikimą su Prancūzijos, Vokie-
tijos ir Ukrainos vadovais taip
pat atvyko užsienio reikalų mi-
nistras Sergejus Lavrovas, Kremliaus
užsienio politikos patarėjas Jurijus
Ušakovas ir atstovas spaudai Dmitri-
jus Peskovas. Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel ir Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka į Eliziejaus rūmus at-
vyko šiek tiek vėliau.

Vadinamasis Normandijos ket-
vertas Paryžiuje bando sureguliuoti
taikos procesą Ukrainoje, kur mūšiai

tarp separatistų ir Kijevo kariškių
galiausiai nurimo. Konflikto pusės
vis dar nesutaria dėl vietos rinkimų ry-
tiniuose sukilėlių regionuose, kuriuos
pagal Minsko sutartį turi prižiūrėti
tarptautiniai stebėtojai. Tai jau tre-
čiasis šių keturių šalių vadovų susiti-
kimas Ukrainos konflikto tema nuo
2014 metų. 

Damaskas („Draugo” info) – Ru-
sija rugsėjo 30 dieną surengė ant-
skrydžius karo draskomoje Sirijoje,
kurie buvo jos pirmoji karinė inter-
vencija už buvusios Sovietų Sąjun-
gos ribų nuo Afganistano okupacijos
1979 metais.

Rusijos karo aviacija kartu su Si-
rijos vyriausybės lėktuvais smogė tai-
kiniams keliose provincijose. Šie ant-
skrydžiai surengti Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui siekiant perimti
iniciatyvą iš JAV vadovo Barack Oba-
ma, kovojant prieš „Islamo valstybės”
(IS) džihadistus Sirijoje.

Ir Maskva, ir Damaskas tvirtina,
kad operacijos taikinys buvo IS kovo-
tojai. Sirijos saugumo šaltinis nurodė,
kad Hamos ir Homso provincijose
buvo smogta „teroristų pozicijoms” ir
kad Rusija prisidėjo prie vyriausy-
bės pajėgų antskrydžių Latakijos pro-
vincijoje, kuri yra Bashar al Assad re-
žimo bastionas.

Tuo tarpu Jungtinės Valstijos pa-
reiškė manančios, kad Rusija atakavo
ne IS kovotojus, kaip tvirtina, bet opo-
zicijos sukilėlius, kurie kelia grėsmę
B. al Assad režimui.

Gynybos sekretorius Ashton Car-
ter apkaltino Rusiją kurstant pus-
penktų metų besitęsiantį Sirijos pi-
lietinį konfliktą ir pareiškė, kad Mask-
vos karinis įsikišimas šioje karo dras-
komoje šalyje prilygsta benzino pyli-
mui į ugnį ir yra pasmerktas žlugti.

Prancūzija išreiškė abejonių dėl

Rusijos tikslų, atkartodama susirū-
pinimą, jog Maskva, stiprindama savo
karinius pajėgumus šioje šalyje, tik sie-
kia padėti B. al Assad išlaikyti valdžią.
NATO generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg išreiškė didžiulį susirū-
pinimą.

Didžiosios Britanijos užsienio rei-
kalų ministras Rusiją perspėjo, kad ne-
būtų taikoma į nuosaikiąją Sirijos
opoziciją. Britų UR ministras Philip
Hammond JT Saugumo Taryboje pa-
reiškė, kad Sirijos vyriausybę palai-
kantys Rusijos veiksmai yra nesude-
rinami su kova su terorizmu.

Rusijos gynybos ministerija nu-
rodė, kad buvo surengta 20 skrydžių ir
smogta aštuoniems IS taikiniams. Ta-
čiau pagrindinės Sirijos opozicinės
grupės vadovas sakė, jog per Rusijos
antskrydį žuvo 36 civiliai, ir pareiškė,
kad Maskva siekia sustiprinti Da-
masko režimą.

Tuo tarpu Rusija tvirtina, kad pa-
rama esamai Sirijos vyriausybei yra
vienintelis būdas sutriuškinti IS. V. Pu-
tinas siekia susigrąžinti pozicijas tarp-
tautinėje politinėje arenoje po daug
mėnesių trukusios izoliacijos, kurio-
je Rusija atsidūrė dėl Krymo aneksijos
ir separatistinio sukilimo Ukrainos ry-
tuose kurstymo. Rusijos įtakinga Or-
todoksų Bažnyčia išsakė paramą
Maskvos aviacijos smūgiams, pava-
dindama karinę intervenciją „šventąja
kova”.

Baus už rankos B. Obama paspaudimą
Teheranas/New Yorkas

(ELTA) – Irano užsienio rei-
kalų ministrui Mohammad
Javad Zarif  gresia nemalonu-
mai parlamente už tai, kad
per JT Generalinės Asamblė-
jos sesiją New Yorke paspaudė
ranką JAV prezidentui Barack
Obama.

Ministro rankos paspau-
dimas JAV prezidentui – pir-
masis per 36 metus – buvo ne
planuotas, o tik atsitiktinis.
Iranas ir JAV nuo islamo re-
voliucijos 1979-aisiais nepalai-
ko diplomatinių santykių.

EPA-ELTA nuotr.

Istorinė akimirka, už kurią Javad Zarif gaus pylos.
worldtribune.com nuotr
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Čikagos lietuvė, lengvaatletė Eg -
lė Staišiūnaitė pradėjo pasiren-
gimą antrosioms olimpinėms

žaidynėms – 26-erių metų sportininkė
kitų metų rugpjūtį dalyvaus Rio de Ja-
neiro žaidynėse. Čia ji varžysis 400
metrų barjerinio bėgimo rungtyje.

Tačiau tam, kad prieš pagrindinį
ir atsakingiausią bėgimą pasiektų ge-
riausią sportinę formą  ir įgyvendintų
savo sportinę svajonę, E. Stai šiūnaitė
internete prašo visuomenės pagalbos. 

Internetiniame puslapyje gofund-
me.com, kuriame žmonės pra šo tam
tikros pinigų sumos ir nurodo dėl ko
jiems reikalinga pagalba, E. Staišiū-
naitė patalpino savo prašymą, kurio
suma – 8 tūkst. JAV dolerių (7 024 eu-
rai). Daugiau nei pusę šios su mos per
dvi pirmąsias akcijos sa vai tes jai jau
pavyko surinkti.

„Aš rengiuosi itin svarbiems me-
 tams sportininkės karjeroje ir man rei-
kia jūsų pagalbos. Nusprendžiau šiuos
metus paaukoti tam, kad kuo geriau pa-
sirengčiau varžyboms Rio de Janeire.
Tam, kad tai pavyktų, aš nutariau per-
sikelti į Phoenix, Arizo nos valstijoje ir
čia treniruotis pres tižiniame „ALTIS
Elite Athletic Training” sporto centre.
Svarbiau siems startams čia ruošiasi
pajėgiau si lengvaatlečiai iš viso pa-
saulio. 

