
Lietuvos mokslo istorijoje – naujas puslapis

OPCW generalinis direktorius Ahmet Uzumcu.

Nobelio chemijos premija paskirta Michael Levitt. EPA/ELTA nuotraukos
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Nobelio
taikos
premija –
Sirijos 
cheminio
ginklo 
naikintojams

Oslas (ELTA) – 2013 metų Nobelio taikos pre-
mija skirta Cheminio ginklo draudimo organizaci-
jai (OPCW).

Nobelio taikos premija tradiciškai įteikiama
gruodžio 10-ąją. Ji laikoma svarbiausiu tarptauti-
niu apdovanojimu už taikesnio pasaulio siekį. Per-
nai buvo apdovanota Europos Sąjunga (ES), kuri
prisideda prie taikos ir susitaikymo procesų bei de-
mokratijos ir žmogaus teisių užtikrinimo. Premija
nuo 2012 metų yra 8 mln. Švedijos kronų (920 tūkst.
eurų).

Tarp chemijos premijos laureatų –
išeivis iš Lietuvos

2013 metų Nobelio chemijos premija skiriama
trims mokslininkams – Michael Levitt, Martin
Karplus ir Arieh Warshel. M. Levitt, kurio šeima
kilusi iš Plungės, yra biofizikas, Stanfordo univer-
siteto struktūrinės biologijos profesorius. Spalio 9
d. Švedijos karališkoji mokslų akademija paskelbė,
kad jam ir jo kolegoms Nobelio premija skiriama
,,už sudėtingų cheminių sistemų daugiamačių mo-
delių išplėtojimą”. –  2 psl.

Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė daly-
vavo Nacionalinio fizinių ir tech-
nologijos moks lų centro (NFTMC)
statybų pradžios iškilmėse „Sau-
lėtekio” mokslo, verslo ir studijų
slėnyje. Didžiausioje Baltijos ša-
lyse mokslinėje įstaigoje bus su-
telktos mokslininkų pajėgos,
moks  linė įranga padės spręsti ben-
dras problemas ir vykdyti tarp-
tautines mokslines programas.
Naujasis centras taps ir viso „Sau-
lėtekio” slėnio branduoliu.

Šalies vadovė kartu su stu-
dentais, projekto iniciatoriais ir
partneriais įkasė simbolinę kap-
sulę su laišku ateities moksli-
ninkų kartoms. Laiške skelbiama,
kad su šiuo centru atverčiamas
dar vienas mokslo istorijos pus-
lapis. –  2 psl.
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Apaštalas Paulius, būdamas ka lė jime
ir laukdamas mirties nuo spren džio, rūpi-
nosi ne tiek savo liki mu, kiek žmonėmis,
kurie per jį buvo įtikėję į Jėzų Kristų. Jis
rūpinosi gyvąja Bažnyčia. Laiške Timo-
tiejui Paulius ragina savo draugą, kurį
bu vo pašventęs Bažnyčios tarnystei, bran-
ginti tikėjimo dovaną, nesigė dyti Evan-
gelijos ir, jei reikės, būti pa siryžusiam dėl
jos kentėti. Apaštalas prašo sergėti brangų
tikėjimo paliki mą, nes „Dievas gi mums davė ne
bai  mės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo
Dvasią” (2 Tim 1, 7). Šie apaštalo Pauliaus paragini -
mai yra labai aktualūs ir šiandien, nes dauge liui net
save tikinčiais laikančių žmo nių yra didelis pavojus
nebranginti tikėjimo dovanos ir net gėdytis, jog yra
krikščionys. 

Būdami pasaulio apsuptyje, mes ne kartą pasi -
jau čiame kaip Jėzaus mo kiniai, kurie prašė: „Su-
stiprink mūsų tikėjimą” (Lk 17, 5). Jėzaus mo kiniai
kasdien matė nuostabius Mo kytojo darbus ir jautė
jo meilę, tačiau jautė ir savo silpną tikėjimą. Tikėji -
mo gylį ir stiprumą lemia ne tai, ką matome, bet tai,
kuo esame. Kalėjimo kameroje tarp nusikaltėlių ga-
lima būti stipraus tikėjimo, ir tai liudija mūsų tau-
tiečiai, ėję Gulago keliais, ir prie altoriaus Viešpa-
ties artumoje ga lima būti labai silpno tikėjimo. Mo -
kiniai tikriausiai jautė, kad jų tikėjimas dar buvo
silpnas. Tik prisimin kime, kaip jie išsigando užklu -
pus audrai Galilėjos jūroje ir kaip tuomet Jėzus
juos sugėdino: „Ko jūs tokie bai lūs, mažatikiai?”
(Mt 8, 26).

Spalio pradžioje Bažnyčia mini šv. Pranciškų
Asyžietį – tą neeilinį tikėjimo vyrą, kuris amžinin -
kų buvo vadinamas „alter Christus” – antrasis Kris -
tus ir kuris Bažnyčią mylėjo panašiai kaip apaš ta las
Paulius. Šv. Pranciškus gimė Asyžiuje, turtingo
pirk  lio šeimoje. Jaunystėje jis, sekdamas tėvo pavyz -
džiu, buvo pirklys, mėgo linksmą gyvenimą, kėlė
puotas, dalyvavo karo žygiuose, svajojo apie riterio
šlovę ir stojo savanoriu į kariuomenę, bet sapne

buvo pakviestas „sekti paskui valdovą, o ne paskui
tarną”. Tada grįžo į Asyžių, nutraukė ryšius su se-
nais puotų bendrais, atsi dėjo maldai, šelpė vargšus.
1205 m. mel džiantis Šv. Damijono bažnytėlėje, į jį
tris kartus prabilo nukryžiuotasis Kristus: „Pran -
ciš kau, eik ir at naujink mano Bažnyčią, juk matai,
kad ji – vieni griuvėsiai.” Pranciškus apsigyveno
prie šios bažnytėlės ir ją atstatė už tėvo pinigus. Tė-
vas buvo nepatenkintas sūnaus elgesiu, tuo met Asy-
žiaus vyskupo akivaizdoje Pranciškus viešai nusi-
vilko puošnų drabužį, atsisakė tėvo turtų ir tarė:
„Iki šiol Petrą Bernardonę vadinau tėvu, o nuo da-
bar turėsiu tik vieną tėvą, į kurį galėsiu kreiptis:
Tėve mū sų, kuris esi danguje.”

Klausydamasis Evangelijos žo džių, Pranciškus
suprato, kad jo pa šaukimas – visko atsisakyti,
nuolan kiai atsiduoti Dievui ir pamokslaujant ke-
liauti per pasaulį. Pasisiuvęs šiurkštų drabužį su
gob tuvu, kokius nešiojo Umbrijos kaimiečiai, su -
sijuo sė virve, ėmė nuoširdžiai, paprastais ir supran -
tamais žodžiais pamokslauti. Atsirado Pranciškaus
sekėjų. Pa brėždamas nusižeminimą ir tarnavi mą
vi siems žmonėms, Pranciškus sa vo bendražygius
pa vadino Mažesniai siais broliais. Po metų brolių
skai čiui išaugus iki dvylikos, popiežius Ino centas III
patvirtino pirmąją Mažes nių jų brolių regulą.

Šv. Pranciškus praktikavo labai griežtą neturtą.
Kai tėvas pareikalavo grąžinti iš namų gautus pi-
nigus, Pranciškus atidavė net savo drabu žius ir ap-
sivilko elgetos skarmalais. Taip žengė į visiško ne-
turto kelią, ku riam liko ištikimas iki pat mirties. Sa -

vo testamente įrašė: „Tie, kurie atėjo da-
lytis su mumis mūsų gyveni mu, atidavė
viską, ką turėdami, varg šams ir pasiten-
kino sulopytu abitu, virve ir kelnėmis.”
Šv. Pranciškus reikalavo, kad visa tai, ką
gaudavo jo dvasios broliai ir nesunau do -
da vo, prieš nusileidžiant saulei išdalytų
vargšams. Šv. Pranciškui vargšas žmo gus
buvo gyvas Kristaus atvaizdas, todėl jis
negalėjo paleisti nė vie no vargšo jo nesu-

šelpęs. Pats Pranciš kus laikėsi taisyklės: „Ne turtas
yra blogas, bet blogas yra šykštumas, blogas godu-
mas” (Šv. Jonas Auksabur nis). Nūdienos materia-
lizmu alsuojan čiame pasaulyje reikalingi vyrai ir
moterys, kurie savo griežtu neturtu liudytų apie
tikrąsias vertybes.

Šv. Pranciškaus gyvenimo tyri nė to jai atkreipia
dėmesį į šventojo nuo lankumą, kuris reiškėsi pa-
garba nusidėjėliams ir kritikos vengimu. Kitų Baž-
nyčios narių nuodėmes jis išgyveno taip, tarsi pats
jas būtų padaręs. Pranciškus suprato tai, ko dauge-
lis mūsų dienų žmonių nepajėgia suprasti: kas be at-
gailos dvasios kritikuoja kitus, tas tampa farizie-
jumi. Kritika, nedarant atgailos už kly stantįjį – tai
pasaulietinio gyvenimo taisyklių perkėlimas į Baž-
nyčios gy venimą.  

Apie šv. Pranciškų daug ko nežinome, bet jo
„Saulės giesmę” tikrai žinome. Šioje giesmėje jis
šlo vina Kūrėją, sukūrusį nuostabaus grožio pasaulį.
Šv. Pranciškus kūriniuose matė Kūrėjo veidą ir jį
šlovino. „Javų laukai ir vynuogynai, žemės akme -
nys ir miškai, plačios pievos, čiurleną upokšniai,
vešlūs sodai, žemė, ugnis, oras, vėjas, – visa žadino
kū dikiškai nekaltą jo sielą Dievo meilei ir džiaugs -
mingam klusnumui” (Celano, 106).

Šv. Pranciškus savo didele pagarba Dievo su-
kurtajam pasauliui skatina ir mus puoselėti ap-
linką, gamtą, branginti jos grožį ir jokiu būdu jo ne-
darkyti, negriauti. Mūsų elgesys su mus supančia
gamta liudija, kiek mes branginame jos Kūrėją.
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Tikėjimo liudytojas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

   
Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius laišku pasveikino lit-
vaką Michael Levitt ir pakvietė jį atvykti
į Lietuvą.

,,Nuoširdžiai sveikinu gavus 2013
metų Nobelio chemijos premiją – aukš-
čiausią žmonijos apdovanojimą mokslo
srityje. Jūsų šeimos šaknys – Lietuvoje,
todėl didžiuojamės dėl Jūsų gyvenimo pa-
siekimų. Žavimės Jūsų nuoširdžiu ryšių
su Lietuva įvertinimu. Litvakų paveldo
puoselėjimas ir įamžinimas yra labai svar-
būs kuriant Lietuvos ateitį bei plėtojant
Lietuvos ir Izraelio santykius. Leiskite Jus
pakviesti aplankyti mūsų šalį, susitikti su
Lietuvos mokslininkais ir aptarti galimą
bendradarbiavimą. Man bus garbė susi-
tikti su Jumis Lietuvoje”, – rašoma L. Lin-
kevičiaus sveikinime.

M. Levitt kartu su šeimos nariais Lie-
tuvoje jau lankėsi 2001 m. M. Levitt pus-
brolis Abel Levitt su žmona Glenda itin
daug nuveikė įsteigiant Tolerancijos
centrą Plungės ,,Saulės” gimnazijoje, įam-
žinant sunaikintos Plungės žydų ben-
druomenės atminimą. 

Nobelio taikos premija Lietuvos mokslo istorijoje – naujas puslapis

Pasak Prezidentės, šios kapsulės
įkasimas pradedant šalies ateičiai svar-
baus objekto statybą simbolizuoja, kad
Lietuva turi viziją ir sukurs tokią ateitį,
apie kokią visi svajojame.

NFTMC yra bendras Vilniaus uni-
versiteto, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto ir Fizinių ir technologijos
mokslų centro projektas. Šiame komp-
lekse bus įkurta didžiausia ir moder-
niausia Lietuvoje fizinių, chemijos ir
technologijos mokslų tyrimų bazė, ku-
rioje bendradarbiaus mokslininkai ir
verslininkai, studijuos studentai. Ku-
riamas centras bus unikalus savo moks-
linėmis tematikomis Vidurio ir Rytų Eu-
ropoje.

Apsilankiusi Mokslinės komuni-
kacijos ir informacijos centre šalies va-
dovė taip pat apžiūrėjo Vilniaus univer-
siteto komandos sukonstruotą pirmąjį
lietuvišką palydovą „LituanicaSAT-1”,
kuris jau netrukus bus paleistas į or-
bitą. Šalies vadovė per palydovą perdavė
linkėjimus viso pasaulio lietuviams.

Prezidentės spaudos tarnyba
Dž. G. Barysaitės nuotr. 



Amerika turi silpnybių, daro klaidų. Taip, Ame-
riką išties galima vadinti „pasauliniu žandaru”.
Bet juk šis žandaras – padorus. Bent jau tvarkin-
gesnio, sąžiningesnio pri žiūrėtojo mes neturime. Ir
artimiausiu metu neturėsime. 

Pabandykime įsivaizduoti, jog sap nuojame koš-
marą: Amerika – silpnučiukė, nebepajėgianti at-
likti „pa saulio žandaro” vaidmens. Kas tada mus iš-
tiktų? Rusija greičiausiai tą pa čią dieną mus oku-
puotų. Užimtų grubiai – panaudodama ne bankus,
bet tankus. O bendri ir vieningi Euro pos Sąjungos
namai subyrėtų į šipu lius. Vakarų Europa vėl taptų
tarpu savyje besivaidijančių valstybių chao su. Arba
pavirstų į pereinamąjį kiemą, nebepajėgiantį atsi-
spirti jo kioms invazijoms – nei rusiškai, nei kinie-
tiškai, nei musulmoniškai. Tiek Europoje, tiek Pie-
tuose, tiek Arti muo siuose rytuose greičiausiai vėl
įsipliekstų būtent Amerikos pastangomis iki šiol
slopinami kariniai nesutarimai.  

Tad kiekvienas blaiviai mąstantis lietuvis Ame-
rikai turėtų linkėti kuo geriausios kloties. Ameri-
kai mes turėtume jausti dėkingumą už tai, jog tiek
kariniu, tiek ekonominiu požiū riais šiandien jau-
čiamės pakankamai saugūs. Būtent – Amerikai, ir
tik po to – Europos Sąjungai. Nes be Ame rikos ne-
būtų ir pačios Europos Sąjungos. 

Į Amerikos valstybę mums de rėtų žvelgti maž-
daug taip, kaip į ją žvelgia rašytojas, filosofas, poli-
tologas Robert Kagan. Tikriausiai daug kas iš mūsų
skaitėme 2004-aisiais į lietuvių kalbą išverstą jo vei-
kalą „Apie rojų ir galią”. Šioje tarptautinių santy-
kių tyrinėtojo knygoje apibrėžiama Amerikos ir Eu-
ropos vieta naujojoje pasaulio tvarkoje.  Pavyz džiui,
išryškinami Amerikos nuopelnai iš Antrojo pasau-
linio karo griuvėsių kylančiai Europai. Be ameri -
kie čių ginklų, pramonės ir finansų Europai tikrai
būtų buvę sunkiau atsigauti, juolab – atlaikyti Blo-
gio imperijos spaudimą. O ir šiandien ES vargu ar
bepajėgtų plėstis į Rytus, jei ne oficialiojo Washing -
tono pritarimas ir palaikymas. 

Bėda, kad mes, dešimtmečiais besinaudojantys
pačia įvairiausia Amerikos parama, tapome nedė -
kin gais egoistais ir pasipūtėliais. Vaiz džiai tariant,
pradėjome įsivaizduoti, jog ir be Amerikos pagalbos
galime atlikti sudėtingus darbus. Dažnusyk elgia-
mės taip, tarsi Amerika mums – jau nebereikalinga. 

Tai – ne tik užgauli, bet ir klai dinga nuostata.
Tarptautinius santy kius nagrinėjančio R. Kagan
įsitikinimu, antiamerikietiškos nuotaikos – sena
Europos liga. Europos aukštuo menė visada panie-
kinančiai žvelgė į neva „vartotojišką” ir neva „bed -
va  sę” Ameriką. Bet kai tik Europoje su si darydavo
bent kiek sudėtingesnė eko nominė situacija, mes,
euro pie čiai, tuoj pat imdavome masiškai emigruoti
į šią šalį, tuo pačiu prisipažindami, jog Amerika
mums – rei kalinga. 

Nepaisant šio nepaneigiamo fak to egzistuoja
ir kitas ne mažiau akivaizdus paradoksas: viešo-
sios nuo mo nės apklausos Europoje byloja, jog daug
europiečių Ameriką traktuoja kaip valstybę, kuri

kelia didesnę grėsmę taikai pasaulyje nei,
saky kim, Šiaurės Korėja.

Tarptautinių santykių žinovo R. Ka-
gan teigimu, netekusios vienijančio ben-
dro priešo – SSRS – Europa ir Amerika la-
bai greitai nutolo viena nuo kitos, ir nūnai
jų nebevienija net nauji iššūkiai. Išvada-
vusi Europą nuo fašizmo ir prisiėmusi Eu-
ropos gynimo nuo komunizmo naštą,
Ame rika padėjo Europos žemyne subręsti
kantiškajam „amžinosios taikos” rojui,

kurio gyventojai pradėjo įsivaizduoti, esą jiems jau
neegzistuoja rimtų grėsmių, esą visos bėdos, jeigu
tokios ir atsiranda, kyla vien dėl Ame -
rikos arogancijos tarptautinėje arenoje. 

