
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir
Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią
užuojautą Pietų Afrikos Respublikos (PAR)

prezidentui Jacob Zuma dėl buvusio šios valstybės
Prezidento Nelson Mandela netekties.

Prezidentė pabrėžė, jog visame pasaulyje Nel -
son Mandela yra tapęs atsidavimo ir meilės laisvės
bei lygybėms idealams simboliu. Jo netektis yra ne
tik Pietų Afrikos Respublikos, bet viso pasaulio ne-
tektis. 

Pirmasis juodaodis PAR prezidentas N. Man-
dela mirė gruodžio 5 d., ketvirtadienį, eidamas 96-
uosius metus. Jis ilgą laiką sirgo plaučių liga. Pra-
nešama, jog N. Mandela mirė savo namuose. 27 me-
tus kalėjime praleidęs politikas prisidėjo prie Pietų
Afrikos Respublikos demokratizacijos ir apartheido
režimo griūties. 1993 metais N. Mandela laimėjo No-
belio taikos premiją.  – 3 psl.
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Gyvenimas ir vardas neatsieja-
mas nuo ,,Grandinėlės”. – 7 psl.
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Laikas ieškoti 
naujų iššūkių. – 11 psl.

Š. m. gruodžio 1 dieną, sekmadie nį, tautinių šokių grupė „Lietuvos Vy čiai” jau 49-erius metus iš eilės pri -
statė Lietuvos kultūrą Mokslo ir pra monės muziejuje, Čikagoje (Science and Industry Museum). Septintus me -
tus iš eilės jai talkininkauja lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Sukti nis”, vadovaujamas Giedrės Elekšy tės-
Kniežos. Smagu, kad šiais metais programą savo dainomis papildė Či k a gos lietuvių operos kamerinis cho ras,
vadovaujamas Jūratės Grab liaus kienės, talkinant chor meis terei Jolantai Banienei.

Šią gražią tradiciją 1964 metais pradėjo a. a. Frank Zapolis, o dabar ją jau daugelį metų tęsia dabartinė „Lie -
 tuvos Vyčių” vadovė Lidija Rin gienė.                                                                                                   Giedrė Elekšytė-Knieža

,,Kalėdos aplink pasaulį” stabtelėjo Lietuvoje

Pasaulis gedi Nelson Mandela

N. Mandela bus palaidotas Qunu, šalia savo vaikų. EPA–ELTA nuotr.

Pusšimčio metų tradicija – tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” pasirodo prie lietuviškos eglutės Čikagos Mokslo ir pramonės
muziejuje. Šiemet prie jų prisijungė ir ,,Suktinio” šokėjai.                                                                                                   Dainos Ringutės nuotr.
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Atverčiame naujų bažnytinių me tų
pirmąjį puslapį. Prieš Kristaus Gi-
mimo šventę bus keturios Advento

savaitės, skirtos tam, kad lauktume ir pa-
sirengtume sutikti Jėzaus Kris taus Gi-
mimo šventę. Adventas taip pat yra Jė-
zaus Kristaus antrojo atėjimo laukimo
metas, todėl Dievo žodis ragina budėti:
„Todėl ir jūs būkite pa sirengę, nes Žmo-
gaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite” (Mt 24,
44). Bažny čios šventės turi tikslą mus dva-
siškai praturtinti užmezgant dar tvirtesnius ir nuo-
širdesnius santykius su Viešpačiu. Ar tai įvyks, pri-
klausys nuo to, kiek mes vaisingai praleisime Ad-
vento metą.

Apaštalas Paulius mus ragina: „Išmušė valanda
jums pabusti iš mie go. (...) Nusimeskime tamsos
darbus. (...) Kaip dieną, elkimės padoriai. (...) Apsi-
vilkite Viešpačiu Jėzumi Kristu mi” (Rom 13, 11–14).
Taigi, mums rei kia atsakyti į kelis klausimus: iš
ko kio miego turime pabusti, kokius tamsos darbus
reikia nusimesti ir ką reiškia „apsivilkti” Jėzumi
Kristu mi?

Ne tik automobilių vairuotojams yra pavojus
užmigti prie vairo ir pa tekti į avariją, panašiai gali
nutikti ir mūsų gyvenimo kelionėje. Mes kas dien
kažką renkamės, kažką priimame ar atmetame; kas-
dien mus atakuoja televizijos, interneto ir gatvės
reklama, įkyriai bandanti ką nors įpiršti, kad pirk-
tume, linksmintumės ir ši taip taptume laimingi.
Jeigu nebudėtume, būtų pavojus plaukti su minia
pasroviui ir pasirinkti tai, kas galbūt neštų mūsų

gyvenimui pačius di džiau sius nuostolius. 
Dvasiškai miegame tuomet, kai daug laiko ski-

riame pramogoms, kai perdėtai įsitraukiame į kas-
dienius dar bus bei rūpesčius, kai ydingai gy -
vename, vartodami alkoholį ar nar ko tikus arba kai
renkamės tik tai, kas tarnauja mūsų niekuomet ne-
pasotinamiems įgeidžiams, nesusimąs ty dami, kiek
tai dera su krikščioniška sąžine. Apaštalas Paulius
mus ra gi na: „Išmušė valanda jums pabusti iš
miego.” Iš dvasinio miego mus budina atgailos pra-
tybos, gera malda ir geri darbai. Per Adventą tinka
pasvarstyti, kuo mes galėtume kažkam pasitar-
nauti, padaryti gera, kaip pa gerinti savo maldos ko-
kybę. Advento metu vyksta įvairių silpniems žmo -
nėms remti skirtų akcijų, kurias orga nizuoja mūsų
Caritas, maltiečiai ar kitos labdaringos organizaci-
jos, to dėl reikia tik ką nors pasirinkti ir atsiliepti.  

Rengiantis Jėzaus Kristaus Gi mimuo šventei
Dievo žodis ragina nusimesti tamsos darbus. Jėzus
atėjo į žemę, kad sunaikintų juos. Mūsų nuodėmių
skolos raštas buvo prikal tas prie kryžiaus medžio.

Apaštalas Paulius tvirtina: „Jis ištrynė
mus kal tinantį skolos raštą ir panaikino
jį prismeigdamas prie kryžiaus” (Kol 2,
14). Dabar tereikia pasinaudoti Atgai los
sakramentu, kad iš mūsų širdžių būtų pa-
šalintas bet koks blogis. Tai antrasis Ad-
vento namų darbas, kurį privalome pa-
daryti patys – prieš Ka lėdas dalyvauti ad-
ventiniame susi kau pime ir pasinaudoti
mus nutyrinančia Sutaikinimo sakra-
mento ma lone.

Prie tamsos darbų reikia priskirti ne tik mūsų
nuodėmes, bet ir visa, kas veda į nuodėmę ir alina
mūsų dva sią. Dar prieš Adventą reklama pradėjo vi-
lioti žmones į parduotuves. Pirkimas jau yra tapęs
panašia religija kaip krepšinis. Daiktų gausa tarsi
turėtų padaryti mus laimingus. Deja, besaikis var-
tojimas neneša laimės, tik kažkam krauna milijo-
nus, alina gamtą, o silpniems žmonėms palieka teisę
pavydėti turintiems daug daiktų, bet iš tikrųjų ne-
tapusiems laimin gesniais už kitus.

Advento pradžioje skamba apaštalo Pauliaus
paraginimas: „Apsivil kite Viešpačiu Jėzumi Kris-
tumi.” Ką reiškia toks paraginimas? Į žmones
žvelgti Jėzaus akimis ir mylėti, kaip mus mylėjo
ant kryžiaus miręs Vieš pats. Apsivilkti Jėzumi –
tai  Evange lijos raidę ir dvasią paversti savo kas-
dienio gyvenimo tikrove. Tai bran gin ti Jėzaus drau-
gystę ir ją nuolat stiprinti visomis įmanomomis
prie monėmis: malda, ištikimybe ir pagarba žmo-
gui, nes nuo čia  prasideda mū sų tikroji meilė Jė-
zui.
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Pabusti iš
miego
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

LABAI AČIŪ

Labai ačiū, kad atspausdinote
straips nį apie Los Angeles Lietuvių
dienas. Seniau ir aš būda vau atsa-
kinga jas rengti, man ypatingai smagu
žinoti, kad jos vis dar yra, ir ypač, kad
joms vadovauja jauni lietuvių kilmės
žmonės. Bravo tėvai ir seneliai juos
užauginę bei išauklėję lietuviškoje
dvasioje.  

Taip pat su malonumu skaitau
„Karklo diegą”, nors jis ateina tada,
kada ateina, nebūtinai iš eilės, bet la-
bai įdomu skaityti. Tik dabar gavau 24
jo numerį ir negaliu tikėt savo akimis.
Prof. Aleksan dra vičius yra buvęs
kraš tuose, apie ku riuos jis rašo, ir
kaip jis nesupranta, kad ir kaip žemė-
lapyje beieškotum, tikrai nerasi nei
Jorktauno, nei Niu jorko, nei Rod Ai-
lando ir taip dar daug iškraipytų pa-
vadinimų. Ar ne būtų įmanoma rašyti
vardus taip, kaip jie parašyti krašte,
kuriame jie yra, ir gal skliausteliuose,
jų lietuviš kai sakomi vardai, ar at -
virkš čiai. Aš manyčiau, kad Ameriko -
je spausdinamame laikraštyje, kas
nors prieš at spausdinant patikrintų
bent vietovių pavadinimų teisingą ra-

šymą. Kažin ar profesoriui patiktų, jei
Amerikoje jį kas nors vadintų Eg Alex
ar pa na šiai.  

Man atrodo, kad su vardų rašymu
mes jau pralaimėjome karą, bet kad
antros ar trečios kartos jaunimas Los
Angeles tęsia senelių pradėtą darbą,
tai pasaka ir duoda vilčių Lietuvos iš-
silaikymui, jei ne Lietu vo je, tai bent
Amerikoje. 

Pagarbiai, 
Liuda Avižonienė

Park City, UT

Mes atkarpomis spausdiname kny-
gą ir dėl autorinių teisių negalime savo
nuožiūra koreguoti jos teksto. Kalbant
bendriau, vardai Lietuvoje vis dažniau
rašomi originalo kalba, o vietovardžiai
– pasirinktinai. Paprastai mokslinėje li-
teratūroje, žinių agentūrų praneši-
muose nurodomi originalūs pavadini-
mai, o grožinėje ar platesniam skaity-
tojų ratui skirtoje literatūroje – transk-
ribuoti. Tačiau ,,verčia”, ,,pritaiko”
miestų ar šalių pavadinimus ne tik lie-
tuviai. Paieškokite Europos žemėlapy-
je Venice (it. Venezia) ar Naples (it. Na-
poli), Warsaw (lenk. Warszawa) ar Pra-
gue (ček. Praha), pagaliau Spain (Es-

paña), Finland (Suomi) ar Germany
(Deutschland)...  O Lietuva? Rasite tokį
kraštą angliškame, vokiškame arba
prancūziškame žemėlapyje?

Mintis apie Lietuvos išsilaikymą ne
Lietuvoje, o Amerikoje – verta mokslinės
fantastikos filmo scenarijaus!

Redakcija

LINKĖJIMAI

Siunčiu prenumeratos mokestį
2014 metams. Mėginsiu dar skaityti,
nors jau esu 94 metų, laikraštis mane
lanko  nuo 1945 metų.

Linkiu sėkmės tęsiant sunkų ir
pa siaukojamą darbą. Jūsų,

M. Šaulienė
St. Petersburg, FL

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Noriu kreiptis į mielus tautie čius
– ne dėl savęs, dėl visos mūsų pa -
rapijos.

Prieš pusantrų metų Lietuvoje,
Kauno rajone, sudegė Paštuvos baž -
nyčia. Po tiek laiko buvo pradėtas baž -
nytėlės atstatymas. Kiekvienas para-

pijietis turi padaryti viską, kad baž-
nyčią turėtume. Todėl aš noriu, Jūsų,
mielieji tautiečiai, paprašyti aukoti
Paštuvos bažnyčios atstatymui. Vėlei
norėtume ją turėti, o lėšų turime ne-
pakankamai. Reikalinga šita bažny-
čia ypatingai seneliams bei visiems
mums.

Prašau tų, kurie norėtų ir turėtų
galimybę mums padėti, o kitų prašau
nepykti, kad trukdau tokiais daly kais.

Visa informacija apie Paštuvos
bažnyčios atstatymą yra svetainėje:
vilkijosparapija.lt,

Visi aukojantys bus įrašyti į baž -
nyčios aukotojų atminimo lentą.

Aukas prašome siųsti:
Paštuvos šv. Barboros bažnyčios

atstatymui. Juridinio asmens kodas
191246030; Bankas AB SEB bankas;

A.s. LT517044060005937520;
Adresas Paštuvos km., Batniavos

seniūnija, Kauno raj.
Pagarbiai,

Irutė Ramanauskienė

,,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!

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso
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vių išeivija, užsienio valstybių veikė-
jais ir organizacijomis Lietuvos lais-
vės bylos kėlimo, informacijos apie
lietuvius pabėgėlius, politinius kali-
nius, disidentus rinkimo ir pagalbos
jiems suteikimo klausimais doku-
mentai.

Tarp perduotų dokumentų yra ir
politinių memorandumų, peticijų, pa-
reiškimų Lietuvos nepriklausomybės
dienos minėjimų, sovietinės okupaci-
jos, žmogaus teisių, bažnyčios ir ti-
kinčiųjų padėties sovietų okupuotose
valstybėse klausimais rengimo doku-
mentai, dokumentai apie Baltijos vals-
tybių okupacijos klausimo kėlimą
JAV Kongrese, Atstovų rūmuose ir Se-
nate, JAV valstybės departamente, Eu-
ropos Parlamente, JTO, Europos Sau-
gumo ir bendradarbiavimo, Helsinkio
Baigiamąjį Aktą pasirašiusių valsty-

bių konferencijose. Kartu buvo per-
duoti ir Tautos fondo, kuris finansavo
VLIK’o, Eltos informacijos tarnybos
veiklą, lietuviškų radijo programų,
transliuojamų į okupuotą Lietuvą per
užsienio radijo stotis, rengimą, leidi-
nių platinimą, dokumentai. Perduo-
tas VLIK’o archyvas šiuo metu tvar-
komas.

Nemažai VLIK’o dokumentų ga-
lima rasti ir archyve saugomuose Lie-
tuvos diplomatinių įstaigų, VLIK'o
veikėjų Petro Karvelio, Vaclovo Sidzi-
kausko asmens fonduose.

Ačiū  visiems prisidėjusiems, už
bendrą rūpestį dėl VLIK’o archyvo su-
grįžimo į Lietuvą.

Dr. Ramojus Kraujelis,
Lietuvos vyriausiasis archyvaras

Minint Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 70 metų jubiliejų

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvi-
nimo komitetas (VLIK’as) šiais
metais švenčia 70 metų jubi-

liejų. Ši 1943 m. lapkričio 25 d. politi-
nių partijų ir rezistencijos organiza-
cijų atstovų susirinkime sudaryta Lie-
tuvos antinacinio (vėliau antisovieti-
nio) pasipriešinimo organizacija dėl
savo nuveiktų darbų siekiant Nepri-
klausomos Lietuvos atkūrimo išlieka
reikšminga ir šiandien.