Treniruočių kainos šiame centre
gana didelės, tad prašau jūsų pagalbos,
kad galėčiau susimokėti už tre niruotes.
Be šeimos ir draugų pagalbos nebūčiau
ten, kur esu dabar. Prašau, padėkite pa-

siekti naują karjeros viršūnę”, – į savo
tautiečius kreipiasi E. Staišiūnaitė.

Lietuvos olimpinės rinktinės kan-
didatams yra skiriamos lėšos ir iš Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK). Šie pinigai kiekvienam spor-
 tininkui yra skiriami individualiai, pa-
gal atskirus vertinimo kriterijus, ta-
čiau šių lėšų nepakaktų tinkamai pa-
siruošti olimpiadai. Įvertinusi tai, jau
12 metų Čikagoje gyvenanti E. Stai-
šiūnaitė nusprendė paprašyti savo ger-
bėjų paramos. 

Prieš išvyką į Phoenix lengva -
atletė teigė, kad sportą bandys suderin -
ti ir su nepilnos darbo dienos darbu, o
likusį laiką skirti treniruo tėms. „Spor-
tas taip pat yra darbas”, – tikino spor-
tininkė.

E. Staišiūnaitė olimpinių reika la-
 vi mus įvykdė rugpjūčio mėnesį vyku-
siame de Janeiro pasaulio leng vosios
atletikos čempionate Pekine. Ji 400 m
su barjerais įveikė per 56,17 sek. ir pa-
gerino asmeninį rekordą ir iškovojo tei-
sę vasarą varžytis Rio olimpinėse žai-
dynėse. 2012 metų Lon dono olimpiadoje
sportininkė užėmė 33-ąją vietą.

„Noriu padėkoti visiems, prisidė-
 jusiems ar ketinantiems prisijungti
prie mano svajonės įgyvendinimo.
Visų jūsų dėka tikiuosi pasiekti gerų
rezultatų olimpiadoje!” – optimistiš kai
į ateitį žvelgė E. Staišiūnaitė. Ji kvie-
čia visus norinčius ir galinčius prisi-
dėti savo aukomis apsilankyti inter-
netiniame puslapyje šiuo adre su:
www.gofundme.com/tn49jfqq

Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Čikagos lietuvių krepšinio 
lyga pradeda 13-ąjį sezoną

Didžiausia išeivijoje sporto lyga – Čikagos lietuvių krepšinio lyga (ČLKL) spa-
lio 3 d., šeštadienį, pasitinka jau 13-ąjį savo veiklos sezoną. 

Šiemet krepšinio čempionate pa reiškė norą rungtyniauti 10 koman dų: „Liet-
kabelis”, „Lietava”, „Stum bras”, „Atletas”, „Lituanica”, „Švytu rys”, „Juodkrantė”,
„Radviliškis”, „Jaunimas” ir po kelių metų
pertraukos vėl į ČLKL aikštelę sugrįžę tris-
kart lygos čempionai „Alytaus” krepši-
ninkai.

ČLKL senjorų lygos turnyre žais 5 ko-
mandos: „Arka”, „Savas LT”, „Ąžuo las”,
„Britė” ir PLC.

ČLKL 13-ojo sezono atidarymo tvar-
karaštis (spalio 3 d., šeštadienį): 2:30 val.
p. p. „Lietkabelis” – „Lieta va”; 3:40 val. p. p. „Stumbras” – „Atletas”; 4:50 val. p.
p.  „Lituanica”– „Švyturys” ir 6 val. v. „Juodkrantė” – ,,Radviliškis”.

7:30 val. v. ČLKL sezono atidarymo šventinė vakaronė – „Tiamo” bare Le-
monte. ČLKL šventėje dalyvaus svečiai iš Lietuvos: Lietuvos krepši nio lygos (LKL)
prezidentas Remi gijus Milašius ir LKL direktorius Ro mualdas Brazauskas.

Padėkime  lietuvei pasiekti olimpines aukštumas! Atkelta iš 1 psl.

„Svarbiausia dalyvauti ir rūpintis
savo sveikata, o sportas tam yra tin-
kamiausias būdas” – šypsojosi A. Vo-
sylius, nugalėtoju ir prizininku tapęs
ne vieneriose triatlono varžybose.

Vien patekti į šias prieš dvi sa vai-
tes Grant Park vietose vykusias var-
žybas JAV atstovavusiam Čikagos lie-
tuviui buvo didelis laimėjimas: pra-
ėjusiais metais jis įveikė savo varžovus
JAV „National Champion ship” triat-
lono čempionate ir pateko tarp trijų lai-
mingųjų, kurie įgijo tei sę varžytis su
stipriausiais pasaulio triatlonininkais
prestižinėse ITU triatlono finalinėse
varžybose Čikagoje. Prieš tai, šiemet,
ITU varžybos buvo surengtos dar de-
vyneriuose pasaulio kampeliuose.

Daugiatūkstantinė sportininkų
minia Čikagoje varžėsi skirtingose
triatlono kategorijose, suskirstyti į
skir tingas kvalifikacijos ir amžiaus
grupes. Čia varžėsi ir pradedantieji, ir
pasaulinio masto sportininkai, nuo
18 iki 90 metų amžiaus. Aukščiausio
meistriškumo atletai kovojo ir dėl
olimpinių kelialapių į Rio De Janeiro
olimpines žaidynes.

A. Vosyliui triatlono „Sprint” var-
žybose 750 metrų teko plaukti Michi-
gano ežere, 20 kilometrų nuvažiuoti
dviračiu ir 5 kilometrus įveikti bėgte.
Visą šį triatloną stiprios sveikatos ne-
stokojantis Čikagos lietuvis įveikė per
2 valandas, 39 minutes ir 59 sekundes.

A. Vosylius triatlonu susidomėjo
jau prieš 35-erius metus ir kiek vie nais
metais dalyvauja 2–4 triatlonuo se.
Amerikoje bei Meksikoje jis yra baigęs
daugiau negu 100 triatlonų – dauguma
iš jų ilgaamžis sportinin kas įveikė il-
gesnėse, 1 500 m. plaukimo, 42 km va-
žiavimo dviračiu ir 10 km bėgimo at-
karpose.

O kai triatlono varžybų kalendo-
rius išsenka, žiemos metu, kiek vie nais
metais, A. Vosylius dalyvauja ilges nių
atstumų „Cross Country Skiing” var-
žybose tiek JAV, tiek ir Europoje.

