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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Esu laimingas, kad galėjau
papasakoti istoriją (p. 4, 8)
•Tiesti tiltus tarp N. Caro-
lina, Lietuvos ir lietuvių pa-
saulyje (p. 5, 11)
•Popiežiška lietuvių Šv. Ka-
zimiero kolegija Romoje (p.
7)
•Latvis išmokęs lietuviškai
(p. 10)
•Čilės fiorduose (4) (pa-
baiga) (p. 11)
•Išeivijos kultūrinis paliki-
mas dar svarbus (p. 14)

Buriuotojai pasiek∂ Kanarus

Vilnius, spalio 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – Veiklą Lietuvoje baigia be-
veik dešimtmetį nevyriausybinėms
organizacijoms paramą teikusi Balti-
jos ir Amerikos partnerystės progra-
ma (BAPP). Jos tradicijas šalyje žada
tęsti lietuviškas Pilietinės atsakomy-
bės fondas.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
nuo 1998 m. veikusi BAPP iš viso tri-

jų šalių nevyriausybiniams projek-
tams skyrė 15 mln. JAV dolerių (dau-
giau kaip 40 mln. litų) paramos –
kiekvienai šaliai po 5 mln. JAV dole-
rių (per 13,4 mln. litų).

Programa, kaip skelbiama ją
pristatančioje interneto svetainėje,
siekta skatinti pilietinės visuomenės
ir demokratijos plėtrą. BAPP direkto-
rė Birutė Jatautaitė sakė, kad per de-

šimtmetį Lietuvai programa davė
daug – pagreitino įvairias naujoves,
leido sustiprėti nevyriausybiniam
sektoriui, skatino jo rėmimą.

Jos tvirtinimu, BAPP yra pasku-
tinis toks didelis fondas, paliekantis
Lietuvą. Tačiau vietoj jo filantropijos
tradicijas toliau žada tęsti Pilietinės
atsakomybės fondas, kurį steigti pa-
siūlė BAPP.

Vilnius, spalio 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – „Tūkstantmečio odisėjos”
jachta „Ambersail” atplaukė į Kana-
rų salų uostą Las Palmas ir baigė pir-
mąją kelionės aplink pasaulį atkarpą.
Lietuvos buriuotojus Las Palmas su-
tiko Kanarų salose gyvenantys ir
poilsiaujantys lietuviai ir Lietuvos
ambasados Ispanijoje laikinoji reika-
lų patikėtinė Lyra Puišytė-Bostroem.

Spaudos konferencijoje Lietuvos

buriuotojai susilaukė dėmesio tiek iš
Ispanijos žiniasklaidos, tiek ir iš ša-
lies dokumentalistų. Buriuotojus ir
Lietuvos ambasados atstovus priė-
męs Las Palmas meras Jeronimo Saa-
vedra pasidžiaugė neeiliniu įvykiu.
Lietuvos ambasados Ispanijoje orga-
nizuotame priėmime buriuotojus pas-
veikino ir Kanarų salose viešintis Eu-
ropos Parlamento narys Vytautas
Landsbergis.

„Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojai šiltai sutikti Kanarų salų uoste Las Palmas.
Lietuviams.com nuotr.

Archeologiniai Verkiû radiniai
keiçia istorijâ

Iš Lietuvos traukiasi Baltijos ir Amerikos
partnerystès programa

Vilnius, spalio 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – Šalia Vilniaus viduramžiais
plytėjo kitas miestas. Ne ką mažesnis
nei pirmoji Lietuvos sostinė Kernavė
savo klestėjimo laikais, paskelbė
archeologai.

Sostinės pakraštyje, palei Verkių
rūmus, pradėję kasinėjimo darbus
archeologai aptiko didelio vidu-
ramžių miesto kapines. Pirmieji
radiniai liudija, kad neišlikusiame
mieste gyveno turtingi žmonės.

„Tai – antroji Kernavė”, – vienu
balsu tvirtino prie kapaviečių apsi-
lankę archeologai Aleksiejus Luchta-
nas ir Gintautas Vėlius. Pastarasis
mokslininkas kelis dešimtmečius ka-
sinėjo Kernavės kapinyną.

Radiniai Verkiuose labai panašūs
į tuos, kuriuos mokslininkai aptiko
tik apie 100 metų gyvavusios Kerna-
vės bendruomenės kapinyne. Skirtu-
mas tik toks, kad Verkiuose pirmą
kartą archeologai atkastame XIV a.
pradžios vyro kape aptiko pinigų.

Tai, kad šalia Vilniaus buvo kitas
didelis miestas su savomis kapinė-
mis, patvirtino ir archeologiniams
kasinėjimams Verkiuose vadovaujan-
tis Robertas Žukovskis.

Šio archeologo teigimu, palaikai
iš tuometinio Vilniaus negalėjo būti
vežami taip toli, net į Verkius. Tačiau

tikslios gyvenvietės vietos specialistai
dar negali nurodyti. Ji galėjo būti išsi-
dėsčiusi tarp Verkių ir Santariškių.

Kiek kapaviečių yra Verkiuose,
specialistai dar nesiryžta spėti, bet
aišku, kad viduramžių kapinynas tik-
rai didelis. Pradėtus darbus archeolo-
gai tęs Nukelta į 6 psl.

Palei Verkių rūmus pradėję kasinėjimo darbus archeologai aptiko didelio viduram-
žių miesto kapines.

Be vizû î JAV –
lapkriçio mènesî

Vilnius, spalio 24 d. (BNS) –
Lietuvos gyventojams be vizų į JAV
bus galima vykti nuo antros lapkričio
pusės, teigia Jungtinių Valstijų vi-
daus saugumo departamento vado-
vas Michael Chertoff.

Interviu Pietų Korėjos radijo sto-
čiai M. Chertoff sakė, kad vizų atsi-
sakymo programa (Visa Waiver Prog-
ram) 7 naujosioms valstybėms pra-
dės veikti ne anksčiau kaip lapkričio
15 d., tačiau dar iki prasidedant
gruodžiui. Tikslią datą, nuo kada ne-
bereikės vizų, jis pažadėjo įvardyti
artimiausiu metu.

Kitą savaitę JAV vidaus saugu-
mo departamento vadovas lankysis
Lietuvoje. Tikimasi, kad tuomet jis
pateiks išsamesnę informaciją apie
JAV įvedamą bevizį režimą Lietuvos
piliečiams.

Be vizų į JAV galės vykti turiz-
mo, verslo ar kitais asmeniniais tiks-
lais vykstantys ir biometrinius pasus
(išduotus po 2006 m. rugpjūčio 28 d.)
turintys Lietuvos piliečiai. Jie galės
būti JAV ne ilgiau nei 90 dienų. Į JAV
vykstantys Lietuvos piliečiai privalės
naudotis Elektronine kelionių leidi-
mo sistema (ESTA – Electronic Sys-
tem for Travel Authorization).

Anksčiau JAV prezidentas G. W.
Bush pabrėžė, kad visos į šią progra-
mą įtrauktos šalys sutiko dalintis in-
formacija apie saugumo grėsmes
Jungtinėms Valstijoms ir taikyti savo
piliečiams naują sistemą, pagal kurią
norintieji vykti į JAV turi iš anksto
užsiregistruoti internetu.
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Rugsėjo pabaigoje Vilniuje, Jė-
zuitų gimnazijoje, vyko Ateiti-
ninkų Federacijos atstovų

konferencija, kurioje dalyvavo 6 Pa-
pilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai ir
globėja Genovaitė Pundziuvienė.
(Konferencija buvo aprašyta ,,Drau-
go” spalio 4 d. numeryje — Red.)
Maloniausia mums, papilėniškiams,
buvo paskutinioji konferencijos dalis
— nominacijų už pasižymėjimą
Lietuvos ir užsienio ateitininkų veik-
loje paskelbimas ir apdovanojimų
įteikimas. Mūsų — Papilės Simono
Daukanto vidurinės mokyklos Šv.
Aloyzo kuopos globėjai, mokytojai
Genovaitei Pundziuvienei buvo įteik-
tas Ateitininkų Federacijos žymuo
„Už reikšmingą indėlį visuomenės
labui”.

Nespėjome suvalgyti didžiulio
globėjos apdovanojimui skirto torto,
o mūsų gausią ateitininkišką šeimą
(joje 62 nariai ir kandidatai) pasiekė
dar džiugesnė naujiena, kurią pir-
miausia perskaitėme internetiniuose
puslapiuose: ,,…gabiausiems teisės ir
politikos mokslų, medicinos ir
visuomenės sveikatos mokslų stu-
dentams Švietimo ir mokslo minis-
terija (ŠMM) skyrė prezidentų

vardines stipendijas. Minis-
terijos teigimu, stipendijos
kasmet įteikiamos talen-
tingiems, ypač pasižymė-
jusiems studijų ir mokslinės
kūrybinės veiklos srityse
valstybinių universitetų stu-
dentams. Šiais mokslo me-
tais Kazio Griniaus vardinę
stipendiją gaus Kauno me-
dicinos universiteto (KMU)
studentas Gediminas Šemek-
lis”. Gediminas – buvęs mūsų mo-
kyklos mokinys, dvejus metus buvęs
Šv. Aloyzo kuopos pirmininkas, MAS,
dabar SAS mūsų kuopos narys,
kasmetinis kuopos vasaros stovyklų
vadovas, visų pagrindinių ateitininkų
renginių organizatorius ir dalyvis,
grojanti, dainuojanti, šokanti, spor-
tuojanti ir mus drausminanti kuopos
siela, mūsų vyresnysis brolis, Kauno
MU Medikų ateitininkų korporacijos
„Gaja” narys… Ketvirtadienį minis-
terijoje ministrui Algirdui Monke-
vičiui įteikiant Gedui apdovanojimą
mes, aišku savaime, negalėjome da-
lyvauti, bet už mus kuopos draugą
apkabino kita kuopos ateitininkė,
studentė Bernadeta Kulvelytė, AF ir
,,Ateities” žurnalo atstovas, vicepir-

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje apdovanotas kuopos SAS narys Gediminas Šemeklis su
žmona Raimonda, sūnumi Benediktu ir kuopos mecenatais iš Amerikos Jonu ir Laima Šalčiais.

Ryšiai su Vilniaus ateitininkais
Rugsėjo 23 dieną Vilniaus ateitininkai susitiko su

išeivijos ateitininkais Laima ir Jonu Šalčiais, Terese ir
Algiu Kazlauskais. Susitikimo tikslas — susipažinti,

pabendrauti ir pakal-
bėti dėl Vilniaus ir
išeivijos ateitininkų
bendradarbiavimo.
Susitikime išsakyti
konkretūs siūlymai,
kurie susirinkusiųjų
nuomone padėtų už-

megzti asmeninius ir organizacinius ryšius. Studentai
parodė iniciatyvą ieškoti galimybių dalyvauti Dainavoje
vykstančiose stovyklose. Nutarta kuo anksčiau sužinoti
Lietuvoje vyksiančių ateitininkų stovyklų grafikus ir į šias
stovyklas kviesti išeivijos studentus ir sendraugius. Stu-
dentai mielai užimtų ne tik į stovyklas atvykstančius
studentus iš JAV, vilniečiai pasirengę parodyti savo miestą,
kartu su svečiais pakeliauti po Lietuvą ir t.t.

Vasarą, Dainų šventės metu planuojama ateitininkų
patalpose (Pilies g. 8, Vilnius) suorganizuoti „Ateitininkų
kavinę”, kur galėtų susitikti iš visur į Vilnių atvykstantys
ateitininkai. Čia jie galėtų išgerti arbatos, paskanauti
naminių sausainių, pabendrauti, o gal ir kokius teminius
vakarus surengti...

Būtų gerai, jei prieš atvykstant ar atvykę praneštumėte
tel. 8-616 34013, zurnalas@ateitis.lt

Jei planuojate atvykti į Vilnių,
žinokite, kad visada esate
laukiami Vilniaus ateitininkų!

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis naujais išrinktos Vilniaus
krašto ateitininkų valdybos posėdis. Jo metu pirmininke
išrinkta Inesa Tautkevičiūtė-Čaikauskienė. Valdybos nariai
pasiskirstė pareigomis: dvasios tėvas – diak. Nerijus
Grigaliūnas, vicepirmininkė – Kristina Požėlaitė, iždininkė
– Sima Vaškelytė, referentas viešiesiems ir vidiniams
ryšiams – Juozas Šutas, narės – Laima Teteriukovienė, Reda
Sopranaitė.

Nauja Vilniaus krašto valdyba

Papilės ateitininkų laimėjimai —
mūsų visų laimėjimai

Pradėjus 2008-2009 veiklos metus, į
Čikagos Partizano Daumanto-Prano
Dielininkaičio ateitininkų kuopą
užsiregistravo 175 jaunųjų ateitininkų ir
kandidatų. Šią didžiausią Amerikoje
esančią kuopą globoja Rita Rušėnienė ir
Laima Aleksienė. Kuopa suskirstyta
būreliais, kuriems šiais metais vadovau-
ja nemažas sąrašas vadovų: Andrius
Kubilius, Audrius Rušėnas, Edis Razma,
Rimas Petraitis, Monika Mikulionytė,
Daiva Kisielienė, Rama Kavaliauskienė,
Elzytė Lietuvninkienė, Viktutė Si-
liūnienė, Asta Čuplinskienė, Viktoras
Sadauskas, Darija Siliūnaitė, Julytė
Petraitytė. Vadovams talkininkauja
moksleiviai ateitininkai, kurie kartu
mokosi kaip vadovauti. Šiais metais
moksleiviai padėjėjai yra: Vija Kas-
niūnaitė, Vija Lietuvninkaitė, Vilija
Aleksaitė, Andrėja Siliūnaitė, Žara Ki-
sieliūtė, Siga Kisieliūtė, Emilija Pranc-
kevičiūtė, Alena Pranckevičiūtė, Simona
Sidaugaitė, Daiva Siliūnaitė, Lija
Siliūnaitė, Natalija Vaznelytė, Dalytė
Savickaitė, Ieva Misiūnaitė, Kristė
Lapkutė, Jonas Čyvas, Jonas Kuprys,
Aleksas Sadauskas, Rimas Grybauskas
ir Dovas Lietuvninkas.

mininkas Liutauras Serapinas bei
kuopos mecenatai iš Amerikos,
ateitininkai sendraugiai Jonas ir
Laima Šalčiai.

Džiaugiamės, kad savo darbais,
draugų ir vadovų nuopelnais galime
garsinti ne tik savo — Papilės
Simono Daukanto vidurinės mokyk-
los Šv. Aloyzo ateitininkų kuopą, bet

ir mokyklos, miestelio, šalies ir,
suprantama — ateitininko, žmogaus
vardą.

Milda Kvescevičiūtė
Papilės S.Daukanto vid. m-klos

11b kl. mokinė,
Šv. Aloyzo kuopos sekretorė

Papilės ateitininkų atstovai Ateitininkų konferencijoje, įvykusioje Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje.
Kairėje Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos Šv. Aloyzo kuopos globėja, mokytoja Genovaitė
Pundziuvienė, konferencijos metu apdovanota Ateitininkų Federacijos žymeniu „Už reikšmingą
indėlį visuomenės labui”.

Gausus Čikagos jaunųjų
ateitininkų būrys
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IŠGANYMO CENTRE YRA
KRISTUS

Šio trečiadienio bendrojoje au-
diencijoje dalyvavusiems maldinin-
kams popiežius Benediktas XVI kal-
bėjo apie prisikėlusio Kristaus svarbą
išganymo paslaptyje. Kristus apašta-
lams yra įvykių vertinimo atskaitos
taškas, visų pastangų, skelbiant
Evangeliją, tikslas. Tai yra, kalbama
apie gyvą Kristų, asmenį, kuris mane
myli, su kuriuo galiu kalbėtis, kuris
manęs klausosi ir atsako. Tai yra
pasaulio supratimo ir istorijos kelio
principas.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad
šv. Paulius nesistengė aprašyti atski-
rų Kristaus gyvenimo faktų. Jis be-
sikuriančioms krikščionių bendruo-
menėms skelbė gyvą ir tarp mūsų
esantį Jėzų Kristų. Tad svarbiausias
Pauliaus kristologijos bruožas –
skelbti gyvąjį Kristų, jo mokymą ir
ypatingai jo mirties ir prisikėlimo
tikrovės svarbą, tolimesnio krikščio-
niško tikėjimo ir visos Bažnyčios
tikrovės vystymosi pagrindą. Apašta-
lui Pauliui mirtis ir prisikėlimas yra
glaudžiai susiję. Net prisikėlęs Kris-
tus turi žaizdas. Tariant Paskalio
žodžiais, net ir prisikėlęs, gyvenantis
su mumis ir tarp mūsų, Jis kenčia iki
pasaulio pabaigos. Nukryžiuotojo ir
prisikėlusiojo Kristaus tapatumą šv.
Paulius suvokė kelyje į Damaską.