Žodžiu, Amerika padėjo europie čiams susikurti
rojų įduodama jiems į rankas nemokamą saugumo
skydą. Europa galėjo užmiršti karus tik to dėl, kad
jos saugumu rūpinosi Ame rikos kariai, žvalgybi-
ninkai, analiti kai. Amerika savanoriškai prisiėmė
atsakomybę už Vakarų pasaulio sau gumą ir už tai,
beje, nepareikalavo jokio konkretaus užmokesčio.
Toks Amerikos kilniadvasiškumas buvo didelė Was-
hingtono klaida. Amerikos saugumo skydu besi-
naudojanti Euro pa nustojo gerbti tuos, kurie ją
saugo ir globoja. 

Bet nustodama gerbti Europa padarė savąją
klaidą. Nepagarba Ame rikai – grubi Europos klai -
da. Europa prarado budrumą. Europa tar si rezerva -
te gyvenantis žvėris nebeteko uoslės, iš kur atslenka
aud ros debesys. Europa pavirto „kariniu nykštuku,
kuris dedasi kariniu mil žinu”. Amerika mato dau-
giau grėsmių nei rojuje gyvenanti Europa, nes ga-
liausiai Washingtonas, o ne Briu selis, Strasbūras,
Berlynas, Londonas ar Paryžius atsako už globa-
lius sau gumo reikalus. Keisčiausia tai, kad Europa
norėtų ir ateityje išlikti Ame rikos saugumo globo-
tine. Bet tuo pa čiu Europa siekia daryti rimtą įtaką
Amerikos sprendimams tarptautinėje arenoje. Eu-
ropa naiviai tikisi, kad kai kuriuos konfliktus įma-
noma nu malšinti šveniai, moteriškai, nemosuo jant
kumščiais.

Pasak R. Kagan, Amerika negali patenkinti šio
kvailoko Europos rei kalavimo. JAV negali perimti
eu ro pie tiškųjų tarptautinio bendravimo taisyklių,
nes būtent Amerika priversta atlikti visus kruvinus
darbus tram dant tarptautinius išsišokėlius ir chu-
liganus. Nei vokiečių, nei pran cūzų, nei britų ka-
riuomenės nepajėgios vienos, be Amerikos pagal-
bos, užgesinti nė vieno bent kiek rimtesnio karinio
gaisro. 

Europiečiai klaidingai elgiasi manydami, esą
jeigu Amerika nebūtų tokia vienašališka ir karinga,
jie sugebėtų rasti būdų konfliktams pasau lyje iš-
spręsti pasitelkdami vadina mąsias „minkštąsias”
strategijas. Ne sugebėtų, nerastų. Ir vis dėlto Ame -
riką europiečiai dažnusyk regi kaip pagrindinę
kliūtį kelyje į „amžinąją taiką”. 

Tuo pačiu amerikiečiams dabartinė Europos
nuostata atrodo kaip įžūlaus nedėkingumo išraiška.
Jeigu Amerikos ir ES priešstata nebus įveik ta, tikė -
tina, kad vieningų Va ka rų taip pat ilgainiui nebe-
liks. Iširs ir NATO aljansas. Tarptautinių santykių
žinovas R. Kagan – pesimistas. Skirtingos pasaulio
vizijos, kuriomis vadovaujasi Europa ir Amerika,
ne  rodo jokių suartėjimo ženklų.

Lietuva nėra įtakinga valstybė. Ne mūsų ga-
lioje suartinti Europą ir Ameriką. Tačiau lietuviai
bent jau neturėtų būti kartu su tais, kurie di dina
Europos ir Amerikos priešpriešą.

Tikriausiai dar prisimename, ko kia
paminklinė lenta prikalta prie se -
nosios Vilniaus Rotušės sienos? Ten

iškaltas gyvybiškai svarbus užrašas, by-
lojantis, jog Lietuvos nedraugai yra ir
Jungtinių Amerikos Valstijų prie šai. Vil-
tinga mintis. Leidžianti ti kėti gražia Lie-
tuvos ateitimi. Tuo me tinių Amerikos ir
Lietuvos prezidentų parašais patvirtinas
simbolinis užrašas byloja, jog nesame vie-
nui vieni – šį sykį, skirtingai nei praėjusia -
me šimtmetyje, turime galingą, įtakingą ir, svar -
biau sia, padorų są jun gininką. Belieka manyti, jog
ame rikietiška-lietuviška draugystė nusi stovėjo il-
gam, jog tokio pobūdžio įsipareigojimai – ne popie -
ri niai.

Žodžiu, turėtume džiaugtis ame ri kie  tiška-lietu -
viška partneryste ir ją visomis įmanomomis prie -
mo nėmis stiprinti.

Deja, Lietuvoje gausu jėgų, ku rios nemėgsta
Amerikos. JAV–Lie tu vos bendradarbiavimo idėją
jos lin ku sios sumenkinti, iškraipyti, api pil ti nepa-
grįstais kaltinimais. Tarsi toje paminklinėje len-
toje iškalti žodžiai te reikštų, jog mes, lietuviai, nuo
šiol priversti klusniai dalyvauti visose tarptauti-
nėse amerikiečių karinėse ir politinėse aferose mai-
nais už tai nieko vertingo negaudami.

Antiamerikietiškos nuotaikos daž niausiai dar
palydimos padūsavimais, girdi, štai draugystė su
Rusija mums būtų kur kas naudingesnė ir eko -
nomiš kai, ir morališkai. Jei Rusi jos vardas konk-
rečiai ir nenurodo mas, vis tiek leidžiama suprasti:
Ame rika – toli, o Rusija, kad ir ką bedarytume, – vis
tiek arčiau.

Taigi į Ameriką lietuviai žvelgia dvejopai. Tu-
rime ir Ameriką dievi nančių, ir Ameriką keikian-
čių. Ku rių iš jų daugiau – keblu pasverti. Ta čiau
akivaizdu, kad užtektinai gausi lietuvių grupė lin-
kusi džiaugtis kiek viena amerikiečių nesėkme –
tiek Irako ir Afganistano frontuose, tiek ir žvalgy-
binėse operacijose gaudant rusų šnipus. Kiekvienas
ame rikietiš kos firmos ar įmonės atėjimas Lietu -
von tokių lietuvių taip pat palydimas nepatikliais,
dažnusyk priešiškais žvilgsniais. Didžiausiu pra-
keiksmu jų akyse anksčiau buvo naftos kompanija
„Williams”, dabar – skalūnų duj ų verslo įmonė
„Chevron”. 

Kaip Amerikos nepatikimumo įrodymas daž-
nai nurodomas ir neseniai į dienos paviršių iškilęs
skanda las, girdi, amerikiečiai labai blogi, nes iš-
drįso rinkti konfidencialią in formaciją net apie
savo sąjunginin kus iš Europos Sąjungos. Čia dar
būtinai prisimenama CŽV kalėjimų, esą įžūlieji
amerikiečiai savo sąjun gininkų teritorijose, apei-
dami įstatymus, įrengė slaptus CŽV kalėjimus, is-
torija.

Šiandien prie piktdžiugiškų pa šaipų galima
pridėti ir Sirijos cheminio ginklo bylą. Kiek Lietu-
voje nu skambėjo ironiškų pranešimų, girdi, Rusijos
Prezidentas Vladimiras Puti nas vis tik gudresnis už
JAV Prezidentą Barack Obama, nes būtent Krem-
lius, o ne Washingtonas paskelbė pasauliui priim-
tiną išeitį iš Sirijos aklavietės? 

Nūnai šaipomasi ir iš Amerikos nesugebėjimo
patvirtinti naująjį ša lies biudžetą. Žinoma, nieko
džiuginančio, jei pagrindinis ateinančių metų fi-
nansinis įstatymas „pakimba ore”, jei valstybinių
įstaigų darbuotojai nebegauna algų, jeigu tegali
rinktis priverstines atostogas. Bet kam lie tuviui
džiūgauti, šaipytis, jog Ame rika suklupo? Ir vis
dėlto Amerikos nedraugams tai – dar viena puiki
pro ga demagogiškai pasvarstyti, ar ver ta pasitikėti
valstybe, kuri nesugeba lai ku patvirtinti kitų metų
biudžeto ir todėl atsiduria ant finansinio chaoso
slenksčio?

Antiamerikietiškų nuotaikų kurs tytojai su-
geba viską taip supai nioti ir apversti aukštyn kojo-
mis, kad drįsta šaipytis net ir iš itin akivaizdaus
Amerikos žingsnio demonstruojant palankumą Bal-
tijos valstybėms. Lietuvos, Latvijos bei Estijos Pre-
zidentai nuvyko į Washingtoną. Ten su laukė pačio
aukščiausio lygio garantijų, jog Baltieji rūmai ati-
džiai stebi įvykius Baltijos kraštuose. Lietuvai de-
rėjo džiaugtis? Be abejo – tik džiaugtis. Tai buvo
ryškus ženklas, jog Amerika neleis skriausti Balti-
jos valstybių. Bet skeptikai ir čia rado galimybę
priekabiauti – esą susitikimas tebuvo simbolinis, la-
bai trumputis, esą JAV Prezidentas per mažai pa-
rodė dėmesio Lietuvos Prezidentei Da liai Grybaus-
kaitei, esą nuskrisdama į Washingtoną mūsų va-
dovė praranda galimybę nuskristi į Maskvą...

Laimė, ne visi Lietuvoje keikia Ameriką. Taip,

Kodėl Amerikai 
turėtume palinkėti 
sėkmės
GINTARAS VISOCKAS
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Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybaus-
kaitė su vizitą Lietuvoje
baigiančiu Danijos sosto
įpėdiniu Princu Frederiku
susitiko oficialių pusryčių.
Šalies vadovė Princą vai-
šino lietuvišku sūriu ir
savo bičių medumi. Lietu-
vos pieno produktų rinki-
nys buvo padovanotas
Princo šeimai ir perduotas
Danijos Karalienei Marga-
retai II.

Dž. Barysaitės nuotr.

Oficialiems pusryčiams – lietuviškas sūris
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TELKINIAI

Nešu aš mažą gintaro krislelį,
Ant savo vaikiškai tyrų delnų.
Nešu aš šviesą per pasaulį,
Iš protėvių nuo Baltijos krantų...

LAURA 
GARNYTĖ-TUNKŪNAS

Ruduo. Spalvingi medžių lapai.
Vaikučių naujo gyvenimo etapo
pra džia. Ruduo darželyje „Gin-

tarėlis” vi sa da ypatingas ir kupinas
emocijų lai kotarpis. Nauji, besišyp-
santys veidai, nedrąsiai žengti pir-
mieji žingsniai į darželį, kuriuos pa-
sitinka darželio pedagogė Judita Ulči-
nienė, pati vi sa da besišypsanti ir džiu-
gi. Be abejo, šalia džiugių pojūčio aki-
mirkų, visada rusena ir mažas neri-
mas – kaip gi seksis mažiesiems dar-
želio lankytojams? Kaip seksis šį nau-
ją gyvenimo tarpsnį išgyventi tėve-
liams, o ir pa čiai mokytojai, pedagogei-
logopedei Juditai? Tačiau jau po pir-
mųjų aki mir kų, po pirmosios dienos,
pirmosios savaitės, tiek vaikučiai, tiek
ir tė veliai gali įsitikinti, kad darželis
„Gin tarėlis” tarsi saugus uostas, ku -
riame vaikučiai ne tik pasisemia ži nių,
smagių žaidimų, džiaugsmo,  juo ko, bet
ir supratimo bei širdies ši lumos. Tai
vieta, kur kiekvienas ma žy lis yra lau-
kiamas ir mylimas.

„Gintarėlis” – tai privatus vaikų
priežiūros ir ugdymo darželis, turintis
Michigano Valstijos leidimą. Dar želis
įsikūręs Southfield mieste, Detroito
priemiestyje, ir atvėrė duris prieš dve-
jus metus. Per šiuos metus visų pa-
mėgtas dėl jaukios, šiltos ir saugios ap-
linkos, skanaus naminio maisto, pro-
fesionalios vaikų priežiū ros bei ugdy-
mo. Darželyje ugdomoji aplinka su-
skirstyta į erdves, veiklos centrus, ku-
rie laiduoja darnią vaiko socialinę,
emocinę, pažintinę bei kalbos raidą.
Čia gausu rankų žaidimų, dainų, eilė-
raščių, pasakų lietuvių kal ba, kuriuos
žaidžiant lavinama lie tuvių kalba.
Darželyje vaikai turi galimybę rinktis
veiklą pagal savo po mėgius ir suma-
nymus, atlikti darbelius patys vieni ar
grupelėmis, kurti bendrus projektus,
taip lavi nant bendravimo ir socialinius
įgū džius, vaizduotę, kūrybingumą bei
lie tuvių kalbą. Vaikai, įtrau kiant juos
į įdomią veiklą, yra mokomi siekti
tiks lo, susikaupti. Darželyje yra dide-
lis kiemas-žaidimų aikštelė. Ten vaikai
visais metų laikais turi pui kias gali-
mybes judėti, žaisti, tyri nėti, stebėti ap-
linką ir gamtą. „Gin tarėlyje” kuriama
lietuviška jauki ap linka, kur mato-
mas ir prižiūrimas kiekvienas vai-
kas. Vaikai yra mokomi ne tik lietuvių
kalbos, bet yra ruo šiami ir angliškai
mokyklai. Jie yra išmokomi abėcėlės,
raidžių ir skaičių rašymo. Vaikučiams,
turintiems tarties problemų, yra teikia -
mos logopedo paslaugos. „Gintarė-
lis” – tai vieta, kur vaikui yra gera, kur
jis nori mo kytis, bendrauti, žaisti, to-
bulėti. Šia me darželyje vaiko ugdy-

AGNĖ JANUŠKIS  IR 
BEATA IVANAUSKIENĖ

Spalio 5 d. rytą Gedimino litua-
nistinė mokykla (GLM) duris at-
vėrė padabinta trispalviais ba-

lionais ir mokinių piešiniais! Vaikai,
tėveliai ir mokytojai ankstų šeštadie-
nio rytą rinkosi ne tik žinių pasisemti,
bet ir į šventę – 11-ąjį mokyklos gim-
tadienį! Gimtadienio šurmulys neap-
siėjo be svečių, dovanų, staigmenų ir
vaišių.

Miela mokyklos direktorė Giedrė
Ramanauskaitė visus pasveikino su
gimimo diena, o mokytojus – su Mo-
kytojo diena. Ji pasidžiaugė pirmuoju
mokyklos mokytoju vyru – Aleksand-
ras dirbs su angliškai kal bančiais vai-
kučiais. Tada direktorė pristatė ir
šventės svečius.

Nuoširdžiausias ačiū Lietuvos
Respublikos generaliniam konsulatui
Čikagoje. Mokyklą aplankiusi konsu-
lato atstovė Oreta Eidukytė su duk ra
atvežė nuostabią parodą, skirtą Da-
riaus ir Girėno skrydžio per Atlan tą
80-ųjų metinių progai. Legendinių la-
kūnų gyventa ir dirbta visai kaimy -
nystėje – Palwaukee oro uoste Whee l -
ings. Todėl paroda GLM mokiniams
buvo labai artima ir ypatinga. Viena iš
mamų gene ralinio konsulato atsto vė
Oreta Eidu kytė pasveikino moki nius,
tė velius ir mokytojus 11-ojo gim tadie -
nio proga ir priminė, kad ir mūsų di -
dysis krep šininkas Arvydas Sabo nis
vilkėjo vienuolikto numerio marš ki -
nėlius.

Visi mokyklos mokiniai, jų tėve -

liai ir mokytojai taria didelį ačiū Alek-
sandros Kazickienės vardo fondui už
svarbią ir nebe pirmą piniginę dovaną
mokyklai! Ši parama labai pa deda
sparčiai besiplečiančiai GLM mokyk-
lai nuomoti jau dvejas patalpas.

Mokyklą aplankė ir visus su gi mi -
mo diena pasveikino šiauriečių Lake
County Waukegan apylinkės valdybos
iždininkė Palmyra Janušonienė.

Mokytoja Violeta Rutkauskienė
dar kartą pasveikino ir bendrai nuo-
traukai pakvietė GLM antrokes Emą,
Emiliją ir Matildą. Mergaičių pieši-
niai savo amžiaus grupėje laimėjo tris
pirmąsias vietas Dariaus ir Girėno
skrydžio per Atlantą jubiliejiniame
konkurse. Pagal jų piešinius jau su-
kurti pašto ženklai.

Na, o kokia šventė be pramogų!
Mokyklos tėvų komiteto pirmininkė
Beata Ivanauskienė vaikučius pa-

„Gintarėlis”

mas yra pa remtas aiškia, nuoseklia la-
vinimo programa, pritaikyta kiekvie-
nam vaikui pagal amžių. Vaikučiai lei-
džia laiką jiems natūralioje aplinkoje –
to kioje, kokia juos supa gyvenime, to -
dėl ugdymas vyksta mišraus amžiaus
grupėse. Darbo valandos pritaikytos
tėvų patogumui – darželis veikia nuo
7 val. ryto iki 5:30 val. po pietų.

