
DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD–WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

10
–2

8–
20

13

ANTRADIENIS – TUESDAY, OCTOBER – SPALIO 29, 2013 • Vol. CIV Nr. 127    Kaina 1 dol.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Jūs patys pakertate sakalams sparnus ir skundžiatės, kad tik varnos teskraido mūsų padangėje.  – V. Krėvė

JAV ir Lietuva sutaria – 
Rusijos mokymai turėtų būti skaidresni 

Įvyko metinė ,,Draugo” šventė

Mūsų rūpestis – švietimas
ir kultūra. – 3 psl. 

Amžino poilsio vieta –
Petrašiūnai. – 4 psl.

Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi nuostatos, kad
Rusija turėtų karines pratybas vykdyti skaidriau, teigia
Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Pasak jo,
tokią nuomonę susitikime spalio 25 d. išsakė JAV gynybos
sekretorius Chuck Hagel.

,,Kiekviena šalis turi galimybę vykdyti karinius mo-
kymus, bet jos turi vykti skaidriau. O dabar, kaip atrodo,
(Rusijos ir Baltarusijos kariškių mokymai ,,Zapad 2013” –
BNS) buvo didesnio masto nei tik antiteroristiniai moky-
mai. (...) Mes su sekretoriumi laikomės tokios pat pozicijos”,
– telefonu iš JAV sakė J. Olekas, paklaustas, kaip Jungtinės
Valstijos vertina Rusijos militarizaciją.

Jis taip pat teigė, kad JAV dėmesys Europai mažėja dėl
šaliai kylančių iššūkių kituose regionuose, todėl Europos
Sąjunga pati turi rimčiau rūpintis savo saugumu.

,,Aš sakyčiau, kad JAV mato iššūkius ir kitur, pavyz-
džiui, Azijoje. Be abejo, Europa ir Lietuva neturi snausti ir
turi pasiruošti naujiems iššūkiams, ne tik galvoti, kad JAV
viską padarys. (...) Todėl ir ES rėmuose kalbamės gynybos
klausimais”, – sakė ministras.

NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmus-

sen taip pat yra sakęs, kad Aljansas sieks ,,maksimalaus
skaidrumo” iš Rusijos dėl jos vykdomų karinių pratybų.

Baltijos šalys pastaraisiais metais ne kartą teigė, kad
joms kelia susirūpinimą Rusijos ginkluotės telkimas prie jų
sienų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai taip pat teigia,
kad ,,Zapad” buvo daug didesnio ir platesnio masto pratybos
nei vien tik antiteroristinės pratybos.

Susitikimo su JAV gynybos sekretoriumi Ch. Hagel
metu J. Olekas pristatė Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse
misijose ir operacijose planus bei aktyvėjantį Baltijos ir
Šiaurės valstybių bendradarbiavimą. Ministras taip pat pa-
brėžė, kad JAV yra pagrindinis Lietuvos tarptautinių ope-
racijų partneris ir pranešė, kad Seimas yra davęs mandatą
Lietuvai toliau tęsti dalyvavimą tarptautinėje misijoje Af-
ganistane po 2014 metų. 

J. Olekas informavo Ch. Hagel, kad Lietuva 2014 metais
minės 10-ąsias šalies narystės NATO ir oro policijos misijos
metines. ,,Džiaugiuosi, kad šios Lietuvai svarbios datos
metu JAV kariai saugos Baltijos valstybių oro erdvę. Mes
esame labai dėkingi už jūsų nuolatinę paramą ir aktyvų da-
lyvavimą oro policijos misijoje”,  – sakė ministras. – 2 psl.

LR krašto  apsaugos ministras J. Olekas (d.) susitiko su JAV Gynybos sekretoriumi Ch. Hagel. JAV gynybos deptamento nuotr.

Sekmadienį, spalio 27 d. Willowbrook pokylių salėje susirinko ,,Draugo” bičiuliai pabūti kartu ir pasi-
džiaugti jau 104 metus leidžiamu laikraščiu. Jono Kuprio nuotraukoje – pietų dalyviai klausosi iš Califor-
nijos atvykusio ilgamečio ,,Draugo” skaitytojo ir rėmėjo advokato Donato Janutos sveikinimo. 
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Skilties pavadinime išsiduodu esąs
dypukas (lyg tai kam nors būtų nau-
jiena). Mano nustebimui, tikslus lie-

tuviškas unijos pavadinimas yra profsą-
junga. Didžiajame lietuvių kalbos žodyne
žodis „unija” reiškia valstybių susivieni-
ji mą, susijungimą, sąjungą. O „profsąjun -
ga” yra profe sinė sąjunga. Tame pačiame
žodyne duodama porą pavyzdžių: „Ta ry-
bi nės profsąjungos yra komunizmo mo-
kykla; tarybinės profsąjungos vienin gai remia tai-
kingą savo vyriausybės užsienio politiką”. Mano
tu rimame anglų-lietuvių kalbos žodyne angliš kas
žodis „union” išverčiamas kaip „profsąjunga”. Ar
čia tiktų pasakymas, kad prieš vėją ir profsąjungas
nepapūsi? Reikia pasiduoti, bet mane vis tiek ka-
muoja įvaizdis, kad amatininkai, fabrikų darbinin-
kai, šlavi kai kažkaip sutapatinami su profesijomis
ir gali priklausyti profesi nėms sąjungoms.

Per JAV neseniai nubangavo daug politinių
įtampų sukėlusios pastangos prastumti vadina-
muosius „teisės į darbą” įstatymus. Michiga no ir
kaimyninėse Wisconsino bei India nos valstijose
įkaitusios aistros dar vis rusena. Buvo bandyta Wis-
con sino gubernatorių atšaukti iš parei gų, nes jis
pasirašė „teisės į darbą” įstatymą, bet, mano nus-
tebimui, taip neįvyko. Michigano valstijoje pana-
 šus įstatymas irgi buvo priimtas. Da bar laukiama
teismo sprendimo, ar tas įstatymas nepažeidžia
valstijos Konstitucijos.

Kas yra tas „teisės į darbą” įsta tymas? Jis drau-
džia profsąjungų ir darbdavių susitarimą, įgalinantį
pri verstiną priklausymą profsąjungai arba pri-
verstiną profsąjungos narystės mokestį, jei asmuo
profsąjungai nepriklauso. „Teisės į darbą” įstaty-
mas negarantuoja jokio darbo profsąjungai nepri-
klausantiems, bet taip populiariai yra vadinamas.  

„Teisės į darbą” įstatymai jau yra įvesti 24 JAV
valstijose, daugiausia pietinėse ir vakarinėse. Juos
re mia esantys „Vaizbos butai” (tai pirmo sios ban-
gos lietuvių sukurtas terminas, angliškai „Chamber
of  Com merce”) bei darbdaviai. Prieš tuos įs ta tymus
kovoja profsąjungos, susirū pi nu sios savo likimu.
Prisibijoma, kad jeigu bus palikta teisė darbuotojui
pasirinkti – profsąjungai priklau syti ir mokėti mė-
nesinį narystės mokestį ar nepriklausyti ir mokes-

čio nemokėti, nemažai gali pasirinkti antrąjį va-
riantą. Įdomu, kad su laiku JAV profsąjungoms pri-
klausančiųjų darbininkų, dirbančių privačiose fir-
mose, procentas mažėja. Be to, valdiš kus darbus
dirbančiųjų ir profsąjungoms priklausančiųjų pro-
centas di dė ja.

Visa tai matydamas prisiminiau savo daugelį
metų besitęsiančius ry šius su profsąjungomis. At-
vykęs į JAV buvau keturiolikos metų amžiaus. Save
porą metų pasendinęs gavau darbą pieninių įrangos
mašinų fabrike. Gaudavau 90 centų per va landą, bet
reikėdavo dirbti 50 valandų per savaitę. Po penkerių
metų jau uždirbau 1,45 dol. per valandą, bet dar bo
sąlygos nepasikeitė. Buvo labai daug klausą gadi-
nančio triukšmo, daug metalo dulkių ore. Elektri-
niai tekintuvai buvo pasenę ir neretai, tekinant di-
delio plieno bako viduje, elektra nutrenkdavo. Tuo
momentu akyse kažkas suraibuliuodavo ir savo te-
kin tuvą iš to bako mesdavau lauk. Gaudavome kitą,
irgi nusidėvėjusį tekintuvą. Kas savaitę iš  nosies
bėg davo kraujas, o kasdien po darbo buvo sunku su
namiškiais susikal bėti, nes nuo didelio triukšmo
laikinai apkursdavau. Tada apie kokias nors prof-
sąjungas nieko nežinojau. Dir bau žemiausioje juodo
darbo pa kopoje. 

Pradėjau studijuoti, bet greit pritrūkau lėšų.
Metęs studijas nuėjau vairuoti Čikagos  miesto CTA
autobusus. Ten mane privertė įstoti į aršumu jau pa-
garsėjusią vairuotojų profsąjungą (angliškai „Te-
amsters Union”). Tuo metu jai vadovavo Jim my
Hoffa, kuris po kelerių metų din go ir iki šiol neras-
tas jo kūnas. Įs tojant į tą profsąjungą reikėjo pasira -
šyti dokumentą, kad uoliai laikysiuos profsąjungos
įstatų. Prieš pasira šant mandagiai pareiškiau norą
su tais įstatais susipažinti. Už stalo sėdintys du prof-
sąjungos „vanagai” ne jaukiai tarp savęs susižiū-

rėjo ir vienas pasisiūlė mane palydėti į skersgat -
vį, kur buvo jo automobilis, kuria me jis turįs
mane dominančius įstatus. Tais laikais Čikagoje
pasiūlymas išeiti į skersgatvį reiškė grasinimą
smurtu. Pamatęs kas čia gali atsitikti, atšaukiau
savo prašymą ir reikia mą dokumentą pasirašiau.
Jau baigęs universitetą kurį laiką vaira vau Yel-
low taksi ir turėjau įstoti į prof sąjungą.

Kitas ryšys su profsąjunga buvo, kai dirbau
vienoje Illinojaus valstijos psichiatrinėje ligoni-

nėje. Ten būnant darbuotojai, priklausantys prof-
sąjungai, pirmą kartą valstijos istorijoje streikavo.
Mes, jai nepriklausantys profesionalai, turėjome
dirbti ne tik už save, bet ir už streikuojančius. Atsi-
menu, kai prie ligoninės vartų mus pasitikdavo
streikuotojai su pla katais ir mus apšaukdavo esant
„skre bais” ir kitais negražiais epitetais. Pacientai
nelabai orientavosi, kad jų žaizdas keletą dienų
tvarkė nepažįstami ir nepatyrę „mėgėjai”. 

Atvykęs į Michiganą prisijungiau prie 16 as-
me nų darbo grupės protinės sveikatos centre. Po
metų mano pa ruošto prašymo federalinei valdžiai
dėka praturtėjome šimtu darbuotojų. Gavome rei-
kiamą darbo jėgą, bet kartu nebuvome pasiruošę ją
tinkamai panaudoti. Netrukus buvo įsteigta prof-
sąjunga, kurios dėka padėtis sunormalėjo. Būnant
vadovybėje, li kau už profsąjungos ribų, bet palai-
kiau gerus santykius su profsąjungos va dovybe.
Daug vėliau buvau pakel tas į jų garbės narius, bet
vis tiek li kau už jos ribų. Dar vėliau reikalai su si-
dėste taip, kad įvairių turimų programų vadovai
pasijuto dirbantys pagal „direktorių tarybos kapri-
zus”, be jokių darbo garantijų ar privilegijų. Susi-
organizavome ir įsteigėme savo profsąjungą, taip
atstatydami, mū sų manymu, užsitarnautą pripa ži-
nimą už atliekamas pareigas.

Profsąjungos JAV istorijoje turė jo teigiamą
įtaką darbininkų gerovės pakėlimui. Tačiau su
laiku išsikovotos teisės ir privilegijos tiek išsiban-
gavo, kad dėl to pamažu krito darbuotojų darbo ko-
kybė, o kainos kilo.  Visi žinome,  jog svetimos  ša-
lys tuo pasinaudojo ir JAV gyventojams pritariant
beveik užkariavo gaminių rinką, pra dedant  nuo
automobilių ir  elektronikos,  dabar  persimetančią
ir į maisto produktų bei buitinių patarnavimų sri-
tį.  

Mano santykiai 
su unijomis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas, tęsdamas vizitą JAV, lankėsi
Pennsylvanijos Nacionalinės gvardi-
jos štabe ir susitiko su gvardijos vadu
generolu majoru Wesley E. Craig.

Susitikimo metu aptarti Pennsyl-
vanijos Nacionalinės gvardijos ir Lie-
tuvos kariuomenės bendradarbiavimo
dvidešimtmečio renginiai, kurie lapk-
ričio 21–24 dienomis vyks Lietuvoje.

Suplanuotų renginių metu vyks
susitikimai su Krašto apsaugos mi-
nisterijos vadovybe, planuojamas sve-
čių šventinis priėmimas Valdovų rū-
muose, dalyvavimas kariuomenės
vado priėmime Kariuomenės dienos
proga.

Apsilankymo Pennsylvanijos Na-
cionalinėje gvardijoje metu ministras
taip pat susipažino su mokymo inf-
rastruktūra, karine-technine baze.