Taigi, Apaštalas susižavėjęs kon-
templiuoja Nukryžiuoto–prisikėlusio
paslaptį ir per Kristaus patirtas žmo-
giškas kančias šv. Paulius prieina prie
amžinojo buvimo, kur Kristus yra
viena su Tėvu. Laiške galatams rašo-
ma: „atėjus laiko pilnatvei, Dievas
atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters,
pavaldų įstatymui, kad atpirktų
esančius įstatymo valdžioje ir kad
mes įgytume įsūnystę” (Gal 4,4-5).
Dvi dimensijos – buvimas pas Tėvą ir
Viešpaties atėjimas per įsikūnijimą –
jau yra skelbiamos Senojo Testamen-
to Išminties knygose. Čia kalbama
apie Išminties amžinąjį buvimą,
nusileidimą ir palapinės pasistatymą
tarp žmonių. Senajame Testamente
palapinė reiškia šventyklą. Tačiau iš
Naujojo Testamento perspektyvos
galime suprasti, jog tai nuoroda į
daug tikresnę ir reikšmingesnę pala-
pinę – Kristaus kūno palapinę. Šv.
Paulius savo kristologijoje būtent tuo
ir remiasi. Kristuje atpažįsta visada

egzistavusią amžinąją išmintį, išmin-
tį, nužengusią ir tarp mūsų pasi-
stačiusią palapinę. Todėl šv. Paulius
gali teigti, jog Kristus mums tapo
„galybe ir Dievo išmintimi”, jog
„Dievo valia mums tapo išmintimi,
teisumu, pašventinimu ir atpirkimu”
(1 Kor 1,24.30).

Laiško filipiečiams antrajame
skyriuje randame žymųjį himną.
Pasak egzegetų, jis perteikia daug
senesnį tekstą. Tai reiškia, kad dar
iki šv. Pauliaus žydiškoji krikščionybė
tikėjo Jėzaus dieviškumu. Taigi, ti-
kėjimas Jėzaus dieviškumu nėra
helenistinis išradimas. Pati himno
struktūra rodo pagrindines Kristaus
nueito kelio akimirkas: preegzisten-
cija, tapimas panašiu į žmones ir
nusižeminimas bei, galiausiai, iš-
aukštinimas. Labai ryškus kontras-
tas tarp visiško nusižeminimo ir
vėlesnio išaukštinimo Dievo garbėje.
Akivaizdu, jog nusižeminimas suprie-
šinamas Adomo norui tapti Dievu ir
Babelio statytojams, kurie norėjo
pasiekti dangų, patys tapti dievais.
Išdidumas virto savęs sunaikinimu.
O Dievo Sūnaus nuolankumas yra
dieviškos meilės įgyvendinimas.

Išminties ir Kristaus sugreti-
nimą randame ir laiške Timotiejui:
„Jis pasirodė kūne, buvo Dvasios pa-
liudytas, pasirodęs angelams, pa-
skelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje
ir šlovingai paimtas” (1 Tim 3,16).
Remiantis šiomis prielaidomis, Jėzų
galime apibūdinti kaip vienintelį Tar-
pininką. Kristus yra tikrasis tiltas,
vedantis į dangų ir bendrystę su Die-
vu.

Laiške kolosiečiams Kristus api-
būdinamas kaip „visos tvarinijos
pirmgimis” (Kol 1,15-20). Žodis „pir-
mgimis” reiškia, kad jis pirmas tarp
daugelio brolių ir seserų nužengė,
kad patraukdamas prie savęs mus
padarytų savo broliais ir seserimis.
Tuo tarpu laiške efeziečiams šv. Pau-
lius sako, kad Kristus yra pilnatvė,
visa pripildo ir veda į Dievą. Taigi,
Kristus mus kviečia dalyvauti savo
nusižeminime, artimo meilėje, kad
galėtume dalyvauti ir jo išaukštini-
me, tapdami Sūnaus vaikais. 

,,Vatikano radijas”

40 metų su 
,,Moterų gyvenimu”

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Paprašyta parašyti į „Draugo” 100 metų leidinį apie mano reda-
guotą jame skyrių „Moterų gyvenimas”, labai nenoriai sutikau.
Jokios medžiagos nesukaupiau, tad tenka remtis vien savąja „pa-

sakiška” atmintimi.

Moterims skirtas skyrius „gimė” su kun. dr. Juozo Prunskio (buvusio
Lietuvos „XX amžius” redaktoriaus) atsiradimu ir jam tapus dienraščio
šeštadieninio kultūrinio priedo „Mokslas, menas, literatūra” redaktoriu-
mi (1949 m.). Kai kurių moterų džiaugsmui tai buvo muzika be ribų.

Kad moteris gyvenime vaidina vieną svarbiausių vaidmenų, nėra
abejojančių. Va, kaip tiksliai ir vertingai moterį iškelia George Gordon
Byron, 6-tasis baronas, gimęs XVIII a. pab., rašęs XIX a. prad., poetas, be
abejonės, vienas didingiausių Anglijos satyrikų, turėjusių didžiulės įtakos
pasaulio autoriams: „Pirmas žmogaus maistas yra iš moters krūtinės.
Moters lūpos moko vaiką pirmų žodžių. Jūsų pirmas ašaras nušluosto
moteris ir dažnai jūsų paskutiniai atodūsiai nuaidi klausantis mote riai.”
Kaip teisingai įamžino moterį rašytojas, o juk mes patys – pilkojo gyveni-
mo stebėtojai – žinome, jog visa moters siela ir visas jos supratimas slypi
jos širdyje.

Na, neatsiliko moters šlovinimu nei Napoleonas I (Bonaparte), Pran -
cūzijos imperatorius, Europos aristokratijos sluoksniuose švystelėjęs kaip
didis moterų gerbėjas. „Graži moteris džiugina akis, gera moteris – džiu-
gina širdį; pirmoji yra perlas, antroji – neapsakoma brangenybė!”

J. Prunskis, įsteigęs moterų sky rių (kas antrą savaitę vieną puslapį)
kultūriniame priede, redaktore būti pasikvietė iš Pietų Amerikos jauną
Antrojo pasaulinio karo pabėgėlę Danutę Narutavi čiūtę. Neilgai ji reda-
gavo ir po jos vadelės atiteko kitai „Draugo” redaktorei, labai patyrusiai
žurnalistei dr. Onai Labanauskaitei. Ir toji greit „atsikando”, per trumpą
laiką spėjo atsibosti. Ji nuolat reikalavo rasti kitą redaktorę.

Pagaliau, 1952 m. kultūrinio priedo redaktorius paprašė manęs per-
imti redagavimą. Ir taip iki pat 1992 m. tempiau tą vežimą – 40 metų.

Pirmasis rūpestis buvo nutiesti draugiškumo bei bendradarbiavimo
tiltą su vietinėmis lietuvėmis. Pasisekė. Entu ziastingai pritarė ir įsijungė
senosios kartos visuomenės veikėjos  Elžbieta  Samienė (10 vaikų moti-
na), viena iš BALFo „šulų”. Kita buvo ALRK Moterų sąjungos veikli narė
Donna Kamm. Jos rašė straipsnius, atsiųsdavo žinių iš savo organizacijų
veiklos, uoliai bendradarbiavo ir paliko visam laikui artimos, it sesės. E.
Samienė prašė ne viską redaguoti „aukštu stiliumi”, kad „Draugas” būtų
suprantamas ir jų kartos skaitytojams.

Netrukus atsiliepė ir mūsų poetės: čikagietė Danutė Lipčiūtė-Augienė
(ji Maironio giminaitė) ir iš Kalifornijos Danutė Mitkienė, Elena Tumienė
bei kt. Į skyrių ,,Moterų gyvenimas” netruko įsijungti Juzė Daužvardie-
nė, rašiusi apie pirmųjų JAV lietuvių moterų įnašą Amerikoje, ir Alina
Skrupskelienė su savo straipsniais apie muziką. Lanksčia plunksna, kart-
kartėmis išlaikytu sąmoju, retom temom džiugino įdomūs Liudos  Germa-
nienės straipsniai. Ori ginalūs, mums nepažįstamo pa saulio būdavo Nijo-
lės Bertašiūtės-Maskaliūnienės straipsniai iš egzotiško arabų gyvenimo (ji
turėjo didelę patirtį, išgy venusi gan ilgokai jų krašte).  Savo straipsniais
praturtindavo sky rių ir mūsų pedagogės istorikės Ona Krikščiūnienė, Ali-
cija Rūgytė. Iš lituanistinių mokyklų nuotrupos įkrisdavo į moterų skyrių,
atsiųstos uolios mokytojos Aldonos Dirmantaitės-Šimaitienės. Viena dar-
bščiausių žurnalisčių, rašiusių apie New Yorko lietuvių moterų veiklą, bu-
vo Aldona Janačienė. Beveik kas antrame nu meryje tilpdavo jos repor-
tažai. 

Na, o jau Stefanija Stasienė iš Cleveland, Ohio pralenkė jas visas savo
rašymu. Toji nuolatinė bendradarbė pasižy mėjo nuostabiu darbštumu.
Neprisi menu numerio, kuriame nebūtų buvę jos receptų ar straipsnio
apie mitybą (ji specializavosi Paryžiuje Cordon Bleu), 2000 m. Lietuvoje
išleido labai vertingą kulinarijos knygą „Kviečiu vaišintis”. Apie lietuvių
gyvenimą (ir kartais džiovininkų gydy mąsi)                 Nukelta į 8 psl.
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ESU LAIMINGAS, KAD GALĖJAU
PAPASAKOTI ISTORIJĄ

DALIA CIDZIKAITÈ

Vieną popietę į redakciją pa-
skambino tėvas David O’Rourke ir
energingu balsu pranešė, jog jis ir jo
kolega tėvas Kenneth Gumbert pa-
baigė filmuoti filmą ,,Red Terror on
the Amber Coast”. O štai prieš keletą
savaičių mus pasiekė dar viena džiugi
žinia – amerikiečių sukurtas valan-
dos trukmės filmas apie Lietuvą ir jos
50 metų okupaciją pradėjo lankytis
lietuviškuose telkiniuose JAV. Apie
nueitą ir dar laukiamą filmo kelionę
pas žiūrovus kalbėjome su tėvu
O’Rourke. 

Neplanuotas apsilankymas 
KGB rūmuose

Rašytojas, dominikonų ordino
narys tėvas O’Rourke prisimena, jog
dirbti su medžiaga, kuri vėliau tapo
filmu ,,Red Terror on the Amber
Coast”, jis pradėjo 2002 m. Nors iš
tiesų istorija siekia 1999 metus, kai
jis pirmą kartą apsilankė Lietuvoje.
Tos viešnagės metu jis apsigyveno
Dominikonų vienuolyne, įsikūrusia-
me Lukiškių aikštėje, tiesiai priešais
senąją KGB būstinę. Visai neplanuo-
tai vieną ankstyvą rytą tėvas O’Rour-
ke ėjo pro tą pastatą ir paklibinęs
duris pamatė, jog jos neuždarytos.
,,Tuo metu naujai pasamdyti darbuo-
tojai katalogavo partizanų nuotrau-
kas, kurias paliko KGB. Pamatęs tas
nuotraukas, nusprendžiau sukurti
nuotraukų esė, todėl pasiprašiau lei-
dimo peržiūrėti minėtas nuotraukas.
Jį gavau”, – apie savo ilgos kelionės
pradžią filmo link pasakojo domini-
konas.

Sumanymo ėmėsi kino teatre
nebuvęs 20 metų

Tuo metu vienas jo draugas, taip
pat dominikonas, Kenneth Gumbert
dirbo ties dokumentiniu filmu apie
sovietines represijas, taikytas Čekos-
lovakijos bažnyčiai po 1948-ųjų ko-
munistų pučo. Kai tėvas O’Rourke
papasakojo jam apie savo sumanymą
sukurti fotoesė, tėvas Gumbert pa-
siūlė vietoj to sukurti dokumentinį
filmą. Būsimo filmo kūrėjas sutiko,
nors, kaip jis pats juokavo, daugiau

nei 20 metų nebuvo buvęs kino teatre
ir net neturėjo filmų grotuvo. Tad
filmo kūrimas jam buvo visiškai
nauja patirtis.

Išmoko klausyti ne burna, 
bet ausimis

Pradėjus įgyvendinti sumanymą,
pirmasis iššūkis ir pamoka tėvui
O’Rourke, anot jo paties, buvo išmok-
ti, kaip užsičiaupti, ir išmokti stebėti,
klausyti. ,,Prisiminiau savo mamos
patarimą: ,David, tu klausai savo
burna’, tad šįkart buvau jau pakan-
kamai gudrus ir žinojau, jog reikia
klausyti ne burna, bet ausimis.”

Kitas iššūkis buvo surasti ne tik
tų įvykių liudininkus, bet ir prikal-
binti juos pasidalinti savo skaudžia
patirtimi ir net leistis būti filmuo-
jamiems. Tėvas O’Rourke suprato,
jog dėl susiklosčiusių istorinių aplin-
kybių, kai lietuviams beveik 50 metų
vadovavo rusai komunistai ir jiems
talkinę lietuviai, lietuviai skirtingai
nuo amerikiečių mažiausiai norėjo,
kad kažkas atvyktų iš California vals-
tijos ir imtų jiems vadovauti. 

Padėjo visai nepažįstami 
žmonės

,,Būdamas rašytojas supratau,
kaip yra svarbu kantriai ir atkakliai
dirbti, norint surasti žmones Vilniu-
je, kurie būtų galėję man padėti su-
žinoti daugiau”. Filmo kūrėjams
daug padėjo draugai iš Berkeley ir
Amerikos lietuviai. Tėvas O’Rourke
sakė, jog kai kurių jų niekada net
nebuvo sutikęs, bet jie vis tiek davė
pavardes žmonių, su kuriais jis galėtų
susisiekti Lietuvoje. Tą patį darė ir
žmonės, kuriuos sutiko Vilniuje. Jis
ypač vertina dviejų žmonių, padėju-
sių surengti pokalbius, ieškoti archy-
vinės filmuotos medžiagos bei nuo-
traukų, pagalbą. Tai Darius Žygelis,
dirbantis KGB muziejuje, ir Jūratė
Terleckaitė, tuo metu, kai buvo ren-
kama medžiaga, dirbusi Lietuvos
Respublikos prezidentūroje. 

Tad po kurio laiko filmo kūrėjai
turėjo visą šūsnį paprastų ir elektro-
ninių laiškų, kuriuos parašė valdžios
pareigūnams ir paprastiems žmo-
nėms, mėginant surasti siūlo galą,

kuris nuvestų pas žmones, galėjusius
padėti renkant medžiagą ir filmuojant. 

Sužinojo, ką reiškė 
,,deportacija”, „gulagas”, 

„rezistencija”…

Ir ta pagalba atėjo, ir daug jos.
,,Iš tiesų praleidau apie trejus metus,
nuo 2002 iki 2005–ųjų, bandydamas
sužinoti, ką reiškė gyventi Stalino ir
jo pasekėjų laikais, sužinoti daugiau
apie KGB ir apie tai, kaip jie naudojo
terorą, bandydami kontroliuoti žmo-
nes, ir ką tokie žodžiai kaip ‘kolek-
tyvizacija’, ‘deportacija’, ‘gulagas’ ir
‘rezistencija’ iš tiesų reiškė tikrų
žmonių gyvenimuose”, – savo patirti-
mi, įgyta kuriant filmą, dalijosi tėvas
O’Rourke. 

,,Labai domiuosi istorija, – sakė
dominikonas, – todėl istorijos moky-
masis, gilinimasis į ją buvo labai įdo-
mus, nors ir sunkus darbas.” O’Rour-
ke teigimu, tas kasimasis į Lietuvos
okupacijos ir rezistencijos istoriją pa-
rodė jam vieną po kito žmogiškosios
stiprybės, drąsos, nepalūžimo ir iš-
tvermės  pjūvį. 

Nežinojo, kaip Sovietų 
Sąjunga veikė

Tiesa, istorija, kurią jis ir tėvas
Gumbert buvo sumanę nufilmuoti,
gerokai skiriasi nuo galutinio varian-

to. Tėvas O’Rourke sakė, jog nuo pat
istorijos pradžios 2003 m. iki jos už-
baigimo, jų pasakojama istorija kei-
tėsi, nes filmuojamą temą jis pažinda-
vo vis geriau ir geriau. ,,Kaip ir dau-
gelis amerikiečių, nesupratome, kaip
Sovietų Sąjunga veikė. Pavyzdžiui,
niekada nežinojau, kokio dydžio tero-
ras – nuogas teroras, valstybės už-
sakytas ir finansuojamas, kurio šak-
nų galima ieškoti dar Lenino laikais –
tai buvo ir veikė kaip vienas pagrin-
dinių sovietinės valdžios ramsčių”, –
sakė O’Rourke. Nors filmas pasakoja
istoriją apie vieną mažą šalį, jis yra
langas į tikrovę, koks gyvenimas
Sovietų Sąjungoje buvo apskritai. 

Moterų patirtis – konkreti 
ir žemiška

Pirmiausia kūrėjams rūpėjo par-
tizaninio pasipriešinimo sovietams
istorija. Bet, pamatę filmą „Karas po
karo”, jie suvokė, jog toks filmas jau
sukurtas, tad nėra reikalo tai daryti
dar kartą. Iš kitos pusės, tuomet jau
ir jų dėmesys buvo nukreiptas į visai
kitus dalykus. ,,Mes norėjome papa-
sakoti apie žmones, kurie išgyveno
per tokią istoriją, – pasakojo tėvas
O’Rourke, – ir parodyti, kaip tai jiems
pavyko padaryti.” 

Ir tada, pasak jo, pradėjus fil-
muoti, įvyko paskutinis, bet svar-
biausias pasikeitimas. Jie nepasakoja
jokio pasakojimo, jie tapo tais, per
kuriuos kalbinti žmonės pasakojo
savo istorijas. Mano pašnekovas
džiaugėsi, kad pusė jų kalbintų žmo-
nių yra moterys, mat, vieno iš filmo
autorių įsitikinimu, jų gyvenimo so-
vietiniais laikais patirtis yra tokia
konkreti ir žemiška. 

