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Graži Sutvirtinimo 
šventė – 7 psl.

Sujudimas sengirėje – 14 psl.

Gedimino Savickio nuotr.

Marijonų Amerikoje gyvavimo šimtmečiui
Padėti lietuviui neatitrūkti nuo savo tautos kamieno

Arkiv. Jurgis Matulaitis sutinkamas Čikagos stotyje.
1926 m. birželio 16 d. 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Tęsiame pasakojimą apie lietuvių kultūrai ir lie-
tuviams daug nusipelniusią vienuoliją. Pirmasis ra-
šinys – apie marijonų vienuolių istoriją Lietu voje
„Pastangos išlikti” – buvo išspaus dintas š. m. spa-
lio 2 d. „Draugo” laidoje. Šis rašinys skirtas mari-
jonų veiklai Jungtinėse Amerikos Valstijo se, kur jie,
gelbėdami vienuoliją nuo tuomet Lietuvą okupa-
vusios carinės Rusijos teroro, buvo priversti įsikurti. 

Į Šiaurės Ameriką marijonai vienuoliai
atvyko jau iš Šveicarijos, kur persikėlė 1911 m.,
traukdamiesi nuo caro valdžios represijų, ir
įsteigė naujokyną. Patyrę, kad Amerikos lie tu-
viams trūksta kunigų, ėmė kurtis Amerikos že-
myne. – 3 psl.

Ramių Visų Šventųjų!

Vilniaus ir Kauno Rotušės aikštėse bei įvai-
riose kitų Lietuvos miestų vietose spalio 30
d. surengta akcija ,,Renkuosi gyvybę”, kurios

metu bus uždegtos žvakutės dėl abortų negimu-
siems ir galintiems negimti kūdikiams. 

Vilniuje ir Kaune iš degančių žvakučių sudėtas
gyvybės medis. Akciją, kuria siekiama telkti ben-
druomenę, neabejingą žmogaus gyvybės apsaugai,
išsaugoti gyvybes, šviečiant ir ugdant visuomenę, pa-
dėti moterims, kurios patyrė abortą arba svarsto apie
jį, organizavo Laisvos visuomenės institutas.

Oficialiame akcijos organizatorių puslapyje gy-

vybe.lt yra skelbiama stulbinanti informacija, iliust-
ruojanti akcijos „Renkuosi gyvybę” svarbą. Pra-
ėjusiais metais Lietuvoje teisės gyventi neteko 5 217
vaikų. Tai 816-a vaikų mažiau, nei 2012 metais. Vis
tik viena iš šešių užsimezgusių gyvybių taip ir ne-
išvydo šviesos. Tai penkis kartus daugiau nei savi-
žudybių, septyniolika kartų daugiau nei aukų auto
įvykiuose. Netekome vaikų juoko, gabių, kūrybingų,
drąsių žmonių. Netekome tūkstančių rankų, kurios
kurtų ir statytų geresnę Lietuvą.

ELTA info

Liepsnelės už negimusius vaikus įsižiebė visoje Lietuvoje 



jiems negailėjo kriti kos. „Veidmainiai, pabaltinti
karstai, viduje pilni puvėsių”, – šitaip vadino žmo-
nes, save laikiusius teisuoliais, bet stokojusius mei-
lės. Ar kartais nebūname ir mes panašūs į šiuos fa-
riziejaus, kai, matydami  nusikaltė lius, alkoholikus,
valstybės turto grobs tytojais ir kitus bloga daran čius,
save laikome teisuoliais? Išmin tinga save lyginti tik
su Jėzumi. Iš min tinga kasdien vakare pasitikrinti
sąžinę ir paklausti savęs, ką šiandien padariau iš mei-
lės Dievui ir artimui.  Ar sutikau Dievą vargšo žmo-
gaus asmenyje?

Kalbėdamas meilės tema, negaliu nepasidžiaugti
tais geraisiais žmo nėmis, kurių sutinku visose pa-
rapijose – kurie be atlygio savanoriauja, darydami
gerus darbus. Tai Caritas žmonės, tai Marijos radi-
jo savanoriai, tai aktyvūs parapijų talkininkai, Ši-
luvos atlaidų savanoriai, jaunimo organizacijų – at-
eitininkų, skautų ak tyvūs dalyviai ir daugelis kitų,
kurie tiesiog spinduliuoja meile ir, darydami gerus
darbus, gražiai įprasmina savo gyvenimą.

Dėl meilės stokos daugelis žmo nių yra nusivy-
lę laisve. Mes iš vienos beširdės santvarkos pateko-
me į kitą panašią, kur viešpatauja konkurencija ir
laimi stipresnis, kur kiekvienas mąsto tik apie savo
verslą ir kur vis kas matuojama tik pinigais. Lauki-
nis kapitalizmas meilę iškeičia į naudą ir jam žmo-
gus tik tiek vertas, kiek neša naudos. Kur išeitis?

Mums reikia irtis į krikščioniškojo tikėjimo
gelmę ir atrasti, kas mūsų tikėjime yra es minga.
Reikia pasinaudoti mums su teikiama galimybe
augti meilėje.

Atkreipkime dėmesį tik į vieną galimybę.
Mes, katalikai, esame įpa reigoti sekmadienį da-
lyvauti Mišio se, tik ne visada suprantame šio da-
lyvavimo reikšmę. Kartais ši pareiga atrodo
sunki. Iš tikrųjų  Mišios yra meilės mokykla. Pir-
miausia dėl to, kad jose yra sudabartinama Jė-
zaus meilės auka ant kryžiaus ir mes pa maitina-

mi Eucharistija – paties Jė aus Kūnu ir Krauju, kad
išėję į gyvenimą tęstume savo asmenines mišias, da-
rydami meilės darbus.