Džiugu, kad Detroito apylinkių
lie tuviai turi ypatingą galimybę savo
mažąsias atžalas nuo pat ankstyvos vai-
kystės vesti į lietuvišką darželį, taip su-
teikiant vaikui galimybę augti lietu-
viškoje aplinkoje, ir pirmuosius žo-
džius tarti lietuvių kalba. Tai puiki ga-
limybė perduoti savo vaikams, ką mes,
būdami lietuviais, labai branginame ir
saugome – lietuvių kalbą. „Gintarė-
lis” – tai jaukus mažylių švie timo ži-
dinys, kuriame vaikučiai mo komi lie-
tuvių kalbos, dvasinio auklėjimo, liau-
dies dainų ir šokių. Skie pijamas gėrio,
grožio, pagarbos ki tiems žmonėms su-

pratimas. Jau nuo ankstyvos vaikystės
mažyliai supa žin dinami su lietuviš-
kais papročiais ir tradicijomis, šven-
čiamos mūsų tau tos šventės – Užga-
vėnės, Nepri klau somybės diena, Šv. Ve-
lykos, Šv. Ka lėdos, Motinos diena bei ki-
tos šven tės. Tai padeda išlaikyti mūsų
tautos savitumą, lietuvišką tapatybę
gyvenant toli nuo Lietuvos, skiepijant
vaikuose lietuvišką dvasią nuo pat
mažumės. Tai puiki galimybė vai -
kučiams laimingas vaikystės dienas
leisti lietuviškoje aplinkoje.

„Gintarėlis” – tai šiltas žiburėlis
mūsų vaikams, kuris savo idėjomis, nu-
siteikimu, stropiu darbu atveria gali-
mybes ir  prisideda prie lietuvybės sau-
gojimo, puoselėjimo bei jos perdavimo
mūsų vaikams, mūsų ateičiai. Geros to-
limesnės klo ties darželiui „Gintarėlis”
keliaujant vaikystės takais, ne šant
šviesą, ži nias, pažinimą tarsi tyrą Bal-
tijos gintarą ant mažų, vaikiškų ran-
kų!

kvietė pažiūrėti animacinį filmuką
apie drakoniuką, kuris persivalgęs
saldu mynų susirgo ir taip išmoko da-
lintis. Šaunią pasakėlę, kurią suaugu-
sieji prisiminė iš savo vaikystės, savo
jau kioje pirmokėlių klasėje paruošė
šaunioji Asta Štarienė. Astos pagalba
ir entuziazmas pamokų ir mokyklos
švenčių metu yra neįkainojamas!

Šventės kulminacija – šauniosios
„Dance Duo” studijos vadovės San dros
Krumhorn atvežta dekoracija. Jai ba-
landėlius iš popieriaus lankstė mo-
kyklos mokiniai, taip prisidėdami prie
bendro projekto „We are the World, we
are the children'”.

Na, ir tada, žinoma, – vaišės!
Širdingai ačiū  „Penguin Pizza” ir

jo savininkui Ridui iš Buffalo Gro ves
bei „Lina’s Cakes” už trispalvius py-
ragaičius vaikučiams ir skanų tortą
mokytojams.

Į pagalbą nebe pirmą kartą at -
skubėjo buvęs mokyklos mokinys, da-
bar jau koledžo studentas, Mantas Iva-
nauskas – jis fotografavo įsimintinas
šventės akimirkas, padėjo ant Ma ria
Del Popolo bažnyčios laiptų išrikiuoti
visus mokinukus, mokytojus ir talki-
nančias mamytes bendrai GLM nuo-
traukai.

Smagi gimtadienio šventė pra -
ūžė... Triukšmingas ir šventiškas vai -
kų šurmulys galėjo greitai virsti šven -
tišku sąmyšiu. Dėkojame į pagalbą at-
skubėjusioms mamytėms. Lin kime sa -
vo mokyklėlei ilgiausių metų ir vėl
kim bame į darbus, pamokas, re peti -
cijas, kad lietuvybės žiburėlis šiauri-
niuose Čikagos priemiesčiuose skais-
čiai degtų – dėl mūsų pačių ir vardan
tos Lietuvos!

Agnė Januškis – Gedimino litua -
nistinės mokyklos muzikos mokytoja.

Beata Ivanauskienė – Gedimino li-
tuanistinės mokyklos Tėvų komiteto
pirmininkė.

Darželyje ,,Gintarėlis – šilta ir jauku.

11-asis mokyklos gimtadienis ir mokslo metų pradžia – puiki proga bendrai nuotraukai.  Manto Ivanausko nuotr.

Southfield, MI

Mokykla taip pat gali švęsti gimtadienį
Mundelein, IL
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Lemont, IL

MILDA ŠATIENĖ

Lietuvos vaikų globos būrelio
„Saulutė” narės rugsėjo 22 d.
surengė dr. Sigitos Lipovienės

trečios knygos „Aukštuolių Ąžuolai”
pristatymą. Lie tuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, gau-
siai su si rinkusius pasveikino „Saulu-
tės” pir mininkė Indrė Tijūnėlienė,
pri  min  dama, kad prieš 20 metų įsikū-
ręs būrelis atsirado tuometinio PLB
pirm. Broniaus Nainio iniciatyva. Jis
siūlė kuo greičiau ir kuo plačiau pra -
dėti remti vargingai gyvenančius vai -
kus Lietuvoje, kuo daugiau lėšų gauti
iš kitataučių, bandyti koordinuoti to-
kia veikla užsiimančius, išsilaikyti
savarankiškai, t. y. nealinti Lietuvos
bei išeivijos fondų. Per 20 metų  per
„Saulutę” į Lietuvą iškeliavo ne tik
daugybė siuntinių, bet ir beveik 3 mi -
lijonai dolerių. Vien 2013 m., iki rug sėjo
mėn., į Lietuvą jau persiųsta 170,000
dol. paremti našlaičius, beglobius vai-
kus, vaikus su negalia, daugiavaikes
šeimas ir studentus bei įvairius vaikų
globos namus. „Sau lu tė” dėkoja vi-
siems geradariams, ku rie remia jos
veiklą bei atvyksta į jos ruošiamus ren-
ginius. Ačiū informaciniams rėmė-
jams – laikraš čiams „Draugas”, „Ame-
rikos lietuvis”, „Či kagos aidas”.

Popietė buvo ne tik knygos pri-
statymas, bet ir partizanų minėjimas.
Jaudinančiai nuskambėjo solistės Da-
lios Lietuvninkienės ir smuiki ninkės
Dainos Volodkaitės atliekama giesmė
„Pie Jesu” (Andrew Lloyd Webber) ir
Audrės Budrytės-Nakie nės partizanų
eilės iš dr. Lipovienės knygos:

„Pamilau aš brangią Tėvynę
nuo pat kūdikystės dienų.
Ieškodamas laimės juodam arime,
aš tau supyniau daug dainų”.

Bronius Nainys kalbėjo apie par-
tizanus. „Partizaninis karas,  – sakė
jis, – tai išskirtinas lietuvių tautos lai-
kotarpis ir tikrai nepakartojamas vyks-
mas, labai svarbus mūsų isto rijos tarps-
nis...” Jis apgailestavo,  kad nėra pa-
rašytos išsamesnės partizanų istorijos.
Knygos, kaip ir šian dien pa sitinkama,
pasakoja mažais ga baliu kais, kurie
taip pat labai rei ka lingi. Jos pasakoja
„apie vyksmo ir ko vos deimančiukus,
tėvynės bei jos laisvės užsidegusius, tik-
rais herojiš kais veiks mais savo gyvy-
bes aukojusius, puošiančius visą tos ko-
vos auk so grandinę...”

Vieniems partizaninis karas pra -
sidėjo po 1941 m. sukilimo. Kitiems –
rudenį, kai vokiečių armijos buvo su-
stabdytos prie Maskvos. Siekiant ap-
ginti Lietuvą nuo raudonojo okupan-
to, karininkų grupė įsteigė „Lie tu  vos
laisvės armiją”. Dar kitiems – parti-
zaninių, ginkluotų kovų pradžia buvo
1944 m. liepos pradžioje Šiau liuose.
Partizaninių kovų pradžia buvo neor-
ganizuota. Vyriausioji bendra vado-
vybė buvo sudaryta 1949 m. vasario 16
dieną. Partizanai tikėjo tė vynei laisvę
žadančią Vakarų politi ka. „Atlanto
Charta” skelbė, kad visų tautų per
karą prarastos nepriklausomybės bus
grąžintos ir kad Vakarų susidūrimas
su sovietų imperija ją sunaikinsiantis.

Tikslios statistikos apie partizanus
nėra. Mums reikia „Partizanų kovų is-
torijos”.

Dr. S. Lipovienė įteikė Broniui
Nai niui „Žalgirio” saldainių rinkinį,
dėkodama už jo pasiaukojimą Lietu vai
ir lietuvybės išlaikymui.

Leonas Maskaliūnas kalbėjo apie
Lietuvos partizanų globos fondą. 1995
m. rugsėjo 25 d. fondą įsteigė Bi rutė Ja-
saitienė, Leonas Maskaliū nas, Antanas
Paužuolis, Marija Re mie nė, Povilas
Vaičekauskas ir vė liau prisijungęs Po-
vilas Pečiulaitis. Fondo tiks lai – rink-
ti aukas buvusių partizanų šelpimui,
remti jų šeimas, remti jų vaikus, sie-
kiančius aukštojo mokslo Lietuvoje,
prisidėti prie „Partizanų dainų” išlei-
dimo. Fondo obalsis: „Pa dėkime Lie-
tuvos partizanams! Jų beliko vos keli
šimtai!”

Leonas Maskaliūnas pažymėjo,
kad Lietuvos Respublikos Seimas pa -
skelbė 1999 metus Laisvės kovų mi nė -
jimo metais. Tuo metu, kovo 6 d., Vy -
riausybė pripažino kariais sava no -
riais 1,038 kovotojų. Tarp li kusių gy-
vųjų pripažinta apie 300 partizanų ir
partizanių. Jiems mokamos pa di dintos
pensijos. Nuo įsikūrimo iki da bar Lie-

tuvos partizanų globos fondas į Lietu-
vą yra persiuntęs 650,000 dol.

Dr. Sigitos Lipovienės pirmą kny -
gą „Gyvenimas liepų alėjoje” šiltai
api būdino „Saulutės” vicepirm. Ra -
min ta Marchertienė. Maža būdama,
karo metu tėvelių netekusi, Sigita su
broliuku Saulium augo Elzės ir gydy-
tojo Kazio Mikalauskų šeimoje, ku  rio -
je augo ir jų sūnelis Kaziukas (po -
pietėje dalyvavo buvusi Elzės Mika -
laus  kie nės  mokinė Sofija Jelionienė)
Sigitai buvo labai svarbi visa plati jos
giminė, kurios vardai detaliai išvar -
dinti knygoje. Pasakodama apie gi mi -
nių susibūrimus, artimą bendravimą
ir meilę vienų kitiems, Sigita rašė: „...
patekau į kilnias Mikalauskų ir Dagių
šeimas. Visi šie žmonės nesu krovė di-
delių turtų, bet dalinosi vis kuo, ką tu-
rėjo, ypač dosniai dalijo aplinkiniams
dvasios turtus...”

Dr. Mikalauskas, vadinamas „dė -
du žiu” sakydavo: „Svečias į namus –
Dievas į namus”. Jų namuose Ukmer -
gėje buvojo ir pianisto Roko Zubovo se-
nelis Vladimiras Zubovas, balerina
Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Buvo
klausomasi „Amerikos balso”. Visi ti -
kėjo, kad Amerika išvaduos Pabaltijį.
Pokaryje dėl išėjusių į mišką sūnų, jų
namuose slapstėsi saugumo perse -
kiojama Katliorių šeima. Sigita su si -
drau  gavo su jų jauniausia dukra Al-
dute.

Sigita, gal paveikta gerbiamo dr.
Kazio Mikalausko pavyzdžio, tapo kar-
diologe, daug metų dirbo Alytaus li-
goninėje. Ji ištekėjo už Eugenijaus Li-
povo, užaugino sūnus Mindaugą ir Re-
gimantą, kurie jau sukūrę savo šeimas.
Knygos autorės tikslas buvo palikti gi-
minės vaikams ir anūkams jų šeimos
istorijos prisiminimus. Ra minta Mar-

„Aukštuolių Ąžuolai” – Partizanų prisiminimas
chertienė rado daug bendrumų šioje
knygoje su savo gyveni mu. Ji taip pat
apčiuopiamai jautė meilę vienas kitam
Sigitos giminėje.

Asta Zimkienė papasakojo apie S.
Lipovienės antrą knygą „Arti – už At-
lanto”, kurioje aprašytas autorės pir-
mas (1991 m.) apsilankymas JAV. Pa-
kviesta ir globojama Tijūnėlių bei Vy-
gantų šeimų, ji gerai pajuto  Ame -
rikos lietuvių meilę savo Tė vynei, jų il-
gametes pastangas pa dėti atstatyti
Lietuvos nepriklausomybę. Ji dalyva-
vo de mon stracijose, susitikimuose su
po litikais, vyko į Washingtoną, Alės ir
Algio Kėželių bei Janinos Mon ku tės-
Marks butuose dalyvavo susirin -
kimuose su Bernie Shalins ir Rūta Va-
nagaite-Wiman, ruošiant pir mą LIFE
festivalį Viniuje.

Dr. S. Lipovienė šioje knygoje aiš   -
kiai pabrėžė knygos rašymo tikslą:

„Kelionė į Ameriką man padarė di-

džiulį įspūdį. Jos dėka prasiplėtė mano
akiratis, labiau įvertinau tik rąsias
žmogiškąsias vertybes. Be galo sujau-
dino JAV gyvenančių lietuvių veik la
savo tolimos Tėvynės labui. Geriau su-
pratau, kokią meilę jaučia Amerikos
lietuviai savo tolimai Tė vynei, kaip
nuoširdžiai, netausodami savęs, jie
dirbo ir kovojo dėl Lietuvos Nepri-
klausomybės, kaip atsikūrus valstybei
stengėsi padėti vystyti ša lies ekono-
miką, organizavo paramą vargstan-
tiems lietuviams Tėvynėje. Labai no-
rėjau, kad apie tai būtų žinoma Lietu-
voje... Šia kuklia savo kny gele širdin-
gai dėkoju tautiečiams Amerikoje už
pasiaukojimą mūsų krašto žmonėms.”

Trečioji knyga „Aukštuolių Ąžuo -
lai”, kurią labai tiksliai atpa sa kojo
Laima Apanavičienė, kilo iš pirmosios
knygos, kurioje dr. Sigita Narbutaitė-
Lipovienė mini bendravi mą su Kat-
liorių šeima. Amerikos lie tuvių laik-
raštyje „Draugas” ji rado K. Burdulio
straipsnį, kur parašyta: „2005 metais
Didžiosios kovos apygardos partizanų
parke pastatytas pa minklas penkiems
broliams partizanams Katlioriams”.
Ukmergės leidinyje „Eskizai” ji rado S.
Abroma vičiaus straipsnį „Partizanų
motinos” ir daugiau sužinojo apie
Katlio rių likimus. Prof. Onos Vove-
rienės ir kitų skatinama rado dar gy-
vuosius šeimos narius, žinių sėmėsi ar -
chy vuo se.

Laima Apanavičienė sakė, kad
knyga rašyta ne ranka, bet širdimi.
Katliorių šeimos istorijos pradžia yra
Aukštuolių kaime, kur ūkininkas Bo-
leslovas Katliorius turėjo 50 hektarų
ūkį ir 3 hektarus miško. Su žmo na Ona
augino 6 sūnus ir 4 dukteris. Vaikai
nuo mažens buvo auklėjami religingoje
dvasioje, pratinami prie darbo tėvų

ūkyje. Visi užaugo parei gingi, buvo ga-
būs amatams, rankdarbiams. Vaikai
mokėjo groti muzikos instrumentais,
dainuoti. Pasibaigus Antrajam pa-
sauliniui karui ir sovie tams antrą
kartą okupavus Lietuvą, penki sūnūs
išėjo į miškus ir tapo partizanais, tik
jauniausio nepriėmė, nes buvo per
jaunas. Viena sesuo bu vo partizanų ry-
šininkė. Visi penki sū nūs žuvo. Trem-
ties išvengė trys seserys ir tėvai. Jie
slapstėsi ir keitė gyvenamą vietą. Pa-
minklu „Pen kiems broliams partiza-
nams Katlio riams” buvo pagerbti tau-
rūs jauni Lietuvos sūnūs.

Dr. Lipovienė rašo: „Neapsakomą
skausmą turėjo iškęsti Ona Katlio -
rienė... Negalėjo nei pamatyti, nei
palai doti pačiame jaunystės žydėjime
savo gyvybę Tėvynei paaukojusio
brangiau sio žmogaus... Jaučiu di-
džiausią pagarbą jiems visiems.”

Knyga gausiai iliustruota nuo-

traukomis. Dalį jų Jonas Pileckis prog-
ramos metu rodė ekrane.