Šią garbingą sukaktį paminėjo ir
VLIK’o nuveiktus darbus prisiminė
ir Lietuvos centrinis valstybės archy-
vas (LCVA). Lapkričio 28 d. šiame ar-
chyve buvo atidaryta paroda „Vyriau-
siajam Lietuvos išlaisvinimo komite-
tui – 70 metų”, kurioje pristatyti ar-
chyve saugomi rašytiniai dokumen-
tai ir fotodokumentai, liudijantys
VLIK’o organizacijos veiklą. Tarp eks-
ponuojamų dokumentų – VLIK’o 1944
m. vasario 16 d. deklaracija, 1945 m.
liepos 3 d. Viurcburgo posėdžio proto-
kolas, 1946 m. lapkričio 12 d. Vykdo-
mosios tarybos veiklos gairės, 1963 m.
birželio 22 d. VLIK’o apsijungimo pro-
tokolas. Lankytojų dėmesiui pateikti
VLIK’o memorandumai, pareiškimai,
ELTOS pranešimai, biuleteniai,
VLIK’o leidiniai, nuotraukos, kiti do-
kumentai.

2013 m. balandžio 8–16 d. Lietuvos
vyriausiasis archyvaras Ramojus
Krau jelis ir Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo direktorius Dalius Ži-
žys lankėsi New Yorke, Putname ir To-
ronte. Pagrindinis šio vizito tikslas –
galutinai suderinti sąlygas su Tautos
fondu ir pasirašyti susitarimą dėl

VLIK’o archyvinių dokumentų per-
davimo Lietuvos centriniam valsty-
bės archyvui.

Balandžio 11 d. JAV Connecticuto
valstijoje, Putname, dalyvaujant Lie-
tuvos vyriausiajam archyvarui Ra-
mojui Kraujeliui ir Lietuvos genera-
liniam konsului New Yorke Valdema-
rui Sarapinui, Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo direktorius Dalius Ži-
žys ir Tautos fondo tarybos pirminin-
kas Gintautas Žemaitaitis pasirašė
VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai
sutartį. Pagal šį susitarimą Lietuvos
centrinis valstybės archyvas įsiparei-
gojo perduotus dokumentus sutvar-
kyti ir aprašyti, užtikrinti neribojamą
priėjimą prie dokumentų ir jų naudo-
jimą švietimo, mokymo, mokslinių ty-
rimų ir kitais nekomerciniais tikslais. 

2013 m. birželio mėn. archyvui
buvo perduotos 55 dėžes VLIK’o do-
kumentų – rašytinių dokumentų, nuo-
traukų, garso juostų. Šie dokumentai
ilgą laiką buvo saugomi Amerikos lie-
tuvių kultūros archyve Putname.

Į LCVA pateko reikšmingi lietu-
vių išeivijos veiklos puoselėjant Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybės at-
kūrimo siekius, priartinant Lietuvos
išsivadavimą iš sovietinės okupacijos,
archyviniai dokumentai: VLIK’o pre-
zidiumo, valdybos ir tarybos 1964–1988
m. posėdžių protokolai, dokumentai
apie VLIK’o 1955–1992 m. sesijas ir sei-
mus, VLIK’ą sudarančių organizacijų
pasitarimus aktualiais organizacinės,
politinės ir visuomeninės jų veiklos
klausimais, VLIK’o susirašinėjimo su
Lietuvos diplomatine tarnyba, lietu-

Parodos atidarymo proga Lietuvos centriniame valstybės archyve su Dalia Bobeliene pasirašytas susitarimas dėl Bobelių ir Devenių šeimų archyvo perdavimo. Buvo perduotos 5
dėžės dokumentų, kurie saugomi Vilniuje, o kitais metais per Lietuvos ambasadą, bus atrinkta ir perduota tai, kas saugoma šeimos archyve JAV.             Arūno Kazakevičiaus nuotr.

PAR prezidentas Jacob Zuma  pranešdamas apie N. Mandela mirtį, teigė,
kad Pietų Afrika neteko ,,nuostabiausio sūnaus”, ir paragino pietų afrikiečius
elgtis ,,kilniai ir pagarbiai”, ką įkūnijo N. Mandela.

JAV prezidentas Barack Obama netrukus po to, kai buvo pranešta apie N.
Mandela mirtį, sakė: ,,Mes netekome vieno įtakingiausio, drąsiausio ir kil-
niaširdžio žmogaus (...). Savo dideliu kilnumu ir tvirta valia paaukodamas savo
laisvę dėl kitų laisvės, Madiba pakeitė Pietų Afriką ir sujaudino mus visus. Jo
kelias iš kalėjimo į Prezidento postą parodo, kad žmonės ir šalys gali pasikeisti
į gerą”.

N. Mandela dar yra vadinamas Madiba pagal jo klano pavadinimą.
Valstybinės Nelson Mandela laidotuvės vyks sekmadienį, gruodžio 15

dieną.
Valstybės gedulas truks 10 dienų. Antradienį, gruodžio 10 d., Johanes-

burgo stadione, kuriame yra 95 tūkst. sėdimų vietų, vyks nacionalinės gedulo
pamaldos. Vėliau N. Mandela bus pašarvotas sostinėje Pretorijoje. Buvęs Pre-
zidentas bus laidojamas Qunu kaime, kuriame užaugo.

Qunu palaidotas N. Mandela vyresnysis sūnus Makato, kuris mirė 2005 me-
tais, būdamas 55 metų amžiaus, pirmoji duktė Makazive, mirusi 1948 metais de-
vynių mėnesių amžiaus, ir antrasis sūnus Tembekile, kuris žuvo per automo-
bilio avariją 1969 metais, būdamas 24 metų. 

ELTA

Pasaulis gedi Nelson Mandela
Atkelta iš 1 psl.

N. Mandela su žmona Graca. EPA–ELTA nuotr.
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REGINA GASPARONIENĖ

Šv. Kazimiero lietuvių parapija šiame dide-
liame mieste buvo įkurta 1941 m. vasarą, t.y.
prieš 72 metus. Tos parapijos įkūrėjas Msrg.

Julius Ma cie jauskas tuoj pat pakvietė Bronę Star-
kienę vadovauti nedideliam mo terų choreliui. Pa-
rapijos vairą perė męs garbusis prel. Jonas Kučingis
per kėlė parapiją į dabartinę vietą Griffith Park
Street ir St. George gatvių sankryžoje. Šitoje vietoje
mū sų šventovė stovi nuo 1951 metų ru dens. Prel. J.
Kučingio rūpesčiu kū rėsi ir plėtėsi visuomeninių,
kultūri nių organizacijų tinklas, kurių buvo pri-
skaitoma net iki 40. Čia dirbo iški lūs kunigai: prel.
V. Bartuška, kun. J. Tamulis, kun. V. Šiliauskas,
kun. A. Bučmys, kun. A. Valiuška, kun. P. Ce liešius,
dr. prel. A. Olšauskas ir kiti. Ilgiausiai – prel. Jonas
Kučingis. Žy mus visuomenės kultūrininkas ir pa-
rapijos istorikas Ignas Medziukas 1991 m. išleis-
toje knygoje „Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos Auk-
sinė sukaktis” aprašė visas 40 veikusias meno, po-
litikos, kultūros draugijas,  ypač daug – apie chorą.
Chorui per tuos ilgus metus vadovavo daug iški lių
muzikų: G. Gražytė, A. Šlapelis, J. Ąžuolaitis, A.
Skridulis, J. Strolia, B. Budriūnas, A. Jurgutis ir V.
Ralys. Vadovaujant kompozitoriui Broniui Bud-
riūnui, chorui buvo auksinio žydėjimo metai. To
me to choristų skaičius prašoko net 80. Chore iš-
augo solistai: Janina Čeka naus kienė, Florence Kor-
sak, Anta nas Pavasaris, Stasė Pautienienė, Birutė
Vizgir dienė, Antanas  Polikai tis, Vita Vil kie nė ir
Rimtautas Dab šys. Šiame chore prie dirigento A.
Skridulio savo meninį kelią pradėjo Hollywoodo
žvaigždė Rūta Kil mo nytė-Lee. Chorui daug talkino
pianistė Raimonda Apeikytė, kompozitorės Giedra
Gudauskienė bei Ona Metri kienė. Iš čia savo kon-
certinį kelią pradėjo garsusis LA Vyrų kvartetas,
koncertavęs 40 metų.

Šlovinga praeitis

Kaip parapija, taip ir choras, nuėjo ilgą veik-
los – dainų, giesmių ir koncertų – kelią. Mūsų Los
Angeles choras pagelbėjo visoms grupėms ir orga-
nizacijoms renginiuose, minėji muose, dalyvavo vi-
sose Dainų šventėse, giedojo su kitataučiais ir
rengė profesionalaus giedojimo koncertus. Pasku-
tiniuosius 23 metus mūsų chorui vadovavo profe-
sionalus vargoni ninkas-dirigentas Viktoras Ralys.
Jam vadovaujant vyko repeticijos, mokėmės Dainų
švenčių repertuarą, dalyvavome Lietuvos ir Kana-
dos Dai nų šventėse bei rengėme koncertus. Cho-
ristai turėdavome tik porą savai čių atostogų va-
sarą, kai negiedoda vo bažnyčioje. Visus 50 sek ma -
die nių per metus choras giedojo sekmadienio Mi-
šiose. Sulaukdavome daug tikinčiųjų pritarimo už
gražiai pa rinktą giesmę, kokia bebūtų proga – pa -
mi nėtina Lietuvos data ar Ameri kos šventė. Ypač
daug dirbdavome prieš didžiąsias tikėjimo šventes
– Kalėdas ar Velykas. Bet svarbiausias darbas –
Verbų sekmadienio didysis koncertas, kuriame
mūsų vadovo Vik toro Ralio pakviesti iš LA Operos
teatro solistai su mūsų choru atlikdavo nuosta-
biausias pasaulinio garso kompozitorių sukurtas
oratorijas, šlovinančias pasaulio Sukūrėją. Kiek-
vienais metais talkinome savo koncertais Lietuvos
Dukterų ruošia moms parapijinėms Kūčioms. Iš
toli miausių miestų ir miestelių  suvažia vę choris-
tai buvo ir yra didelė paspirtis ir pačios bažnyčios
išlaikymui,  dirbančioms sekmadieniais organiza-
cijoms bei šeimininkėms. Bėgant metams, daugelis
gerų choristų dėl amžiaus (arba pasunkėjusio
eismo miesto gatvėse) atsisakė sunkių re peticijų.
Bet nemažai giesmių ir dai nų entuziastų vis tiek
negaili laiko atvykti į repeticijas – nors ir  užkišti
greitkeliai bei dukart padidėjusios benzino kainos.
Šiuo metu chore dainuoja 30 asmenų.

Istorija be tiesos ir laimėtojų

Vienam iš labiausiai girdimų tikėjimo giesmių
ir lietuviškų dainų atlikėjų – Šv. Kazimiero para-

Kada vėl nuskambės Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras

Šv. Kazimiero parapijos choras su vadovu Viktoru Raliu (trečias iš d.), klebonu Tomu Karanausku (pirmas iš d. ) ir solis-
tais iš LA Operos po Verbų sekmadienio koncerto.                                                                                  Kęsto Kazlausko nuotr.

pijos chorui – net 23 metus vadovavo Vik toras Ralys.
V. Ralys yra aukšto muzi kinio išsilavinimo žmo-
gus, baigęs NY Queens College School of  Music bei
choro vadovavimo padagogiką West minster Choir
College Princeton. Vienuolika metų jis dirbo
vargoni nin ku ir choro vadovu Brooklyn Annun-
ciation Lietuvių parapijoje, vadovavo vyrų chorui
„Perkūnas” ir ansambliui „Harmonija” New Yorke.
Persikėlęs dirbti į Los Angeles, jis daug nuveikė
garsindamas choro ir lietuvių parapijos vardą, ypač
šven čiant Šiluvos 400-tų metų sukaktį. Visi šios pa-
rapijos vadovai – prel. Jonas Kučingis, dr. prel. Al-
girdas Olšauskas, kun. Stanislovas Anužis, kaip ir
iki nesenos praeities klebonas Tomas Karanaus-
kas – rėmė šį unikalų giesmių ir dainų vienetą.
Rėmė ir talkino vadovui Viktorui Raliui. Šiuo metu
V. Ralys nebevadovauja cho rui, o jis nuo birželio vi-
durio nebegieda. Mes iki šiol nežinome tikrosios va -
dovo pašalinimo priežasties. Parapija yra suskal-
dyta, žmonės supykinti, o choristams yra pri me -
tama tokių da lykų, už kuriuos jie neatsako. Garbė
parapijos komiteto nariams, kurie sąžiningai aiš-
kinosi ir kėlė klausi mus parapijos vadovams, kodėl
choro vadovui, po tiek ilgų ir sėkmingų vei k los
metų, sudaromos nepriimtinos  darbo sąlygos. Tik
vienas asmuo po sėdyje grubiu balsu yra pareiš kęs:
„O man ir nereikia to choro, aš galiu melstis ir be
jo”. Visuomenė yra pavojuje, kai  vadovauti ar pa-

tarti ateina taip nusiteikę asmenys, kurių darbo
būdai yra kumštis į stalą. Mes ne se niai patyrėme,
kaip žmonės pergyveno, kai be reikalo buvo užda-
ryta aktyviai veikusi LA Šaulių organizacija.  Se-
nieji parapijos vadovai mus visados mokė, kad kiek-
vieną dirbantį, kuriantį vienetą reikia gerbti ir tau-
soti. Aš esu įsitikinusi, kad tie dešimt tūkstančių
sutaupytų dolerių niekados neatpirks LA visuome-
nėje sukeltos pasipiktinimo bangos. Abejotina, kad
toks taupymas gali atnešti daugiau aukų.

Šioje istorijoje nei tiesos, nei lai mėtojų nėra.
Suskaldyta gražiai su  gy  venanti ir  viską toleruo-
janti lietuvių visuomenė, pašalintas iš pareigų pro-
fesionalas, visiems ir visur pa dė jęs kultūros darbi-
ninkas choro va dovas V. Ralys, išdraskytas choras.
Šiuo atveju parapijos vadovybė ne parodė išminties
ir sugebėjimo viską spręsti skaidriai. Po pusmečio
paieš kų ir surastas kitatautis muzikas, su kuriuo
gieda trys-keturi choristai. Aš tikiu, kad Šv. Kazi-
miero parapijos cho ras vėl rinksis į repeticijas
anksti sekmadieniais ir garsins mūsų ne pakar to -
jamo grožio giesmes nuo „Pulkim ant kelių”, „Ma-
rija, Marija”  iki „7-ių Kristaus žodžių” ir „Re -
quiem”, kurios ne tik sukrečia ir jau di na mūsų sie-
las. Tokios giesmės ne leidžia sakyti netiesos, skati -
na gerbti kito nuomonę, geriau sugyventi tarpusa-
vyje, kaip moko mūsų katalikų tikėjimas. 
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Minime Žemaičių krikštą  
St. Petersburg, FL

Lietuvių klubo 2014 metų vadovai

Lapkričio 9 d. Lietuvių klubo nariai susirinko išrinkti 2014-tųjų me -
tų Klubo vadovus. Klubo pir mininkė Vida Meiluvienė pakvietė
susirinkimui pirmininkauti buvusią Klubo pirmininkę Loretą Ky-

nienę, o sekretoriauti  – Aurelijų Kilbauską.
Pirmininkaujanti Loreta Kynie nė pakvietė Nominacijų komisijos

pir mininkę Angelę Karnienę ves ti rinkimus. A. Karnienė supažindino
susirinkusius su komisijos narėmis  – Dale Gotceitiene ir Stefa Prialgaus -
kiene. Ji dėkojo nariams, sutiku siems kandidatuoti į įvairias parei gas, sa-
kydama, kad įvertiname jų pa siryžimą paskirti vienerius metus ben-
dram mūsų lietuviškos šeimos St. Petersburge labui. Dėkojo ir kandida -
tų šeimoms, nes kandidato įsiparei gojimas paliečia visą šeimą ir arti -
muosius.