Kiekvienais metais Čikagos lie tu-
vio greitis trasoje mažėja, bet kon ku-
ruoti su varžovais jam yra didelis ma-
lonumas. Paprašytas atskleisti savo il-

gaamžiškumo ir nenuilstamos sporti-
nės aistros paslaptį Algis nedvejoda-
mas tikino, kad išsaugoti gerą sveikatą
ir savijautą jam padėjo būtent sportas.
Tad nenuilstantis sportininkas ir ra-
gina juo užsiimiti daugiau vyresnio
amžiaus žmonių: „Tam progų yra iš-
ties daug. Nuol a tinės treniruotės pa-
deda sveikatai ir svorio reguliavimui.
Beveik visi gali plaukti, važiuoti dvi-
račiu ar vaikščio ti. Vyresnis amžius
neriboja aktyvaus gyvenimo, o pa-
sportavimas tikrai pakelia gyvenimo
kokybę vyresniame amžiuje”, – sėkmės
ir geros sveikatos formulę atskleidė A.
Vosylius. Be to, pasak jo, sportuojant
yra proga susipažinti su įvairiais įdo-
miais žmonėmis. Štai varžantis Čika-
 goje jam malonu buvo sutikti ir savo
tautietį Juozą Kierą, kuris specialiai
šioms varžyboms atvyko iš Lietuvos ir
atstovavo jai 65–69 metų amžiaus gru-
pėje.

„Triatlonas įgauna didžiulį pa-
 greitį – kiekvienais metais jis sutrau-
 kia vis daugiau dalyvių. Norėtųsi tarp
jų sutikti kuo daugiau lietuvių. Daug
iš jų susidomėję kitomis sporto šako-
mis, tačiau jei kiltų noras išmė ginti jė-
gas triatlone, aš mielai savo patarimais
padėčiau tautiečiams pa milti šią spor-
to šaką”, – geros nuotaikos nestokojo
A. Vosylius.

„Mano kambariokas grįžo į
Spokaną”, – socialiniame
tinkle pas kelbė „Gonzaga

Bulldogs” gynėjas Kyle Dranginis. Lie-
tuvių kilmės krep šininkas sulaukė
Domanto Sabo nio. Jis kartu su lenku
Przemeku Karnowskiu vėliausiai pri-
sijungė prie „Bulldogs” komandos –
jaunieji aukštaūgiai dalyvavo Europos
čem pionate.

Europiečiai praleido „Bulldogs” fo-
tosesiją, tačiau progą prisistatyti sir-
galiams Domantas dar turės spalio 10-
ąją, „Kraziness” renginyje. „Buld o -
gai” aistruoliams surengs atvirą pri-
sistatymą, pademonstruos savo įgū-
džius ir dalyvaus improvizuotame ka-
muolio dėjimų į krepšį konkurse.

Pirmąsias 2015–2016 m. sezono

NCAA rungtynes Gonzagos koman-
dos žais lapkričio 13-ąją. D. Saboniui
prognozuojamas puikus sezonas. „Sa -
bonis bus vienas geriausių žaidėjų
Amerikoje”, – skelbia CBS.

D. Sabonis sugrįžo į Gonzaga

83 metų triatlonininkas 

„Svarbiausia yra rūpintis savo sveikata, o
sportas tam yra tinkamiausias būdas”, –  sėk-
mės ir geros sveikatos formulę atskleidė A.
Vosylius. 

Lengvaatletė Eg lė Staišiūnaitė
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Einu į operą tarsi į šventyklą.
Ten taip nuostabiai prabilsta
menai, kad po tokių apsilan-

kymų visada pasijuntu pakylėtas. Sek-
damas operinius spektaklius čia, Či-
kagoje, beveik visą savo gyvenimą su-
simąstau: „Nejaugi galima iš klasikos
iki begalybės spausti ir spausti kažką
naujo”? Pasirodo – taip!!!

Rugsėjo 26-osios vakaras  – š. m.
Lyric Opera „gala” – ilgai išliks at-
mintyje, nes tokio „Figaro vedybų”
pastatymo dar niekada nesu matęs.
Nebijočiau tvirtinti, jog tai didele da-
limi  –   gabiosios Čikagos Shakespea-
re Theatre įkūrėjos ir meno vadovės
Barbara Gaines nuopelnas. Nuo  pat
žiūrovų eiles    nuskambėjus pirmie-
siems „Figaro” akordams atbėgančių
atlikėjų – iki  Grafo Almavivos ir Gra-
fienės apsikabinimo  spektaklio  pa-
baigoje – tai buvo puiku!

Mozarto „Figaro vedybos” buvo
operos žanro revoliucija, ir ne vien dėl
siužeto vingių. Pirmą kartą istorijoje
muzika kalbėjo išgalvotų personažų lū-
pomis (kaip pastebėjo režisierė Bar-
bara  Gaines, personažai yra iš XVIII a.,
bet jie sufantazuoti), atskleidė jų dva-
sines būsenas, jų psichologiją. Pasak
Richardo Wagnerio, „Figaro vedybos”
– išlaisvinta opera buffa, pavirtusi mu-
zikine komedija. Commedia per musi-
ca, beje, taip ir pavadintas da Ponte lib-
retas. Nė viena opera, sukurta iki „Fi-
garo vedybų”, neprilygsta pastarajai
savo muzikine kalba – čia regime išto-
bulintus ansamblius, naujoviškas, ža-
vingas melodijas, naujomis spalvomis
pražydusį turtingą orkestrą. Opera
nuginkluoja savo tobula vienove tarp
teksto ir muzikos, o gracingumas ir iš-
didumas yra apgaubti kone nežemiškos
auros. O juk šį savo kūrinį Mozartas pa-
rašė vos per mėnesį, II veiksmo finalas
pareikalavo vos dviejų dienų!

Vienuolika operos veikėjų sudaro
unikalią charakterių galeriją. Grafo Al-
mavivos dvaras operoje yra tarsi mik-
rokosmosas, tikslus visos to meto vi-
suomenės pjūvis. Esminė operos „Fi-
garo vedybos” ašis yra visagalė meilė,
besiskleidžianti pačiais įvairiausiais
atspalviais: tai Grafo geismas ir sek-
sualinių nuotykių troškimas, Cheru-
bino įsimylėjimas į pačią Meilę, nos-
talgiškos Grafienės pastangos susi-
grąžinti išblėsusius jausmus, Figaro
apsėdęs aštrus pavydas, nekantrus Su-
sannos laukimas. Meilė apima visus
siužeto posūkius, visus tamsiausius
Grafo Almavivos dvaro kampelius.

Rašydamas šią operą Mozartas
galėjo gilintis į savo realistinę, tačiau
atlaidžią filosofiją apie vyrų ir moterų
santykius, jų meilę, pavydą, ambicijas,
įsiūčius, troškimus, silpnybes. Tai
maištinga komedija apie socialinę ir
seksualinę įtampą, kuri džiaugsmingai
dingsta finale. Taip, šis kūrinys – apie
gyvenimo džiaugsmus XVIII amžiaus
Europoje.

