
Vilnius (ELTA) – Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė
spalio 3 d. Vilniuje susitiko
su užsienio lietuvių kultūros
centrų ir bendruomenių at-
stovais, dalyvaujančiais Lie-
tuvoje surengtuose moky -
muo se.

Kartu su užsienio lietu-
viais Prezidentė mokėsi liau-
dies dainų, žaidimų ir šokių,
taip pat apžiūrėjo tautinių
kostiumų parodą bei padėko -
jo Lietuvos liaudies kultūros
centrui už unikalaus paveldo
išsaugojimą. Šalies vadovei
buvo pristatyta 2014 m. vyk-
siančios Dainų šventės ,,Čia
mūsų namai” programa, ku-
rios globėja ji yra.  – 2 psl.

Vilniuje ,,atidengtas” simbolinis paminklas J. Basanavičiui prie Signatarų namų.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Kiekvieną šeštadienį Lemonte – 

Čikagos lietuvių krepšinio lygos kovos 

Prezidentė susitiko su užsienio lietuvių kultūros atstovais

Dainius Ruževičius

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate paskutinį rugsė jo šeštadienį
sužaistos septynerios rungtynės, kuriose

pergales iškovojo – „Lituanicos”, „Radviliškio” ir
ČLKL debiutantės „M Brothers” komandos. Vi-
sos jos 11-ajame ČLKL čempionate dar nepaty rė
pra laimėjimo kartėlio.

Visas tris pergales per trejas čem pionato
rungtynes iškovojusi „Li tuanicos” komanda tvir-
tai žengia turnyrinės lentelės viršūnėje. Pir-
maujanti ČLKL  komanda praėjusį šeštadienį ne-
sunkiai, rezultatu 93:73 nu galėjo išretėjusią „Žal-
giris-35” ko man dą, kuri rungtyniaudama su var -
žovais pirmąkart vertėsi ir dviem ne lietuvių kil-
mės krepšininkais. Vie nas iš jų – Obinna Agomo
yra Nige rijos nacionalinės krepšinio rinkti nės
narys. Tačiau nei jo pelnyti 16 taš kų, nei ypatin-
gai rezultatyvus kito juodaodžio krepšininko
Deandre Taylor (jis pelnė 31 tašką), nei 23 taškus
pelniusio ČLKL vadovo Aurimo Matule vičiaus
žai dimas neišgelbėjo „Žalgi rio–35” komandos
nuo antrojo šiame sezone pralaimėjimo. – 8 psl. Rungtyniauja „Radvi liš kio” ir „Jaunimo” komandos.

Iš viso pasaulio suvažiavę kultūrininkai į ratelį įtraukė ir Prezidentę. Džojos Barysaitės nuotr.

Simbolinis paminklas tautos patriarchui

Penktadienį, spalio 4 d., Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Vil -
niaus skyrių sueigos iniciatyva trijose Vilniaus miesto vietose buvo atidengtas paminklas
tautos patriarchui Jonui Basanavičiui. – 2 psl.
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Skaitant Senąjį Testamentą, krin ta į
akis žmonių stabmeldystė. Mozė at-
kakliai bandė atitraukti savo tautie-

čius nuo stabų, o jie ne mažiau atkakliai
laikėsi jų: Mozei užtrukus ant Sinajaus
kalno, izraelitai pa si dir b dino aukso veršį
ir garbino jį. Kas skatina žmogų susikurti
ir garbinti stabus? Stabai atspindi tai, ko
žmogus labai siekia. Izraelitų aukso ver šis
atspindėjo jų prisirišimą prie turto. Romėnų
kariai garbino karo dievą Marsą. Net girtuokliai ir
ištvir kėliai turėjo savo stabus – Bachą ir Venerą. 

Stabas žmogui yra labai paran kus. Jis pakeičia
tikrąjį Dievą, bet ne varžo žmogaus polinkių, nerei-
kalauja, kad laikytis moralinių normų, prie šingai,
leidžia žmogui tenkinti savo aistras – gerti, ištvir-
kauti, kovo ti, nesąžiningai kaupti turtus ir pana -
šiai. Todėl nereikėtų stebėtis, kad ir mūsų dienomis
plinta stabmeldystės formos ir kartais jos būna
populia resnės net už krikščioniškąjį tikėji mą. Nie-
kas nereklamuotų horosko pų, jeigu žmonės jų ne-
skaitytų. Te levizijoje nebūtų laidų apie burtus ir
spiritizmą, jeigu žmonės į juos ne kreiptų dėmesio.
Visa tai yra tikriausios stabmeldystės apraiškos.
Jeigu žmogaus gyvenime nėra Dievo, tuo met jis bū-
tinai įsitempia kokį nors stabą.

Popiežius Pranciškus, lankyda masis Sardini-
joje, kalbėjo: „Dievas no rėjo, kad pasaulio centre
būtų vy ras ir moteris, kad jie darbu užtikrintų pa-
sauliui ateitį. Tačiau šios sistemos (laukinio kapi-
talizmo), kuriai sve tima etika, centre yra stabas, ir
pasaulis virto dievą-pinigą garbinan čiu stabmel-
džiu. Diktuoja pinigas. Pinigas ir visa, kas jam tar-
nauja, užima centrinę vietą ir atmeta tuos, kurių
sistemai nereikia, pagyvenusius ir jaunus žmones.
Neturi ateities pasaulis, kuriame jau dvi kartos ne -
turi darbo, nes kas praranda darbą, praranda
orumą.”

Apaštalas Paulius labai gerai su prato, kokią di-

delę žalą žmogui at neša jo neapvaldyti polinkiai.
Laiške Timotiejui jis rašo: „Kas geidžia pra lobti, pa-
kliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį nepro-
tingų ir kenks min gų aistrų, kurios žmones suga-
dina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra go dulystė.
Kai kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir pa-
tys save dras ko daugybe kančių” (1 Tim 6, 9–10).

Apsidairykime aplinkui, į kur šian dien krypsta
daugelio žmonių akys? Į prabangų gyvenimą, pir-
kimą ir pinigus. Tikima, kad šitai pasie kus, bus pa-
siekta ir laimė. Medijos ir reklama perša mintį, kad
žmogaus gyvenime svarbiausia daug visko tu rėti.
Negalėdami ar nenorėdami do rai užsidirbti pinigų,
žmonės dažnai pasuka į nusikaltimus – žudo net se -
nelius. Blogiausia tai, kad žmonės, padarę pinigą ir
turtą stabu, praranda žmoniškosios vertės suvo-
kimą. Juk net didžiausias varguolis ar iš lovos neiš-
lipantis šimtametis senelis savaime vertingas, nes
jis yra Dievo vaikas. 

Godumo stabas ardo šeimas, ska tina žmones pa-
likti Tėvynę, rizikuoti sveikata, kartais net gyvybe.
Todėl visiškai teisus popiežius Pranciškus, teigda-
mas, kad mūsų pasaulis yra pinigus garbinantis
stabmeldis.

Nuo stabmeldystės išsigydyti la bai sunku, nes
pasaulis šiai ligai ne turi vaistų. Tačiau vaistai yra,
apie tai aiškiai kalba apaštalas Paulius. Aprašęs pra-
gaištingas godumo ap raiš kas, Paulius savo draugui
Timo tiejui pataria: „O tu, Dievo žmogau, bėk šalin

nuo tų dalykų! Tu verčiau vykis teisumą,
maldingumą, tikėji mą, meilę, ištvermę,
romumą. Kovok šauniąją tikėjimo kovą,
pagauk am žinąjį gyvenimą, kuriam esi
pašauktas ir kurį puikiai išpažinai dau-
gelio liudytojų akyse” (1 Tim 6, 11–12). 

Jei žmogaus turi ne nominalų tikė-
jimą, jei nepasitenkina tik reto mis ir išo-
rinėmis tikėjimo praktiko mis, bet palaiko
nuolatinį santykį su Dievu kaip Asmeniu,

tuomet jis tam pa labai stiprus prieš bet kokias aist-
ras ir gyvenimo negandas. Jei žmogaus gyvenime ti-
kėjimas į Dievą reiš kiasi teisumu ir meile aplinki-
niams, tokio žmogaus gyvenime neliks vie tos sta-
bams.

Šiandien švęsdami Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
atlaidus, prisimena me šią labai populiarią šventąją,
ku ri, būdama visai jaunutė, prašė po piežiaus leisti
jai tapti karmelite. Tikrai verta perskaityti jos pa-
rašytą „Vienos sielos istoriją”. Ji vaizduoja savo gy-
venimo kelią, kuriame vienintelis ir didžiausias jos
turtas buvo Dievas – juo visiškai pasitikėjo. Jos ti-
kėjimo liudijimas yra be galo brangus, ypač mūsų vi-
suomenėje, kai su keičiamos vertybės ir dėl to kenčia
ne Dievas, bet patys žmonės.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė yra viena iš šimtų
tūkstančių Dievui pa sišventusių moterų ir vyrų, ku-
rie ra dikaliai laikosi Evangelijos patarimų – neturto,
skaistumo ir klusnumo. Jie nekaupia turtų, atsi-
sako nuosavybės, kad jų didžiausias turtas būtų Jė-
zus Kristus ir kad jo vardu darytų gerus darbus. 

Pasauliečiams, gyvenantiems šei mos gyvenimą,
yra reikalingas tam tikras turtas, todėl jiems reikia
išmokti išlaikyti pusiausvyrą tarp medžiaginių ir
dvasinių vertybių. Gy vo santykio su Dievu palaiky-
mas per maldą ir sakramentus padės išlaikyti tą pu-
siausvyrą. Kai reikia daryti svarbius sprendimus,
sąžinėje skambantis Dievo balsas paskatins pasi-
rinkti tai, kas geriausia. 
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Tarp tikėjimo 
ir stabmeldystės 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

,,Džiaugiuosi, kad mūsų tradici-
jos, gimtasis žodis ir daina jungia viso
pasaulio lietuvius. Svarbu, kad kiek-
vienam lietuviui brangūs dalykai
būtų perduodami jaunajai kartai. Su-
telkdami svetur gyvenančius tautie-
čius ir skatindami mūsų kultūros
sklaidą mes kuriame gyvą tarpusavio
ryšį ir stipriname lietuviškąją tapa-
tybę”, – susitikime kalbėjo šalies va-
dovė.

Pasak Prezidentės, Lietuvai šie
metai ypatingi – pirmininkaujame
Europos Sąjungos Tarybai ir esame
dėmesio centre. Užsienio lietuviai yra
mūsų šalies ambasadoriai, padedan-
tys garsinti Lietuvą, todėl galimybė
visiems kartu susitikti tėvynėje ir su-
sipažinti su naujausiais kultūros pro-
jektais ir renginiais yra ypač svarbi.

Šalies vadovė palinkėjo užsienyje
gyvenantiems tautiečiams visada iš-
likti lietuviais ir būti aktyviais Lie-
tuvos kūrėjais.

Lietuvių liaudies kultūros centre
Vilniuje vykusiame susitikime daly-
vavo lietuvybės puoselėtojai iš 28 pa-
saulio šalių

Prezidentė susitiko su
užsienio lietuvių
kultūros atstovais

Simbolinis paminklas tautos patriarchui

Skulptūrą, o tiksliau – mimą, imi-
tavusį dr. J. Basanavičiaus bronzinę
skulptūrą, galima buvo pamatyti
prieš Vilniaus Filharmoniją, rūmus,
kur 1905 m. posėdžiavo Didysis Vil-
niaus Seimas. Vėliau ji buvo perkelta
šalia Signatarų namų, kur Lietuvos
Taryba pasirašė Vasario 16-osios Ne-
priklausomybės aktą. Galų gale pa-
minklas buvo atidengtas Vilniaus gat-
vės ir Gedimino prospekto sankirtoje,
kur J. Basanavičius gyveno.

Renginio organizatorius Mantas
Adomėnas teigia, kad šia akcija nori -
ma atkreipti Vilniaus miesto gyven to -
jų dėmesį į esamą padėtį, kai artėjant
Lietuvos Nepriklausomybės šimtme-
čiui tautos patriarchas dr. J. Basana-
vičius taip ir nėra įamžintas Vilniuje,
o planai pastatyti paminklą Vilniaus
savivaldybės taryboje sustojo. Pasak
jo, nėra normalu, jog mieste daugiau
kalbama apie John Lennon, jokių di-
desnių ryšių su Vilniumi neturėjusio
žmogaus, paminklą, nei apie visai ša-
liai nusipelniusios asmenybės įamži-
nimą.

Paminklą imitavęs Šarūnas Ged-
vilas iš aktorių ansamblio „Degam”
paklaustas, kodėl pasiryžo tris valan-

das stovėti rudenio oru, taip pat pa-
tvirtino, jog, jo manymu, labai svarbu,
kad šios iškilios asmenybės atmini-
mas turėtų būti įamžintas sostinėje.

Paminklas – mimas susilaukė
daugumos praeivių dėmesio ir būrio

norinčiųjų įsiamžinti šalia bronzinio
J. Basanavičiaus. Tikimasi, jog akcija
atkreipė vilniečių dėmesį į esamą  pa-
dėtį ir galbūt net padarys poveikį bū -
si miems įvykiams.

Bernardinai.lt

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Simbolinis paminklas prieš Filharmoniją – rūmus, kur 1905 m. posėdžiavo Didysis Vil -
niaus Seimas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia
Dokumentinį filmą apie dr. Petrą Kisielių pasitinkant

Petras Kisielius (gimė 1917 m. rugpjūčio 17
d. Marijampolėje, mirė 2008 m. gegužės
4 d. Elmhurste)  – gydytojas, visuomenės
veikėjas, medicinos daktaras. Veikė skau -
tų organizacijoje. 1937 m. baigė Marijam-
polės marijonų gimnaziją, 1939 – Karo mo-
kyklą Kaune, 1943 – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto medicinos fakultetą. 1944-tais
Petras Kisielius tapo Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto vidaus ligų katedros
asistentu. Tais pačiais metais pasitraukė į
Vokietiją, ten dirbo Tuebingeno universi-
teto Medicinos fakulteto vidaus ligų ka-
tedroje. 1949 persikėlė į JAV. 1952-tais,
įsigijęs Illinojaus valstijos praktikos teises,
gydytojavo Čikagos  priemiestyje Cicero.
Priklausė ateitininkams, buvo Ateitininkų
federacijos tarybos narys, 1974 – 1979 At-
eitininkų federacijos vadas. Ateitininkų
kongreso (1970) rengimo komiteto pir-
mininkas. Visų Pasaulio  Lietuvių Bendruo -
menės (PLB) seimų išeivijoje rinktas na-
rys. PLB VI seimo (1983)  komiteto pirmi-
ninkas. IX lietuvių išeivijos tautinių šokių
šventės rengimo komiteto pirmininkas.
Lietuvių katalikų spaudos draugijos pir-
mininkas, vicepirmininkas. Apie dvidešimt
metų dainavo lietuvių choruose. Priklausė
Lietuvių fronto bičiuliams, buvo jų valdy-
bos pirmininkas, tarybos  narys. Rėmė lie-
tuvių kultūros renginius. „Draugo” laik-
raščio romano premijos mecenatas. 1996
Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas
Šv. Silvestro riterio ordinu.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Keičiasi pasaulis, keičiasi ir seniausias išei-
vijoje leidžiamas laikraštis – „Draugas”.
Tiesa, iš dienraščio jis tapo tridieniu, tačiau

tai neapsakytas laimėjimas. Kai didieji amerikiečių
dienraščiai užsidaro, bankrutuoja, mūsų jau 104
metus einantis laikraštis tebelieka išeivijos gyve-
nimo pamatu.

Prisimindamas ir atgaivindamas senas tradi-
cijas, „Draugas” savo patalpose pradės ruošti kul-
tūrinius renginius. Pirmasis skirtas pagerbti išei-
vijos patriarchą Petrą Kisielių – buvusį ilgametį
„Draugo” tarybos ir valdybos pirmininką.

Jam buvo svetimas 
neveiklus gyvenimo būdas

Dr. Petrą Kisielių artimai pažinojau nuo pat
savo paauglystės. Kaip ir daugelis jūsų, džiaugiuosi,
kad žymus publicistas bei žurnalistas Vidmantas
Valiušaitis ryžosi įkąsti „kietą riešutėlį” ir sukurti
dokumentinį filmą apie mūsų mylimą dr. Petrą.