A. Karnienė pastebėjo, kad pati kė dami kandidatams svarbias parei -
gas – rūpinimąsi Klubo nuostatų vyk dymu, Klubo pastato priežiūra,
Klubo finansais, kultūrine, socialine bei visuomenine veikla, norime ar-
čiau juos pažinti ir pakvietė pirmą kartą kandidatuojančius narius save
apibū dinti. Prisistatė Jovita Acutė-Parker, Do nata Koverienė ir Rimantas
Šniže vičius.

Rinkimuose dalyvavo 80 narių. Valdybos vadovų rinkime, esant tik
po vieną kandidatą į pirminin kės/o, vicepirmininkės/o, sekretorės/iaus,
iždininkės/o pareigas, vi sos kandidatavusios buvo išrinktos (affirma-
tion of  an only candidate).

Direktorių ir Revizijos komisijos rinkimams buvo naudojami balsa-
vimo lapai. Dvi grupės balsų skaičiuotojų rezultatus pateikė komisijai,
kuri, pasirašiusi Rinkimų rezultatų aktą, paskelbė 2014 metų Lietuvių
klubo vadovus. Tai: pirmininkė – Vida Meiluvienė, vicepirmininkė –
Elena Jasaitienė, sekretorė – Rima Kilbauskienė, iždininkė – Elena Rad -
vilienė. Direktoriai: Laimutė Avara do, Zina Čerkienė, Donata Koverienė,
Danutė Mažeikienė, Zigmantas Rad vila, Rimantas Šniževičius, Angelė
Straukienė. Revizijos komisija: An ge lė Karnienė, Aldona Stasiukevi čie -
nė, Jonė Staškus.

Pirmininkė Vida Meiluvienė pa dėkojo už išreikštą pasitikėjimą,
džiaugėsi, kad į direktorių eiles jungiasi jaunesnės kartos nariai, padė-
kojo su sirinkimo pirmininkei Loretai Ky nie nei, sekretoriui Aurelijui
Kilbaus kui, nominacijų komisijai ir pakvietė visus prie kavos ir gardu-
mynų, ku riuos paruošė ir paaukojo Klubo šeimininkė Angelė Strau-
kienė.

Išsirinkome naujus Klubo vado vus. Linkime sėkmės ir visi paža -
dame jiems talkinti,  kad ir toliau mū sų Klubas, pradėjęs antrą pusamžį,
gyvuotų ir jungtų mus šioje gražioje lietuviškoje sodyboje.

Angelė Karnienė
,,Lietuvių žinios”, Nr. 448.

MEČYS ŠILKAITIS

Lietuvių klubo Kultūrinis būre -
lis, vadovaujamas Angelės Kar -
nie nės, gruodžio 1-ąją surengė

Že maičių Krikšto 600 metų jubiliejaus
paminė jimą. Ta proga salės scena
buvo pa versta „Kryžių kalnu” (tai yra,
ant kalno formos pagrindo išdėstyti
viso kių rūšių ir dydžių puošnūs me-
diniai kryžiai, koplytėlės ir rūpinto-
jėlių statulėlės). Jam sukurti buvo pa-
naudoti ir Klube turėti medžio dirbi-
niai bei klubo narių paaukoti kūri-
niai. Prie meniško išdėstymo prisi-
dėjo ta pytoja Rasa Saldaitienė, litua-
nistinės mokyklos mokytoja Rasa Kay
ir kitos būrelio narės.

Minėjimą pradėjusi būrelio pir -
mi ninkė Angelė Karnienė pastebėjo,
kad šie metai Lietuvoje buvo pa skelbti
Žemaičių krikšto jubiliejaus metais,
ir visos bendruomenės buvo kviečia-
mos kuo išradingiau paminėti šį svar -
bų istorinį įvykį. Ji dėkojo bū re lio na-
riams už paramą ir pristatė Antaną
Dundzilą, gyve nan tį ne per toliausiai
esančioje Day tona Beach apylinkėje.
Jis įvairiomis progomis lankosi mūsų
Klu be. Nors Antano Dundzilos visuo-
meninė veikla yra labai plati ir gerai
žinoma ne tik skautų organizacijos
nariams, bet ir visai lietuviškai vi-
suomenei, tai buvo pirmas kartas, kai
jis buvo pa kviestas ir sutiko dalyvauti
Klubo ruošiamoje programoje.

Antanas Dundzila glaustai, bet
įdomiai, nušvietė to laiko Katalikų
Bažnyčios besitęsiančią krizę, Kry -
žiuo čių ordino užmačias krikštyti pa -
gonis ir pusbrolių/valdovų – Vytauto
ir Jogailos – politinius   ėjimus, gelbė -
jant Žemaitijos žemes. Paminėjo intri -
 gas, kurios vyko to laiko tarp valdan -
čiųjų.  Jis pastebėjo, kad grei čiausiai
Vytauto ir Jogailos paskata patiems
krikštyti žemaičius buvo no ras su -
stab dyti Ordino veržimąsi į rytus.

Nors pats krikštijimas vyko tik keletą
dienų, tačiau jis buvo gerai suplanuo-
tas. Valdovus lydėjo didelis didi kų bū-
rys, dvasininkai. Bu vo kertami šven-
tais laikomi ąžuolai ir gesinamos
šventos ugnys. O pakrikštytieji buvo
apdovanojami įvai riomis žemiškomis
gėrybėmis. Nors žemai čiai nebuvo
greiti priimti naująjį tikė jimą, prieši-
nosi, tačiau val dovų autoritetui pa-
kluso, nes su tiko su prielaida, kad jei
nori gyventi valdovo žemėse – turi
klausyti jo žo džio. Jau kiek vėliau į
katalikų Baž nyčios 16-tą suvažiavimą
Konstan coje, Vytautas atvežė 60 ap-
krikštytų že maičių. Bendrose svars-
tybose Vy tau tas ir Jogaila pateikė
savo skundą prieš kryžiuočius ir iš-
gavo pripažini mą, kad visa Žemaitija
jau esanti ap krikštyta ir tolimesnė or-
dino pagalba yra nereikalinga.  Susi-
rinkimo metu buvo įkurta Medininkų
vyskupija ir pirmuoju Žemaitijos vys-
kupu, Vytau to pasiūlymu, buvo pa-
skirtas Motie jus Trakiškis, kuris kal-
bėjo abiem tar mėm, lietuvių ir že-
maičių. Anta nas pacitavo istoriko Gu-
davičiaus teiginį, kad „katalikų tikė-
jimas tapo Vytauto pasiekto europi-
nio mentaliteto sudėtine dalimi”. Savo
minčių virtinę baigė pastebėjimu, kad
„že maičių krikšte matome, per mūsų
val dovų aukštąją politiką bei diplo-
matiją,  Lietuvai iš dangaus atsiųstą
malonę.”

Pirmininkė Angelė Karnienė pri-
mindama, kad 2013-ji taip pat yra ir
Lietuvos tarmių metai, pakvietė Da ną
Mažeikienę perduoti ilgesnį pa svei -
kinimą žemaičių tarme. Po to Stasė
Vaškelienė perskaitė že maitės poetės
Teklės Džervienės eilė raštį „Žemai-
čiou”. Klebonas kan. Bernar das  Ta-
laišis, kilęs iš Klaipėdos krašto, taip
pat pasveikino visus žemaitiš kai. Tuo
ir buvo baigtas, nors ir ne per ilgas,
bet turiningas paminėjimas. 

Gruodžio 4 d. New Yorke
atidaryta žymios Lietuvos
skulp torės Virgi nijos Babušy-
tės-Venckūnienės paroda ,,Sen-
timentali kelionė – La route
sen timentale – Sentimental
Jour ney”.

,,Virginija Babušytė-Ven -
ckūnie nė – žymi Lietuvos skulp -
torė, kurios darbų yra daugiau
užsienyje nei Lie tuvoje, ir pir-
moji paroda rengiama Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, New
Yorke”, – menininkę pristatė
Lietu vos Respublikos generali-
nis konsulas New Yorke Valde-
maras Sarapinas.

Skulptorė dėkojo konsu-
latui už galimybę surengti jos
parodą šiame pasaulio menų
centre. ,,Mano darbai, jų tema-
tika ir motyvai ateina iš mano
asmeninės patirties ir išgyveni -
mų” – apie savo kūrybą kalbė-
jo Virginija Babušytė-Venc -
kūnie nė.

Skulptorė gimė Kaune, baigė J. Naujalio vidurinę dailės mokyklą. 1968–1974 m. studi-
javo Vilniaus Dailės akademijoje ir įgijo skulptoriaus-pedagogo specialybę, dėstė VDA Kau-
no dailės fakultete, buvo ilgametė Lietu vos dailininkų sąjungos narė. Meni ninkė yra suren-
gusi parodas Vokiet i joje, Švedijoje, Prancūzijoje, Lenkijo je, Estijoje, Rusijoje ir Italijoje. Lai mėjusi
premijas uždaruose monetų konkursuose, pirmąją premiją už ge riausią skulptūros kolekci-
ją Kauno dailininkų parodoje, Užsienio lietuvių premiją parodoje ,,Ruduo”.

LR gen. konsulato new Yorke info ir nuotr.

Salės scena buvo paversta ,,Kryžių kalnu”.                                   Mečio Šilkaičio nuotraukos

Stasė Vaškelienė. Antanas Dundzila.

Iš kairės: Barbora Venckūnaitė, Virginija Babušytė-
Venckūnienė ir Valdemaras Sarapinas.

LR generaliniame konsulate New Yorke
– skulptūrų paroda
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Jaunų bostoniškių Agatos ir Vitalijaus nutapyti paveikslai. Čikagiečiai susirinkimo metu: Iš k.: globėja Ilona Didžba -
lie nė su dukrele, Ieva Jankutė, Jokūbas Čepronas ir Lukas Kubilius. Apatinėje nuotraukoje: losangelietis Aidas
Jarašūnas rodo savo suvertą apyrankę su mirusios močiutės vardu.

Paskutinį spalio šeštadienį susirinkę Los Angeles Stasio Ylos kuopos jauniai ir jaunu-
čiai atžymėjo ateinančias Vėlines ir Visų Šventųjų dieną. 

Vaikai klausėsi paskaitėlės apie šventuosius, kaip jais tampama. Buvo gera proga prisi-
minti pavasarinę iškylą į Los Angeles Katedrą. Katedros sienos išpuoštos gobelenais,
kuriuose pavaizduoti šventieji, tarp kurių ir Lietuvos globėjas šv. Kazimieras. Visi  išsiu -
vinė ti Šventieji žiūri į vieną ir tą pačią pusę – altorių. Mūsų tikslas yra siekti šventumo. Po
paskaitėlės jaunieji ateitininkai  pasidalino savo žiniomis apie kitus šventuosius, kaip
paauglę šventąją Žaną d’Ark, Vilniaus miesto globėją šventąjį Kristoforą ir panašiai.

Vaikai prisiminė savo mirusiuosius artimus žmones ir pažįstamus. Globėjos padalino
rankdarbius: suverti šviečiančias tamsoje apyrankes. Kai vaikai vakare melsis už miru-
siuosius, jų apyrankės švies, kaip Jėzaus šviesa tamsoje.

BOSTON

ČIKAGA

LOS ANGELES

Sekmadienį,
gruodžio 22 d.,
Jaunimo centre
(5620 S Claremont, Chicago, IL)
1val. p. p.

VISI KVIEČIAMI

Auka:
0 dol. vaikams 8 m. ir jaunesniems 
10 dol. jaunučiams, moksleiviams, studentams
20 dol. suaugusiems • 15 dol. pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 
Paliekdami žinutę, pasakykite ir sa vo tel. numerį.
Patvirtinsime jūsų registraciją skambučiu.

Moksleivių Ateitininkų są jun -
gos centro valdyba ruo šia Atei ti nin -
kų pasaulė žiū ros Žiemos kursus
ALRKF sto vyk la vietėje, Dai na voje,
kurie vyks  nuo gruodžio 26 d. iki
sau sio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai,
lan kan tys gimnazijos 9–12 skyrius
ir norintys praleisti savaitę atei ti -
nin  kiš koje dvasioje kartu su kitais
jaunais lietuviais katali kais. Tai
pro  ga  kartu pamąstyti  ir pasi da lin -
ti mintimis apie gyvenimą ir idea -
lus, pasiklausyti pas kaitų, susi -
kaup ti, o lais va laikiu links mai pa -
bendrauti. Apie praė ju sių metų kur -
sus  galima rasti nuotraukų ir apra -
šymą inter nete:   mesmas.org. 

Nedelsiant registruokitės inter -
netu mesmas.org Jei turite klausi-
mų kreipkitės į Kristiną Voler tienę
tel. 610-664-9425 arba el. paštu:  vo -
ler tas@verizon.net

Parama JAV rytinia me
pa   kraš tyje gyvenan tiems
moksleiviams

Bostono ateitininkai, norėdami
pas ka tin ti JAV rytinio pakraščio
gim nazistus dalyvauti MAS Žiemos
kur suose, pa rems   išlaidas   tiems,
ku rie gyvena New England valstijo-
se ir norėtų šiuose kur suose daly-
vauti. Susidomėję moks leiviai  kvie-
čiami kreiptis į  vieną iš  šių atei ti -
nin kų: 

Mirgą Girniuvienę 
mgirnius@hotmail.com

Andrių  Kazlauską 
andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių 
tomasgirnius@gmail.com

Visi kviečiami! Tai gera proga susipa-
žinti su ateitininkų organizacija.

MAS Žiemos kursai
Skubėkite registruotis 

Su džiaugsmu pranešame, kad jau įvyko pirmasis Bostono jaunųjų
ateitininkų kuopos susirinkimas Šv. Petro bažnyčioje. Mūsų kuopa dar
labai labai mažytė ir tikimės, kad ilgainiui sulauksim prisijungsiančių
tėvelių ir jų vaikų bei pagalbininkų. Pirmojo susirinkimo metu mes kal-
bėjome apie penkis ateitininkų principus. Vaikai išsirinko piešti apie
,,šeimyniškumą”. Kiekvieną susirinkimą nupiešime ir kalbėsime apie
naują principą. Taip pat grojome lietuviškomis kanklėmis ir mokėmės
giesmių! Labai laukiam daugiau 9–14 m. vaikų, kurie norėtų prisijungti
ir išmokti daug naujų dalykų, kurie telpa ateitininkiškumo dvasioje!
Visa atnaujinti Kristuje!

Čikagos Daumanto Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos lapkri-
čio susirinkimo tema buvo lietuvių kalba. Ketvirto skyriaus mergaitės žai -
dė žodžių žaidimus. Keturios komandos pasivadino metų laikais: pavasaris,
vasara, ruduo ir žiema.  Viena komanda piešė, o kitos turėjo atspėti, kas bu -
vo nupiešta. Pasikeisdamos kiekviena komanda piešė  ir spėliojo. Vasaros
ko manda laimėjo ir gavo po 2 saldainius, o kitų komandų mergaitės gavo tik
po vieną saldainį. Buvo labai smagu.  

Diana Kubiliūtė, 4-to skyriaus būrelis

JAV JAUNUČIAI
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ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Vėlinių rytą, lapkričio 2 d., eida ma 97-uosius
metus, pas Viešpatį iš keliavo Aleksandra Sa-
gienė. Jos pasigenda seserys ir kiti giminės

Lietu voje, draugai ir artimieji, Clevelando lietuvių
visuomenė ir šimtų šimtai jos „vaikų” – buvusieji
Clevelando „Gran dinėlės” šokių grupės nariai. 