Savo žodyje knygos autorė dėkojo
už pasiaukojusių už Tėvynę pagerbi-
mą, papasakojo, kaip buvo įkvėpta su-
žinoti kilnios šeimos likimą ir pa -
sidalinti, kad gyvieji nepamirštų „au -
kų, sudėtų ant Tėvynės Laisvės auku -
ro... Iš Katliorių šeimos istorijos, tar -
si iš senojo jų sodybos šulinio, turėtu-
me semtis dvasios stiprybės ir mokė-
jimo mylėti savo Tėvynę.”

Sukrečiančias knygos ištraukas
skaičiusi Audrė Budrytė-Nakienė mi -
nėjimą baigė partizanų dainos žo-
džiais:

„Neužmirš tauta savo gynėjų,
Neužmirš kas guli kapuos,
Nes jie žino, už ką kraują liejo,
Žuvo jie, bet gyvi tarpe mūs.”

Širdies stygas suvirpino ir me ni -
nę dalį atlikusieji: solistė Dalia Po li -
kaitytė-Lietuvninkienė, Vidas Neve -
rauskas (akordeonas, fortepijonas, gi-
tara), Šarūnas Daugirdas (būgne lis),
Daina Volodkaitė (smuikas). Gir dė -
jome  dainas „Alytė”, „Oi sakalėli”,
„Kal niškės mūšis”, „Gal pavargai” ir
„Kaip verkiančio smuiko”. Mintyse
drauge niūniavome: „Išėję į kovą ap -
gint mus nuo priešų, Tėvynei aukojos
narsiai...”

Ne viena ašara nuriedėjo prisi mi -
nus mūsų tautos didvyrius, ne vie na
ašara nuriedėjo ir įvertinant mū sų
išeivijoje užaugusių meninės progra-
mos atlikėjų profesionalumą, bet ir su
didele atjauta paruo štą ir  šir dies gel-
mes palietusią jų programą.

Milda Šatienė – Lietuvos vaikų
glo bos būrelio „Saulutė” narė.

Programos dalyviai. Algimanto Kezio nuotr.
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Aš pirmą kartą kun. Kęstutį Trimaką įsidė-
mėjau 1975 m. vasarą prieš tampant moks-
leive ateitininke. Jis sakė pamokslą per

mano tėvelio laidotuves Cicero Šv. Antano bažny-
čioje. Jo pamokslą, kuris buvo išspausdintas ,,At-
eities” žurnale, išmokau beveik atmintinai. Tą
skaudų rytą, pasirodęs mano akiratyje, kun. Tri-
makas iš jo taip ir nepasitraukė: sekiau jo darbus
redaguojant ,,Ateities” žurnalą, dalyvavau jo su-
ruoštose kasmetiniuose ,,Ateities” žurnalo vaka-
ruose, stebėjau jį vedantį rekolekcijas, aukojantį
šv. Mišias, dirbau su juo ateitininkų valdybose, skai-
čiau jo straipsnius, sklaidžiau jo knygas, o paskuti-
nius 10 metų artimai bendradarbiavau su juo spaus-
dindama jo straipsnius bei veiklos atsišaukimus
šiame ,,Draugo” skyriuje. Per tuos 38 pažinties me-
tus jutau esanti jo bendrakeleivė, tačiau ne šalia ei-
nanti, o iš paskos, dažnai toli atsilikdama. Po jo
mirties š. m. liepos 19 d. ir palaidojus jo palaikus
spalio 1 d. Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, dažnai
pagalvoju apie kun. Kęstutį ir ką daryti, kad jo pra-
mintas darbo ir veiklos kelias neužželtų.

Ne vienas, kalbėjęs per kun. Kęstučio laidotu-
ves ar prisiminęs jį spaudoje, pabrėžė – jis buvo ne-
paprastai darbštus. Šalia kunigo pašaukimo ir pa-
reigų, jis dirbo psichologu  karo veteranų ligoninė -
je, o išėjęs į pensiją – net 17 metų kas rudenį skaitė
paskaitas studentams Lietuvoje. Kun. Trimakas dar
užsiimdavo intensyviu rašymu ir pamėgtų projektų
atlikimu. Jis buvo ypatingai produktyvus, nesi-
blaškydavo, ir savo jėgas sutelkęs, nepalikdavo
darbo nepadėjęs paskutinio taško.

Vis dėlto liko keli kun. Trimako neužbaigti, o
gal tiksliau – nesibaigiantys, darbai. Rūpesčiai, ku-
riais jis sielojosi iki pat paskutinio atodūsio. Kun.
Kęstučio palikimas ateitininkams – keturios už-
duotys, kad ir mes nesiblaškydami eitume jo pra-
mintu taku.

1. Puoselėti gyvybės kultūrą – su žavesiu, 
meile ir padėka žvelgti į savo Kūrėją 

Kun. Kęstučio pavyzdys

Kun. Trimakas dažnai savo straipsniuose ir
paskaitose skatino ateitininkus ugdyti asmeninę
,,vidinę gyvybės kultūrą”, kad taptumėme bendra-
kūrėjais su Dievu Tėvu. 

Mūsų užduotis

Knygutėje ,,Tegaivina mus Kristus” (ŠAAT,
2011) kun. Trimakas rašė: ,,Mūsų pagrindinis už-
davinys lieka – įgyvendinti kristocentrinį huma-
nizmą visų pirma savyje, kad galėtume su Kristumi
paveikti kitus visuomenėje ir tautoje (…) Mums
tenka uždavinys pozityviai kurti kristocentrinę kul-
tūrą, kurios pagrindinė vertybė yra Dievo dova-

Neužbaigti darbai
Kun. Kęstučio Trimako palikimas –
kelrodis ateitininkams, kur nukreipti
savo pastangas

VIDA KUPRYTĖ

Kun. Kęstutis Trimakas 2010 m. spalio 17 d. netoli Čikagos. 

Visų ateitininkų konferencija  ,,Profesionalų kelias”
Pasidalinsime patirtimis, užmegsime ryšius

Programa: ,,ŠAAKalbos” • Ambasadorius Žygimantas Pavilionis 
Ambasadorė Gintė Damušytė • Philadelphijos veikėjas Virgus Volertas ir kiti prelegentai.

Šv. Mišios – Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje
Meninė programa: džiazo dainininkė Simona Smirnova ir pianistas Edvinas Minkštimas 

Registruokitės tinklalapyje:   www.ateitis.org
Š. AMERIKOS ATEITININKŲ KONFERENCIJA
2014 SAUSIO 3-5 d.  •  WASHINGTON D.C.

nota gyvybė, tampanti gyvenimu su Kristumi vi-
sose srityse: šeimoje, visuomenėje, moksle, mene,
politikoje, žiniaskladoje.

2. Pakelti Sibiro kankinę Adelę Dirsytę 
į šventųjų luomą

Kun. Kęstučio pavyzdys

Kun. Trimakas dugiaus nei 50 metų garsina Si-
biro lietuvaičių parašytą maldaknygę ,,Marija, gel-
bėk mus”. 1961 m. jis ją išvertė į anglų kalbą ir nuo
to laiko, ji pradėjo sklisti po pasaulį. Paskutinio-
mis savo gyvenimo dienomis, kun. Trimakas dar rū-
pinosi maldaknygės vertimu į suomių kalbą. Po Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo, sužinojęs, kad
maldaknygės autorė yra kankinė ateitininkė Adelė
Dirsytė, kun. Trimakas be perstojo kėlė jos šven-
tumo ypatybes, rašė straipsnius, steigė fondus bei
per didelius sunkumus išprašė, kad Our Sunday Vi-
sitor leidykla išleistų antrą maldaknygės anglų kal-
bos vertimą. Kun. Trimakas buvo pats save prami-
nęs ,,Veiklos dėl A. Dirsytės skatintoju”. 

Mūsų užduotis

Kun. Trimakas rašė: ,,Mes, ateitininkai, nega-
lime užmiršti: 1) kad Adelė Dirsytė yra rinktinė
atei tininkė, nuteista už veiklą mūsų tarpe, ir 2) kad
ji paaukojo savo gyvybę už visą mūsų tautą – jos
dvasinę gerovę. Tad vienijamės su ja maldoje ir
veikloje.” Ši užduotis nesibaigia su Adele Dirsyte.
Yra tiek daug šviesių lietuvių kankinių pavyzdžių,
kurių didvyriškus darbus reikia skelbti. Jie yra
mūsų tautos dovana Bažnyčiai ir visai žmonijai.

3. Remti katalikišką lietuvišką spaudą

Kun. Kęstučio pavyzdys

Kun. Trimakas taip degė ateitininkijos idėja,
kad nesusilaikė apie ją nerašęs.  Išleido 17 knygų
įvai riomis katalikiškomis temomis,  dešimt metų re -
da gavo ,,Ateitį”, nuolat reikšdavosi spaudoje. Dos-

niai rėmė ,,Draugą” ir katalikišką spaudą Lietuvo je.

Mūsų užduotis

Suprasti katalikiškos lietuviškos spaudos
svarbą visai lietuvių tautai, tiek Lietuvoje, tiek iš-
eivijoje. Ją remti finansiškai, ją prenumeruoti, ją
skaityti, joje dalyvauti savo straipsniais ir kūryba.
Diskutuoti spaudoje iškeltas mintis ir skatinti, kad
kiti ja domėtųsi ir remtų.

4. Susirūpinti katalikų pastoracija išeivijoje

Kun. Kęstučio pavyzdys

Visą savo gyvenimą kun. Trimakas, kaip ir ku-
nigui pridera, rimtai žiūrėjo į savo pašaukimą. Kiek
tas jam kainavo matyti iš jo laiškų „XXI amžiaus”
vyr. redaktoriui Edvardui Šiugždai. Štai kelios iš-
traukos:

2012. 06. 07  Taip, su vėžiu yra sunku – tokia Dievo va-
lia, priimu gailestingojo Dievo valią. Chemoterapija ir radia-
cija visada vyksta su visokiais sunkumais. Bet jau pradėjau lai-
kyti sekmadienį šv. Mišias Cicero lietuviams, nes trūksta lie-
tuviškai kalbančių kunigų. 

2013. 02. 24 Vėžys sulaikytas, kol kas nesireiškia, bet yra
tam tikrų nekokių pasekmių, prisidėjo ir tai, kad dabar labai
pablogėjo abiejų kelių (ir abiejų klubo pusių) artritas-reu-
matizmas. Labai sunku vaikščioti, naudoju keturkojį, na-
muose remiuosi į sienas ir baldus, bet Cicero parapijos lie-
tuvius dar aptarnauju.  (Iš ,,XXI Amžiaus” tinklalapio http://
www. xxiamzius.lt)

Mūsų užduotis

Melsti pašaukimų. Kalbėti apie pašaukimus su
jaunimu. Padėti kunigams ir vienuolėms jų parei-
gose. Nepalikti pastoracijos darbų vien ,,pašvęstie-
siems”, bet patys, sava iniciatyva, šviestis ir tapti
,,dvasios vadais” mūsų draugams, kaimynams ir
jaunimui.

* * *

Lieka mums pastudijuoti kun. Trimako palik-
tus darbus ir planus, o jei paklystame – nesidrovėti
jo paklausti kelio ir paprašyti užtarimo.
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Lietuvių Fondas (LF) lapkričio 9 d. visus kviečia į iš-
kilmingą pokylį ir Rudolfo Budgino koncertą.
Pianistas, mokslų daktaras, Santa Rosa Junior

College dėstytojas R. Budginas puikiai žinomas tiek
Europos šalių, tiek  amerikiečiams muzikos mylėto-
jams, tačiau nesuklysiu pasakius, kad mes, lietuviai, ne-
galime pasigirti gerai jį ir jo kūrybą žinantys. Reikia
padė ko ti LF už puikią galimybę susipažinti su šiuo
įdomiu menininku. Kviečiu ne praleisti progos pasi-
klausyti šio puikaus muzikanto koncerto. 

– Kokie keliai  prieš beveik du dešimtmečius atvedė
daug žadantį jaunąjį lietuvį pianistą  į JAV?

– Buvau vienas pirmųjų, po Lie tuvos nepri-
klausomybės atkūrimo iš va žiavęs mokytis į užsie -
nį. Man labai pasisekė, nes gavau stipendiją studi-
juoti viename žinomiausių JAV universitetų – Uni-
versity of Southern Ca  li fornia, Los Angeles. Tad,
nieko negalvodamas, susikroviau daiktus ir išlė-
kiau.

– Klasikinės muzikos atlikėjas, pia nistas-virtuozas,
skynęs laurus ne viename žinomame konkurse, vieną
dieną nutaria, kad klasikinės mu zi kos standartai jam per
ankšti. Šiomis dienomis pianistą Rudolfą Budginą ame-
rikiečių žiū rovas pasitinka kaip roko žvaigž dę. Kaip ir kada
gimė Jū sų dabartinės veiklos sumanymas?

– Sumanymas brendo gana ilgą laiką. Apie tai
galvojau dar būdamas studentu. Baigiantis studi-
joms pajutau, kad senosios klasikinės tradicijos
manęs toli nenuves, nes gryna kla sika vis mažiau
domimasi. Kon cer tinės agentūros ieško visapu-
siškų ar tistų, kurie atgaivintų koncertų sa les. Aš
pradėjau plėsti savo muzikinį akiratį popmuzikos
srityse (džiazo, roko, hip hop, elektroninės). Kon -
cer to metu norėjosi bendrauti su klausytojais.
Mano tikslas buvo kiekvieną klausytoją įtraukti į
koncertą, sukurti naują koncerto formą. Taigi, teko
keistis ir pačiam, į būsimą karjerą reikėjo pažiūrėti
iš kitos – verslo – pu sės. Dirbant pamažu atėjo
sėkmė. Ma nimi susidomėjo didžiulė JAV koncer -
tinė įstaiga ir vieneriems metams pasiūlė koncer-
tinę kelionę po 32 ša lies valstijas ir 82 miestus. Po
šių koncer tų aš taip ir nebegrįžau prie se nųjų tra-
dicijų. Atvirkščiai, dar daugiau ėmiau ieškoti nau-
jovių, jas plėto ti.

– Esate plungiečių muzikų Stasės ir Povilo Budginų
sūnus, tad nieko keisto, kad pasukote tėvų pramintu ke-
liu. Tačiau sce noje Jūs – ne tik muzikantas. Kon certų me -
tu įterpiate smagias isto rijas, vaizdžiai pasakojate apie at -
liekamų kompozitorių kūrybą, pateikiate savo požiūrį į kla-
siką. Klausytojus žavi Jūsų humoras. Iš kur ši dovana? Ar
tie scenos pasa ko jimai gimsta spontaniškai, ar kiekvienam
koncertui juos ruošia te specialiai?

– Visų pirma man, kaip ir mano tėvukui, labai
patinka bendrauti su žmonėmis. Jis visą gyvenimą
visus ža vi savo vidine laisve ir humoru, gal todėl ir
man gana lengvai sekasi bendrauti. Tačiau, kad
taptum tikru profesionalu, reikėjo daug dirbti, tu-
rėjau išmokti suvaldyti savo blogas nuotai kais ir
nuovargį. Būdamas scenoje turiu vienintelį tikslą –
suteikti klau sytojui malonumą, pateikti žinių apie
klasikinę muziką, istoriją. Visa tai da rau lengva
forma ir humoru. Ka dan gi esu labai spontaniškas,
tai daug tų istorijų netikėtai gimsta ir pačioje sce-
noje. Tačiau tai nereiškia, kad einu į sceną nepasi-
ruošęs. Ruoš damasis koncertui numatau ir įpras-
tinius veiksmus, tačiau jais naudojuosi tik ,,avari-
niu” atveju. 

– Tinklalapyje www.rudolfpiano.com skaičiau gražius
atsilie pi  mus apie Jūsų atlikimą. Ar visi koncertai praeina
su pasisekimu? Ar ne būna taip, kad klasikinės muzikos
mėgėjas Jus keiksnoja: ,,Kokias čia ne sąmones tas Bud -
gi nas išdarinėja?”

– Tiesą pasakius, nesu turėjęs ne pa sisekusio
koncerto. Koncerto me tu visą laiką stebiu žiūrovus
ir darau viską, kad jie aktyviai įsitrauktų į kon-
certo veiksmą. Jei rei kės, tai ir ant galvos atsistosiu
(juokia si). 

Na, o jei kas keiksnoja, reiškia, kad atėjo ne į tą
koncertą. Rekla muo dami mano pasirodymą, visada
skelbiame: ,,Netradicinė klasika”.

Koncertuoti man be galo patinka
– Ne paslaptis, kad Amerikoje rasti savo nišą (ypač

meno pasau lyje) nėra lengva. Kokios savybės būtinos, no-
rint šioje šalyje pagauti ,,laimės paukštį”?

– Sutinku, kad nėra lengva, bet ma nau, kad
Amerika yra to šalis, ku rioje yra lengviau surasti
savo nišą, nei kitose pasaulio šalyse. JAV – di de lė ir
jauna valstybė. Joje gali būti ano nimu, gali leisti
sau būti tuo, kuo esi iš tikrųjų. Ši šalis neturi tūks-
tantmečių tradicijų, kurios verčia jų lai kytis ir kar-
tais stabdo pažangesnį mąs tymą. 

O kad sugautum ,,laimės paukš tį”, reikia būti
tam pasiruošus. Ne pas laptis, kad reikia būti ten,
kur tokie paukščiai skraido (juokiasi). Bet turbūt
svarbiausia – turėti pasi ruo  šus daug ,,įrankių”,
kad tam ,,paukš  čiui” nusileidus žemyn, galėtum jį
sugriebti.