Vidmantas Valiušaitis kaip tik šiuo metu lankosi
Čikagoje. Jis sutiko asmeniškai pristatyti filmą
,,Sielų daktaras” peržiūroje „Drauge” ir atsakyti į
klausimus apie jo kūrimą. 

–  Gerb. Vidmantai, kada pirmąsyk išgirdote apie dr.
Petrą Kisielių?

– Manau, kad tai buvo 1989-aisiais, kai pirmą-
syk viešėjau Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tada
lankiausi pas dr. Juozą Girnių Bostone, pas prof.
Kęstutį Skrupskelį Pietų Carolinoje, su ponais
Elona ir Rimu Vaišniais, automobiliu vykome iš
New Yorko į Čikagą, kur Jaunimo centre vyko Pa-
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Či-
kagoje susipažinau su dr. Kaziu Ambrozaičiu.

Taigi, tos viešnagės metu turėjau progų ir laiko
apie daugelį Lietuvą ir išeivijos lietuvius liečiančių
dalykų išsikalbėti su daugeliu žmonių. Buvo mi-
nimi įvairūs vardai – man žinomi (iš skaitybos), ir
nežinomi. Tada išgirdau ir dr. P. Kisieliaus pavardę,
kaip vieno iš ateitininkijos vadų. Tačiau detalių at-
mintyje neišliko. 

– O kada susitikote asmeniškai? 
– Tai buvo mano antro apsilankymo Amerikoje

metu 1990-ųjų gruodį. Drauge su Vaidotu Dauniu,
Arvydu Juozaičiu, Mindaugu Blozneliu ir Liudu
Dambrausku tą rudenį Lietuvoje buvome įkūrę „Į
Laisvę” fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos
filialą. Tada lankiausi kaip tos organizacijos val-
dybos pirmininkas. Labai sudėtingas laikotarpis
buvo. Sausio 13-osios išvakarės. Visiems rūpėjo – iš-
silaikys Lietuva ar ne? 

Man liko atmintyje labai gražus priėmimas
Atei tininkų namuose. Tada skaičiau paskaitą apie
literatūrologo ir menotyrininko dr. Jono Griniaus,
kurio palikimą tyrinėjau, kūrybą. To susitikimo at-
minimui dr. K. Ambrozaitis po renginio organiza-
torių vardu įteikė man Kazio Škirpos knygą „Suki-
limas”, su to susitikimo dalyvių parašais. Tarp jų
yra ir dr. P. Kisieliaus parašas. Prasminga dovana.
Kadangi mes, tuometiniai Sąjūdžio žmonės, irgi bu-
vome savotiški „sukilėliai”.

– Kada supratote, kad ši asmenybė paklius į Jūsų kū-
rybinį akiratį?

– Artimiau su dr. P. Kisielium susipažinau tre-
čio apsilankymo JAV metu. Tada buvau pakviestas
į Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitę Dainavoje.
Mačiau dr. P. Kisielių kalbantį, diskutuojantį, ke-
liantį klausimus. Turėjau užtektinai progų pasi-
kalbėti ir  asmeniškai. Man darė įspūdį jo pozityvus
nusiteikimas, visuomet viltinga perspektyva, nuo-
saiki, moderuojanti asmeninė pozicija. Nemėgo
kraštutinumų. Jam buvo visiškai svetima pesimis-
tinė, melancholiška nuotaika, abejingumo, neveik-
lumo smelkiamas gyvenimo būdas.

Tada buvo 1991 m. rugpjūtis. Irgi labai įdomus
ir dramatiškas laikas. Į Ameriką buvau atvykęs jau
ne su sovietiniu, bet su  vadinamuoju „Lozoraičio”

pasu. Jį  buvau gavęs Lietuvos pasiuntinybėje Was-
hingtone pirmojo apsilankymo Amerikoje metu,
kolegos Romo Sakadolskio pavėžėtas ir palydėtas.
Amerikiečiai tą pasą pripažino ir Hamburge man
išdavė įvažiavimo vizą. Bet kai reikėjo grįžti namo
ir konsulate Čikagoje bandžiau gauti Vokietijos
vizą, turėjau rimtų problemų. „Litauen ist kein
Staat!” – piktai pasakė konsulato tarnautojas ir
meste numetė mano lietuvišką pasą. Sovietiniame
užsienio pase turėjau galiojančią Vokietijos vizą,
bet ten nebuvo Amerikos vizos. Tad vokiečiai jo ne-
norėjo imti. O lietuviško – nepripažino. Vargais ne-
galais pavyko susitvarkyti. Bet kai nusileidau Ham-
burge – jau nebebuvo Gorbačiovo. Pučistai jį buvo
nušalinę, o netrukus ir patys žlugo. Lietuvai atsi-
vėrė kelias į nepriklausomybę.

Bet čia nukrypau nuo klausimo. Nuo tada su dr.
P. Kisielium bendravom nuolatos. Nebuvo vasaros,
kad jis neatvyktų į Lietuvą ir mes nesusitiktume –
„Į Laisvę” fondo studijų savaitėse, renginiuose, pri-
vačiai. Susitikus, paprastai, jis kviesdavo pietų, ir
mes kelias valandas „politikuodavom”. Apie poli-
tiką, žinoma, kalbėdavom daugiausia, bet ne tik.
Apie sąjūdį, apie ateitininkiją, apie Bažnyčios ir re-
ligijos padėtį Lietuvoje, apie lietuvybės perspekty-
vas išeivijoje. Tie klausimai jam labai rūpėjo. O
mane žavėjo jo asmenybė. Stebėtinas gebėjimas iš-
likti principingam, neišsižadėti savo įsitikinimų,
bet tuo pat metu – nekelti labai aukštai savo vėlia-
vos, nemosikuoti su ja kitaip galvojantiems po no-
simi. Ne žodžiais, bet darbais jis liudijo savo įsiti-
kinimus, įsipareigojimą savo tautai ir savo žemei.

Rodyti žmones, kurie to verti

– Ar Velionis žinojo, kad apie jį bus kuriamas filmas?
– Ne, tikrai nežinojo. Ir aš pats tada nebūčiau ži-

nojęs, kad turėsiu tokios garbės ir malonumo.

– Kas sudarė šio dokumentinio filmo kūrybinę grupę?
– Filmą kūrė prodiuserinė kompanija „E2K”,

vadovaujama Sauliaus Bartkaus. Filmo direktorė –
Agnė Zalanskaitė. Režisierius – Algis Kuzmickas.
Operatorius – Andrius Bartkus. Iš kūrybinės gru-
pės aš vienintelis asmeniškai pažinojau dr. P. Ki-
sielių. Todėl man nebuvo sunku kalbinti žmones ir
rašyti filmo scenarijų, kurį kūrybingai papildė Al-
gis Kuzmickas.

– Kuo Jus – publicistą, žurnalistą – traukia kinas?
Kiek žinau, tai ne pirmas Jūsų kinematografinis projektas?

– Kaip scenaristui ir apklausinėtojui, man yra
tekę anksčiau dalyvauti kuriant kelis kitus doku-
mentinius filmus. Tačiau paskutiniai treji metai
buvo ypač produktyvūs. Su minėta kūrybine grupe
sukūrėme tris dokumentinius filmus, susilauku-
sius gerų įvertinimų. 2011 metais, minint 1941 m.
birželio sukilimo 70-ties metų sukaktį, sukūrėme 1,5
val. trukmės dokumentinį filmą „Pavergtųjų suki-
limas”. 2012-aisiais, Juozo Brazaičio palaikų iškil-
mingo perlaidojimo Lietuvoje proga, 1 val. trukmės
filmą „J. Brazaitis: Likau gyvenimo paraštėje”. O
štai šiemet – „Sielų daktaras”, pažymint penkerių
metų sukaktį nuo a. a. Petro Kisieliaus mirties.

Kino dokumentika – iš esmės tai ta pati žurna-
listika, tik šiek tiek skiriasi forma, išraiška. Čia
daugiau komandinio darbo. Bet komandai ir
džiaugsmo daugiau, jeigu susilauki palankių įver-
tinimų.

–Su kokiomis kliūtimis susidurta filmavimo eigoje? Ar
viską padarėte kaip norėjote? Ar dabar keistumėte ką
nors?

– Kinas turi vieną didelį trūkumą – tai brangus
malonumas. Daug žmonių, istorinių įvykių yra
verti įamžinti filmuose. Tačiau sunkiausia šio pro-
ceso dalis – lėšų telkimas. Biudžetai, su kurias mes
dirbame, yra labai nedideli, lyginant su tuo, ko rei-
kėtų profesionalius reikalavimus atitinkančiam kū-
riniui. Tuo viskas ir pasakyta. Galima daug norėti,
bet galimybės yra galimybės.

Nukelta į 14 psl.

Vytauto Maželio nuotr., 1955 m.
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TELKINIAI

Kažkur Čikagoj, prie Lemonto,
Saulutei leidžiantis lėtai,
Slaugos namuose ant suolelio
Patyliai kalbas du draugai.

Šiek tiek palinkę, su lazdelėm,
Plaukų belikę tik keli...
Nors dar jų mintys gana aštrios
Bet dantys – pirktiniai visi.

Prisimena dienas praleistas,
Dažnus vakarus su svečiais,
Kai gėrė, šoko ir dainavo,
Grįždavo namo paryčiais.

Kiek tų balių, baliukų  būta!
Švenčių visokių begalės...
O savaitės gale, dažniausiai,
Pilnutėlės  buvo salės. 

Ar tai būtų Jaunimo centras,
Tautininkų jaukūs namai,  
Ar Šaulių salė, Pakšto baras 
Ar  didelių namų rūsiai...

Ir garsūs inžinierių baliai
Pačiame  miesto vidury –
Vyriškiai vilkos juodus frakus
Su „plaštakėmis” pasmakry

O tos ponios kaip tikros damos
Ilgomis  suknėm lig grindų,
Blizgėjo vien žiedai ant  pirštų
Ir su  karatais, ir  be jų.   

Galybės laikraščių, žurnalų
Knygų išleisdavo šimtais
Ir visad trukdavo to laiko
Vien juos perversti  vakarais.

O kiek buvo politikuota
Visais, visokiais  klausimais!
Ir bendruomenė, ir reorgai
Gąsdino netgi su teismais.

Kiek draugijų, junginių, grupių,
Kiek rinkom kiekvienai vadų
Ir per minėjimus ar šventes
Klausėmės jų ilgų kalbų.

Marquette Parkas jau pasikeitęs –
Daug  nepažįstamų veidų
Visa apylinkė išretėjo
Taip, kaip ir daugelis kitų.

Dabar gyvenam naujam amžiuj,
Užvaldo viską technika.
Kam vargti, rūpintis, planuoti
Kai viskas yra po ranka?

Ir sėdi draugai ant suolelio,
Ašaros rieda nuo veidų.
Norėtus’ taip  išsikalbėti,
Bet nėra jau senų draugų.

Mečys Šilkaitis

Sezono atidarymas

Rugsėjo 15 d. Klubo Revizijos ko-
misijos sukviestame posėdyje
dalyvavo Klubo valdyba, direk-

toriai, Re vi zijos komisijos, Įstatų ko-
misijos, biuletenio „Lietuvių žinios”,
visų Klu bo ribose veikiančių bei pa-
statą naudojančių organizacijų atsto-
vai – viso 23 asmenys. Posėdžiui pir -
mi nin kaujanti Revizijos komisijos
pir mi ninkė Angelė Karnienė pakvie -
tė da lyvius susikaupti minutei ir pri-
siminti bei pagerbti  neseniai mirusį
Re vizijos komisijos narį a. a. Leoną
Gru mulaitį.

A. Karnienė aptarė Klubo finan -
sinę padėtį, narių veiklą pagal Klubo
įstatuose numatytus tikslus ir gaires,
narių dalyvavimo ir nedalyvavimo
toje veikloje priežastis, dabartinės
Klubo valdybos ir direktorių pastan-
gas sutelkti lėšų Klubo veiklos vyk-
dymui. Dalyviams buvo pa teikta še-
šių mėnesių pastovių paja mų ir išlai -
dų ataskaita, kurią pateikė Klubo iždi -
ninkė. Baigdama pranešimą pir mi -
nin kė sakė, kad šio posėdžio už da vi -
nys yra visiems kartu ieškoti būdų,
kaip  pa didinti Klubo pajamas, nes
nuo to iš dalies priklauso visa Klubo
veikla. Reikėtų sukurti tokias sąlygas,
kad Klubo veikloje galėtų dalyvauti
įvairaus amžiaus ir visų kartų tautie-
čiai.

A. Karnienė pakvietė visus daly-
vaujančius pareikšti savo mintis rū -

pimais ir svarstomais klausimais, pa-
brėždama, kad  nėra gerų ar blogų
idėjų. Tokio pokalbio sėkmė yra tų
idėjų kiekybėje, iš kurių pasirenka -
mos tinkamiausios tikslui pasiekti.
Vienas po kito dalyviai dalinosi min -
timis. Džiugu buvo matyti svarsty-
muose aktyviai dalyvaujančius jau -
nesnės kartos atstovus. Buvo iš ryš -
kinti pareigūnų rinkimai, kurie   nu -
matyti Klubo nuostatuose; aptartas
efektyvesnis Klubo patalpos nuoma-
vimo klausimas (sudarant specialų
komite tą pastato reklamai ir nuoma-
vimui). Nutarta į kultūrinę, so cialinę
ir vi suomeninę veiklą įtraukti jau-
nesnės kartos atstovus ir pritaikyti
renginių laiką dirbanties Klubo na-
riams. Ap tartas Klubo informacinio
biuletenio „Lietuvių žinios” internete
pateikimas. Daug rūpimų klausimų
išsi aiš kinta. Daug gražių idėjų buvo
pasiūlyta dabartiniams ir ateities Lie-
tuvių klubo nariams.

Posėdžio pabaigoje Klubo pirmi -
ninkė Vida Meiluvienė paminėjo da -
bartinės valdybos ir direktorių atlik-
tus ir atliekamus darbus, pasidžiaugė
šio posėdžio dalyvių entuziazmu ir
nusiteikimu tęsti Klubo veiklą, kvie tė
visus, antrosios ir trečiosios imig-
rantų bangos atstovus, jungtis į ben-
drą darbą, išlaikant ši nuostabų, jau
50 metų gyvuojantį lietuvišką kam-
pelį St. Petersburge.

Lapkričio 9 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Lietuvių klubo salėje šaukia-
mas metinis narių susirinki-

mas, kuriame bus renkami 2014-ųjų
metų Lietuvių klubo pareigūnai.

Pagal įstatuose (V sk. – 35) numa -
tytą vykdomųjų organų rinkimų tvar -
ką, Klubo valdyba sudarė trijų as-
menų nominacijų komisiją. Komi sijos
nariai: Dalia Gotceitienė, Ange lė Kar -
nie nė ir Stefa Prialgauskienė. Nomi -
nacijų komisija susirinkimo metu pa-
skelbs raštiškus pareiškimus įtei ku -
sių kandidatų sąrašą. Kandi da to pa -
reiš kimo forma gaunama pas Klu bo
sekretorę arba nominacijų komisijos
nares ir turi būti įteikta nomina cijų
komisijai iki lapkričio 9 d. rinkimi-
nio narių susirinkimo pradžios.

Vienų metų kadencijai bus ren -
kami pareigūnai į valdybą: pirminin -
kas/ė, vicepirmininkas-ė, sekreto-
rius-ė, iždininkas/ė; 7 direktoriai; taip
pat – 3 Revizijos komisijos nariai ir
vienas kandidatas. Rinkimuose bal-
suoti gali visi teisėti Lietuvių klu bo
nariai. Naujai išrinkti pareigūnai
darbą pradeda po ataskaitinio susi -
rin kimo 2014 m. sausio mėnesį.

Kiekvienas Klubo narys, jeigu
sveikata, sąlygos ir patirtis leidžia, ne-
turėtų atsisakyti kandidatuoti ir pa -
skirti bent vienerius metus bend rai
Klubo gerovei.

Kviečiame visus narius dalyvauti
šiame svarbiame susirinkime, o po jo
pabendrauti prie vaišių.