Aleksandra Januševičiūtė gimė 1917 m. balan-
džio 12 d. Vidmantų kaime, Varnių valsčiuje, vy-
riausia iš keturių vaikų Bronislavos ir Alek sandro
Januševičių šeimoje. Už ją jau nesni: sesuo Aldona
Stefanija bei broliai Aleksandras Algirdas ir Liu -
das. Jie visi jau išėję amžinybėn. Alek sandrai bū-
nant vos ketverių me tų, tėvas žuvo kirsdamas ąžuo-
lus miš ke. Motina, likusi viena tvarkyti ūkį su ke-
turiais mažamečiais vaikais, ištekėjo už vyro jau-
nesniojo brolio Ka zimiero; jiems gimė dar dvi duk-
ros – Leontina Lionė ir Birutė Rūta. Šios seserys
dar gyvena Lietuvoje.

Aleksandra baigė Vidmantų pra dinę mokyklą.
Artėjant karui ir sun kiai sekėsi ūkininkauti, šeima
išnuomavo ūkį ir išsikėlė į Telšius, kur ji baigė Tel-
šių Vytauto Didžiojo gimna ziją. Toliau studijavo
vokiečių kalbą ir chemiją, ir 1940 metais baigė Vil -
niaus pedagoginį institutą. Dirbo mo kytoja Že-
maitijoje, o vėliau – Šven čionių vidurinėje mokyk-
loje, kur taip pat mokytojavo jos būsimas vyras,
Liud vikas Sagevičius – Liudas Sagys. 1942 m. juodu
susituokė. Karo audros juos laikinai išskyrė – Liu-
das buvo vokiečių paimtas kasti apkasų, o Alek-
sandra atsidūrė Vokietijoje. Pra ėjus daugiau nei
metams jie vėl surado viens kitą, ir buvo neišski-
riami vi są gyvenimą. 

Aleksandra ir Liudas savo gy ve nimus paau-
kojo Lietuvai. Vokietijos tremtyje abu priklausė
Čiurlionio ansambliui ir, jam vėl atsikūrus Cle -
velande, jie toliau jam talkino – Alek sandra prane-
šinėjo programas, Liu das vadovavo šokėjų grupei.
Dauge liui iš mūsų Aleksandra pažįstama ir neat-
siejamai surišta su „Grandinė lės” šokių grupe, ku-
riai kartu su Liu du vadovavo beveik 50 metų. Grįžę
iš darbo jie abu visas likusias valandas ir jėgas
skyrė „Grandinėlei”. Juodu buvo neatskiriama ir
darni pora, gy veno vienas kitam padėdami ir vie -
nas kitą paremdami. Liudas buvo kū rybinė jėga, o
Aleksandra, kaip gru pės administratorė, kruopš -

Aleksandra Sagienė
1917 m. balandžio 12 d. – 2013 m. lapkričio 2 d.

Nešu tau, Viešpatie, aš savo džiaugsmo auką, – 
Išsaugotą, išaugusią jaunų dienų javuos.
Tu man davei gyvenimą kaip gintarinį lauką,
Pražydusį pavasariais gražiausios Lietuvos!

Nešu Tau, Viešpatie, aš savo laimės auką, – 
Te baltas dūmo vingis kyla vakaro dangun,
Tegu naktis liepsnų liepsnom apsipila, teauga
Žmogaus gyvenimas dievop, ir aš ten išeinu.

(iš B. Brazdžionio „Auka”)

čiai rūpi nosi visais didesniais ir mažesniais grupės
reikalais. Ji rūpinosi šokėjų rū bais ir butaforija,
organizavo kelio nių autobusus, viešbučius, lėktuvo
bilietus, rašė prašymus finansinei pa ramai gauti –
tai tik maža dalelė visų darbų, kuriuos ji atliko, ir
atliko to bu lai iki paskutinės detalės. Jos su manumo
dėka „Grandinėlė” galėjo apkeliauti pasaulį. O
„Grandinėlės” šokėjai – kurių buvo kelios kartos ir
šimtų šimtai – ne tik garsino Lie tu vos
vardą lietuvišku šokiu, bet ir kū rė
draugystes, krovė nuostabių prisimi-
nimų kraičius, pasiliekančius vi sam
gyvenimui.

Susirgus vyrui, Aleksandra rū pes -
tingai jį slaugė ir globojo namuo se. No-
rėdama jam išrūpinti nuolatinę medi-
cininę priežiūrą, ji pardavė Cle velande
esančius namus ir sugrįžo kartu su juo
į Lietuvą, kur gyveno iki pat vyro mir-
ties 1998 metais. Retas asmuo likęs vie-
nas senatvėje ir be savo namų, ryžtųsi
vėl iš naujo kurti gyvenimą. Alek-
sandra tai padarė. Ji grįžo atgal į Cle-
velandą ir, susiradusi kuklų butą, jame
gyveno sava ran kiškai beveik iki pa-
skutiniųjų dienų, kai susirgo ir buvo
paguldyta į ligoninę. 

Aleksandra domėjosi viskuo, vi -
suomet mielai padėjo visiems, kas pra -
šė pagalbos – ar patarimu, ar fi nansine
parama. Jos protas buvo švie sus, nuo-
taika visuomet giedra, niekuomet ne-
siskųsdavo. Ji džiau gėsi artimųjų
draugyste, bend rauda ma asmeniškai ar palaiky-
dama ryšį telefonu. Valandos praleistos kartu grei-
tai prabėgdavo, nes po kalbiai vi s uo  met buvo įdo-
mūs, turiningi, pilni įžvalgų. 

Paskutiniuosius du gyvenimo mėnesius Alek-
sandrai teko išbūti li goninėje ir slaugos namuose. Ji
kantriai laukė paskutiniųjų dienų ir sakė: Liudas iš-
ėjo anksti, o man dar teko gyventi taip ilgai be jo. Dė -
ko ju Dievui už visas Jo man suteiktas malones. Esu
dėkinga visiems, kurie mane glo bojo. Jei kurį nors iš
jū sų užgavau – atsiprašau.

Aleksandra buvo sutvarkiusi vi sas gyvenimo
pabaigos detales, nu rodžiusi laidotuvių Mišių ir
atsisvei kinimo eigą. Kai kelias dienas prieš mirtį
meldėmės kartu, perskaičiau jai laidotuvių Mišių
skaitinius ir maldas. Ji pati užvedė „Dievas mūsų
prieglauda ir stiprybė” ir „Sveika Marija” giesmes,
ir jas kartu sugiedojome. Kas pažįstate Aleksandrą
Sa gienę ir prisimenate jos nepaprastą ištvermin-
gumą nenustebsite – nors jėgų labai mažai buvo ir
balsas ne stiprus, ji vis vien visus giesmių posme-
lius tyliai ir lėtai išgiedojo – ir visiškai į toną...

Lapkričio 15 d. laidotuvių Mišios Clevelando
Šv. Kazimiero bažnyčioje pagal a. a. Aleksandros
norą buvo pa prastos ir be solistų. Ji buvo para šiusi:
Išleiskite mane pomirtiniam gy ve nimui melsdamiesi
už mano ir pa si ilgto Liudo sielas. Palydėkite mus

giedodami mudviejų gyvenimo baž nyčios giesmes.
Susirinkusieji kar tu giedojo visiems pažįstamas
tradi cines lietuviškas giesmes, Mišių skaitinius
skaitė Nijolė Rukšėnienė, Živilė Vaitkienė ir Eglė
Laniaus kienė. Klebonas Juozas Bacevičius pa sakė
gražų pamokslą prisimindamas velionės tylų ir gilų
tikėjimą, jos nuolatinę giedrią nuotaiką, jos nu-
veiktus didžius darbus ir pasiaukojimą tėvynei.

Po Mišių Lietuvių namuose vyko priešpiečiai ir
velionės pagerbimas. Namų vedėjos Rūtos Degutie-
nės rū pesčiu didžioji salė buvo gražiai pa puošta,
ant stalų plačiai išstatyti įvairiausi eksponatai –
nuot raukos, albumai, laikraščių iškarpos – iš Liu do
ir Aleksandros Sagių vadovaujamos „Grandinėlės”
veiklos. Greti ma me kambaryje iš ekrano skambėjo
koncertų įrašai ir salėje sklido muzika. Susirinku-

sieji su įdomumu apžiū rinėjo nuotraukas, dalijosi
prisiminimais. 

Pagerbti a. a. Aleksandrą Sagie nę išsirikiavo
eilė jos draugų bei su ja dirbusių asmenų. Įvadinį
žodį ir biografiją skaitė Živilė Vaitkienė. Po to – LR
garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, „Gran-
dinėlės” vardu – Eglė Laniauskienė, draugė Aldona
Stem pužienė, Čikagos „Grandies” šokių gru pės ir
Cleve lando „Švyturio” šo kių grupės žodį skaitė Auš-
rinė Šir vinskienė, „Exul tate” choro vadovė Rita
Kliorienė, draugė Aniceta Gied raitienė, a. a. Alek-
sandros seserų Lie tuvoje atsiųstus žodžius per-
skaitė Živilė Vait kienė.

Velionės sesers Rūtos žodžiai gra žiai atskleidė
mielosios a. a. Alek sandros Sagienės asmenybę: Vi-
sada prisiminsime jos meilę, toleranciją, gerumą,
nuoširdų rūpinimąsi kiek vie nu. Pasigesime jos ilgų,
paguo džian čių, padrąsinančių, nuraminan čių po -
kalbių telefonu. Pati ji niekada nesi skundė, nede-
javo, dėliojo ateičiai ne pa darytus darbus. Ji mums vi -
siems gyvenimo išminties, tvirtumo pavyz dys. Ji nu-
tiesė Gerumo tiltą į visą mū sų šeimą.

Aleksandros palaikai bus nuvežti į Lietuvą am-
žinam poilsiui Vilniaus Antakalnio kapinių meni-
ninkų kal ne lyje, šalia gyvenimo draugo ir vyro
Liudo. Lai ji amžinai ilsisi Gerojo Ga nytojo globoje
ir ramybėje.
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Lietuva – JAV: 11–2
Lietuviai bokso ringe nepasigailėjo amerikiečių

DAINIUS RUŽEVIČIUS

JAV mėgėjų K–1 bokso federaci-
jos rengiamame bokso turnyre
Lie tuvos bokso rinktinė įspū-

dingu rezultatu 11:2 „sumušė” JAV
boksininkus. Pirmąkart Pasaulio lie-
tuvių sporto centre, Lemonte, dvi pra-
ėjusio savaitgalio dienas vykusiame
Lietuvos bok so rinktinės ir Illinojaus
(JAV) valstijos pajėgiausių boksi-
ninkų susitiki me lietuviai, iš trylikos
dvikovų lai mėdami net 11, neleido
abejoti savo pranašumu ringe.

Pirmąją pergalę šeštadienio po -
pietę prasidėjusiame bokso turnyre
Lietuvos komandai padovanojo iki 60
kg (132 svarai) svorio kategorijoje ko -
vojęs Edgaras Skurdelis, kuris vien-
balsiu teisėjų sprendimu įveikė mek-
sikiečių kilmės Kevin Martinez.

Tuoj po šios kovos į ringą žengęs
kitas Lietuvos rinktinės narys Gytis
Vaitkus (60 kg/132 svarai) turėjo pri-
pažinti Deuone Johnson pranašumą.

Įveikti savo varžovo nepavyko ir
Artūrui Filipovičiui (75 kg/165 sva -
rai), kuris nusileido juodaodžiui ame -
rikiečiui Keneth Bragg. Kaip parodė
tolesni įvykiai ringe, šis pralaimėji-
mas Lietuvos bokso komandai buvo
paskutinis šiame dvi dienas vyku-
siame bokso turnyre.

Dar tą patį vakarą, gausiai palai -
komi išeivijos lietuvių sirgalių, mūsų
šalies boksininkai iškovojo 5 pergales
ir galutinai palaužė JAV komandos
boksininkus.

Tomas Pivoriūnas (75 kg/165 sva -
rai) ringe nepasigailėjo Diono Hen -
derson, o Vitalijus Volkovas (81 kg/178
svarai) nugalėjo Tiany Joe Zhn. Ringo
teisėjas po kovų rankas į viršų kėlė ir
abiems Lietuvos rinktinės sunkiasvo-
riams (virš 91 kg/200 svarų) – Eugeni-
jui Tutkui ir Tadui Ta mašauskui. Pir-
masis nugalėjo Nick Mazurek, o ant-
rasis – Victor Roman.

Pagrindinėje Lietuvos – JAV bok -
so turnyro kovoje Londono olimpinių
žaidynių prizininkas Evaldas Pet raus -
kas (64 kg/141 svarai) pademonstravo
savo jėgą ir aršioje kovoje ringe nu-
kovė Miguel Canin.

Savo jėgą Lietuvos boksininkai

pademonstravo ir antrąją varžybų die -
ną: visi penki ringe kovoję lie tu viai
iškovojo pergales ir padėjo galu tinai
sutriuškinti JAV bokso komandos na-
rius.

Įveikęs Deuone Johnson, antrąja
pergale Čikagos bokso ringe džiau gėsi
Edgaras Skurdelis, dvigubomis per-
galėmis bokso sirgalius apdova no jo ir
Tomas Pivoriūnas (nugalėjo Keneth
Bragg), Eugenijus Tutkus (įveikė Va-
lentino Morgan) ir gražiu stiliumi
amerikietį Chriss Kimble nugalėjęs
Evaldas Petrauskas. Su per gale į na-
mus sugrįžo išvakarėse pirmąją dvi-
kovą pralaimėjęs Gytis Vaitkus – jis
įveikė Kevin Martinez.

Į ringą lipo ir boksą
garsinę asmenys

Šis bokso turnyras skirtas pažy -
mėti 80-ąsias žymių Lietuvos lakūnų –
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą bei mūsų šalies
bokso 90-ečio metinas. Tad šia proga,
bokso turnyro metu, vyko šaunių
mūsų lakūnų žygdarbį įamžinusi pa -
ro da, kurią visiems bokso gerbėjams
dovanojo LR generalinis konsulatas
Čikagoje. 

Aršias boksininkų kovas stebėjo
ir LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas. Jis pasveikino vi -
sus bokso turnyro dalyvius su gražia
švente ir palinkėjo visiems įdomių
akimirkų bokso ringe.

Neliko nepastebėti ir boksui nu -
sipelnę asmenys, kuriems organiza-
toriai įteikė atminimo medalius. Kar -
tu su gausiu būriu boksą garsinusių
žmonių ringe buvo pagerbti Čikagoje
gyvenantis profesionalus boksinin kas
Donatas Bondorovas bei garbingo am-
žiaus 88 metų sulaukęs Vytau tas Mar-
kevičius, kuris dar 1948 me tais daly-
vavo Vokietijoje vykusioje tremtinių
bokso Olimpiadoje, o į var žybų vietą
Lemonte atvyko iš India nos valstijos.

Asmeniniais prizais bei padėkos
raštais buvo apdovanoti ir šio turnyro
organizatoriai – Rimantas Šala viejus,
Linas Kevličius, Rimvydas Otruške-
vičius, Svajūnas Masilionis, Aurimas
Matulevičius ir Dainius Ruževičius.

Jiems prizus įteikė Lie tuvos bokso fe-
deracijos vadovai. Savo ruožtu orga-
nizatoriai liko dėkingi visiems šio pir-
mąkart vykusio bokso  turnyro rė-
mėjams, kurių pagalba pa vy ko sklan-
džiai suorganizuoti šį rengi nį.