Sekmadienio Mišios yra meilės mokykla dar ir
todėl, kad turime ga limybę pabūti tikinčių ir my-
linčių žmonių bendruomenėje, kurioje visi yra lygūs
ir verti tiek, kiek laikosi meilės įsakymo. Nėra abe-
jonės, kad mus supanti aplinka daug lemia mū sų pa-
sirinkimus. Būtų nedovanotinas apsileidimas, jei še-
šias dienas pra leidę meilės stokojančioje aplin koje
net sekmadienį neišnaudotume progos pabūti tarp
vienminčių ir vieni kitiems gera linkinčių žmonių. 

Popiežius Pranciškus nuolat kal ba apie būti-
numą atgaivinti meilę Bažnyčioje ir šalinti bet ko-
kią nesantaiką ir susiskaldymus. Jis sako: „Ne -
santaika kiekvienoje krikščioniškoje bendruomenėje,
mokykloje, parapijoje, draugijoje, visur, yra labai rim-
ta nuodėmė, yra velnio darbas. Dievas nori, kad bran-
dintume sugebėjimą priimti kitus, atleisti ir mylė-
ti, kad būtume vis labiau panašūs į Jį, kuris yra ben-
drystė ir meilė.” 

Be tikros meilės Bažnyčia liktų šalta ir dabar-
tiniam žmogui nesu prantama bei nepriimtina ins-
titucija. Tačiau meilė viską keičia iš es mės, nes jos
kalbą supranta ir neraštingieji.

Dievo žodis dažnai kalba apie įsa-
 kymą mylėti (Mt 22, 24–30). Pa-
reiga mylėti ne tik Dievą, bet ir

žmogų buvo aiškiai skelbiama jau Se-
nojo Įstatymo knygose. Išėjimo knygo-
je skaitome: „Ateivio neskriausk ir ne-
išnaudok”, „Neskriausk našlės ir naš-
laičio”, „Kai skolini pinigų <...> varg-
šui, nebūk lupikas” (Iš 22). 

Atrodo, net per dažnai Šven taja me
Rašte kalbama meilės tema. Tik riausiai
būtų kalbama rečiau, jei meilė žmogaus gyvenime
būtų ma žiau reikšminga ir jeigu būtų lengva ja va-
dovautis. Deja, patirtis liudija, kad lengviau vado-
vautis savimeile, kuri yra giliai įaugusi į mūsų pri-
gimtį. Protingai mylėti save yra būtina, nes jeigu sa-
vęs nemylėtume ir savimi nesirūpintume, tikriausiai
jau būtu me išnykę kaip kokie dinozaurai. Bėda ne ta,
kad mylime save, bet kad mylime netvarkingai ir dėl
to nema tome šalia savęs kito žmogaus, kuriam rei-
kia mūsų dėmesio bei meilės. Be mylinčių ir gerų
žmonių gyvenimas tampa nepakeliamas. Apie tai kal-
 ba dabarties tikrovė – niekada nebuvo Lietuvoje tiek
daug savižudybių. O juk mylimi žmonės nesižudo.  

Ne mūsų galiai pakeisti žmones, kad jie mylėtų
ir darytų gera, bet esa me atsakingi, kiek patys my-
lime ar meilės stokojame. Todėl neskubė ki me teisti
tų, kurie nesivadovauja mei le, – geriau būkime savęs
pačių teisėjai. Žmonės, kurie nėra pažinę Dievo, pa-
skutiniame teisme bus mažiau at sakingi už mus, ku-
rie tikėjome į Jė zų, už mus mirusį ant kryžiaus, ku-
rie žinojome meilės įsakymą, bet galbūt gyvenome
kaip daugelis, nesirūpindami mylėti ir daryti gera ki-
tiems. 

Evangelijoje dažnai sušmėžuoja žmonių, kurie
laikėsi Įstatymo ir mokė kitus jo  laikytis, tačiau pa-
tys nemylėjo. Tai fariziejai ir Rašto aiškintojai. Jėzus
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New Yorke pagerbtas V. Sidzikausko atminimas

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke at-
stovės – trečioji sekretorė, laikinai einanti kon-
sulato vadovės pareigas, Laura Žiliajevaitė ir

antroji sekretorė Jolanta Vitkauskaitė spalio 30 d. pa-
gerbė New Yorko Mount St. Mary’s kapinėse palai-
dotų teisininko, žymaus Lietuvos diplomato Vaclo-
vo Sidzikausko ir jo žmonos Reginos atminimą.

Vaclovas Sidzikauskas gimė 1893 metais Šiau-
dinės kaime, Šakių apskrityje. Baigęs Veiverių mo-
kytojų seminariją, 1916 m. jis pradėjo teisės studijas
Maskvoje, vėliau jas tęsė Berno universitete, o bai-
gė Vytauto Didžiojo universitete. 1918–1919 m. V. Sid-
zikauskas dirbo Teisingumo ministerijoje skyriaus
vedėju bei departamento direktoriumi. Nuo 1919 m.
spalio mėn. jis pradėjo dirbti Lietuvos diplomatinėje
tarnyboje: 1919–1922 m. – Lietuvos misijos Šveica-
rijoje pirmuoju sekretoriumi bei atstovu, 1922–1931
m. – Lietuvos atstovu, vėliau – įgaliotuoju ministru
Berlyne, o nuo 1925 m. – taip pat Vienoje ir Berne,
1931–1934 m. – įgaliotuoju ministru Londone ir Ha-
goje. Taip pat V. Sidzikauskas 1920–1934 m. (su per-
traukomis) buvo Lietuvos atstovas prie Tautų Są-
jungos, 1931–1932 m. – Lietuvos atstovas Nuolati-
niame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje.