Filmas skiriamas 
amerikiečiams

Pasak filmo autoriaus, tai, ką jie
nori filmu pasakyti, yra tik dalis
istorijos. Kita dalis yra tai, kam tu
nori tą istoriją papasakoti. Jau be-
kuriant filmą jiems tapo aišku, jog šis
filmas – tai amerikiečių filmas ame-
rikiečiams apie Lietuvą. Dėl tos prie-
žasties tėvas O’Rourke ir tėvas Gum-
bert galų gale pasirinko patyrusį
amerikietį kompozitorių, kuriantį
muziką filmams, parašyti muzikinį
takelį ir jų filmui. 

Nukelta į 8 psl.

LR prezidentas Valdas Adamkus ir tėvas David O’Rourke Lietuvoje.

Filmas apie Lietuvą, kurį amerikiečiai sukūrė amerikiečiams

Filme gausiai naudotasi archyviniais šaltiniais.
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Tiesti tiltus tarp N. Carolina, Lietuvos 
ir lietuvių pasaulyje

Praėjusį savaitgalį Philadelphia
lietuvių muzikos namų žemutinėje
salėje ir Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje (Elizabeth, NJ) koncertavo
Lietuvoje ir Amerikoje žinomas
kompozitorius ir atlikėjas Gintautas
Abarius.  Savo solinio koncerto me-
tu G. Abarius pristatė ir savo nau-
jausią albumą, kurį šiemet įrašė
Lietuvoje, – ,,Džiaugsmo vartai”. 

Apie muziką, ateities planus ir
gyvenimo vingius muzikantą kalbina
Eugenija Misevičienė.

Kas mus supa kiekvieną dieną,
nuo pat pirmųjų žmogaus dienų?
Daina ir muzika! Daugelis turbūt
pažįsta arba bent yra girdėję apie Lie-
tuvos kompozitorių, muziką Gintau-
tą Abarių, kuris jau 8 metus gyvena
Amerikoje. Čia jis su keliais ame-
rikiečiais sukūrė grupę „Baltic Ave-
nue” (www.balticavenue.net). Gin-
tas yra ne tik puikus muzikantas, bet
ir labai laimingas žmogus. Ne tik
todėl, kad patenkintas tuo, ką gyve-
nime daro, bet ir todėl, kad jam gyve-
nimas suteikė  antrą progą. Prieš
metus kompozitorius susirgo sunkia
vėžio liga, tačiau jam pavyko išsi-
gydyti. 

– Ką Jums asmeniškai gyve-
nime reiškia muzika? Kaip ku-
riate muziką? 

– Muzika yra vyraujanti mano
sielos, charakterio ir gyvenimo dalis.
Dievas davė man šią dovaną ir jau
nuo ankstyvos vaikystės žinojau, kad
tai – man skirtas kelias. Tačiau
šiandien muzika nebėra mano tiks-
las. Ją suvokiu kaip antgamtinę jėgą
ir būdą kalbėti į klausytojo širdį,
gyvenimą, išgydymą, viltį, paguodą,
atleidimą, vienybę, džiaugsmą –
žodžiu viską, kas įrašyta garsiojoje
Šv. Pranciškaus maldoje. Nepriklau-
somai nuo žanro ar stiliaus muzikos
vertę man šiandien apsprendžia net
ne jos išraiškos ar atlikimo tobulybė,
tačiau kas skamba ir skelbiama tarp
eilučių – gyvenimas ar mirtis. J. S.
Bach paliko, mano nuomone, tobu-
liausią muzikos misijos apibrėžimą,
užrašydamas, kad ,,galutinis muzikos
tikslas yra Dievo išaukštinimas ir
žmogaus sielos išgydymas”.

Muzika man dažniausiai ateina
spontaniškai, nieko bendra su kūryba
neturinčioje aplinkoje. Automobilyje,
parduotuvėje, virtuvėje, net  benzino
kolonėlėje. Kartais vidurnaktį ar pa-
ryčiais lovoje. Tuo atveju būna sun-
kiausia prisiversti užrašyti iš karto.
Labai dažnai kyla mintis – melodija,
idėja, tokia ryški,  kad tą akimirką at-
rodo, jog jokiu būdu jos nepamirši.
Deja, atsikėlus tenka vėl pripažinti,
kad buvai kvailas tinginys, pasitikin-
tis savo supratimu. Dar vienas pui-
kus kūrybos būdas – kai tau negai-
lestingai trūksta laiko ir privalai
kažką gero parašyti tuoj pat. Kartais
naudoju tokią ,,šoko terapiją”. Ji daž-
niausiai suveikia. Galbūt kūrybą ga-
lėčiau palyginti su žvejyba – kartais
reikia kantriai laukti, kartais žuvys
pačios lipa į valtį. Mozart buvo teisus,
sakydamas, kad didžiausia kančia
išmelsti temą. Visa kita – technikos
reikalas.

– Kaip ir kada susikūrė ,,Bal-
tic Avenue” grupė? 

– Kažkada girdėjau posakį, kad

Amerikos muzikos žvaigždės daž-
niausiai pradeda arba bažnyčioje,
arba kalėjime. Nelaikau savęs garse-
nybe už Atlanto, tačiau mūsų trio
,,Baltic Avenue” gimė taip pat šven-
tovėje, kurioje sutikau du puikius
kolegas – gitaristą Jeff Coppedge ir
būgnininką Steve Bowen. Bendras
noras nebūti užsidariusiems vien
bažnytinėje aplinkoje pagimdė spren-
dimą pradėti muzikinį projektą, su
kuriuo galima groti, koncertuoti vi-
suomenei. Taip po pusės metų re-
peticijų 2004 m. pavasarį atsirado
,,Baltic Avenue”.

– Jūs vienintelis lietuvis gru-
pėje. Kaip kiti grupės nariai suti-
ko, kad ji būtų pavadinta  „Baltic
Avenue”?  

– Kaip nebūtų keista, grupės pa-
vadinimą pasiūlė mano kolegos ame-
rikiečiai. Jame tarsi užkoduotos dvi
prasmės. Pirmiausia, ,,Baltic Ave-
nue” – tai stotelė ,,Monopoly” žaidi-
me, kuri pradžioje yra labai pigi,
tačiau jos neturint pabaigoje neįma-
noma laimėti žaidimo. Būtent nedi-
delės pradžios dažniausiai atveda
prie didelių dalykų. Antra,  tai mūsų
vizijos vienas iš svarbiausių aspektų
– muzikinis tiltas tarp North Caro-
lina ir Baltijos šalių. 

– Kaip dažnai ir kur  su grupe
koncertuojate? Ar tai ir yra Jūsų
pagrindinis darbas? Ar koncer-
tuojate ir vienas, be grupės?

– 2004 m. vasarą įrašėme pirmąjį
albumą ,,Tribute”, kuriame išreikš-
dami pagarbą Amerikos džiazo muzi-
kos galiūnams, įtakojusiems pasaulio
kultūrą, pateikėme populiarių temų
versijas ir vieną originalią kompo-
ziciją. Netrukus pradėjome koncer-
tuoti, tačiau ateities planus teko be-
veik dvejiems metams atidėti dėl sun-
kios ligos, kuri mane užpuolė 2005 m.
vasarą. Praeitų metų pavasarį vėl
pradėjome koncertuoti. Paruošėme
naują programą ,,Jazz Rocks”, ku-
rioje skamba 10 originalių grupės kū-
rinių. Ją artimiausiu metu norime
įrašyti į kompaktinę plokštelę. Nors
mūsų koncertinė veikla dar nesiekia
,,pilnos dienos darbo”, tačiau jau gro-
jame prestižiniame Raleigh miesto
džiazo klube ,,Yancy’s”. Planuojame
dalyvauti įvairiuose festivaliuose
Amerikoje ir Europoje, ir Lietuvoje.
Mūsų įrašai skamba keliose radijo
stotyse. Mielai laukiame pakvietimų
ir iš įvairių lietuvių telkinių JAV, man
būtų malonu daugiau pasirodyti ir savo
tautiečiams.

Šiandien ,,Baltic Avenue” suda-
rome mes trise, tačiau prisidedame
prie didesnių projektų ir junginių.
Mes džiaugiamės, kai kiekvienas iš
mūsų yra daug kur kviečiamas groti
individualiai. Tai atgaivina ir ne-
leidžia užsiskleisti. Aš pats kon-
certuoju su solo, fortepijoninio trio
programa, mielai groju su įvairiomis
bliuzo, „funk”, džiazo grupėmis. Ne-
retai būnu vienintelis baltaodis tarp
scenoje ir salėje esančių žmonių!

– Ar manote, kad Amerikoje
džiazas yra populiaresnis nei
Lietuvoje? Kokius skirtumus pa-
stebite tarp muzikos Lietuvoje
ir JAV?

– Lietuvos kultūroje džiazas
šiandien užima reikšmingą vietą. Jis

dėstomas visose muzikinio mokymo
grandyse, vyksta jaunųjų talentų
konkursai, pastoviai rengiami res-
publikiniai ir prestižiniais tapę tarp-
tautiniai festivaliai, kuriuose noriai
dalyvauja pirmo ryškumo pasaulio
žvaigždės. Lietuvos džiazo atlikėjai
jau seniai sėkmingai įrašinėja savo
muzikinius kūrinius ir koncertuoja
įvairiose pasaulio šalyse. Tačiau tiek
Lietuvoje, tiek  Amerikoje džiazas
nėra masinė muzika. JAV muzikinėje
rinkoje vyrauja ,,country”, o Lietu-
voje – lietuviškas šio žanro variantas.
Nors džiazas gimė Amerikoje ir darė
įtaką viso pasaulio muzikai, net ir čia
tokios krypties muzikos kiekis pa-
lyginus su kitais komerciniais žan-
rais, yra stebėtinai nedidelis. Šias
mintis išgirdau iš vieno garsiausių
pasaulyje džiazo patriarchų Herbie
Hancock, klausydamasis jo spaudos
konferencijos – „meistriškumo kla-
sės” Naujųjų 2007 metų naktį, kuo-
met jis kvietė Ameriką grįžti prie
tikrųjų amerikietiškos muzikos išta-
kų. Berods D. Brubeck yra pasakęs,
kad ,,negali groti džiazo, jei nori grei-
tai išgarsėti ar praturtėti. Džiazą
groji todėl, kad be jo paprasčiausiai
negali gyventi…” 

– Jūs ir JAV Lietuvių Bend-
ruomenė...  

– Mano ryšiai su JAV Lietuvių
Bendruomene kol kas nėra labai
platūs. Prieš atvykstant į Ameriką su
šeima, teko susipažinti su Portland
(OR), Seattle (WA), Denver (CO) LB
apylinkėmis joms koncertuojant. Vė-
liau suartėjome su Seattle lietuviais,
šiuos saitus šeimomis palaikome iki
šiol. Jūratė Audėjaitienė visada sve-
tingai atidaro savo koncertinį saloną
mano koncertinėms programoms, o
šiais metais įkvepiančiu impulsu man
tapo naujo kūrybinio projekto idėja
su maestro Povilu Stravinsku – tarp-
tautinį pripažinimą turinčiu pianistu.

Amerikoje turiu dėdę, tėvo brolį
Mykolą Abarių, garsų išeivijos ir
lietuvybės veikėją, tačiau mūsų li-
kimas taip susiklostė, kad prieš 8 me-
tus atvykome į North Carolina, kur
pradžioje lietuvių nesutikome. Pir-
maisiais metais teturėjome du pa-
žįstamus lietuvius tarsi angelus –
Viktorą ir Giedrą Garbonkus, su ku-

riais bendravimas mums buvo kaip
gurkšnis tyro oro. Jie netrukus su-
grįžo į Čikagą o mes pagaliau sura-
dome vietinę lietuvių bendruomenę
ir su tautiečiais pirmąkart atšventė-
me Vasario 16-ąją, patys būdami
išeivijoje. North Carolina lietuvių
telkinys dar nėra labai didelis, tačiau
itin draugiškas, nuoširdus ir sparčiai
augantis. Jau turime savo lietuvišką
mokyklėlę. Mes su šeima taip pat
stengiamės dalyvauti visuose lietuvių
renginiuose. Praeitų Šv. Kalėdų va-
karo metu apsilankė didelis būrys
gerbėjų, parodėme gražią programą.
Jau antri metai paeiliui Al Karaliaus
namuose pažymime Vasario 16-osios
sukaktį. 

Šiandien, išėjus amerikietiško
gyvenimo kursus, mano širdyje te-
belieka tas pats noras, kokį turėjau
nuo pat pirmųjų dienų Amerikoje, –
artimiau susipažinti su plačiašake
JAV Lietuvių Bendruomene ir galbūt,
palankiai susiklosčius aplinkybėms,
pradėti koncertinę veiklą tarp savo
tautiečių, nes vien nuo minties, kad
mūsų šioje šalyje tiek daug, buvo
lengviau pereiti daug dalykų, su ku-
riais susiduria visi naujieji atvykėliai.

– Anksčiau sakėte, kad norė-
tumėte sugrįžti gyventi į Lie-
tuvą. Ar norai dar nepasikeitė?

– Tai – visų pirma muzikinis „su-
grįžimas” po aštuonerių metų pert-
raukos. Sugrįžimas ne vien tik į geog-
rafinę, bet ir į globalinę Lietuvą, kuri
egzistuoja visame pasaulyje.  Niekada
su šeima negalvojome emigruoti iš
Lietuvos, o ypač į JAV. Mano sielos
svajonių šalis buvo Vokietija, tačiau,
kai 1990 m. atsisakiau pasiūlymo lik-
ti ir dirbti Miunchene, apie jokią ilga-
laikę išvyką, o tuo labiau su visa šei-
ma, nemąstėme. Tačiau po aštuone-
rių metų, panašiai situacijai pasikar-
tojus nusprendėme padaryti žingsnį į
nežinią, nes viduje jautėme, kad tai
bus labai svarbus laikotarpis mūsų
gyvenime, kurio metu išmoksime ir
įgysime tai, ką ateityje galėsime per-
duoti savo Tėvynei ir tautai. Jokių
komercinių planų neturėjome, tad
daugelio nuostabai išvažiavome, kai
atrodė visa padėtis Lietuvoje tolimes-
nei karjerai buvo ideali.

Nukelta į 11 psl.

Gintas Abarius ir Rytas Vilgalys.
Algirdo Karaliaus nuotr.
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Panevèžyje atidaryta 
universali sporto arena 

Sunkiai sergançioms vaikû 
širdelèms – nauja viltis

Archeologiniai Verkiû� radiniai
keiçia istorijâ�

Auditoriai siùlo stiprinti
azartiniû lošimû priežiùrâ�

www.draugas.org

Diskusijos dalyviai kalbėjo apie mokytojo profesijos patrauklumą.         ELTOS nuotr. 

Vilnius, spalio 24 d. (BNS)  –
Atidaryta Panevėžio universali spor-
to arena „Cido”. Čia nuo šiol vyks
svarbiausi Panevėžio apskrities kul-
tūros, sporto ir verslo renginiai.

Pristatydamas areną Panevėžio
meras džiaugėsi, kad didžiausia šalies
arena esą pastatyta per labai trumpą
laiką.  Toje pačioje teritorijoje numa-
toma statyti teniso kortus ir kitus
statinius, turinčius sukurti bendrą
sporto ir pramogų kompleksą.

Pasak šventėje dalyvavusio A. M.

Brazausko, tai vienas iš didžiausių
pastatų Lietuvoje. A. M. Brazauskas
ypač gyrė Ūkio ministerijos darbuo-
tojus, kurie puikiai išstudijavo Euro-
pos lėšų panaudojimo tvarką ir  pa-
rengė gerą lėšų panaudojimo projek-
tą. Pasak buvusio premjero, ypač įs-
pūdingas sugebėjimas panaudoti to-
kius didelius Europos pinigus ir be-
veik neišleisti biudžeto lėšų, kurios
sudarė vos dešimtadalį bendros pa-
naudotos sumos.

Vilnius, spalio 24 d.(BNS) – Na-
cionalinės energetikos bendrovės
„Leo LT”, ketinančios įgyvendinti
milijardinės vertės energetikos pro-
jektus, vadovu paskirtas antrinės
„Leo LT” elektros skirstymo bendro-
vės Rytų skirstomieji tinklai (RST)
generalinis direktorius Gintautas
Mažeika. 41-erių finansininkas ir va-

dybininkas G. Mažeika RST vadovau-
ja nuo šių metų liepos. Iki tol 8 metus
jis dirbo draudimo versle.

„Leo LT” stebėtojų tarybos po-
sėdyje išrinkta nauja 5 narių įmonės
valdyba. Premjeras Gediminas Kirki-
las teigė, kad visi siūlomi nauji valdy-
bos nariai yra profesionalai ir atsto-
vaus bendrovės interesams. Tuo tar-
pu daugiausia balsų Seimo rinkimuo-
se iškovojusios Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų va-
dovas Andrius Kubilius siūlė, kad dėl
naujos vadovybės apsispręstų jau
nauja Vyriausybė.

Gegužę įkurta ,,Leo LT” yra na-
cionalinė elektros energetikos bend-
rovė, per savo antrines įmones val-
danti pagrindinę Lietuvos Respubli-
kos elektros energetikos sistemos da-
lį – elektros energijos perdavimo ir
skirstomuosius tinklus. 61,7 proc.
,,Leo LT” akcijų valdo Lietuvos Vy-
riausybė, 38,3 proc. – bendrovė
,,NDX Energija”. ,,Leo LT” turi rū-
pintis naujos atominės elektrinės sta-
tyba ir elektros jungčių tiesimu.