Per sportą tikisi nutiesti tiltus 
tarp išeivijos ir Lietuvos

Lietuvos bokso rinktinės vado -
vas, Lietuvos edukologijos universi-
teto sporto ir sveikatos fakulteto de -
ka nas Audronius Vilkas teigė:
„Esame labai dėkingi sulaukę pa-
kvietimo da lyvauti šiame Lietuvos ir
Amerikos komandų bokso turnyre.
Jis buvo pui kiai organizuotas. Turny -
re dalyvavo pakankamai aukšto lygio
Illino jaus valstijos boksininkai, ku-
rie su darė rimtą konkurenciją mūsų
rink ti nės nariams, o organizatoriai
pasi rūpino, kad savaitę Čikagoje
viešėju si Lietuvos bokso federacijos
delegacija patirtų kuo daugiau malo-
nių įspūdžių – besilankydama žy mio -
se išei vijos lietuvių sostinės vietose,
susitikdama su išeivijos lietu vių ben-
druomene, susipažindama su gen. LR
konsulato veikla. Asmeniškai esame
dėkingi konsului Marijui Gu dynui ir
konsulato darbuotojams už šiltą pri -
ėmimą.

Tikimės, kad ir ateityje užsimez -
gę šilti ryšiai ir toliau plėtosis ir leis
mums dar ne kartą sugrįžti į Čikagos
bokso ringą, o JAV sportininkams su -
sitikti atitinkamo lygio kovose.

Džiaugiamės, kad čia gyvenantys
trečiosios emigrantų kartos atstovai
aktyviai propaguoja sporto sąjūdį
tarp išeivijos lietuvių, įtraukdami ir
kitų tautų sportininkus. Organizuo -
dami tokio pobūdžio renginį šie žmo -
nės negaili nei asmeninio laiko, nei
lėšų. Už tai esame jiems dėkingi. Ma -
nome, kad sportas, neturintis sau ly -
gių žmonių bendravime, yra tinka-
miausia priemonė tiesti tiltus tarp
išei vijos ir Lietuvoje gyvenančių
tautie čių. 

Savo ruožtu, Lietuvos bokso fe de -
racija kviečia atvykti Illinojaus bok -
sininkus dalyvauti Dano Poznia ko –
pirmojo Lietuvos olimpinio čempio -
no bokso turnyre, kuris vyks 2014 m.
kovo mėnesį Lietuvos edukologijos
universitete, kuriame jis mokėsi ir
baigė.”

A. Vilkas pasidžiaugė, kad šiame

turnyre dalyvavo net 3 Lietuvos bok -
so rinktinės nariai – Evaldas Pet -
rauskas, Tadas Tamašauskas ir To -
mas Pivoriūnas, kurie yra Lietuvos
edukologijos universiteto sporto ir
sveikatos fakulteto studentai.

Lietuvos teisėjų kolegijos pirmi -
ninkas Anatolijus Kriukovas pa si -
džiaugė nuostabiai suorganizuotu
turnyru ir pažymėjo, kad pirmąkart
vykęs Lietuvos ir JAV boksininkų tur-
nyras yra istorinis įvykis. Kalbė -
damas apie teisėjų darbą akylai tei -
sėjų veiksmus stebėjęs A. Kriukovas
teigė, kad teisėjavimas šiame turnyre
buvo itin objektyvus. Amerikiečiams
teisėjams talkino ir lietuvis bokso tei -
sėjas Algirdas Majauskas. 

Kartu su minėtais svečiais iš Lie-
tuvos, šios šalies bokso komandą vi-
zito Čikagoje metu lydėjo Lietuvos
bokso federacijos (LBF) viceprezi-
dentas Paulius Zabielskas, LBF gene -
ralinis sekretorius Antanas Arėška,
LBF vyr. treneris Stanislavas Miži -
gurskis bei olimpinės rinktinės tre -
neris Vladimiras Bajevas. 

Įdomu tai, kad net keturi iš minė -
tų LBF delegacijos narių Čikagoje
lan kėsi ir 2007 metais, kai čia vyko
Pasaulio bokso čempionatas. Tuomet
jame bronzos medalį Lietuvai iško-
vojo boksininkas Daugirdas Šemio-
tas. Tuometinis jo komandos draugas
Donatas Bondorovas gyvendamas Či -
kagoje ir toliau sportinių aukštumų
siekia profesionaliame bokso ringe.

Aukcione olimpiečio bokso 
pirštines nusigvelbė mergina...

Antrąją bokso varžybų dieną, po
pergalingos E. Petrausko kovos buvo
surengtas aukcionas, kurio metu visi
bokso turnyre apsilankę žiūrovai ga-
lėjo laimėti pirmojo Nepriklau so mos
Lie tuvos olimpinio prizininko Evaldo
Petrausko bokso pirštines su autog-
rafu. 

Pasiūliusi aukščiausią – 600 dole -
rių sumą šį unikalų prizą laimėjo ir
visiems vyrams nosį nušluostė Jurgi -
ta Jančauskaitė, kuri 1996 metais gro -
žio konkurse „Miss Lietuva” buvo no-
minuota „II Vicemiss” ir „Miss Foto”
titulais.

Džiaugdamasi laimėtu prizu bei
bendra fotografija ringe su bokso
pirštinių autoriumi, J. Jančauskaitė
atviravo, kad aukciono piniginę sumą
būtų kėlusi, kad ir iki 1,000 dolerių.
Bet pakilti iki tos kartelės jai nepri-
reikė...

P.S. Visą bokso turnyro foto ga -
leriją galite rasti internete:
h t t p : / / w w w. f l i c k r. c o m / p h o -
tos/110288877@N03/sets/

Lietuvos rinktinės treneriai – S. Mižigurskis (viduryje) ir V. Bajevas (dešinėje) sveikina savo
auklėtinį E. Petrauską su iškovota pergale – pirmąja Čikagos bokso ringe.

G. Kevličiūtės nuotraukos

Lietuvos bokso delegacijos vadovai bei turnyro organizatoriai pagerbė bokso veteraną,
88 metų Vytautą Markevičių, kuris stebėti boksininkų kovų atvyko iš Indianos valstijos.
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LIETUVA IR PASAULIS

Vito Luckaus kūryba pristatyta Vilniuje

Popiežius Pranciškus įkūrė komitetą kovoti su
vaikų lytiniu išnaudojimu

Spaudimas Ukrainos valdžiai didėja 

New Yorke – garsiausia Kalėdų eglė

Vilnius (ELTA) – Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje gruodžio 5 d. ati-
daryta Žemaičių Krikšto 600 metų su-
kakčiai paminėti skirta paroda „Že-
maičių krikšto ženklai”. Gegužės mė-
nesį pradėta rodyti pirmoji paroda
buvo skirta Žemaičių vyskupijos isto-
rijai, o ši – prisiliesti prie liaudies
meno, prie pačių žemaičių tikėjimo,
kurį jie išreiškė meno kūriniais. Sim-
boliškai parodą atidarė liaudies an-
samblis, atlikdamas Žemaičių Kalva-
rijos kalnų giesmę. Parodos atida-
ryme dalyvavęs Telšių vyskupas Jo-
nas Boruta, SJ teigė, kad procesijų vė-
liavos buvo naudojamos iškilmingose
Žemaičių Kalvarijos atlaidų procesi-

jose ir yra senesnės nei dabartinė Že-
maičių Kalvarijos katedra. Vyskupas
džiau gėsi, jog vėliavos vėl matomos,
nes pastaruoju metu jos gulėjo ne-
naudojamos bažnyčios palėpėje, ir
niekas jomis nebesidomėjo. Pasak ga-
nytojo, meno dirbiniai liudija, kad
liaudis skaitė vyskupo M. Valančiaus
knygas, gilinosi į tikėjimo tiesas ir
taip atsirado atvaizdai ant puošnių
procesijų vėliavų. Jos liudija, kad pro-
tėvių tikėjimas, Bažnyčios istorijos ir
šventųjų gyvenimų pažinimas nebuvo
toks primityvus, kaip gali atrodyti. Iš
kitų Lietuvos regionų Žemaitija išsi-
skiria ir liaudies medžio raižiniais. 

Atidaryta paroda „Žemaičių krikšto ženklai”

Įteikta Kalbos premija

Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-
dentui Viktorui Janukovyčiui spau-
dimas didėja į šalį atvykus Vokietijos
užsienio reikalų ministrui Guido Wes-
terwelle, kuris Kijevo nepriklauso-
mybės aikštėje susitiko su eurointeg-
racijos šalininkais. JAV valstybės sek-
retorius John Kerry taip pat teigė, kad
ukrainiečiai nusipelnė galimybės pa-
sirinkti savo ateitį. Trys buvę Ukrai-
nos prezidentai – Leonidas Kravču-
kas, Leonidas Kučma ir Viktoras Juš-
čenka – taip pat pareiškė paramą pro-
testams prieš vyriausybę dėl spren-
dimo nepasirašyti Asociacijos sutar-

ties su Europos Sąjunga. G. Wester-
welle buvo atskridęs į Kijeve rengia -
mą Europos saugumo ir bendra -
darbia vimo organizacijos susitikimą.
Kijevo Nepri klausomybės aikštėje jis
susitiko ir pasikalbėjo su protestuo-
tojais. G. Westerwelle į aikštę atėjo
pės čiomis. Jį lydėjo opozicijos vado-
vai: bokso čempionas Vitalijus Klyč -
ko, kuris šiuo metu treniruojasi Vo-
kietijoje, ir A. Jaceniukas. Protestuo -
to jai tebelaiko užėmę Nepriklauso-
mybės aikštę ir Kijevo miesto admi-
nistracijos pastatą.

Washington, DC (URM info) –
Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis, kaip pir mi nin kau -
jančios ES valstybės ir kaip šalies, ku -
ri pripažįsta Holodomorą kaip geno-
cidą, atstovas gruodžio 4 d. buvo pa-
kviestas oficialiai pradėti Holodomo -
ro paminklo statybas JAV Kongreso
kai mynystėje Washingtone, šalia pa-
minklo Komunizmo aukoms. Ukrai-
niečių ir lietuvių tautas vienija ne tik
bendra istorija, bendros kovos už lais -
vę, tačiau ir bendra ateitis suvieny-

toje Europoje. Tiek lietuviai, tiek uk-
rainiečiai, kaip kankinių tautos, ge-
rai supranta, kad už savo laisvę reikia
kovoti kiekvieną dieną ir kad ji nėra
duotybė. Kiekviena lietuvių ir ukrai-
niečių karta turi kovoti dėl laisvės ir
žmogaus orumo – šiuo metu ES pir-
mininkaujanti Lietuva prieš kurį
laiką šį mūšį laimėjo, tačiau šiandien
atėjo Ukrainos laikas laimėti savo
mūšį už ateitį ir laisvę, – sakė ambasa -
dorius. 

Pradėtas paminklas Holodomoro aukoms

Piliečių teisinis raštingumas yra nepakankamas

Vilnius (ELTA) – Daug žmonių
apie teisinius dalykus sprendžia tik
iš to, ką yra skaitę ar girdėję iš ži nias -
klaidos, teigė Advokatų tarybos pir-
mininkas Leonas Virginijus Pa pirtis,
atkreipdamas dėmesį į nepakankamą
teisinio raštingumo lygį Lietuvoje. Jo
manymu, teisinis raštingumas yra
kritęs. Daugelį dalykų žmonės su-
pranta skaitydami spaudą, girdėdami
per radiją ar iš televizijos ekranų, bet
realiai nežino daugelio dalykų. Pasak
Advokatų veiklos priežiūros institu-
cijos vadovo, siekiant, kad  padėtis pa-

sikeistų, reikėtų dar mokyklose pra-
dėti aiš kinti teisinius dalykus. L. V.
Papirtis tvirtino, kad Lietuvos teisi-
ninkų draugija tam tikrus žingsnius
žengė, buvo teisinių pagrindų dėsty-
mas, o dabar tie dalykai yra iškritę iš
dėmesio. Advokatų tarybos pirminin-
kas iškėlė ir problemas, susijusias su
teisinės pagalbos teikimu tiems as-
menims, kurie dėl finansinės padėties
neišgali pasisamdyti ad vokato. Šiuo
metu šalyje yra 2,000 praktikuojančių
advokatų ir 1,000 advokato padėjėjų.  

Vilnius (Alkas.lt) – 2013 m. Kal-
bos premija Nacionalinėje filharmo-
nijoje Vilniuje buvo įteikta informati-
kui Gintautui Grigui. Seimo Litua-
nistikos tradicijų ir paveldo įprasmi-
nimo komisija nusprendė šių metų
premiją informatikui, fizinių mokslų
daktarui G. Grigui skirti už taisyk-
lingos lietuvių kalbos taikymą visose
kompiuterinėse priemonėse ir pla-

čiausiai naudojamų kompiuterinių
programų lietuvinimą. Kalbos vakare
filharmonijoje koncertavo Kauno
valstybinis choras, dalyvavo aktoriai
ir muzikantai. Kalbos premija tei-
kiama nuo 2004 m. Apdovanojimas
skiriamas už neatlygintinai padary-
tus darbus puoselėjant lietuvių kalbą,
lituanistinius tyrimus ir lituanistinį
paveldą. 

New York (ELTA) – Prie Rocke -
fellerio centro New Yorke įžiebus, ko
ge ro, garsiausią pasaulyje Kalėdų
eglę, mieste oficialiai prasidėjo Ka-
lėdų sezonas. Dešimtys tūkstančių
žmonių gruodžio 4 d. vakarą stebėjo
spektaklį, kai eglė tradiciškai sužibo
daugiau kaip 50,000 švieselių. Kai
New York meras Michael Bloomberg
paspaudė mygtuką ir taip uždegė spal-

votas lemputes, susirinkusi minia
prapliupo džiaugsmu. Prie Rockefel-
lerio centro Kalėdų eglė iš kil mingai
įžiebiama nuo 1933 m. Tai yra viena
mėgstamiausių New Yorko kalėdinių
tradicijų. Šiais metais papuošta maž-
daug 23 metrų aukščio eglė atgabenta
iš Connecticuto valstijos. Manoma,
kad ją iki sausio 7-osios kasdien aplan -
kys 750,000 žmonių. 

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po -
pie žius Pranciškus įkūrė komitetą,
kuriam patikėta kovoti su vaikų lyti-
niu išnaudojimu Katalikų Baž nyčioje
ir padėti nukentėjusiems vaikams.
Apie tai pranešė Bostono arkivysku-
pas Sean O’Malley, vienas iš aštuonių
pontifiko įkurtos Kardinolų tarybos
narių. „Iki šiol būdavo susitelkiama į
juridinę sritį, tačiau labai svarbi čia

yra pastora cinė veikla. Popiežius dėl
to labai susirūpinęs”, – sakė kardino-
las. Pats popiežius Pranciškus tvir-
tina, kad spręsti vaikų seksualinio iš-
naudojimo problemą yra gyvybiškai
svarbu Bažnyčios patikimumui. Šios
sa vai tės pradžioje popiežius išreiškė
užuojautą daugeliui lytinio išnaudo-
jimo aukų visame pasaulyje, nuken-
tėjusių nuo kunigų.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Gruo -
džio 6 d. Nacionalinėje dailės galeri-
joje atidaryta paroda „Siūlau naują
pasaulį. Vito Luckaus fotografijos ret-
rospektyva” pristato lietuvių foto -
menininko Vito Luckaus kūrybą.
Dauguma kūrinių tik po dvide šimties
metų sugrįžo į Lietuvą iš JAV, kur yra

saugomas fotografo archyvas. Vitas
Luckus (1943–1987) – vie nas reikšmin-
giausių XX a. II p. Lietuvos fotografi-
jos meno kūrėjų, nutiesęs tiltą tarp
tradicijos ir avangardo. Jis jautė fo-
tografijos išsekimą ir bandė ją atkurti
dokumentalizmo darbuose.