1934 m. V. Sidzikauskas pasitraukė iš diploma-
tinės tarnybos. Jis dirbo bendrovės ,,Shell” Lietuvos
filialo direktoriumi, tuo pat metu Klaipėdos preky-
bos institute dėstė diplomatijos teisę, leido dienraštį
,,Vakarai”, parašė knygas ,,Klaipėdos krašto ūkis se-
niau ir dabar” bei ,,Savo jūros sargyboje”. 1941 m. jis
slapta persikėlė į Vokietiją, tačiau buvo gestapo su-
imtas ir dvejus metus kalintas Soldau ir Osvencimo

koncentracijos stovyklose. Vėliau V. Sidzikauskas gy-
veno Berlyne, o 1950 m. persikėlė į JAV. Jis aktyviai
veikė Lietuvos išlaisvinimo organizacijose: buvo
VLIKO’o užsienio delegatūros narys, jos pirmininkas,
taip pat – Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas, Lie-

tuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime
pirmininkas, vėliau – šio Seimo pirmininkas.

V. Sidzikauskas mirė 1973 m. Čikagoje, palaido-
tas šalia žmonos Reginos New Yorke. 

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr.

Prie V. Sidzikausko paminklo – Jolanta Vitkauskaitė (k.) ir Laura Žiliajevaitė.
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Pirmiausia atvy ko tuomet kuni-
gas, vėliau arkivyskupas, o dabar Pa-
laimintasis Jurgis Matulaitis su dviem
marijonais vienuoliais – kun. Feliksu
Kudirka ir kun. Julijonu Kazaku. Šie
du kunigai liko šioje žemėje ir apsi-
stojo Čikagoje, prie Šv. Mykolo baž-
nyčios šiaurinėje miesto dalyje įstei-
gė religinius na mus, po to persikėlė į
Aušros Vartų parapiją vakarinėje da-
lyje. Taip 1913 m. Amerikoje prasidė-
jo marijonų Amerikos vikariatas. Ofi-
ciali lietuvių marijonų įsikūrimo Či-
kagoje da ta yra 1913 m. rugpjūčio 18 d.

Marijonų vienuoliams buvo nu-
 pirktas namas, atidaryti trys vienuo-
 lynai ir įkurta atskira vienuolių or-
dino provincija. Kai lenkų katalikų
skaitlingų parapijų tikintieji pa si-
 kvietė lenkų marijonus, jie pateko lie-
 tuvių marijonų jurisdikcijon. Rašo ma,
kad 1938 m. jie vyriausiojo vadovo
aktu buvo „išimti” iš lietuvių marijo-
nų jurisdikcijos, ir iš jų sudaryta at-
skira Amerikos lenkų marijonų Šv.
Stanislovo Kostkos provincija.

Kun. Pranas Garšva, MIC, para šęs
knygą apie marijonus (Negęstanti
šviesa. Marijonų veikla Amerikoje.
Leidėjas – prelatas Mykolas G. Kemė-
 žis, ,,Draugo” spaustuvė, Chicago,
1964), cituoja vienuolijos atgaivintojo
kun. Jurgio Matulaičio žodžius, ku-
 riais jis įtaigojo savo sekėjus: „Stenki -
mės pažinti savo gadynę, suprasti ir at-
 jausti savo laikų žmones su jų no rais,
troškimais, siekimais ir tikslais. Kiek-
viena gera mintis tesuranda iš mū sų
pusės pritarimą, kiekvienas geras su-
manymas paspirtį, kiek vie nas geras
darbas ar veikalas palai ky mą ir pa-
gyrimą, kiekviena bėda ar vargas – už-
uojautą ir pašalpą, kiek vie na gi klai-
da tegu į mus atsimuša kaip jūros vil-
nis į uolą, susimuša, apsiskaldo ir
pranyksta, o kiekvienas blogas darbas
ir blogos pastangos sudūžta”. 

Tarp šių sekėjų iš tiesų radosi
daug pasiryžėlių, kurie šventai tar-
navo ne tik Dievui, bet ir žmonėms.
Vie nas iš jų buvo kun. Feliksas Ku-
dirka (1870 m. Nemirų kaime, Griš-
kabū džio parapijoje – 1932 m. Čikago-
je, JAV). Mokėsi Marijampolės gim-
nazijoje. Baigė Seinų kunigų semina-
riją ir 1894 m. buvo įšventintas kuni-
gu. Tarnavo Lietuvoje net aštuonioli-
koje parapijų. 1911 m. išvyko į Švei-
cariją, kur įstojo į marijonų vienuolių
ordi ną. Po dvejų metų persikėlė į JAV
ir 1913–1918 m. buvo Čikagos lietuvių
Šv. Mykolo parapijos klebonas. Jo pa-
 stangų dėka Šv. Mykolo bažnyčios rū-
syje įsteigta spaustuvė, kuri
spausdino religinį žurnalą
„Tikyba ir do ra”. Feliksas
Kudirka dalyvavo stei giant
įvairias katalikiškas organi-
za cijas Amerikoje, bendra-
darbiavo „Ti kyboje ir doro-
je”, „Drauge” ir kt. lie tuviš-
kuose leidiniuose. Palaido-
tas Či kagos lietuvių Šv. Ka-
zimiero kapi nėse.