Šis Lyric Opera „Figaro” pastaty-
mas yra savotiškas Jungtinių Tautų
muzikinis talentų kokteilis – svaigi-
nantis ne vien mums gerais jau anks-
čiau pažįstamais balsais, bet taipogi ir
naujomis negirdėtomis pajėgomis. Visi
šio spektaklio atlikėjai disciplinuotai
pakluso kiekvienam JAV debiutuo-
jančiam, gabiam vengro dirigento Hen-

Lyric „Figaro” – naujas sezonas, naujas potyris

rik Nánási batuto mostelėjimui. Jis su-
gebėjo išspausti iš kiekvieno solisto net
mažiausius muzikinius niuansus.
Kiekvienas dainininkas scenoje su-
maniai atliko savo vaidmenį pagal
šmaikščią Barbara Gaines režisūrą. Iš
tikrųjų nebuvo prie ko prisikabinti. Ga-
lima drąsiai tvirtinti, jog šis „Figaro”
pastatymas yra pagarbos išraiška  pa-
čiam kompozitoriui, kurio muzika to-
kia dieviška, bet tuo pačiu paprasta ir
žmogiška.

Amanda Majeski žavingai  atliko
Grafienės vaidmenį. Jos sodrus sop-
ranas puikiai susiliejo su vokietės
Christiane Karg nė kiek ne menkesniu
balsu. Šaunu, kad Lyric vadovybė at-
rado Karg ir pakvietė ją atlikti Su-
sannos partiją. Debiutuojanti JAV
Christiane Karg pelnytai tapo spek-
taklio siela – jos vaidmens interpreta-
cija buvo neapsakytai šviežia ir ne-

laukta. Karg išdyklėlė gudrutė Susan-
na buvo puiki pora sodraus balso čekui
bosui-baritonui Adam Plachetka – Fi-
garo. Čekų dainininko Figaro  – naivus,
kartais pavydus, bet geraširdiškas ir
simpatistiškas. Plachetka debiutas Ly-
ric scenoje taip pat buvo labai  maloni
staigmena žiūrovams. Deja, to negali-
ma pasakyti apie italo boso- baritono
Luca Pisaroni atliktą Grafo Almavivos
vaidmenį. Taip, italas neblogai daina-
vo, tačiau norėjosi iš jo sulaukti ryš-
kesnės vaidybos. 

Tą vakarą išskirtinai sužibėjo Iz-
raelyje gimusi mezzo-sopranas Rachel
Frenkel. Jos atliekamas Cherubino
Berlyno, Müncheno  Vienos valstybi-
nėse operų, Budapešto muzikos festi-
valio scenose ir kitur jau sulaukė pa-
čių geriausių kritikų atsiliepimų. Nu-
skabėjus arijai „Non so piu cosa son”,
supratau, koks impulsyvus ir emocio-

nalus yra ne tik Mozarto Cherubino,
bet ir pati Rachel Frenkel! Emocijos,
beje, tiesiog kunkuliuoja šioje operoje.
Kaip tikra pantera scenoje pasirodė
amerikietė mezzo-sopranas Kathari ne
Goeldner. Nors jos Marcellina sukta
kaip velnias, norėjosi tik nusišypsoti ir
atleisti jai už visas suktybes! Ne ką šva-
resnis yra Marcellinos vyras daktaras
Bartollo (man šis vaidmuo visuomet la-
biausiai patikdavo)! Britas bosas Brind-
ley Sherratt meistriškai atliko šį vaid-
menį. Netikėtas buvo amerikiečio te-
noro Keith Jameson personažas šiame
spektaklyje. „Gleivėtas bei slidus” –
taip apie savo vaidmenį, muzikos mo-
kytoją Basilio  atsiliepė Jameson. 

Puikiai dainavo bei vaidino ir kiti
solistai: pietų afrikietė Hlengiwe
Mkhwanazi (saldi koketiška Barbari-
na), Bradley Smoak (nuolat įkaušęs
sodo prižiūrėtojas Antonio) bei Jonat-
han Johnson (paklusnusis notaras
Curzio). 

O kostiumai, kostiumėliai! Ilga-
metės režisierės Barbara Gaines ben-
dražygės dizainerės Susan Mickey dra-
bužiai sužibėjo scenoje tarsi vaivo-
rykštė. Ekstravagantiški spindintys
XVIII a. rūbai, kurie lengvai galėtų
varžytis garsiausiuose Milano madų
pasirodymuose  su Gianni Versace su-
kurtais drabužiais. Tik pažvelkite į
Marcellinos plunksnuotą skrybėlę bei
blizgančią geltonai oranžinę suknią –
tik nežinia,  ar ji plunksnuota Nakties
Karalienė, ar Las Vegas striptizo šo-
kėja?

Šis Lyric operos „Figaro” yra toks
nepriekaištingas ir unikalus, kad mie-
lai eičiau jo žiūrėti antrąsyk. Jūs  dar
nematėte? Nepraleiskite progos – bū-
tinai nueikite! „Figaro vedybos” dar
skambės spalio 3, 6, 9, 15, 18, 21 ir 24 die-
nomis. Nekantriai laukiame ir  kito Ly-
ric Opera spektaklio – tai italo kom-
pozitoriaus Gioachino Rossinio „La
Cenerentola, ossia La bonta in trionfo”
(„Pelenė”) su amerikiete mezzo-sop-
ranu Isabel Leonard pagrindiniame
vaidmenyje  – jau šį sekmadienį, spa-
lio 4 d. Išsamų repertuarą, abonentų bei
pavienių bilietų kainas sužinosite ap-
silankę teatro tinklalapyje www.lyri-
copera.org arba paskambinę į bilietų
kasą tel. 312-827-5600.

TEATRų IR KoNcERTų SALėSE

Scena iš spektaklio. Pirmame plane kairėje – Amanda Majeski (Grafienė), dešinėje – Christiane Karg (Susanna). 
Michael Brosilow nuotr.

Adam Plachetka – Figaro, Christiane Karg – Susanna. Todd Rosenberg nuotr.

Luca Pisaroni – Grafas Almaviva ir Amanda Majeski – Grafienė.           T. Rosenberg nuotr.



nuotų kartu.  Man rei kia ne tik pa-
teikti muziką, bet ir dalyvauti repeti-
cijose, kad galėčiau pasidalinti savo
kaip kompozitoriaus įžvalgomis, kaip
kūrinį sėkmingai atlikti. Didelis atli-
kėjų skaičius ir tai, kad kūrinys skam-
bės po atviru dangumi – kelia ypa-
tingus iššūkius.  

– Kokius šv. Mišių dalyvių jausmus ar
pergyvenimus norite iššaukti savo kūriniu?  

– Mano tikslas yra suteikti šv. Mi-
šių dalyviams galimybę įžengti į dva-
sinę erdvę, kurioje būtų galima pa-
mąstyti.  Nemanau, kad kompozitoriui
reikia nurodyti, kaip klausytojai turi
reaguoti, kaip jie turi jaustis girdėda-
mi kūrinį.  Aš stengiuosi, kad mano
muzika būtų atviresnė ir abstraktesnė.
Savo muzikos garsams tiesiog leidžiu
atsiskleisti.  Jeigu klausytojai nutaria
prie šio pergyvenimo prisijungti, tai aš
viliuosi, kad mano kūrinys jiems sve-
tingai leis į jį įžengti.  Būdamas kom-
pozitoriumi bandau sukurti klausy-
tojams vietos ir laiko aplinką, kad jie
galėtų mąstyti, rinktis ir kurti patys
sau.  Kiekvienam žmogui ta aplinka
bus kitoniška.  