Rugsėjo 17 d. Šv. Kazimiero mi-
sijos narių metinį susirin-
kimą, kuria me dalyvavo 27

nariai, pradėjo Misi jos komiteto pir-
mininkė Aldona Čes naitė. Po to su-
sirinkimui vadovauti buvo pakvies-
tas Mečys Šilkaitis. Kan. Bernardui
Talaišiui sukalbėjus invokaciją, Mi-
sijos komiteto narės perskaitė savo
sričių pranešimus. Ypač pabrėžta
rūpestį kelianti finan sinė Misijos

padėtis. Kitų metų Mi sijos komitetą
sudaro: pirm. Aldo na Česnai tė, sek-
retorė Loreta Kynie nė, iždinin kė
Stefa Prialgauskienė, Revizijos ko-
misijoje – Elena Jasaitie nė, Aldona
Jasinskienė ir  Vytenis  Ra dzevi-
čius.

Po susirinkimo pabendrauta
prie gausių vaišių.

,,Lietuvių žinios”, Nr. 446

JŪRATĖ NAVICKAS

Mokytojų stovykla Dainavoje

Dainava – tai mažas lopinėlis
Lie tuvos ant Spyglio ežerėlio
kranto, Michigan valstijoje.

Kalneliai, klo niai su koplytstulpiais,
kryžių kalnu ir rūpintojėliu, ūkanoti
rytai tarp daugybės gražiausių me-
džių ir pievų. Šią vasarą JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo taryba, va-
dovaujama Dai vos Navickienės, suor-
ganizavo 4-tuosius kursus pasitobu-
linti Lituanis ti nių mokyklų mokyto-
joms ir vedė joms. Pasisemti neįkai-
nojamos pa tir ties suvažiavo atstovės
iš 29 mo kyklų, tarp jų Jūratė Navic-
kas su sa vo dukra Rūta iš St. Peters-
burgo „Sau lutės” lituanistinės mo-
kyklos. Kur suose įdomias paskaitas
skaitė: Jū ratė Stribienė, Marytė Ne-
wsom, Dan guolė Varnienė, Daiva Na -
vickie nė ir kiti. Mokytojos vedė paro-
domąsias pamokas. Juose apsilankė
ir visas mokytojas nuošir džiai pa-
sveikino LR generalinis konsulas New
Yorke V. Sarapinas, JAV LB Krašto
valdybos pirmininkė Sigita Šim ku vie -
nė ir kiti.

Buvo suruošta daug švenčių. Už-
simezgė draugystės tarp mokytojų ir
vaikų. Vakarais prie laužo aidėjo, lie-
tuviškos dainos juokas, niekaip nesi-
baigiančios vienminčių kalbos, suva-
žiavusių noras pasidalinti savo patir-
timi ir įkvėpti vienas kitą išlai kyti lie-
tuvybę toli nuo Lietuvos.

Pradėjome naujus mokslo metus

Kaip ir kasmet, antrąjį rugsėjo
sekmadienį, mažojoje Lietuvių klubo

salėje girdisi šurmulys ir skamba vai -
kų juokas – prasidėjo naujieji litua-
nistinės mokyklos „Saulutė” mokslo
metai. Mokyklą lanko 19 mokinių iš
St. Petersburgo, Tampos ir Dune din.
„Saulutėje” dirba trys puikios moky-
tojos. Vyresniųjų klasę moko Rasa
Kay, pirmokėlius – Renata Zu berienė
ir mažuosius – Vita Blough. Šiemet
pla nuojame paruošti daug naujų šven-
tinių programėlių, išvy kų, surengti
Kaziuko mugę ir mokslo metų pabai-
goje pakartoti pernai labai gerai pa-
vykusią lietuvišką stovyklą. Norime
pa sikviesti ta len tingą menininką iš
Los Angeles Ro landą Dabruką Kiaule -
vi čių, atvežti jo išleistų nuostabių
kny  gelių bei mūsų vaiku čiams paro-
dyti spektakliuką.

Labai ačiū JAV LB Švietimo tary-
bai, A. Kazickienės fondui ir LB St.
Petersburgo apylinkei bei jos pirmi-
ninkei Vidai Meiluvie nei už visoke-
riopą paramą. Be jūsų pagalbos mo-
kyklėlė negalėtų taip sėkmingai kles-
tėti.

Laukiame visų vaikučių mūsų
gra žiose šventėse, spektakliuose ir
sekmadieninėse pamokėlėse. Prašo -
me visus atvesti vaikučius į mūsų mo -
kyklėlę – tegul užsimezga draugystės
žiedai ir skleidžiasi lietuvybė.

Visais iškilusiais klausimais ga -
lite kreiptis į „Saulutės” vedėją Jū -
ratę Navickas tel. 727-821-7055 arba el.
paštu: juravytas@yahoo.com. Taip pat
žiūrėkite  www.saulute.com ir litu -
anistinės mokyklos „Saulutė” „Face-
book” puslapį.

Lauksime visų „Saulutėje”!

Jūratė Navickas – lituanistinės mo-
kyklos „Saulutė” vedėja.

Klubo pareigūnų rinkimai

,,Saulutės” lituanistinėje mokykloje

Klubo pasitarimas

Šv. Kazimiero misijoje

P R I S I M I N I M A I
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Paskutinį rugsėjo sekmadienį tra-
dicinėje kavutėje apsilankė žy-
mių svečių. Tarp jų – Ona ir Ro-

bertas Kupriai iš Vilniaus. Ona Kup-
rienė – Lietuvos Nacio nalinio žmo-
gaus teisių gynimo cent ro direktorė, to-
dėl beveik visa programa buvo pa-
švęsta jos praneši mui ir atsakymams
į gausius klau si mus. Viešnia nušvietė
padėtį Lie tu voje ir palietė nemažai
įdomių temų, kurios domino ir te be -
domina ne vieną mūsų tautietį – ne tik
Lietu voje, bet ir išei vijoje.

Ona Kuprienė, kuri enciklopedi-
joje yra pristatoma kaip pedagogė ir
Lietuvos politinė veikėja, turi didelę
patirtį, o taip pat gerą kalbėjimo ma-
nierą.

Čia trumpai apie ją: 1966 m. baigė
Vil niaus universiteto Filologijos fa-
kultetą, dėstė Lentvario vidurinėje
mokykloje, o vėliau – Vilniaus 32-oje vi-
durinėje mokykloje. Po to (1968–1972
m.) buvo Zibalų (Širvintų raj.) aštuon -
metės mokyklos direktorė.

Į politinį gyvenimą įsitraukė 1996
m., tapusi  Seimo nario Aloyzo Sa kalo
padėjėja (iki 2000 m.). Kai A.  Sakalą iš-
rinko į Europos parlamentą, ji nuo 2004
iki 2009 m. buvo jo akredituota padė-
jėja. 1991 m. tapo Lietuvos socialde-
mokratų partijos Vilniaus skyriaus
nare, 1999–2000 m. LSDP statuto ko-
misijos nare. Vėliau dirbo Vilniaus
miesto savivaldybėje. Dar galima pri-
dėti, kad viešnia buvo Tarptautinės ti-
kinčiųjų socialistų lygos Vykdomojo
komiteto organizacijos „Gelbėkit vai-
kus” valdybos na rė, labdaros fondo
„Vaikai” pirmi nin kė. Šiuo metu O.
Kuprienė yra Lietuvos Nacionalinio
žmogaus tei sių gynimo centro direk-
torė. Jai ten ka susidurti su įdomiomis
problemomis, kurios spaudoje yra
įvairiai interpretuojamos.

Ji buvo paklausta apie iš preziden -
to pareigų nušalintą R. Paksą, L.

Stankū nai tę ir kitus asmenis, kurie
ilgą lai ką buvo (o kai kurie dar te bėra)
dažnai minimi žmonių lūpose ar spau-
doje. Apie Rolandą Paksą pra nešėja at -
siliepė ga na gerai, nors jis turėjo nei -
giamą užsi mojimą greitai iškilti į va -
dovaujantį postą. Tai nei giamai atsi -
liepė jo veiklai: turėjo pasitraukti iš
prezidento posto ir negali kandida -
tuoti į jokį kitą, kur yra reikalinga
priesaika. Tiesa, vė liau nemažai kal -
tinimų jam buvo pa naikinti Europos
Sąjungos teismo, o jis pats buvo iš rink -
tas į Europos parlamentą ir ten gerai
jaučiasi.

Pažymėtina, kad į visus klausi mus
(o jų buvo labai daug ir sunku šio
trumpo reportažo rėmuose viską su-
minėti) viešnia rasdavo gana tiks lius
ir nešališkus atsakymus. Ne be reika-
lo viena klausytoja pažymėjo, kad ji tik-
tų būti Lietuvos prezidente.

Kugelio pietūs

Spalio 5 d. po lietuviškų pamaldų
kavinės patalpose JAV LB Cicero apy -
 linkės valdyba rengia Kugelio pie tus su
programa.

Reikia pažymėti, kad sutaisius
var gonus ir iš Lietuvos grįžus vargo -
nininkei Vilmai Meilutytei, lietuviš -
kose 9 val. ryto pamaldose dar gra žiau
skamba giesmės. Sutaisytas ir mikro-
fonas – daug geriau galima gir dėti
kun. Antano Gražulio, SJ skaitomas
evangelijas ir sakomus pamokslus.

K. Sodeikaitė-Trinka bus
lai do jama spalio 5 d.

Kaip jau buvome rašę, Califor ni -
joje mirė ilgus metus Cicero išgyve -
nusi, 1948 m. Vokietijoje gimusi Kris -
tina Sodeikaitė-Trinka. Jos palaikai
bus pašarvoti Šv. Antano parapijos
bažnyčioje nuo 9 val. ryto. Vėliau čia
bus aukojamos šv. Mišios, o po jų ve lio -
 nė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi-
nėse, šalia savo tėvelio.

Kybartiečiai kviečia į Pasaulio kybartiečių kongresą

Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas, buvęs kybartietis, ilgus metus gyvenęs
Čikagoje, o dabar Lie tuvoje Leonas Narbutis – kviečia  kybartiečius į kongresą, kuris vyks
spalio 19 d. Bus kalbama apie muziejaus būtinumą Ky bartuose bei ap ta riami kitokie rei-
kalai.

Lapkričio 5 d. LR Seime bus surengta čikagiečio, trumpai gyvenusio Kybartuose, Al-
gimanto Kezio 85 m. jubiliejui skirta fotografijų paroda.

Spalio 25 d., Paežerių dvare, kuriame yra įsikūręs Suvalkijos kultūros mu ziejus, ren-
giamas dvigubas gimtadienis  – Algimanto Kezio ir Edvardo Šulaičio, taip pat buvusio
kybartie čio. Veiks A. Kezio darbų paroda „For mos švytėjimas” ir bus prisimin ta Edvar do Šu-
laičio žurnalistinė veikla.

Jubiliatas E. Šulaitis dalį sa vo archyvo yra pažadėjęs perduoti Su val kijos kultūros mu-
ziejui, kuris yra įsikūręs Paeže rių dvare.

Edvardas Šulaitis

PAsirUoŠimAs sAKrAmenTAms!

Vaikams nuo 3 kl. ir vyresniems dar galima prisijungti prie pasiruošimo 
PirmAi iŠPAŽinČiAi ir KomUniJAi grupių Lemonte: 

Pal. J. matulaičio misijoje Lemonte pirma pamoka bus 
spalio 6 d. (sekmadienį)

po 11 val. r. šv. Mišių
renkamės PLC klasėje #103

Po mLm mokyklos pamokų – pirma pamoka bus 
spalio 5 d. (šeštadienį) 1 val. p. p.

renkamės 3 A klasėje.  
Kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-1070 arba el. paštu:

seslaimute@gmail.com 

norintiems ruoštis sUTVirTinimo
(jaunimas nuo 13 m.) 

ir sUAUGUsiŲ ĮKriKŠČioninimo 
sakramentams registruotis:

Pal. J. Matulaičio misijos Lemonte raštinėje 
tel. 630-257-5613 arba el. paštu: grasilda@hotmail.com

Kita pamoka 
spalio 13 d. po 9 val. r. mišių PLC patalpose. 

Pasiruošimo programos jau prasidėjo.
Vėliau vaikai ir jaunimas į grupes nebus priimami.

Tinklininkai netrukus pradės 8-ąjį sezoną 
Amerikos lietuvių tinklinio lyga (ALTL) pasiruošusi pradėti 8-ąjį veiklos se -

zoną. Jo atidarymas planuojamas spalio 13 arba 20 dieną. Tad kvie čiame vi sus
norinčius žaisti regis truotis tel:. 708-606-2695. Daugiau in formacijos galima
ras ti internete: www.tinklinis.com arba facebook sve tainėje (Amerikos lietu-
vių tinklinio lyga).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ona Kuprienė kalbėjo Cicero
lietuviams

Irena Messenger, Robertas Kuprys, Ona Kuprienė ir Milda Šatienė Cicero kavutėje.
J. Kuprio nuotr.
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Kelias į dangaus karalystę

Kaune atsisveikinta su 
a. a. kun. Kęstučiu Trimaku

Kunigas, daktaras, profesorius Kęstutis laidojamas šalia didžiųjų
Lietuvos statytojų. Štai kanauninkas Feliksas Kapočius šios baž-
nyčios statytojas; profesorius Antanas Paškus – lietuvių katalikų

moralės ir filosofijos statytojas; dr. Arvydas Žygas – didysis ateitininkų
ir studentų dvasios statytojas ir kun. Kęstutis taip nuoširdžiai savo kū-
ryba, savo veikla statęs visų mūsų dvasią.

Todėl atvykau į Kunigo Kęstučio laidotuves – padėkoti už Jo dva-
sią, už Jo kūrybos gelmes, už tokį gyvą Jo poetinį žodį. Jo žodis taip daug
kartų skambėjo ir iš mano lūpų, mano kuriamose rekolekcijose, mano
mąstymuose. Jo žodis taip daug kartų uždegė mano ugdomų klierikų
dvasios ugnį, prakalbino ateitininkų gyvąją dvasią.

Ir kas gi Jo kūryboje labiausiai gyva? Ta vaiko dvasia! Nežinau, ar
sugebėjo koks kitas mūsų mąstytojas ar poetas taip kaip vaikas kreip-
tis į Dievą: „Tėti mūsų”? Koks nuostabus, tas tikro Dievo vaiko kreipi-
nys!

Taip ir matau Jį, Kunigą-Poetą, dangaus karalystėje, nes Viešpats
juk yra pasakęs: „Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus
karalystę” (Mt18,3).

Tad ir norisi, norisi, kad ir šiandien Jis mums kalbėtų. Jau iš ten,
iš amžinybės tegul skamba Jo žodis. Toks įtikinamas, ugningas žodis
tegu stato mus ir daro Dievo vaikais. Ačiū, Kunige Kęstuti, už mums pa-
rodytą vaiko kelią į dangaus karalystę.

Š.m. spalio 1 d. Kauno arkikated-
roje vyko kun. dr. Kęstučio Tri-
mako laidotuvės. Simboliška,

kad laidotuvėms pasirinkta būtent ši
diena. Spalio mėnuo – Rožinio mėnuo.
Kun. Kęstutis Švč. M. Marijai ir Roži-
nio maldai rodė ypatingą pagarbą ir
meilę. Ne kartą vyko į Medjugoriją,
apie ten vykstančius reiškinius pa-
rašė ne vieną straipsnį, knygą.

Laidotuvių Mišiose dalyvavo
daug buvusių kun. K. Trimako stu-
dentų. Pasak ,,Ateities” redaktorės
Redos Sopranaitės: ,,Žiūrint į juos pri-
siminiau, kaip per ateitininkų ar ki-
tus renginius, kunigas Kęstutis bū-
davo apsuptas jaunų žmonių. Kun.
Trimako paskutinieji ‘Ateičiai’ atsiųs -
ti straipsniai bei  jo anksčiau išleistos
knygos parodo, kad jam ši amžiaus
grupė buvo svarbi ir kaip studijų ob-
jektas, ir kiekvienas kaip asmenybė,
besirenkanti tolesnę gyvenimo kryp -
tį. Šalia besiblaškančio jaunuolio
kun. Kęstutis buvo ir profesionalus
psichologas, ir kunigas, ir tėvas, ir
draugas...”

Laidotuvių Mišioms vadovavo
Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevičius, kartu su juo šv.
Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vil-
niaus arkivyskupas metropolitas Gin-
taras Grušas. Mišiose taip pat daly-
vavo vysk. Jonas Kauneckas, vysk.
Juozapas Matulaitis, Šiaulių vysk.
Eugenijus Bartulis ir nemažas būrelis
kunigų, tarp jų – VDU teologijos fa-
kulteto bedradarbiai, prel. Vytautas
Vaičiūnas, prof. kun. Romualdas
Duls kis, Kauno kunigų seminarijos
rektorius mons. Aurelijus Žukauskas,
dvasios tėvas, pranciškonas t. Severi-
nas, jėzuitų ordino provincijolas Gin-
taras Vitkus, t. Gediminas Kijauskas,
ir kiti kunigai. 