– Klausantis Jūsų koncerto, kartais nebeaišku, kur
prasideda ir kur baigiasi klasika, rokas, džia zas. Daž nai
scenoje su Jumis im provizuoja ir gitaristai, ir būgni nin kai.
Kada Jums šovė į galvą min tis į koncertus pasi kviesti  ro -
ko, džiazo atlikėjus ir kaip Jūs su randate vieni kitus?

– Dar dirbdamas savo pirmą darbą koledže su-
tikau daug bendra dar bių – džiazo muzikantų. Tru -
pu tį ,,apšilęs”, įsidrąsinau keletą jų pakviesti pa-
groti mano koncerte. Koncer tas turėjo pašėlusį pa-
sisekimą ir pritraukė daug įvairiausių klausytojų –
tiek džiazo, tiek klasikinės muzikos mylėtojų. Tapo
aišku, kad atsirado kaž  kas naujo, dar nežinomo,
ne išban dyto. Mačiau, kad žiūrovams ir klau sy to -
jams  tai patinka. 

– Ar pianistės Mūzos Rubacky tės auklėtinis nesijau-
čia išduodantis „rimtosios” muzikos atlikėjo pro fesijos
sa vo koncertus sąmo nin gai paversdamas nuotaikingais pa-
sirodymais?

– Geras klausimas. Jis tarsi gy vas įrodymas,
kaip mums, lietuviams, yra brangios tradicijos (aš
tą pastoviai girdžiu iš savo mamos). Vi siš kai su tuo
sutinku, bet man svarbiau yra neišduoti SAVĘS ir
visą save atiduoti darbui, kurį dirbu iš visos širdies,
nuotaikingai ir su meile.

– Savo netradicine klasikinių kū rinių interpretacija ir
virtuoziš  ku at likimu žavite klausytojus visame pa saulyje.
Praėjusiais me tais lankė tės Lietuvoje ir ten su rengėte ne
vieną koncertą. Kaip Jus pasitiko Lietuvos žiūrovas? 

– Fantastiškai! Buvau labai maloniai nustebin-
tas. Visi bilietai į koncer tus, įskaitant ir į koncertą
Lie tu vos filharmonijoje, buvo išparduoti. Muzikos
mylėtojai reagavo labai aud ringai. Plungėje norin-
čių patekti į mū sų koncertą buvo triskart daugiau,
nei galėjo sutalpinti salė. Įsiti kinau, kad Lietuva
turi naujus XXI amžiaus klausytojus, kuriems rei-
kia naujų vėjų, energijos. 

– Į Lietuvą važiavote ne vienas. Kartu su Jumis vyko
ir Justin Pecot (gitara), Keegan Hershman (bosinė gitara)
ir  Wyatt Lund (mu šamieji). Kaip Jums pavyko ,,suvilioti”
šia kelione amerikiečius? Ko kį įspūdį jiems padarė Lietuva

ir jos klausytojas?

– Kelionė buvo labai gerai suorganizuota. Mu-
zikantų vilioti daug ne reikėjo. Jiems Lietuva labai
patiko, o ir pasitiko juos svetingai, dėmesingai ir su
tostais.

– Dirbate muzikos dėstytoju, dirigentu. Ar šios veik-
los Jums įdo mios, ar netrukdo koncertinei veiklai?

– Nepasakyčiau, kad tos veiklos trukdo kon-
certams, nes koncertuoti man be galo patinka. Prieš
metus ga vau labai įdomų darbą netoli San Fran -
cisco įsikūrusiame viename geriausių Californi-
joje Santa Rosa Ju nior College. Esu fortepijono dės-
tytojas ir skaitmeninio garso (Digital Audio) koor-
dinatorius. Daug laiko skiriu jauniesiems pianis-

tams mo ky damas juos naujoviškai. 
Kita mano darbo sritis – garso įrašų ir elektro-

ninės muzikos kūrimas. Kadangi daug dirbu su
naujausia technologija, pastoviai tenka ,,aug ti” pa-
čiam, domėtis ir žinoti, kas dedasi muzikiniame pa-
saulyje. 

Šiuo metu koncertuoju mažiau, bet galiu pasa-
kyti, kad koncertai tapo įdomesni. Štai spalio 19 d.
Santa Rosa Junior College vyks didžiulis muzikos
renginys ,,PianoOnTheEdge”. Jame da lyvaus or-
kestras, choras, roko gru pė, kompiuteristai, o for-
tepijonu grosiu aš. Pats esu šio koncerto aranžuo-
tojas, orkestruotojas ir programuotojas. Visas kon-
certas paremtas klasi ki ne muzika. Manau, bus be
galo įdo mu. Tai pirmas tokio dydžio renginys per
visą mano karjerą.

– Koncertinė veikla reikalauja daug dvasinių ir fizinių
jėgų. Kaip ilsitės, ar turite kokių pomėgių?

– Taip, turiu. Vienas jų – kurti naujus projektus,
kitas – važinėti motociklu.

– Ar užtenka laiko šeimai?
– Teoriškai ne, praktiškai – mes jo surandame.

Mano žmona ir mano mergytės – Sofia (3.5 metukų)
ir Nico lette (1.5 metukų) – mane labai palai ko. Ži-
noma, reikia būti labai or gani zuotam. Sportinis
mo tociklas padeda greičiau atlikti visus reikalus
(garsiai juokiasi). 

– Čikagoje esate nedažnas sve čias. Šį kartą Lietuvių
Fondo kvietimu koncertuosite išskirtinai lietuviams. Kokią
programą išgirsi me? 

– Galiu pasakyti tik tiek, kad tai bus labai nuo-
taikinga, žinoma klasika. Nuobodžiauti nebus kada. 

– Dėkoju Rudolfui už pokalbį, o skaitytojams pri-
minsiu, kad R. Budgino koncertas įvyks lapkričio 9 d. Pa-
saulio lietuvių centre (14911 S. 127th St., Lemont, IL
60439. Dau giau informacijos rasite LF tink lalapyje
www.lietuviufondas.org. 

Kalbino Laima Apanavičienė

R.  Budginas.



Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate spalio 5 d.
sužaistos šešerios ketvirtojo

turo rungty nės. Eilines pergales iško-
vojo be pra laimėjimų rungtyniaujan-
tys „Litua ni cos” ir „Radviliškio” krep-
šininkai, o štai ČLKL čempionų vardą
ginantys „Compass-Kunigaikščių”
krepši nin kai patyrė antrąjį pralaimė-
jimą iš ei lės ir tūno sau neįprastoje –
pasku tinėje turnyrinės lentelės vieto-
je. „Compass-Kunigaikščiai” išlieka
vie nintele šiame čempionate komanda,
neiškovojusia nė vienos pergalės.

Praėjusio ČLKL sezono finalinin -
kų – „Lituanicos” ir „Com pass-Kuni -
gaikščių” dvikovoje įtikina mą perga-
lę 31 taško skirtumu – 72:41 iškovojo vi-
cečempionai – „Litu a nicos” krep -
šininkai. Po dviejų kėli nių ko mandas
skyrė tik taškas (30:29), tačiau po per-
traukos aikštėje ryškiai pirmavo „Li-
tuanicos” vyrai (42:12).

Nugalėtojams 28 taškus pelnė net 9
iš 13-os tritaškių pataikęs taiklusis De-
rekas Molis, 17 pridėjo Purnell Dee.
„Compas-Kunigaikščiams” vie nin telis
komandos legionierius Rico Hill su-
rinko dviženklį taškų skaičių (16).

Antrą iš eilės pergalę čempionate
iškovojo triskart ČLKL čempionai „Rad-
viliškio” krepšininkai. Šįkart jų „auka”
tapo „Jaunimo” komanda, ku rią rad-
viliškiečiai įveikė rezultatu 85:64.

„Radviliškio” komandoje dau-
giausia taškų pelnė abu komandos le-
gionieriai: John Rimmer – 21 taš kas, Jo-
seph Petrusič – 20, o dar 17 taškų pridėjo
vėl į savo gimtojo miesto komandą su-
grįžęs „Oro kara lius” Egidijus Stanis-
lauskis. „Jauni mo” komandoje pasi-
žymėjo Mantas Jankauskas – 21 taškas,
Karolis Vai čius ir Rapolas Ivanauskas
– po 15.

Nepaisant šios nesėkmės, kitose
šeštadienio rungtynėse „Jaunimo”
krepšininkai atsigriebė rung ty niau -
dami su „Žalgiris-35” komanda. Įveikę
ją rezultatu 90:72 jaunimas, iš kovojęs 3
pergales, įsitvirtino antroje turnyri-
nės lentelės vietoje.

„Jaunimo” gretose vėlgi daugiau-
sia taškų – net 34 taškus pelnė M. Jan-
kauskas, 19 pridėjo K. Vaičius. „Žalgi-
rio-35” komandai net 31 tašką pelnė po
pertraukos  į ČLKL aikštelę sugrįžęs Ar-
vydas Ast raus kas.

Svarią pergalę 11-ojo ČLKL se zo no
varžybose iškovojo „Prima-Litua nica”
krepšininkai. Rungtyniaudami su
ČLKL senbuve „Lietkabelio” ko manda
jaunimas po dviejų kėlinių at silikinėjo

19:34, tačiau po pertraukos vaizdas
aikštelėje pasikeitė ir žaidimą į savo
rankas tvirtai perėmę „Prima-Litua-
nica” krepšininkai šven tė pergalę re-
zultatu 69:60.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Man -
tas Augustinavičius, 16 – Eiman tas
Pleiris, o „Lietkabelio” komandai dau-
giausiai taškų pelnė Paulius Za -
bilevičius – 17, Karolis Kozys – 12.

Dar vieneriose ČLKL IV turo rung-
tynėse „Iššūkio” taurės nugalėto jai
„Žemaitijos” krepšininkai re zul tatu
59:48 nugalėjo „Stumbro” komandą ir
turnyrinėje lentelėje šoktelėjo per pen-
kias vietas aukštyn.

Po 15 taškų nugalėtojams pelnė Do-
natas Ružys ir Povilas Rutkevi čius, o
„Stumbro” komandai daugiausiai taš-
kų pelnė „etatiniai” taškų rin kėjai – Al-
girdas Zamalaitis – 25, Dei vidas Mar-
kevičius – 12. 

Trečiąją pergalę iš eilės iškovojo
įsibėgėję „Švyturio” krepšininkai. Šį-
kart jie rezultatu 60:49 sudorojo „Lie-
tavos” penketuką ir pakilo į trečią
turnyrinės lentelės vietą. „Švyturiui”
pergalę lėmė sėkmingai sužaistas pa-
skutinis kėlinys, kurį jie laimėjo 17:5.
Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė
Rimas Barškėtis – 20, Michael Randick
– 14, o „Lieta vos” komandoje dau-
giausia taškų  – 17 įmetė Laisvū nas Riš-
kus.

Spalio 12 d. (šeštadienį) bus žai -
džiamos septynerios ČLKL IV turo rungtynės:
1:40 val. p. p. rungtyniaus „Jaunimas” – „Pri -
ma-Lituanica”, 2:40 val. p.  p.  „Lietkabe-
lis” – „Žalgi ris-35”, 3:50 val. p. p. „Prima-
Litua nica” – „Ku nigaikščiai”, 5:10 val. p. p.
„Jau nimas” – „M Brothers”, 6:30 val. v. „Švy-
turys” – „Stumbras”, 7:40 val. v. „Žemaiti-
ja” – „Lituanica”, 8:50 val. v. „Atletas” –
„Radviliškis”. Krep  ši ninkai rungtyniaus
Pasau lio lietuvių centre Lemonte. Įėji mas –
nemokamas! 

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, 

pralaimėjimai):

1.  „Lituanica” 4 0
2.  „Jaunimas” 3 4
3. „Švyturys” 3 1
4.  „Prima-Lituanica” 2 5
5.  „Žemaitija” 2 2
6.  „Stumbras” 2 2
7. „Atletas” 2 1 
8.  „Radviliškis” 2 0
9.  „M Brothers” 2 0
10.  „Lietava” 1 3
11.  „Žalgiris-35” 1 3
12.  „Lietkabelis” 1 2
13.  „Kunigaikščiai” 0 2
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A. Sabonis grįžta į LKF, o J. Kazlauskas
vėl treniruos rinktinę

Tailando ringe – Čikagos lietuvio pergalė

ČLKL čempionate – antrasis čempionų
pralaimėjimas

Lietuvos krepšinio federacijoje
(LKF) – vėl permainos. Iš LKF
ge neralinio sekretoriaus parei-

gų atsistatydino Mindaugas Balčiū-
nas, o iš fede racijos prieš savaitę pa-
sitraukę prezidentas Arvydas Sabonis
bei vicepre zidentas Antanas Guoga
grįžta į savo pareigas. Rinktinę vėl
treni ruos Jonas Kazlauskas.

Šios permainos sudrebino LKF
praėjus lygiai savaitei po to, kai iš pa-
reigų paskelbė pasitraukiantis pre -
zidentas A. Sabonis, federacijos vice -
prezidentas A. Guoga, vykdomasis di -
rektorius Paulius Motiejūnas, vyrų
rinktinės treneris J. Kazlauskas.

Skandalingos permainos Lietu -
vos krepšinyje kilo daugiausiai dėl
M. Balčiūno ir krepšinio naujienų
svetainėje paskelbtų kritinių straips-
nių, kurie neva buvo užsakyti pačios fe-
deracijos. Neištvėręs intrigų, A. Sa -
bonis pasitraukė iš LKF prezidento pa-
reigų.

„Ši savaitė krepšinio pasauliui
bu vo sunki, buvo daug diskusijų ir
įvairių sprendimų ieškojimų. Esu tik-
ras, kad Lietuvos krepšinis liks stiprus
ir toliau gerins savo pozicijas tiek Lie-
tuvoje, tiek pasaulyje. Esu dėkingas M.
Balčiūnui už ilgametį darbą Lietuvos
krepšinio federacijoje, neabejoju, kad
jis nenutols nuo krepšinio ir dirbs
mūsų visų myli mos sporto šakos la-
bui”, – oficialioje LKF svetainėje ci-
tuojamas A. Sa bo nis.

M. Balčiūnas teigia, kad priimti
sprendimą jį paskatino A.  Sabonio ryž -
tas likti Lietuvos krepšinio federaci-
joje.

„Šią savaitę intensyviai ieškojo me
susidariusios situacijos spren dimo,
analizavome įvairius variantus. Apsi-

sprendžiau, kai A. Sabonis su tiko lik-
ti Lietuvos krepšinio federacijoje. Tai
buvo lemiamas veiksnys man priimant
sprendimą. LKF pa lieku stipria, sta-
bilia, profesionalia organizacija, džiau-
giuosi turėjęs galimybę prisidėti prie
jos vystymo ir augimo. Tai buvo nuo-
stabus laikotarpis su profesionaliais,
krepšinį mylinčiais žmonėmis. Esu
dėkingas Vladui Garastui, kuris man
atvedė į federaciją, džiaugiuosi, kad tu-
rėjau galimybę dirbti su A. Saboniu,
esu dėkingas LKF vykdomojo komite-
to nariams ir krepšinio bendruomenei
už supratimą ir palaikymą net ir pa-
čiomis sudėtingiausiomis akimir ko -
mis. Krepšinis ir toliau bus labai svar-
bi mano veiklos ir gyvenimo dalis”, –
teigė M. Balčiūnas.

Naujas LKF generalinis sekreto-
rius bus patvirtintas artimiausiame
LKF vykdomojo komiteto posėdyje
spalio pabaigoje.

Čikagos lietuvis Emilis Jaskevi čius pratęsė savo pergalių seriją kovų be
taisyklių („Mixed Martial Artis” – MMA) ringe. Spalio 5 d. vykusioje dvi-
kovoje 28 metų, 178 cm ūgio spor tininkas jau pirmojo raundo trečiąją mi-

nutę privertė pasiduoti var-
žybų šeiminin ką, Muay
Thai bokso vetera ną iš
Ban  koko ir savo sportinę
karjerą pratęsė penktąja
pergale iš eilės.

Emilis prisipažino,
kad per kelis mėnesius gy-
vendamas Tailande spėjo
perprasti šios šalies įpro-
čius ir pri prasti prie kas-
dieninės, daug jėgų pa rei -
kalaujančios treniruočių
rutinos.

„Čia mano gyvenimas
kasdien te ka tokia pačia
vaga: nuo pirmadie nio iki
šeštadienio, nuo 7 val. ryto
iki va karo būna 2–3 skir-
tingos treniruo tės, kurio -
se privaloma dalyvauti.
‘Team Quest Pro’ komanda man su teikė visas sąlygas sportuoti, gyvenu šiau-
rės Tailando Chiang Mai mieste. Sek madienis –  laisva diena, tai ją skiriu poil-
siui, nes treniruotės išties ne leng vos ir per jas ‘nusikalu’ be galo...” – gyvenimo
Tailande ypatumais dalinosi E. Jaskevičius.

Jau greitai E. Jaskevičiaus lau kia dar vienas jėgų išbandymas: lapkričio
mėnesį Lietuvoje, Vilniaus „Sie  mens” arenoje čikagiškis dalyvaus „Bushido
FC” turnyre „Heros”. Laikinai Tailando sporto kalvę paliksiantis E. Jaskevi-
čius Lietuvos sosti nėje kovos su patyrusiu MMA kovų veteranu Artemiju Si-
tinkovu. – „Pro fesionaliai sportuoju kasdien, tad esu pasiruošęs priimti kiek-
vieno varžovo iššūkį”, – optimistiškai į ateitį žvelgia Čikagos lietuvis. 