Aktyvus Lietuvos kariuomenės ir

JAV Pennsylvanijos Nacionalinės
gvardijos bendradarbiavimas vyksta
nuo 1993 m. Pennsylvanijos Naciona-
linės gvardijos kariai rengia kursus ir
seminarus Lietuvos kariuomenės at-
stovams, siunčia savo instruktorius ir
stebėtojus į pratybas Lietuvoje, Lietu-
vos kariai dalyvauja pratybose, inst-
ruktorių rengimo programose bei ki-
tuose renginiuose Pennsylvanijoje.

Misijoje Afganistane Pennsylva-
nijos Nacionalinė gvardija buvo sky-
rusi savo karius tarnauti Lietuvos Na-
cionaliniame paramos elemente, taip
pat bendroje Policijos operacinėje mo-
kymo ir sąveikos grupėje Goro pro-
vincijoje.

JAV J. Olekas dar susitiks su At-
stovų rūmų Kariuomenės reikalų ko-
miteto pirmininku Howard P.
McKoen, taip pat su JAV lietuvių ben-
druomene.

BNS, ELTA 

JAV ir Lietuva sutaria 
JAV ir Lietuvos verslo taryba surengė pirmąją verslo misiją į Lie-

tuvą, kuri Vilniuje vieši spalio 28–29 dienomis.
Trylikos verslo vadovų delegacijai vadovauja tarybos prezidentas

Eric Stewart. Delegacijos dalyviai atstovauja šešioms JAV įsikūrusioms
tarptautinėms įmonėms, kurios aktyviai veikia ir Lietuvoje.

Vizito metu daugiausia dėmesio skiriama verslo Lietuvoje galimy-
bėms ir potencialui. Delegaciją priėmė Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius ir ūkio ministras Evaldas Gustas.

Taip pat planuojami susitikimai JAV ambasadoje bei susitikimai su
Vilniuje įsikūrusiomis privačioms verslo asociacijomis.

„Gerą išsilavinimą turinti Lietuvos darbo jėga ir šalies vadovų sie-
kis kurti atvirą rinkos ekonomiką padidino šios šalies patrauklumą JAV
investicijoms. Ši kelionė sudarys unikalią galimybę tiesiogiai iš Lietuvos
vadovų išgirsti apie jų planus dėl tolesnio komercinio bendradarbia-
vimo su Jungtinėmis Valstijomis ir JAV įmonėmis”, – pareiškė E. Ste-
wart.  

Misijoje dalyvauja CSC, „Lilly”, „ Exelon Nuclear Partners”, „Philip
Morris International”, „Strategic Staffing Solutions” ir „Western Union”.

Misija organizuota bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada JAV,
Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Vilniuje.

BNS

Atkelta iš 1 psl.

JAV verslo vadovai lankosi Vilniuje
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Dažnas turbūt girdėjo, kad Lie tuvoje veikia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das. Per Fondą valstybė remia kultūros ir

šviečiamuosius projektus, taip pat ir užsienyje.  Šie-
met Fondo paramos sulaukė ir „Draugo” šeštadie-
ninis priedas „Kul tūra”. Apie įstaigos veiklą su
Spaudos, radijo ir televizijos rė mimo fondo pro-
jektų vadove Reda Sopranaite kalbasi Vitalius
Zai kauskas.

Papasakokite apie fondą, kurį atstovaujate.
Spaudos, radijo ir televizijos rė mimo fondas yra

viešoji organizacija, tačiau ji atskaitinga Seimui. Pi-
ni gus gauname iš valstybės biudžeto. Kaip tik dabar
vyksta diskusija apie mūsų statusą – gal po kurio
laiko pri klausysime kam kitam. Mes mano me, kad
labai išmintingai buvo pada ryta, nesuteikiant mums
biudžetinės įstaigos statuso – jei, nepriklausome nuo
kokios nors ministerijos, nes tada valdininkams la-
bai niežėtų da ryti įtaką mūsų sprendimams. Per
mūsų fondą remiami žiniasklaidos kultūriniai ir
šviečiamieji projektai – ar jie yra spaudoje, ar radi-
juje, televizijoje, ar ko nesimato iš pavadinimo, in-
ternetinėse svetainėse.

Kokio amžiaus organizacija esate? Ir kas gali būti tie,
ką pa remiate? 

Fondas buvo įkurtas 1997 metais. O remiame pa-
gal įstatymuose ir mū sų fondo įstatuose numatytas
sritis: kultūros ir meno leidiniai, šviečia mojo pobū-
džio leidiniai, regioninė ži niasklaida, radijo ir tele-
vizijos, internetinės žiniasklaidos, vaikų ir jaunimo
kultūrinio švietimo leidiniai. Su prantama, kad mes
remiame ne ištisai visa leidinį ar laidą, bet tik jo
dalį, skiltį, puslapį, skyrelį, kuriame kal ba ma ar ra-
šoma kultūros, meno, isto rijos ar šviečiamojo pobū-
džio klausimais. Tiesa, mus labai džiugina, kad yra
labai geri ir gražūs regioniniai žurnalai, kuriuose
gausu istorinės, kul tūrinės medžiagos, tokie kaip
„Žiemgala”, „Prie Nemunėlio”. „Že mai čių žemė”,
uteniškių  „Indra”, pas valiečių „Šiaurietiški atsivė-
rimai” ir dar daug kitų. Jų stipraus tu rinio galėtų pa-
vydėti net kai kurie respublikiniai leidiniai. Gaila,
kad tira žai labai maži, nes aiškiai nepa kanka jėgų
užsiimti leidinio sklaida, kadangi paprastai juose
dirba ir į juos rašo žmonės, atsidavę savo re gionui –
savanoriai.

Ar jūs remiate regioninę spau dą dėlto, kad jie būtų la-
biau sa varankiškesni ir mažiau priklausomi nuo vietos val-
džios?

Ne. Mes žinome, kaip sunkiai ma terialiai ver-
čiasi rajoniniai laik raščiai ir žurnalai. Norime, kad
jie, siekdami išsilaikyti, netaptų vien reklamas
spausdinantys leidiniai, o tarp vietinių kriminalų ar
vietinių įvykių, reklamų, rašytų ir publikuotų kul-
tūrinių bei šviečiamųjų straipsnių. Kadangi res-
publikiniai kultūriniai laikraščiai ir žurnalai turi la-
bai mažus tiražus – tūkstantis ar keli visos respub-
likos mastu – šie, regioniniai, yra labiausiai arti pa-
p rasto žmogaus. Labai svarbu, kad straipsniai apie
vietinį paveldą, jo garsinimas pasiektų ten gyve-
nančius žmones.

Išeivijos spauda taip pat įeina į šią regioninės spaudos
grupę?

Taip. Mes jau daug metų remiame Lenkijoje,
Punske, einančią spaudą. Ten gyvenantys lietuviai
yra itin akty vūs, ir jų leidiniai puikūs. Ką reiškia
vien solidusis leidinys – met raštis „Terra jatweze-
norum” (Jotvin gių kraštas)? Šiemet, 2013 metais,
mes pirmąkart priėmėme paraiškas dalyvauti kon-
kurse „Tautinis tapatumas ir spauda”. Neslėpsiu,
kad tikė jo mės gauti daugiau paraiškų iš už sienyje
gyvenančių lietuvių.

Mes remiame, kaip jau sakiau, ir internetinę ži-
niasklaidą. Beje, norė čiau pabrėžti, kad išeivija šioje
srityje, jei būtų gerokai aktyvesnė, galėtų tikėtis
mūsų paramos. Jeigu ten atsi rastų geras ir įdomus
internetinis kultūrinis projektas, tikrai galėtų daly-

vauti mūsų konkurse.

Ar aš, turėdamas kokią idėją ir ją pristatęs jums, ga-
lėčiau tikė tis jūsų fondo paramos?

Na, jeigu jūs tą savo idėją tinkamai įformintu-
mėte, pateiktumėte nustatytu laiku, ir jeigu bus jūsų
idėjoje kultūrinis aspektas – be abejo, galėtumėte
dalyvauti konkurse fondo paramai gauti. Mums
svarbu, kad idė ja nebūtų kiršinanti, atitiktų eti kos
normas, kad būtumėt pajėgus įgyvendinti projektą,
kad jis, turėtų visuomeninę, kultūrinę, išliekamąją
vertę, t. y., atitiktų „Bendruosius kon kurso nuosta-
tus”. Ir projekto pateikėjas turi būti ne fizinis, bet ju-
ridinis asmuo.

O kas yra tie, kurie perskaitę konkursui pateiktas pa-
raiškas, vieniems sako „taip”, kitiems „ne”?

Kas laimėjo konkursą, o kas ne yra pasakoma ne
iš karto. Pirmiau siai yra paskelbiamas konkursas,
priimamos paraiškos, tuomet mes patik riname, ar
pareiškėjas atitinka visus techninius reikalavimus,
nuostatus. Pavyzdžiui, kaip jau sakiau, negali būti
remiamas visas leidinys, o tik jo dalis, nuo 5 iki 75
proc. viso leidinio apimties, ir tik jo dalis, rašanti
apie kultūrą, paveldą, istoriją, ar šviečia mieji raši-
niai.  Visi reikalavi-
mai ir sąlygos, jeigu
ką domina, yra skel-
biami mūsų interne-
tinėje svetainėje
www.srtfondas.lt.

O kiek kartų per
metus jūs skelbiate kon-
kursus? 

Pagrindinis kon-
kursas yra skelbia-
mas kartą metuose.
Paprastai pa raiškas
kitiems metams pri-
imame iki rugsėjo
mėnesio antrosios pu-
sės. Pirma paraiškas
perskaito ekspertai
(jų sąrašas taip pat
yra skelbiamas mū sų
svetainėje). Sudaro-
mos eksper tų grupės
atskiroms sritims, pa-
vyz džiui, ekspertai
regioninei žinia sklai-
dai, ekspertai radijo
laidoms, televizijos
laidoms ir pan. Eks-
pertų grupių išvados
yra tik siūlymas Ta-
 rybai. Ir tik tada, jau atrinktuosius projektus, skaito
fondo Taryba ir jau skiriamas finansavimas. Tary-
boje yra 11 narių, kuriuos deleguoja fondo dalinin-
kai. Tai yra Dainininkų są jun ga, Kompozitorių są-
jungą, Žurna listų sąjunga, Tautodailininkų sąjunga,
Mokslininkų sąjunga ir kt.

Tačiau žinant, koks skurdus Lietuvos kultūros ir meno
finan savimas, jūsų parama, tikriausiai, yra beveik simbo-
linė?

Na taip, jūs teisus – kultūra iš vals tybės biu-
džeto remiama ne tiek, kiek norėtųsi. Tačiau mes iš-
skirs to me daugiau nei 6 milijonus litų. Tai jau ne to-
kios ir simbolinės sumos. Nors paprastai prašoma
suma būna du ar tris kartus didesnė, nei skiriama.
Bet iš kitos pusės, dažnokai pasigendame labai ko-
kybiškų projektų.

Vadinasi, jei įvertinate kaip tikrai kokybišką projektą,
galima laukti net ir šimtaprocentinės jū sų fondo paramos?

Taip, žinoma. Tikrai būna smagu skaityti koky-
biškai parengtą projektą, kai jis kuklus, labai aiškus
ir su visiškai skaidria sąmata, kai nemato me nerea-
lių, toli nuo tikrovės nutolusių ir išpūstų darbų ar
medžiagų kai nų. Beje, galiu pasakyti, kad „Drau go”
pateiktoji paraiška buvo kaip tik prie tokių, puikiai
pareng tųjų, paremtų tikroviškais skaičiavimais. Mes

labai vertiname sąžinin gus projektus.

Bet šiaip kūrėjai ar labai go dūs?
(Reda juokiasi).Visokių bū  n a… Yra ir godžių…

Bet skaitant pa raiškas galim pastebėti baisiai iš-
pūstas kainas – o mes gi čia ne naujokai ir žinome
kas kiek kainuoja…

Paramos lėšos kam skiriamos? Autoriaus honorarams?
Tai yra projektinės lėšos, techni nės sąnaudos,

tarkime, spausdinimo darbų ar popieriaus kaštai,
netgi gali būti padengiama (tiesa, nedidelė) dalis ad-
ministravimo išlaidų, tačiau mes norime, kad visgi
didžioji para mos dalis būtų skirta autoriniams ho-
norarams, kadangi mūsų paramos tikslas – kad au-
torius sukurtų išlie kamosios vertės turintį unikalų
kū rinį.

Beje, mes, išskirstę pinigus, pasi žiūrime ir kaip
tie pinigai leidžiami, galbūt projektas buvo tik labai
gražiai surašytas, o tikrovėje jis žymiai blankesnis,
ar netgi jo sumanytojui dėl vienų ar kitų priežasčių
nepasiseka įgyvendinti  jo idėjos – tuomet fi nansa-
vimą stabdome ar visai nutrau kiame, galime ir su-
sigrąžinti pinigus. Jeigu lėšos pas mus sugrįžta, mes
jas vis tiek turime panaudoti, todėl retsykiais tais pa-

čiais metais yra skelbiamas antrasis pakartotinis
konkursas. Net jeigu atliktų ir 200 litų, skelbsime
jiems konkursą. Mes gi visos paskirtosios sumos
projekto pateikėjui vie nu kartu visos neišduodame.
Kai jau fondas lėšas paskiria, pasirašomos su tartys,
ir viena iš sąlygų, jog pinigai juos pasiekia kas ket-
virtį.