Savo pamoksle arkivysk. Grušas
prisiminė kun. Kęstučio gausiomis
Dievo dovanomis pripildyta gyveni -
mą, jo dosnų dalijimąsi tomis dovano -
mis su visais, ypač su Lietuva ir jos
žmonėmis. Jis pristatė kun. Kęstučio
visapusiškumą; jo sielovadinę veiklą,
profesinį darbą klinikose, kūrybą,
dėstymą VDU, ,,Ateities” ir ,,Laiškai
lietuviams” redagavimą bei Šiaurės
Amerikos ateitininkų dvasios vado
pa reigas. 

Po Mišių kun. Kęstučio palaikai
bu vo išlydėti į Kauno Prisikėlimo
šventovę, kur arkivysk. Sigitas Tam -
ke vičius atliko laidojimo apeigas. Su-
sirinkusieji, tarp jų ir Ateitininkų fe-
deracijos pirmininkė Rozvita Varei-
kienė ir kun. dr. Gediminas Jankū-
nas, kalbėjo rožinį, meldėsi tyloje,
prie kun. Kęstučio urnos dėjo gėlės.
Įdėjus kun. Kęstučio urną į  kolumba -
riumą šalia a. a. kun. Arvydo Žygo,
kun. A. Paškaus ir bažnyčios staty-
tojo kanauninko Felikso Kapočiaus,

Spalio 1 d. Kaune, Kristaus Prisikė limo bažnyčios kolumbariume, palaidoti liepos
19 d. Čikagoje mirusio kun. dr. Kęstučio Antano Trimako žemiškieji palaikai.

Paskutiniame atsisveikinime dalyvavo kun. Kęstutį pažinoję ir gerbę tautiečiai, jo
buvę studentai, ateitininkai ir konfratrai kunigai.

Ištrauka iš Kęstučio Trimako 
eilėraščio

„Vaiku būti“

Aš nenoriu būti vaiku.
Aš buvau vaiku vieną kartą – ir to užteko.
Aš nenoriu,

kad kitas vedžiotų mane už rankos,
kaip nenoriu,

kad kitas mane vedžiotų už nosies.
Aš nenoriu,

kad kitas mane valgydintų šaukštuku.
Ir nenoriu, 

kad kitas už mane nutartų.
Aš nenoriu, 

kad kitas mano gyvenimą tvarkytų
ar kad kištųsi į mano reikalus.

Ką turiu, turiu 
pats įsigijau, užsitarnavau.

Kas esu, tuo pasidariau – 
ne iš kieno nors malonės.

Aš esu suaugęs.
Pasirūpinu savim.
Einu, kur noriu.
Nutariu, kaip noriu.
Niekas kitas. Tik aš.

Aš pats sau viešpats.
Bet mano didžiausiam nustebimui – 

Jis pasakė:
„Kas nori būti didžiausias, 
tebūnie mažiausias“...

Tie žodžiai buvo kaip koks sprogimas,
apverčiąs viską aukštyn kojom...

Nuo to momento 
jau praėjo daug, daug laiko...

Pamažu, pamažu, kaip trupinį po trupinio – 
imu suprasti tuos žodžius.

Imu vis labiau įsitikinti, kad į viską – 
į save,  į kitus, į pasaulį, į gyvenimą – 
žiūrėjau apsivertęs aukštyn kojom.

Kaip kitaip išsiaiškinti mano padarytas kiaulys-
tes, 

mano susipykimus su kitais?
Taip atsitikdavo tik dėl to, 

kad save įsivaizdavau savo paties vieš-
pačiu, 

pranašesniu už kitus, 
gal net už patį Dievą.
****
Dabar, nors kiek dvejodamas, 
pradedu norėti būti vaiku.

Kauno šv. Petro ir Povilo arkikatedroje urna su kun. Kęstučio Trimako palaikais.
Ją juosia žalia juosta – arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dovana kun. Kęstučiui.

Vysk. Jono Kaunecko atsisveikinimo žodis laidojant
a. a. kun. Kęstutį Trimaką

Laima Šalčiuvienė ir prof., hab. dr., prelatas Vytautas Vai-
čiūnas prie a. a. Kęstučio Trimako kolumbariumo. Pre-
latas Vaičiūnas yra Vytauto Didžiojo universiteto Kata-
likų teologijos fakulteto prodekanas ir Kauno kunigų se-
minarijos studijų dekanas. Jis kartu  su prof. Alfonsu Mo -
tu zu apdovanojo  kun. Kęstutį garbės doktorato rega-
lijomis 2010 m. Čikagoje. 

Jono Šalčiaus nuotraukos

Vysk. Jonas Kauneckas jautriu
žodžiu kreipėsi į a. a. kun. Kęs -
tu tį, o po jo  trumpą padėkos žo -
de lį tarė Laima Šalčiuvienė.

Laidotuvių apeigos buvo už-
baigtos Viešpaties Angelo mal -
da, giesme ,,Marija Marija” ir
Lietuvos himnu. Pagal kun. dr.
Gediminą Jankūną – tai buvo
,,paprasta ir jautru, subtilu, taip

kaip, manau, ir būtų norėjęs ‘Ieš-
kančiojo pėdsakų’ autorius, bent
man ši knyga padarė di džiau sią
ir neišdildomą įspūdį. Tikiu, kad
ji palies dar nė vieno Die vo ieš-
kančio ir jį atradusio šir dį.” 

Paruošta pagal Redos Sopranaitės,
kun. dr. Gedimino Jankūno ir 

Laimos Šalčiuvienės pasakojimus.
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Mokytojų šeima didėja

Šiuo metu JAV visose lituanisti -
nėse mokyklose dirba per 2,000 moky-
tojų. JAV Švietimo taryba nuolat rū -
pinasi mokytojų tobulėjimu. Apie tai
ne kartą pasakojo Švietimo tarybos na-
riai, įvairių kursų ir stovyklų daly viai.
Lietuvių Fondo, Švietimo tarybos ir vi-
sos lietuviškos visuomenės dėka kiek-
vienais metais vasario mėn. renkami
geriausi metų mokytojai, apdovanojant
juos „Gintarinio obuoliuko” premija.
Jeigu tik būtų įma noma, apdovanoji-
mus skirčiau daugumai Čikagos li-
tuanistinės mo kyklos (ČLM) mokyto-
jų. Kiekvieną šeštadie nį į mokyklą
skuba daugiau nei 60 mokytojų, turime
dar 10 pa vaduojan čių mokytojų.  Ben-
dras visų mokytojų darbo stažas ČLM
– 360 metų, vidutiniškai – 6 metai
kiek vienam.

Džiaugiamės mokytojais, turin-
čiais daugiausia patirties – tai Nijolė
Pupienė (22 metai, nuo pat mokyklos
įkūrimo), mokyklos direktorė Laima
Apanavičienė, Silvija Eglynaitė, Jo -
lanta Gudėnaitė, seselė Laimutė Ka bi -
šaitytė,  Evelina Karalienė, Laima Ka-
taržienė,  Giedrė Starinskienė, Ra sa
Zakarauskienė (visos dirba 15-tus me -
tus).

Mūsų mokytojų šeima  nuolat at-
s i  naujina ir į savo ratą priima naujus
mokytojus. Šiemet mokykloje pirmus
metus dirba Agnė Petrylaitė, Renata
Kanclerienė, Danguolė Buzienė, Jus ti -
na Griškelytė, Živilė Badaraitė, Sand -
ra Krumhorn ir Ginta rė Tunka vičiūtė.

Mokiniai nepraranda tapatybės

Mokyklos direktorė Laima Apa na -
vi čienė, besidžiaugdama darbščiu ko-
lektyvu, pasakoja: ,,Nors Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje dirbu 15-ti me -
tai, man ši mokykla iki šiol – tikras ste-
buklas. Negaliu atsistebėti mokytojų
išradingumu, sumanumu, kū rybiš -
kumu, geraširdiškumu. Šven  tės, pa -
rodos, koncertai – tai nuos tabūs nuo -
 širdaus mokytojų triūso vaisius. O
pats didžiausias stebuklas yra tai, kad
į mokyklą atėjęs mokinukas, ne -
mokantis nei skaityti, nei rašyti lie tu -
viškai (dažnas ir kalbėti), baigda mas
mokyklą ne tik skaito, kalba, bet  ir
rašo. Mūsų mokiniai ne pra randa sa vo
tapatybės, myli mūsų tė vynę Lie tuvą,
dainuoja lietuviškas dainas. Iš visos
širdies džiaugiuosi mū sų mokytojais,
šiapus Atlanto ne šančiais lie tuvy-
bės  vėliavą. Nuošir džiau si padė kos žo-
džiai Jums vi siems, puoselėjantiems
šią lietuvybės salą. Būkite laimingi.” 

Maža lietuviška salelė

Mokytojo dienos proga pakalbi-
nome ir kelias mokytojas, pasido mė jo -
me, kuo svarbi joms ši mokykla. Gied-

rė Starinskienė – Vaikų ratelio mo  kytoja,
mokykloje dirbanti 15-ti metai, Lietu-
voje baigė Pedagoginį universitetą,
porą metų dirbo Kauno Vydūno vidu-
rinėje mokykloje. JAV daug metų dir-
bo Lemonte įsikūrusioje Montesso-
ri mokyklėlėje „Žiburė lis”.  Lietuviš-
kas šeštadienio rytas – sako Giedrė,  –
tai kaip ta maža lietuviška salelė, į ku-
rią taip gera užsukti ir užsimerkus įsi-
vaizduoti, kad mes ten – Lietuvoje”.
„Taip gera matyti čia gimusius vai-
kučius laisvai kal bančius mūsų pro-
tėvių kalba, kad nekyla rankos šios mo-
kyklos apleisti tol, kol dar širdyje jau-
čiu, jog galiu kažkuo su jais pasida-
linti.” Kiek vie ni metai vis kitokie, bet
Giedrė neturi jokių ypatingų planų
šiems mokslo metams.  Ji sako, kad
„dirbant su ma žaisiais, pats svar-
biausias tikslas   yra, kad vaikučiams
mokyklėlėje bū tų gera, kad jie išeitų su
šypsena ir vėl norėtų sugrįžti po sa-
vaitės, kad iš sineštų dar vie ną naują
gimtąjį žodį, kad džiaugtųsi sužinoję
kažką naujo apie tą mažą žemės lopi-
nėlį, kurį mes vadiname Lietuva.” Pa-
siteiravus Gied  rės apie  mokyklos at-
eitį, ji sako neabejojanti, kad ir po de-
šimties me tų mo kykla gyvuos. ,,Ma-
tant, kad jau čia užaugę vaikai atveda
savo atžalas, nekyla abejonių, jog pa-
sėta lietuviška sėkla auga – jiems taip
pat norisi viską perduoti savo mažie-
siems. To dėl ir mokyklos, ir visos lie-
tuviškos veiklos reikia šiandien taip
pat, kaip jos reikės ir ateityje. Ar ji bus
kito kia? Manau, kad viskas gyvenime
kei  čiasi. Pats principas išliks tas pats
– lietuviško žodžio ir meilės lietuviš kai
kultūrai mokykla. Na, o kaip vyks
dar bas joje, tai priklausys nuo to laiko
mokinukų. Juk iš tikrųjų tai jie vado-
vauja dar bui klasėje ir koreguoja mo-
kytojo veiklą”, – teigia Giedrė. 

Mano antrieji namai

Mokytoja Vitalija Mickienė Lie tuvoje
14 metų dirbo pradinių klasių moky-
toja Kaunatavos pagrindinėje mokyk-
loje Telšių rajone.  Po 10 metų darbo
mūsų mokykloje Vitalija džiaugiasi,
kad „vaikai tokie patys – žin gei dūs, įdo-
mūs. Gal kad dirbu su pir mokais, –
svarsto ji. – Sutinku taip pat labai
daug geranoriškai nusi teikusių tėve-
lių. Mokykla – mano ant rieji na mai.
Myliu šį darbą, rei kalaujantį kan -
trybės, kūrybos, mei lės. Norisi su -
teikti vaikams kuo daugiau žinių, taip
pat sudominti naujais dalykais, tur-
tinti jų žodyną. Po 10 me tų mokykla
tikrai dar bus – ji bus gra žesnė, pil na
vaikų, o mes turėsime dar daugiau pa-
tirties.”

Atėjau galvodama
apie savo vaikus

Ketvirtokus jau 5-erius metus mo -
ko Danutė Petraitienė. Lietu vo je ji  dir-
bo matematikos mokytoja Pa nevė žio
„Senvagės” vid. mokykloje.  Mo ky to ja

Spalio 5-oji – tarptautinė Moky t o jo diena. Lietuvoje mokyklose vyksta
įvairūs šventiniai renginiai: my li miausių mokytojų rinkimai, mo ki niai apsi-
keičia su mokytojais vaidme nimis – vienai dienai tampa mokytojais, kad su-
teiktų mokytojams pro gą pažvelgti į save kritiškai ir iš kitos suolo pusės.
Šventė būna linksma ir išradinga, nes visi supranta, kad mo kytojo profesija
nėra lengva, bet la bai įdomi. Mokytojas, besisukioda mas tarp jaunų visada
jau čia jaunystės alsavimą, neleidžiantį jam pačiam senti, suteikiantį jėgų,
energijos ir no rą vis tobulėti. Tą dieną žmonės pri simena savo pirmą, savo
mieliau sią mokytoją – ir labai griežtą, ir la bai draugišką.

Su Mokytojo diena!

sako, kad „visų bendro mis pas tan -
gomis mokykla gražėja, vyksta daug
įvairių smagių renginių. Džiugu, kad
neišsenka tėvelių noras perduoti vai-
kams meilę savo gimtajam kraštui.
Ne stokoja jie kantrybės mokydami
vaikus mūsų gražiosios kal bos. Malo-
nu, kad vis daugėja mo kytojų, kurios
pasiaukojančiai dirba, kad šeštadieniai
mūsų vaikams būtų smagūs ir nau-
dingi.” Danutė prisipa žįsta, kad atėjo
dirbti į šeštadieninę mokyklą, pir-
miausia galvodama apie savo vaikus.
„Yra didžiulis no ras, kad jų širdelėse
liepsnotų meilė Lietuvai, kad gerai
mokėtų lietuvių kalbą ir ją tobulintų.
Džiaugiuosi, kad trečiokui Martinui ir
dešimtokei Kamilei kol kas sekasi pui-
kiai. Gal vodama apie savo vaikus, su-
pratau, kad jie vieni to lietuviškumo
neišsaugos, kad reikia to mokinti jų
draugus ir kitus bendraamžius”, –
sako mokytoja.

Beje, ne viena mokytoja atveda į
mokyklą ir savo vaikus: mokytoja
Giedrė jau didžiuojasi koledžo stu-
dentu Gyčiu, kuris ne tik baigė mūsų
mokyklą, bet ir kelis metus dirbo raš -
tinėje, padėjo bibliotekoje. Mokytoja Vi-
talija į mokyklą taip pat skuba kar tu
su savo sūneliu.

Ketvirtokų mokytoja Danutė da li -
jasi ir tokiais pamąstymais:  „Šiais
mokslo metais norėtųsi  bent keliais
žingsneliais priartėti prie pagrindi nio
tikslo – kad vaikai norėtų ateiti į lie-
tuvišką mokyklą. Stengiuosi kuo dau-
giau pasakoti apie gamtą, kad jie iš-
moktų ją mylėti ir saugoti. Praei tais
buvo malonu matyti, kaip vaikai rū-
pinasi paukšteliais: į mokyklos kie mą
atnešė keletą lesyklėlių, bėrė į jas tru-
pinėlius. Atėjus pavasariui vie toj pla-
nuoto vieno inkilėlio, įkėlėme į medį
du.”