Atnaujintos vienuolijos
atvyku sieji Amerikon pir-
mūnai kun. Felik sas Kudirka
ir kun. Julijonas Kaza kas
(1886–1960) rado Amerikoje
apie 60 lietuviškų parapijų.
Jų veikla su stiprėjo atvykus
veikliam misionie riui kun.
Vincentui Kulikauskui (1878–
936). Mokslinis savos spaudos
svoris padidėjo, kai 1916 m.
Ameri kon atvyko kun. prof.

P. Būčys (1872–1951). Jis taip pat dirbo
sielovadoje, spaudoje, draugijose, ren-
gė vie šus apologetinius kursus, skelbė
konferencijas, rašė ir leido knygas.
Lie tuvon buvo atšauktas 1921 m.

Marijonų pirmojo dešimtmečio is-
torija mini kun. Pranciškų Meš kaus ką,
kun. Pranciškų Serafiną, kun. dr. Igną
Česaitį, kuris 1921 m. tapo „Draugo” re-
daktoriumi, kun. Pijų Andziulį, kun.
Andriejų Cikotą, kun. dr. K. Matulaitį
ir daugelį kitų.  Pirmąją dešimtį metų
baigiant Ame rikoje buvo 32 marijo-
nai vienuoliai; jų tarpe – 9 kunigai, 8
klierikai, 7 moksleiviai, 8 postulantai.
Visa vie nuolija 1923 m. turėjo 16 vie-
nuolynų ir 319 marijonų.

Atnaujintos Marijonų vienuolijos
įstatuose yra pažymėta, kad jos nariai,
tarp kitų tikslų, rūpinasi ir spaudos
darbais, „leisdami bei platindami kny-
gas ir katalikiškus laikraš čius”. Taip
susiklostė aplinkybės, kad lietuviai
marijonai daug pasidarbavo būtent
spaudos baruose. 1919 m., gelbėdami
Kunigų vienybės įsteigtą katalikišką
laikraštį „Draugą”, lietuviai marijonai
suorganizavo Lietuvių katalikų spau-
dos draugiją ir perėmė laikraščio lei-
dimą, taip pat dirbo pa rapijose, mo-
kyklose (Darien, Plano, Yorkville, IL;
Šv. Petro ir Povilo parapijose Kenosha,
WI), misijose Maria napolyje (Thomp-
son, CT) vedė aka demiją, turėjo savo se-
minariją ir no viciatą. Buvo įkurta pro-
vincija Pietų Amerikoje.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC, yra ra-
šęs, kad „Amerikos marijonų darbus
auginti, plėsti ir gerinti daug pa dėjo
bendradarbių draugija. Pradžio je jie va-
dinosi Marijonų Kolegijos Rėmėjais; jie
susiorganizavo į sky rius 1924–1925 me-
tais. Jų remiami, marijonai įsigijo
spaustuvę, pasistatė naujokyną; nors
su nuostoliais, bet nepaliovė leidę dien-
raštį Draugą (nuo 1919.1.19), religinio

visuomeni nio turinio savaitraštį Lai-
vą (nuo 1920 m.), o vėliau – 1947 m. ang-
liškai kalbantiems lietuviams – mėne-
sinį žurnalą The Marian. 1930–1963 m.
namuose Marian Hills pasilieka juve-
natas, naujokynas ir provincijos cent-
ras; kolegija perkeliama į Mariana-
 polį, Thompson, CT (1931) su 6 metų
mokslo programa. Marijonų klieri-
 kams gausėjant, didinamas Marian
Hills namas, pristatant šiaurinį spar-
 ną 1935 m. ir iš pietų šono gražią ir di-
delę koplyčią su tokio pat didumo apa-
čioje sale 1936 m. ir ten įkuriama Ma-
rijonų seminarija, veikusi nuo 1934
iki 1955 m., kurioj mokėsi viso 90 klie-
rikų”.

Čikagoje pastatyti marijonų cent-
riniai namai, spaudos centras, spaus-
 tuvė. Kun. P. Garšva minėtoje knygoje
skyrių apie spaudos centro statybą
baigia taip: „Jau 1956 m. rug sėjo 30 d.
vienuolyno koplyčioje ga lėjo įvykti
Marijonų bendradarbių sei mas. Gi tų
pačių metų gruodžio mėnesį vienuo-
lyne jau galėjo apsigy venti dalis kuni-
gų marijonų, vado vaujančių statybai.
1957 m. sausio mėnesį čia jau persikė-
lė visi šiam namui priklausą marijonai.
Vasario pradžioje buvo perkeltos ir
spaustuvės mašinos, „Draugo” redak-
cija bei spaudos darbų administracija.
Tų pačių metų liepos pradžioje Chica-
gos arkivyskupas kard. S. Stritch, da-
lyvaujant dideliam būriui lietuvių ir
net nelietuvių, abudu pastatus pa šven-
 tino. Tai buvo laimingai baigtas vienas
iš didžiųjų ir drąsiųjų šv. Kazimiero
provincijos užsimojimų”.