Reda, esu „Draugo” redakcijos įpareigotas jums pa-
dėkoti.

Nenorėčiau, kad kas pagalvotų, jog suteikta pa-
rama yra mano asme ninis nuopelnas. Tikrai ne. Ta-
čiau tie sa, jog mes labai geranoriškai žiūrime į pro-
jektų pa teikėjus ir jeigu jie pristato paraiškas ne pa-
skutinę minutę, mes patariame,  ką reiktų ir ką ga-
lima pataisyti. Bet tai toks jau mūsų tiesioginis dar-
bas ir nenorime vaidinti kokių tai nepelnytų gerie-
čių. Kai žmonės, teikdami paraiškas pirmą sykį kon-
sultuojasi su mumis – visiškai nieko keisto.

O pas jus daug darbuotojų? 
Ne, esame tik keturiese. Todėl suk tis reikia gan

spėriai, nes projektų gauname šimtais. Darbo tikrai
la bai daug turime. O mūsų finansavi mą šiemet gavo
apie trys šimtai pa teikusiųjų paraiškas.

Dėkui už pokalbį. 

Paramos tikslas – kad būtų išliekamosios vertės kūrinių

Reda Sopranaitė. V. Zaikausko nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms,
prisimename savo artimuosius, visus tuos,
kurie jau išėję į Am žinybę. Tą dieną ir di-

džiųjų miestų, ir mažų miestelių kapus nušviečia
žvakių liepsnos. Artėjant šioms da toms, pasivaikš-
čiokime po Petra šiū nų kapines Kaune, prisimin-
kime tuos iškilius Lietuvius, kurių dalis gyvenimo
praėjo už Atlanto, bet am žinojo poilsio artimųjų rū-
pesčiu jie sugrįžo į gimtąją žemę.

Beveik pačiame Petrašiūnų kapi nių centre –
lietuvių diplomato, vi suomenės veikėjo, išeivijos
aktyvisto JAV ir Italijoje, politiko, „Vilties pre zi-
 dentu” vadinto Stasio Lozorai čio bei jo žmonos Da nie-
los kapas. Kitą met sukaks 90 metų nuo S. Lozoraičio
gimimo ir 20 – nuo jo mirties. 

S. Lozoraitis – iškilus diploma tas, nuo 1970 me -
tų ėjęs Lietuvos atstovo pareigas prie Šventojo
Sosto, dirbęs Lietuvos atstovybėje Washing tone, ne-
pa prastasis ir įgaliotasis Lie tuvos ambasadorius
JAV 1991 – 1993 m. 1993-aisiais jis kandidatavo Lie-
 tuvos Prezidento rinkimuose. S. Lo zoraitis ne tik at-
stovavo, bet ir akty viai dalyvavo Lietuvos valsty-
bės at kūrimo bei įtvirtinimo pastangose. Jis mirė
1994-aisiais, buvo palaidotas Putnamo miesto kapi-

nėse, o 1999-aisiais perlaidotas Petrašiūnų kapinėse.
2010 metais šalia atgulė ir jo žmona Daniela Lozo-
raitienė.

Petrašiūnai tapo amžinojo poilsio vieta ir gar-
siam mokslininkui, vi suomenės veikėjui  Adolfui Da-
mu šiui (1908–2003). Tai žinomas pasipriešinimo so-
vietiniam ir naciniam okupaciniams režimams vei-
kėjas, 1941 m. Lietuvos aktyvistų fronto ka rinio
štabo vadas, vienas Birželio su kilimo Kaune orga-
nizatorių ir vado vų, Lietuvos laikinosios vyriausy-
bės pramonės ministras. 1946–1952 m. jis buvo Atei -
tininkų federacijos vyriausiasis vadas, 1957 m. įs tei -
gė JAV lietuvių jaunimo stovyklą „Dainava” ir jai
kelis dešimtmečius vadovavo. A. Da mu šis aktyviai
dalyvavo sovietų oku puotos Lietuvos  laisvinimo
byloje, daug rašė į užsienio lietuvių spaudą, buvo
vienas radijo stoties „Laisvoji  Europa” redakto-
rių. 

1997 metais su žmona Jadvyga jis grįžo į Lie-
tuvą. 2005 metais J. Damu šienė buvo įrašyta į Lietu -
vos rekordų knygą kaip vyriausia žinoma vairuo-
toja Lietuvoje, automobilį „Chevrolet Corsica” vai-
ravusi ir sulaukusi devyniasdešimties metų am-
žiaus. Ji mirė ir šalia vyro Petrašiūnuose buvo pa-
 lai dota 2010 metais. „Mokslas, dorumas, tautos rei-
kalai”, – tokie žodžiai įrašyti Damušių paminkle.

Netoliese – kito Lietuvos diploma to, karinio,
po litinio bei visuome nės veikėjo, pirmojo Lietuvos
kariuomenės savanorio, Generalinio šta bo virši-
ninko, pulkininko,  Lietuvių ak  tyvistų fronto įkū-
rėjo Kazio Škir pos (1895–1979) ir jo žmonos Bronės ka-
 pas. 

Jis 1918 m. pirmasis užsirašė į Lietuvos ka-
riuomenę, 1919 m. sausio 1 d. su būriu Lietuvos sa-
vanorių Ge dimino pilies bokšte iškėlė Lietu vos tris-
palvę – šią dieną bokšte vėliava keliama iki šiol. K.
Škirpa nuo 1927 m. tarnavo Lietuvos diplomatinėje
tar nyboje, buvo paskirtas nuolatiniu Lietuvos pa-
siuntiniu ir įgaliotuoju mi nistru prie Tautų Sąjun-
gos Žene voje. 1940 m. Berlyne sudarė Lietuvių ak-
tyvistų fronto (LAF) branduolį, ruošė 1941 m. Bir-
želio sukilimą. Po sukilimo paskelbtas Laikinosios
Lie tuvos vyriausybės ministru pirmi nin ku.

Po karo K. Škirpa amerikiečių buvo evakuotas
į Paryžių, 1946 m. per sikėlė į Airiją, 1949 m. emig-
ravo į JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje Washing-
tone. 1957–1958 m. Vyriau siojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto (VLIK) komisijos, siekusios suvienyti vi-
sas partijas ir rezistencinius sambūrius, pirminin-
kas. Mirė Washing tone, o 1995 m. palaikai perlaidoti
Pet rašiūnų kapinėse.

Petrašiūnų kalnelis priglaudė ir Stasio Raštikio

Iš tolimosios Amerikos – amžinojo poilsio į Lietuvą
Aleksandras Štromas (1931–1999) Kazys Škir pa (1895–1979) Vy tautas Alantas (1902–1990)

Stasys Santva ras (1902–1991)Liūtas Mockūnas (1934–2007) Bronys Rai la (1909–1997)
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(1896–1985) bei jo artimųjų palaikus.
Jis – Lietuvos kariuomenės vadas, ge-
nerolas, politikas, LR krašto apsaugos
ministras, ak tyviai dalyvavęs kauty-
nėse su len kais ir bolševikais Zarasų,
Žiež ma rių, Dusetų, Vievio, Avilių ra-
jo nuose, kovojo Latvijoje ties Daugpi-
liu. Kovo se su rusų kariuomene du
kartus buvo sunkiai sužeistas. 

1938 metais laikinai ėjo krašto ap-
saugos ministro pareigas. Okupa ci jos
metais laikinai ėjo ir LR mi nistro pir-
mininko pareigas. Matyda mas, kad
gali būti suimtas, 1941 m. ko vą pasi-
traukė į Vokietiją. Prasi dėjus Antra-
jam pasauliniam karui, 1941 m. birže-
lio 23 d. iš Vokietijos grį žo į Lietuvą. Iš
pradžių dirbo Lietu vos laikinojoje vy-
riausybėje krašto apsaugos ministru,
vėliau – Karo mu ziejuje. 1944 m. va-
sarą Raštikių šeima emigravo į Vo-
kietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. S. Raš-
tikis Syracuse universitete dėstė rusų
kalbą, 1952–1955 m. pirmininkavo
Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) ir
Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo
(BALF) skyriams, atstovavo VLIK-ui
Europoje, tarnavo Washingtone. Mirė
S. Raštikis Los An ge les mieste, 1993-
aisiais  jo palaikai pervežti į Kauną.

Lietuvos teisininkas, politologas,
profesorius Aleksandras Štromas
(1931–1999) taip pat ilsisi šiose kapi-
nėse. Dirbo advokatu ir dėstytoju įvai  -
riose Lietuvos aukštosiose mo kyk lose,
studijavo aspirantūroje, dir bo moks-
linį darbą.  1973 m. buvo leista išvykti
gyventi pas seserį Anglijoje, jis dirbo
Bradfordo universiteto Tai kos studijų
koledže.

1989 m. persikėlė į JAV, kur gavo
nuolatinę politologijos profesoriaus
vietą Hillsdale koledže (Michigano
valstija). Aktyviai dalyvavo lietuvių
bendruomenės, „Santaros-Šviesos”

veikloje, bendradarbiavo daugelyje
lietuvių laikraščių. Čikagoje tapo ar-
 timu Prezidento Valdo Adamkaus pa-
 tarėju ir draugu.  

Iš Los Angeles į Petrašiūnus par-
 keliavo ir žurnalisto, literatūrologo,
ra šytojo, poeto, vertėjo Bronio Rai los
(1909–1997) palaikai. Jis mokėsi Lie  -
tuvoje, vėliau baigė Paryžiaus uni ver-
siteto Aukštąjį tarptautinių santykių
institutą.

1930–1931 m. buvo vienas iš kai-
rių jų rašytojų almanacho „Trečias
frontas” ideologų ir redaktorių, įvai-
rių leidinių bendradarbis. 1940 m. bir-
želį pasitraukė į Vokietiją. Jis – vie nas
iš Lietuvos aktyvistų fronto (LAF)
steigėjų, LAF propagandos komisijos
pirmininkas. 1942 m. B. Rai la grįžo į
Lietuvą, o 1944-aisiais emigravo į
Prancūziją, 1948 m. – į JAV, 1951–1958
m. buvo žurnalo „Santarvė” atstovas
Amerikoje, nuo 1975 m. dirbo radijo
sto čių „Laisvė”, vėliau – „Laisvoji Eu-
ropa” lietuvių kul tūros ir Lietuvos po-
litinių įvykių komentatoriumi.

Vos prieš šešerius metus miręs
Liūtas Mockūnas (1934–2007) – in ži nie-
rius, žurnalistas, publicistas, San  ta-
ros-Šviesos federacijos narys, „Aki ra -
čių” redaktorius taip pat ilsisi čia. Vos
dešimties metų su tėvais pasi traukė į
Vokietiją. Mokėsi Kempteno lietuvių
gimnazijoje. 1949 m. persi kė lė gyventi
į JAV. 1959 m. baigė Drexe lio techno-
logijos universitetą Phila dephijoje,
1959–1986 m. Čikagoje dir bo inžinie-
riumi konsultantu (ak mens anglių
transporto specialistu) jėgai nių pro-
jektavimo firmose.

Gyvendamas Čikagoje aktyviai
dalyvavo lietuvių išeivių kultūrinėje
veikloje, bendradarbiavo periodinėje
spaudoje – „Margutyje”, „Metme ny -
se”, „Akiračiuose”, nuo 1969 m. –

Stasys Lozorai tis (1924–1994)

Adolfui Damu šiui (1908–2003)

Antanas Gustaitis (1907–1990) Algio Vaškevičiaus nuotraukos

„Aki  račių” redkolegijos narys. „San -
ta ros-Šviesos” gretose dalyvavo „Vei -
du į Lietuvą” programoje, gabeno iš-
eivijos knygas ir periodiką okupuo-
tos Lietuvos šviesuomenei.

2005 m. jis grįžo gyventi į Lie tu vą,
aktyviai įsijungė į kultūrinę veiklą,
padėjo perkeliant iš JAV „Aki račių”
mėnraščio leidybą. Dalyvavo įvai-
 riuose Lietuvoje vykstančiuose ren  -
giniuose, rašė istorijos, kultūros, lite-
ratūros klausimais. Taip jau su si-
 klostė, kad netikėtai mirė Čikagoje,
kur buvo trumpam nuvykęs tvarkyti
as meninių reikalų. 2007 m. kovo 18 d.
ur  na su palaikais palaidota Petra šiū -
nų kapinėse.

Petrašiūnų kalneliai priglaudė ir
lietuvių prozininką, dramaturgą, poe -
tą, publicistą ir žurnalistą Vy tautą
Alantą (1902–1990). Jis – 1919 m. Lietu-
vos kariuomenės savanoris, iš kurios
po pusmečio buvo išleistas tęsti moks -
lo. Mokydamasis šeštoje kla sėje, pra-
dėjo rašyti eilėraščius, dalyvavo atei-
tininkų veikloje. 1925–1929 m. studija -
vo Montpellier universitete (Prancū-
zija), 1934–1939 m. buvo iki šiol einan-
čio valstybinio laikraš čio „Lietuvos
ai das” vyr. redaktorius. V. Alantas lai-
komas vienu žymiausių tautininkų
kultūrinės politikos ideologų. 