Parengė Dainius Ruževičius

Čikagos lietuvis E. Jaskevičius kovų be taisyklių ringe
– nenugalimas.

ČLKL aikštelėje verda nuožmios kovos.

Arvydas Sabonis.

DAINIUS RUŽEVIČIUS
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LIETUVA IR PASAULIS

„Greenpeace” vadina šmeižtu Rusijos informaciją 

Pakistanietė apdovanota A. Sacharovo premija

Minimos 200-osios G. Verdi gimimo metinės

Paskirta Nobelio literatūros premija 

Cambridge (Bernardinai.lt) –
Spa lio 12 d. Anglijoje Cambridgo uni-
versiteto Baltijos šalių bendruomenė
bei sve čiai susirinko aptarti šalių is-
torines patirtis bei ateities iššūkius.
Ši konferencija (The Cambridge Baltic
Conference) – pirmas tokio masto Bal-
tijos šalių universitetinių bendruo-
menių renginys. Rengėjai sie kia, kad
jame būtų svarstomi aktualūs politi-
kos, mokslo ir verslo klausimai. Ben-
dra Baltijos šalių istorinė patirtis le-
mia ir panašius dabarties iššūkius, to-
dėl svarbu da lintis tarpusavio patirti-
mis bei kartu mokytis iš kitų Euro-
pos Sąjungos šalių. Siekiama tarptau-
tinę bendruomenę sudominti Baltijos
šalių problematika, aptarti visoms
trims šalims svarbius dabarties klau-
simus, ieškoti bendradarbiavimo ga-
limybių bei kelti tikslus ateičiai. Lon-
dono universiteto koledžo profesorius
R. Mole skaitys pranešimą apie Balti-

jos šalis devintajame dešimtmetyje:
apie kovą su sovietiniu palikimu; bu-
vęs Latvijos švietimo ir mokslo mi-
nistras dr. R. Kilis kalbės apie augan-
čią mokslinę atskirtį Baltijos šalyse;
Lietuvoje gerai žinomas „The Econo-
mist” tarptautinis redaktorius E. Lu-
cas aptars šnipų, melo, Rusijos ir Va-
karų santykius. Konferencijos daly-
viai galės dalyvauti interaktyvių dirb-
tuvių grupėje ir patys turės progą siū-
lyti savo idėjas, sprendimus bei ben-
drauti su konferencijos sve čiais. Bus
nagrinėjami Baltijos ša lims itin ak-
tualūs klausimai: nuolat didėjančios
jaunimo diasporos Baltijos šalyse
vaidmuo. Diskusiją, kurioje dalyvaus
KTU, Tartu ir Rygos technologijos uni-
versitetų rektoriai ir prorektoriai, ves
Lietuvos Mokslų tarybos ekspertas
bei Oxfordo universiteto mokslinis
darbuotojas Ainius Lašas.

Atidaryta Cambridgo Baltijos šalių 
konferencija

Lietuva paragino atsisakyti mirties bausmės

Roma (ELTA) – Italijoje 2013-ieji
metai skiriami paminėti 200-ąsias
kompozitoriaus Giuseppe Verdi gi-
mimo metines. Spalio 10 d. garsaus
italų kompozitoriaus garbei visuose
Italijos operos teatruose vyko jo su-
kurtos muzikos koncertai, o valsty-
binė televizija ir radijas rodė progra-
mas, skirtas šio kompozitoriaus kū-
rybai. Milano „La Scala” teatre lan-
kytojai galėjo susipažinti su garsios
operos scenos muziejaus eksponatais,
kurių didelė dalis neatsiejama nuo G.
Verdi kūrinių pastatymų. Buvo ro-
domi jo sukurtų operų, diriguojamų
garsiojo Arturo Toscanini, įrašai. O
vakare garsūs aktoriai ir režisieriai
specialiai surengtame spektaklyje
skaitė G. Verdi laiškus. Šią vasarą ži-

nomas italų aktorius ir režisierius Mi-
chele Placido sukūrė Romos operos
vasaros scenoje spektaklį „Moterys
Verdžio gyvenime”, paremtą kompo-
zitoriaus laiškais žmonai, operos dai-
nininkei Giuseppina Strepponi, kuri
buvo jo ištikima gyvenimo draugė ir
bendražygė nuo tada, kai jis liko naš-
liu. Romos operoje spalio 10 d. Čikagos
simfoniniam orkestrui dirigavo gar-
susis italų dirigentas Riccardo Muti.
G. Verdi iš viso sukūrė 26 operas. Ita-
lijoje jis laikomas tokiu pat naciona-
liniu herojumi, kaip ir Leonardo da
Vinci bei Giuseppe Garibaldi. Italai
įsitikinę, kad jis daug geriau už kitus
atskleidė jų nacionalinį charakterį, be
to, išgarsino šalį kaip operos gimtinę. 

Roma (Bernardinai.lt) – Spalio 8
d. Romoje pirmosios viešosios biblio-
tekos Europoje „Biblioteca Angelica”,

įkurtos 1604 m., galerijoje iškilmingai
atidaryta žymaus lietuvių dailininko
Stasio Eidrigevičiaus darbų paroda
„Stasys Eidrigevičius: pastelės”. Pa-
rodos darbų ekspozicijos pagrindą su-
daro 1995 m. dailininko Romoje tarp-
tautinio šiuolaikinės muzikos festiva-
lio „Pokalbiai tarp muzikos ir tapy-
bos” (Conversazione fra Musica e Pit-
tura) metu sukurtos pastelės bei kau-
kės. Ši paroda – ypatinga proga pa-
matyti ilgus metus Italijoje privačiose
kolekcijose saugomus ir viešai nero-
dytus dailininko darbus, kurie šiai pa-
rodai Lietuvos Respublikos ambasa-
dos Italijoje pastangomis buvo ieš-
komi beveik trejus metus. 

Romoje atidaryta S. Eidrigevičiaus paroda

Vilnius (Bernardinai.lt) – Mi nint
kovos su mirties bausme dieną Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius kartu su kolegomis iš 41
šalies spalio 10 d. išplatino bendrą pa-
reiškimą, kuriame pasaulio valstybės
raginamos at sisakyti mirties baus-
mės. Mirties bausmė yra ne tik neto-
leruotinas žmogaus orumo įžeidimas,
ji pažeidžia ir daugybę pasmerktųjų
bei jų šeimų narių žmogaus teisių. Be
to, mirties bausmė neturi jokio tei-

giamo poveikio nusikaltimų užkardy-
mui ar saugumui bei neatitaiso nusi-
kaltėlių padarytos žalos aukoms ir jų
šeimų nariams. Ministrai pabrėžia,
kad mirties bausmės atsisakymas – il-
gas, sudėtingas ir daug pastangų rei-
kalaujantis procesas, į kurį būtina
įtraukti visuomenę. Pažymima, jog
mirties bausmės panaikinimas beveik
visoje Europoje yra diskusijų ir sklan-
daus apsikeitimo idėjomis tarp šalių
ir visuomenių rezultatas. 

Stokholmas (ELTA) – 2013 m. No-
belio literatūros premija paskirta ka-
nadietei novelių autorei Alice Munro.
Švedijos akademija  rašytoją pavadino
„šiuolaikinės novelės meis tre”. E.
Munro gimė 1931 m. Ontario provin-
cijoje. Jos mama buvo mokytoja, o tė-
vas – ūkininkas. Ji studijavo žurna-
listiką ir anglų kalbą, bet studijas nu-
traukė, kai ištekėjo 1951 m. Kartu su
vyru ji apsigyveno Britų Kolumbijoje
ir atidarė knygyną. E. Munro pradėjo
rašyti paauglystėje, bet pirmą savo no-
velių rinkinį „Laimingų šešėlių šo-

kis” (Dance of  the Happy Shades) iš-
leido 1968 m. Jos kūriniai pasižymi
aiškumu ir psichologiniu realizmu.
Kai kurie kritikai ją laiko Kanados A.
Čechovu. E. Munro novelių veiksmas
dažniausiai vyksta mažuose mieste-
liuose, kur socialiniai santykiai daž-
nai tampa įtempti ir kyla moraliniai
konfliktai. Šios problemos kyla dėl
kartų skirtumų ir susikertančių gy-
venimo ambicijų. Rašytoja dažnai ap-
rašo kasdienius, bet lemiamus įvy-
kius. 

Strasbūras (ELTA) – Pakis -
tanietei moksleivei ir mergaičių švie -
timo aktyvistei Malala Yousafzai
skirta 2013 m. Andrejaus Sacharovo
premija už nuopelnus ginant žmogaus
teises. 16-metė aktyvistė prieš metus
tapo Pakistano talibų taikiniu. Kovo-
tojai šovė į ją, nes ji siekė teisės mer-
gaitėms mokytis. Prestižinę akade-
miko ir disidento A. Sacharovo pre-
miją už minties laisvę kasmet skiria
Europos Parlamentas. Į A. Sacharovo

premiją taip pat pretendavo JAV žval-
gybos informaciją paviešinęs Edward
Snowden, kurį kėlė žalieji ir Europos
kairieji bei Baltarusijos politiniai ka-
liniai Alesis Beliackis, Eduardas Lo-
bau ir Nikolajus Statkevičius. 50,000
eurų A. Sacharovo premija nuo 1988
m. teikiama žmonėms ir organizaci-
joms, kurios ypač drąsiai kovoja už
žmogaus teises ir žodžio laisvę. Pre-
mija bus teikiama lapkričio 30 d.
Strasbūre. 

Maskva (ELTA) – „Greenpeace”
organizacija pavadino šmeižtu rusų
paskleistą informaciją, neva jų sulai-
kytame ir Nyderlandijoje re gistruo -
tame laive „Arctic Sunrise” buvo
rasta narkotikų. „Greenpeace” mano,
kad rusų operatyvininkai aptiko me-
dikamentus, kurie buvo laikomi spe-
cialiame seife, į kurį rusai ir įsibrovė.
„Plaukioti su Nyderlandų vėliava
draudžiama, jei laive nėra privalomų
vaistų”, – paaiškino „Greenpeace”

spaudos tarnyba. Rusija jau trečia sa-
vaitė laiko areštuotą „Greenpeace”
laivą ir 30 ekologų, „Greenpeace” at-
stovų, kurie protestuodami išlipo ant
„Gazpromo” naftos platformos, kai iš
jos buvo bandoma daryti tiriamuosius
gręžinius Arktikos dugne. Dėl tokių
Rusijos veiksmų praėjusį savaitgalį
vyko daug protestų akcijų visame pa-
saulyje ir netgi pačioje Rusijoje, in-
ternetu buvo surinkta per milijoną
protesto parašų. 

Alice Munro sulaukia daug pirkėjų savo nuosavame knygyne Kanadoje. 
EPA-ELTA nuotr.
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Spalio 13-tąją popiežius Pran ciš -
kus paaukos visą pasaulį Marijos
Nekaltajai Širdžiai. Kad geriau

su prastume šių konsekracijų reikš mę,
vertėtų priminti Fatimos apsi reiš ki mus
ir praeityje atliktas konsekra cijas. 

1917 m. spalio 13 d., likus trims
savaitėms iki bolševikų revoliucijos
Rusijoje, dar vykstant Pirmajam pa -
sauliniam karui, Fatimoje įvyko Sau -
 lės stebuklas. Trims vaikams, ku -
riems apsi reiškė Dievo Motina, ji pa -
ža  dėjo stebuklą. Pirmas apsireiški-
mas įvy ko ge gužės 13 d., ir po to kar-
tojosi kiek vieno mėnesio 13-ąją dieną
iki pat spalio 1 d. 

Fatimoje pažadėto stebuklo lauk -
ti susirinko per 50,000 žmonių. Tarp jų
buvo ir įtakingo dienraščio „O Se -
culo” redaktorius Avelina d’Almei da,
specialiai atvykęs iš Lisabonos. „O Se-
culo” buvo naujo požiūrio laikraš tis –
nusistatęs prieš bažnyčią ir skeptiš-
kas Fatimos apsireiškimams. Re dak -
torius buvo netikintis, ateistas, bet,
pirmiausia, jis buvo žurnalistas. Tad
spalio 15 d. laikraščio numeryje, ša-
lia išspausdintų nuotraukų, buvo pa-
rašyta, kad Saulė dešimt minučių „šo-
kinėjo” danguje ir mirguliavo įvai-
riausiomis spalvomis. Taigi, kaip ir
buvo pažadėta, susirinkusieji – tiek
tikintieji, tiek netikintys, pamatė ste-
buklą. Net ir tie, kurie buvo už kelio-
likos kilometrų nuo tos vietos.

Coimbros universiteto profeso-
rius dr. Almeida Cerette apie stebuklą
rašė: „Ūmai žmonės pradėjo klykti.
Saulė, kuri nepaprastu greičiu sukosi
aplink save, rodos, atplyšo nuo skliau -
 tų ir visa raudona, kaip ugnis, artėjo
prie žemės, grasindama viską su-
triuškinti. Tai buvo baisus momentas!
Visą šį vaizdą stebėjau šaltai ir ra-
miai. Aš aprašau jį, bet aiškinti ir ver-
tinti palieku kitiems”.

Aiškinant, kodėl Saulės stebuklas
įvyko, reikėtų priminti Dievo Motinos
žodžius trims regėtojams,  pasakytus
1917 m. liepos 13-ąją: „…Jūs matėte
pragarą. Ten eina varg šai nusidėjė-
liai. Trokšdamas juos gelbėti, Vieš-
pats Dievas nori paskleisti žmonėse
Nekalčiausiosios Marijos Širdies gar-
binimą. Jei tai bus padaryta, daug
sielų išsigelbės. Karas baigiasi, bet jei

žmonės ne si liaus Dievo įžeidinėti, ne-
trukus pra sidės kitas, dar baisesnis.
Kai vieną naktį danguje išvysite ne-
paprastą šviesą, žinokite, jog tai ženk-
las, kad Dievas rengiasi bausti žmo-
niją už jos nuodėmes. Baus ją karu,
badu, Baž ny čios persekiojimu…Kad
tai ne įvyk tų, aš ateinu paprašyti pa-
aukoti pasaulį mano Nekalčiausiajai

Šir džiai ir kiekvieno mėnesio pirmąjį
šeštadienį įvesti permaldavimo Ko -
muniją. Jei mano troškimai bus įvyk -
dyti, Rusija atsivers ir bus taika. Jei
ne, ji (Rusija) pasės žmonėse klaidų
sėklą, kils karai ir Bažnyčios per se -
kiojimai. Žus daug nekaltų žmonių.
Šv. Tėvas daug kentės. Kai kurios tau-
tos bus sunaikintos. Bet, galiausiai,
mano Nekalčiausioji Širdis trium -
fuos”. 

Ta „nepaprasta šviesa” pasirodė
1938 m. sausio 25 d. Tą vakarą Euro -
poje ir Šiaurės Amerikoje dangus
buvo toks raudonas, kad ugniagesiai
ieškojo neegzistavusių gaisrų, pasi -
ruošę juos gesinti. Raudonas dangus
ir žmonių baimė buvo aprašyta laik -
raščiuose, tarp jų „New York Times”
1938 m. sausio 26 d. numeryje. Ir visai
netrukus – 1938 m. vasario 4 d. Hit le ris
tapo Vokietijos kariuomenės vadu. Tų
pačių metų kovo 11 d. Vo kie tijos ka-
riuomenė užėmė Austriją ir Hitleris ją
paskelbė Vokietijos dalimi. Galima sa-
kyti, kad Austrijos užėmimas buvo
Antrojo pasaulinio karo pradžia.

Kaip buvo prašyta Fatimoje 1917
m. liepos 13 d., 1942 m. spalio 31 d. po-
piežius Pijus XII konsekravo pa saulį
Marijos Nekalčiausiajai Šir džiai.
Kaip tik tuo laiku (nuo spalio 23 d. iki
lapkričio 4 d.) vyko El Alamein kau-
tynės tarp Vokietijos ir Anglijos. Ang-
lija ir jos sąjungininkai laimėjo mūšį.
Anglijos premjeras Winston Churchill
po karo rašė: „Iki El Ala mein mes nie-
kada nelaimėdavome kautynių, o po
El Alamein mes niekada jų jau nepra-
laimėjome”. Maždaug konsekracijos
laiku Anglija, JAV ir SSRS perėmė ini-
ciatyvą kare prieš Japoniją ir Vokie-
tiją. 

1945 m. JAV bombonešis numetė
atominę bombą ant Japonijos Hiroši -
mos miesto. Sprogimo metu šiame
mieste gyveno aštuoni kunigai jėzui -
tai. Keturi iš jų buvo tik per kilometrą
nuo vietos, kurioje bomba sprogo.
Amerikos gydytojai ir specialistai ne-
galėjo moksliškai išaiš kin ti, kodėl tie
keturi jėzuitai liko gyvi ir palyginus
sveiki – nuo gautos ra diacijos jie tu-
rėjo susirgti ir mirti. Vienas iš tų ku-
nigų, Hubert Schiffer, aiškino: „...ta -
me name mes kasdien kalbėdavome
rožinį ir pildėme Ma rijos prašymus
Fatimoje.” Dievo Mo tina apsaugojo
juos. Iki šiol moksli ninkai nerado ge-
resnio paaiškinimo. Praėjus trisde -
šim čiai metų po sprogimo, visi aš-
tuoni kunigai dar buvo gyvi. Antrasis
pasaulinis karas oficialiai baigėsi 1945
m. rugpjūčio 15-ąją – Marijos Ėmimo į
Dangų Šventės dieną – Žolinę.