– Šie metai Jums jau buvo labai įdo-
mūs.  Ką planuojate ateityje?

– Šiuo metu man labai reikia atos-
togų.  Tačiau yra keli muzikiniai pro-
jektai, kuriuos norėčiau atlikti – vie-
nas jų – parašyti koncertą vargonams.
Nedaugelis kompozitorių  pasirenkta
šį žanrą.  Be to, norėčiau sukurti lie-
tuvių liaudies dainų aranžuotes, tas
dainas pritaikydamas chorui arba or-
kestrui.

Vertė ir spaudai parengė Rimas Černius

– Kūrybinis darbas vyko  sklan-
džiai, buvau juo patenkintas.  Dau-
giausia laiko praleidau trobelėje, Con-
necticuto valstijos miškuose.  Daug
vaikščiojau miško takais. Tai buvo la-
bai gera aplinka muzikinei kūrybai.

Pergyvenimai prieš kūrinio atli-
kimą buvo malonūs, bet kitoniški.
Penktadienį  vyko repeticija su Phila-
delphijos orkestru jų koncertinėje sa-
lėje.  Tai man buvo aukščiausio laips-
nio muzikinis pergyvenimas, kokį
kada esu patyręs.  Dirigentas Yannik
Nezet-Seguin yra nuostabus dirigentas.
Aš  visiškai  juo pasitikiu.  Vienintelis
klausimas – kaip  skambės kūrinys, at-
liekamas po at viru dangumi. Mes daug
repeta vo me Katedroje ir koncertų sa-
lėje, o  dabar 500 muzikantų kūrinį tu-
rės atlikti  lauke pastatytoje scenoje.  

– Jūsų mamos šeima yra iš Lietuvos.
Kaip lietuviškos šaknys paveikia Jūsų mu-
zikinę kūrybą?  

– Aš manau, kad muzika yra  lie-
tuvių kraujyje. Muzikalumas ir me-
niškumas lietuviuose natūraliai pasi-
reiškia. Tą mes matome dabartiniuose
kompozitoriuose – tiek daug  yra ži-
nomų lietuvių kompozitorių.  Mane
džiugina, kad baltai kompozitoriai,
ypač lietuviai, laikomi geriausiais da-
bar besireiškiančiais kompozitoriais,
ir baltų klasikinės  bei  chorinės mu-
zikos atlikimo lygis yra vienas  aukš-
čiausių.  

Mano pirmoji muzikos kompozi-
cijos mokytoja buvo lietuvė – Veronika
Krausas.  Ji dėsto Los Angeles, Uni-
versity of  Southern California.  Aš mo-
kiausi  pas ją  priva čiai nuo 2003 m. iki
2007 m.  Mokslas buvo labai intensyvus.
Esu jai didžiai dėkingas ir daug  sko-
lingas.  Įdomiausia, kad dvejus metus
dirbome kartu, kol pagaliau išsiaiški-
nome, kad abu esame lietuviai.  Aš  ži-
nojau, kad ji kanadietė, ir todėl mes, du
kanadiečiai Los Angeles, artimiau su-
sipažinome.  Pasirodo, kad mes vie-
ninteliai lietuviai-kanadiečiai kom-
pozitoriai pasaulyje!

– Kaip jaučiatės artėjant  pasirodymui?
– Žinoma, man tai didžiulė garbė.

Tai viršija visus mano lūkesčius ir vi-
sas mano svajones.  Tuo pačiu yra
daug klausimų ir detalių, kurias reikia
apsvarstyti. Kūrinys turi muzikinių iš-
šūkių – svarbu užtikrinti, kad visi dai-
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Praeitą sekmadienį, rugsėjo 27 d.,
popiežius Pranciškus, atsisvei-
kindamas su Amerika, atnašavo

šv. Mišias prie Philadelphijos meno mu-
ziejaus – po atviru dangumi.  Jose da-
lyvavo didžiulė tikinčiųjų minia.  Per
Mišias, tuo metu, kai popiežius priėmė
Šventą Komuniją, nuskambėjo gies-
mė ,,Dievo meilė”.  Ją sukūrė lietuvių
kilmės kanadietis kompozitorius Julian
Darius Revie. Giesmę atliko didelis, per
90 muzikan tų orkestras, 300 suaugusių
choras ir vaikų choras.  Tekstas gies-
mei  paimtas iš Švento Rašto, Pirmojo
Jono laiško:  

Mes iš to pažinome Dievo meilę,
kad jis už mus paguldė savo gyvybę.
Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.
(1 Jn 3:16)

Giesmė truko tris su puse minutės.
Orkestrui ir chorui dirigavo  Phila-
delphijos simfoninio orkestro meno
vadovas kanadietis Yannick Nezet-Se-
guin.  

36  metų Julian Darius Revie šiuo
metu  yra  paskirtas  Yale universiteto
Saint  Thomas More koplyčios kom-
pozitoriumi-rezidentu.  Revie užaugo
Kanadoje, Ottawoje, kur mokėsi groti
pianinu, vargonais ir klarnetu.  Ame-
rikoje (Yale ir California Institute of
Technology) studijavo tiksliuosius
mokslus – biochemiją ir molekulinę
biofiziką. Toronto Royal Conservatory
of  Music baigė  fortepijono studijas.
Anglijoje, Cambridge universitete,  įgi-
jo magistro laipsnį  iš muzikos kom-
pozicijos.  Muzikos žinias Julian Darius
Revie toliau tobulino  Ottawoje su pia-
niste Sandra Webster ir vargonininke
Pamela Hoswitschka bei Amerikoje  –
su lietuvių kilmės kompozitore Vero-
nika Krausas ir kompozitoriumi Bru-
ce Reich.  Jis taip pat mokėsi Julliard
muzikos mokykloje New Yorke pas
Milton Babbit, Samuel Adler ir Philip
Lasser. 

Julian Darius Revie yra sukūręs
kompozicijų atskiriems instrumen-
tams, kameriniams ansambliams, so-
listams ir orkestrams.  Jo kūriniai
bu vo atlikti Šiaurės Amerikoje, Euro-
poje ir net Australijoje, Sydney operos
rūmuose.  Š. m. birželį New Yorko
Carnegie Hall buvo atliktas Julian Da-
rius Revie kūrinys ,,Dieviškojo gany-
tojo Mišios” (Mass of  the Divine Shep-
herd). Valandos trukmės kūrinį atliko
du solistai, orkestras, net 400 daini-
ninkų choras ir 200 varpeliais skam-
binančių muz ikantų.  Chore dainavo ir
Philadelp hijos arkivyskupijos jaunie-
ji choristai.  Kompozitoriui Revie teko
keliauti į Philadelphiją repetuoti  su
vaikų choru. Į jį atkreipė dėmesį  Ka-
tedros muzikos vadovas ir pakvietė su-
kurti giesmę, kuri būtų atliekama po-
piežiaus Pranciškaus atnašaujamų šv.
Mišių metu.  Vieną ,,Dieviškojo ga ny-
tojo Mišių” dalį kompozitorius Revie ir
pritaikė šioms šv. Mišioms.  