Kun. P. Garšva primena, kad ma-
rijonų vienuolija neapleido ir knygos
kultūros. Jie nuo pat atvykimo į šį kraš-
tą rašė ir leido populiarias knygeles, o
turėdami savo spaustuvę, pradėjo leis-
ti ir didesnius veikalus. „Knygų leidi-
mą dažnai paremdavo marijonų gera-

Marijonų Amerikoje gyvavimo šimtmečiui

Arkiv. Jurgis Matulaitis su vaikučiais, priėmusiais Pirmąją Komuniją. Šalia jo – kun. Pr.
Būčys ir klebonas kun. Augustinas Petraitis.  Athol, MA

Captuli provincialis, 1966 m. balandžio 13 –15 d. Marian Hills seminarijoje, Clarendon Hills, IL

dariai, kurie suprato didelę knygos
reikšmę. Toje srityje ypač daug pasi-
darbavo kun. P. Būčys ir kun. V. Kuli-
kauskas. Svarbiausias knygų auto-
rius yra kun. Būčys, ku ris, spaudos
darbą pradėjęs dar seminarijoje, iki
pat savo amžiaus pabaigos jo neaplei-
do ir davė labai bran džių veikalų. Jo
parašytos knygos tiek savo turiniu,
tiek ir kalbos gra žumu bei aiškumu,
dėstant net sun kius teologinius klau-
sinius, dar iki šiol nėra nustojusios
savo vertės. Kun. V. Kulikauskas dau-
giausia rašė nedideles populiarias
knygeles, ku rios lengvai plito tarp
žmonių ir buvo mielai skaitomos net
neturinčių di desnio išsilavinimo. Jis
yra išvertęs ir parašęs daugiausia
moralinio ir asketinio turinio veikalų,
kurie kėlė žmonių dvasią ir skatino
siekti aukš tesnės krikščioniškos to-
bulybės. Vė liau kaip rašytojai reiškė-
si kun. K. Matulaitis ir kun. J. Vait-
kevičius, kurie buvo ne tik žymūs pa-
moksli ninkai, bet ir išprusę dvasinio
turi nio knygų autoriai. Pastaruoju
metu į šią sritį įsijungė kun. V. Bag-
dana vičius ir kun. V. Rimšelis, kurie
savo brandžiais ir giliai išmąstytais
straips niais bei knygomis papildė vy-
resniųjų marijonų kartą.

Lietuviškų knygų leidimas ypač
buvo sustiprintas, kai prie „Draugo”
buvo įsteigtas Lietuviškos knygos klu-
bas – leidykla leisti religiniams, gro-
žinės literatūros ir moksliniams vei-
kalams. Lietuviškos knygos klu bas
kun. K. Matulaičio pastangomis buvo
įsteigtas 1947 m. gegužės mė nesį. Iki
1951 m. jis šiai leidyklai ir vadovavo,
padėdamas jai stiprius pagrindus.
Nuo 1951 m. Lietuviškos knygos klubo
vadovybėn paskirtas kun. V. Bagda-
navičius, kuris įdėjo daug savo suge-
bėjimų ir triūso, kad ši leidykla iš-
augtų ir išleistų kuo daugiausia ver-
tingų lietuviškų veikalų. Lietuviškos
knygos klubas išleidžia taip pat ir
„Draugo” premijuotus bei kitus ge-
resnius beletristinius kūri nius. Per še-
šiolika savo veiklos metų šios leidyk-
los balansas jau siekia daugiau pus-
šimčio nemažos apimties knygų. Kny-
gų išleidimu palaikoma lie tuviška li-
teratūra, savi kūrėjai, religijos gilini-
mas ir mokslo sritis. Daugiausia lei-
džiamos lietuvių para šytos knygos, bet
buvo išleista taip pat ir keletas verti-
mų”.

Šį rašinį ir baigti verta kun. P.
Garšvos žodžiais, nors pasakytais
prieš keletą dešimtmečių, bet tinkan-
čiais ir šiai dienai apie tėvų ma ri jonų
veiklos reikšmę Amerikos kraš te:
„Neįmanoma šiuo metu apskaičiuoti,

kiek Marijonų vienuolija yra
nuveikusi spaudos darbuose
Ameri koje, bet viena galima
tvirtinti, kad jos dar nepra-
lenkė jokia kita organizacija
ar spaudos draugija, nes ji
ne tiek paisė pelno, kiek di-
desnio krikš čioniškų ir tau-
tinių idėjų plėtimo – padėti
lietuviui ateiviui svetimame
krašte neatitrūkti nuo savo
tautos ka mieno ir nuo savo iš
senolių paveldėto tikėjimo lo-
bių. Todėl ir vienuolijos lei-
džiama lietuviška ar angliška
spauda visuomet pirmoj eilėj
kreipė dėmesį į savus žmones,
kad jie kiltų kultūriniu ly-
giu, stiprėtų religine dva sia,
degtų krikščioniškais idea-
 lais ir krikščionybės mokslo
pagrindais tvarkytų savo pri-
vatų gyvenimą”.
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TELKINIAI

Joana Plikionytė-Bružienė atkelia ,,Vartus” čikagiečiams
LAIMA APANAVIČIENĖ 

Lietuvių Fondas ir dailininkė
Joana Danutė Plikionytė-Bru-
žienė kviečia į grafikos darbų

parodą ,,Var tai”, kurios atidary-
mas Lietuvių dai lės muziejuje vyks
lapkričio 8 d., 5 val. p.  p. Tai dar vie-
na pažintis su ne tik Lietuvoje ži-
noma dailininke, surengusia 18 as-
meninių parodų ir dalyvavusia 69
bendrose parodose įvairiose šalyse.
Tie, kas domisi šios dailininkės kū-
ryba, gal būt pamena – 1994 metų
,,Laiš kai lietuviams” viršelius pie-
šė Joa na. Tad naujoji dailininkės pa-
roda ,,Vartai” meno mylėtojams bus
dar viena proga susitikti su žinoma
gra fike. 