Vilnius, spalio 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – Valstybės kontrolė įvertino
Valstybinės lošimų priežiūros komisi-
jos veiklą ir azartinių lošimų bei lo-
terijų organizavimo valstybiniu lygiu
tvarką. 

Audito metu nustatyta, kad Lie-
tuvoje neribojama lošimo verslo plėt-
ra, kaip tai daroma daugumoje Euro-
pos Sąjungos valstybių. Todėl kasmet
daugėja lošimų organizavimo vietų,
auga lošiančiųjų ir priklausomybę
nuo azartinių lošimų turinčių asme-
nų skaičius, didėja iš šio verslo gau-
namos pajamos. Už lošimų organiza-
vimo priežiūrą ir kontrolę atsakingos
Valstybinės lošimų priežiūros komisi-
jos veikla labiau nukreipta į lošimų
organizatorių veiklos rezultatus ir jų
pajamų didėjimą, o ne į lošėjų intere-
sų apsaugą. 

Pasak valstybės kontrolierės
Rasos Budbergytės, šalyje nėra aiš-
kios azartinių lošimų valstybės politi-
kos. Dėl teisinio reglamentavimo trū-
kumų neužkertamas kelias lošimo or-
ganizatoriams „paslėptai” reklamuo-
ti savo paslaugas, nepakankamai ri-
bojamas azartinių lošimų prieinamu-
mas nepilnamečiams. Be to, nustaty-
tos neveiksmingos poveikio priemo-
nės lošimų organizatoriams už teisės
aktų pažeidimus. Todėl pažeidimai
vis dažniau kartojasi.

Valstybės kontrolė Vyriausybei ir
Lošimų priežiūros komisijai pateikė
konkrečius nurodymus, kurių įgy-
vendinimas leistų užtikrinti nuosek-
lų ir veiksmingą lošimų verslo regu-
liavimą ir visuomenės interesų ap-
saugą.

Patvirtinta nauja 
,,Leo LT” vadovybè�

Prezidentas ragino didinti
mokytojû autoritetâ�

Atkelta iš 1 psl.            po
Vėlinių, o šią savaitę rastus palaikus
ištyrus ketinama palaidoti toje pačio-
je vietoje.

„Jeigu radinius pavadintume
sensacija, tikrai nepersūdytume”, –
pareiškė G. Vėlius. R. Žukovskis spė-
jo, kad rado ne tos pačios šeimos ka-
pus, nes vyro ir moters palaikus sky-
rė apie pusantro metro.

Šioje vietovėje archeologai pra-
dėjo kasinėti, kadangi Verkių parką
buvo ketinama pertvarkyti pagal XIX
a. jo buvusio savininko kunigaikščio
Liudviko Vitgenšteino projektą. Pir-
mieji radiniai verčia manyti, kad gali
tekti keisti parko planą, nes kapai
buvo visoje parko teritorijoje.

Verkių kapinynas labai panašus į
Kernavės. Anot G.Vėliaus, Kernavės
kapinynas pristato miesto amatinin-
kų bei pirklių bendruomenę. Ten ne-
rasta nė vieno ginklo, o jų dėjimo į ka-
pus tradicija tuomet dar buvo gyva.

Iš unikalių Verkių radinių aiškė-
ja, kad tų laikų žmonių gyvenimas vis
dar buvo smarkiai susijęs su pagony-
be. Anot archeologo, radiniai Kerna-
vėje pristato Lietuvos miesto kultūrą
ir bendruomenę XIII–XIV a. Tai buvo
struktūriškai europinės aplinkos da-
rinys, bet savitas vidiniu dar pagoniš-
ku pasauliu, sumišusiu su krikščio-
niškąja kultūra ir tradicija. Dabar
aiškėja, kad panašus miestas buvo ir
prie Vilniaus.

Nuo šiol „Leo LT” vadovaus  Gintautas
Mažeika.                       ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 24 d. (Bernardi-
nai.lt) –  Prezidentas Valdas Adamkus
dalyvaudamas diskusijoje apie pedago-
gų rengimą, ragino iš esmės imtis šios
sistemos pertvarkos, aiškiau bei tiks-
liau suformuluoti valstybės keliamus
uždavinius pedagogams rengti ir grą-
žinti mokytojo profesijos autoritetą.

Valstybės vadovo nuomone, visos
kalbos apie švietimo sistemos tobulini-
mą liks tik kalbomis, jei ir toliau pert-
varkas planuojantys ir jas vykdantys
asmenys skirs tiek mažai dėmesio pag-
rindiniam švietimo tikslui – vaikams ir
jaunimui.

Prezidentūroje surengtoje apskri-
tojo stalo diskusijoje „Visuomenės ir
valstybės užsakymas pedagogams
rengti: problemos ir perspektyvos”
dalyvavęs V. Adamkus kvietė proble-
mas spręsti nelaukiant, „kol Lietuvoje
nebebus kam dirbti mokykloje”. Jis

taip pat apgailestavo, kad Pedagogų
rengimo programa, kuri teikė daug vil-
čių prieš kelerius metus pertvarkant
mokytojų rengimą, taip ir nebuvo įgy-
vendinta.

V. Adamkus pabrėžė, kad Švietimo
ir mokslo ministerija, kaip mokytojų
rengimo užsakovė, privalo sudaryti
aiškią mokytojų rengimo politiką, kuri
taptų privaloma visoms pedagogus
rengiančioms mokykloms.

„Lietuvos mokykloms privalome
grąžinti turėtą vardą. Mokytojo profe-
sija turi tapti patraukli,  ją rinktis tu-
rėtų tik kūrybingiausi ir gabiausi abi-
turientai. Todėl būtina rasti būdų, ku-
rie skatintų jaunus žmones rinktis šį
sunkų kelią ir nelengvą pašaukimą,
kurie padėtų sukurti mokyklą – tikrą
besimokančiųjų bendriją”, – pabrėžė
šalies vadovas.

Vilnius, spalio 24 d. (ELTA) –
Lietuvos vaikų širdies chirurgijai su-
žibo nauja viltis. Gavus lėšų iki kitų
metų lapkričio pabaigos bus atnau-
jintas Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų (VUL SK) sky-
rius, kuriame stebuklingos medikų
rankos viltį gyventi suteikia patiems
mažiausiems Lietuvos, o neretai – ir
kaimyninių šalių sudėtingiausiomis
širdies ligomis sergantiems ligoniams.

Nors Lietuvoje vaikų gimstamu-
mas pastarąjį dešimtmetį mažėjo, vis
dėlto kasmet gimsta apie 300 vaikų,
turinčių lengvesnę ar sunkesnę įgim-
tą širdies ydą. VUL SK kasmet atlie-
kama apie 200 įgimtų širdies ydų iš-
taisymo operacijų, iš kurių beveik
100 – naujagimiams ir vaikams iki
vienerių metų.

VUL SK Širdies chirurgijos cent-
ro vadovas prof. akademikas Vytau-
tas Jonas Sirvydis pažymėjo, jog
įgimtų širdies ydų chirurgija yra la-
bai specifinė. Ji ypač svarbi tuo, kad

gelbsti mūsų pačių mažiausių ligonių
gyvybes. Išoperavus įgimtą širdies
ydą dauguma vaikų lieka sveiki. 

Netrukus lietuviai, pasak V. J.
Sirvydžio, turės sąlygas, kurių galės
pavydėti ir kolegos iš Vakarų. Kardio-
logijos, širdies chirurgijos, vaikų in-
tensyvios terapijos ir anesteziologijos
veiklai pagerinti VUL SK skirta dau-
giau nei 2 mln. eurų (apie 7 mln. litų)
suma. 85 proc. jos skyrė Norvegijos
Karalystė, 15 proc. dengia Lietuva. V.
J. Sirvydis teigė, jog Lietuvos ir Nor-
vegijos medikai galės keistis patirti-
mi: mūsiškiai nuvažiuoti pasitobulin-
ti ten, norvegai – atvažiuoti į Lietuvą.

Pasak VUL SK direktoriaus plėt-
rai Justino Ivaškos, didžioji dalis su-
mos bus skirta įrangai pirkti. 12 proc.
sumos bus skirta Vaikų širdies chi-
rurgijos skyriaus remontui. Šiuo me-
tu dėl lėšų trūkumo sąlygos jame yra
prastos ir neatitinka šiuolaikinių rei-
kalavimų. 
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Dalia Žemaitytė
Bernardinai.lt

Šių metų spalio 24–25 d. Popie-
žiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kole-
gija Romoje mini 60-ies metų įkūrimo
jubiliejų. Apie Kolegijos praeitį ir nū-
dieną dienraščiui „Bernardinai.lt”
pasakoja kunigas Petras Šiurys,
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos rek-
torius.

Kun. Petras Šiurys Romoje gy-
vena jau 9 metus. Iš pradžių atvykęs
kaip Popiežiškojo Laterano universi-
teto, Jono Pauliaus II Šeimos ir san-
tuokos instituto licenciato studentas,
vėliau studijavo doktoratą, po kelerių
metų tapo kolegijos vicerektoriumi,
prieš metus – kolegijos rektoriumi.

Lietuvių kunigų kolegijos
Romoje įkūrimas

Lietuvių kunigų kolegiją Romoje
įkurti privertė istorinės aplinkybės.
Kunigas P. Šiurys pasakojo, kad su-
manymas kurti lietuvių kolegiją Ro-
moje 1909 m. kilo dviem lietuviams
klierikams Jonui Riubai (Riaubai) ir
Antanui Briškai. Studijuodami vie-
nas Romoje, kitas – JAV, abu turėjo
glaustis kitų šalių kolegijose, o „juk
būtų gera turėti savo kolegiją, nep-
riklausomą nei nuo lenkų, nei nuo
rusų, nei nuo kitų”, – kalbėjosi jie.
Nepamiršdamas šio sumanymo prel.
A. Briška rinko ir taupė pinigus, vil-
damasis ir laukdamas, kol Apvaizda
duos ženklą.

1944 m., antrą kartą sovietams
užimant Lietuvą, ryškėjo artėjanti
grėsmė Lietuvos Bažnyčiai ir kraštui:
smurtas, suėmimai, kalėjimai, trė-
mimai. Dalis vyskupų, kunigų ir se-
minaristų pasitraukė į Vakarus. Vo-
kietijoje, Eichšteto seminarijoje gru-
pė klierikų tęsė Lietuvoje pradėtas
studijas. 1945 m. pabaigoje lietuvių
dvasininkų rūpesčiu 20 klierikų buvo
pasiųsta į Romą, kuriems vadovavo
prel. Ladas Tulaba, buvęs Vilniaus
kunigų seminarijos rektorius. Lietu-
viai laikinai įsikūrė Pietų Amerikos
kolegijoje, paskaitų klausė Grigaliaus
universitete. Buvo imta ieškoti lėšų ir
pastato kolegijai. Iš Amerikos atvy-
kęs prel. A. Briška parėmė pastato Ro-
moje, Casalmonferrat gatvėje, pirki-
mą. 1946 m. čia įsikūrė Lietuvių Šv.
Kazimiero kolegija. Oficialiai kolegija
pripažinta 1948 m. gegužės 1 d.

Kolegija – 
kaip lietuvybės židinys

Anot rektoriaus, galima išskirti
du Kolegijos gyvavimo laikotarpius –
nuo įkūrimo iki 1991 m. ir po Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo.

„Dabartinė kolegija buvo stei-
giama kaip kunigų seminarija vi-
siems lietuviams kunigams, kurie ne-
galėjo nuvykti į Lietuvą, todėl čia stu-
dentai atvykdavo iš viso pasaulio –
Vakarų Europos, Australijos, Pietų
Amerikos, JAV ir kitų kraštų rengtis
kunigystei. Vėliau, sumažėjus lietu-
vių pašaukimų, čia mokėsi ir italai,
amerikiečiai. Pastaraisiais metais
dauguma studentų buvo užsieniečiai,
beveik nebebuvo lietuvių”, – apie ko-
legijos tuometinę misiją pasakojo
kun. P. Šiurys.

Visą tą laikotarpį iki Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo kolegijoje
gyveno ir dirbo nemažai kunigų – bai-
gęs studijas pasiliko gyventi Romoje:

teol. dr. prelatas Vytautas Kazlaus-
kas, kuris labai ilgai dirbo Vatikano
radijuje, ilgametis kolegijos rektorius
ir Šventojo Rašto vertėjas dr. prelatas
Ladas Tulaba, teol. lic. prelatas Vin-
cas Mincevičius, buvęs lietuvių bend-
ruomenės pirmininku daugiau nei 40
metų, ilgametis kolegijos dvasios tė-
vas teol. dr. prelatas Stasys Žilys, ko-
legijos ekonomas kun. Antanas Jo-
nušas, kolegijos rektorius prel. Algi-
mantas Bartkus ir kiti. Tuo metu ko-
legijoje studijavo ar darbavosi nema-
žai ir kitų kilnių lietuvių kunigų, ku-
rių tarpe – dabartinis Vilniaus arki-
vyskupas kardinolas Audrys Juozas
Bačkis.

„Kadangi Lietuvos ambasada ka-
ro metais buvo uždaryta, kolegija ta-
po Lietuvos atstovybe ar lietuvybės
centru Romoje. Čia gyvenę kunigai

rūpinosi lietuviška spauda, tarpinin-
kavo pervežant ir spausdinant ‘Kro-
niką’, kuri taip pat jų pastangomis
buvo išversta į italų kalbą. Atkūrus
nepriklausomybę pirmieji ambasado-
riai, ambasados darbuotojai atvykę iš
pradžių apsistojo šalia kolegijos esan-
čioje Villa Lituania. Tad visą soviet-
metį Romoje esančioje kolegijoje buvo
puoselėjama lietuvybė ir gyvavo veik-
li lietuvių bendruomenė”, – pasakojo
kun. P. Šiurys.

Šalia Kolegijos – Villa Lituania
ir vila bei ūkis Tivolyje

Prelatas A. Briška, nupirkęs ko-
legijos pastatą (buvusį klauzūrinių
Šv. Klaros seselių vienuolyną), skyrė
lėšų nupirkti svečių namui šalia ko-
legijos. 1959 m. atsirado galimybė įsi-
gyti kitoje tos pačios gatvės pusėje
stovėjusį namą dvynį. Jis buvo atnau-
jintas, pritaikytas svečiams apgyven-
dinti ir pavadintas Villa Lituania.

Kiek anksčiau buvo įsigyta vila
studentų vasaros atostogoms Tivoly-
je, miestelyje šalia Romos, kuriam va-
dovavo prel. Kazimieras Dobrovols-
kis. Vilai priklausė nemažai žemės,
tad buvo įkurtas ir ūkis, kuris buvo
ekonominė parama kolegijai tiek
maistu, tiek kitais dalykais. Kasryt į
kolegiją būdavo pristatoma šviežių
maisto produktų. Vienu metu ūkis
net laimėjo apdovanojimą už dau-
giausia pagaminto pieno Lazio zono-
je. Keičiantis Italijos įstatymams,
ypač įsigaliojus Europos Sąjungos rei-
kalavimams, ūkis nebegalėjo toliau
veikti ir prarado savo tikslą. Taip pat
pasikeitė sąlygos ir studentams – visi,
kilę iš Lietuvos, grįždavo atostogauti
į tėviškę, mažai kas į vilą nuvykdavo.
Tivolio vila ir ūkis nebeteko savo
prasmės ir prieš keletą metų buvo
parduoti.

Dabar – nebe seminarija, 
o kunigų bendruomenės namai

Popiežiškoji Lietuviû Šv. Kazimiero kolegija Romoje
1989 m. į Romą studijuoti jau at-

vyko keli studentai iš Lietuvos, kurie
apsistojo kolegijoje. 1991 m. prie jų
prisidėjo apie 20 seminaristų ir ku-
nigų. Jie rengėsi kunigystei bei tęsė
studijas. Vėliau Lietuvos vyskupai su
Šventojo Sosto pritarimu nusprendė į
kolegiją priimti tik kunigus, siunčia-
mus į Romą specifiniam nuodugnes-
niam pasiruošimui. Tad kolegija pra-
rado seminarijos vaidmenį ir kiek pa-
sikeitė jos misija.

Kun. P. Šiurys pasakojo, jog šiuo
metu kolegijoje gyvena 9 studentai
kunigai iš Lietuvos, kurie siekia li-
cenciato ar doktorato laipsnių. Šiuo
metu baigiamas rengti naujas kole-
gijos statutas, kuris turėtų būti pat-
virtintas po kelių mėnesių. Dabarti-
nė kolegijos paskirtis – kunigų namai
arba konvitas. Anot kun. P. Šiurio,

kolegija rūpinasi, kad būtų sudarytos
tinkamos sąlygos kunigų dvasiniam
tobulėjimui bei privačioms studi-
joms, kadangi čia gyvenantys dvasi-
ninkai lanko įvairius Romos popie-
žiškus universitetus.

Antras svarbus pasikeitimas, ku-
ris įsigalios priėmus naują statutą, –
iki šiol kolegija priklausė Vatikanui,
tiksliau – Studijų kongregacijai, o pa-
gal naują statutą bus tiesiogiai pa-
valdi Lietuvos Vyskupų Konferenci-
jai. „Kolegija išlieka popiežiškąja ir
toliau, tik kaip ir visos kitos popie-
žiškosios kolegijos bus pavaldi Vys-
kupų Konferencijai. Lietuvių kolegija
pagal susidariusią padėtį pokario lai-
kotarpiu negalėjo palaikyti ryšio su
vyskupais Lietuvoje, todėl buvo pri-
imta kitokia tvarka”, – paaiškino
kun. P. Šiurys. Beje, kolegijai teisę va-

dintis popiežiškąja 1963 m. suteikė
Šventasis Tėvas Paulius VI.