Parodos atidarymas Vilniuje.                                                                          M. Ambrazo nuotr.

V. Luckus. Baškirijoje, 1981.
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Liko ir tremties kelio prisimini-
mai. Iš Lietuvos nelaimėliai
buvo varomi pa vasarį, balan-

džio pabaigoje. Vežimuose vežėsi mais-
to, vaikus, senelius, o visi kiti ėjo pės-
ti. Dienomis keliaudavo, naktimis ap-
sistodavo pailsėti, paganyti arklių. Po
mėnesio pasiekė Kazachų stepę, kur
tremtiniai buvo perskirti į dvi dalis.
Apsisto ję prie Malaja Uzen upės įkū-
rė Černapadinės kaimą, kita tremtinių
dalis įsikūrė už 30 km, Tolovkos kaime.
Pirmuosius metus gyveno išsikasę
žemines. Sumaišę šiaudus su riebia
priemolio žeme greit išmoko statyti
trobesius. Žemė buvo trąši, gerai de-
rėjo javai, jei tik užteko drėgmės. 122

Černapadinės lietuviai likimu da-
lijosi su Pavolgio vokiečiais, gyvenu-
siais tik (!) už 200 kilometrų. Ten nau-
jakuriai pirko metalą, medį, įvairius
įrankius ir kt. Kiek vėliau lietuviai pa-
sistatė ir bažnyčią (1934 m. ji buvo pa-
versta grūdų sandėliu). Ekspedicijos
surinktais duomenimis 1902 m. Čer-
napadinėje buvo 102 lietuvių sodybos,
jie turėjo bažnyčią ir kunigą. Greti-
moje Tolovkoje gyveno apie 60 šeimų
ir 25 šeimos – Litovkoje. 123 Nors iš anų
laikų mūsų nepasiekė tremtinių ra-
šytų šaltinių, tačiau liko po šimtmečio
apsilankiusios ekspedicijos įspūdžiai,
kurie bent iš dalis atspindi lietuviškojo
pasaulio tolybes, užsispyrusį patva-
rumą, o galiausiai primena tuo pačiu
metu, bet visai kitomis aplinkybėmis
panašiame peizaže – toli Teksaso dy-
kynėse – įspaustas lietuvių pėdas:

Černapadinė buvo už 50 km į pie-
tus nuo Jeršovo. (...) Plačiai išvažinėtas
kelias ėjo tiesiai per kviečiais apsėtus
laukus, kurių nesimatė nei pradžios, nei
pabaigos. Aplinkui nebuvo nei sodybų,
nei medžių. Vien stepė, tik žali laukai
ir skaidri saulė. Baigiant važiuoti įdu-
boje pasimatė medžių viršūnės ir ne-
trukus drėbtinių molinių namų virti-
nės. Mus išlaipino prie ūkio kontoros,
kur mums buvo paskirtas būstas ir
maitinimas. Apgyvendino mus Marijos
ir Jono Kuosų (surusintai Kosso) šei-
moje, vidury kaimo. Šypsodamiesi mus
priėmė šeimininkai, abu lietuviai, kal-
bantys gražia uteniškių šnekta. Mums
gyventi buvo paskirtas gerasis trobos
galas, kur viskas tviskėjo švara ir tvar-
ka. Blizgėjo rusvai dažytos grindys, sie-
nos baltutėlės, lovos švarutėlės, aukš-
taitiškai paklotos. Du langai išėjo į
gatvę. Apavas buvo paliekamas prie-
angyje. Šiuose namuose paprastai buvo
apgyvendinami visi ūkio svečiai. 124

Šiandien sunku ištirti, kur slypė-
jo esminiai lietuvių tvermės šaltiniai,
nors būtų pravartus palyginimas tų
procesų, kurie rutuliojosi XIX a. ant-
roje pusėje tarkim, Brazilijos džiung-
lėse, Teksaso lygumose ir Rusijos Už-
volgio stepėse su sikūrusių lietuvių
kaimų ir viensėdžių erdvėje. Medžia-
gos stygius čia neleis išsi skleisti vaiz-
duotei, tačiau tam tikras emocinis
lietuvių pasaulio ribų ir gyvenimų
vaizdinys vis tiek išliks stiprus. Šian-
dien istorija darosi jau ir tas įspūdis,
kuris 1963 metais kilo jauniems lietu-
vių mokslininkams, Sovietų Sąjun-
gos gilumoje aptikusiems tą egzotišką
dramatiškos lietuvybės salą:

Apskritai viskas mums ten buvo
neįprasta. Kaimo centras atrodė kaip
kaž kokia tvirtovė. Iš abiejų gatvės pu-
sių ėjo beveik aklina aukšta mūro sie-
na. Įva žiuoti į kiekvieną kiemą buvo pa-
darytos aukštos suveriamos durys ir
mažesni varteliai – įeiti. Kiemą sudarė
ūkiniai pastatai (svirnas, tvartas, kluo-
nas ir kt.), sujungti aukšta mūro tvora,
siena, kuri saugojo žmones ir gyvulius
nuo alkanų stepių vilkų ir dulkių. Tik
mūsų šeimininkų kiemas buvo per-

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

tvertas svirnu ir vir tuve į gerąjį ir
prastąjį (gyvulių) kiemą, kuris turėjo at-
skirą išėjimą. Ten iš mėšlo buvo gami-
namas (džiovinamas ir pjaustomas)
kuras. Šulinius kasė susidėję keli gy-
ventojai. Dalis stipresnių ūkininkų ir
savo kieme turėjo išsikasę šulinius, ku -
riuos stropiai saugojo nuo dulkių. Pro
kaimo pakraštį tekėjo nemažas upokš-
nis, vadinamas Malaja Uzen’. 125

Prievartinės tremties ir savano-
riško persikėlimo motyvai labai para-
doksa liai susipina XIX a. antrojoje
pusėje pakilus lietuvių migracijos ban-
gai. Vals tietijos gyvenimo tyrimai lei-
džia piešti ne itin romantišką vaizdą.
Pirmiausiai 1867–1869 metų įvykiai
parodo, jog lietuviai buvo net labiau
linkę atsisveikinti su savo gimtine,
negu rusų administracija jiems leido.
Jei ne valdžios draudi mai, lietuvių
pasaulis būtų dar labiau išsiplėtęs į
Azijos platybes. Būtent rusų siekimas
vengti didelių masinių ju dėjimų truk-
dė tūkstančiams lietuvių pabėgt iš
gimtųjų vietų. Štai istoriko Leono Mu-
levičiaus atkurtas iškalbingas 1868 m.
liepos mėnesio įvykis:

Zarasų apskrities taikos tarpinin-
kas S. Semionovas pakvietė atvykti į Ro-
kiš kį jam priklausančių valsčių vals-
tiečius, norinčių sužinoti persikėlimo /į
Sibirą/ sąlygas Susirinko apie 500 Pan-
dėlio, Rokiškio, Skapiškio, Čedasų, Kvet-
kų ir kitų valsčių valstiečių. Jie ėmė rei-
kalauti, kad taikos tarpininkas duotų
jiems leidimus persikelti. Kai jis bandė
aiškinti persikėlimo taisykles, valstiečiai
ėmė šaukti, kad jis ir kiti valdininkai
esą papirkti dvarininkų, nenorinčių

netekti darbininkų. Tai kos tarpininkas
numetė miniai raštą susipažinti su per-
sikėlimo taisyklėmis. Pats su pristavu
pasislėpė nuovados būstinėje. Tada
valstiečiai susirinko prie nuova dos.
Kai pristavas norėjo juos išvaikyti, jį
primušė. Pristavas pagrasino šautuvu.
Minia jį nuginklavo, išlaužė nuova-
dos duris ir išmetė į kiemą visus ten lai-
komus iš gyventojų konfiskuotus šau-
tuvus. Primušė Rokiškio viršaitį ir ki-
tus pareigūnus. Neramumai truko nuo
8 val. ryto iki 9 val. vakaro. Miniai va-
dovavo kariuomenėje atitarnavę vals-
tiečiai… 126

Rusų raporto žodžiai aprašo tik
vieną iš daugelio panašių nutikimų.
Buvo ir dar egzotiškesnių, tų pačių
metų rudenį galėjusių nustebinti net
visko mačiusius žandarus: ko ne šim-
tą Sibiran susiruošusių lietuvių šeimų
jie sulaikė Daugpilio geležinkelio sto-
tyje ir per prievartą grąžino atgal.
Caro administracija net buvusi pri-
versta labiau varžyti vidinio kilnoji-
mosi laisvę, apsunkinti pasų išdavimą

ir trumpinti jų galiojimo terminus. Ta-
čiau savanoriško persikėlimo mastai
rude niop dar labiau išaugo. Istorikai
yra išaiškinę net penkis sujudimo epi-
zodus, ku rie baigėsi ištisų minių su-
laikymu kelyje ir prievartiniu sugrą-
žinimu.

Aprašyti epizodai kažkiek klibina
bendrą viešpataujančio lietuvių isto-
rinio pasakojimo polinkį Sibiro erdves
sieti tik su prievarta ir katorgos var-
gais. Aišku, tam yra emocinis pa-
grindas. Per prievartą ten būdavo iš-
tremiami sąmoningiausi, patriotiš-
kiausiai nusiteikę ir labiausiai pasi-
turintys lietuviai. Tokie žmonės yra ir
labiausiai prieraišūs prie savo gimti-
nės ir aplinkos. Sėkmingieji nemeta ke-
lio dėl takelio. O už kokią nors bausmę
netekę gimtinės, patyrę traumą ir pa-
likę savo kančių pėdsakus, jie geriau
išlieka istorinėje atmintyje.

Kita vertus, apsišvietęs ir laik-
raščius (įskaitant nelegalią lietuvių
spaudą) skai tęs XIX a. pabaigos lietu-
vis galėjo visai neblogai orientuotis
tame tautos išsibars tyme. Štai Tėvynės
sargas ir juo sekęs Varpas duoda žinią
apie naujai atsiradusius lietuvių kai-
mus Mogiliovo gubernijoje. Tiesa, tai
gal istoriškai ir sava lietuvių erdvė –
buvusios LDK baltarusiškos žemės, bet
XIX a. pabaigoje tai jau tikrai artimo-
sios diasporos vieta. Buvo primenama,
kad Mogiliovo gubernijoje yra dau giau
kaip 10 000 lietuvių, gyvenančių ant
nusipirktų bajoriškų žemių.

Pirma kokių 20 metų atsigabenę ir
sudėtinai nusipirkę nuo ponų dvarus,
iš sidalino žemę ir gyvena sodžiais, visą
ūkės būdą vesdami lietuviškai. Namie
visi kalba lietuviškai, girdi lietuvišką
kalbą ant miesto ulyčių. Laikosi di-
džioje vieny bėje, jausdami tikėjimo ir
tautystės sąryšį. Nėra girdėtas dalykas,
kad kas iš jų būtų priėmęs pravoslavi-
ją, arba kad kas būtų priėmęs mote-
rystės stovį su žmogyste pravoslavų ti-
kėjimo... 127

123. Vidugiris, Aloyzas. Apie pirmąją ekspediciją į Černa-
padiną. Šiaurės Atėnai, 2007 12 27, nr. 830.

124. Ten pat.

125. Ten pat.

126. Jučas, Mečislovas; Mulevičius, Leonas; Tyla, Anta-
nas. Lietuvos valstiečių judėjimas 1861–1914 metais, p. 48.

127. Iš lietuviškų laikraščių. Varpas, 1897, kovas–balandis,
nr. 2, p. 30.

Bus daugiau.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Iš karto reikia pasakyti, kad su gerbiamu pa-
šnekovu nesame pažįstami. Jei jis Kriaučiūno
pavardę ir yra girdėjęs, tai, be abejo, būtų ryšys

su mano sūnumi Aidu, kuris dirba biochemiku
Lilly Pharmaceutical bendrovėje ir yra paskelbęs
daug mokslinių straipsnių. Dr. Dainius Ma čikėnas
nuo 2006 m. yra Vertex Pharmaceuticals bendro-
vės, įsikūrusios Cambridge, MA mokslinis bendra-
darbis. 

– Ačiū už sutikimą pasikalbėti su nepažįstamu
„Draugo” bendra darbiu. Spėju, kad apie laikraštį „Draugą”
esate girdėjęs, gal net jį prenumeruojate?

– Apie „Draugo” laikraštį, žinoma, girdėjau,
nors neprenumeruoju. Iš patirties žinau, kad ir
„Draugas”, ir „Times”, ir „The Economist” guli
laukdami tinkamo laiko skaitymui, kurio neatra-
dus tenka juos išmesti, ir kartu bandyti atsikratyti
su tuo su sijusių sąžinės priekaištų. Kai randu mi-
nutę ar tiesiog noriu paskaityti, lendu į interne-
tinį „Draugo” puslapį.

– Internete perskaičiau, kad Jūs 1993–1994 m.
studijavote Aarhus University, o bakalaurą  iš chemijos ga-
vote Vilniaus universitete. Po to, 1995–1999 m. studijas
tęsėte Case Western Reserve Uni versity ir ten gavote
daktaro laipsnį.  Atsiprašau, bet aš net ne ži nau, kur yra
tas Aarhus University?

– Aarhus, nors ir nežinomas Lie tuvoje, yra ant-
ras pagal dydį Danijos miestas, turintis gražų ir
gerą universitetą, į kurį ir nusileidau – beveik lygiai
taip pat nežinodamas, kur toks miestas ir universi-
tetas yra. Iš karto po Lietuvos nepriklausomybės at -
ga vimo Skandinavijos šalys ypatingai stengėsi pa-
remti naujas nepriklausomas valstybes. Tuo metu
mokiausi che mijos Vilniaus universitete ir skel -
bimų lentoje pamačiau kvietimą dalyvauti kon-
kurse Danijos Švietimo ministerijos stipendijoms
studijoms Danijoje gauti. Viena iš sąlygų buvo
anglų arba danų kalbos mokėjimas. Mano studi-
juojama kalba mokykloje ir universitete buvo vo-
kiečių, tačiau, būdamas naivus optimistas, ap si -
ėmiau pramokti anglų kalbos per porą sa vaičių, li-
kusių iki konkurso ir pa bandyti įrodyti, kad turė-
čiau šią stipendiją gauti. Po ranka pakliuvo ru sų
kalba leistas anglų kalbos pra džiamokslis. Manau,
kad komisiją įtikino ne mano anglų kalbos, bet che-
mijos žinios ir entuziazmas. Dar viena iš konkurso
sąlygų buvo konkreti pavardė profesoriaus, priim-
siančio lietuvį studentą po savo sparnu. 1993 metais
tokių ryšių studentai neturė jo, bet padėjo profeso-
rius Eugenijus Butkus, turintis pažįstamų Aarhus
universitete... Taip keleto palankių ap linkybių dėka
ir atsidūriau Aar hus universitete.

– Po mokslų Vilniuje atvykote į Cleveland, OH. Ko-
kiomis ap lin kybėmis?