Joana gimė Panevėžyje, vėliau
augo ir mokyklą baigė Kaune. Po lin-
 kį piešimui bus paveldėjusi iš me niš-
kos sielos mamos. Jau pradinėje
mokykloje mokytojai atkreipė dėme -
sį į būsimą dailininkę. Braižybos
mo kytojo Urbonavičiaus paraginta
Joa na įstoja į dailės mokyklą. 1968
me tais dailininkė baigė Vilniaus
dailės akademiją, kur studijavo gra-
fiką.

Joanos Plikionytės-Bružienės
kū rybą ženklina individualumas,
subtili menininko estetinė intuici-
ja. Dailininkė iliustravo nemažai
knygų vaikams, sukūrė plakatų.
Pastaruoju metu kuria lakštinę gra-
fiką, minia tiūras, ekslibrius, lie-
ja akvareles.

J. Plikionytės kūryba vien-
tisa, harmoninga. Dailininkė
nuolat ieško naujesnių meninės
raiškos būdų. Dar buose atsi-
spindi trapus asmeniš kas san-
tykis su pasauliu bei filoso fi-
nės-religinės nuostatos. Mini-
malio mis priemonėmis – štri-
chu, grakščios linijos žaismu ar
spalva – dailininkė geba subtiliai
perteikti būties dramatinį išgy-
venimą, pasiekti norimą emoci-
nę įtampą. Estampuose ma toma
plati juodos-baltos spalvos ska lė.
Linksmi tiek turinio, tiek ir for-
mos  atžvilgiu paskutinio laiko-

tarpio estampų ciklai atlikti įvai-
riomis  technikomis  (pvz.,  „Druge-
liai”, „Bu me rangai” ir kt.)

Dailininkė yra sukūrusi repre-
 zen tacinių, muzikantų, gydytojų,
mokslininkų ir kitų žinomų Lietu-
vos žmonių portretų, pvz., kompozi -
to riaus Eduardo Balsio, chirurgo
Ben jamino Siaurusaičio, apibend-
rintą, simbolinį raketų kūrėjo Ka-
zimiero Si monavičiaus atvaizdą, ati-
tinkantį XVI–XVII a. portretų kū-
rybos dvasią.

Dar vienas jos mėgiamas žanras
– grafikos miniatiūros. Tai yra sa vo-
 tiška bandymų laboratorija. Čia ga-
lime pamatyti netikėtų komponavi-
mo bandymų, piešinio bei spalvos
varia cijų, technologinių gudrybių,
origina lių tiražavimo technikų. Ša-
lia pa vienių miniatiūrų, dailininkė
yra su kūrusi ištisus graviūrų ciklus
(„Po kal bis”, ,,Nuogalės”, „Žolynai”).

Joana – ieškanti grafikė. Pasta-
 ruoju metu bando jėgas skaitmeni-
nėje grafikoje. „Bandau jėgas skait-
me ninėje grafikoje. Nors daug kas
jos nevertina, man ji patinka, netgi
labiau, nei klasikinė grafika. Kai dir-
bu su skaitmena, naudoju savo ran-
ka darytus darbus, tik kompiuteriu
pridedu spalvų, daugiau linijų. Vis-
kas taip lengva. Seniau galėdavau va-
lan dų valandas krapštytis prie ofor-
tų, klišių, dabar renkuosi lengvesnį
ke lią”, – žurnale „Ryto allegro” pa-

sakoja grafikė J. D. Plikionytė-
Bružienė.

Tad maloniai kviečiame
,,atkelti” dailininkės  Plikiony-
tės-Bružienės ,,Vartus” ir
,,įžengti” į dailininkės su kurtą
pasaulį, kurį ji fiksuoja popie-
 riuje ne dažais, o savo jausmais
ir iš gyvenimais. Kaip jau rašė-
me straips nio pradžioje, paroda
veiks nuo 5 val. v. Oficialus pa-
rodos atidarymas meno mylė-
tojams vyks 7 val. v., o Lietuvių
Fon do pokylio nariai, nespėję
apžiū rėti parodos prieš kon-
certą, su dai lininkės kūryba
galės susipažinti po koncerto ir

vakarienės.Joana Danutė Plikionytė-Bružienė. ,,Už vartų”

Joana Danutė Plikionytė-Bružienė. ,,Ryto erdvė”

Susipažinkime – smuikininkė 
Linda Veleckytė-Nussbaum

LAIMA APANAVIČIENĖ 

Lapkričio 8 dieną Lietuvių Fon-
 das, Fondo narius ir visus mu-
zikos mylėtojus kviečia pasi-

klausyti profesionalaus Čikagos mu-
zikų ansamblio ,,Cadenza String Quar-
tet”. Jo vadovė – Čikagos apylinkėse už-
augusi Linda Veleckytė-Nussbaum.

Smuikininkė Linda Veleckytė-Nu-
ss baum žinoma ne tik JAV, bet ir Eu-
ropos muzikos mylėtojams. Ji ne kar-
tą grojo ne tik su kameriniu an samb-
liu, bet ir su garsiais, visame pa saulyje
žinomais orkestrais: Chicago Symp-
hony Orchestra, Boston Philharmoc
Orchestra. Šiuo metu L. Veleckytė yra
Illinois Phil harmonic Orchestra so-
listė, koncertuoja su Heartland Festi-
val Orchestra bei Illinois Symphony

Orchestra. Jau beveik 20 metų di-
džiausia Lindos ,,meilė” yra jos smui-
kas, kurį 1878 me tais pagamino Samuel
Nemessa nyi. 