Kokie didžiausi iššūkiai 
laukia pasikeitus statusui?

„Svarbiausias dabartinis mūsų
uždavinys – kad tai nebūtų savotiš-
kas viešbutis, bet kunigų bendruo-
menės namai. Siekiame puoselėti
bendruomeniškumą, kuris pirmiau-
sia pasižymi bendru suvienijančiu
dvasiniu gyvenimu – bendra malda,
šv. Mišiomis, taip pat – tautiškumu,
nes čia gyvena tik lietuviai kunigai.
Dažniausiai atvyksta studijuoti jau-
nesnio amžiaus kunigai, tad turi būti
tęsiama kunigiška dvasinė formacija.
Tuo rūpinasi kolegijos rektorius,
Dvasios tėvas, vicerektorius, deka-
nas, kurie taip pat yra atsakingi už
namus ir bendrą gyvenimą. Stengia-
mės sudaryti sąlygas savarankiškam
formavimuisi, įsitraukiant į bend-
ruomenes universitetuose, pastora-
ciją itališkose parapijose, kad kiek-
vienas būdamas Romoje galėtų pasi-
semti patirties, kurią galėtų panau-
doti grįžęs į Lietuvą”, – dalijosi min-
timis kolegijos rektorius.

Kolegija – lietuvių ar žemaičių?

Teko girdėti juokaujant, kad Šv.
Kazimiero kolegija vienu metu buvo
vadinama „Žemaičių kolegija”. O
kaip dabar? „Ne, čia lietuvių kolegija,
net pavadinime įrašyta – Popiežiškoji
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija”, –
paklaustas juokėsi rektorius. „‘Že-
maičių kolegija’ gal buvo juokais va-
dinama tuo metu, kai dauguma atvy-
kusių ir čia gyvenusių dvasininkų bu-
vo iš Telšių vyskupijos. Taip, nors da-
bar ir kolegijos rektorius, ir dvasios
tėvas yra kilę iš Žemaitijos, bet rimto
pagrindo tokiems juokams nėra. Šiuo
metu kolegijoje gyvena studentai iš
įvairių vyskupijų. Gal tai priklauso
nuo laikotarpio, pvz., pirmas rekto-
rius buvo iš Suvalkijos. Tačiau vienu
metu iš vieno krašto, kitu metu iš ki-
to krašto būna daugiau studentų. Bet
kolegija priklauso Lietuvos Vyskupų
Konferencijai, ne atskirai vyskupijai,
tad žemaitiško paso rodyti tikrai ne-
reikia”, – beveik rimtai paaiškino
rektorius.

Š. Kazimiero kolegija (k.) ir Villa Lituania Romoje. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

Atkelta iš 3 psl.    Šveicarijoje
parašydavo Marija Milvydienė iš
Davos Platz. Net iš Hamburgo, Vo-
kietijos viena kita at siųsdavo kultū-
rinių žinučių. Retkar čiais grožio,
madų, elegantiško apsi rengimo mė-
gėjos gaudavo patarimų iš mūsų pa-
sižymėjusios, amerikiečių aukštai
vertinamos profesionalės mo deliuo-
tojos Nijolės Lipčiūtės-Voke taitienės.
Kiekviename numeryje būdavo gausu
straipsnių iš moterų veiklos, kultū -
rinių žinučių.

Neignoravo moterų skyriaus nei
vyrai. Pats kultūrinio priedo redakto-
rius kartas nuo karto ką nors brūkš -
teldavo. O kalbininkas dr. Petras Jo -
ni kas, paprašytas išspręsti LDK
Birutės draugijos narių „birutietės”
ar „birutininkės” vardą, išsamiai
straipsnyje išdėstė, jog jos – „biruti-
ninkės”. Pet ras Petrutis jautriai ir
įdomiai aprašė balerinos, choreog-
rafės Violetos Ka rosaitės gausius dar-
bus, pavadindamas ją Barbe devyn-
darbe. Ir pedagogas Ignas Serapinas
parašydavo šį bei tą ir kt. Didysis to-
lerantas, įvairių pa žiūrų asmenų
didžiai gerbiamas, nuostabus visuo-
menininkas, redaktorius Leonardas
Šimutis (gal norėdamas suteikti mo-
ralinę paramą?) papasakojo, kaip

vyrai do-misi moterų skyriumi. Esą,
jam stovint ant gatvės kampo ir
laukiant autobuso, vienas vyriškis
atskleidęs „Draugą” skaitė „Moterų
gyvenimą”.

Skyrius puošėsi ir puikiu ženklu.
Puslapio kairės pusės viršuje puika -
vosi dailininkės Bronės Jasiukaity-
tės-Jameikienės dailus kūrinys: trys
moterys, dėvinčios tautinius drabu-
žius ir karūnuotos, kiekviena, ištie-
susi delną, nešė po paukštelį.

Viskam yra pradžia ir pabaiga.
Keitėsi laikai, keitėsi ir redaktoriai.
Kultūrinio priedo redagavimą perė-
mė naujai atvykęs į Čikagą  poetas
Kazys Bradūnas. Jam išėjus į pensiją,
atsirado to priedo pirmoji redaktorė
Aušrelė Liulevičienė. Nauja šluota
iššlavė „Moterų gyvenimą” iš kultū-
rinio priedo į šeštadieninį bendrą
„Draugą”.

Dirbdama pilną laiką (net 7 die-
nas per savaitę) Balzeko lietuvių
kultū ros muziejuje, o be to, jau gar-
baus amžiaus, 1992 m. apleidau
„Moterų gyvenimą”. Ir nors redak-
torė Irena Regienė siūlėsi tuomet tą
skyrių perimti ir priimti į savo gau-
saus redagavimo globą, anuo metu
buvusi vyr. redaktorė  Danutė Bindo-
kienė nutarė palikti be jo. 

40 metų su ,,Moterų gyvenimu”

Atkelta iš 4 psl. 

Filmas kurtas turint omenyje
visuomeninę televiziją ir filmo kūrė-
jai daro viską, kad filmas patektų į
visuomeninius TV kanalus. ,,Tai, –
sakė vienas iš filmo autorių, – nėra
lengva ir jiems reikalinga pagalba tai
įgyvendinti.” 

Nufilmavę gana šiurkščias, dar
„nepadailintas” scenas, parodė jas
kelioms žiūrovų auditorijoms, prade-
dant Providence Film Festival pra-
ėjusią vasarą. Filmą žiūrėję žmonės
negailėjo patarimų kino kūrėjams,
pasidalijo savo mintimis, pavyzdžiui,
pasiūlė panaudoti daugiau žemė-
lapių, surasti daugiau archyvinės fil-
muotos medžiagos apie sovietinį gy-
venimą, ką jie vėliau ir padarė.

Filmas suteikė pergalės jausmą

,,Esame labai patenkinti filmu ir
net didžiuojamės juo. Tikime, jog
papasakojome istoriją taip, kaip
mums geriausiai išėjo ir kaip galė-
jome”, – sakė tėvas O’Rourke. Tai
jam ir tėvui Gumbert suteikia per-
galės jausmą. ,,Man asmeniškai tai
buvo didelis nuotykis, – tvirtino domi-
nikonas. – Galvoju, kad esu laimin-
gas, jog buvau vienas iš tų išrinktųjų,
galėjusių papasakoti šią istoriją.” 

,,Red Terror on the Amber Coast”
(Soviet Occupation–Lithuanian Re-
sistance 1939-1993). Dokumentinis
filmas. Autoriai: Ken Gumbert and
David O’Rourke, 2008, DVD, 60:00
min. Daugiau informacijos rasite
internete adresu: 

www.domediaproductions.org

ESU LAIMINGAS, KAD GALĖJAU
PAPASAKOTI ISTORIJĄ
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 044

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Vertikaliai:
1. Maisto produktas – į žarną prikimšta mėsa. 2. Indas sijoti, rėtis. 3. Žu-

vų kiaušinėliai – delikatesas gurmanams. 4. Argentiniečių kilmės pramoginis
šokis. 5. Puošnus valdovo krėslas, jo valdžios simbolis. 6. Tuščia moteris, vai-
dinanti rafinuotą. 9. Mįslė: „Nei loja, nei kanda, o į namus neįleidžia”. Kas?
11. Prie tinklo ar meškerės kabinamas neskęstantis daiktas. 15. … darbas
(labai lengva). 16. Įrankis javams pjauti. 17. Saugotoja, prižiūrėtoja. 18. Se-
novės romėnų išminties deivė, mokslo, meno ir amatų globėja. 19. Išorinė,
priešakinė pastato pusė. 20. Sutartinis ženklas, simboliškai reiškiantis kokią
nors sąvoką arba idėją. 21. Padarinys, rezultatas. 23. A. Puipos filmas „…
gangsteriu, brangioji” (1978 m.). 24. Mums visiems reikia draugiškai … ir pa-
sikalbėti. 31. Šiltųjų kraštų driežas nelūžtančia uodega. 35. Skystis, cirkuliuo-
jantis žmogaus kūne tarp ląstelių, audinių skystis. 37. Daug … didžią naštą
pakelia. 38. Sandariai uždaroma anga. 39. Ausimis sugaunamas oro virpėji-
mas. 40. Sunki pereinamoji padėtis. 42. Ispaniškas pagarbus kreipimasis į
moterį. 43. Kuris labai stengiasi, stropus. 44. Savigynos imtynės.

Horizontaliai:
2. Smėlio grūdelis. 7. K. Donelaičio poema. 8. Akies obuolio dangalas,

akies baltymas. 10. Tam tikras paviršius ar sluoksnis, kuriame rodomas vaiz-
das. 12. Muzikinis scenos veikalas. 13. Iš Afrikos kilęs mirtinas virusas. 14.
Biblijoje – Dovydo nukautas milžinas. 18. Slapta gangsterių organizacija. 22.
Drabužis. 25. Veido dalis žemiau lūpų. 26. Bahamų sostinė. 27. Javų pėdų
krūvos. 28. Greitas gretimų muzikos garsų kaitaliojimas. 29. Į gandrą
panašus šviesiai pilkas pelkių paukštis garbiniuota uodega. 30. „Eureka!”
lietuviškai. 32. Sala Egėjo jūroje. 33. V. Žalakevičiaus filmas „Adomas nori
būti …”. 34. Sunkiai, varginančiai. 36. Negraži, šlykšti, atstumianti. 41. Lie-
tuvos karalius. 45. Stambi apgavystė. 46. Popierius kopijoms daryti. 47. Lie-
tuvių liaudies styginis instrumentas. 48. Didžiausias žemynas. 49. Aplinkybė,
įrodanti, kad kaltinamasis negalėjo padaryti nusikaltimo. 50. Svilėsių kvapas,
tvaikas.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 042 teisingai išsprendė:
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Kryžiažodį Nr. 043 teisingai išsprendė:
Vida Bučmienė, Cleveland, PH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 
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LATVIS, IŠMOKĘS LIETUVIŠKAI LATVIS, IŠMOKĘS LIETUVIŠKAI 
Kaip sodininkai rudenį įvertina

metų derlių, taip ir aš skubu pasi-
džiaugti šios vasaros darbais. Prieš
keletą savaičių baigėsi Baltų studijų
vasaros instituto (Baltic Studies
Summer Institute arba BALSSI) ren-
giami intensyvūs lietuvių, latvių ir
estų kalbų vasaros kursai, vykę
University of California Los Angeles
(UCLA). Kursai buvo dėstomi jau 15-
ąjį kartą, ir džiugu, kad domėjimasis
šiomis kalbomis neišnyko. Jau ne pir-
mus metus nuo pat BALSSI įsikūri-
mo lietuvių kalbą institute dėsto PLB
Lituanistikos katedroje University of
Illinois at Chicago studijuojantys
magistrantai ir doktorantai.

Lietuvių kalbą BALSSI šiemet
ryžosi studijuoti du studentai – abu
lingvistai, stiprių motyvų vedami,
todėl, šmaikščiai tariant, darbas ėjo
kaip iš pypkės. Po dviejų intensyvaus
darbo mėnesių vienas iš studentų,
Uldis Balodis, latvių kilmės ameri-
kietis doktorantas, parašė straipsnį
apie savo patirtį mokantis šios kal-
bos. Rašė lietuviškai, savarankiškai,
stengdamasis panaudoti naujai įgy-
tas žinias. Labai nedaug pakeistas –
ištaisytos vos kelios gramatinės klai-
dos – Uldžio straipsnis pateikiamas
skaitytojo dėmesiui.

PLB Lituanistikos katedros UIC
doktorantė, BALSSI lietuvių 

kalbos dėstytoja 
Daiva Litvinskaitė

Mano vardas Uldis ir aš esu lat-
vis. Aš užaugau Fenikse, Arizonoje,
toli nuo Latvijos. Mano seneliai,
tėvas ir įtėvis buvo karo bėgliai, kurie
vėliau gyveno Švedijoje, Vokietijoje ir
Amerikoje. Mano mama, taip pat
kaip aš, užaugo ne Latvijoje, bet jos
pirma kalba, taip pat kaip mano, bu-
vo latvių. Aš užaugau namuose, kur
visi kalbėjo latviškai ir iki penkių
metų amžiaus, kada pradėjau mokyk-
lą ir išmokau anglų kalbą, kalbėjau
tik latviškai. Bet trumpai po mokyk-
los pradžios pirmąkart pradėjau
mokytis lietuvių kalbos. Šią vasarą
dar kartą mokiausi lietuviškai inten-
syviuose kursuose Kalifornijos uni-
versitete Los Andžele (UCLA). Šiame
rašinyje norėjau jums truputį papa-
sakoti apie savo kelią atgal prie lietu-
vių kalbos ir ką reiškia latviškai
kalbančiam asmeniui mokytis lietu-
vių kalbos.

Apie lietuvių kalbą jau žinojau
nuo vaikystės dienų. Fenikse
kiekvienais metais dideliame banke,
miesto centre, būdavo tarptautinės
Kalėdos, kur kviesdavo atstovus iš
visų vietinių etninių draugijų.
Kviesdavo taip pat lietuvius, latvius
ir estus, kuriuos paprastai grupuoda-
vo kartu. Kiekviena tauta turėdavo
išpuošti Kalėdinę eglutę. Atsimenu,
kaip lietuvių ir latvių eglutės žais-
liukai atrodė labai panašiai – geo-
metrinės formos iš šiaudų ir siūlų.
Arizonos latvių ir lietuvių draugijas
jungė dar ir tai, kad viena moteris
latvių draugijoje buvo ištekėjusi už
vyro iš lietuvių draugijos. Per tarp-
tautines Kalėdas ji vaikščiodavo tarp
latvių ir lietuvių grupių kalbėdama
abejomis kalbomis. Dar atsimenu,
kokios panašios šios kalbos buvo. 

Mano giminė turi artimus ryšius
su kalbomis. Mano prosenelis buvo
dramaturgas, mano mama – buvusi
baltų kalbų filologė ir žurnalistė.
Kada mano senelė bėgo iš Latvijos
karo metu, vienintelę knygą, kurią ji

pasiėmė su savimi iš Latvijos, buvo
jos lotynų kalbos vadovėlis. Ji dar ei-
liavo latviškai ir man vaikystėje siųs-
davo latvių dainas savo laiškuose.
Todėl galbūt nėra keista, kad kuomet
man buvo septyneri metai, aš pradė-
jau mokytis lietuvių kalbos. Paėmiau
savo mamos lietuvių kalbos vado-
vėlius ir išmokau sau keletą frazių.
Dar jas atsimenu – „Mano tėvas yra
mokytojas, mano brolis yra didelis,
mano sesuo yra studentė.” Kažin kur
yra garso įrašai, kuriuose įkalbėjau
šias frazes, kai tąkart mokiausi lietu-
viškai.

Kai buvau mažas, man buvo
įdomu įvairiausi dalykai, ir tuokart
neišmokau kalbėti lietuviškai. Praėjo
metų ir kada pradėjau savo univer-
siteto studijas 1996 metais, greitai
pasirinkau lingvistiką, kaip pagrindi-
nį savo studijų objektą. Ieškojau kitų
latvių, bet mano universiteto mieste,
Tusonoje, Arizonoje, tokių neradau.
Bet man pasisekė, nes mane rado
viena vietinė lietuvė, kuri manė, kad
mano vardas yra lietuviškas. Man
neteko tuomet išmokti lietuvių kal-
bos, bet linksmai praleidau daug
savaitgalių su savo lietuvių draugais
valgant lietuvių duoną ir dėvint
,,Grateful Dead” 1992 metų Lietu-
vos olimpiados krepšinio komandos
marškinėlius.

Visada puoselėjau viltį sugrįžti
prie lietuvių kalbos ir rimtai ją
pasimokyti. Prieš keletą metų pradė-
jau savo daktaro laipsnio studijas
lingvistikoje ir pasirinkau Baltiją
kaip savo studijų objektą. Aš studi-
juoju Kalifornijos universitete Santa
Barbaroje (UCSB) ir šią vasarą buvo
laimingas sutapimas, kad aš turėjau
galimybę aštuonias savaites inten-
syviai mokytis lietuvių kalbos. Kur-
sas baigėsi prieš keletą dienų ir patir-
tis buvo nuostabi. Su savo mokytojos
Daivos Litvinskaitės pagalba išsipildė
mano vaikystės svajonė rimtai pas-
tudijuoti lietuvių kalbą. Žinoma, kad
dar laisvai nekalbu, bet dabar skaity-
damas lietuviškus straipsnius ir
rytais klausydamas Lietuvos radijo ar
televizijos laidų savo iPod’e, džiau-
giuosi, kad dabar galiu tiek daug
suprasti.