Mokyklos ateitis
priklauso nuo mūsų

Dar viena mokytoja – Rima Sin -
kevičienė –  jau treti metai dirba su
penk tokais. Prieš atvykdama į JAV,  ji
trejus metus dirbo  pradinių klasių
mo kytoja Kauno 7-oje vidurinėje mo -
kyklo je. Rima į mūsų mokyklą daug
metų vežiojo sūnų, o dabar vaikų dar-
želyje mokosi jos dukrytė. Ji pasakė,
kad mū sų mokykla, manau, labai
pasikei tė: ji tapo gyva, linksma, dau-
giau šven čių, parodų, susitikimų. Tik
no rė tųsi, kad tėvai daugiau dėmesio
skirtų pamokoms, juk tam ir leidžia
vaiką į mokyklą, kad jis/ji ne tik drau-
gų susirastų ar šeštadienio rytą pra-

leistų, bet ir išmoktų. Nuo pat ma žens
norėjau būti mokytoja. Jei gy venčiau
Lietuvoje, tai dabar turėčiau nemažą
pedagoginį stažą. Ši mokykla man pa-
deda įgyvendinti mano svajonę. Todėl
kiekvieną šeštadienį at vykstu čia no-
rėdama pabendrauti su vaikais, per-
teikti jiems žinias, o tuo pačiu ir pasi-
semti iš jų tos vaikiškos energijos. Ti-
kiuosi, kad šie mokslo metai praeis
sklandžiai, pagal planą. Planuoju penk-
tokams surengti daugiau viktorinų, gal
net kokią vieną mokslo metų gale kar-
tu su tėveliais. Taip pat planuoju vie-
ną pamoką pra vesti Balzeko muzieju-
je.”

Mokytoja taip pat galvoja, kad kol
tėvams rūpės lietuvių kalba, ši mokyk -
la egzistuos. „Visi puikiai su vo kiame,
kad tik mokyklos dėka ir tėvelių pa-
stangomis, mūsų vaikai ne tik kalba,
bet ir skaito, rašo. Nors ir su klaidomis,
bet rašo. Todėl manau, kad ši mokyk-
la egzistuos dar ilgus ilgus metus. Ma-
nau, kad mūsų vaikai atveš savo vai-
kus, o jei ne, tai mes savo anūkus... Mo-
kyklos atmosfera pri klausys, kaip ir
dabar, nuo mūsų pačių. Ji bus tokia, ko-
kią patys su kursime, kokioje norėsime
dirbti, ko kioje norėsime, kad mokin-
tųsi mūsų vaikai, anūkai”, – galvoja
Rima.

Dar tik pradėjome šiuos mokslo
metus, o jau sidabrinių voratinklių raš-
tuose ieškodami vasaros šypsniu džiau-
giamės, kad Čikagoje ne tik gamta
mus myli, bet ir mokytojai nuos tabūs!

Saulėtą  spalį sveikiname ČLM
mokytojus, o taip pat ir visus Litua -
nistinių mokyklų mokytojus su jų pro-
fesine švente ir tariame: 

Mieli mokytojai, mūsų visų laukia
įdomus ėjimas per šitą žemę. Ėjimą tą
– nuo pirmo saulės spindulio, kas rytą,
kas akimirką – į žmones...

Aš vadinu žodžiu vieninteliu – gy-
venimas...

Gyvenimas – ne pasaka, – darbų ir
rūpesčių didžioji šventė,

Laimingi tie, kurie save pamirš-
dami, kitus išmoko džiaugtis ir gy -
venti.

Gyventi žemėje,
Vadinasi,
Turėti savo vietą.

Ačiū Jums už jūsų šeštadienius,
ačiū už kūrybą, už kantrybę, energiją
ir išmintį. Gerų mokslo metų!

Audronė Sidaugienė – ČLM direktorės
pavaduotoja.

Priimame į būrį naujus mokytojus: Sandrą Krumhorn, Danguolę Bu zienę.
A. Sidaugienės nuotr.
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Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos kovos

,,Lituanicai” Ša rūnas Skadas pel -
nė 27 taškus, Derek Molis – 16, Edas
Bendoraitis – 15. 

Savo sudėtį prieš čempionatą ge -
rokai sustiprinę triskart ČLKL čem-
pionai „Radviliškio” krepšininkai de -
biutinėse šio sezono rungtynėse re -
zultatu 77:59 nugalėjo jauniausią
ČLKL dalyvę „Prima-Lituanica” ko -
mandą

„Radviliškio” komandai net 31
tašką pelnė Patas Morris, 19 – Skau -
mantas Pocius, 18 – Giedrius Jucys.

ČLKL debiutantė „M Brothers”
komanda net 32-ių taškų skirtumu –
107:75 sutriuškino „Žemaitijos” krep -
šininkus ir iškovojo antrąją pergalę
šio sezono varžybose.

Nugalėtojams 24 taškus pelnė
Rimvydas Griežė, 20 – Giedrius Bau -
ža, 18 – Simas Norkus. „Žemaitijai”
Povilas Rutkevičius net 34 taškus pel -
nė Povilas Rutkevičius, 21 – Edvinas
Ma silionis.

Praėjusį sezoną visas 20 rungty -
nių laimėję „Compass-Kunigaikščių”
krepšininkai naujojo sezono varžybas
pradėjo netikėtu pralaimėjimu 73:90
ambicingai „Jaunimo” koman dai. Šį
pralaimėjimą iš dalies galima patei-
sinti tuo, kad ,,Kunigaikščių” ko man -
doje nerungtyniavo 4 krepšinin kai,
kurie praėjusį sezoną rungtynes pra-
dėdavo  startinėje  komandos sudė-ty -
je.

„Prima-Lituanica” komandai
Man  tas Tamašauskas pelnė 20 taškų,
Laurynas Motužis – 14, o „Kuni gaikš -
čių” gretose daugiau nei pusę taškų
pelnė komandos legionierius Antho ny
Simons – 31, Tomas Klimovas – 25.

Antrajam vakaro susitikimui
„Jaunimo” krepšininkams pristigo
jėgų ir jie rezultatu 71:82 turėjo pripa -
žinti „Atleto” komandos pranašu mą.

„Jaunimo” komandoje vėl rezul-
tatyviausiai rungtyniavo M. Tama -
šaus  kas – 22 taškai ir Juozas Pranc ke -
vičius – 12. „Atleto” gretose pasižy mė -
jo Vince Thomas – 26 taškai, Kas tytis
Normantas – 16.

Skirtingai nei jų vyresni kolegos,
„Prima-Lituanica” krepšininkai per
vieną varžybų dieną patyrė du pra lai -
mėjimus. Po nesėkmingai pasi baigu -

sių rungtynių su „Radviliškiu”, jau-
nimas 66:79 turėjo pripažinti ir „Švy-
turio” komandos pranašumą.

„Švyturiui” Michael Randick pel -
nė 22 taškus, Rimas Barškėtis – 19, o
„Prima-Lituanica” komandoje re zul -
tatyviausiai rungtyniavo 20 taškų pel-
nęs Adas Petkevičius, po 12 – Eiman-
tas Pleiris ir Jonas Zaba raus kas.

Naują antirezultatyvumo rekordą
pagerino „Lietavos” komanda. Rung-
tyniaudama su „Stumbro” krep šinin -
kais ji per 40 žaidimo minučių į varžo -
vų krepšį sumetė tik 35 taškus. Tik
vie name kėlinyje „Lietavos” krep ši -
ninkams pavyko į varžovų krepšį
įmes ti daugiau nei 10 taškų. 

„Stumbro” gretose rezulta ty viau -
siai rungtyniavo Deividas Mar ke -
vičius – 14 taškų, Algis Zamalaitis –
11, o „Lietavos” ekipoje nė vienam
krep šininkui nepavyko surinkti dvi -
ženklio taškų skaičiaus.

Spalio 5 d. d. (šeštadienį) bus žai -
džiamos septynerios ČLKL IV turo
rung tynės: 1:40 val. p. p. rungtyniaus
„Lietkabelis” – „Prima-Lituanica”,
2:40 val.  p. p. „Jaunimas” – „Žalgiris-
35”, 3:50 val.  p. p. „Prima-Lituanica” –
„M Brothers”, 5:10 val. p. p. „Jau ni -
mas” – „Žalgiris-35”, 6:30 val. v. „Ku-
nigaikščiai” – „Lituanica”, 7:40 val.  v.
„Švyturys” – „Lietava”, 8:50 val. v.
„Stumbras” – „Žemaitija”.

Lietuvos krepšinio federacijoje
(LKF) sprogo tikra bomba: per
spalio 2 d. vykusį vykdomojo

komiteto po sėdį norą trauktis iš už-
imamų parei gų išreiškė LKF prezi-
dentas Arvydas Sabonis, juo pasekė
ir nacionalinės vyrų rinktinės vy-
riausiasis treneris Jonas Kazlauskas.
Kartu su jais iš LKF pasitraukė vi-
ceprezidentas An ta nas Guoga ir bei
vykdantysis direktorius Paulius Mo-
tiejūnas.

Lietuvos krepšinio legenda A. Sa-
bonis LKF prezidentu tapo 2011-ai-
siais, pakeitęs tuometinį LKF va dovą
Vladą Garastą. Tuo tarpu, prieš metus
J. Kazlausko su LKF pasirašyta su-
tartis galiojo iki 2016-ųjų Rio de Ja-
neiro olimpinių žaidynių.

„Nesuprantu vieno – kodėl mes
visi didžiuojamės krepšiniu, savo
rink tine, bet ją nuo pat pirmos die nos
smaugiame, įžeidinėjame? Kai pra -
ėjome pirmos grupės pragarą – kiek
buvo rašymo, o kur buvo palaikymas?

Ir prieš antrąjį etapą buvo įžei -
dinėjimų. Buvo ir komanda įsižeidusi,
teko ją raminti. Intrigos virė. Nesu -
prantu ir niekada to nesuprasiu. Vi -
sada taip buvo, o šiemet ypač”, – tai
tik nuotrupa iš A. Sabonio pareiški -
mo, kuriame LKF prezidentas ap kal -
tino žiniasklaidą dėl neteisingos, ne -
sąžiningos ir nepamatuotos kritikos.

„Mačiau, kas yra Sabonis šalia
rinktinės, kas jis per figūra. Jam ne-
reikia sakyti, kad jis LKF preziden-
tas. Jis – Sabonis. Tai kur dabar bus
mū sų jėga, jeigu tokie žmonės išeina?
– teigė 58 metų J. Kazlauskas. 

A. Sabonio teigimu, sprendimą
trauk tis iš pareigų jis priėmė dar čem-
pionato metu, prieš antrojo etapo
rung tynes tarp Lietuvos ir Prancū -
zijos komandų. Tokį žingsnį jis moty-
vavo kritiškais atsiliepimais apie Lie-
tuvos rinktinės žaidimą viešojoje erd-
vėje. „Aš nekenčiu intrigų, aš jose ne-
moku ir nenoriu dalyvauti. Ir atsi sta -
tydinu”, – sakė A. Sabonis.

Rugsėjo 27 d. Lietuvos rinktinės
krepšininkas 21-erių metų Jo-
nas Va lančiūnas vedė keturiais

metai vyresnę savo mylimąją Eglę
Ačaitę. Civili nę santuoką J. Valančiū-
nas su žmona užregistravo Raseinių
metrikacijos biure. 

Vestuvės buvo slaptos. Apie jas ži-
nojo tik patys artimiausi poros drau -
gai. Vestuvių pokylis surengtas tik su

artimiausiais žmonėmis – tė vais, se-
neliais ir artimiausiais gimi nėmis bei
bičiuliais. Daugeliui, net ir artimie-
siems, ši iškilmės buvo staigmena.

NBA Kanados „Toronto Raptors”
komandoje žaidžiantis J. Valančiūnas
ir politiko Remigijaus Ačo dukra Eglė
draugavo beveik metus. Sutuok tinių
pora kartu išskrido į Torontą.

Parengė Dainius Ruževičius

Donatas Motiejūnas antrąją
„Hous  ton Rockets” komandos
treni ruo čių stovyklos dieną

mokėsi iš NBA legendos Hakeem Ola-
juwon. Lietuvos rinktinės puolėjas
įdėmiai klausėsi didžiąją karjeros dalį
„Roc kets” klube praleidusio dukart
NBA čempiono. H. Olajuwon D. Mo-
tiejūnui rodė, kokius judesius atlikti
po krep šiu ir stebėjo, kaip sekasi lie-
tuviui. 

„Patys matote, kad jis aikštėje
juda greičiau nei aš. Net nežinau, kiek
jam metų. Jis man nepasakė, – apie 50
metų 213 cm ūgio daugybę apdovano-
jimų turintį H. Olajuwon kalbėjo D.
Motiejūnas. – Buvau su žavėtas. Jis

‘centras’, tačiau juda lyg puolėjas. Yra
daug dalykų, kurių ga liu mokytis iš jo
ir pritaikyti savo situacijose.”

H. Olajuwon „Rockets” treniruo -
čių stovykloje dirba su daugeliu krep -
šininkų. H. Olajuwon yra dukart
trium favęs NBA. Abu kartus jis tapo
naudingiausiu finalo žaidėju. Į „Visų
žvaigždžių” komandą jis pateko dvy-
lika kartų. Jis dukart buvo pirmas pa-
gal atkovotus kamuolius, triskart – pa-
gal blokuotus metimus. 

Penkis kartus H. Olajuwon pate -
ko į simbolinę „Gynėjų komandą”. Jis
vidutiniškai pelnydavo po 21,8 taško,
atkovodavo po 11,1 kamuolio ir blo-
kuodavo po 3,1 metimo.

Jungtinės Amerikos Valstijos, Is-
panija ir Argentina – tik šios
trys krepšinio rinktinės yra stip-

resnės už Lietuvą. Tai skelbia po Eu -
ro pos čempionato Slovėnijoje atnau-
jinta FIBA pasaulio komandų įverti-
nimo lentelė.

Jame Lietuvos rinktinė kilstelėjo
viena vieta aukščiau. Europos čem -
pionato sidabras padėjo pakilti į ket -
virtą vietą.

Į penktąją iš ketvirtosios nusmuko
graikai. Už Graikijos rinktinės nuga-
ros likusį dešimtuką sudaro Ru sija,
Turkija, Prancūzija ir Austra lija.

Didžiausią šuolį lentelėje padarė
Belgija. Ji pakilo net per 27 vietas ir 50
vietoje. Tuo metu Maliui priklauso di-
džiausias nuosmukis – per trylika vie -

tų į 62 vietą
Reitingas sudaromas atsižvel-

giant per pastaruosius aštuonerius
metus pasiektus rezultatus. 

Pasaulio geriausių 
dvidešimtu kas: 

1. JAV (940 taškų), 2. Ispanija
(885), 3. Argentina (490), 4. Lietuva
(432), 5. Graikija (376), 6. Rusija (353),
7. Turkija (294), 8. Prancūzija (280), 9.
Australija (234), 10. Brazilija (222), 11.
Serbija (194), 12. Kinija (188), 13.
Slovėnija (158), 14. Vokietija (144), 15.
Angola (143), 16. Kroatija (137), 17.
Puerto Rikas (115), 18. Nigerija (109),
19. Naujoji Zelandija (102), 20. Iranas
(94).

ČLKL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, pergalės,

pralaimėjimai):

1. „Lituanica”    3 0
2. „Jaunimas”         2 3
3. „Švyturys”        2 1
4. „Atletas”     2 1
5. „Stumbras”       2 1
6. „M Brothers” 2 0
7. „Prima-Lituanica”  1 5
8. „Lietava”  1 2
9. „Žalgiris-35”         1 2
10. „Žemaitija” 1 2
11. „Lietkabelis”   1 1
12. „Radviliškis” 1 0
13. „Kunigaikščiai” 0 1

Lietuvos rinktinė – ketvirta pasaulyje

Slapta vedė J. Valančiūnas 

D. Motiejūną krepšinio paslapčių 
moko NBA legenda H. Olajuwon

Lietuvos krepšinyje – perversmas:
atsistatydino LKF prezidentas A. Sabonis, jo
pavyzdžiu pasekė ir treneris J. Kazlauskas

Nelaukti A. Sabonio ir J. Kazlausko atsistatydinimai sukrėtė krepšinio visuomenę.