L. Veleckytė muzikos bakalauro
laipsnį įsigijo University of  Illinois at
Urbana-Champaign, o muzikos ma-
gistro laipsnį Bos ton University. L. Ve-
leckytės moksli nės disertacijos tema –
,,Simfoninio orkestro dirigento vado-
vavimo bruo žai”. 

Be koncertinio darbo Linda turi
daug kitokių pareigų: talkina orkes t-
rams vadybos klausimais, ne vienerius
metus buvo Čikagos ,,Sinfo nietta” vyk-
domąja direktore, yra konsultavusi ne
vieną meno organizaciją.

Plati ir jos visuomeninė veikla:
Lindai rūpi muzikos ir švietimo, mu-
zikos ir informacijos klausimai, ji at-

stovauja muzikantų teises vietiniuose
orkes truose, daug dėmesio skiria lie-
tuvybei JAV. 

Smuikininkė – dažnas svečias lie-
tuviškuose renginiuose. Dar 1989 me-
tais ji dalyvavo Lietuvių Fondo su ruoš-
tame koncerte ,,Kultūros židinyje”,
Brooklyne. Linda atliko meninę prog-
ramą 2009 m sausio 31 – vasario 1 die-
 nomis Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, vykusiame Politinių studijų sa-
vaitgalyje (vienas šio renginio ruošė-
jų buvo Lietuvių Fondas). Kar tu su ka-
meriniu orkestru 2010 m. ji dalyvavo
lietuvių meno ansamblio  ,,Dainava”
koncerte ,,Sąskambiai”, skirtame an-
samblio 65-ečiui. 2013 metų gruodį
smuikininkė  kartu su ,,Dainava” kon-
certavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Ateityje jų laukia
dar ne vienas bendras koncertas.

Ypatingą vietą jos širdyje užima
Čikagos Lietuvių Opera (LO), kuriai ji
talkina jau ne vienerius metus. Linda
– ne tik šio kolektyvo koncertmeiste-
rė, meno bei orkestro vadovė.  L. Ve-
leckytė šiam unikaliam kolektyvui
padeda spręsti ir iškilusius vadybiniusLinda Veleckytė
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klausimus. Smuikininkės ir Lietuvių
Operos bendradarbiavimas tęsiasi.
Kartu su Kauno Vals ty binio muzikinio
teatro vyriausiuoju dirigentu Juliumi
Geniušu bei LO vadovais ji kuria pla-
nus ateičiai.

2014 metų vasarą Linda jau trečią
kartą viešėjo Lietuvoje. Šį kartą ji bu -
vo jau antrąjį dešimtmetį rengiamo fes-
tivalio ,,Operetė Kauno pilyje” dalyvė.
Festivalis sutraukė per 10 000 žiūrovų.
Po festivalio Linda surengė dar 6 reči-
talius kituose Lietuvos miestuose.

L. Veleckytė įsitikinusi, kad mu zi-
ka – tai kelias į nuostabų pasaulį, į kurį
pasinėrę giliau jaučiame ir išgy vename

grožį. Jos manymu, muzikos garsai at-
spindi tą nematomą dvasinį pasaulį,
kuris yra mumyse, apvalo dvasią nuo
visokių blogybių, sukelia palaimos
jausmą. Smuikininkė sako, kad muzi-
kos mokytis ir jos klausytis niekada ne-
vėlu.

Kviečiame visus lapkričio 8 d. at-
vykti į Lietuvių Fondo metinį po kylį ir
pasiklausyti Lindos ir jos draugų kon-
certo. Programoje skambės  Wolfgang
Amadeus Mozart, Mi kalojaus Kons-
tantino Čiurlionio, Antonin Dvorak,
Carlos Gardel  ir  Jacob Gade kūri-
niai.

„Cadenza” styginių kvartetas (iš kairės): Emily Mantell  (violončelė) Carl Johnston
(smuikas), Linda Ve leckytė (smuikas) ir Matthew Mantell (altas).

LR ambasada JAV skelbia atranką į 
tradicinį vyšnių žydėjimo festivalį

2015 metų balandžio 5–11 dieno mis Washingtone vyks kasmetinis
nuo 1948 metų rengiamas vyšnių žy dė jimo festivalis, simbolizuojantis
Japonijos ir JAV draugystę.  Tradiciš kai festivalio metu vyksta ir „Vyšnių
žiedų princesių” programa, kurioje dalyvauja visų JAV valstijų ir kai ku-
 rių užsienio šalių ambasadų atstovės princesės – jaunosios lyderės.
Festi va lio metu dalyvės lankosi JAV val džios institucijose, vykdo lab-
daros projektus.
Kandidatėms keliami reikalavimai:
– 20–25 metų amžius (kandidatė turi būti netekėjusi, neturėti vaikų);
– kandidatė arba jos tėvai gimę Lietuvoje;
– labai geros anglų kalbos žinios;
– galimybė dalyvauti visoje festivalio programoje (balandžio 5–11 d.);

Kandidatė privalo:
– susimokėti kelionės į Washing toną išlaidas (jei reikės);
– susimokėti apgyvendinimo Wa shingtone išlaidas (jei reikės);
– turėti tautinius drabužius ir ki tus programos organizatorių išvar din-
 tus kostiumus;
Norinčiųjų dalyvauti atrankoje prašytume iki gruodžio 8 d. atsiųsti
savo biografiją ir užpildytą festivalio dalyvės formą adresu: liana.vaz-
biene@urm.lt  
Atkreipiame dėmesį, kad LR am basada Washingtone atrinks ir Vyš nių
žydėjimo festivalio organizatoriams pateiks vieną kandidatę. Atran kos
kriterijai – pasiekimai mokslo sri tyje, dalyvavimas pilietinėje, so cia linėje
ir tarptautinėje veikloje. Iš sami informacija apie atranką ir festivalį skel-
biama tinklalapyje: 
https://docs.google.com/forms/d/1sdwjl4vWlepwyXWUttl2g2Wvb
o6GBnreUK-Gwy709ie/viewform