Žinoma, galbūt jums įdomu ma-
no, kaip kalbos studento ir kaip
latvių kalbos mokovo, įspūdžiai apie
lietuvių kalbą. Kaip jau jūs tikrai
žinote, mūsų kalbos yra labai pana-
šios, bet ne tiek panašios, kad galė-
tume suprasti vienas kitą kalbėdami
savomis kalbomis. Tačiau kada pra-
dėjau mokytis lietuviškai, greitai
pastebėjau visus didelius panašumus

tarp abiejų kalbų. Yra panašių žo-
džių, pvz.: lietuviškai ,,saulė, vėjas,
virtuvė”, latviškai yra ,,saule, vējš,
virtuve”. Žinoma, reikia būti ati-
džiam, nes yra taip pat daug žodžių,
kurie atrodo panašūs, bet reiškia ne
tą patį. Didžiausias skirtumas yra
žodžių kirtis. Latvių kalboje kirtis
yra kitoks negu estų ir suomių kal-
bose – beveik visada žodžio pirmame
skiemenyje. Lietuvių kalboje žodžių
kirtis yra labai sudėtingas. Nesu dar
šios kirčio sistemos visiškai įsisavi-

nęs, bet manau, kad pradedu ją
išmokti. Gramatiką mokausi galvo-
damas apie schemas ir daiktavardžių
linksniavimo lenteles, bet žodžių
kirtį išmokstu paprastai besiklausy-
damas, kaip žmonės kalba lietu-
viškai. Man patinka, kaip skamba
keletas žodžių grupių, pavyzdžiui,
bevardės giminės būdvardžiai su
kirčiu antrame skiemenyje – ‘skanu,
brangu, saldu.’ Tai galbūt nėra labai
svarbu, bet mokantis kalbas tai yra
įdomi patirtis. Studentas mokosi
naujus žodžius ir sieja kiekvieną
žodžio reikšmę su nauju garsų jun-
giniu. Bet kadangi kalbos studentas
dar laisvai nekalba nauja kalba, jam
ji yra taip pat dar garsų virtinė be
reikšmės. Todėl dabar dar galiu
džiaugtis kiekvienu nauju žodžiu,
kurį suprantu, bet taip pat galiu
džiaugtis, jeigu man patinka naujas
žodis tik dėl jo garso.

Koks bus mano kitas žingsnis?
Dar nežinau. Stengsiuosi palaikyti
savo naujas lietuvių kalbos žinias.
Planuoju klausytis Lietuvos televi-
zijos ir radijo, bandysiu skaityti lietu-
vių knygas. Bet vis tiek, nesvarbu,
kas bus, džiaugiuosi galimybe susi-
pažinti su vienintele kalba pasaulyje,
kuri yra artima giminaitė mano
kalbai.

Šių metų BALSSI studentai su dėstytojais (Uldis stovi viduryje, Daiva
Litvinskaitė antra iš dešinės).

ANTANAS PAUŽUOLIS

Reikia džiaugtis, kad lietuvių
jaunuoliai neleidžia veltui laiko, bet
siekia mokslo. Daugelis šių jaunuolių
priklauso lietuviškoms organizaci-
joms, dalis jų gal įsijungs į šių organi-
zacijų veiklą.

Šiais metais universitetus baigė
ir gavo diplomus šie jauni lietuviai,
pasiryžę nenutolti nuo lietuviškos
veiklos.

Dalia Šataitė studijavo De Paul
universitete, jį baigusi studijavo Chi-
cago School of Professional Psycho-
logy, kur gavo magistro laipsnį Psy-
chology: Clinical Counseling srityje.
Jaunystėje lankė lituanistinę mokyk-
lą. Baigusi pradinius mokslus, įstojo į
Lituanistikos pedagoginį institutą,
veikiantį Jaunimo centre. Jį baigė ir
gavo teisę mokytojauti. Nuo mažens
įsijungė į jūrų skaučių tuntą, buvo
aktyvi jo narė. Stovyklavo „Rako”
skautų stovykloje, kur ėjo įvairias va-
dovavimo pareigas. Įgijo „Gintarės”
laipsnį. Taip pat priklausė ateiti-
ninkams. Šoko tautinių šokių „Gran-
dies” ratelyje, dalyvavo tautinių šo-
kių šventėse. Gerai kalba lietuviškai.

Tomas  Šatas įstojo į jūrų skautų
tuntą ir dalyvavo stovyklose, eidamas
jam paskirtas vadovavimo pareigas.
Buvo aktyvus jūrų skautas ir pasiekė
„Jūrų budžių” laipsnį. Jaunystėje
lankė lituanistinę mokyklą. Baigęs
šią mokyklą įstojo į Lituanistikos pe-
dagoginį institutą. Institutą sėkmin-
gai baigė ir gavo teisę dėstyti lituanis-
tinėse mokyklose. Po gimnazijos bai-
gimo įstojo į Columbia College studi-
juoti Digital Media and Technology
srityje. Šalia šio techninio mokslo,
studijavo verslo administravimą. Po
įtemptų studijų baigė universitetą su
moksliniu laipsniu. Studijuodamas ir
lankydamas lituanistines mokyklas
įsijungė į „Spindulio” tautinių šokių
ratelį, dalyvavo šokių šventėse.

Universitetų baigimui pažymėti
ir kartu pasidžiaugti vaikų pasieki-
mais tėvai Milda ir Viktoras Šatai
suruošė subuvimą gražioje, me džiais
apaugusioje rezidencijoje, pakviesda-
mi vaikų mokslo draugus, gimines ir
kitus artimus asmenis.

Jauniems žmonėms linkime ne-
nutolti nuo lietuviškos veiklos ir
visur prisistatyti lietuviais, o esant
reikalui, talkinti tėvų kraštui.

Dalia ir Tomas Šatai
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Kelionei laivu įpusėjus, gavome
pasigėrėti vienu iš gražiausių Čilės
Patagonijoje Calvo fiordų. Net šeše-
tas ledynų, kiekvienas skirtingo ats-
palvio, plukdo jame įvairių formų ir
dydžio atlaužas. Iš ,,Scorpios” per-
sikėlėme į kapitono Konstantino su-
projektuotą, galintį plūduriuojančius
ledus laužyti specialų laivą. Jis ypa-
tingas dar ir tuo, kad neturi sienų,
tik stogą, o po sėdynėmis įrengta šil-

dymo sistema, pučianti karštą orą.
Buvome įspėti labai šiltai apsirengti,
bet vis tiek buvo labai šalta. Šiek tiek
pagelbėjo kapitono vaišės: karšti ir
šalti (su 60,000 metų senumo ledu)
įvairaus stiprumo gėrimai. Grožėda-
miesi fotografavome ant uolėtų pa-
krančių besiilsinčius jūros liūtus.
Kiek daug pastangų turi įdėti jau-
nikliai, kad užsikabintų ir galėtų
užlipti ant stataus ir slidaus granito!
Ten pat didžiulė Patagonijos žuvėdra
(Larus Dominicanus) džiovinosi pla-
čiai išskleistus sparnus, vandens pa-
viršiuje ,,bėginėjo” negalinčios skrai-
dyti antys (angl. flightless steamer
ducks). Gaila, kad pingvinai jau buvo
išplaukę į jūrą.

Mokslininkų įrodymu, Čilės ir
Argentinos Patagonijos ledynai tirps-
ta labai sparčiai. Tai atsiliepia kas-
metiniu jūros paviršiaus pakilimu
0.07 mm. Paskutiniuoju laiku tirpi-
mo procesas dar pagreitėjo. Manoma,
kad Calvo ir kiti ledynai, kurie tirp-

dami išsilieja ne žemėje, bet tiesiog į
jūrą, nyksta žymiai greičiau. Gali
būti, kad jie išnyks patys pirmieji.

Vienintelis ledynas, kurį galėjo-
me rankomis paliesti, buvo Bernal.
Tai įvyko paskutinę ekskursijos laivu
dieną. Išsikėlimas į krantą galėjo ir
neįvykti, nes staiga užklupo smarkūs
vėjai ir lietus. Laimei, sunkūs, juodi
debesys netrukus išsiskirstė ir sulipę
į nedideles valteles, prisiartinome

prie kranto. Kurį laiką teko eiti ak-
menimis, kuriuos sunešė iš ledyno iš-
tekanti upė, o vėliau – slidžiu, leduo-
tu smėliu, kol pagaliau atsiradome
prie ledyno purvino veido. Bernal le-
dynas tirpsta rekordiniu greičiu, kas
dvi savaites prarasdamas net 30
metrų. Iki šiol tik akimis galėję pa-
glostyti mums neprieinamus Patago-
nijos ledynus, pagaliau galėjome tar-
ti: veni, vidi, vici!

Įvykdę tolimą ir sudėtingą ke-
lionę, kokią atradome Čilės Patago-
niją? Į šį klausimą reikėtų atsakyti:
atradome ją su tankiais miškais, stip-
riai įaugusiais į uolas, su blizgančiais
baltais, pilkšvais ir melsvais ledynais,
su upėmis ir kriokliais, išsiliejančiais
nuo aukštų kalnų į įvairiaspalvius
ežerus ir jūros mėlynę. Atradome ją
tolimą, didingą, neužterštą ir nuos-
tabiai gražią. Tokia mus pasitiko
Patagonija.

Pabaiga.

Čilės fiorduose ir 
Patagonijos tyrlaukiuose

RITONĖ RUDAITIENĖ

Čilės Patagonijos tyrlaukiuose iš d.: A. Tirva, L. Tirvienė, G. Rimkienė, A. Drau-
gelis, Ir. Draugelienė, Š. Peckus, J. Peckienė, R. Rimkus, R. Rudaitienė, T.
Rudaitis.

Nr. 4

Greičiausiai tirpstantis Bernal ledynas.

Atkelta iš 5 psl.
Nors per visą gyvenimo laiką

Amerikoje buvo ir labai sunkių valan-
dų, kai norėjosi tiesiog viską mesti ir
grįžti, tačiau nuojauta kalbėjo, kad
tai – laikina išbandymų krosnis,
kurios karštį turime ištverti. Dabar
matome, kad tai buvo teisingas
sprendimas. Aštuoneri metai atsky-
rimo nuo tautos subrandino apsi-
sprendimą tiesti kultūrinius, dvasi-
nius tiltus tarp North Carolina ir
Lietuvos ir tarp lietuvių, išsisklai-
džiusių pasaulyje. Nemanau, kad čia
esame labai originalūs, tačiau pasi-
ryžę  pradėti judėti tame, ką šian-
dien turime.

Lietuva yra idealioje geografinėje
padėtyje. Mano ateities veikla bus pa-
dalinta tarp Amerikos ir Europos. O
Lietuvai visuomet skirsiu ypatingą
dėmesį. 

– Kokie Jūsų tolimesni pla-
nai, siekiai, svajonės? 

– Šie metai – ypatingi. Nesidomiu
horoskopais, tačiau skaičius ,,8” yra
naujos pradžios simbolis ir tai matau
vykstant nuo pirmųjų šių metų sa-
vaičių. Vasario pabaigoje skridau į
Lietuvą, kur po 8 metų pertraukos
vėl įrašinėjau naują autorinį džiazo
albumą drauge su žymiausiais Lietu-
vos džiazo muzikantais. Šiais metais
ten planuoju pasirodyti keliuose
muzikos festivaliuose, be to, koncer-
tuoti Lenkijoje, Vokietijoje, Izraelyje,
Kanadoje. Toliau dirbu prie dviejų
klasikinės  muzikos programų. Noriu
įrašyti savo geriausių dainų ir instru-
mentinės meditacinės muzikos albu-
mus. Mąstau apie ,,Baltic Avenue” su
lietuvių džiazo muzikantais  koncer-
tus Lietuvoje, Vokietijoje, Latvijoje ir,
žinoma, čia, JAV. Be to, kitais metais
dalyvausiu tėvo Liongino Abariaus
80-mečio jubiliejiniame koncerte
Vilniuje. Tais pačiais 2009-aisiais ir
man sukaks 50, taigi galvoju ir apie
savo jubiliejinį benefisą. Svajoju
pagaliau rasti laiko su žmona pailsėti
Bahamuose ir nuvykęs į Zarasų
rajone esančią tėvo sodybą prisival-
gyti žemuogių. 

– Sakoma, kad žmogus išgy-
venęs kažką baisaus, kuriam
tarsi suteikta  ,,antroji proga”,
tampa dar stipresniu, tvirtesniu,
daugiau galinčiu, ar galite apie
save tai pasakyti dabar?

– Ugandiečių patarlė sako, kad
baisiausias Afrikos žvėris yra ne liū-
tas, bet liūtas, kuris buvo mirtinai
sužeistas, bet išsilaižė. Be abejo, išsi-
kapsčius iš ketvirtosios stadijos vėžio,
galima teigti, kad esu stipresnis, visų

pirma dvasia. Nė vienos minutės ne-
abejojau, kad nugalėsiu, nors buvo
dienų, kai atrodžiau labiau panašus į
augalą negu į žmogų. Tačiau būtent
tomis visiško bejėgiškumo akimirko-
mis pergyvenau niekuo neužsitar-
nautos meilės prisilietimą, o tai  ir
buvo pasikeitimo pradžia. Mano
žmona, vaikai, žentas, bažnyčios
žmonės ir draugai visame pasaulyje
nuolat drąsino mane, meldėsi už
mano išgijimą. Kai po pirmo chemo-
terapijos seanso auglys gerklėje pra-
nyko 98 proc., mano daktaras, daug
matęs per savo gyvenimą, tik suplojo
rankomis ir ištarė:  tai – stebuklas.
Vėliau sužinojau, kad gydytojai man
skyrė išgyventi 6 savaites. Tai, kas
lūžta ir suauga, tampa stipriau nei
buvo. Manau, kad dabar esu stipres-
nis vidine ramybe, nes po tokio emo-
cinio uragano viskas, kas puola šiame
pasaulyje – tėra nereikšmingi, praei-
nantys dalykai. Jūs visiškai teisi,
man duota antroji proga, kuri labai
įkvepia ir įpareigoja, nes yra duota ne
dėl manęs, bet dėl tų, kuriems pa-
laiminimu esu būti pašauktas.

– Tokie gyvenimo įvykiai pri-
verčia apie daug ką susimastyti,
daug ką pergalvoti, pažiūrėti į
gyvenimą kitomis akimis?          

– Mirties ir amžinybės akivaiz-
doje įvyksta žaibiškas vertybių per-
kainavimas. Ne tai, ką įsigyjame, bet
tai, ką pasėjame  kitų gyvenimuose,
įgyja vertę. Nuogi gimstame, nuogi ir
išeiname. Turtai, kuriuos kaupiame,
lieka kitiems. Tačiau meilė, išmintis
ir tikėjimas – štai, manau, trys da-
lykai, kurie išlieka po mūsų, jei tai
atiduodame ir ugdome kitų gyveni-
muose. Didžiausia vertybė, kurią at-
radau prieš 18 metų – Amžinoji Uola
Jėzus Kristus, nesudrebėjo. Būtent
tai išlaikė ir padėjo pereiti mirties
slėnį. Visa kita buvo supurtyta iš
esmės. Su dideliu dėkingumu gyvenu
kiekvieną naują dieną, matau ir
vertinu dalykus, kurie anksčiau at-
rodė savaime suprantami gyvenimo
reiškiniai. Patyriau, koks neįkaino-
jamas turtas yra šeima: žmona ir vai-
kai, kiek jie brangesni už karjeros ar
klestėjimo aukštumas. Įsitikinau,
kad paprasta draugystė ir ištikimybė
yra stipriau už triukšmingą sėkmę ar
pripažinimą. Šis patyrimas išmokė
nugalėti bet kokią žmonių ir jų nuo-
monės baimę. Tačiau, svarbiausia –
kančioje atradau save toje pilnatvėje,
kurios anksčiau neįžvelgiau. Visa tai
sunku išreikšti žodžiais, kaip sunku
jais išreikšti patį gyvenimą. Tikiuosi,
kad tai geriau padės išsakyti muzika,
kuri šiandien skamba manyje.

Tiesti tiltus tarp N. Carolina, 
Lietuvos ir lietuvių pasaulyje

Baltic Avenue grupė.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

WANTED 2 TAILORS
FOR MEN & WOMENS

ALTRATIONS IN BARRINGTON.
847-630-6417

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Plainfield rajone nuomojamas
arba parduodamas „duplex”

($1,200 arba $164,900). Du mieg.
11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

IEÕKO DARBO

IEÕKO DARBO

* Ieškau darbo, kur galėčiau atsivesti
savo dukrytę kartu. Galiu padėti sut-
varkyti namus, prižiūrėti vaikus ar su
seneliais pabūti. Visi pasiūlymai mane
domina. Tel. 708-945-0005.

* Moteris, turinti medicininį išsilavi-
nimą, vairuojanti, gali padėti pagyve-
nusiems žmonėms pagaminti maistą,
pabendrauti, Marquette Park, Brigh-
ton Park ir aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Moteris ieško valymo darbo šešta-
dieniais pietiniuose rajonuose. Tel.
630-863-1168.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Turi žalią kortą, susikalba
angliškai, vairuoja automobilį. Tel.
773-983-2879.