Dar prieš popiežiaus Pranciš kaus
atvykimą į Philadelphiją su kompozi-
toriumi Julian Darius Revie  kalbėjo-
si Yale universiteto studentė Aistė Za-
lepūga.  Savo pasikalbėjimą ji paskelbė
internetinėje svetainėje, www.balticb-
ridge.info. Jūsų dėmesiui sutrumpin-
tas šio pokalbio vertimas.

– Su kokiais sunkumais susi dūrėte kur-
damas kompoziciją popie žiaus šv. Mi-
šioms?

Giesmė popiežiui

Trys su puse minutės šlovės

Kompozitoriaus J. D. Revie laukia ir džiaugsmingas, ir labai atsakingas įvykis.

Po sėkmingo ,,Dieviškojo ganytojo  Mišių” koncerto New Yorko Carnegie Hall, 2015 m.
birželio 29 d. ,,Facebook” nuotraukos

Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed & In-
sured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376
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Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
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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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PARDUODA

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

European restaurant in Lemont
looking for 

part time Line Cook.

Teleph. 630-464-8773

Surašymas nr. 50
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Lithuanian Darien Estate Sale Fine Art,
Paintings, Carvings books, furniture, kit-
chen, bedroom beautiful clothes.
See 100 photos at

http://w.w.w.EstateSales.Net/IL/
Darien/60561/981387

SIŪLO DARBĄ

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

ĮVAIRŪS

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu arba gali išleisti atostogų, arba
pakeisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-

limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos
priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

5 raidės:
AGOTA – AKMUO – ATĖNĖ – GAMTA – KŪGIS – NAŠTA – NIEKO
– PUDRA – SPYNA – ŠALIA – ŠIRMA – ULTRA.

6 raidės:
ATŽYMA – AVANSU – ĮPJOVA – JUOKAS – KASMET – LINKMĖ –
MERFIS – TEŠMUO – TRINKA – UOKSAS – UOSIAI – VIENUR.

7 raidės:
BEKONAI – DUSULYS – GYSLELĖ – IROKĖZĖ – LAISVAI – LEK-
CIJA – NORAGAS – SRAUTAS – ŠLAUNIS – ŠTORMAS – VYPS-
NIS – ŽINOVAI.

8 raidės:
BOKSITAS – DEVYNAKĖ – EGIDIJUS – EPIGRAMA – IRTYŠIUS
– MĖSĖČIAI – RASISTAS – SLĖPSNOS.

9 raidės:
NELAIMĖLĖ – NIEKUOMET – ORTOPEDAS – RŪGŠTUMAS –
SAMBALSIS – SAULAŽUVĖ – ŠVEITIMAS – VITAMINAI.
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RENgINIų KALENDoRIUS

,,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!

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Spalis

Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Draugo” kon-
certas ir metiniai pietūs Willow -brook
pokylių salėje. Programoje dalyvaus
grupė ,,Kaukas” (Rimas ir Jūratė Grab-
liauskai) ir pop choras ,,Svajonė” (vad.
Alina Šimkuvienė). Pradžia – 12 val. p. p.,
pietūs – 1 val. p. p.

Spalio 11 d., sekmadienį: 2 val. p. p. Jau-
nimo centro didžiojoje salėje bus ro-
domas Vilniaus teatro ,,Atviras ratas”
spektaklis suaugusiems ,,Sparnuota-
sis Matas”. Prieš spektaklį (nuo 12 val.
p. p.) Jaunimo centro kavinėje ,,Bravo
Bites” paruošti pietūs. Pelnas skiriamas
paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. In-
formacija tel. 708-369-8324 (Antanas). 

Spalio 16 d., penktadienį: 7:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
menininkės iš Marijampolės Onos Sur-
dokienės karpinių paroda ,,Iškarpytas
dienoraštis”. Dalyvaus autorė.

Spalio 17 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Wil-
lowbrook Ballroom – Akademinio skau-
tų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė
šventė. 

Spalio 18 d., sekmadienį: 12 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL 60629) bus rodomas filmas ,,Nema-
tomas frontas” (lietuvių k.). LŠSI nariai
vaišins kareiviška koše. Tel. pasiteirau-
ti 773-899-1067.

Spalio 25 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
metiniai org. ,,Vaiko vartai į mokslą”

,,Derliaus pietūs”. Trumpa programa. In-
formacija: vvm@childgate.org.

Vakarai
Spalio 3 d., šeštadienį – spalio 4 d., sek-
madienį: 29-osios LA Lietuvių dienos su
gražia ir įspūdinga programa Šv. Kazi-
miero parapijoje, 2718 St. George St., Los
Angeles, 90027, CA. 

Rytų pakrantė

Spalio 13 d., antradienį: 6:30 val. v.
dokumentinio filmo ,,Pakeliui į prie-
plauką” pristatymas Susivienijime Lie-
tuvių Amerikoje, 307 W. 30th Street,
New York, 10001, NY. Dalyvaus žurna-
listė, režisierė Ramunė Sakalauskaitė.

Spalio 23 d., penktadienį: 4 val. p. p., NY
American Museum of Natural History
bus rodomas filmas ,,Land of Songs”
(režisierė – Aldona Watt). Adresas –
Central Park West prie 79th Street,
New York, 10024-5192, NY.

Spalio 23 d., penktadienį – spalio 25 d.,
sekmadienį:10-asis Moterų savaitgalis
Neringoje (perkeltas iš pavasario) tema
,,10 Years of Celebrating Neringa’s Wo-
men: Mind, Body, Spirit”. Informaciją tei-
kia Kerry Secrest tel. 802-451-0842,
el.paštu kerry@watershedcoa-
chingllc.com arba Kristina Maciunas
tel. 304-728-0213, el. paštu
kriscon@frontiernet.net

Spalio 25 d., sekmadienį: 4 val. p. p. The
Cathedral of The Incarnation, 50 Cat-
hedral Avenue, Garden City, NY 11530 –
vargonininko Virginijaus Barkausko re-
čitalis. 

Lapkritis

Čikaga (IL)

Lapkričio 7 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre vyks tradicinis
Lietuvių Fondo pokylis. Bilietus užsakyti
lithuanianfoundation.org arba skam-
binant tel. 630-257-1616. 

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p.
Čikagos lietuvių moterų klubo rudeni-
nis pokylis Palos County Club, 13100
Southwest Hwy, Orland Park, IL.