– Į Case Western universitetą Clevelande pate-
kau jau sąmoningiau, tikslingiau. Grįžęs iš Danijos
tęsiau studijas chemijos fakultete Vilniuje siekda-

mas magistro laipsnio. Tai bu vo 1994 metai. Tuo
metu mokslai ne labai kam buvo galvoje, nes ne-
buvo kuo net namų apšildyti ir benzino į mašinas
įpilti. O mokslas – dalykas brangus. Kaip tik tuo
metu parašė anksčiau į JAV išvažiavęs mokytis Eu-
genijus Urniežius, ragindamas pa bandyti įstoti į
Case Western Re serve University doktorantūrą.
Įsto jau, iš da lies ir asmeninės Eugeni jaus reko -
mendacijos dėka. Jau pas kui teko su prasti labai
aiškiai, kaip svarbu yra turėti už tave laiduojantį ar
rekomenduojantį žmogų. Pradžia buvo labai sunki,
nors tuo metu to nesupratau, arba pasistengiau už -
mirš ti. Pinigų bilietui į JAV neturėjau iš ko pasi -
skolinti (padėjo George Soros įkurtas Atviros Lie-
tuvos fondas), Eugenijus Urniežius priglaudė pir-
moms savai tėms savo mažame bu telyje, vyresnės
kartos Algis Gedris paprotino
praktiškais išgyvenimo klau-
simais ir pa rūpino darbą sa-
vaitgaliais kompiuterių tai-
symo dirbtuvėlėje, kad galė -
čiau prisidurti kelis dolerius
prie sti pendijos ir išlaikyti
šeimą (netrukus iš Lietuvos at-
skrido 1 metukų duk relė Urtė
su mama). Iki šiol su kompiu-
teriais draugauju – daug jų esu
iš narstęs. Labai padėjo ir Lie-
tuvių Fon das – visados šiltai
prisimenu visus tuos gerus
žmones ir orga nizacijas, padė-
jusius įsitvirtinti.

Visa kita – tiesiog daug
daug dar bo, šiek tiek sėkmės ir
daug nesėkmių laboratorijoje.
Laikausi tos nuo monės, kad
doktorantūros esmė nėra kaž-
kokie ypatingi kitiems neprieinami suvokimai ar
žinios, bet daugiau mokėjimas spręsti problemas ir
ne susmukti, kai dešimt kartų iš eilės eksperimen-
tai atveda į akligatvį, ir tenka ieškoti kito kelio. Ir
tie pasiekimai gali būti saldžiai rūgštūs: viena
mano sėkmingai pritaikytų ir išpopuliarintų che-
mikų rate reakcijų prieš porą metų stipriai sužalojo
North western University (Chicago, IL)  dok torantą.
Jis bandė mano reakciją panaudoti daug kartų pa-
didinęs reagentų kiekius, ko pasekoje įvyko spro-
gimas. Iki šiol jaučiuosi nesmagiai dėl šio atsiti-
kimo.

– Ar ten gyvenant teko susipažinti su vietiniais lie-
tuviais? Kokie prisiminimai iš tų dienų?

– Žinoma. Vienas lygmuo yra lietuviški telki-
niai, kitas – bendravimas su konkrečiais lietuviais.
Jau iš oro uosto mane pasiėmė antrosios bangos
lietuvis Algis. Klimų šeima išnuomavo namą pa-
lankiomis sąlygo mis. Savaitgaliais įdarbindavo Ju -
ris Čiurlionis, taip padėdamas šeimai išsilaikyti.
Vytenis Čiurlionis davė kal nų slidinėjimo pagrin-
dus bei tempdavosi slidinėti. Visko nesuminėsi. La-
bai šilti prisiminimai. Atsidėko davau kitiems, kuo
galėjau, pvz., sutvarkydamas vyresniosios kartos

lie tuvių kompiuterius, mokydamas nau dotis jais.
Na, o bendravimas su Bendruomene irgi buvo įdo-
mus, pri si menu su šypsena. Tai buvo laikai, kai
naujabangiai lietuviai dar sunkiai rasdavo bendrą
kalbą su ankstesnių bangų JAV lietuvių organiza-
cijomis, nesutapdavo tikslai, trūko pa sitikėjimo, to-
dėl nesusi pratimų būdavo. Kartą su šeima dalyva-
vome Fron to Bičiulių stovykloje Dainavoje, kur
buvo suorganizuotas „Vakaras su naujabangiais
studentais”, t. y. mu mis. Sutrikau, kai buvau pa-
prašytas papasakoti, kaip komunistai užnuo dijo
man sąmonę, ir ar tikiuosi atsigauti įkvėpęs laisvės
oro Amerikoje. Tokie nesusipratimai yra normalus
reiškinys griaunant sienas tarp kar tų, socialinių
santvarkų, kul tūrų skir tumų. Buvo daug gerų norų,
ke tinimų. Gera matyti, kad dabar jau beveik nesi-
mato dirbtinų pasidalinimų į „jūs” ir „mes”. Ma-
nau, kad vi sos kartos ir bangos turi bendrų sie kių.
Reikia grįsti Bendruomenės gy venimą tuo, kas jun-
gia, o ne tuo, kas skiria. 

– Jūsų biografijoje minimi Ann Arbor ir Livonia adre-
sai Mi chigano valstijoje. Tad buvome be veik kaimynai. Ko-
kie buvo Jūsų ryšiai su tomis vietovėmis? 

– Baigiant doktorantūrą, pasiūlė darbą vaistų
kompanijoje Ann Arbor, MI, kuri netrukus buvo
nupirkta Pfizer kompanijos. Ten 6 metus už siėmiau
kristalografija, kristalų inži nerija, kvantiniais-me-
chaniniais skaičiavimais, apskritai, organine fizi-
kine chemija – viskuo, kas galėtų pagerinti kuriamų
vaistų tirpumą ir kitas fizines savybes tam, kad kuo
didesnis procentas vaisto patektų į kraują jums pra-
rijus tabletę.

– Grįžkime prie Jūsų moks linio darbo. Kur dabar dar-
buojatės ir kas yra Jūsų mokslinio darbo centre? Kaip tai
galėtumėte paaiškinti apie chemijos mokslus neišmanan-
čiam, kaip, pvz., man? Ar turite įsipareigojimų kaip profe -
so rius, dėstytojas?

– Pfizer užaugau kaip specialistas, tačiau ilgai-
niui ši gigantiška, dau giau nei 100,000 žmonių tu-
rinti kompanija pradėjo priminti Tarybų Sąjungą,
kur kairė ranka nežino, ką veikia dešinė, ir niekas
už nieką neatsakingas. Persikėliau gyventi į Bos to -
ną, kur biotechnologijų sritis verda, ugnį kūrenant
talentingais Harvar do, MIT, Tufts, ir kitų universi-

tetų profesoriais bei auklėti-
niais. Ten man buvo patikėta
su grupe moksli ninkų įkurti
organinio kietojo kūno fiziko-
cheminę laboratoriją. Mes įga -
linome vaistams „Incivek” ir
„Kaly deco” išvysti pasaulio
šviesą. „Inci vek” atsisakė
vaistų gigantas „Elly Lilly”,
kaip „neįmanomo išvystyti”
dėl ypatingai mažo molekulės
tirpu mo ir todėl negalinčios
patekti į mū sų kraujo apytaką
suvalgius tabletę. Užsiimėme
gana fundamentalia termodi-
namika ir kristalų inžinerija,
stipriai išvystėme taip vadi-
namą ko-kristalų technologiją.
Užbaigiau šį darbą.  Jaučiu,
kad padariau tai, ko atėjau su-
kurti. Laikas ieškoti naujų iš-

šūkių. Galvoju susitelkti į nano technologijas, kurių
tikslas – tikslingai transportuoti vaisto mole kules
į jų veikimo vietą (tarkime vė žinį aug lį), taip padi-
dinant efekty vumą ir sumažinant nepageidaujamus
šalutinius poveikius. O mano dėstymas apsiriboja
fotografijos pa mokomis kasmetinėje „Meno 8 die -
nos” stovykloje Neringoje, Vermont valstijoje. Įdomi
idėja ateičiai – ačiū.

– Ar turite ryšių su Lietuvos mokslininkais? Kokie tie
ryšiai?

– Palaikome ryšius, padedame vieni kitiems pa-
siekti to, ko kiek vie nas savo srityje siekiame. Ką tik
Bostone viešėjo Lietuvos mokslo ir privataus sek-
toriaus biotechnologijų delegacija, buvo organi-
zuota Lietu vių biotechnologijų diena. Pakvie čiau
delegaciją apsilankyti ir „Ver tex” kompanijoje, už-
megzti ryšius su verslo vystymo žmonėmis, tikintis,
kad iš to išsivystys naudingi tarpusavio santykiai.
Dr. Daumantas Matulis skaitė paskaitą apie savo
biofizikinės termodinamikos laboratorijoje atlie-
kamus tyrimus. Yra ir tolesnių bendradarbiavimo
planų, kurių daugelis turbūt nepavyks, bet vienas
kitas gal ir pavyks. Susikaup sime tiems, kurie pa-
vyks.                                                        Nukelta į 13 psl.

Dr. Dainius Mačikėnas: 

„Laikas ieškoti naujų iššūkių.”

Dainius Mačikėnas. Jono Kuprio nuotraukos
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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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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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



– Vėl grįžtu prie interneto, nes ten su
Jumis šiek tiek susipažinau. Mano malo-
niam nustebimui, ten esate cituojamas
maždaug taip: „Būdamas mokslinis tyri-
nėtojas dienos metu, kitu laiku aš  suvedu
meną su technologija, fotografija ir kom-
piuterine grafika, stengda masis padaryti
mokslą ir tyrimus daugiau vaizdingais”.
Praplėskite šią mintį.

– Jau kuris laikas jaučiu susidve-
jinimą, vidinį potraukį užsiimti me -
nu, mokslu, programavimu, vizuali -
za cija ir dar daugybe dalykų – sąra šas
ilgokas. Būtų viskas gerai, lavin čiau
visus įmanomus smegenų pusrutu-
lius ir kampelius, jei paroje būtų dau-
giau valandų. Mano saliamoniš kas
sprendimas buvo tarpinis varian tas –
sankirta tarp menų, matemati kos ir
kompiuterinės grafikos. Pvz., sukū-
riau kompiuterinę programą, kuri
gali paversti nuotraukų biblioteką ar
video klipą į jūsų pasirinktos nuo-
traukos/paveikslėlio mozai ką, pa-
keisdama mažus nuotraukos ga -
balėlius kadrais iš video klipo, tin-
kančiais pagal spalvą ir šviesumą.
Taip sukurtas didžiulis plakatas per-
nai reklamavo Vilniuje ir Kaune vy -
kusį baleto spektaklį ir pritraukė jau-
nimo dėmesį. Kuriu ir trimačius ob -
jektus, pagrįstus fotografija, juvely-
rika, ir apšvietimo dizainą – pagal
nuotaiką. 

– Tai esate ir fotografas? Kaip tas po-

mėgis ar pašaukimas derinasi su Jūsų
moksliniu darbu ir laisvalaikiu, jeigu tokio
dar turi te?

– Sunku pasakyti, kas yra foto -
grafas. Neseniai nusprendžiau ne -
siekti profesionalaus fotografo karje-
ros, tačiau džiaugtis šiuo menu, kaip
saviraiškos terpe, nepririšant savęs
prie reikalo kas mėnesį už dirbti tam
tikrą sumą pinigų. Foto grafuoju be-
veik išimtinai žmones. Sėkme laikau
fotosesijas, kada pavyksta parodyti
žmogaus tikrumą, o kartais pavyksta
net atskleisti žmogų tokį, kokio pats
veidrodyje nematė – kartais sulaukiu
tokių komplimentų, labai jais džiau-
giuosi. Mėgstu stumti modelius už jų
komforto zonos ribų, taip pažindina-
mės ir pažįstame patys savo ribas.

– Gyvenime turime pašauki mus, dar-
bus bei pomėgius. Taip pat esame dalis vi-
suomenės, prasi dedančios nuo šeimos ląs-
telės. Ką norėtumėte skaitytojams pasakyti
apie savo šeimą?

– Darbų, draugų, sunkumų ir po-
mėgių sūkuryje stengiuosi kas dieną
iš naujo priminti sau, kad nėra tik-
resnės užuovėjos, saugesnės vie tos,
nei sava šeima, savas žmogus. Stengia -
mės sukurti ir išlaikyti tokią šeimą,
kur gali būti savimi, idealiu atveju –
sukurti net ir visą savo auten tišką pa-
saulėlį.

– Daug ką palietėme. Ačiū už susipa-
žinimą ir pasidalinimą savo gyvenimo aki-
mirkomis!   

�  Moteris ieško vyresnių žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kal -
ba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
nevairuoja. Tel. 773-797-8990.

�  Išnuomojamas 4 mieg., 2 vonių namas
Romeoville rajone. Naujai atremontuota vo-
nia ir virtuvė. Yra skalbykla, 2 automobilių
garažas, didelis aptvertas kiemas. 
Tel. 224-659-0611.

�  Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel.  773-709-5990.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

�  57 metų moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
rioje valstijoje. Dokumentai, patirtis. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 708-673-7236.

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

�  56 m. moteris, medikė, ieško pagyvenu-
sių žmonių ar ligonių priežiūros daro su gy-
venimu. Legalūs dokumentai.
Tel. 630-873-0756.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 708-691-6996.

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

2013 GRUODŽIO 7, ŠEŠTADIENISDRAUGAS 13

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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.

,,Surašymas” Nr. 25 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PAGALVĖLĖ.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 25  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Vincas Briedis, Racine, WI

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. 

DĖMESIO! 

Perku Lietuvoje žemę, mišką. Gali

būti ne iki galo sutvarkyta nuosavy-

bė. Tel. 630-340-9604

Dr. Dainius Mačikėnas

Atkelta iš 11 psl.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

2013 METAI
GRUODIS

Gruodžio 7–8 d.: kasmetinė Pasau-
lio lietuvių centro Kalėdinė mugė. Šeš-
tadienį, gruodžio 7 d., 9:30 val. r. – 4:30
val. p. p. ir sekmadienį, gruodžio 8 d.,
10:30 val. r. – 3:30 val. p. p. 

Gruodžio 8 d., sekmadienį: nuo
11:15 val. r. iki 2 val. p. p. kalėdinė mugė
Apreiškimo bažnyčios salėje (70 Have-
meyer Street, Brooklyn, NY 11211). 

– Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke
(2745 W. 44th St., Chicago, IL) 10 val. r.
Mišiose giedos solistė iš Lietuvos Sandra
Vaitiekūnienė, jai akompanuos koncert-
meisterė Svajonė Geleželienė. Po pamal -
dų – kavutė parapijos salėje.

– Jaunimo centro tradiciniai pietūs.
1 val. p. p. – Mišios Jėzuitų koplyčioje,
giedos Margarita ir Vaclovas Momkai.
2:30 val. p. p. – akademinė dalis ir meni -
nė programa, 3:30 val. p. p. – pietūs. 

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos choro ir vaikų choro ,,Vyturys”
ka lėdinis koncertas Pal. Jurgio Matulaičio
bažnyčioje, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, IL. Pradžia – 1:30 val. p. p. 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (Marquette Parke) po 11 val.
ryto šv. Mišių – kalėdinė eglutė parapijos
salėje. Gruodžio 8 ir 15 d. konferencijos
kambaryje veiks Liucijos Einikienės ju-
velyrinių dirbinių paroda.

Gruodžio 9 d., pirmadienį: Rasos
Allan Kazlas režisuotas spektaklis ,,A
Child Is In The House” bus rodomas 7:30
val. v. Adresas: TADA! Theater,  15  W
28th Stre et, 2nd floor, New York, NY
10001. Įėjimas nemokamas.

Gruodžio 10 d., antradienį: Lietuvos
Dukterų draugijos St. Petersburgo (FL)
skyriaus valdyba kviečia nares ir viešnias
į kalėdinį skyriaus susirinkimą ir pa-
bendravimą 2 val. p. p. Lietuvių klubo
ma žojoje salėje.