1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją,
nuo 1949 m. gyveno JAV, nemažai me tų
dirbo paprastu darbininku automobi-
lių gamykloje „Ford” iki pat pen sijos.
Daug rašydavo po darbo, nak timis. Dar
Lietuvoje išleido apsakymų rinkinių,
publicistikos kny gą, sukūrė pjesių, o
išeivijoje parašė romanų, novelių,
dramų, eilė raščių. V. Alantas mirė Det-
roite, o po dvejų metų buvo perlaidotas
Kaune, Pet rašiūnų kapinėse. 

Petrašiūnų kapinėse jau iš tolo
švie čia gražus medinis kryžius, žy-
 mintis poeto, prozininko, dramaturgo,
spaudos darbuotojo, muziejininko ir
literatūros kritiko Bernardo Braz  džionio
(1907–2002) ir jo žmonos Al donos am-
žinojo poilsio vietą.  

Jis nuo 1908 m. su tėvais gyveno
JAV, o 1914 m. grįžo į Lietuvą. Dau ge-
 lio pažinotas ir labai mylėtas poetas
nugyveno ilgą ir prasmingą gyveni -
mą. Jis mokytojavo, dirbo leidyklo se,
redagavo įvairius leidinius ir nuolat
rašė. Su jo vaikiškais eilėraščiais už-
 au go ne viena karta ir Lietuvoje, ir
Amerikoje.

Įspūdingas ir nepamirštamas bu -
vo poeto sugrįžimas į vėl Nepri klau-
 somybę atgavusią Lietuvą, kurioje
prieš porą dešimtmečių dešimtimis
tūkstančių egzempliorių buvo leidžia -
ma jo kūryba.  Nuo 1955 metų Los An-
geles gyvenęs kūrėjas mirė 2002 m.
liepos 11 d., jo palaikai amžiams su-
grįžo į mylimą Lietuvą. Dar po trejų
metų šalia buvo palaidota ir jo žmona
Aldona.

Netoliese ilsisi ir labai geras B.
Brazdžionio bičiulis Stasys Santva ras
(1902–1991). Poetas, publicistas, dra-
maturgas, lietuviškų operų libre tų
autorius, operos solistas S. Sant varas
su B.Brazdžioniu bendravo dar Vo-
kietijos perkeltųjų stovyklose, B.
Braz džionis 1944–1949 metais yra pa-
 rašęs S. Santvarui nemažai laiškų,
ku rie buvo išleisti atskira knygele
2005 metais. 

S. Santvaras 1932–1934 m. buvo
Valstybės operos teatro solistas, nuo
1936 m. priklausė Žemaičių rašytojų
sambūriui. 1944 m. liepą pasitraukė į
Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. Kar -
tu su Antanu Gustaičiu pietiniame
Bostone įsigijo namą. 1991 m. jis buvo
palaidotas Bostono Naujosios Kalva-
rijos kapinėse, o 2004 m. rugsėjį urna
su palaikais perlaidota Petra šiū nų ka-
pinėse. 

Antanas Gustaitis (1907–1990) taip
pat ilsisi šiose kapinėse, jo kapas ne-
toli nuo bičiulio S. Santvaro. Sūdu vos
žemėje gimęs rašytojas, drama turgas,
radijo darbuotojas, baigęs Marijam-
polės mokytojų seminariją, studijavo
Vytauto Didžiojo universi tete, vėliau
mokytojavo, 1944 m. pasi traukė į Va-
karus. 1946–1949 m. gyve no Ravens-
burge, Vokietijoje, nuo 1949 m. – Bos-
tone. Jis vienas iš pirmųjų lie tuvių
rašytojų, kūrusių lietuvišką radijo
dramaturgiją, taip pat išgarsė jęs hu-
moristiniais eilėraščiais ir ele gi nėmis
satyromis. Bostone miręs rašy tojas
Petrašiūnuose perlaidotas 2007 me-
tais, čia ilsisi ir jo žmona Aleksandra.
Ant paminklinio ak mens – taip pat
šmaikštus A. Gustai čio ketureilis.

Bernardas Braz  džionis (1907–2002)
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,,Atžalyno” gimnazijos mokytoja Laima Ardavičienė (k.)
su knygos ,,Mes esame čia” autore Ellen Cassedy.

Šis plakatas kabo Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazijoje.

Moksleiviai apsilankė buvusioje Kėdainių sinagogoje, kur dabar įsikūręs Kėdainių krašto muziejus ir pastatyta skulp-
tūra Holokausto aukoms atminti. Jie taip pat sukūrė plakatą ,,Drugeliai”. 

Drugeliais išpuošta mokykla Lietuvoje

ELLEN CASSEDY

Laima Ardavičienė, užaugusi  so vie tinėje Lie-
tuvoje,  nepamena, kad mokykloje būtų mo-
kyta apie Holo kaus tą. Tačiau šiandien apie

tai jau nebetylima Kėdainių ,,Atžalyno” gim nazi-
joje, kurioje ji dirba mokytoja.

Praėjusiais mokslo metais šioje gimnazijoje,
vadovaujamoje direktoriaus Gintaro Petrulio, buvo
vykdomas projektas Holokausto tema, integruotas
į 12 mokomųjų dalykų. Jame dalyvavo 17 mokytojų
bei 658 gimnazistai – 15–18 metų mokiniai.

Mokytoja L. Ardavičienė, dirbanti gimnazijoje
jau 20 metų, kartu su kitais mokytojais įtraukė Ho-
lokausto temą į dėstomus dalykus: dailę, etiką, ti-
kybą, lietuvių kalbą, anglų kalbą, ru sų kalbą, isto-
riją, psichologiją, in formacines technologijas ir net
fizi ką.

Dailės pamokose mokiniai dalyvavo projekte
,,Drugelis”, inicijuota me Holokausto muziejaus,
esančio Houstone, Texaso valstijoje. Mu zie jus su-
rinko pusantro milijono rankų darbo drugelių, ku-
rie simbolizuoja vai kus, žuvusius Holokaus to metu.

Projekto tema buvo pagrįsta skau džiu eilėraš-
čiu, parašytu 1942 m. koncentracijos stovykloje Te-
rezine įka linto berniuko. ,,Niekada daugiau nebe-
išvydau drugelio. Drugeliai ne gyvena čia, gete”, –
rašė berniukas.

„Gimnazijos koridoriai greitai pa sipuošė spal-
vingais drugeliais, simbolizuojančiais žuvusiųjų
vaikų sielas, neišsipildžiusias jų svajones, norus ir
troškimus”, – teigė L. Arda vi  čienė.

Mokinių parengti plakatai, iškabinti mokyk-
los koridoriuose, pasa ko jo Holokausto istoriją Lie-
tuvo je: apie žydų išgyvenimus, apie tuos, ku rie da-
lyvavo žydų genocide, ir tuos lie tuvius, kurie žydus
gelbėjo.

Fizikos pamokose mokiniai daugiau sužinojo
apie Albertą Einšteiną. Etikos pamokose jie žiūrėjo
ir diskutavo apie filmą Holokausto tema ,,Gyveni-
mas yra gražus”. Tikybos pamokose mokiniai gili-
nosi į Judaiz mo tikėjimą. Per lietuvių kalbos pa mo-
kas buvo analizuojamas Izaoko Mero romanas ,,Ly-
giosios trunka aki mirką”, kuriame aprašomas Vil-
niaus geto gyvenimas. O anglų kalbos pa mo kose
mokiniai rašė rašinius, remdamiesi įžymia Alberto
Einšteino ci tata: ,,Pasaulis yra pavojinga vieta ne
dėl tų, kurie daro bloga, bet dėl tų, ku rie žiūri ir
nieko nedaro.”

Istorijos pamokose mokiniai kalbėjo apie De-
vintą Fortą ir žiūrėjo fil mą apie nacių koncentraci-
jos stovyklą ,,Berniukas dryžuota pižama”. Infor-
macinių technologijų pa mokose jie sukūrė tinkla-
lapį (http://at za lynas projects.weebly. com).

Projektas sudomino mokytoją L. Ardavičienę
visų pirma kaip pedagogę. ,,Mane domina projek-
tine veikla paremtas mokymasis kaip dina miškas
būdas išmokyti”, – teigė ji. Bet Holokausto temos
svarba padarė šį projektą nepaprastai reikšmingą
jai ir visai mokyklos bendruomenei.

Abiturientas Ignas Grinevičius teigė: ,,Tie, ku-
rie aktyviai dalyvavo pro jekte, dabar labiau suvokia
tragiškus įvykius, vykusius Holokausto metu. Svar-
biausias dalykas, kurį iš moko mokiniai, tai įsijausti
į to meto žydų tautos išgyvenimus. Tai turi išlieka-
mąjį poveikį.”

,,Aš asmeniškai tikiu, kad dabar jie yra pasi-
ruošę kalbėti apie smurtą ne tik praeityje ir ne tik
žydų tautos atveju bei suprasti genocidą patyrusios
tautos išgyvenimus. Aš tikiu, jog tai gana visapu-
siškas įgūdis. Holo kausto istorijos žinojimas neiš-
vengiamai gyvena mumyse”, – pridėjo I. Gri nevi-
čius.

Istorijos mokytoja Lina Blins trubienė prita-
ria:

,,Mes neturėtume pamiršti istori nių įvykių,
kurie kartais būna ne malonūs ir skausmingi. To-
kio projekto metu mokiniai išmoksta ne tik isto-
rijos, bet ir mokosi būti tolerantiški bei supra-
tingi.”

Mokykla dirbo kartu su Kė dai nių regioninio
muziejaus Daugia kultūriu centru. Muziejus pri-
statė gausią parodą buvusioje sinagogoje. Paro-
doje pavaizduota Holokausto mies te istorija ir pa-
minėti žuvę žydai.

,,Apie Holokaustą pradedama mo kytis jau
penktoje klasėje”, – sakė L. Blin st rubienė. Taip
pat ji minėjo, jog mokiniai Lietuvoje apie Holo-
kaus tą mokosi kalbėdami apie žydus pa sau lio kon-
tekste, studijuodami žydų is toriją, Senąjį Testa-
mentą, žydų pa pro čius bei tradicijas.

,,Dešimtoje klasėje mes gana iš samiai disku-
tuojame apie Holokaus tą, jo priežastis, pasekmes
bei žydų tautos kančias, sukeltas ne tik nacių, bet
ir jų bendrininkų Lietuvoje”, – sakė L. Blinstru-
bienė.

Kitos mokyklos Lietuvoje taip pat dalyvauja
projektuose Holo kaus to tema. 86 vidurinės mo-
kyklos, gimnazijos ir muziejai yra dalis oficia laus
Tolerancijos Centro tinklo, ko or dinuojamo Tarp-
tautinės komisijos na cių ir sovietinio režimų nu-
sikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Ateinantiems mokslo metams Kė dainių „At-
žalyno” gimnazija su pla navo naują projektą  – šį-
kart apie kultūrinius skirtumus. ,,Kėdainiai buvo
žinomi kaip daugiakultūris miestas, kuriame gy-
veno lietuviai, žydai, lenkai, rusai ir škotai,  –
teigė Lai ma Ardavičienė.  – Kalbėsime apie skir-

Žinoma žurnalistė, buvusi Philadelphia Daily News
apžvalgininkė bei Prezidento Bill Clinton kalbų au -
torė Ellen Cassedy parašė knygą apie Lietuvos žy dų
istoriją (iš čia – jos šeimos šaknys). Ši knyga, ,,We Are
Here: Me mories of the Lithuanian Holo caust”, pasi-
rodžiusi 2012 metais, jau yra išversta ir į lietuvių
kalbą. Neseniai autorė ją pristatė Phi la delp hijoje,
Lietuvių kultūros festivalio rėmuose, o da bar dali-
nasi su mumis vienos Lietuvos mo kyklos pro jektu.
Šį straipsnį angliškai parašė pati Ellen Cassedy, o į
lietuvių kalbą išvertė Lietuvos moksleiviai.  

tingas bendruomenes, gyvenusias Kėdainiuose.
Projekto tikslas  – ug dyti mūsų sąmoningumą: visi
skirtingi  – visi lygūs.”
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LIETUVA IR PASAULIS

Ministerijos dovana Airijoje besimokantiems 
lietuviams

Dauguma maskviečių – už M. Chodorkovskio laisvę

Popiežius Pranciškus įteikė 
„Ratzingerio premijas” dviem teologams

Čekijoje rinkimus laimėjo socialdemokratai 
Vilnius (BNS) – Lapkričio mė-

 nesį į Lietuvą atvyks Jungtinių
Tautų generalinis sekretorius Ban
Ki-moon. Aukšto pareigūno vizitas
Lietuvoje numatomas lapkričio 16–
18 dienomis. Tai pirmas Jungtinių
Tautų generalinio sekretoriaus vi-
zi tas Lietuvoje. Lietuva Jungtinių
Tautų nare tapo 1991 m. rugsėjo 17
d. Praeitą savaitę šalis išrinkta į
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą,
kuriai pagal tarptautinę teisę ten -
ka pagrindinė atsakomybė už tarp-
tautinės taikos ir saugumo palai-
kymą pasaulyje. Ban Ki-moon yra
P. Korėjos diplomatas. Jis baigė
Seulo ir Harvardo universitetus,
kuriuose studijavo tarptautinius
santykius ir viešąjį administra-
vimą. 