Atkelta iš 1 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Ispanija nori paskelbti koridą „kultūros paveldu”

Geriausi universitetai yra JAV 

Teismas sukritikavo Rusiją dėl G. Kasparovo arešto 

JAV nemokumas gali turėti pražūtingų
pasekmių

Vilnius (ELTA) – Naująja Seimo
pirmininke spalio 3 d. išrinkta Darbo
partijos narė Loreta Graužinienė. Už
jos kandidatūrą per slaptą balsavimą
buvo 77 parlamentarai. Liberalo Eu-
genijaus Gentvilo kandidatūrą palai -
kė 39 Seimo nariai. Devyni biuleteniai
rasti sugadinti. 49-erių L. Graužinienė
yra baigusi Aleksandro Stulginskio
universiteto (tuometinė Žemės ūkio
akademija) Ekonomikos fakultetą,
įgijo buhalterinės ap skaitos eko -
nomis tės specialybę. Baigusi studijas
dirbo ekonomiste, buhaltere, finan -
sininke. Politinę karjerą pradėjo su
Darbo partija, kurios narė yra nuo
2003 m. Į Seimą renkama nuo 2004 m.,
2009 m. buvo partijos kandidatė Prezi-

dento rinkimuose. Spalio 2 d. val-
dančiajai koalicijai priklausančios
Darbo partijos taryba pritarė šios or-
ganizacijos  vadovo  Vytauto Gapšio
sprendimui trauktis iš pirmojo parla-
mento vice pirmininko pareigų ir
sustabdyti vadovavimą partijai. Atsi -
sta tydinantis paskelbė ir buvęs parla-
mento vadovas Vydas Gedvilas, Sei -
mas patvirtino jo atsistatydinimo pa -
reiškimą. Pasiūlę L. Graužinienę į
par lamento vadoves „darbiečiai” jai
taip pat laikinai patikėjo ir Darbo par-
tijos vairą. Parlamento vadovo pa rei -
gas palikusį V. Gedvilą Seimas iš rin ko
L. Graužinienės pirmuoju pa vaduo -
toju. 

Nauja Lietuvos Seimo pirmininkė 
Loreta Graužinienė

Surengtas sąjungos Viduržemiui šalių posėdis

Strasbūras (BNS) – Europos
Žmo gaus teisių teismas (EŽTT) su-
kritikavo Rusiją dėl buvusio šach-
matų čempiono, o dabar – opozicijos
ak tyvisto Gario Kasparovo arešto 2007
m. Strasbūre (Prancūzijoje) įsikūręs
teismas nustatė, kad 50 metų G. Kas-
parovo ir dar aštuonių aktyvistų areš -
tas per vieną demonstraciją Rusijos
sostinėje buvo „neproporcingas sie-
kiant išsaugoti viešąją tvarką”. Šis
Kremlių kritikuojantis politikas buvo
vienas iš šimtų žmonių, areštuotų
prieš 2007 m. balandžio demonstraciją
Maskvoje, kurios metu buvo protes-
tuojama prieš Prezidento Vladimiro

Putino politiką. Tuo metu opozicijos
koalicijai „Kita Rusija” vadovavęs G.
Kasparovas penkias valandas buvo iš-
laikytas policijos nuovadoje, o paskui
nuvestas į teismą, kuris skyrė jam
baudą už dalyvavimą nesankcionuo-
tame proteste. EŽTT nusprendė, kad
Rusija pažeidė Europos žmogaus tei-
sių konvencijos 6–1 ir 11 straipsnius,
kuriuose kalbama apie teisę į teisingą
teismą bei susirinkimų ir susivieni-
jimų laisvę. Rusijos valdžiai buvo nu-
rodyta sumokėti G. Kasparovui, kuris
dabar gyvena Ženevoje, 10,000 eurų
kompensaciją. 

Vilnius (ELTA) – Siekiant popu-
liarinti paliatyviosios pagalbos namų
(angl. hospice) idėjas ir pritraukti lėšų
spartesnei paliatyviosios pagalbos
plėtrai Lietuvoje, VšĮ „Tėviškės na-
mai” ir VšĮ „Bene esse” iniciatyva
steigiamas „Hospice” paramos fondas.
Fondo pristatymas ir labdaros akcija
„Vilties sparnai” spalio 6 d. rengia-
mas Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje.
Paliatyviosios pagalbos tikslas –
padėti sergančiam nepagydoma liga
žmogui ir jo artimiesiems išlaikyti
geriausią įmanomą gyvenimo kokybę

sprendžiant fizines, psichologines,
dvasines problemas, padėti lengviau
iškęsti skausmus. Paliatyvioji pa-
galba – siekis palengvinti likusias
gyventi dienas. „Nors paliatyvioji pa-
galba Lietuvoje dar tik žengia pirmu-
osius žingsnius, ateityje paliatyvio-
sios pagalbos namai – hospisai – taps
neatskiriama visos Lietuvos vi-
suomenės vertybių dalimi. Rei kalingų
didelių lėšų valstybė šiuo metu skirti
negali, todėl reikalinga ir visuomenės
pagalba. 

Kuriamas paliatyviosios pagalbos fondas

Kardinolas A. J. Bačkis švenčia vyskupystės 25-metį

Vilnius (ELTA) – Spalio 6 d.  Vil-
niaus arkikatedroje šv. Mišias aukos
emeritas arkivyskupas kardinolas A.
J. Bačkis švęsdamas 25 m. vysku pys -
tės jubiliejų. 1988 m. spalio 4 d. po pie -
žius Jonas Paulius II konsekravo A. J.
Bačkį vyskupu (ko-konsekratoriai
ark. Achille Silvestrini, vysk. Juo zas
Preikšas). Iš Lietuvos iškilmėse daly-
vavo pirmą kartą į Romą atvykęs Vil-
niaus arkivyskupas Julijonas Ste po -
navičius. 

Tais pačiais metais buvo paskir-
tas tituliniu Metos arkivyskupu ir

nuncijumi Olandijoje. 1991 m. gruo -
džio 24 d. popiežius Jonas Paulius II
įkū rė Vilniaus bažnytinę provinciją,
paskirdamas A. J. Bačkį Vilniaus ar -
kivyskupu metropolitu. Ar ki vys kupo
ingresas įvyko 1992 m. kovo 3 d. 2001
m. vasario 21 d. jis buvo paskirtas
Šven tosios Romos Bažny čios Kardi-
nolu. 2013 m. balandžio 5 d. Popiežiui
Pranciškui priėmus pagal Kanonų
teisės nuostatas įteiktą Ar kivyskupo
atsistatydinimą, iki JE Gin taro Grušo
ingreso balandžio 23 d. ėjo arkivys ku -
pijos administrato riaus pareigas.

Vilnius (ELTA) – ES Tarybai
pirmininkaujančioje Lietuvoje spa lio
3–4 dienomis pirmą kartą Šiaurės ir
Baltijos šalyse surengtas Sąjungos
Viduržemiui (angl. Union for the
Medi terranean, UfM) vyresniųjų pa -
reigūnų susitikimas, kuriame buvo
aptarti pietinėms ES kaimynėms ak-
tualūs klausimai. Kartu su priorite-

tinę vietą Lietuvos pirmininkavimo
darbotvarkėje užimančia Rytų part-
neryste Sąjunga Viduržemiui yra Eu-
ropos kaimynystės politikos dalis,
skirta skatinti augimą ir stabilumą
pietinėse ES kaimynėse. Iniciatyvoje
dalyvavo 28 ES šalys narės ir 15 Vi -
dur žemio jūros regiono šalių. 

Washington, DC (BNS) – Ga limas
JAV finansinių įsipareigojimų nevyk -
dymas šaliai gali turėti katastrofiškų
padarinių ir ją panerti į gi liau sią
nuos mukį nuo Didžiosios depresijos
lai kų. Vien teorinė gali mybė, kad šalis
gali tapti nemoki, jau pati savaime yra
labai žalinga ir pavojinga JAV ekono -
mikai. Tokie įspėjimai pa sirodė nau-
jojoje Jung tinių Valstijų iž do departa-
mento ataskaitoje. 

„Jau pati finansinių įsipareigo-
jimų nevykdymo galimybė gali sukel -
ti staigų JAV namų ūkių aktyvų krytį,
taip pat padidinti verslo paskolų palū -
kanas ir sumažinti  privataus  sekto-ri-
aus pasitikėjimą šalimi”, – teigia pa -
reigūnai. „Doleris ir valstybės iždo
obligacijos šiuo metu atsidūrė pačia -
me tarptautinės finansų sistemos cen-
tre, – aiškina amerikiečių ekspertai. –
Jeigu prieitume aklavietę dėl valsty-
bės skolos ribos, finansų rinkas
sukrėstume iki pat pamatų, kaip tai
nutiko 2008 m. pabaigoje”. Dabar de-

partamentas naudoja paskutines turi-
mas lėšas. Įstaiga jau įspėjo, kad spalio
17 d. šie ištekliai baigsis. Jei JAV Kon-
gresas iki šios datos nepakels viešojo
sektoriaus skolos „lubų”, Jungtinėms
Valstijoms iškils rimta naujos finan -
sinės krizės grėsmė. Šiuo metu pa -
saulio ūkiui atsigauti trukdo nepa lan -
ki padėtis euro zonoje, rinkos nepas-
tovumo ir lėtėjančios gamybos laiko-
tarpiai besivystančiose rinkose, todėl
JAV „politinė suirutė dėl biu džeto ir
skolos lubų pasaulio ūkiui tikrai ne -
padeda, – perspėjo Tarptautinio valiu-
tos fondo vadovė Christine Lagarde. –
Vy riau sybinių įstaigų darbo su stab -
dymas jau yra blogas žings nis, ta čiau
nesugebėjimas padidinti skolos „lubų”
mus paveiktų kur kas blogiau. Be to,
jis gali labai rimtai pa kenkti ne tik
JAV ekonomikai, bet ir viso pasau lio
rinkoms”. TVF vadovė teigė, kad pa-
prastai rinkos po nuosmu kio atsi gau -
na per kelerius metus, tačiau da -
bartiniai pokyčiai yra kito kie.   

New York (Bernardinai.lt) – Lei -
dinio „The Times Higher Education”
paskelbtame geriausių pasaulio uni-
versitetų sąraše ir toliau pirmauja
JAV Californijos technologijos insti-
tutas. Iš viso pirmajame dešimtuke
yra net septyni JAV universitetai.
Likusias tris vietas užima Didžiosios
Britanijos aukštosios mokyklos. Ant -
rą ja vieta pasidalino JAV Harvardo ir
Didžiosios Britanijos Oksfordo uni-
versitetai. Ketvirtoje vietoje žengia

Stanfordo universitetas, o penketuką
baigia Massa chu setts technologijos
institutas. Aukš čiausiai iš visų ne
JAV ir D. Bri tanijos universitetų yra
Šveicarijos Ciuricho  technologijos in-
stitutas. Tarp geriausiųjų jis yra  ke-
turioliktas. Sudarant są rašą dėmesys
buvo kreipiamas į  dėstymo kokybę,
mokslinius tyrimus, cituojamų moks -
li nių darbų kiekį, tarptautinį pripaži -
nimą, pajamas iš inovacijų.

Madridas (ELTA) – Ispanija nori
paskelbti koridą „nematerialiuoju
kultūros paveldu”. Parlamentas pri-
tarė atitinkamai iniciatyvai, kuri
suteiktų ypatingą apsaugą koridai.
Anot žiniasklaidos, už iniciatyvą bal-
savo valdantieji konservatoriai, so-
cialistai susilaikė, o mažesnės kairio-
sios partijos buvo prieš. Įstatymui dar
turės pritarti Senatas. Jis numato

virtinę priemonių koridai apsaugoti
ir skatinti. Vyriausybė raginama pa -
rengti nacionalinį planą koridai rem ti. 

Be to, vyriausybė turėtų siekti,
kad būtų pateiktas prašymas įtraukti
koridą į UNESCO žmonijos nema -
teria laus paveldo sąrašą. Įstatymas
neturės įtakos koridos draudimui,
nuo 2011 m. galiojančiam Ka talonijoje
ir Ispanijos šiaurės ry tuose. 

Loreta Graužinienė.                                                                                             G. Savickio nuotr.

Californijos technologijos institutas.                                    Scanpix nuotr.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

SPALIS

Spalio 11 d., penktadienį: Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre 7:30 val.
v. Lietuvos tekstilininkų darbų parodos
atidarymas. 

Spalio 11–13 dienomis: Sheraton
Detroit-Novi (21111 Haggerty Road, No -
vi, Michigan 48375) vyks JAV Lietuvių
Bendruomenės XX Tarybos II sesija. Jeigu
turite klausimų, skambinkite Laurai Gar-
nytei tel. 734-272-9877 arba rašykite el.
paštu:  lietuviaimichigan@gmail.com

Spalio 13 d., sekmadienį: Organiza-
cija ,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus
į tradicinius labdaros ,,Derliaus pietūs”
12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centre,
Le monte. Vietas ir stalus užsisakyti tel.
630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė) arba
el. paštu: r.l.smulkstys @sbc global.net,
taip pat tel. 630-243-1228 (Rita Venclo-
vienė) arba el. paštu: venclovas @com -
cast.net. 

– Čikagos maratonas jau laukia jū -
sų. Lietuvos generalinis konsulatas Čika-
goje visus tautiečius ir jų draugus vėl
kviečia burtis į lietuvių komandą. Regist-
ruokitės el. paštu: ag ne.vertelkai te@
urm.lt arba tel. 312-397-0382, trum pasis
numeris 204. Žinutėje nurodykite savo
vardą, pavardę, telefono numerį ir elekt-
roninio pašto adresą.

Spalio 15 d., antradienį: Ellen Cas-
sedy pristatys savo naują knygą ,,We are
Here: Memories of the Lithuanian Holo-
caust”. Free Library, 1901 Vine Street
#108. Philadelphia, PA. Pradžia – 7 val. v.

Spalio 19 d., šeštadienį: 5:30 val. p.
p. Akademikų Skautų Sąjūdžio Čikagos
skyrius ruošia metinę šventę, kuri vyks
Willowbrook Ballroom, 8900 S. Archer
Ave, Willow Springs, IL. Kreipkitės į fil. A.
Sakalaitę tel. 630-243-6302 arba el. paš -
tu: ausreles@comcast.net.

– Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuo -
pa Pasaulio lietuvių centre, Le monte ruo-
šia kuopos  50-mečio pami nė jimo pokylį.

– Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, nuo 8:30 val. r. iki 2:30 val. p. p.
vyks Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
dublikatinių (LTSC) knygų mugė. Išsa-
mesnė informacija: in fo@lithua nian -
research. org arba LTSC „Facebook” pus-
lapyje. Iki mugės galite siųsti savo pagei-
davimus, pasistengsime surasti Jūsų ieš-
komą leidinį. 

Spalio 20 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p. Lietuvių Fondo salėje (PLC) seserų
Daunyčių  (Joana – arfa, Vita-Marija – flei -
ta, Elena – violončelė, Kotryna-Ugnė –
smui kas) šeimyninio ansamblio „Reqnum
Mu sicale” koncertas.  

– Lietuvių rašytojų draugija 1 val. p.
p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje
rengia literatūrinę popietę ,,Pavasaris ru-
denį”. Programą ves poetas Linas Umb -
ra  sas. Po literatūrinės ir meninės progra -
mos – vaišės.

Spalio 25 d., penktadienį: 7 val. v.
,,Draugo” laikraščio redakcijoje (4545
West 63 gatvėje) publicistas Vidmantas
Valiušaitis pristatys savo dokumentinį fil -
mą apie žymų visuomenininką dr. Petrą
Ki sielių ,,Sielų daktaras”. Visi kviečiami.
Daugiau informacijos: 773-585-9500.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Drau go”

pietūs rengiami ,,Willow brook Ballroom”
(8900 Archer Ave. Willow Springs, IL) po-
kylių salėje. Stalus užsisakyti ir atskirus bi-
lietus įsigyti gali ma ,,Draugo” administra-
cijoje. Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS

Lapkričio 2–3 d., šeštadienį ir sek-
madienį: metinė Lietuvių Bendruome-
nės ,,Mugė” Lithuanian Music Hall, 2715
East Allegheny Ave., Philadelphia, PA.
Lapkričio 2 d. nuo  12 val. p. p. iki 9 val.
v., lapkričio 3 d. – iki 6 val. v. 

Lapkričio 3 d., sekmadienį: Či kagos
lietuvių moterų klubo 90 metų jubiliejinis
po kylis vyks 1 val. p. p. Pa los Country
Club (135th & SW Hwy; Orland Park, IL).