Kaip buvo pranašauta Fatimoje,

komunizmas užėmė Rusiją ir paplito
pasaulyje. 1961 m. rugpjūčio 13 d. ko -
munistai pradėjo statyti Berlyno sie -
ną, kuri atskyrė komunistinę Rytų
Europą nuo Vakarų.

1981 m. gegužės 13 d., per Fatimos
apsireiškimo metines, Mehmet Ali
Agca peršovė popiežių Joną Paulių II.
Beje, šis asmuo prieš tai kelis kartus
lankėsi komunistinėje Bulgarijoje. Po-
piežius neteko dviejų trečdalių kraujo.
Chirurgai buvo nustebinti, kad kul-
kos nepalietė svarbiausiųjų žmogaus
or ganų. Būdamas ligoninėje Jonas
Paulius II skaitė apie Fatimoje vyku-
sius Dievo Motinos apsireiški mus. Ti-
kėdamas, kad Marija išgelbė jo jam gy-
vybę, popiežius, lankydamasis Fati -
moje, ant Dievo Motinos ka rū nos pa-
dėjo išimtą iš kūno kulką.

1984 m. kovo 25 d. popiežius su
vyskupais konsekravo pasaulį Ma -
rijos Nekalčiausiajai Širdžiai, kaip
buvo prašyta Marijos Fatimoje 1917
m. liepos 13 d. Po šios konsekracijos
Tarybų Sąjungai pradėjo nesisekti.
Pavyzdžiui, 1984 m. gegužės 13 d., per

Fatimos metines, sprogo SSRS karinė
bazė Severomorske – žuvo daug žymių
mokslininkų, specialistų, sunaikinta
ginklų ir gamybinių pajėgumų. 1986
m. balandžio 26 d. įvyko Černobylio
atominės elektrinės avarija; 1988 m.,
Fatimos šventės išvakarėse, sprogo
vienintelė Tarybų Sąjungoje gamykla,
gaminusi variklius branduolinėms ra-
ketoms SS 24 ir t.t.

1990 metais Lietuvai pavyko iš-
trūkti iš okupacinio jungo, o netru -
kus sugriuvo ir visa Sovietų Sąjunga.
1991 m. gruodžio 25 d., per Šv. Kalė -
das, SSRS vėliava visiems laikams
buvo nuleista nuo Kremliaus, pakelta
Rusijos trispalvė. Tikrasis sovietinės
imperijos galas buvo 1991 m. gruo džio
8 d. (Marijos Nekaltojo Prasi dėjimo
šventė), kai Rusijos, Ukrainos ir Bal-
tarusijos respublikų prezidentai slap -
ta pasirašė Belovežo (Bela vezha) su-
tartį – kiekviena respublika eis savo
ke liu, tačiau ryšius palaikys. Kaip
buvo pranašauta 1917 m. liepos 13 d.
Fatimoje, po 1984 m. kovo 25 d. konsek -
racijos Marijos Nekalčiausioji Širdis
triumfavo.

2005 m. vasario 13 d., būdama 97
me tų amžiaus, mirė karmelitų vie -
nuo lė Lucia Santos, Fatimos regėtoja.
Vasario 15-ąją, jos laidotuvių dieną,
Portugalijos valdžia paskelbė visos
tautos gedulą.

2005 m. balandžio 2 d. Dievo Gai -
les tingumo šventės (ją įsteigė po pie -
žius) išvakarėse mirė popiežius Jo nas
Paulius ( 84 m. ). Galimai jis buvo tas
„Šv. Tėvas”, apie kurį Fati moje buvo
pranašauta, kad „daug ken tės”. Jono
Pauliaus II ir Lucios gyvenimai buvo
susiję per Fatimą. Beje, popiežiaus ir
Lucios mirtis skyrė tik 45 die nos.

Marijos Nekaltosios Širdies trium  -
fas nėra baigtas, nes daugelis žmonių
neatsiliepia į begalinę Dievo mei lę
jiems. Akivaizdu, kad neskiria dė -
mesio Jam ir per nuodėmes tolsta nuo
Jo. Teigiama, jog Vakarai laimėjo abu
pasaulinius karus, „šaltąjį karą” prieš
komunizmą ir sukūrė aukštesnį pra-
gyvenimo lygį. Bet turbūt dėl to Va-
karai išpuiko. Dievas tapo nerei ka -
lingas. Vakarai patys nustato, kas yra
moralu ir kas yra amoralu. Nau jojo
Amžiaus judėjimas teigia, kad pats
žmogus turįs reikiamas galias ir die-
viškas jėgas. Esą reikia tik per jogą,
reiki, astrologiją, transen den ti nę me-
ditaciją, piramides bei kitokiais bū-
dais tas galias su žinoti ir jas iš la vinti. 

Ar tai neprimena Pradžios kny-
goje skaityto teiginio, kai velnias Ievai
(Pr 3:5) nurodinėja „… kai tik jo (Die -
vo uždrausto vaisiaus ) užvalgysite, ir
jūs būsite kaip Dievas…”? Peršama
mintis, jog nebūtina paisyti Dievo. Ta-
čiau 1989 m. rugpjūčio 1 d. popiežius
Jonas Paulius II Slovakijos vyskupui
Hnilica tvirtino, kad Ma rijos apsi-
reiškimai Medjugorjėje yra Fatimos
„tęsinys ir išsipildymas”. Iš sipildžiu -
sios Dievo Motinos Fati mos prana-
šystės patvirtina, jog esa me mylinčio
Dievo rankose. Tikėki me ir melski-
mės. Džiaukimės, kad popie žius Pran-
ciškus 2013 m. spalio 13-ąją vėl kon-
sekruos pasaulį Fati mos Ma rijos Ne-
kaltajai Širdžiai. Nors kaip ir po 1942
ir po 1984 metų konsekracijų ateityje
dar bus labai sunkių dienų, bet ga-
liausiai, kaip buvo išpranašauta Fati-
moje, ir dabar pranašaujama Medju-
gorjėje Marijos Nekaltoji Šir dis trium-
fuos.

Parengė Vytas Stanevičius

2013 m. spalio 13-osios konsekracijos reikšmė
Tikrai, Viešpats Dievas neda ro nieko,
pirma neapreiškęs sa vo už mojo
saviesiems tarnams – prana šams (Am 3:7)

Jacinta, Francisco, Lucia.

Žmonės stebi ,,saulės stebuklą”.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Ankstyvieji kviestinių imigrantų
iš Vakarų Europos žingsniai
Lietuvos Di džiojoje Kunigaikš-

tystėje krikščioniškoje didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto Lietu voje dar dides-
niais mastais ir politiniais mostais
buvo atsverti imigrantų tiek iš Rytų,
tiek iš Vakarų. Anot istoriko Edvardo
Gudavičiaus, kraštutinė Lietuvos vals-
tybės padėtis lotyniškosios Europos ci-
vilizacijoje ir jos kaimynystė su Juo-
dosios jūros šiaurinio pakraščio tyrais
lėmė tiurkų etnosų (iš rytų) ir žydų (iš
vakarų) imigraciją. Tuo Lietuva pri-
minė Vengriją, kurioje šie reiškiniai
kiek anksčiau išsi plėtojo.57 XV a. pra-
džios Lietuva darėsi imperinio pobū-
džio daugiataute ir dau giakalbe vals-
tybe, kurios kultūrinis margumas buvo
susijęs ne tik su užvaldy tomis tautomis
ir etninėmis-konfesinėmis grupėmis,
bet ir su savanoriškai čia persikelian-
čiais žmonėmis.

Didžiausios rytietiškos LDK – etno -
konfesinės grupės atstovai buvo toto-
riai, kuriuos Vytautas Didysis, pačių to-
torių kalba vadintas Vatadu, įkurdino
Lietuvo je po pergalingų karų su Aukso
Orda. Iš klajoklių kilę totoriai buvo geri
ir draus mingi karo raiteliai, kuriuos
vertino didysis kunigaikštis. Kaip pa-
jungtose rusų žemėse lietuviai nesiekė
pakeisti susiklosčiusių politinių tradi-
cijų, taip ir parsi vestų totorių, įkurdintų
Podolėje, Kijevo, Minsko apylinkėse,
taip pat etninėje Lietuvoje (tarp Nevė-
žio upės ir Naugarduko vietovių) atve-
ju valdovo privilegijo mis buvo apsau-
gota jų tapatybė ir tradicinė gimininė
sandara. Lietuvos totoriai, kuriems
buvo lemta būti pilių ir kelių bei pa-
sienių saugotojais, gyveno sėsliai, iš -
saugojo savo unikalią kultūrą iki pat da-
bartinių laikų. Gentinis elitas įgijo ba-
jorų statusą, o nekilminga žemdirbių to-
torių dauguma liko neįbaudžiavinta. Jie
ver tėsi amatais, prekyba, kol neimdavo
dundėti karo būgnai. Totoriai ilgus
amžius gyveno Lietuvoje pamažu in-
tegruodamiesi į vietos žmonių gyveni-
mą. Iki XVI a. pabaigos dauguma kil-
mingų totorių jau nebemokėjo jokių
mokesčių. Juos, kaip ir kitus privile-
gijuoto bajorų luomo atstovus, saistė tik
karinė prievolė.

Totorių tapatybė buvo palaikoma
diasporoms lemtingos aplinkybės – is-
lamo religijos, kurios išpažinimas jiems,
kaip tiesioginiams didžiojo kunigaikš-
čio val diniams, buvo jiems garantuotas.
Etnokonfesinis uždarumas ir garbinga
karinė tarnyba Lietuvos valstybei lei-
do totoriams gyventi oriai pakelta gal-
va. Tai gali pa aiškinti, kaip nedideli kai-
mai vietinių žmonių kaimynystėje ge-
bėjo išlikti iki mūsų dienų. Lietuvos to-
toriai neretai vietinių žmonių buvo
vadinami jų, totorių, kalbos žodžiu lip-
ka, o jų bendruomenių skaičius iki
pat XVI amžiaus pabaigos augo.

XIV amžiaus gale Vytautas Didysis
parsivedė iš Krymo žygių kitą tiurkiš-
kos kilmės giminę – karaimus. Jie įsi-
kūrė Trakuose ir buvo pilių sargybi-
niais, net didžiojo kunigaikščio gvar-
dijos nariais. Eiliniai karaimai vertėsi
įvairias amatais (garsėjo verpimo ir au-
dimo gebėjimais), aktyviai reiškėsi
smulkioje prekyboje, buvo išradingi
daržininkai. Kaip ir totoriai turėdami
garantuotą laisvę išpažinti savo protė-
vių tikėjimą, karaimai tęsė Talmudo ne-
pripažįstančią Judaizmo tradi ciją, ku-
rios dėka jie buvo vertinami kaip iš Va-
karų atsikeliantys žydai, su kuriais
taip pat buvo nemažai varžytasi. Ne-
gausios, bet per šimtmečius Lietuvoje
išliku sios, etninės grupės trapumas
yra dar viena užuomina į imigran-
tams patrauklų senosios Lietuvos gy-
venimą, kuriame pakankamai jaukiai
ir saugiai egzistavo didelė įvairovė.

XV a. išvakarėse kai kuriuose Lie-

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

tuvos Didžiosios Kunigaikštystės mies-
tuose jau buvo matomas žydiškas pra-
das. Ankstyviausia žydų bendruomene
Lietuvos valstybėje laikytina Brastos
(Bresto) miestiečiai, kuriems 1388 m. Vy-
tautas sutei kė privilegiją. XVI a. pra-
džioje šios privilegijos principai buvo iš-
plėsti visiems LDK žydams, tačiau Bras-
tos bendruomenė ilgą laiką buvo visos
žydiškosios Litos (taip žydai vadino Lie-
tuvą, iš to ir litvakai) centru.

Didesne dalimi litvakų istorijos
žingsniai sutapo su jų nuotykiais Va-
karų Eu ropos šalyse, kur jau šimt-
mečius buvo gyventa. Tų sutapimų
esmė glūdėjo žydų kultivuojamo-
je veikloje, pirmiausia finansų
sektoriaus patarnavimo arba
anks tyvosios bankininkystės,
dėl ko žydai buvo ir geistini sve-
čiai, ir neretai – valdovų ir didikų
skoloms pernelyg išaugus – vejami lauk
iš šalies, kurioje šimtmečius gyventa.
1495 m. žydai buvo išvyti ir iš Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės, sie kiant
atsikratyti skolų ir net pasisavinti ne-
kilnojamąjį turtą. Po aštuonerių metų
valdovo valia jiems buvo leista sugrįž-
ti ir net atgauti kai ką iš prarasto turto.
Net ir skolininkų įsipareigojimus. Per
tą laiką Lietuvos žydų bendruomenės
buvo su sikoncentravę Lenkijos Kara-
lystės pasienio su LDK žemėse.

Tačiau Lietuva žydų bendruomenei
tapo mylima Lita, o Vilnius įgijo net
Šiau rės Jeruzalės simbolinę svarbą ne
dėl bendraeuropietiškų litvakų istorijos
bruožų. Lietuvos socialinis-politinis
audinys leido įvairioms – etnokonfesi-
nėms grupėms įgyti atskiras, tik juos lie-
čiančias teises bei privilegijas. Žydai il-
gainiui, net per vis labiau nerimstantį
XVII šimtmetį išaugino kone valsty-
bės valstybėje statusą, leidusį pavie-
niams diasporos nariams beveik netu-
rėti reikalų nei su valstybės administ-
racija, nei su kaimyniniais kaimais. Jie
jautėsi palyginti saugūs, išlai kydami at-
skirumo ir litvakų tapatumo puoselė-
jimo bei išsaugojimo poreikius paten-
kinančius kaimyninius santykius su
vietiniais žmonėmis ir valdžia. Iki
XVI a. pradžios LDK jau buvo keliolika
stiprių žydiškų bendruomenių, kurios
buvo susitelkusios į savivaldžius ka-
halus, kurių teisės priminė Magde-
burginių miestų padėtį. Miestų audi-
nyje žydų kahalai turėjo atskirą juris-
dikciją, o LDK teisė numatė jų religinį
imunitetą, pavaldumą Lietuvos di-
džiajam kunigaikščiui, administracinę
ir teisinę savivaldą, solidarų prievolių
atlikimą, asmeninę žydų laisvę ir dis-
ponavimo turtu garantijas58.

Žydų
b e n d r u o m e n ė s
koncentravosi rytinėse LDK
žemėse, o įsikūrę Merkinėje dar ilgai
(bent iki XVIa. pabaigos) ekonominės
konkurencijos motyvais nebuvo įsi-
leisti į Vilnių, Kauną ir kitus svarbes-
nius etninės Lietuvos miestus. Lietuvos
žydai priklausė europietiškos diasporos
pakraščiui, bet buvo labai patraukli
žydų pasaulio erdvė. Litvakų skaičius
nuolat augo, o natūralus prieaugis buvo
papil domas ir toliau iš Vakarų į Lietu-
vą atvykstančių gentainių. XVI a. pir-
maisiais dešimtmečiais daug žydų į
Lietuvą persikėlė iš Čekijos Karalystės.
Tai rodė pozi tyvias tendencijas ir pa-
togų gyvenimą lietuvių žemėse.

Turtingieji žydai neturtingoje Lie-
tuvoje pirmiausiai ir buvo reikalingi dėl
ka pitalo. Jie buvo ta etnokonfesinė vals-
tybės dalis, kuri galėjo skirtingai nuo
krikš čionių pelnytis iš palūkanų, gau-
ti pajamas iš finansinių operacijų, ku-
rios Lietuvai įsipinant į krikščioniš-
kosios Europos prekinius-piniginius
santykius darėsi vis labiau sudėtin-

gos. Kaip ir kitose Europos valstybėse
žydų finansininkų gebėji mai buvo itin
vertinami ir reikalingi tvarkant vals-
tybės iždo reikalus. Lietuvos Didžiojo-
je Kunigaikštystėje tvarkant mokes-
čius, muitų surinkimą ir net visus
valstybės finansus šios savybės taip pat
buvo panaudotos. XVI a. pirmoje pusėje
Abraomas Jezofavičius net tapo Lietu-
vos valstybės iždininku.