Į Lietuvą atvyks Jungtinių Tautų vadovas

Susijungė Darbo ir Krikščionių partijos

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po-
 piežius Pranciškus įteikė J. Ratzinge-
rio fundacijos premijas dviem teolo-
gams. Tai 58 m. anglikonų dvasinin-
kas Richard Burridge – Londono Ka-
raliaus koledžo dekanas ir Biblinės
interpretacijos katedros profesorius.
Jis yra reikšmingo veikalo „Kas yra
Evangelijos? Palyginimas su graikų-
romėnų biografija” autorius. Kitas
premijos gavėjas yra 46 m. vokiečių
pro fesorius, katalikas pasaulietis
Christian Schaller. Jis parašė reikš-
mingų studijų ekleziologijos, Bažny-
čios sampratos srityje, lygindamas
XIX ir XX amžių katalikišką mintį ir

Bažnyčios mokymą, taip pat yra po-
piežiaus emerito J. Ratzingerio teolo-
gijos tyrinėtojas ir vienas iš visų raštų
kuratorių. J. Ratzingerio fundacija
buvo įsteigta, viena vertus, siekiant
skatinti teologinius tyrimus, antra
vertus, norint skleisti popiežiaus eme-
rito teologinę mintį. Kalbėdamas apie
tai popiežius Pranciškus pabrėžė, kad
Benedikto XVI knygos apie „Jėzų iš
Nazareto” padarė daug gero Bažny-
čiai. Benediktas padovanojo Bažny-
čiai ir visiems žmonėms tai, ką turėjo
brangiausio: savąjį Jėzaus pažinimą,
daugybės metų studijų, maldos, teolo-
ginių diskusijų vaisių, pateikdamas

Vilnius (Alkas.lt) – Spalio 25 d.
Genocido aukų muziejuje Vilniuje pri-
statyta vokiečių istoriko ir publicisto
dr. Meinhard Stark nauja knyga „Gu-
lag-Kinder. Die vergessenen Opfer”
(„Gulago vaikai: pamirštos aukos”).

Knygą vokiečių kalba išleido „Metro-
polio” leidykla Berlyne. Kadangi reng-
damas knygą autorius nemažai ben-
dravo su lietuvių politiniais kaliniais
ir tremtiniais, po sėkmingo knygos su-
tikimo Vokietijoje jis ją pristatė ir Lie-
tuvoje. Gulago vaikai – tai pamirštos
komunistinio teroro aukos. Suėmus
jų tėvus, jie buvo patys tiesiogiai pa-
liesti represijų. Šimtai tūkstančių
mergaičių ir berniukų buvo priversti
metų metais vegetuoti vaikų namuose
arba privalėjo su savo tėvais gyventi
tremtyje. Šimtai tūkstančių prasčiau-
siomis sąlygomis gimė Gulage. Auto-
rius apklausė daugiau nei 100 Gulago
vaikų bei jų tėvų ir visas šias biogra-
fines patirtis apibendrino savo išsa-
mioje studijoje.

Pristatyta knyga apie Gulago vaikų patirtį

Į korupciją lietuviai reaguotų pagal aplinkybes

Vilnius (Bernardinai.lt) – Ap lin-
kybės lemia, kaip lietuviai reaguotų,
susidūrę su korupciją, ta čiau apie ko-
rupciją teisėsaugos institucijoms pra-
nešantys žmonės apklausos dalyvių
vertinami teigiamai – tokias tenden-
cijas atskleidžia pilietinės iniciatyvos
„Baltosios pirštinės” užsakymu at-
likta interneto vartotojų apklausa.
Daugiau nei pusė (65 proc.) apklaus-
tųjų į klausimą, ar asmeniškai susi-
dūrę su korupcija jaustųsi saugūs apie
tai pranešti teisėsaugos institucijoms,
atsakė, kad jų sprendimas priklausytų

nuo aplinkybių. „Tyrimo duomenys
rodo, kad daugiau nei pusė apklaus-
tųjų, deja, nėra įsiti kinę, kaip jie ko-
rupcijos atveju elgtųsi. Jei sprendimą
lemia aplinkybės, vadinasi, dažnai
apie korupciją yra nutylima, leidžiant
kitiems ir toliau piktnaudžiauti už-
imamomis pareigomis”, – teigė pilie-
tinės inicia tyvos „Baltosios pirštinės”
organizatorius Tadas Langaitis. Pa-
sak jo, Lietuvai prieš keliasdešimt
metų atgavus Ne pri klausomybę dalis
visuomenės ir šiandien vis dar ne-
žino, ką su ta laisve daryti.

Šiauliai (ELTA) – Spalio 26 d. su-
sijungė Darbo partija (leiboristai) ir
Krikščionių partija. Naujoji poli tinė
jėga vadinsis ankstesniuoju „darbie-
čių” pavadinimu – Darbo partija.
Sprendimas jungtis absoliučia balsų
dauguma priimtas Šiauliuose vyku-
siame steigiamajame partijų suvažia-
vime. Ši politinė jėga vienys apie
25,000 narių ir bus didžiausia Lietu-
voje. Steigiamajame partijos suvažia-
vime taip pat patvirtintas naujos par-
tijos statutas, struktūra, programa.
Partijos pirmininke išrinkta Loreta
Graužinienė. Krikščionių partija
buvo įkurta 2010-aisias susijungus
Krikščionių konservatorių socialinei
sąjungai ir Lietuvos krikščioniškosios
de mokratijos partijai. Jai nuo įkū-
rimo pirmininkauja buvęs konserva-
torius Gediminas Vagnorius. 2012-ųjų

metų Seimo rinkimuose Krikščionių
partija, surinkusi 1,2 proc. rinkėjų
balsų, į parlamentą nepateko. Darbo
partijos nariai patvirtino Artūrą Pau-
lauską partijos kandidatu šalies va-
dovo rinkimuose. Kalbėdamas kole-
goms „darbiečių” kandidatas parodė
ryžtą ir negailėjo kritikos dabartinei
šalies vadovei Daliai Grybauskaitei.
„Aš apsisprendžiau kandidatuoti į
Prezidento postą todėl, kad, mano aki-
mis, Prezidentė šias pareigas vykdo
netinkamai, nesielgia, kaip derėtų
valstybės vadovui, veikia chaotiškai,
neturi aiškaus plano, jai trūksta nuo-
seklumo. Autokratinis valdymo bū-
das, neduodantis jokių rezultatų, rodo
šlubuojančią demokratiją. To pa-
sekmė – susiskaldžiusi visuomenė”, –
pareiškė A. Paulauskas. 

Praha (ELTA) – Per Čekijoje vy-
kusius parlamento rinkimus dau-
gumą balsų surinko Čekijos socialde-
mokratų partija (CSSD). Už socialde-
mokratus balsavo 20,45 proc. rinkėjų.
Visuomeninis judėjimas „Nepaten-
kintų piliečių akcija” (ANO), įsteig-
tas verslininko Andrej Babiš, surinko
18,65 proc., trečiojoje vietoje atsidūrė
komunistai (KSCM), surinkę 14,91
proc. balsų. Naujausiais duomenimis,
rinkimuo se dalyvavo 59,48 proc. rin-
kėjų. Trims pagrindinėms partijoms
atiteks 111 iš 200 parlamento mandatų,
tad nė viena iš jų negalės savarankiš-
kai suformuoti vyriausybės. Todėl de-
rybos dėl koalicijos greičiausiai bus il-
gos. Social de mokratų vadovas Bohus-
lav Sobotka pareiškė esąs pasirengęs
sėsti prie derybų stalo su visomis į
parlamentą patekusiomis politinėmis
jėgomis. Pirmalaikiai rinkimai tapo
būtini, kai birželio viduryje dėl ko-
rupcijos skandalo žlugo Petro Neč va-

dovaujama konservatorių vyriausybė.
Rugpjūčio 20 d. Čekijos parlamentas
nubalsavo už savo įgaliojimų nutrau-
kimą. 

Maskva (ELTA) – Du trečdaliai
maskviečių sveikintų buvusio naftos
magnato Michailo Chodorkovskio pa-
leidimą iš kalėjimo, kai jis jau bus at-
likęs 11 metų laisvės atėmimo baus -
mę. Tai parodė nuomonės tyrimo ins-
tituto „Lewada” apklausa. Buvęs oli-
garchas sėdi už grotų jau 10 metų.
Prieš M. Chodorkovskio paleidimą pa-
sisakė 10 proc. respondentų. Maždaug
trečdalis apklaustų maskviečių teigė
manantys, kad sprendimas dėl jo pa-
lei dimo priklauso nuo Prezidento Vla-
dimiro Putino. 44 proc. maskviečių

sakė teigiamai vertinantys buvusį
„Jukos” vadovą. 7 proc. jo atžvilgiu
nu sistatę neigiamai, o 43 proc. – neut-
raliai. M. Chodorkovskis į laisvę tu-
rėtų išeiti 2014-aisiais. Remiantis ap-
klausa, 70 proc. maskviečių yra įsiti-
kinę, kad teismai šalyje yra priklau-
somi nuo kitų valdžios įstaigų. 73
proc. mano, jog teismai Rusijoje nau-
dojami politiniams tikslams, be kita
ko, politi niams priešininkams atsi-
kratyti. 69 proc. respondentų mano,
kad Rusijoje yra politinių kalinių. 

Dublinas (BNS) – Dublino prie-
 miestyje Selbridge esančiame Sale-
ziečių koledže (Airija) besi mokantys
lietuviai gavo Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos dovaną –  vertingų lietuviš -
kų knygų komplektą, kurį sudaro lie-
tuvių literatūros, visuotinės literatū-
ros klasikos kūriniai, knygos apie Lie-
tuvos istoriją. Knygos skirtos koledžo
bibliotekai, jas galės skaityti čia besi-
 mokantys lietuviai, gilinti lietuvių
kalbos įgūdžius, žinias apie Lietuvos
istoriją. Saleziečių koledžas yra vidu-
rinė berniukų mokykla, į kurią pri-
imami vaikai, baigę šešerių metų pra-
dinę mokyklą. Nors Selbridge nėra la-
bai gausiai lietuvių gyvenamas rajo-

nas, šioje mokykloje mokosi 12 lietu-
vių. Čia lietuvių bendruomenė dažnai
rengia Airijos lituanistinių mokyklų
mokytojų susitikimus, seminarus.
Anksčiau šis berniukų koledžas
samdė lietuvių kalbos mokytoją, kad
mokiniai galėtų rengtis lietuvių kal-
bos egzaminui: Airija yra vienintelė
ES valstybė, kurioje vietinėje baigia-
mųjų egzaminų sistemoje galima lai-
kyti ES valstybinės kalbos egzaminą,
taip pat ir lietuvių. Nors Airijos mo-
kyklose lietuvių, kaip ir kitų ES
kalbų, nėra mokoma, tačiau, jei mo-
kykla turi papildomų lėšų, gali vai-
kams samdyti atitinkamos kalbos mo-
kytoją.

Ban Ki-moon. Scanpix nuotr. B. Sobotka. ELTA nuotr.
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ŠVENTADIENIS

Vyras ir moteris, Dievo sukurti kaip lygiaverčiai žmonės, buvo pa-
 šauk ti įvykdyti esminį Jo planą – dauginimosi būdu pripildyti
žemę palikuonių ir valdyti visus žemės kū rinius, kad kūrybingai

įsitrauktų Visatoje į visuotinį dieviškosios harmonijos įsiviešpatavimą (žr.
Pr 1, 28). Dėl neklusnumo Aukščiausiajam pirmieji žmonės spalvingiau-
sio Edeno sodo ūksmėje suardė neprilygstamos malonės santykį su Juo ir
prisišaukė įvairias bėdas, kurios, veikiant gimtosios nuodėmės padari-
niams, lydės žmoniją iki Kristaus antrojo atėjimo (žr. Mt 24, 30). Pasaulio
pabaigoje die nos šviesą išvys ne tik slapčiausi vy rų bei moterų nusidėji-
mai, bet kerin čioje šviesoje aiškiai bus regimos ir jų mažiausios gerada-
rybės, kurios pri artins dieviškąjį gailestingumą, pridengiantį žmonių
silpnybes ir su teikiantį jiems augantį Viešpaties panašumo grožį.

Spalio 12 dieną Romoje buvo su rengtas Popiežiškosios pasauliečių ta-
rybos seminaras, kurio dalyviai dis kutavo apie moters vaidmenį, mi nint
Jono Pauliaus II apaštalinio laiško „Moters orumas” 25-ąsias me tines.
Jame popiežius Pranciškus, be kitų dalykų, kalbėjo apie pavojų, ku ris
nuvertina moterį ir jos pašau ki mą motinystei, kuri neretai susiaurinama
iki socialinio vaidmens, trukdančio jai pasinaudoti galimybėmis integ-
ruotis į pilietinio bei bažnytinio pobūdžio bendruomenes...