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS 
33 KKAAMMBBAARRIIŲ BBUUTTAASS
MMAARRQQUUEETTTTEE PPAARRKK 

AAPPYYLLIINNKK�JJEE
Tel. 773-434-8274

The  American International School of Vilnius

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

AISV is a private school serving the international and local community
in Vilnius and offering an American and international curriculum for
Toddler through  Grade 11 students (ages 2-17).

AISV is currently seeking teaching candidates for possible employment
for the 2009–2010 school year. Candidates must be U.S. citizens, possess a
valid teaching license in the area needed by the school, and have adequete
experience and references. We are attempting to focus our recruiting efforts
and wish to begin the process of candidate selection as early as possible.

Interested persons should send a letter of introduction, resume, and cer-
tification details via e-mail to:

The American International School of Vilnius
E-mail director@aisvilnius.lt
Web Adress: www.aisv.lt

* Siūlykite darbą antradienį , ketvir-
tadienį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

* Moteris ieško bet kokio senelių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus, gali pakeisti, išleisti atostogų.
Tel.773-744-9498.
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Vietoj įžangos

Gražūs mūsų vedamieji,
Tartum jūra išsilieję,
Per du puslapius maždaug.
Ir „citatos”, kaip drugeliai,
Perlai išminties senelių,
Širdį ne vienam suspaus.

Bet gi mes ką pasakysim?
Juokas – vaistas iš dangaus,
Jeigu vykus pasakėlė –
Ant širdies jau ir lengviau...

Tad bandysime, kiek galim,
Veide šypsenos ieškot
Ir gražiai mintis sumalę,
Šį ir tą kiek papešiot.

Na, ir prašome „štukorių”
Paraityt juokų rankovę,
Ir atsiųsti Agotėlei
Gražaus juoko dovanėlę.
Ji iš anksto jums dėkoja
Ir kol kas „sudiev” tik moja.

Agotėlė

Siųsti adresu: 
I. G., 8920 West 89 Street, 
Hickory Hills, IL 60457

Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

Vai, vai
Išeinu aš vieną rytą
Krautuvėn pasidairyti –
Reikia batų ir sijono
Ir dar kokio nors žipono.

Bandau vieną, bandau kitą,
Darosi graudu ir pikta –
Gal pritrūko medžiagos?
(Sunkūs juk laikai atėjo.)
Niekad tokio trumpo
Nemačiau aš sijonėlio.
(Tiktų gal anūkės lėlei.)
O jau „decolte” – vai, vai!
Čia kažkas jau negerai...

Einu batų pažiūrėti,
O ten padai tik skylėti,
Su virvelėm surišti...

Tai džiaugiuos namo parėjus,
Sakau vyrui: – Ar matai,
Pilna liko piniginė,
Nesakyk: – Tu netaupai!

Agotėlė

NUSIŠYPSOKIMNUSIŠYPSOKIM

MUITININKAS

– Ar jūs turite ką apmokestinti? – paklausė
muitininkas keleivę.

– Ne, nieko!
– O kas šiame ryšulyje?
– Tai maistas šuniui!
– Galiu pasižiūrėti?
– Prašau.
– Juk ten megztinis, magnetofonas ir konjako

butelis, negi juos šuo ės?
– Jei neės, tai jo nepriversiu – atsakė ponia.

BENZINAS

– Sakykite, kiek lašas benzino kainuoja?
– Nieko.
– Tai prilašinkite man penkis litrus.

MAŽOS PORCIJOS

– Kodėl jūsų tokios mažos porcijos? – klausia
svečias stoties restorane padavėjos.

– Kad keleiviai nepavėluotų į traukinį!

JŪRININKAS

Pasigėrė patyręs jūrininkas ir eidamas namo
įvirto į griovį. Pastebėjęs policininkas bandė jį iš-
traukti, bet jūrininkas spyrėsi sakydamas:

– Pirmiausia gelbėk moteris ir vaikus! Aš dar
galiu palaukti.

GUDRUS KVAILYS

Ortonos pašte, Italijoje, ilgai  gulėjo toks laiš-
kas: „Kvailiausiam Ortonos advokatui”. Pagaliau
atsirado vienas advokatas ir paėmė šį laišką. Jame
rado 200,000 lirų su rašteliu: „Jūs nesate toks
kvailas, kaip galvojate.”

Parengė  
Stasys PrakapasMoteris ir veidrodis. Iš 1981 m.

,,Draugo” ,,Spygliai ir dygliai”.

Prieš Jus bandymas atgaivinti ilgus metus
,,Draugo” kultūriniame priede ėjusį humoro ir
satyros skyrelį ,,Spygliai ir dygliai”. Todėl ir pa-
vadinome jį ,,Spygliai ir dygliai II”. Ar mums tai
pavyks ir kaip, priklausys ir nuo Jūsų, skaitytojų.
Lauksime kritikos, pasiūlymų ir juokų. 

Redakcija
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LIETUVOS MOKSLININKUI IŠEI VIJOS KULTŪRINIS
PALIKIMAS VIS DAR YRA LABAI SVARBUS

Neseniai Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre (LTCS) stažavosi lite-
ratūlogė Žydronė Kolevinskienė.
Vieną dieną radome laiko pasikalbėti.

– Jūs darbuojatės Vilniaus
pe dagoginiame universitete (VPU).
Mums Vilniaus pedagoginis uni-
versitetas nebe naujiena. Anks -
čiau LTCS stažavosi Jonas Dau -
taras ir Juozas Skirius. Beje, mū -
sų bendradarbės Skirmantė Mig -
linienė ir Kristina Lapie ny tė-Ba -
reikienė šio universiteto absol -
ven tės, o man pačiam teko mo -
kytis Pedagoginio instituto
(Klai pėdoje) pavyzdinėje mokyk-
loje. Taigi, galima sakyti, jog
esame savotiškai savi, ar ne?

– Taip, iš tiesų esame savi. Man
buvo labai džiugu Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centre atrasti tiek ar ti -
mų žmonių. Be to, ir Jūsų profesorius
Jonas Račkauskas glaudžiai susijęs
su Vilniaus pedagoginiu universitetu
– yra universiteto garbės daktaras.
Taigi dar savesni tarp savų...

– Jūsų atvykimo į Čikagą
pagrindinis tikslas  – surinkti rei -
kiamą medžiagą ir parašyti kny -
gą apie JAV gyvenančias lietuvių
moteris rašytojas, tiesa?

– Taip, tiesa, toks yra mano vieš-
nagės Čikagoje tikslas ir uždavinys.
Do mėdamasi išeivijos literatūriniu
gyvenimu, didžiausią dėmesį savo ty -
ri nėjimuose skiriu kūrėjoms mote -
rims – tiek prozininkėms, tiek poe -
tėms. Jų kūrybos aptarimui, gyveni -
mų ir tekstų paralelėms ir bus skirta
mano būsima monografija. Tik ne -
klaus kit knygos pavadinimo, nes jo iš
tiesų dar nė nežinau...

– Manyčiau, jog domitės ne
tik dar gyvenančiomis, bet ir am -
žinybėn išėjusiomis rašytojomis?

– Mano domėjimasis, greičiau, ir
prasidėjo nuo pastarųjų. Stimulas
tam buvo, manyčiau, pakankamai
sva  rus: 1996-ųjų metų vasarą Vil -
niaus pedagoginio universiteto Li tua -
nistikos fakultetą, kuriame aš ir dir -
bu, pasiekė rašytojos Nelės Mazalai -
tės (1907–1993) asmeninis archyvas
(laiškai, rankraščiai, mašinraščiai,
užrašų knygelės). Šį prozininkės pa -
likimą VPU profesoriui Albertui Za -
latoriui, asmeniškai pažinojusiam N.
Mazalaitę, iš Brooklyn persiuntė Sa-
lo mėja Narkeliūnaitė. Vėliau šį ar-
chyvą globojo kita mūsų fakulteto
profesorė – Aldona Vaitiekūnienė. O
nuo 1999 metų, nuo mano doktoran-

tūros stu dijų pradžios, N. Mazalaitės
fondą „priglobiau” aš. Ir mano diser-
tacija buvo skirta šios rašytojos kūry-
bai ap tarti – „Nelės Mazalaitės pasa-
kojimo ypatumai”. Skaitant, tyrinė-
jant epistoliarinį palikimą, užsimezgė
mano pa žintis ir su daugeliu kitų N.
Maza laitės kartos literatūros ir kul-
tūros žmonių. Taip aš sau „atradau”
Kot ryną Grigaitytę, Gražiną Tulaus-
kaitę-Babrauskienę, Petronėlę Orin-
taitę, Karolę Pažėraitę ir kt.

– Beje, ar Jums rūpi visos iš -
eivijos rašytojos, ar tik pačios žy -
miausios?

– Be abejonės, man asmeniškai
rū pi visos išeivijoje rašančios, kurian -
čios moterys. Tačiau monografija – ne
enciklopedija: praktiškai nėra gali -
mybių aptarti visų rašytojų. Todėl
nori nenori tenka daryti atranką.

Negalėčiau taip drąsiai teigti, kad
man rūpi tik pačios žymiausios, nes,
žinote, tas žymumas, žinomumas
kartais gali būti labai sąlygiškas. Pag -
rindinis atrankos kriterijus greičiau
buvo kitas, susijęs su identiteto, savo-
sios tapatybės suvokimo problema.
Skaitydama išeivijos moterų grožinę
kūrybą, jų laiškus, pirmiausia ieškau
to išreikšto (ar neišreikšto, tada klau-
siu – kodėl?) ,,aš” – ,,aš moteris, aš
lietuvė, aš kūrėja”. Šalia to gali būti
ir daugybė kitų saviraiškos formų,
pa  vyzdžiui, aš-dukra, aš-motina, aš-
sesuo, aš-žmona ir t. t. Tai štai man
labiausiai ir rūpi pažvelgti, kaip tos
pačios įvairiausios saviidentifikacijos
formos sąveikauja, kokias prasmes
jos atveria skirtingų žanrų tekstuose
(pvz., grožinėje kūryboje, laiškuose ir
pan.). Todėl, be jau anksčiau minė tų
autorių, mano dėmesį yra pritrau kusi
Alės Rūtos, Birutės Pūkelevičiū tės,
Eglės Juodvalkės, Julijos Šva bai tės-

Gy lienės proza, Vitalijos Bogutai tės
poe zijos knygelės. Paminėčiau ir Ma -
rijos Kuhlmanienės knygą ,,Įsibro -
vėlė”, Nijolės Jankutės ,,Saulėg rąžų
tvaną”, Stasės Vanagaitės-Peterso -
nienės „Trijų vaizdelių pynę” ,,Nu -
laužta šaka”, Rūtos Klevos-Vi džiū -
nienės novelių knygą ,,Vieno vakaro
me lancholija”.

– Lietuvių išeivijoje, ypatin-
gai Šiaurės Amerikoje, yra rašy-
tojų (vyrų ir moterų), rašančių
anglų kalba. Man regis, kad to -
kių, angliškai ra šančiųjų, yra ke -
liolika. Kažin, ar ne reikėtų su -
sidomėti ir tokiais rašytojais, ar
bent užsiminti Jūsų ruošiamoje
knygoje?

– Visiškai pritariu šiai Jūsų min -
čiai. Tačiau yra viena problema – mes
Lietuvoje galbūt per mažai žinome

apie čia kuriamą jaunųjų literatūrą
anglų kalba. Žinome, kad ji turėtų
būti, ir yra, dar vieną kitą pavardę
galime įvardyti – bet tai ir viskas.
Čia, galbūt, ir pati išeivija galėtų dau-
giau rūpintis, kad tų angliškai ra šan -
čiųjų kūryba pasiektų Lietuvą. Aš at -
kreipiau dėmesį į vienos iš jų – į Ire -
nos Mačiulytės-Guilford – knygas
(pvz., ,,Prisilietimas” jau yra išvers -
tas ir į lietuvių kalbą), kurias Lietu -
voje gauti yra tikrai nelengva. Jau
bū dama čia, svečiuodamasi Lituanis -
tikos katedroje Univer sity of Illinois
at Chicago suradau dar kitą vardą –
Sil via Foti ir jos knygą ,,Skulldug-
gery”.

– Sakykite, ar Jums pavyko
LTSC archyve surasti pakanka-
mai reikiamos medžiagos Jūsų
ruošiamai knygai?

– Iš tiesų esu labai dėkinga ar -
chyvo žmonėms, ypač direktorei Skir -

mantei Miglinienei, be kurių pagal-
bos būčiau sunkiai išsivertusi. Jūsų
archyve sukaupti didžiuliai turtai.
Me džiagos radau, įdomios, naudingos
ir intriguojančios. Dabar svarbiausiu
uždaviniu lieka – tos surinktos ar chy -
vinės medžiagos apdorojimas, su si s -
te  minimas.

– Kas bus Jūsų knygos leidė-
jas ir kada galima tikėtis knygos
pasirodymo?

– Iš tiesų dar negalėčiau nieko
kon kretaus dėl leidybos pasakyti.
Akys, aišku, krypsta į gimtojo univer-
siteto leidyklą. Tokio pobūdžio kny-
gas leidžia ir Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto leidykla. Manau,
kad knyga galėtų pasirodyti po poros
metų. Kol kas vyksta kaupiamieji
darbai.

– Man atrodo, kad pastaruoju
metu Lietuvoje padidėjo dėme -
sys išeivijoje gyvenantiems rašy -
to jams ir apskritai Lietuvos iš -
eiviams. Ar aš teisingai galvoju?

– Manyčiau, kad domėjimosi išei -
vija „viršūnė” buvo atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę. Pastaruoju metu
dė mesys išeivijos kūrėjams mažėja,
slopsta. Galbūt taip yra dėl to, kad
beveik visas išeivijos kūrybinis paliki-
mas jau sugrįžo į Lietuvą. Šiandieni-
nis skaitytojas nesunkiai suras visų,
anuomet draustų rašytojų kūrinius,
jų analizes. Tačiau mokslininkui išei -
vijos kultūrinis palikimas, literatū -
rinė raida vis dar yra labai svarbi. Šis
kontekstas yra būtinas ne tik nag -
rinėjant vieno ar kito rašytojo kūry-
bą, bet ir bandant suprasti daugelio
šiandienos literatūros reiškinių išta -
kas. Be to, dažnu atveju tiesiog jauti
pareigą kalbėti, rašyti, daryti tai, ko
be tavęs galbūt niekas ir nepadarys.
Galbūt dėl šios priežasties šiandien
Lietuvoje daugelis literatūrologų
skai tytojams sugrąžina, iš užmaršties
prikelia išeivijos rašytojus, kritikus,
redaktorius, leidėjus ir šiaip menui
svarbius žmones (Laimutės Tidikytės
knyga apie Juliaus Kaupo gyvenimą
ir kūrybą, Dalios Kuizinienės tyri nė -
jimai apie literatūrinį gyvenimą sto -
vyklų laikotarpiu, Indrės Žekevičiū -
tės-Žakevičienės monografija apie
Vladą Šlaitą ir kt.).

– Ačiū už pasikalbėjimą. Lin -
kime sėkmingai užbaigti knygą.
Geros Jums kelionės į Lietuvą ir
iki malonaus pasimatymo. 

Kalbino Petras Petrutis

Petras Petrutis ir Žydronė Kolevinskienė kalbasi Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre, Čikagoje.                                     Skirmantės Miglinienės nuotr.

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMUI ARTĖJANT
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir

kūrybos simpoziumas (PLMKS) artė-
ja vis spartesniais žingsniais. Padė -
kos dienos savaitgalį – lapkričio 26-30
d. – į Čikagos priemiestyje (Lemont,
IL) esantį Pasaulio lietuvių centrą iš
įvairių pasaulio šalių susirinks kone
po ra šimtų mokslininkų, kurie skai -
tys paskaitas iš savo mokslinės sri-
ties, dalyvaus diskusijose plenari nių
sesijų metu, pasidalins žiniomis ir
patirtimi. PLMKS, šiemet šven čian  -
tis 40 metų sukaktį, ruošiamas kas
ketveri metai nuo 1969-ųjų. Jo pra -
džia buvo Čikagoje. Lietuvai at kū rus
nepriklausomybę simpoziumai pa kai -

tomis ruošiami Amerikoje ir Lietu-
voje. Tai gera proga bendradarbiauti
užsienyje gyvenantiems ir Lie tuvos
mokslininkams. Šiemetinis – ke tu-
rioliktasis – mokslo ir kūrybos sim -
poziumas nėra išimtis: jame žada
dalyvauti mokslininkų iš JAV, Kana -
dos, Lietuvos, Vokietijos, Šveicarijos,
o mokslinių bei plenarinių sesijų te -
mos apims visas svarbiąsias mūsų gy -
venimo sritis, atsakys į daugelį mums
rūpimų klausimų. Tereikia tikėtis
gau saus lietuvių visuomenės dėmesio
ir dalyvavimo simpoziumo renginiuo -
se.