Finansines žydų viršūnėles supo
gausus amatininkų ir smulkiųjų pre-
kybininkų sluoksnis, kuris konkuravo
su vietiniais lietuviais, aktyviais vo-
kiečiais ir net maž meninės prekybos
erdvėje nuo XVI a. pabaigos pasireiš-
kusiais škotais. Nepaisant išvystytos

ir autonominės žydų ben-
druomenės jausmų, socialiniai

kontrastai bendruomenės vidu-
je buvo dideli nuolat. Kaimynams

lietuviams nuolat matant ar įsi -
vaizduojant žydų palūkininkų tur-

tus, negalėjo nebūti pastebimas ir di-
delės dalies žydų skurdas ir vargai, ku-

riuos neretai sustiprindavo didelis na-
tūralus prieaugis. Nors žydų diasporos
Lietuvoje statistika yra miglota, ją dar
būtinai reikia tyrinėti, tačiau specia-
listai mato didelį žydų bendruomenės
augimą nuo XV a. pradžios iki XVII a.
vidurio katastrofos, arba tvano, kaip ka-
zokų maištų, rusų ir švedų invaziją pa-
vadino rašytojas Henrikas Senkewic-
zius. Štai žydų istorikai mano, kad XVI
a. viduryje LDK gyveno apie 25 000
žydų, o po šimtmečio – gal šešis kartus
dau giau – per 150,00059. Kita vertus, toks
augimas gali būti netikslios statistikos
vai sius. Štai K. Pakštas, remdamasis
savo skaičiavimais ir lenkų istoriog-
rafija, nurodo kitus orientacinius skai-
čius ir mano 1572 m. LDK gyvenus
apie 100 000 žydų60. Iki 1848 m., kada
maištaujantys Ukrainos kazokai kartu
su rusų kariuomene nusiaubė rytines
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės žemes ir iš-
žudė tūkstančius žydų, Lietuva atrodė
it tolerantiškas rojus, kuriame žydai ir
kitos kil mės bendruomenės galėjo su-
sikurti jaukius namus.

57. Gudavičius, Edvardas. Lietuvos istorija nuo se-
niausių laikų iki 1569 metų, p. 364.

58. Gudavičius, Edvardas. Lietuvos istorija nuo se-
niausių laikų iki 1569 metų, p. 367.

59. Plg. Ciegelman, Shmuel A. Arthur. Jewish Au-
tonomy in Poland and Lithuania until 1648 (5408).
Jerusalem: Plates&Prints- Shlomo Nathan, 1997,
p. 7–8;

60. Pakštas, K. Lietuvos valstybės plotai ir sienos,
p. 457.
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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
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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



Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 23 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: JUPITERIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 21  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL 
Antanas Feiza, Cicero, IL

Jonas Šumakeris, Naperville, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DANtŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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.

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” inter-
nete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai
administracijai: administ-
racija@draugas.org ir

gauti ,,log in” bei slap-
tažodį. Skaitykite
,,Draugą” greičiau!



SPYGLIAI,  DYGLIAI

DRAUGAS2013 SPALIO 12, ŠEŠTADIENIS14

Mozės kelionė vaiko akimis

Vaikas grįžta iš sekmadieninės
mokyklos ir mama klausia:

– Na, tai papasakok, ką ten išmo -
kai?

Vaikas sako:
– Mums mokytoja pasakojo, kaip

Mozė su savo tauta ėjo ir priėjo jūrą.
Tada Mozė įsakė savo inžinieriams
pastatyti didžiulius tiltus. Ir kai jie
pe rėjo jūrą, kai egiptiečiai vijosi juos
tais tiltais, tada jisai įsakė savo ka -
riuomenei, kad su tankais jie susprog -
dintų visus tuos tiltus... Mama pa -
kraupusi:

– Ir jus... Taip moko jus?
Sako:
– Ne, mums kitaip truputėlį pa -

bAŽNYtiNiAi

ANeKDOtAi

sakojo, bet jeigu aš papasakočiau,
kaip mums mokytoja pasakojo, tu ne-
patikėtum...

Poncijus Pilotas ir lėktuvas

Mokytojas liepė nupiešt pirmo -
kams, kaip Šventoji Šeima keliavo į
Egiptą. Vaikas nupiešė lėktuvą, ku -
ria me trys žmonės sėdi. Mokytojas
klausia:

– Ką tu čia nupiešei?
Sako:
– Čia Juozapas, čia – Marija. O

čia – Poncijus Pilotas.
– O ką jisai čia veikia?
– Lėktuvą vairuoja.

Negavot laiško?

Kartą Dievas nusiuntė į žemę an-
gelą, kad jisai patikrintų, kiek tikin-
čių žmonių yra. Angelas užsirašė vi-
sus tikinčius, grįžo ir sako:

– Dieve, baisu.  Žemėj tikinčių tik
vienas procentas žmonių. Visi kiti –
netikintys arba apsimetėliai – eina į
bažnyčią, bet iš tikro netiki, nepažįsta
Dievo.

Dievas sako:
– Tai ką, reikia tiems tikintiems

parašyt laišką....
Ir jūs žinot, kas ten buvo para-

šyta?..
... negavot laiško?

Rabino gudrybė

Važiavo kartą kunigas ir atsi -
trenkė į rabino mašiną. Neaišku, kas
kaltas... Rabinas išeina:

– Aai. Negerai, negerai...
Sako:
– Bet aš tai nepykstu ant jūsų

tėve. Tai ekumenizmo vardan. Dabar
paimkim, gal vyno išgerkim?

Paėmė, išgėrė jie.. Ta prasme, pa -
ėmė, įpylė kunigui, kunigas makt iš-
gėrė ir sako rabinui:

– Rabi, o kodėl jūs negeriat?
– Ai, dabar policijos palauksim...

Treniruotės

Eina apaštalai su Jėzum per van-
denį ir nueina. Petras pastoviai taip
prasmenga į vandenį ir prasmenga.
Atsisuka Andriejus, sako:

– Sakiau tau treniruotes lankyti!

Skirtumas

Kuo skiriasi pranciškonai nuo ka-
pucinų?

Pranciškonai vaikšto be barzdų,
kapucinai – su barzdomis.

Kuo skiriasi pranciškonai nuo ka-
pucinų?

Tuo pačiu...

Suklupo

Viena moteriškė nusidėjo šeštam
Dievo įsakymui. Ir bijojo kunigui sa-
kyti. Sako (kaip čia išsisukt dabar):

– Na tai va, kunigėli. Ėjau prie ka-
pinaičių ir suklupau.

Kunigas: „na gerai”. Davė išriši -
mą... Tada ta nueina. Nuėjo, draugei
sako:

– Ten durnas kunigas – nuėjus pa-
sakai, ir leidžia, net neklausia.

Tai gerai, ateina ir jinai ten, sako:
– Na, tai čia ir va irgi prie kapi -

naičių suklupau...
Ir visas kaimas toj vietoj praėjo...

Ir gerai. Kunigas (jau užkniso jam ten
tai) vieną kartą pamokslo gale sako:

– Na va, čia žinutė merui: sutai -
sykite keliuką, labai dažnai jau visi
ten klumpa.

Vasaros mėnesiais pensininkų
choras pamaldose negiedos.
Parapija jiems yra dėkinga.



A † A
JULIJONAS K. LASKAUSKAS 

(1922 m. gruodžio 8 d. – 2013 m. spalio 7 d.)

2013 m. spalio 7 d. Amžinybėn
iškeliavo Julijonas Kęstutis Las -
kauskas, a. a. Valerijos Laskauskas
vyras, palikęs mylimus vai kus:
duk  ras Oną Beares su vyru Ray-
mond bei Reginą Sa jauskas ir sū nų
Romą Laskauską; anūkus – Vale -
rija Ford, Raymond K. Beares, Ce-
celia ir Zachary Laskauskas bei
Todd ir Julija Sa jauskas, o taip pat
– keturis proanūkius. 

A. a. Julijonas buvo pašarvotas
Hubbard Funeral Home, Inc., 4107
Wilkens Ave., Baltimore. MD. At-
sisveikinimas su velioniu vy ko ketvirtadienį, spalio 10 d. nuo 2
val. p. p.  iki 4 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 8 val. v. 

Krikščioniškos laidojimo apeigos buvo surengtos penktadie nį,
spalio 11 d., 10 val. r. Šv. Alfonso katalikų bažnyčioje,114 West Sa -
ra  toga St., Baltimore, MD. Po šv. Mišių a. a. Julijonas palaidotas
Loudon Park kapinėse. 

Prašome prisiminti velionį savo maldose.
Aukas velionio atmini mui prašome skirti Baltimore Lit hu a -

nian American Community, 851 Hollins Street, Baltimore, MD
21201.

Liūdinti šeima

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

FUneRAL diReCToRS 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

Rudens dovanos ir darbai

Jei pavasarį džiaugiamės atgimstančia gamta, ruduo mums atneša daug
dovanų. Ne tik soduose ir daržuose, bet ir Draugo fondo rudens vajuje.
Draugo fondą su papildomais įna šais  jau papildė daug garbės narių,

narių ir rėmėjų. Kiti dar papildys iki vajaus pabaigos lapkričio mėnesio gale.
Į vajaus laiškus atsiliepė ir naujieji fondo nariai – ,,Draugo” skaityto  jai.
Prisidėjimas su didesniu ar ma žesniu čekiu Draugo fondui parodo mūsų visų
pastangas per spaudą iš lai kyti lietuvybę išeivijoje. 

Aukokime Draugo fondui  įvairio mis progomis. O progų yra daug: var  da -
die niai, gimtadieniai, mokslo už baig tuvės bei sukaktuvės. Be to, supažindin-
kime naujai atvykusius su ,,Draugu”, koks jis yra kultū ringas, tautinių min-
čių bei tėvynės meilės dvasia spinduliuojantis mums, užsienio lietuviams. Už
kiek vieną auką Daugo fondas labai dė kingas.

Rašydami testamentus, nepa mirš  kite dalį turto paskirti Draugo fon dui.
Čekius rašykite: Draugas foundation ir siųskite adresu 4545 W. 63rd Sreet.

Chicago, Il 60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 1,000 dolerių:
Nijolė Martinaitytė-Nelson, Chi -

cago, IL, garbės narė. Iš viso 1,750
dol.

Su 200 dolerių:
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

Pa  los Heights, IL, garbės nariai. Iš
vi so 2,800 dol.

Stanislava Cibienė, Lynbrook,
NY, iš viso 600 dol.

Su 150 dolerių:
Gediminas ir Sigutė Damašiai,

Li bertyville, IL, garbės nariai. Iš vi -
so 2,800 dol.

Faustas ir Teresė Strolios, Oak
Fo rest, IL, garbės nariai. Iš viso
1,275 dol.

Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, Cleveland,

OH, garbės narė. Iš viso 6,600 dol.
Irena Ancerys, Porter, IN, gar-

bės narė. Iš viso 3,100 dol.
Vaclovas ir Margarita Momkai,

Chicago, IL, garbės nariai. Iš viso
2,500 dol.

Aldona Prapuolenis, Putnam,
CT, garbės narė. Iš viso 1,910 dol.

Dr. Antanas Sužiedėlis, Anna po -
lis, MD, garbės narys. Iš viso 1,675
dol.

Irena Raulinaitienė, Glendale,
CA, garbės narė. Iš viso 1,350 dol.

Kun. Vytautas Volertas, Mas -
peth, NY, garbės narys.  Iš viso 1,200
dol.

Vaidotas Baipšys, Costa Mesa,

CA. Iš viso 370 dol.
Vida Kuprytė, Riverside, IL. Iš vi -

so 600 dol.

Su 50 dolerių:
Birutė Prasauskienė, Lomita,

CA, garbės narė. Iš viso 1,950 dol.
Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

Wil loughby, OH, garbės nariai. Iš vi -
so 1,600 dol.

Algirdas ir Amanda Mulioliai,
Euclid, OH.  Iš viso 660 dol.

Mindaugas Pračkaila, Noth Ri -
ver side, IL. Iš viso 475 dol.

Laima Price, Wellesley Hts, MA.
Iš viso 300 dol.

St. Peters Lith. Parish, South
Bos ton, MA. Iš viso 60 dol.

Su 25-20-15 dolerių:
Irena Vilkienė, Valencia, CA,

gar bės narė. Iš viso 2,625 dol.
Elena Kondratienė, Quaker Hill,

CT, garbės narė. Iš viso 1,550 dol.
Eugenija Kolupailaitė, Chicago,

IL, garbės narė. Iš viso 1,200 dol.
Algimantas ir Virginija Gu rec -

kai, Silver Spring, garbės nariai. Iš
vi so 1,025 dol.

Stasys ir Marytė Eringiai, Dear -
born Hts, MI. Iš viso 340 dol.

Eugenijus ir Regina Žiuriai, Wet -
hersfield, CT. Iš viso 95 dol.

Dr. Birutė Petrulis (Preikšta),
Day tona Beach, FL. Iš viso 25 dol.

Už aukas visiems nuoširdžiai dėkoja
Draugo fondo taryba

Rudens įnašai Draugo fondui

A † A
STASĖ VEDECKAITĖ

ŠKĖRIENĖ
Mirė 2013 m. rugsėjo 27 d., savo namuose Woodstock, CT, Put -

na mo kaimynystėje.
Gimė 1922 m. gruodžio 1 d., Užkalnupio km., Kalnųjų parapi-

joje, Raseinių apskrityje.
Mokėsi Raseinių gimnazijoje, kurią baigus, pradėjo odontolo -

gi jos studijas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 1944 metais
pasitraukė į Vokietiją ir odontologijos studijas baigė Freiburgo
uni versitete. Vokietijoje dirbo savo profesijoje.

Į JAV atvyko 1949 metais. Trumpai gyveno Rochester, NY, il -
giau  siai Brooklyn, NY. Vyrui, Antanui Škėriui, PhD., sulaukus
pensininko amžiaus, persikėlė  gyventi  į Woodstock, CT.

Gimnazijoje ir studijų metu  buvo aktyvi ateitininkė. Gyven -
da ma Woodstock, CT, talkino Marijos Nekalto  Prasidėjimo
sese lėms bei aktyviai dalyvavo Putnam Lietuvių Bendruomenės
veik lo je.

Nuliūdę liko: sūnus Antanas Škėrys su žmona Rita, anūkai
Ame lia, Aura, Petras, Elena Škėriai, brolis Algis Vedeckas su
žmo  na Roma bei giminės  Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje.

A. a. Stasė  palaidota 2013 m. spalio 2 d. Marijos Nekalto Pra -
si dė jimo seserų Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

Nuliūdę giminės ir artimieji
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PAS MUS
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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

� Iškilmingi ,,Draugo” pietūs vyks spalio
27 d. 1 val. p. p. Willowbrook pokylių sa-
lėje. Salė bus atidaryta nuo 12 val. p. p.,
pietūs – 1 val. p. p. Po to vyks programa,
sveikinimai, loterija. Pavienius bilietus ar
stalus užsisakykite ,,Draugo” administra-
cijoje darbo valandomis tel. 773-585-
9500. Taip pat primename, kad laikas at-
siųsti loterijos bilietų šakneles. Laimingų
bilietų traukimas – per pietus spalio 27-
tą. Dalyvaukite ir paremkite nesenstantį
,,Draugą”!  

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 16 d. 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite įdomų filmą ,,Lie-
tuvos istorijos moterys” –  apie garsias
įvairių šimtmečių moteris.   

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis
dėkoja už aukas padėti var gingai gyvenan-
tiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Au-
kojo: Jonas ir Ona Treškos $100, Carolyn Hase
$15, dr. Eligijus ir Alė Leliai $50, Ge diminas
ir Sigita Damašiai $50, dr. James Derrico $100,
Paulius ir Anne Sidriai $50, Val ir Lilė Ramo-
niai $40, Danguolė Kviklytė $30, Peter Vilkelis
ir Cynthia Simmons $100, dr. Patrick ir dr. Rasa
McCarthy $200. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun-
light orphan Aid”), 414 Freehauf St., Le-
mont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net

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

Cicero lietuviai ir sekmadieni niai kavinės lankytojai,
sveikina Edvardą Šu laitį garbingo jubiliejaus proga!

Pirksiu Vizgirdos, Jono ir Petro Rimšos,
Galdiko, Domšaičio, Žmuidzinavičiaus,
Kalpoko, Katiliūtės ir Šimonio tapybos
darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Skubėjo vasaros ir žiemos,
Prabėgo laikas nemarus.
Šįkart ruduo jau priskaičiavo
85-rius metus.

Nenusiminkite, kad laikas skrenda,
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus,
Jums jubiliejų gražų dovanoja,
O metai verčia vis naujus lapus…

Ilgametį ,,Draugo” bendradarbį, lietuviško žodžio riterį

Edvardą Šulaitį 
sveikiname garbingo 85-ojo jubiliejaus proga

ir linkime toliau nešti 
aukštai iškėlus mūsų spaudos vėliavą.

,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija

Paryžiuje paminėtos 50-osios
E. Piaf mirties metinės

Paryžiuje ketvirtadienį pa-
minėtos 50-osios legendinės
pran cūzų atlikėjos Edith Piaf mir-
ties metinės. 

Šimtai dainininkės gerbėjų
susirinko Belleville kvartale Pran-
cūzijos sostinėje, kur 1915-aisiais
gimė E. Piaf – tikrasis jos vardas
buvo Giovanna Gassion. Radijo
stotys grojo ,,Paryžiaus žvirb-
liuko” dainas. Dainininkės atmi-
nimas pagerbtas ir Pere Lachaise
kapinėse Paryžiuje, kur ji palai-
dota.

E. Piaf visame pasaulyje iš-
garsėjo tokiomis dainomis, kaip
,,Non, je ne regrette rien”, ,,La Vie
en Rose”, ,,Milord” ir ,,Hymne a
l'Amour”. Iki šiol ji ko gero yra ap-
skritai žinomiausia Prancūzijos
atlikėja.

Po ilgos ligos 47 metų E.
Piaf, kurios gyvenimą ženklino
alkoholis ir narkotikai, mirė Pietų
Prancūzijos Grasse mieste 1963-
iųjų spalio 10 dieną.           eLTA