„Moterys jaučiasi pavargusios. Mes išsunktos. Šis jausmas neateina
iš nuotykiais išmarginto gyvenimo. Ne, šis moterų išsekimas labiau kyla
iš rutinos, kasdienių darbų, nesibai giančių poreikių virtinės. (...) Dau gelis
moterų nejaučia vaidinančios nepakeičiamą vaidmenį didžiojoje istorijoje.
O ne! Mes tik kaunamės, kad išgirstume, ar dar kam nors rū pime. Jei dir-
bame namuose, gėdija mės neturinčios ‘tikro gyvenimo’ už jų sienų. Mus
‘praryja’ skalbiniai. Jei esame karjeros moterys, jaučia mės taip, lyg pra-
randame kažką svarbaus santuokoje, vaikuose. Mus ‘pra ryja’ susirinki-
mai”, – šitaip didelės dalies moterų būklę apibūdino rašytoja Stasi Eld-
redge.

Dažnai tenka bendrauti su įvai riais žmonėmis, ir pastebiu, kad dau-
giausia iniciatyvų imasi moterys, ku rios, iškilus, pavyzdžiui, sveikatą
žlug dančioms šeimyninėms problemoms, neužsisklendžia savyje, kaip tai
daro nemažai vyrų, bet intuityviai ieško pagalbos. Nors, tiesa, neretai kai
kurios iš jų klysdamos kreipiasi į būrėjas ar ekstrasensus, bet vėliau,
prablaivėjusios nuo jų apgaulės kerų, kartais supratingų draugių yra nu-
 kreipiamos pas kompetentingus katalikiškų bendruomenių atstovus, dva-
 si ninkus, psichiatrus, į šeimų centrus... Jei parapijoje veikia „Motinos
maldoje” grupė, išties verta ma moms, besisielojančioms dėl neklau ža dų
vaikų, įsitraukti į jos veiklą.

Kai dažniausiai moterys, išsekintos įvairių šeimyninių įtampų, prog-
resuojančių nervų ligų ar tiesiogiai veikiamos piktosios dvasios telefonu
kreipiasi dėl dvasinės pagalbos, išklausau, pagal situaciją patariu, kaip
įmanoma taisyti susiklosčiusią padė tį, jei reikia, siūlau kreiptis į egzor-
cistų asociacijai priklausantį psichiatrą, arba susitariame dėl susitikimo
bažnyčioje, ir, baigiant pokalbį, už pa šnekovę bei jos artimuosius pasimel -
džiu, palaiminu... Būna skaudžių aki mirkų, kai dėl konkretaus patarimo
kreipiamasi pernelyg sudelsus. Štai moteriškė daug metų kentė alkoholikų
vyro bei sūnaus smurtą, ir nors galėjo išeiti ir kitur gyventi, bet sto kojo
ryžto juos palikti, nes savaip, ypač sūnų, mylėjo... Matyt, kai jos kantrybė
visai išseko, susitikęs su ja gana nesunkiai galėjau padėti galutinai apsi-
spręsti, kad išsinuomotų butą ir dvasios laisvėje melstųsi už šeimy niškių
atsivertimą. Ši moteris leido, kad į jos vidų įšliuožtų nevisavertiš kumo
komplekso bei neišsipildžiusių svajų kirminai, kurie, misdami jos ne ryž-
tingumu, valios stoka bei ap tem dyto baimėmis proto veikla ir kitais su-
žeistų emocijų pūliniais, ga lėjo ją visą „praryti”.

Per vidinio išgydymo pamaldas meldžiuosi ir už tokius vyrus bei
žmo nas, kurie, supratingai priimdami tam tikrus savųjų požiūrių skir tin-
 gumus bei vienas kitą gerbdami, trokšta daugiau. Jie siekia visiškai iš si-
laisvinti, pavyzdžiui, iš vaikystėje ir jaunystėje patirtų skaudžių nuo-
 skau dų ar buvusių priklausomybių kartėlio liekanų. Per išlaisvinimo
mal dą su tikėjimu Dievui atiduodame praėjusį laikotarpį išgyventas įvai-
rias dvasines bei fizines traumas, ir Jis, būdamas čia ir dabar, priima tai,
kas Jam patikima, ir esamą vidinės žaizdos likutį paverčia besisklei-
džiančiu naujo ryžto bei neribotų galimybių pumpuru...

Skirtingų lyčių – vyro ir moters – dvasinėje vienybėje slypi dieviškos
meilės užtaisas. Kai kalbame apie moterį, neįmanoma užmiršti vyro, nes
jis, per malonę atgimęs iš aukštybių, yra kertinė šeimos uola, nes lei-
džiasi Viešpaties Dvasios vėjo nuolat nešamas link vienintelio – Tikrojo (žr.
1 Jn 5, 20). 

Bernardinai.lt

Moteris ir vyras 
atranda save tik Jame

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

DATOS ir SUKAKT YS

Spalis – lapkritis

Spalio 28 d.
–  1928 m. gimė Algimantas Kezys –

fotografas, JAV lietuvių kultūros veikėjas.
– 1931 m. mirė Augustas Robertas

niemis – suomių ir lietuvių tautosakininkas
(gimė 1869 m.).

Spalio 29 d.
– 1916 m. Pečerske, Mogiliavo srityje,

Baltarusijoje, gimė Algirdas Gustaitis – ra-
šytojas, JAV lietuvių visuomenininkas, žur-
nalistas, kartografas. Studijavo Kauno Vy-
tauto Didžiojo universitete ir Vilniaus uni-
versitete. Dirbo Vilniaus universiteto biblio-
tekoje, domėjosi istoriografija, kartografija,
parengė Lietuvos žemėlapį, rašė paaiškini-
mus istoriniams žemėlapiams, siekdamas
parodyti tikrąsias Lietuvos žemes. 1944 m.
pasitraukė į Vakarus. Hanau lietuvių stovyk-
loje Vokietijoje įsitraukė į kultūrinę veiklą,
studijavo vokiečių literatūrą Frankfurto uni-
versitete, paskui persikėlė į JAV.  Čikagoje
laikraščio „Laisvoji Lietuva” kultūros skyriaus
redaktorius, aktyviai veikė šaulių, skautų or-
ganizacijose. Parengė „Kunigaikščio Radvilos
žemėlapį”. Rašė publicistinius straipsnius,
biografines apybraižas. (Mirė JAV 2002 m.).

– 1999 m. mirė Kazimieras Kuzmins-
kas – kunigas, JAV lietuvių katalikų veikėjas.
Organizavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos” vertimą, leidimą, platinimą užsienyje
(gimė 1906 m.).

Spalio 30 d.
– 1993 m. mirė Česlovas Janušas – ta-

pytojas marinistas, scenografas (gimė 1907
m.).

Spalio 31 d.
 – 1876 m. gimė Antanas Žmuidzina-

vičius – lietuvių dailininkas, kolekcininkas, vi-
suomenės veikėjas (mirė 1966 m.).

– 1904 m. suvaidintas pirmasis spek-
taklis lietuviškai – Keturakio komedija „Ame-
rika pirtyje”.

– 1993 m. Brooklyne mirė nelė Maza-
laitė – rašytoja, JAV lietuvių visuomenės vei-
kėja. Baigusi Klaipėdos gimnaziją 1931–1940
m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Kaune.
Buvo Lietuvių rašytojų draugijos narė, daly-
vavo moterų rašytojų rengiamuose literatū-
riniuose vakaruose, rašė kūrinėlius vaikams.

Kūrybą spausdino leidiniuose:  „Naujoji Ro-
muva”, „Naujoji vaidilutė”, „Židinys”, „Aidai”
ir kituose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Kūrė
montažus lietuvių šventėms, publicistinius
straipsnius spausdino almanache „Baltija”,
nepe riodiniame literatūriniame žurnale
„Gintaras”. 1949 m. išvyko į JAV. Įsitvirtino
kaip viena ryškiausių ketvirtojo-penktojo de-
šimtmečio rašytojų. Novelėse dažniausiai
vaizduojamas moters pasaulis, būdingas ro-
mantiškas siužetas – klajonės, išėjimai, su-
grįžimai, atsitiktinumai, gyvenimo trapumas.
Sukūrė savitą literatūrinį romantizuotos le-
gendos žanrą. Kūriniai: „Mėnuo vadinamas
medaus”, „Miestelis, kuris buvo mano” ir kt.
(Gimė Darbėnuose 1907 m.).

Lapkričio 1 d.
– Visų šventųjų ir mirusiųjų diena.
– 1902 m. gimė Juozas Tysliava – poe-

tas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas (mirė 1961
m.).

– 1913 m. Trakiškiuose, Marijampolės
apskrityje, gimė Juozas Vaišnys – kunigas,
žurnalistas, kalbininkas, skautų veikėjas.
1934 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir
įstojo į jėzuitus. 1943 m. baigė Grigaliaus
universitetą Romoje, įšventintas į kunigus.
Mokytojavo Genujos jėzuitų gimnazijoje.
1949 m. persikėlė į Čikagą, kur buvo Lietuvos
skautų sąjungos vyriausiasis dvasios vadovas
ir vadovavo įvairiems kursams bei suvažia-
vimams. 1950–2000 m. įsteigė religijos ir
tautinės kultūros žurnalą  „Laiškai lietu-
viams”, 1950–1963 m. ir 1969–2000 m. jo re-
daktorius. Lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos narys, 1971–1978 m. Lietuvių žurna-
listų sąjungos pirmininkas. Vedė lietuvių kal-
bos pamokas per JAV lietuvių radiją. Jo ar-
chyvas perduotas Pasaulio lietuvių archyvui.
Apdovanotas Lietuvos skautų sąjungos Leli-
jos ordinu (1966) ir Geležinio vilko ordinu

(1972). (Mirė Čikagoje 2001 m.).
– 1920 m. gimė Vytautas Juozas Bie-

liauskas – psichologas, filosofas, redakto-
rius, profesorius, JAV lietuvių visuomenės
veikėjas (mirė JAV 2013 m.).

Lapkričio 2 d.
– 1852 m. gimė Gabrielius Landsber-

gis-Žemkalnis – dramaturgas, publicistas,
teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos
spaudos platintojas (mirė 1916 m.).

– 1950 m. mirė George Bernard Shaw –
vienas iškiliausių airių rašytojų, 1925 m. gavo
Nobelio literatūros premiją (gimė 1856 m.). 

Lapkričio 3 d.
– 1881 m. gimė Petras Rimša – skulp-

torius, grafikas, medalistas (mirė 1961 m.).
– 1926 m. gimė Valdas Adamkus – po-

litikas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, ap-
linkosaugininkas, JAV lietuvių visuomenės
veikėjas.

A. Kezys. Paroda „Žmogus ir jo pasaulis”. 

Č. Janušas. „Vandenynas”. 

Vytautas Bieliauskas. 

Prenumeruokime ir skaitykime 
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XIX a. pradžios Lietuvos bajorus pri-
skirti išskirtinai lenkams, lygiai kaip
pagundoms angliškai, portugališkai,
vokiškai ar ispaniškai kalbančius lie-
tuvių diasporos narius nustoti laikyti
lietuviais. Ancient regime pabaiga ir
modernių etnonacionalistinių ben-
druomenių formavimasis su drumsčia
nuoseklius tautinius pasakojimus, ta-
čiau nebūtinai visai numarina viltį,
kad jie gali būti papasakoti iš naujo.
Lietuvių pasaulio ribų kaita ir prisi-
minimai apie tuos, kurie buvo šio pro-
ceso dalyviai, čia įgyja ypatingą reikš -
mę.

2. Amerikos lietuvių atmintis: 
„Mes kovėmės už šios 

šalies laisvę...”

Kaip jau nesyk minėjome, diaspo-
ros tapatybė ir gebėjimas išsaugoti
savo dvi gubą priklausomybę (vieną –
išsineštą iš protėvių žemės, kitą –
grįstą naujosios tėvynės meile) nuolat
buvo grindžiama pirmųjų kolonistų
mitais, susijusiais su daugiau ar ma-
žiau įrodytomis istorijomis iš XVII a.
vidurio. Antrasis pamatinis diasporos
pasakojimo motyvas dažniausiai yra
iškaišytas simboliškai svarbiais fak-
tais, rodančiais, kad mes, lietuviai, ko-
vėmės už savo naujosios tėvynės
laisvę ir nepriklausomybę. Amerikos
atveju tai reiškė siekį pabrėžti lietu-
višką pėdsaką nepriklausomybės kare
prieš britus.