– St. Petersburge, FL, 2013-2014
metų veiklos sezono atidarymas su mu-
zikine programa ir pietumis. Programoje
,,Mūsų jaunystės dainos” – dainininkai
Rū ta Morozovaitė, Juozas Janušaitis ir
akordeonistas Arūnas Kalvaitis. Pietūs –
1 val. p. p., koncertas – 2:30 val. p. p.  Bi -
lie tus platina Lietuvių klubo direktorė
Laimutė Alvarado: 727-360-1064.

Lapkričio 7–10 d.: The Pennsylvania
Convention Center. 1101 Arch Street,
Phi ladelphia, PA – Taikomojo meno pa -
ro da, kurioje dalyvauja 23 menininkai iš
Lietuvos.

Lapkričio 9 d., šeštadienį: 7:30 val.
v. LR garbės konsulate Philadelphijoje
(412 South 16th Street Philadelphia, PA)
– susitikimas su menininkais iš Lietuvos,
dalyvaujančiais Taikomojo meno paro-
doje.

– Lapkričio 9 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre, (14911 127 th St. Le-
mont, IL) vyks Lietuvių Fondo metinis po-
kylis. Meninę programą atliks pianistas
Rudolfas Budginas. Pokylio metu taip pat
vyks meno darbų paroda-aukcionas. Kok-
teiliai 5:30 val. p. p., koncertas 6:30 val.
v., šven tinė vakarienė 7:30 val. v. Dėl bi -
lie  tų kreipkitės į Lietuvių Fondo raštinę
tel. 630-257-1616. Daugiau informaci-
jos: admin@lithfund.org. 

Lapkričio 9–10 d.: PLC Lemonte vyks
Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) šo-
kių kursai. Daugiau informacijos suteiks
LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė el.
paštu: spindulys@aol.com.

Lapkričio 10 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p., Čikagos Lietuvių Tautodailės
ga    lerijoje, Dailės  muziejuje, PLC, bus pri-
statomas Stasės Tallat-Kelpšienės mez-
ginių ir megztų pirštinių rinkinys.

Lapkričio 24 d., sekmadienį: Korp!
Giedra šventė ir kandidačių įžodis vyks
Ateitininkų namuose, 1380 Caslewood
Dr. Lemont, IL. Prieš tai 9 val. r. šv. Mišios
už visas nares Pal. J. Matulaičio misijoje.
Daugiau informacijos suteiks Raminta
tel. 630-243-9488 arba Rita tel. 630-243-
1228 

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį: 1 val.
p. p. Lietuvių Klube St. Petersburge, FL –
Padėkos Dienos pietūs klubo nariams. 

Lapkričio 30 – gruodžio 1 d.: Čika-
goje, Pasaulio lietuvių centro salėje, Le-
monte, ketinama surengti tarpvalstybinį
trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos ir JAV pajė -
giausių mėgėjų boksininkų turnyrą. Pir -
mą kartą rengiamame tokio pobūdžio

tur  nyre jungtinė Lietuvos ir Lenkijos bok-
sininkų komanda bokso pirštines surems
su amerikiečiais.  

GRUODIS

Gruodžio 7–8 d.: kasmetinė Pasau-
lio lietuvių centro Kalėdinė mugė. Šešta-
dienį, gruodžio 7 d., 9:30 val. r. – 4:30 val.
p. p. ir sekmadienį, gruodžio 8 d., 10:30
val. r. – 3:30 val. p. p. Stalus prekybai
ga  lite užsisakyti tel. 708-403-7858. Jei
norite prisidėti prie mugės organizavimo,
skambinkite tel. 708-403-7858.

Gruodžio 8 d., sekmadienį: Jaunimo
centro tradiciniai pietūs vyks didžiojoje
salėje. Prieš tai, 1 val. p. p. – šv. Mišios Jė-
zuitų koplyčioje. Smulkesnė informacija
bus paskelbta vėliau.

Gruodžio 21 d., šeštadienį: Lietuvių
meno ansamblis  ,,Dainava” visus kviečia
į adventinį/kalėdinį koncertą, kuris vyks
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio -
je, Marquette Park. 

Gruodžio 22 d., sekmadienį: 1 val.
p. p. Jaunimo centre – Čikagos ateitinin -
kų ruošiama tradicinė Kūčių agapė, su
šv. Mišiomis, Kūčių valgiais ir papročiais.
Vietas užsisakyti pas Ona Daugirdienę
tel. 630-325-3277 arba el. pastu: odau-
girdas@hotmail.com.

2014 METAI

SAUSIS

Prasideda registracija į pirmąją Šiau-
rės Amerikos ateitininkų (SAA) konfe-
renciją ,,Profesionalų kelias”, kuri vyks
2014 m. sausio 3–5 d. ,,Re naissance Du-
Point Circle” viešbutyje Washington, DC.
Daugiau informacijos: saak@ateitis.org
arba rašykite: rasakas@aol.com. 

VASARIS

Vasario 9 d., sekmadienį: Organiza -
cija ,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus
į metinį veiklos pranešimą visuomenei.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent re,
Lemonte. 

KOVAS

Kovo 15–20 d.: kasmetinė ŠAL-
FASS/ALGS slidinėjimo kelionė šiemet
bus Jackson Hole, WY. Daugiau informa-
cijos el. paštu: Edmickus1@aol.com

•••
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių

cent re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
su sirinkimai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau
informacijos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į ,,Renginių kalendorių”, informaciją
siųskite redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi cago, IL 60629 arba el. paštu:
redakcija@drau gas.org. 

„DRAUGO”
POKYLIS

,,Draugo” pietūs vyks 
spalio 27 d. nuo 1 val. p. p. 
Willowbrook pokylių salėje 

(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL). 

Jūsų laukia susitikimas su senais bičiuliais, malonios
naujos pažintys ir lietuviškų dainų programa, kurią,
pri  tardamas gitara, atliks Povilas strolia. 

Bilieto kaina – 60 dol., studentams – 40 dol. Juos užsi -
sa kyti prašome ,,draugo” administracijoje darbo
valandomis. Adresas –  4545 W. 63rd str., tel. 773-
585-9500. 

Parodykite, kad jums
svarbi lietuviška
išeivijos spauda!
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija
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Istoriografijos tyrinėtojai nepa-
liauja ginčytis, kas yra svarbiau,
ar bandyti žūtbūtinai moksliškai

patikrinti, kiek senieji autoriai buvo
patikimi ir tikslūs, aprašydami dar se-
nesnius nutikimus, ar tiesiog bandyti
suprasti, koks triukšmas ir kokios in-
tencijos vedžiojo aptariamo autoriaus
plunksną. Galiausiai, kaip jo sukurtas
pasakojimas paveikė tuos, kuriems
buvo adresuotas. Senasis istorikas ga-
lėjo klysti ir daugelyje vietų klydo, ta-
čiau jis keliems ilgiems šimtmečiams
mo bilizavo lietuvių istorinę atmintį.
Ano meto Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės raštingieji sluoksniai taip
save įsivaizdavo, nepriklausomai nuo
to, ką dar du šim tus metų po jų sakys
naujieji istorijos mokslo ir pasakojimo
darbininkai.

Žinoma, A. Vijūko-Kojelavičiaus
Lietuvos istorijoje lietuviai yra didi
tauta. Jie kartu su sąjungininkais bas-
tosi po visą kontinentą, jie muša priešą
ir patys gauna į kailį. Jie plečia savo
valdas ir kuria imperinę valstybę. Ta-
čiau mūsų pasakojimo labui turėtume
pasakyti, kad svarbiausia yra tai, kad
šioje klasikine tapusioje is torijos ver-
sijoje lietuviai yra ir migruojantys, ir
sėslūs. Senajam istorikui tai yra visiš-
kai aiškus dalykas. Lietuviai, kaip ir
kitos savo energingą barbarybės jau-
nys tę išgyvenusios tautos, turėjo ir
veikliąsias, karingas, mobilias jėgas,
ir tuos, kurie arė žemę, šaknijosi joje,
saugojo protėvių atmintį ir papročius.
Svarbu ir tai, kad Lietuva yra šalis, į
kurią kaip į pažadėtą žemę atvyksta
laisvės, darnos ir gerovės ieškantys pa-
bėgėliai. Štai Palemono legendos he-
rojai – italai:

... atplaukę į šias apygardas, pa-
vadino jas – nelyginant savo tremties
vietą ar klajonių galą – Italija, nes no-
rėjo svetimuose kraštuose išsaugoti
malonų tėvynės vardą, bet vėlesnėms
kartoms pamažėle užmirštant anks-
tesnius įvykius, laikas ne jučiomis su-
keitė raides ir Italiją pavertė Litalija,
pagaliau Lietuva42.

A. Vijūkas-Kojalavičius Lietuvoje
randa vietos visiems: ir iš Romos iš-
vytiems herulių likučiams, ir dar la-
biau su lietuvių protėviais superša-
miems alanams. Jo samprotavimai pa-
liečia bendruosius tautų išsikraus-
tymo ir įsikraustymo moty vus, kurie
išdėstomi legendinio lietuvių ir prūsų
valdovo Vaidevučio epizoduo se. Mig-
ravimas, gyvybinės erdvės plėtimasis,
persikėlimas iš vienos vietos į kitą su-
prantamas jo istorijoje kaip natūralus
lietuvių praeities dalykas. Štai tautos
atstovai, Vaidevučio vedini, svarsto,
kas darytina padėčiai taisyti. Šalia bū-
tinų įstatymų, jų priežiūros aktų, ant-
ras pagal svarbą tampa sumanymas,

...kad išsiuntus keletą naujaso-
džių būrių, pamažėtų valstybės gy-
ventojų skai čius ir jai palengvėtų ne-
lyginant kūnui, nuleidus kraujo per-
teklių (...) Ligi šiol visai nepatyrę įsta-
tymų baimės, jie priešgyniavo, nenorė-
dami atsidurti valdžios valioje, niekas
nenorėjo pirmas ieškotis, gręsiant pa-
vojams, svetur sodybviečių ir trauktis
iš tėvų laukų. Gal vis dėlto pats laikas
sušvelnino šiurkščias širdis, gal, at-
šiauru mui jose neatlėgus, būtinybė pa-
skatino pritarti šiam sunkiam suma-
nymui. Mat ilgą laiką klaidžioję po vi-
sokias Romos imperijos žemes ir galop
atsidūrę savo sody bose, jie ypač ilgė-
josi visuotinės taikos, kaip ilgisi uosto
blaškyti ir daužyti jūrose43.

Ankstyvasis lietuvių istorijos
naratyvas atskleidžia buvus labai
judrią, va lingus ir drąsius sprendimus
priimančią tautą, kuri nei yra užsisė-

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

dėjusi vienoje vietoje, nei per prievartą
prie jos pririšta. Barbariški tautų
kraustymosi žygiai, Romos užkariau-
tojų tapatybės ir lietuviškųjų pėdsakų
atpažinimo bandymai py nėsi su pačių
romėnų bei jų civiliacijos paveldėtojų
italų atsikraustymo Lietuvon mitais.
Lietuvis – karys ir bastūnas – buvo pie-
šiamas kaip savo likimo kalvis, ne -
pripažįstantis jokios kitos viršenybės,
išskyrus dievų ženklus ikikrikščio -
niškoje epochoje ir Dievo parėdymus
jau po krikšto. Toks istorinės lietu-
viškosios tapa tybės pavidalas iš-
nyra lyginamųjų civilizacijų kon-
tekste. Sėkmingu ankstyvosios lie-
tuvybės apibūdinimu laikytinas
sociologo Vytauto Kavolio išsi-
reiškimas:

...istorinio lietuvio charak-
teris buvo neskrupulingo vals-
tybės vyro, nepaprastai ga-
baus politiko, orientuoto į už-
kariavimo trokštančias erd-
ves, į veiksmą, į žygį, į poli-
tinę valstybės didybę. Yra
tačiau paliudyta, kad šis
charakteris turėjo ir dvi
moderniam lietuviui ypač
būdingas savybes: jis pa-
sižymėjo vaišingumu ir
mėgo viską, kas per
burną įeina44.

Iki XVII pabaigos tikrovė dar jo-
kiam istorikui nebuvo padiktavusi
minties, kad kada nors svarbiausias
tos istorijos herojus bus prie savo že-
mės sklypo bau džiavinės nelaisvės pa-
nčiais pritvirtintas sodietis, kuris savo
prieraišumo negali pasirinkti – tai yra
lemtis, nuo kurios neišsivaduosi. Tai
sėslumas, kuris buvo ne laisvos valios
ir laisvo pasirinkimo, bet priespaudos
ir nelaisvės vaisus. Prisirišęs prie že-
mės ir išpažįstantis tikėjimą pagal
pono nurodymus valstietis – tai apgai -
lėtinas vėlesnio nuopuolio amžiaus lie-
tuvio tipas. Alberto Vijūko-Kojalavi-
čiaus herojus atrodo visiškai kitokios
prigimties, o vėlesnis prie šiuolaikinės
moderny bės artėjantis lietuvio cha-
rakteris išnyra iš gūdumos jau kitu pa-
vidalu: baudžiavos prislėgto valstie-
čio45. Tą daug vėliau – su liūdesiu ir
priskėlimo viltimi – pastebės Simonas
Daukantas didžiojo tautos nuopolio
metais ir modernybės priešaušryje. Ta-
čiau iki pat XIX a. pradžios lietuvių is-
torinė atmintis rėmėsi Lietuvos istori-
jos pasakojime įtvirtintais principais ir
nuotaikomis.

2. lietuvių erdvė nuo istorijos 
priešaušrio iki ldk ekspansijos 

Istorijai pasiekus mokslo stadiją
lietuvių tautos kilmės ir geokultūrinės
vaiz duotės klausimus pradėta atsaki-
nėti remiantis ne legendomis ir isto-

riografiniais mitais, bet lingvisti-
kos ir archeologijos

mokslo pa-

s i e k i -
mais. Mokslininkų
buvo pastebėta, kad hidronimai
ir archeologijos duomenys gali paliu-
dyti, kur palikti vienos ar kitos kultū-
ros pėdsakai. Kita vertus, buvo atsisa-
kyta bet kuria kaina paaiškinti visas
praeities mįsles.

Šiandienė lietuvių istoriografija ir
proistorės tyrinėjimai gana aiškiai at-
sklei džia, kur pribarstyta baltų genčių,
t. y. lietuvių protėvių kultūros pėdsakų,
kokie mitologinę vaizduotę kaitinan-
tys istoriografiniai faktai randa naujus
atsparos taškus. Pastaruoju metu Ne-
muno žemupio archeologijos tyrimai
patvirtina, kad apie V amžiaus vidurį
čia būta ateivių arba tiesiog gyventa
žmonių, kurių kultūra sietina su Du-
nojaus vidurupio palikimu. Kažkada
visai paikomis atrodę Jono Basanavi-
čiaus teorijos apie lietuvių ryšius su
trakais-frygais palieka vietos toles -
nėms hipotezėms ir fantazijoms.

Šiuolaikiniai kalbotyrininkai taip
pat daugmaž sutaria, kad baltų kalbos
ima išsiskirti apie VI–VII a. po Kris-
taus, kas liudija ir tų kalbų vartoto-
jus tampant vis labiau skirtingomis

tautinėmis grupėmis, iš kurių tik lie-
tuviams ir latviams – jau gerokai ati-
tolusiems, kad vieni kitus suprastų, –
lemta išlikti gyvaisiais atminties sau-
gotojais. Antropologiniai tyrimai dar
laukia naujų mo derniosios genetikos
priemonių, tačiau kartu ir savaip pa-
tvirtina proistorinės lietuvių erdvės
susiklostymą.