Gruodžio 11 d., trečiadienį: St. Pe-
tersburgo (FL) Lietuvių klubo valdyba
kviečia nares atvykti į klubo virtuvę 10
val. r. ,,didžiajam kūčiukų kepimui”. Ben-
dras darbas, gera nuotaika ir gardžios
ka vos puodelis. Laukiame visų!

Gruodžio 13 d., penktadienį: 7 val.
v. Baltijos jėzuitų plėtros projekto tary ba
visus kviečia į vakarą ,,Jėzuitų gimnazijos
šiandien ir rytoj” Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439). Dalyvaus Lietuvos ir Latvijos jė-

zuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ.
Daugiau informacijos tel. 630-243-6234
arba rašykite el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com.

Gruodžio 14 d., šeštadienį: 5 val. p.
p. Draugo fondo pirmininkės Marijos Re-
mienės naujos knygos ,,Mūsų likimai

Amerikoje: asmenybių portretai” su-
tiktuvės ,,Draugo” redakcijoje, 4545
W. 63 gat vėje Čikagoje. Pabendravi-
mas ir šventinės vaišės. 

– Madisono   ir  Vilniaus  susigi-
miniavusių miestų komitetas ir ,,Žai -

bo” šokėjai  2 val. p. p.  kviečia  į  Kūčių
šven tę  Lake Edge Lutheran Church,
4032 Monona  Dr.,  Madison,  WI.  Su neš -
tiniai Kūčių patiekalai. Atvyks Kalėdų se-
nelis. 

Gruodžio 14–15 d.: 11 val. r. – 6 val.
v. Rasos Pranckūnaitės darbų paroda
First Annual American Fine Craft Show
Brooklyn Museum of Art, 200 Eastern
Parkway, Brooklyn, NY 11238. 

Gruodžio 15 d., sekmadienį: 2 val.
p. p. Santa Maria del Popolo parapijos
koplyčioje, 116 N. Lake Street Munde-
lein, IL – lietuviškas prieškalėdines šv.
Miš ias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas ir
Gediminas Keršys. Po Mišių – pabendra-
vimas parapijos salėje prie kavutės. Tel.
pasiteirauti: 847-244-4943.

– Akademikų Skautų sąjūdžio Čika-
gos Filisterių skyriaus kalėdinė sueiga
vyks PLC posėdžių kambaryje, 14911
E.  127th St., Lemont, IL (iškart po 11 val.
r. šv. Mišių). Visi ASS nariai kviečiami da-
lyvauti. Skambinkite A. Sakalaitei tel.
630-243-6302 arba rašykite el. paštu:
ausreles@comcast.net

– 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje PLC Moterų ren-
ginių komiteto rengiamos tradicinės Kū-
čių vaišės. Registruotis prašome PLC raš-
tinėje arba tel. 630-257-8787.

– Po 11 val. r. šv. Mišių Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje Mar-
quette Parke – bendras Kūčių stalas pa-
rapijos salėje. Stalus užsisakyti tel. 773-
776-4600 (Audra).

– Po 10 val. r. lietuviškų Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje Brighton Parke (2745 W.
44th St., Chicago, IL), parapijos salėje
choristai ruošia Kalėdinį suneštinį po-
būvį. 

– New Yorko Maironio lituanistinė
mokykla, Apreiškimo parapija ir LSS skau-
tai New Yorke po 10 val. r. lietuviškų šv.
Mišių Apreiškimo bažnyčioje kviečia į ka-
lėdinę šventę, kuri vyks Mt. Carmel baž-
nyčios salėje (Havemeyer Str. ir North
8th Str. sankryža, Brooklyn NY 11211,
netoli ,,L” ir ,,G” traukinių stotelių: Lori-
mer Str. ir Metropolitan Ave.). Pradžia –
11 val. r. Malonėkite bilietus įsigyti iš
anksto pas Raimundą Šližį – Apreiškimo
parapijoje po šv. Mišių arba pas  Nidą
An  geliadis – Maironio mokykloje. Dau-
giau informacijos el. paštu: vilkau 72@
gmail. com. 

– Edvardo Gervicko lituanistinė mo-
kykla ir Rochesterio Lietuvių Bendruo-
menė kviečia visus į kalėdinę eglutę ir
tradicines Kūčias. Šventė įvyks 1 val. p. p.
Seton Catholic School Gym 165 Rhinec-
liff Dr. Rochester, NY 14618.  Registruo-
tis pas  R.  Juodeikienę:  585-377-7281 re -
gi na_juodeikiene@yahoo.com. I. Ber-

goltz: 585-410-4247 irmunda@ yahoo.
com ar ba N. Lelis: 585-368-0566 mail -
to:jn lelis@hotmail.com.

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį: 12
val. p. p. St. Petersburgo (FL) Lietuvių
klu bo valdyba rengia kalėdinę mugę su
priešpiečiais. Galėsite įsigyti įvairių ska-
numynų ir dovanėlių. 

Gruodžio 21 d., šeštadienį: 7 val. v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje, 6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje
– Lietuvių meno ansamb lio ,,Daina -
va” chorinės muzikos koncertas ir ap -
mąs tymai Advento ir Šv. Kalėdų proga
,,Naktį gimė kūdikis”.

– Nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p. Lino li-
tuanistinės mokyklos kalėdinė eglutė Lat-
vių salėje, 11705 3rd Ave. NE, Seattle,
WA. Daugiau informacijos suteiks Inga
Da bašinskaitė: Ingad_@hotmail.com.

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

– 11:30 val. r. 4-ojo Advento sek-
madieninės pamaldos su Šv. Vakariene
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
pa rapijoje (St. James-Tėviskės Church
5129 Wolf Road Western Springs, IL
60558). Sekmadieninės mokyklėlės prog-
ramėlė ir kalėdinė šventė. Tel. 1-708-
229-2795, el. paštas: teviskes.parapija
@gmail.com

– Gruodžio 24 d., antradienį: 5 val.
p. p. Lietuvių evangelikų liuteronų ,,Tė viš -
kės” parapijoje (St. James-Tėviskės
Church 5129 Wolf Road Western Springs,
IL 60558) Šv. Kūčių vakaro pamaldos žva-
kių šviesos ir arfos muzikos aplinkoje.
Gruodžio 25 d. 11:30 val. r. Šv. Kalėdų
pa maldos.

– Lietuvių klube (St. Petersburg, FL)
5 val. p. p. valdyba rengia Kūčių vakarie -
nę. Vietas užsisakyti pas Laimutę Alvara -
do tel. 727-360-1064.

Gruodžio 26 – sausio 1 d.: Dainavos
stovyklavietėje Michigan valstijoje vyks
Ateitininkų Žiemos kursai. Kursus lanko
gimnazistai iš visų JAV. Bostono ateiti-
ninkai parems gyvenančius New England
valstijose ir norinčius šiuose kursuose
dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kvie-
čiami kreiptis į vieną iš šių ateitininkų:
Mirga Girniuvienė; mgirnius@hot mail.
com, Tomas Girnius; tomasgirnius@
gmail.com arba Andrius Kazlauskas; and-
rius_namie@yahoo.com.

Gruodžio 31 d., antradienį: 8 val. v.
Naujųjų metų sutikimas PLC, Lemonte, IL.
Programoje – R. Zubreckaitė, J. Vitavi-
čius ir ,,The Barefoot Hawaiian”. Dau-
giau informacijos tel. 630-257-8787 arba
el. paštu: www.lcenter.org. 

– 8 val. v. Naujųjų 2014 metų metų
sutikimas Šv. Kazimiero parapijos didžio-
joje salėje, 3855 Evans St. Los Angeles,
CA. Vietas užsisakyti tel. 323-360-7786
(Ričardas). 

– 8 val. v. Naujųjų metų sutikimas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL. Programoje – R. Dambrauskas, DJ Do -
na tas ir grupė ,,Sandalai”. Informacija
tel. 773-776-4600.

2014 METAI
SAUSIS

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

Sausio 10 d., penktadienį: 6:30 val.
v. Lietuvių verslininkų sambūris (Lithua-
nian Chamber of Commerce) kviečia į
renginį ,,Kaip pradėti verslą Amerikoje”
Balzeko muziejuje, 6500 South Pulaski
Road, Chicago, IL 60629. Dalyvaus advo -
ka tas Vytenis Kirvelaitis, dirbantis ben-
drovėje ,,Grant Thornton LLP”. Kviečiami
dalyvauti nariai, verslininkai, o ypač tie,
kas domisi naujo verslo pradėjimo gali -
my bėmis. 

Sausio 15–19 d.: lietuviška opera
,,Have a Good Day” bus rodoma HERE,
145 6th Avenue, New York, NY, 10013.
Kompozitorė – Lina Lapelytė. Daugiau in-
formacijos: http://prototypefestival. org/
shows/  listing/ http://prototypefesti-
val .org/show/have-a-good-day/#
sthash.sRaKYOAi.dpuf

VASARIS
Vasario 8 d., šeštadienį: 4:30 val. p.

p. Lietuvos Nepriklausomybės dienos mi -
nėjimas Latvių salėje 11705 3rd Ave. NE,
Seattle, WA.

Vasario 9 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
IL, organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”
kviečia visus į susirinkimą, kuriame bus
perskaitytas metinis veiklos pranešimas.

KOVAS
Kovo 15–20 d.: kasmetinė ŠAL-

FASS/ALGS slidinėjimo kelionė šiemet bus
Jackson Hole, WY. Daugiau informacijos
suteiks E. Mickus: Edmickus1@ aol. com

Kovo 16 d.: 12:30 val. p. p. – ,,1863
– tautos tragedija”. Vaidybinis sukilimo
pristatymas PLC, Lemonte, IL. Rengia
Korp! Giedra.

•••
Maironio mokykla organizuoja lietu-

vių kalbos kursus suaugusiems. Pamokos
vyksta nuo 9:30 val. r. iki 12 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre, konferencijų kam-
baryje. Dėl išsamesnės informacijos skam-
binkite MLM tel. 630-257-0888 ar ba rašy-
kite el. paštu: gmisiuniene@ maironis.org

Organizuojame bilietus į krepšinio
varžybas, vyksiančias 2014 m. sausio 5 d.
tarp Miami ,,Heat” ir Toronto ,,Raptors” ir
2014 m. kovo 16 d. tarp Miami ,,Heat” ir
Houstono ,,Rockets”. Po pirmų varžybų –
susitikimas su J. Valančiūnu, po antrų – su
D. Motiejūnu. Bilietų kainos pra sideda
nuo 45 dol. Skambinkite Arvydui tel. 561-
574-0024.

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių
cent  re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
su sirin ki mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau
infor ma ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite
redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi -
cago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija
@drau gas.org. 
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

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 

,,Draugą” atminkime savo testamente.

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

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

A † A
ALGIS KAUPAS

Mirė 2013 m. lapkričio 28 d., Santa Monica, CA.
Gimė 1926 m. balandžio 4 d. Kaune. Baigė Kauno Jėzuitų gim-

naziją.
Studijavo University of  Illinois, Urbana Champaign ir baigė

mechanikos inžinerijos bakalauro laipsniu.  Dirbo aeronautikos
srityje TRW ir Hughes Aircraft firmose.

Sekė įvykius Lietuvoje ir dažnai ten keliavo prieš ir po nepri-
klausomybės atgavimo.

Nuliūdę liko: žmona Liuda, sūnus Julius su žmona Marna, jų
vaikai Natalia ir Kasparas, sūnus Natas su žmona Elizabeth;
brolio a. a. dr. Juliaus Kaupo sūnus Algis su žmona Ann Drinan,
duktė Jūratė Cass su vyru Bob Cass bei kiti giminės JAV, Austra -
lijoje ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas su velioniu bus privatus.
Vietoje gėlių, šeima pageidautų aukas skirti velionio mėgsta-

mos organizacijos „Saulutės” konkretaus vaiko rėmimo progra-
mai, 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439.

Nuliūdusi šeima

A † A
GRAŽINAI VITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų, LTSC tarybos
pir mininką dr. ROBERTĄ VITĄ, dukrą ALIDĄ
VITAI TĘ-DOW, anūkus SOFIĄ, PAULIŲ, ANDRIŲ ir
kitus šei mos narius, gimines bei artimuosius.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro taryba ir valdyba

A † A
MAMOS

netekus, ROBERTUI VITUI ir jo šeimai, ALIDAI VI -
TAI TEI-DOW ir jos šeimai, nuoširdžią užuojautą
reiš kiame ir liūdime su jumis.

Miglinų ir Matučių šeimos

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.
Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus, prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados..

Mielam draugui
A † A

ALGIUI KAUPUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo -
jau tą žmonai LIUDAI, sūnums JULIUI ir NATUI su
šei momis, svainei RŪTAI RAKUTYTEI ir kitiems
gi mi nėms.

Mindaugas ir Ina Petokai
Tulė,Tusė, Mikas Petrušiai

Tina Udrienė (Petrušytė)
Leopoldas ir Nijolė Trečiokai 
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 11 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą,
kur  matysite filmą apie  Sūduvos jotvin-
gių, giminingų dzūkams ir visiems mums,
baltams, žemes dabar lenkų valdomoje
teritorijoje. 

� Gruodžio 14 d. šeštadienį: 5 val. p. p.
Draugo fondo pirmininkės Marijos Remie-
nės naujos knygos ,,Mūsų likimai Ameri-
koje: asmenybių portretai” sutiktuvės
,,Draugo” redakcijoje, 4545 W. 63 gatvėje
Čikagoje. Pabendravimas ir vaišės. Atvy-
kite, atsinešdami su savimi šventinę nuo-
taiką!

� Į ,,Dainavos” kalėdinį koncertą šešta-
dienį, gruodžio 21d. iš Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos (14911 127th Street,

Lemont, IL) į Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo bažnyčią vyks autobusas. Kviečiame
užsiregistruoti Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje  tel. 630-257-5613 arba
matulaitismission@gmail.com. Bilietus
bus galima įsigyti ir kalėdinėje mugėje
PLC gruodžio 7 ir 8 d. (prie misijos arba
,,Dainavos” stalo), taip pat sekmadieniais
po 9 val r. ir 11 val. r. ir 6 val. v. Mišių bei
šiokiadieniais misijos raštinėje. Autobu-
sas išvažiuoja iš PLC 5:30 val. p. p.  ir
grįžta į PLC 10:30 val. v. arba anksčiau.
Kaina – 15 dol. 

� Esame dėkingi už jūsų skambučius ir
laiškelius, prisimenant įdomiausius šias
metais ,,Drauge” išspausdintus straips-
nius. Balsuokite toliau! Balsuokite visi!
Tel.: 773-585-9500, el. paštas: redakcija
@draugas.org.

Daiva ir Arvydas Barzdukai,
gy venantys Falls Church, VA, dar
metams pratęsė „Draugo” garbės
prenumeratą. Nuoširdžiai dėkoja-
me, kad mus skaitote. 

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747Traffic & 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

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

Tel. 708-349-0348.

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

Kviečiame į 
Naujųjų Metų sutikimą-karnavalą

nuo 9 v. v. iki 3 v. r. 
Rito’s Coffee kavinėje –

su gyva muzika, šokiais ir skania vakariene. 
Galima atsinešti savo gėrimus.  Kavinės adresas: 

4116 Southwest Hwy, Hometown, IL 60456
Skambinkite ir užsisakykite vietas Naujametiniam vakarui

tel. 708-424-1555
Kaina asmeniui tik $70. Vietų skaičius ribotas.