Šioje lietuvių diasporos atminties
plotmėje kaip monumentali herojaus
figūra neišvengiamai iškyla Tado Kos-
ciuškos (arba lenkakalbiams artimiau
– Tadeus zo Kosciuszkos) asmenybė.
Šiam Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės bajorų palikuoniui ir aistrin-
gam kovotojui už laisvės idealus tenka
jungties arba tilto tarp Lietuvos isto-
rijos pasakojimo ir diasporos atmin-
ties vaidmuo. Dar daugiau – T. Kos-
ciuška sieja abi unijinės partnerystės
tautas – lenkus ir lietuvius, kurie ne-
retai sunkiai įsileidžia galvosna su-
pratimą, kad didieji ano meto herojai
nebūti nai turi būti padalyti, suplėšyti
į atskiras tautinės tapatybės dalis. T.
Kosciuška ir lietuvis, ir lenkas. Jis yra
ir lenkų, ir lietuvių, ir net galima bal-
tarusių istorinio naratyvo dalis. O ji
darosi itin svarbi tada, kai tuose pa-
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Dėl vieno dalyko istorikai suta-
ria – tai nebuvo paprastas ir
lengvas procesas tuo metu,

kada jis vyko. Po šimtmečio jo identi-
fikavimas, herojų rikiuotės su dary-
mas, tinkamiausių figūrų atranka
ėmė itin komplikuotis. Lenkų atmin-
tis nesunkiai suliejo į vieną moderni-
zuotą ir modifikuotą tautinį pasako-
jimą visus senuosius lietuvius (litwi-
nus) ir pačius lenkus. Lietuvių istori-
nis pasakojimas dar nesusitvarko ne
tik su savais herojais, bet net su vardų
ir pavardžių rašyba. Len kakalbė LDK
aristokratija sunkiai telpa, arba jei
telpa, sunkiai aprašoma be nuty lė-
jimų. Kas jie: lietuviai ar lenkai? Šis
klausimas nuolat it šešėlis lydi T. Kos-
ciušką, Mykolą Kleopą Oginskį,
Adomą Mickevičių ir tūkstančius lie-
tuvių bajorų, lieju sių kraują už Abiejų
Tautų Respubliką, o neretai – ir už
viso pasaulio demokra tijos idėjas, sa-
vame krašte ir toli už jo ribų. Žymiai
sunkiau šiandienos lietuviui suprasti
tuos herojus kaip lietuvius ir lenkus
kartu. Tačiau verta pasistengti.

Bandymas aprašyti besikeičian-
čias lietuvių pasaulio ribas artėjant
prie XIX amžiaus slenksčio suraišo vi-
sus tuos istorijos ir kolektyvinės at-
minties sunku mus į viena, ką kaip
Gordijo mazgą nukirtus, galima pra-
rasti jungiančiuosius ryšius su visa
senąja mūsų istorija. Kaip Lietuvos
praeityje susipynė lenkybės ir lietu-
vybės gijos, taip ir lietuvių pasaulio ri-
bos kadaise artėjo prie lenkų pasaulio
ribų: mūsų politiniai emigrantai ėjo
vienu būriu, jautėsi it Adomo Micke-
vičiaus herojai, bet ar toje pasaulio
klajūnų piligrimystėje galima matyti
tik didžiąją len kų emigraciją?

Vis dar lieka neaiškios lietuvių ir
lenkų tapatybės kaitos problemos
emigraci joje, kaip išvarymas iš tėvy-
nės lėmė tuos sudėtingus procesus,
kurie Abiejų Tautų Respublikos poli-
tinės egzistencijos pabaigoje jau kėlė
savo apsisprendimo užda vinius. Kalbi -
ne-kultūrine prasme Lietuvos diduo-
me nė ir bajorija buvo pasidavu si len -
kų pusei, tačiau istorinės – genealo gi-
nės atminties formos palaikė politi-
nės lietuvių tautos atskirybę. Stiprėjo
ta nuostata, kuri ne kartą bus pabrėž -
ta per atei nantį XIX amžių: ar tam,
kad būtume su Lenkija, reikia nustoti
būti lietuviais? Kol Lietuvos valstybė
gyvavo ir ištikimybė jos pilietinei tra-
dicijai buvo bajorų demonstruojama,
dar neatsirado didelių tautinio atpa-
žinimo sunkumų. Tačiau valstybei ir
kartu politinei tautai žlugus, o tauti-
nės gyvasties ėmus ieškoti etno kultū-
riniame aruode, tiems LDK piliečiams
ir jų palikuonims darėsi vis sunkiau.
Po LDK mirties be jokios abejonės
buvo ne tik smūgis tradicinei lietuvy-
bei, bet ir didelė našta atgimimo atei-
čiai. Emigracija šiuos procesus aš-
trino ir greitino: lie tuvių polonizacija
didėjo visur, ypač svečiose šalyse, kur
solidarumas su lenkais neretai buvo
papildoma išgyvenimo galimybė.

Mokslo nesugebėjimas, o tautos
atminties nenoras XVIII a. pabaigos–
XIX a. pir mos pusės politinių mig-
rantų sraute atpažinti lietuvius nei
tiesa, nei šviesa nedvel kia. Jei žinome,
kad tuomet daugiatūkstantinėje emig-
rantų minioje būta lietuvių, tačiau ne-
galime nustatyti nei jų tikslaus skai-
čiaus, nei išplėtoto sąrašo, ar tai reiš-
kia, kad nebuvo mūsų emigracijos
bangos? Ar tai reiškia, kad mūsų to
daugkartinio pa saulio atradinėjimo ir
nesibaigiančio tautų kraustymosi me -
tu iš viso nebūta? Rei kia įtempti vaiz-
duotę, kad būtų galima pasipriešinti
tokioms abejonių pagundoms. Pasi-
priešinti pagundoms lenkakalbius

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija
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sakojimuose atsiranda vietos idea-
lams, dėl kurių kadaise teko grumtis
su ginklu rankose.

Amerikos lietuvių atmintyje re-
voliucingo generolo iš Lietuvos svarba
nekėlė abejonių pirmiesiems diaspo-
ros istorikams. Tai, kad tas pats hero-
jus lenkams buvo lygiai svarbus, jei
ne dar svarbesnis, mažai keitė lietu-
vių diasporos Amerikoje at mintį. Štai
Jono Žilinsko sudėtas trumpasis Tado
Kosciuškos pasakojimas:

Laikuose revoliucijos, kada ame-
rikiečiai kovėsi su anglais už liuosybę,
m[etuose] 1777 atvyko į Ameriką iš
Pran cūzijos lietuvis Tadeus Kasciusz -

ka, paeinantis nuo Merkinės, kuris įsto-
jęs į eiles revoliucijonistų pasiliko Was-
hingtono, amerikiečių vado, adjutantu
ir perdėtiniu (patikėtiniu – E. A) inži-
nierijos. Po karės pastatė jam ameri-
kiečiai paminklą West Point’e, N.Y., kur
jis Bemis’ kalnuose buvo parengęs dėl
jų fortus.78

T. Kosciuškai (1746–1817), gimu-
siam neturtingų Lietuvos Didžiosios
Kuni gaikštystės bajorų šeimoje Slo-
nimo paviete, likimas lėmė būti XVIII
a. pabaigos laisvės simboliu ne tik lie-
tuviams, lenkams, prancūzams, bet ir
kitoms tautoms, ypač užgimstančiai
amerikiečių politinei tautai arba na-
cijai. Baigęs karo moks lus Varšuvoje
1770–1774 m. būsimasis Amerikos ne-
priklausomybės karo didvyris tobuli-
nosi Versalio karo akademijoje ir
Bresto karo laivyno akademijoje.
Buvo universalus karo inžinierius ir
puikus mūšio taktikos vadas. 1776 m.
paskelbus Amerikos nepriklauso-
mybę Benjamino Franklino Paryžiuje
buvo paakintas vyk ti kovoti kare prieš
anglus. 1776–1784 m. jis išgarsėjo mū-
šiuose prie Rod Ailando, Jorktauno ir
Niujorko. Tik dėka jo išmonės ir ryžto
jauna amerikiečių armija 1777 m. su-
mušė anglus lemtingame mūšyje prie
Saratogos (NY). T. Kosciuškos gebėji-
mai išgarsino jį ir patraukė generolo
Džordžo Vašingtono dėmesį. Taip Lie-
tuvos karys tapo vyriausiojo vado ad-
jutantu ir artimiausiu patarėju. Isto-
rinius priminimus šiandien mate-  ria-
lizuoja jo statyti įtvirtinimai, ypač
Vest Pointe, kur iki šiandien veikia
garsi JAV karo akademija, menanti ir
galingiausios pasaulio šalies artileri-
jos tėvą.

T. Kosciuškai (1746–1817), gimu-
siam neturtingų Lietuvos Didžiosios
Kuni gaikštystės bajorų šeimoje Slo-
nimo paviete, likimas lėmė būti XVIII
a. pabaigos laisvės simboliu ne tik lie-
tuviams, lenkams, prancūzams, bet ir
kitoms tautoms, ypač užgimstančiai
amerikiečių politinei tautai arba na-
cijai. Baigęs karo moks lus Varšuvoje
1770–1774 m. būsimasis Amerikos ne-
priklausomybės karo didvyris tobuli-
nosi Versalio karo akademijoje ir
Bresto karo laivyno akademijoje. 

78. Jonas [Žilinskas]. Lietuviai Amerikoje, p. 13. Ci-
tuo ja muose istoriko tekstuose kai kur yra pa keista rašyba,
vietoj archaiškų „cz” ar „sz” rašoma „č” ir „š”.

Bus daugiau.
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7241 Lemont Rd, Downers Grove, IL 60516 

Tel: (630) 427-6800.

Prices effective October 30th - November 12th

,,We reserve the right to limit quantities & correct printing errors” 

10% 
Off
on purchases 

October 30th -
november 12th
with the coupon

present.
DRAUGAS LITHUANIAN NEWS 

BP Lithuanian bread

$1.99 ea

,,Vici” Hot
Smoked Mackerel

$4.99 lb

,,Pieno” Cheesecake
,,Miau” w/wild 
strawberries 30 gr

2/$1

,,Norvelita”
Herring Fillet
,,Old Country
Style” 
240 gr

$2.49

,,Kedainiu”
Sauerkraut
880 gr

$2.59

,,Kedainiu”
Tomato
Sauces
Natural and
Special 500 gr

$2.29

,,Kedainiu”
Marinated
Tomatoes
1600 gr 

$3.99

,,Kedainiu”
Tomato Sauce
Shish-Kebab
480 gr

$1.99

,,Birstono”
Mineral Water
,,Vytautas”
and ,,Birute”

1.5 ltr

$1.49
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SOCIALINIAI PATARIMAI

Pavardžių (ir vardų) keitimas ve-
dybų, skyrybų ar kitais atvejais
JAV toli gražu nėra automati-

nis ar lengvas. Taip yra pirmiausia
todėl, kad už įvairių dokumentų išda-
vimą yra atsakingos atskiros valdžios
įstaigos. Kaip žinoma, vedybų liudiji-
mus (,,Marriage Certificate”) išduoda
apskrities administracija (,,Coun -
ty/Town/City Clerk”), o skyrybų ir
įvai kinimo dokumentai (,,Divor -
ce/Adoption Decree”) tvarkomi teis-
muose. Tuo tarpu šių procesų sąlygo-
jamos pavardės/vardo keitimas yra
So cialinės apsaugos administracijos
(Social Security Administration arba
SSA) prerogatyva. 

Taigi, ,,norint pakeisti pavar -
dę/vardą valstybiniuose informacijos
archyvuose, Jums pirmiausia rei kės
kreiptis į artimiausią SSA biurą. Ten
turėsite užpildyti prašymą naujai ,,So-
cial Security” kortelei gauti. Naujoji
kortelė Jums bus išduota to kiu pat nu-
meriu, tik skirtingu var du/pa varde.
Drauge su prašymu turėsite pateikti
JAV pilietybės arba legalaus imigra-
cinio statuso liudiji mą, dokumentus,
patvirtinančius var do/pavardės kei-
timo priežastį ir bent vieną papildomą
asmens tapatybės įrodymą (gali būti
ir nebegaliojantis, tačiau būtinai iš-
duotas prieš tai buvusiu(-ia)
vardu/pavarde). Dokumentai, patvir-
 tinantys var do/pa vardės keitimą, pa-
prastai yra keturių tipų:

� Santuokos liudijimas (,,Mar riage
Certificate”).

� Skyrybų ar įvaikinimo patvirtini-
mas (,,Divorce/Adoption Dec ree”).
Skyrybų atveju, norint pakeisti esamą
pavardę, būtina iš anksto apie tai pra-
nešti teismui, kad nauja pa vardė būtų
nurodyta teismo spren dime. 

� Natūralizacijos dokumentas (,,Cer-
tificate of  Naturalization”).

� Teismo leidimas pakeisti var dą/pa-
vardę (,,Court Order for a Name
Change”).

Pažymėtina, kad vardo/pavardės
pakeitimas per SSA užtikrina tik
naujo vardo/pavardės įregistravimą
valstybiniuose archyvuose. Todėl rei-
 kėtų pasirūpinti atskirai pakeisti sa vo
duomenis bankų ir kredito kompa nijų
duomenų bazėse. Greičiausiai turė-
site gauti naujas kredito korteles,
banko čekiusir pan. Taip pat ne pa-

mirškite apsilankyti savo valstijos
įstaigoje, išduodančioje vairuotojo ar
asmens pažymėjimą (,,DMV Bu reau”),
kur taip pat turėsite gauti do kumen-
tus nauju vardu/pavarde. Be je, kai ku-
riais atvejais (ypač jei vardas/pavardė
keičiami ne dėl vedybų ar skyrybų, o
kitos priežasties) vai ruotojo/asmens
pažymėjimą patartina gauti iš anksto,
prieš kreipiantis į SSA, kadangi pa-
staroji gali parei ka lauti ne tik senuoju
(-a), bet ir naujuo ju (-a) vardu/pavarde
išduoto tapatybės dokumento. 