Lapkričio 13 d., penktadienį: 7 val. v. Jau-
nimo centre Vilniaus Čiurlionio styginio
kvarteto koncertas.

Lapkričio 15 d., sekmadienį: 1val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje gros Čiurlionio styginis kvar-
tetas iš Vilniaus.

Lapkričio 28 d., šeštadienį: 8 val. v. Co-
pernicus Center – Andriaus Mamonto-
vo koncertas ,,Degančios akys”.

Vakarai

Lapkričio 14 d., šeštadienį: 6:30 val. v.
San Francisco lietuvių ,,Rudens balius”
Elks Lodge, 450 Post St. 3rd Floor, San
Francisco, 94102, CA.

Gruodis

Čikaga (IL)

Gruodžio 6 d., sekmadienį: Jaunimo
centro tradiciniai pietūs Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje. 1val. p. p. – šv. Mi-
šios Jėzuitų koplyčioje. Meninė prog-
rama, loterija. Smulkesnė informacija
bus paskelbta vėliau.

Atkelta iš 5 psl.

Gera nuotaika šventėje užsi-
krėtė tiek vaikai, tiek ir visi su-
augę da ly viai. „Šiuo renginiu, ma-
tėm, tikrai bu vo didelis susido-
mėjimas tiek vie tinių amerikiečių,
tiek svečių iš įvai rių pasaulio
kraštų, – pasakojo Min daugas Vit-
kauskas. – Visi tik šypsojosi, svei-
kinosi – ko pas mus Lietu voje ir
pritrūksta. Mes taip pat užsi krė-
tėm jų šypsenomis ir su kiek vie nu
pradėjom sveikintis. Todėl eidami
labai dažnai tiesiog sakydavome
‘He l lo! Hello!’ Tai tikrai buvo už-
krečiama. Ir tikimės tai parsivež-
ti į Lie tuvą.”

Susitiko su popiežiumi

Vida Zimkuvienė džiaugėsi,
kad visi Kongreso dalyviai šešta-
dienio vakarą buvo pakviesti į su-
sitikimą su popiežiumi Pranciš-
kumi, o sekmadienį dalyvavo jo ir
vyskupų iš viso pasaulio aukoja-
mose šv. Mišiose B. Franklin bul-
vare priešais Philadel phijos menų
muziejų.

„Visi buvome šventėje, kada
vienos šeimos galėjo pamatyti ki-
tas šeimas, jos susitiko ir bendra-
vo, pamatėme, ko galime pasimo-

kyti vie ni iš kitų, išgirsti, kaip elg-
tis su vai kais ir pan. Tada įgavome
tokią dide lę patirtį. Buvo labai
nuostabu, nes buvo ir džiaugs-
mas, ir ašaros iš džiaugsmo vienu
metu”, – pasakojo lietuvė.

Šeimų šventė
lietuvių bendruomenėje

Prieš Pasaulio šeimų kongre-
są vyskupas Rimantas Norvila
rugsėjo 20 d. šv. Mišias aukojo ir
Philadel phijos lietuvių Šv. And-
riejaus parapijoje, susitiko su vie-
tos lietuvių bendruomene. Lietu-
viai aktyviai ruošėsi tiek susiti-
kimui su vyskupu iš Lie tuvos,
tiek ir popiežiaus Pranciškaus vi-
zitui Philadelphijoje.

„Manau, kad visų pirma po-
piežiaus laukimas prisidėjo prie
šios šventės jų parapijoje”, – kal-
bėjo vyskupas ir paaiškino, kad lie-
tuviai, negalėję dalyvauti pasau-
liniame renginyje, turėjo galimy-
bę dalyvauti šioje šventėje.

„Lietuvių bendruomenę taip
pat galime pavadinti šeima, – sakė
sve čias. – Tuo labiau, tai yra vie-
nos tautos bendruomenė. Todėl
tikrai jai su sitikus visi joje mato-
me gražią šei my niškumo ir ben-
druomeniškumo dvasią.”

www.draugas.org/kalendorius.html

Pasaulio šeimų patirtį jie
pažadėjo parvežti ir Lietuvai
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties.html

A † A
JONUI VYTAUTUI VAZNELIUI

mirus, jo žmonai KAMILA SEROKA, jo broliui SIGITUI,
jo mylimiems tėvams JONUI IR NATALIJAI VAZNE-
LIAMS bei jų visai giminei gilią užuojautą siun čia 

Jarų šeima

A † A
DALIA ŠLENIENĖ

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Netekome buvusios mokytojos, lietuvybės ir meno
puoselėtojos. Jos šviesus atminimas išliks mūsų šir-
dyse.

Sunkią netekties ir liūdesio valandą šeimą ir arti-
muosius užjaučia

Maironio lituanistinė mokykla,
Lemont, IL

A † A
JONUI VYTAUTUI VAZNELIUI

mirus, širdingai užjaučiame žmoną KAMILĄ, motiną
NATALIJĄ, tėvą JONĄ su šeima, gimines bei artimuo -
sius. Liūdime kartu su jumis netekties valandoje.

Lietuvių Fronto Bičiuliai – Į Laisvę Fondas

Mūsų brangiam bičiuliui

A † A
VLADUI BARIUI

išėjus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmo nai ROŽEI, dukrai ALDONAI, sūnui  EDŽIUI, jų
šeimoms bei artimiesiems JAV ir Lietuvoje.

Dalia Augūnienė
Ona Baranauskienė
Liucija Beržinskienė

Birutė  Čiurienė
Vytas ir Silvija Daugirdai

Eglė ir Vytas Dudėnai
Anelė Kazlauskaitė
Regina Lagūnienė

Vita ir Vidmantas Matusevičiai
Povilas Manomaitis

Audronė Mėlinis
Jūratė Miklienė

Roma Mildažienė
Bronė ir Vytas Pauliai

Ona Rušėnienė
Gražina ir Jonas Stankūnai

Alicija Solienė
Gražina Vilčinskienė

Rimgailė Zotovienė

Palm Beach, FL

Imigracijos įstatymui – 50 

Šiandien, spalio 3 d., sukanka 50
metų, kai JAV prezidentas Lyn-
don Johnson Laisvės Statulos

papėdėje savo parašu patvirtino nau-
ją JAV įstatymą imigracijos klausimu
– Immigration and Nationality Act.
Tas įstatymas turėjo ir tebeturi dide-
lę įtaką JAV demografijai ir Vakarų
pasaulio imigracijos įstatymams.  

Ankstyvesnis JAV imigracijos
įstatymas, National Origins Quota
Act, rėmėsi imigrantų tautybe. Jo
dėka daug imigrantų iš šiaurės Eu-
ropos kraštų pasiekė Ameriką, tuo tar-
pu srautai iš Meksikos buvo ribojami.
1965 m. įstatymas panaikino diskri-
minaciją imigrantų tautybės pagrin-
du. Jokiai tautinei grupei neleidžiama
turėti daugiau kaip 7 proc. visų tais
metais išduodamų nuolatinių vizų.
Įstatymas taip pat pabrėžė šeimų vien-

tisumą – dauguma nuolatinių vizų iš-
duodama anksčiau imigravusių šeimų
nariams.  