Istorijos priešaušriu Baltijos pa-
krantėje tarp Vyslos ir Nemuno mir-
gėjo Vaka rų baltų – senųjų prūsų gy-
venvietės, šmėžavo žvejų ir pirklių
laivų burės. Saulė lydžio saulė jiems
rodė kitą Baltijos krantą, kuris gundė
pirklius, karius ir plėši kus. Ši jūra vi-
sada buvo sava, artima, gimtoji. 1075
m. Adomas Bremenietis šiems jūros
pakrančių prūsams (nepaisant pago-
nybės) priskiria daug gražių bruožų,
sako, kad jie labai humaniški žmonės,
kurie vyksta pagelbėti tiems, kurie jū-
roje atsiduria pavojuje ar užpuolami
piratų46. Prie vakarinių baltų priski-
riami jotvin giai gyveno į rytus nuo
prūsų, tarp Nemuno vidurupio, Šešu-

pės, Narevo upių ir Mo-
zūrų ežerų. Kita didelė va-

karų baltų giminė buvo
kuršiai, gyvenę finougrų

kaimynystėje, t. y. šiaurės
vakarinėje dabartinės Lietu-

vos dalyje ir toje Latvijos  že-
mėje, kurią vadina Kuršu47. Il-

gus amžius kuršiai ir skandi-
navų vikingai keitėsi tarpusa-

vio reidais – plėšikiškais žy-
giais, grobdami vieni kitų turtus

– mantą ir moteris. Krikščioniš-
kai civilizacijai plečiantis Balti-

jos jūros regione, apsikrikšti jus
slavams ir skandinavams, kuršiai

liko bene paskutinieji senosios jū-
rinės bar barybės simboliai. Tai jų

siautėjimas jūroje ir grėsmė pirk-
liams vertė po burėmis kartoti mal-

dos žodžius: Dieve, apsaugok mus nuo
kuršių*... Skandinavų sagose šie lietu-
vių giminaičiai iškyla tikrai ne kaip
sėslių, romių, prie žemės ir arklo pri -
sirišusių žemdirbių būriai. Jie skobia
laivus, kala kalavijus ir kartais rėkia
šiurpą keliančius karo šūkius. Ar
jiems būdingas vikingiškas charakte-
ris? Tikriausiai, tačiau jokia – net mi-
tologinė – atmintis nesiekia užuominų,
rodančių, kad kur šiai būtų išsikraustę
kur nors tolyn į naujas žemes ar nau-
juosius pasaulius.

42. Ten pat, p. 46.

43. Ten pat, p. 49.

44. Kavolis, Vytautas. Lietuvio būdas ir likimas.
In: Nepriklausomųjų kelias. Vilnius: Versus au -
reus, 2006, p. 305.

45. Ten pat.

46. Cit. Iš Jablinskis, Konstantinas (red.) ir kiti.
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai (toliau – LIŠ). Vil -
nius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatū-
ros leidykla, 1955, t. 1, p. 24.

47. Kiaupa, Zigmantas; Kiaupienė, Jūratė; Kun-
cevičius, Albinas. Lietuvos istorija iki 1795 metų.
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998,
p.29–33.

* Šis teiginys kelia ir pagrįstų abejonių. Žr.: Mic-
kevičius, Arturas. Normanai ir Baltai IX–XII a.
Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 124.

Bus daugiau
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dr. PeTrAs V. KisieLiUs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAs J. nemiCKAs, md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edmUndAs ViŽinAs, md, sC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ArAs ŽLioBA, md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe For me” KAVinĖs
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S Ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

,,Draugo” sudoku Nr. 68
atsakymus atsiuntė: 

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Mikas Lengvinas, Willowbrook, IL

Anna Rūta Ošlapienė, Great Neck, NY

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama
,,Drau go” skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku
at sakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284.

eUGene C. deCKer, dds, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 st, oak Lawn, iL
55 e Washington, ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dr. JoViTA KereLis
dr. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dr. LinA PoŠKUs
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dr. dALiA e. CePeLĖ, dds
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dr. rAmUnĖ mACiJAUsKAs
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PrieŽiŪrA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PAsLAUGos

Advokatas
GinTArAs P. ČePĖnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

reAL esTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIKUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

siŪLo dArBĄ

oWner oPPerATors & driVers 
for TAnK oPerATion

oPPerATinG 48 sTATes & CAnAdA
Come join our team be a family member NOT a number

For information
Contact safety @

BorK TrAnsPorT inC
7735 W. 59th st

summit, iL 
1-708-594-5551
1-800-397-BorK

www.borktransport.com

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

�  Moteris gali pastoviai pakeisti savaitga-
liais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu.  
Tel. 773-344-1326.

�  Vyras ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs dokumen-
tai. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose.
Tel. 708-663-4577.

�  Vyras, turintis daugiametę slaugymo pa-
tirtį, ieško darbo su gyvenimu. 
Tel. 773-691-3796.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiū-
rai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieško
darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė.
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

DĖMESIO! 
Lietuvoje perku miš kus, žemes.

Gali būti užstatyta arba nepilnai su-
tvarkyta nuosavybė. At siskaitome iš
karto grynais. Taip pat atstatome se-
nelių nuo pokario laikų turėtas žemią
nuosavybes. 

Tel. 630-340-9604

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

�  Ieškau darbo valyti ,,ofisą”, parduotuvę ar
privačią įstaigą vakarais. Tel. 630-696-7478.

�  Ieškau pirkti valyti namą šeštadieniais.
Tel. 630-696-7478.

�  Prižiūriu vaikus po mokyklos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 630-696-7478.

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Rekomendacijos, automobilis, gera anglų
kalba. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 630-696-7478.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
dr. ONA PRUNSKYTĖ

GARŪNIENĖ
1921.06.08–2012.10.09

Maloniai prašome prisiminti Onytę savo maldoje.

Liūdinčios dukros su šeimomis

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS  
GARBĖS PIRMININKUI,

A†A
Dr. Kaziui Bobeliui

mirus, reiškiam gilią užuojautą žmonai Daliai,  dukroms,
sūnums, jų šeimoms, 

giminėms ir artimiesiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

A † A
Dr. KAZIUI BOBELIUI

išėjus Amžinybėn, giliai užjaučia žmoną DALIĄ,
vai kus JONĄ, RŪTĄ, ALGĮ, ALENĄ, ALDONĄ ir jų
šei mas bei kartu liūdi

Aldona Lipskienė
Praurimė ir Leonidas Ragai

A † A
Dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, jo žmonai DALIAI DEVENYTEI BOBELIE -
NEI, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame nuošir-
džią užuojautą.

Pasaulio lietuvių Medikų asociacija
Amerikos lietuvių Gydytojų sąjunga

– Tikimės, kad į peržiūrą ,,Drauge”
ateis daug Velionio bičiulių, bendramin-
čių, ateitininkų, galop ir buvusių pacientų.
Atskleiskite, ką jie dokumentiniame filme
pamatys? Kisielių – visuomenininką? Ki-
sielių – filantropą? Ateitininkų veikėją? Vy -
rą, tėvą, senelį?

– Jums leidus, norėčiau čia pa-
likti nedidelę intrigą...

– Girdėjau, kad ir po filmo ,,Sielų dak-
taras” nepaliksite Velionio ramybėje? Pla-
nuose – monografija apie dr. Petrą Kisielių.
Kaip sekasi?

– Taip, bus ir knyga apie dr. P. Ki-
sielių. Šalia kitų žurnalistinio tyrimo
bei įvairios istorinės medžiagos rin-
kimo interesų, vienas iš mano atvy-
kimo į Čikagą tikslų – šiek tiek padir-
bėti ir dr. P. Kisieliaus archyve. Jo
šeima maloniai suteikė man šią teisę
ir pakvietė su juo susipažinti. Bet ap-
skritai medžiagą knygai jau esu su-
rinkęs, tam tikras jos dalis parašęs.
Šeimos archyve galbūt rasiu detalių,

kai kurių gyvenimo smulkmenų, ku-
rios gali būti įdomios skaitytojui. Ta-
čiau įtakos asmenybės portretui, ku-
ris yra išryškėjęs iš tos medžiagos, ku-
rią jau esu surinkęs, vargu ar turės.

– Ar numatote vėl ką nors filmuoti?
– Norėčiau. Man patinka rašyti,

kalbėti, rodyti apie žmones, kurie to
verti, bet yra tarsi palikti šešėlyje, per
mažai ir per retai prisimenami. To-
kių asmenybių išeivijoje yra daug. Pa-
minėsiu tik kelis: Vytautas Vygantas,
Stasys Yla, Rožė Šomkaitė... Tai au-
kos žmonės, atidavę ir atiduodantys
savo gyvenimus kitiems. Reikia apie
tai kalbėti. Čia prisimenu lotynišką
išsireiškimą Verba docent, exapla tra-
hunt. (Žodžiai moko, pavyzdžiai pa-
traukia.) Bet lems ar pavyks rasti lėšų
tiems projektams įgyvendinti.

Į dokumentinio filmo ,,Sielų dak -
 taras” peržiūrą ,,Drauge” 4545 W.
63 st., Chicago, IL, kviečiame spalio
25 d., penktadienį, 7 val. v.

Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia
Atkelta iš 3 psl.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 s. southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUs & son
FUnerAL direCTors 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCero, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
MYKOLAS DEVEIKIS

Mirė 2013 m. spalio 1 d., sulaukęs 81 metų.
Gyveno Darien, IL.
Gimė 1932 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje, Raguvos  valsčiuje, Pa ne -

 vė žio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Zita (Švedaitė), duktė Loreta; sūnūs Jonas

su žmona Nancy ir anūkas Ryan; Paulius su žmona Lori Ann, anū -
kai Lauren ir Michael; brolis Gediminas su žmona  Irma ir jų vai -
kai – Teresa Mroz, vaikai Paulius ir Tomas; Henrikas su žmona
Kristen; seserys Ona Narbutienė ir sūnus Paulius su žmona Da -
lia; Janina Miknaitienė ir jos vaikai Vytautas su žmona Janet –
vaikai Rimas (Abby), Darius (Kelly), Audra (Brian), Gaida (Greg)
ir Povas; Rūta Ozers ir vyras Guntis, jų dukros Julia ir Carina;
Vida Maleiškienė ir jos vaikai Linas su žmona Rita – vai kai Ma-
tas ir Daina; dr. Dalia Jodwalis ir vyras Kęstutis – vaikai Jonas ir
Alana; daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietuvoje, Ameri-
koje ir Australijoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, spalio 6 d. nuo 4 val. p.
p.  iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave nue (arti Derby Road, Lemont, IL).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 7 d., 9:30 val. r. velionis bus
atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, ku-
rioje 10 val. r. bus aukojamos šv.  Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.
Mykolas bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona Zita ir šeima 

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

Mūsų mylima mamytė ir mamelė

A † A
KOTRYNA BATISAITĖ

SABALIENĖ ŽOSTAUTIENĖ
staiga mirė 2013 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 90 metų, gyvenusi
Asheville, NC, kur gyveno su dukra ir jos šeima.

1949 m. atvyko į Ameriką su vyru Kazimieru, mirusiu 1986 m.
ir gyveno Rochester, NY. Ten jie užaugino sūnų Algį, kuris mirė
1995 m. ir dukrą Kris tiną. 1976 m. jie išsikraustė į St. Pete Beach,
FL, kur išgyveno daugiau nei 30 metų ir aktyviai dalyvavo lie-
tuvių bendruomenės veikloje.

Iš šio pasaulio Kotryna iškeliavo su šypsena. Jos kelionė buvo
rami, bemiegant užmigo amžinai. Nors labai nuliūdę, tikimės,
kad ma mytė paliko pasaulio vargus ir iškeliavo į daug geresnę
vietą. Lai Dievulis ir visi angelėliai priima ją į Amžiną rojų.

Nuliūdę liko: Kristina Sabalytė Krulikienė su vyru Ricardo;
anūkai Viktorija, Giedrė, Gintaras, Linas ir Katrina; dukterė-
čios Laimutė Jonušaitė Vosylienė, Nijolė ir Danutė Jonušaitės,
ir Aldo  na Sabalis.

Šv. Mišios už velionę bus  aukojamos 2013 m. spalio 19 d. Ro -
chester, NY, Our Lady of  Lourdes Church,10 val. ryto. Po Mišių
a. a. Kotryna bus palaidota Holy Sepulchre Cemetery.

Liūdintys artimieji

Dideliam Tautos kovotojui ir vadovui 

A † A
dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DA -
LIAI, vaikams, giminėms ir visiems artimiesiems.

Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos
Los Angeles skyriaus pirmininkas

Jonas Talandis

Moterų klubo valdybos narei, „Laiškai lietu-
viams” komiteto narei

A † A
ALBINAI RAMANAUSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame vai -
kus ASTĄ, INDRĘ, RENATĄ, DONATĄ bei jų šei-
mas ir artimuosius.

Čikagos Jaunimo centro taryba,
valdyba ir Moterų klubas

A † A
JULIA VAIČIULIENĖ RUMPS

Mirė 2013 m. spalio 2 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 74 metų.
Gimė Čikagoje, IL.
Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: vyras Algimantas; sūnus Richard su žmona Kel -

ly; sūnus Anthony; sūnus Thomas su žmona Sheila; anūkai Luke,
Katherine, Abigail, Claire ir John; sesuo Elizabeth Pivo runas; se -
suo Josephine Gonzalez su vyru Reynaldo, daug  dukterėčių ir sū -
nė nų bei artimi draugai.

Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 6 d. nuo 3 val. p. p. iki 8
val. vakaro Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Sum -
mit, IL.

Laidotuvės pirmadienį, spalio 7 d. 9:15 val. ryto iš Foran laido-
jimo namų, a. a. Julia bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Ne kal -
to Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mi  šios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus  ir  pažįstamus
da  lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Spalio 4 d. Čiurlionio galerijoje Jau-
nimo centre turėjęs įvykti Lietuvos teksti-
lininkų darbų parodos atidarymas perkel-
tas į spalio 11 d. 7:30 val. v.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 9 d. 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite reikšmingą istorinį
filmą ,,Pavergtųjų sukilimas”, skirtą 1941-
ųjų metų birželio įvykių atminimui.

� Spalio 19 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p., Akademikų Skautų Sąjūdžio Čikagos
skyrius ruošia metinę šventę, kuri vyks
Willowbrook Ballroom, 8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL. Vietas užsisaky-
kite pas fil. A. Sakalaitę tel. 630-243-
6302 arba el. paštu: ausreles@com-
cast.net

� Spalio 20 d. 11 val. r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje,  6812 S.
Wash tenaw Ave. Čikagoje bus aukojamos
šv. Mišios už mirusius skautus. Po šv. Mi-
šių lankysime brolius ir seses, palaidotus

Šv. Kazimiero ir Tautinėse kapinėse.

� Spalio 19 d., šeštadienį, nuo 8:30 val.
r. iki 2:30 val. p. p. Jaunimo centro di-
džiojoje salėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL, vyks Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro dublikatinių (LTSC) knygų
mugė. Nebrangiai galėsite nusipirkti ro-
manų, vaikiškų knygų, enciklopedijų,
knygų-albumų apie Lietuvą, antikvarinių
lietuviškų leidinių, natų ir senų plokštelių.
Bus ir angliškų knygų.  Išsamesnė infor-
macija info@lithuanianresearch.org arba
LTSC „Facebook” puslapyje. Iki mugės ga-
lite siųsti savo pageidavimus, pasisteng-
sime surasti Jūsų ieškomą leidinį. 

� Antanas ir Viktorija Valavičiai daug
metų takina ,,Draugui“ visuose reikaluose. 
Šį rudenį jie noriai talkino išsiunčiant lo-
terijos bilietukus bei Draugo fondo rudens
vajaus laiškus. ,,Draugo” direktoriai ir ad-
ministracija Antanui ir Viktorijai Valavi-
čiams nuoširdžiai dėkoja, linki stiprybės ir
sveikatos. 

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
Apsilankykite

,,Draugo” internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park rd. roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THe LAW
oFFiCe oF
AndriUs
sPoKAs

Vitalis J. Lembertas,
„Draugo” garbės prenumerato-
rius, gyvenantis santa monica,
CA, dar metams pra tęsė laik-
raščio garbės prenumeratą.
Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote.

„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo:  a. a. As tos Veličkaitės palikimas
$20,985.39, Viligailė ir Jurgis Lend rai čiai $100, John Vaikutis $25, Rūta Penkiūnienė
$100, Rosemarie Ignash $8, Daughters of Lithuania (St. Pe tersburg, FL) $1,000, kun.
Vytas Me mėnas $1,000, Andrius ir Renata stankai $50, Jonas ir ona Treškos $50,
Petkus Funeral Homes $100; William Saunders $90 mergaitės metinei paramai,
Meilutė Kusak $600 studentės paramai. Labai ačiū. „saulutė” (sunlight orphan Aid),
414 Freehauf st. Lemont, iL, 60439, el. paštas; indretijunelis@sbcglobal.net tel.,
(630) 243-6435

Dalyvauti Čikagos maratone jau užsiregistravo 11 lietuvių. Sir ga -
lių, žinoma, bus žymiai daugiau. Lietuviai sveikins savo bėgikus
rink damiesi Halsted ir Polk gatvių pietvakariniame kampe. 