Nors plenarinių sesijų sąrašas

dar nėra visiškai užbaigtas, tačiau
jau dabar galima paskelbti, kad XIV
PLMK simpoziume numatomos šios
plenarinės sesijos:  ,,Žalios planetos ir
pasaulinės energetikos plėtros iššū-
kiai technologijai ir ekonomijai: šiuo-
laikinė pasaulinė padėtis ir sąskam-
bis Lietuvoje”;  ,,Lituanistinis švieti-
mas išeivijoje ir jo ypatumai – tikslai,
metodai, bendrumai ir skirtumai”;
,,Aplinkosaugos iššūkiai sąryšis su
ver s lų pasauline perspektyva ir gali -
mybės Lietuvoje”; ,,Visuomenės svei -
katingumas, medicininis gyventojų
aprūpinimas įtakojančių sąlygų ir
sprendimų pasėkoje; iššūkiai medici-

nai; pasaulinė ir Lietuvos patirtis”;
,,Lietuvių kalba ir literatūra”; ,,Lie -
tuvių archyvai, bibliotekos, galerijos
ir muziejai išeivijoje pasauliniu mas -
tu”; ,,Teisė, valstybė ir tauta: jų der -
mė (santykis, ryšys)”; ,,Lietuvių dva -
sinio paveldo poveikis XXI a.”; ,,Mok -
s las, informatika ir verslo įtakojimas:
pasaulinė perspektyva ir ryšys su
Lie tuva”; ,,Sovietų represijos Lietu -
voje ir jų psichologinės pasekmės po
50 metų”; ,,Lietuvos ekonomika, že -
mės ūkis, biokurai: jų stovis ir atei -
ties perspektyvos”.

XIV PLMKS informacija



DRAUGAS, 2008 m. spalio 25 d., õeõtadienis                           15

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-GaidasSERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Margumynai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALDONA DAUKUS
BARCUS

Mūsų mylima motina mirė 2007 m. spalio 21 d., sulaukusi 84
metų.  Amžinajam poilsiui palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Gimė Detroit, MI. Ilgus metus gyveno Čikagoje.
Giliai nuliūdę liko: sūnūs Terry ir Michael Engle, duktė Sofija

Daukutė, buvęs vyras Feliksas Daukus.
Velionė buvo duktė a. a. Sophie Laurinavičiūtės ir Augusto

Barcus, žmona a. a. Willard Engle.
A. a. Aldona buvo redaktorė jos mamytės Sophie Barcus įkurto-

je radijo programoje „Lietuvos aidai”, kurioje išdirbo 55 metus, buvo
Čikagos Lietuvių Moterų klubo narė, Lietuvių Tautinių kapinių
direktorė; priklausė  BALFui bei daugeliui kitų organizacijų.

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime.

Eichstaett’o (Vokietijoje) lietuvių gimnazijos pirmos lai-
dos absolventui

A † A
inž. PRANUI NARIUI

išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, skaudžios netekties valandoje
gilią užuojautą reiškia jo žmonai GINTRAI ir visiems
kitiems jo artimiesiems, tą laidą kartu baigę bendrakla-
siai  draugai.

Spalio 24–25 dienomis Vilniaus
Keistuolių teatro scenoje – jau antro-
ji šį sezoną premjera. Tai detektyvi-
nis žiaurių romansų spektaklis
„Išėjau aš stotin”, režisuotas Vytauto
V. Landsbergio. Spektaklyje vaidina
Darius Auželis, Viola Klimčiauskaitė,
Agnė Sunklodaitė, Vytautas Rašimas,
Dalius Skamarakas. Scenografė ir
kostiumų dailininkė – Ramunė
Skrebūnaitė.

Spektaklio „Išėjau aš stotin”
veiksmas vyksta apleistame, o ka-
daise buvusiame prašmatniame ge-
ležinkelio stoties restorane. Jame
vienam vakarui susirinkę buvę dar-

buotojai naujai išgyvena praėjusius
laikus, skaudulius, viltis ir neviltis,
taip siekdami išsiaiškinti neįmintą
praeities paslaptį.

Spektaklyje greta romansų žiū-
rovai išgirs ir šiurpias istorijas iš
Jono Basanavičiaus tautosakos rinki-
nio „Iš gyvenimo vėlių ir velnių”.
Klausiama, kodėl pasirinktos šiurpą
keliančios istorijos, spektaklio kūry-
binė grupė tikina, kad tai dėl noro
pasijuokti iš dabarties mene bei
gyvenime klestinčio žiaurumo. Spek-
taklis randasi kaip atsvara jam, kaip
didelis noras sukurti džiugesio ilgesį.

Alfa.lt

Romansų intrigos ir detektyvai atgyja
Keistuolių teatre 

Filme atgaivintas lėlinės animacijos 
pradininko gyvenimas 

Lietuviško kino mėgėjus jau grei-
tai nudžiugins naujas dokumentinis
filmas „Vabzdžių dresuotojas”, supa-
žindinsiantis su pirmuoju Lietuvos
kinematografininku, lėlinės animaci-
jos žanro pradininku Vladislavu
Starevičiumi.

„Vabzdžių dresuotojas” pasakoja
apie kino alchemiko ir stebukladario
V. Starevičiaus gyvenimo bei kūrybos
kelią, kuriuo veda specialiai filmui
sukurti lėlinės animacijos personažai
– Liūtė ir Vabalas. Jie atgyja tarsi iš
paties V. Starevičiaus filmų, kuriuose
knibždėte knibžda vabzdžių, paukš-
čių bei žvėrių. Filmo intriga – neti-
kėtinai užsimezgus meilės istorija.

„Filmo idėja brandinta beveik
devynerius metus. Visada maniau,
kad lietuviško kino ateitis – tarp-
tautinė produkcija. Ieškojau temos,
kuri sudomintų ne tik Lietuvos, bet
ir pasaulio žiūrovus. Genialus kino
kūrėjas V. Starevičius savo kūrybos
kelią pradėjo Lietuvoje, vėliau dirbo
Rusijoje, o po revoliucijos emigravo į
Prancūziją. Kas gali būti įdomiau nei
dirbti su tokia medžiaga. „Vabzdžių
dresuotojas” – tai tarptautinis pro-
jektas, kuriam vadovavo lietuvių
kompanija ‘Era Film’, – sako filmo

prodiuserė ir idėjos autorė Rasa
Miškinytė.

Kūrybinės dokumentikos filmas
„Vabzdžių dresuotojas” sudomins
tiek pasaulį dar tik tyrinėjantį vaiką,
tiek racionalius suaugusiuosius.
Filme mintimis apie V. Starevičiaus
kūrybą dalinasi žinomas kino kri-
tikas Skirmantas Valiulis, animacijos
bei kino ekspertai. Aktoriui Gedi-
minui Girdvainiui teko subtilus ste-
buklinio pasaulio šeimininko vaid-
muo. Filme itin svarbūs lėliniai per-
sonažai. Viena iš jų Liūtė – autentiš-
ka V. Starevičiaus lėlės kopija. Žais-
mingas Vabalas – dailininko Rimanto
Rolia kūrinys.

Dokumentinis filmas „Vabzdžių
dresuotojas” sukurtas kartu su „SE-
MA-FOR Film production” (Lenkija),
NFK (Japonija), AVRO (Nyderlan-
dai), „YLE Co-productions” (Suo-
mija), DR-TV (Danija), SVT (Švedi-
ja), NRK (Norvegija), TSR (Šveicari-
ja), ETV (Estija), LRT (Lietuva).

„Vabzdžių dresuotojas” jau paro-
dytas kino festivaliuose Rygoje, Kar-
lovy Varuose, Maskvoje. Spalio ir lap-
kričio mėnesį filmą pamatys Liubeko,
Leipcigo, Taivanio ir Talino kino
mėgėjai.                                 Alfa.lt
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�,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus
proga ruošiamai knygai paremti aukojo:
po 100 dol.  Vytautas Janulaitis ir
kun. Vytas Memėnas. Po 50 dol. auko-
jo  Apolonija Andrašiūnas, Jonas ir
Vida  Maleiškos, Jonas  ir Stasė
Šiaučiūnai.   Nijolė Urba aukojo 35
dol. ,,Draugo” vadovybė nuoširdžiai dė -
koja visiems aukotojams.  Aukų ir lei-
dinio užsakymo čekius prašome siųsti:
,,Drau gas”, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

�Gediminas ir Irena Bliūdžiai iš
Lake Barrington, IL, negalėdami daly-
vauti ,,Draugo” vajaus pokylyje, šia
proga aukoja 150 dol. ,,Draugo” vado-
vybė nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką.

�Šv. Mišios už a. a. Algį Stankų-
Saulaitį bus aukojamos sekmadienį,
lapkričio 9 d., 6 val. v. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje. Kviečiame visus
draugus prisiminti jį bendroje maldoje.

�Lapkričio 1 d., šeštadienį, 7 val.
v. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton
Park – Vėlinių vakaras-koncertas.
Prog  ramoje: dalyvaus: kun. Jaunius
Kelpšas, Jūratė ir Rimantas Grab -
liauskai, Daiva, Edmundas ir Vir gi -
nijus Švabai, Jeronimas Vita vičius,
Ne rijus Gležeckas, Dalia Sokienė,
Evaldas Girdžiūnas.

�Lapkričio 1 d., šeštadienį, po
4 val. p. p. šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
vyks Vėlinių apeigos. Kviečiame daly-
vauti.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčioje, 6812 S. Wash te naw
Ave., Chicago bus atliekamas Cheru -
bini Requiem C-minor (1816 m.). Kon -
certe dalyvauja Lincoln Cham ber
cho ras ir orkestras (dirigen tas Timo -
thy Woods). Bilietų kaina – 15 dol.
Koncerto dieną prie įėjimo durų – 20
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 815-
806-0066 arba: 

lincolnchamberproductions.org

�Vėlinių susikaupimo apeigos
vyks š. m. lapkričio 2 dieną, sekma-
dienį, 1 val. p. p. prie įsteigėjų pamink-
lo Čikagoje, ties Pulaski ir 111 gat-
vių sankryža. Apeigas organizuoja ir
re mia Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
skly pų savininkų draugija. Religines
apeigas atliks kapinių direktorius
kunigas Jonas  Kuzinskas. Šventėje
dalyvaus Šaulių organizacijos atsto-
vai, ,,Lituanicos”  skautai.   Kviečiame
lie tuvius kuo gausiau dalyvauti Vė-
linių – mirusiųjų atminimo šventėje,
kad galėtume parodyti vyskupijos
vadovams, jog Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse bus visą laiką laikomasi
tau tinių ir religinių tradicijų, kad
mes gerbiame savo artimųjų ir pro-
tėvių atminimą maldomis ir žvakelių
uždegimu.

�Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 1
val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, įvyks Zarasiečių
klubo metinis susirinkimas.

�Suvalkiečių klubo metinis
susirinkimas įvyks lapkričio 13 d.,
ket virtadienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”,
2711 W. 71st Street, Chicago, IL.

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai!
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago.
Meninę programą atliks Lietuvių
ope ros so listai ir choras. Kokteiliai –
6:30 val. v., programa – 7:30 val. v.,
vakarienė – 8 val. v. Bilietus įsigyti
galite tel. 773-501-6573 (E. Abli n -
gytė); telefonais 630-257-6481 ir 630-
247-4422 (V. Sav rimienė) arba ,,At -
lan  tic Ex press” (šalia ,,Sek lyčios”)
tel. 773-434-7919.

�Kviečiame atvykti į Vytauto
Di  džiojo Šaulių rinktinės namus!
(Ad resas: 2417 W. 43th Street, Chi -
cago, IL). Lapkričio 15 d. 7 val. v.  sa -
vo dra bužių kolekciją ,,Kartą Ame -
rikoje...” rodys rūbų dizainerė Vida
Leonavičiūtė-Insodienė iš Lietuvos.
Ren ginyje dalyvauja dainų ir šokio
teatras ,,Pasaka”. Kaina – 30 dol.
Dau giau informacijos tel.: 773-875-
4532 (Lina Margalavičius) arba 630-
853-2488 (Živilė Ramašaus kie nė).

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap-
kričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras
,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas.  Dalyvaudami parem-
site PLC Jaunimo rūmų salės apšvie -
timo įrangos vajų. Bilietai: suaugu-
siems – 10 dol., moksleiviams ir vai -
kams – 5 dol., 12 v. p. p. bus galima
nusipirkti pietus. Koncerto pra džia 1
v. p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�Šakių klubo metinis susirin ki -
mas įvyks lapkričio 20 d., ket vir ta -
dienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st Street, Chicago, IL.

�Koks išeivijos lietuvių sukaup-
tų archyvų, bibliotekų, galerijų, mu -
ziejų ilgalaikis likimas? Kaip juose
saugomi mūsų meno bei kultūros lo -
biai vertintini pasauliniu mastu?
Šiais klausimais bus išsamiai pasi -
sakyta XIV Pasaulio lietuvių mokslo
ir kultūros simpoziume, Padėkos die -
nos savaitgalį vyksiančiame Pasaulio
lietuvių centre (Čikagos priemiesty-
je), Lemont, IL. Plenarinės sesijos:
,,Lie tuvių archyvai, bibliotekos, ga -
lerijos ir muziejai išeivijoje pasauli -
niu mastu” vadovė ir organizatorė –
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Dalė Lukienė; kiti pranešėjai: Daiva
Barzdukienė (JAV), dr. Rolandas
Kvietkauskas (Lietuva), Kristina La -
pienytė-Bareikienė (JAV), dr. Linas
Saldukas (Lie tuva), Mindaugas Žoly-
nas (Lie tu va).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Čika-
goje aukojo: $200 Irena Rasys. $100
Victoria Karaitis, Petras Pagojus. $50
Antanas Girnius, Aniceta Januš -

kienė, Juozas Kazickas, Stefa Šid-
lauskienė, Rimvydas  Sidrys, Ema
Žiob rienė. $35 Domas ir Ada Mi -
siulis. $30 Algirdas Čepėnas, Al -
girdas ir Regina Dapkus, Ona Kar -
tanas, Albinas ir Gražina Reške -
vičius, Valerija Vaičjurgienė. $25 Kos -
tas Norvila, Zenonas Obelenis. $20
Vitoldas Gruzdys, Jonas Jod walis,
Jur gis ir Gerda Leskauskas. $10 Zig -
mas ir Virginia Grybinas. Dė kojame
visiems rėmėjams. „Kara liaučiaus
krašto lietuvybei”, 1394 Middle -
burg, Ct., Naperville, IL 60540-
7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:
tęsiant vaikų metinę paramą Jaunu -
tis ir Dalia Gilvydžiai $240, Augus -
tinas ir Vida Tijūnėliai $240,
Barbara Plikaitis $240, dr. Algirdas
ir Ra minta Marchertai $480 ir $600
studentės paramai; Donatas Tijūnėlis
$250. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf

St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” spalio mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius:
$1,200: Arizonos apylinkės Lietuvių
Bendruomenė. $450: A. ir V. Valavi-
čiai, Chicago, IL. $300: Sophia Pum-
putis,  Downers Grove, IL. $200: Al-
dona Šmulkštienė, Chicago, IL. $150:
Margaret Towers, Wilmington, DE;
Jeanne Dorr, Riverton, NJ; Diane
Evans, Paget PG, Bermuda; Elena
Jasaitis, St. Petersburg, FL; Paul Va-
dopalas, Palo Alto,  CA; Karin Marie
Kirsch, Evansville, IN; Mary Mazins
Sullivan, Oxford, CT; Julia Danta,
Exton, PA.

A. a. Egidijaus Žilionio atmi-
nimui pagerbti – $815 aukojo gi-
minės, draugai ir pažįstami.

A. a. Egidijaus Žilionio atmi-
nimui pagerbti – $100 aukojo Jere
ir John Hanchak.

A. a. Egidijaus Žilionio atmi-
nimui pagerbti – $30 aukojo Eli-
zabeth  Barker.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
globos komitetas (Lithuanian
Orphan  Care, Inc.), 2711 West
71st  St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

Mus pasiekė žurnalas ,,Pensinin -
kas”, kurį leidžia JAV LB Socialinių
reikalų taryba. Rugsėjo-spalio  mėne-
sio numeris gausus rudeniškų mo ty -
vų: redaktorė Danutė Bindokienė
džiaugiasi rudenį atgijusia lietuviška
veikla, pasakoja apie duoną, kurios
kepimas Lietuvoje  buvo labai svar-
bus įvykis. 

Ruduo taip pat primena, kad
svei kata – brangiausias turtas, tad
ru deninio ,,Pensininko” puslapiuose

ra site ži nių, kaip apsisaugoti nuo slo-
gos, at si  kra tyti antsvoriu ir ar verta
skiepy tis nuo gripo ir t.t. 

Skyrelyje ,,Šis bei tas” prisime-
nama vasarą vykusi olimpiada, kal -
bama apie artėjančius prezidento
rin kimus, paminima šiurpi sukaktis,
kai prieš 63 metus Japonijoje buvo
numestos dvi atominės bombos.
Įdomu pasiskaityti ir apie tai, kas
vyko pasaulyje prieš šimtą metų.

O koks ,,Pensininkas” be Žalia -
nykščio. Perskaitę šio žinovo pusla -
pius žinosite, kaip prižiūrėti žolę,
kaip pasiruošti žiemai ir tai, kad jau
pats laikas sodinti gėlių svogūnėlius.
nepavėluokite, kitaip svogūnėliai ne -
spės įleisti šaknų.

Julija šį kartą skaitytojams išduos
paslaptį, kaip pasigaminti brokolių ir
pomidorų užkepą bei viščiuko sa -
lotas.

Gausu žurnale rudeniškų eilė -
raščių, smagus ,,Linksmiau” sky re-
lis, įdomūs skaitytojų laiškai.

Prenumerata metams – 15 dol.,
nu merio kaina – 1.50 dol. Žurnalas
leidžiamas kartą per 2 mėnesius.

Paruošė L. A.

Spaudos apžvalga 

www.draugas.org