Nors buvo tikinama, kad naujasis
įstatymas neturės įtakos Amerikos de-
mografijai, skaičiai rodo ką kita.  1965
m. JAV sulaukė apie 170 000 imigran-
tų, tuo tarpu 2015 m. jau daugiau
kaip 3 milijonai gauna žalias kortas
arba laikinus leidimus.  Padidėjo ne-
legalių imigrantų skaičius.  Įstatymo
požiūris, kad imigracija yra civilinė
teisė, o ne krašto suteikiama lengva-
ta, veda prie nenoro imigracijos įsta-
tymus vykdyti deportacijomis. Euro-
poje šiuo metu vykstanti imigrantų
krizė galbūt yra šitokio požiūrio iš-
dava.  

,,Draugo” info
Pagal Peggy Sands Orchowski, Ph.D.

Lyndon B. Johnson Library Collection/Yoichi R. Okamoto nuotr.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje aukojo:
„Knights of  Lithuania” Foundation Inc. (per Ire ne Ozalis)  $500 tęsiant
mergaitei me ti nę paramą; William Saunders $90 remiamai mergaitei; dr.
Donatas Tijūnėlis $1,200 neįgaliųjų šeimai. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

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

,,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

PASKUtiniS
SAVAitGAliS

šeštadienį ir sekmadienį 7:30 val. v.
Bilietai – 12 dol.  Studentams ir pensininkams – 10 dol.
Informacija: http://www.thebridgeperforms.com/

312-307-5194

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

� Po įtemptos darbo savaitės Jungtinių Tau-
tų Saugumo Taryboje Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius atvyksta į Či-
kagą. Sekmadienį jis dalyvaus metiniuose
,,Draugo” pietuose Willowbrook Ballroom, o
pirmadienį – LR generalinio konsulato Či-
kagoje oficialiame naujų patalpų atidaryme. 

� Ona Narbutienė (Deveikytė) mirė 2015
m. liepos 11 d. Albu querque, New Mexico,
sulaukusi 87 m. Gedulingos šv. Mišios bus

aukojamos spalio 12 d., pirmadienį, 10 val.
r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le monte.
Po šv. Mišių – laidotuvės Šv. Kazimiero ka-
pinėse.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 7 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite meninį filmą „Emigrantai”
(rež. Justinas Krisiūnas). 

www.draugas.org/kalendorius.html

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

Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių šakneles aukojo: 160 dol. Joana
Stoškus, Palos Park, IL. 60 dol. Vita Neverauskas, Sterling Hts., MI; John Tamosiunas,
Savannah, GA; Palmira Janušonienė, Mundelein, IL; Švč. M. Marijos Nekal tojo
Prasidėjimo Vargdienių seserys, Putnam, CT; Audra Reivy das, Northridge, CA; Antanina
Lauraitis, Plainfield, IL: Algirdas P. Muliolis, Euclid, OH; Nijolė Bražė nas, Sparkill, NY. 50
dol. Victor J. Marks, Santa Monica, CA.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.

Čiurlionio galerija spalio 16 d., penktadienį, 7:30 val. v. maloniai kvie  čia visus į
menininkės iš Mari jampolės Onos Surdokienės karpinių parodą ,,Iškarpytas dienraš-
tis”. Pa rodos atidaryme dalyvaus autorė.

Šis popieriaus reljefas – mano dienoraštis, sustabdytos akimirkos, nebylus verži-
masis prie tų, kuriuos myliu”, – sako Onutė Surdokienė. Jos kūryba dvelkia romantika
sielos po lėkiu ir skaidrumu. Karpinių iš balto lyg sniegas ir pavasario žalumą prime-
nančio popieriaus paroda dauge liui lankytojų kelia nuostabą – ko kius stebuklus ir
kerinčius vaizdus galima iš popieriaus sukurti. Pasak menininkės, kartu ir iš savo kant-
rybės, atsidavimo kūrybai. „Padaryta iš popieriaus, o man – kaip iš aukso”, – sako
Onutė Surdokienė. Menininkės darbai – ne kokie pigūs peizažai, saldumu dvelkiantys
vaizdeliai, bet skau džios pajautos, tarsi trumpos užgaunančios sielą baladės, dažnai
aprengtos pasakos rūbu. Viskas čia natūralu, gyva, pulsuoja kiekviena popieriaus
skiautelė. O. Surdokienės „karpyba” lyg pakylėta nuo žemės, kad nesusiteptų kasdie-
nybės purvu ir išliktų skaidri ir džiaugsme, ir kančioj.

Alfas Pakėnas

GASTROLĖS ČIKAGOJE Spalio 9 – 21
Režisierius AIDAS GINIOTIS

LIETAUS ŽEMĖ 
Chopin Theatre 

1543 W. Division St., Chicago
Sovietų okupacija atėmė ne tik Laisvę. Ji suluošino Lietuvos žmonių gyveni-

mus. Apie tai atvirai bei nuoširdžiai pasakoja vėl laisvi jų anūkai – profesionalūs
teatro aktoriai iš Lietuvos.

Spektaklyje aktorė Ieva Stundžytė, kunigo Prano Geisčiūno giminaitė, pasako-
ja močiutės Anelės prisiminimus. Anelė dėl savo brolio (kun. Geisčiūno) kalėjo lage-
ryje.

,,... ir mano brolis ištesėjo savo pažadą: jis rašė man laiškus, kuriuos aš saugojau.
Štai čia – mano brolio, kunigo Prano Geisčiūno – laiškai. Pirmasis yra parašytas 1957
metais, o paskutinis – 1967 m. Mano brolio, kunigo Prano Geisčiūno, didžiausia sva-
jonė buvo, kad šiuos laiškus perskaitytų mano seserų vaikai, jų anūkai... kad štai šie
laiškai nebūtų pamiršti...”

Spektaklis lietuvių kalba spalio 14 d. 7:30 val. v.  
Anglų kalba spalio 13 d. ir 21 d. 
Lenkų kalba spalio 20 d.     

Bilietai: www.eventbrite.com  – 312-375-2728

www.atvirasratas.lt

Spalio 9 d., penktadienį, 12 val. p. p. The Poetry Founda-
tion patalpose Čikagoje (61 W Superior St, Chicago, Illinois
60654) kviečiame į vaikų vaidinimą anglų kalba ,,Senelės pa-
saka”. Tai muzikinė teatro iš Vilniaus ,,Atviras ratas” impro-
vizacija, skirta ne tik vaikams. Įėjimas nemokamas. Daugiau
informacijos tel. 312-375-2728.

Paroda „iškarpytas dienoraštis”