Jei turite JAV piliečio pasą, rei kės
pasikeisti ir jį (automatiškai nau jo ne-
gausite). Tam kreipkitės į arti miau-
 sią pasų išdavimo skyrių ir už pildy-
kite prašymą naujam pasui (,,Pa-
ssport Amendment/Validation Appli-
cation”). Jei esate JAV pilietis (ė), ver-
tėtų susisiekti ir su rinkėjų re gistra-
vimo tarnyba (,,Voters Regist rar”). 

Keičiant vardą/pavardę, privalu
apie tai informuoti ir darbdavį, ka-
 dan gi priešingu atveju visi mokesčiai
valstybei bus toliau mokami Jūsų se-
 nuoju vardu/pavarde. Dėl to galite tu-
rėti sunkumų pildant metines mo kes-
čių deklaracijas bei rizikuojate gauti
mažiau socialinių lengvatų atei tyje,
darbdavio sumokėtiems ,,Social Secu-
rity” mokesčiams nepasiekus Jūsų
sąskaitos. 

Atlikus šiuos formalumus, ne sku-
bėkite lengviau atsikvėpti – Jums ko
gero prireiks dar keleto (ar keliolikos)
procedūrų, kol pasaulis galutinai ,,su-
sigyvens” su naujuoju Jūsų vardu/pa-
varde. Jei esate studentas (-ė), nepa-
mirškite informuoti apie pa sikeiti-
mus mokymo įstaigos, jei tu rite auto-
mobilį ar nuosavą būstą – tu rėsite pa-
sirūpinti tiek jų, tiek – jiems skirtų
paskolų dokumentais. Apie vardo/pa-
vardės pakeitimą taip pat vertėtų pra-
nešti paštui, komunalinių paslaugų
kompanijoms, organizacijoms, kurių
narys (-ė) esate ir pan. 

Papildomų problemų gali iškilti,
jei esate vyras, kuris po santuokos su-
 darymo norėtų gauti žmonos pavar -
dę. Jei moterims paprastai užtenka
santuokos liudijimo, norint įrodyti
teisę į naują pavardę, tai vyrams daž-
nai prireikia kreiptis į teismą ir gauti
specialų leidimą pakeisti savąją. To-
 kiais atvejais, norint sužinoti konkre-
 čius reikalavimus, geriausia būtų pa-
sitarti su Jūsų valstijoje prakti kuo-
jančiu civilinės teisės specialistu. 

Pagal SSA bei žiniasklaidos informaciją 
parengė Vaida Maleckaitė 

Vardo/pavardės keitimas 

PADĖKA

A. A. 
STASĖ VAIŠVILIENĖ

2013 m. rugsėjo 24 d., sulaukusi 92 metų į Am ži ny bę iškelia -
vo mūsų mylima Teta.

Palaidota Putnam, CT, Gate of  Heaven  kapinėse spa lio 19 d.
Dėkojame Matulaičio slaugos namų kapelionui Izi   do riui Sa-

dauskui už maldas prie kapo, už aukotas šv. Mi šias vienuolyno
koplyčioje.

Dėkojame Nekaltai Pradėtos Mergelės Marijos vie  nuolyno
seselėms už giesmes kapinėse ir šv. Mi šių metu, ypač seselėms
Eugenijai, Ignei ir Margaritai už rūpestį ir globą.

Dėkojame D. Petkus (Lemont, IL) ir Gil man &  Va lade (Put-
nam, CT) laidojimo namų direktoriams už paslaugų, rūpestin gą,
tvarkingą patarnavimą.

Nuoširdus ačiū tėvui Antanui Saulaičiui už li go nės lankymą
ir atnašautas gedulingas šv. Mišias. 

Dė kojame  vargonininkei dr. Solveigai Palionienei ir so listei
Genovaitei Bigenytei už sakrali nę muziką  ir jautrias giesmes.

Esame labai dėkingi Žiburėlis Montessori mokyklos direk-
torei Žibutei Mačiulienei už išsamų a. a. Sta sės gyvenimo ir
veiklos pristatymą bei mokyklos ko lek tyvui už gėles.

Ačiū lietuvių Montessori mokytojoms, Beverly Mon tessori
mokyklos direktoriams ir tarnautojams, Essencial slaugos namų
darbuotojams, draugams, pa žįstamiems, kaimynams, dalyva-
vusiems gedulingose šv. Mišiose.

Galiausiai nuoširdžiausia padėka visiems, auko ju siems Zi-
burelis Lithuanian Montessori mokyklė lei, o taip pat  užpra šiu  -
 siems šv. Mišias  už velionės sie lą.

Tegu mielai Tetai būna ramu ir gera Viešpaties prieglobs-
 tyje.

Vilimų šeima

PADĖKA
A † A

JUOZAS LEKYS
Nuoširdžiai dėkoju T. Daukanto Jūrų šauliams, kun. G. Ker -

šiui, vargonininkui A. Barniškiui, draugams, pažįstamiems ir
lai dojimo namų direktoriui Š. Dobilui už nuoširdų a. a. Juozo
palydėjimą į Paskutinę Kelionę.

Liūdinti žmona Marija ir Romutė

PADĖKA
A † A

Dr. KAZYS BOBELIS
Skausmo valandoje dėkojame visiems, išreiškusiems užuojau-

tas mūsų visai šeimai, siunčiant užuojautos korteles, gėles, aukas
skautams, Mišioms ir paguodos žodžius, taip pat apsilankiusiems
atsisveikinant koplyčioje ir kapinėse.

Ypatingą padėką reiškiame Lietuvos Prezidentei, Ministrui
Pirmininkui, ministrams ir Lietuvos Seimui už užuojautas ir
gra žius jo pastangų įvertinimus dirbant Lietuvos labui.

Taip pat dėkojame kun. A. Saulaičiui už aukotas šv. Mišias ir
palydėjimą į kapines, o konsului M. Gudynui už pravestas atsi-
 svei  kinimo apeigas ir perduotas Lietuvos valdžios ir ambasa do-
 riaus Ž. Pavilionio užuojautas.

Dėkojame ALTo pirmininkui S. Kupriui, Tautininkų atstovui
V. Mažeikai, LB atstovui M. Kasniūnui ir kitiems už atsisveikini-
mo žodžius.

Netekus a. a. dr. Kazio Bobelio, mūsų šeimoje liko didelė spra-
ga, kadangi jis buvo mūsų visų gyvenimo centrinė ašis.

Labai mylėjo savo dvidešimt anūkų, vaikus, marčias ir žen-
tus – o laisva Lietuva buvo jo gyvenimo tikslas.

Nuliūdusi šeima



PAS MUS 
IR

APYLINK MUS
�  Lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną,
Šv. Antano bažnyčioje Cicero (1501 S. 50
Avenue) 9 val. r. bus laikomos lietuviškos
Mišios. Visi kviečiami.

� Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) penktadienį, lapkričio
1 dieną, 10 val. r. – Visų Šventųjų die nos
šv. Mišios. 7 val. v. šv. Mišiose, žvakučių
šviesoje, prisiminsime savo mirusius arti-
muosius. Susikaupimo vakare dalyvaus
Veronika Povilionienė bei Apolonija ir Pet-
ras Steponavičiai. Lapkričio 2 d.– Vėlinės.
10 val. r. – šv. Mišios už mirusiuosius, 4
val. p. p. – šv. Mišios.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL), šį penktadienį, lapkričio 1 d., 10
val. r. švęsime Visų Šventųjų dieną. Šv. Mi-
šias atnašaus kun. Gediminas Keršys. Sek-
madienį, lapkričio 3 d., 10 val. r. šv. Mišias
atnašaus kun. Jaunius Kelpšas. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�  Lapkričio 2 d., 2 val. p. p. Apreiškimo
parapija ir NY ateitininkai kviečia New
Yorko bendruomenę Vėlinių metu prisi-

jungti prie bendro Taize suėjimo ir medita-
cijos. Vaišės ir pabendravimas tuoj po prog-
ramos. 259 North 5th Street Brooklyn,
NY 11211.

�  Šv. Kazimiero seserys kviečia visus
dalyvauti Vėlinių Mišiose, ku rios vyks šeš-
tadienį, lapkričio 2 d., 9:30 val. r. Seselių ka-
zimieriečių Mo ti niško namo koplyčioje,
2601 W. Marquette Road, Čikagoje. 

�  Sekmadienį, lapkričio 3 d. Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo seserų vienuolyne 600
Liberty Hwy. Putname – Metinis mirusiųjų
paminėjimas ir Tikėjimo metų pabaiga.
Apie dalyvavimą prašome pranešti tel.
860-928-7955 arba el. paštu: se-
signe@gmail.com.

�  Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. Ne-
ringoje vyks Advento rekolekcijos. Atvy-
kite į šį ypatingą savaitgalį ir prieš šven-
tes susitelkite ties savo santykiu su Dievu.
Dėl registracijos prašome teirautis Da-
nos el. paštu: dana@neringa.org. Prog-
ramos aprašymą  bei registracijos  infor-
maciją su rasite Neringos svetainėje
www.nerin ga.org.

Metinis Draugo fondo narių suvažiavimas vyks š. m. lapkričio 9 dieną,
šeštadienį, 10 val. r. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje.

Suvažiavimo darbotvarkėje: registracija, atidarymas, invokacija, svei-
ki nimai, Draugo fondo pranešimai, pranešimai apie investavimus, direk-
to rių ir kontrolės komisijos rinkimai ir diskusijos dėl tolimesnės Draugo
fondo veiklos. Kiekvienas DF narys, paaukojęs 200 dol. ar daugiau, turi
teisę dalyvauti ir balsuoti DF narių suvažiavime. 

Aukokime Draugo fondui ir tapkime jo nariais

Jaunavedžiais Laura Karvelyte Vygantiene ir Rytu Vygantu džiaugiasi tėvai
Kas tytis ir Rasa Karveliai ir Austė ir Mindaugas Vygantai. Dievo Apvaizdos lie-
tuvių bažnyčia, Southfield, MI, rugsėjo 28 d.

Čikagoje koncertuos folkloro dainininkė 

Veronika Povilionienė
LR generalinis konsulatas Čika goje pakvietė bene garsiausią lietuviško folk-

loro dainininkę Veroniką Po vilionienę atvykti į Čikagą ir ati daryti kasmetinį fes-
tivalį „European Jazz Meets Chicago”. Festivalyje Euro pos Sąjungai pirmininkau -
jan čiai Lietuvai atstovaus saksofonistas Dovydas Stalmokas, kuris gros kartu su
amerikiečiais muzikantais: Josh Berman
(kornetas), Kent Kessler (bo sas) ir Tim
Daisy (būgnai).

Veronika Povilionienė – lietuvių folk-
loro dainininkė, pagarsėjusi tra di cinėmis
liaudies dainomis ir moderniomis liau-
dies dainų aranžuotė mis, Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno premijos lau-
reatė, etnologė. Dainavo su folkloriniu
ansambliu „Blezdinga”, džiazo saksofo-
nistu Pet ru Vyšniausku ir kitais atlikėjais.

LR generalinis konsu latas  Čikagoje
kartu su partneriais pristato Veronikos
Povilionienės pasirodymus ir lietuvių
bendruomenės telki niuose:

Lapkričio 1 d., penktadienį, 7 val.
v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje (6812 South Washtenaw Ave., Chi-
cago) Vėlinių proga bus auko jamos šv.
Mišios, o po jų (apie 8 val. v.) vyks Vero-
nikos Povilionienės ir aktorės Apolonijos
Steponavičie nės kultūrinė programa.
Daugiau informacijos tel. 773-776-4600.

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. rengiamas V. Povilionienės koncertas bei susitikimas su bendruomene St. Ann
of Dunes bažny čio je (433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores). Daugiau informaci-
jos tel. 219-512-3493.

Lapkričio 4 d., pirmadienį, 7 val. v. vyks V. Povilionienės semina ras daina-
vimo besimokantiems, jų mokytojams ir kitiems dainos bei fol kloro mylėtojams
studijoje „Menų pa stogė” (635 Executive Dr., Willow brook). Daugiau informacijos
tel. 630-936-7745. 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Viešėdama Čikagoje V. Povilio nie nė susitiks su Maironio, Čikagos bei Ge-
dimino lituanistinių mokyklų mokiniais, kuriems pasakos apie Vė linių papročius,
jiems dainuos bei mo kys dainų. Ji taip pat skaitys pas kaitą Illinois universiteto
Čikagoje lie tuvių kultūros kurso studentams (prof. Giedrius Subačius).

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

,,Draugo” pokylio metu vykusioje 
loterijoje laiminguosius bilietus ištraukė: 

100 dol. – Viligailė Lendraitis,  Palos Heights, IL 

250 dol. – Julia Vailokaitis, Beverly Shore IN 

500 dol. –  Eglė Laniauskas, Mentor, OH 

1,000 dol. – Ona Venclovienė, La Grange Pk, IL

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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