LR ambasadoje Washingtone koncertavo 
Petras Geniušas ir Liudas Mockūnas

Spalio 25 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone įvyko Petro Ge-
niušo (fortepijonas) ir Liudo Moc kūno (saksofonas) koncertas „Jūra
miške”. Projektas „Jūra miške” – tai im provizacija Mikalojaus Konstan-

tino Čiurlionio, Broniaus Kutavičiaus, Fe likso Bajoro, Juliaus Andrejevo kūri -
nių motyvais. Ši koncertinė programa, kurios pavadinimas asocijuojasi su M.
K. Čiurlionio simfoninėmis po emomis, pirmąkart buvo atlikta 2011-aisiais,
Čiurlionio mirties 100-mečio paminėjimo metais.

„Jūra miške” – tai polimpsestinė kompozicija, sukurta šių M. K. Čiur-
 lionio kūrinių pagrindu: Tėve mūsų (VL 260), Diptikas VL 295, 296, Ar vė jai pūtė
(VL 28), Preliudas d-moll (VL 294), Preliudas Fis-dur (Viešpaties Angelas; VL
184), Mažoji sonata. Al leg ro (VL 269), Ciklas „Jūra” (VL 317).

Muzikinis projektas „Jūra miš ke” tyrinėja kompozitoriaus Mikalo jaus
Konstantino Čiurlionio kūrybinį palikimą. Fortepijoninė M. K. Čiur lio nio kū-
ryba šiame projekte pasitarnauja kaip inspiracijos šaltinis, kuo met dueto ku-
riamas muzikinis pa sau lis tarpsta romantinės, impresionistinės, šiuolaikinės
klasikinės, džiazo bei laisvosios improvizacinės muzikos elementų pavida-
luose. Muzi kantai, remdamiesi M. K. Čiurlionio palikimu,  improvizuoja vis at-
rasdami   naujų, netikėtų posūkių bei susitikimų M. K. Čiurlionio muzikos
erdvėse.

Spalio 23 d. Petro Geniušo ir Liudo Mockūno projektas „Jūra miš ke” buvo
pristatytas Lietuvos Res publikos generaliniame konsulate New Yorke.

Koncertas ,,Jūra miške” LR ambasadoje Washingtone Ludo Segers nuotr.

Susitiko ,,Draugo” pietuose

Adv. Donatas Januta, gyvenantis San Franciske, ne tik pats atvyko į ,,Draugo”
metinį renginį, bet ir paskyrė jame ,,pasimatymą” savo New Yorke dirban-
čiai dukrai. Praėjusį pavasarį Andrea Marta Janutaitė baigė Yale universite-

tą, ma tematikos ir ekonomikos kursą sum ma cum laude bakalauro diplomu. Už
akademinį pasižymėjimą An drea buvo ir priimta į Phi Beta Kappa mokslo draugi-
ją ir gavo stipendiją vykti į Beijing, Kiniją toliau gilintis kinų mandarinų kalboje ir
kultūroje, kurias ji studijavo kartu su matematika ir ekonomika.

Tačiau kinų mokslą teko atidėti, nes Goldman Sachs bankas, kuriame ji anks-
čiau stažavosi kaip praktikantė – intern, pateikė pasiūlymą, kurio buvo tiesiog neį-
manoma atsisakyti (angliškai tariant, „made her an offer she couldn’t refuse”), ir
dabar An drea dirba Goldman Sachs banke New Yorko finansiniame centre.

Andrea yra ketvirta Janutaitė, baigusi universitetą su pasižymėji mu.
Jauniausia, Orinta, dar lanko gim naziją. Visos keturios sesutės daug kartų buvo
Lietuvoje, visos  jos kalba lietuviškai. 2010 metais Andrea lankė lituanistinius kur-
sus Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Būdama gimnazistė, Andrea dai na vo San Francisco operos „Carmen” pasta-
tyme ir su parinkta grupe iš San Francisco Girls Chorus, kuriai Andrea priklausė
daug metų, 2008-taisiais dalyvavo prezidento Barack Obama inauguracijos iškil-
mėse Wa shingtone. Ji yra kelis kartus daina vusi su San Francisco simfonija.

Smagu buvo matyti Andrea jau antrą kartą su savo tėveliu, adv. Do natu
Januta, atvykstant į metinius „Draugo” pietus!

Adv. Donatas Januta ir Andrea Marta Janutaitė
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Iš ATEITININKų gyvENImo

RITA BUREIKAITĖ
KAUFMANIENĖ

Gražų pirmąjį rugsėjo šeštadie-
 nį, rugsėjo 6 d., Korp! Giedros
svečiai susirinko į Audrės Bud-

rytės Nakie nės monospektaklį anglų
kalba „Une Baye”. Pasaulio lietuvių
centro Fon do salėje buvo parengta
foto paroda apie Une Baye (Uršulę Ba-
bickaitę) ir jos šeimą, o scenoje – du  se-
no viški la ga minai, skarelės, kilimėlis,
kėdė. To kiu būdu žiūrovai paruošiami
žmo  gaus kelionei – kasdieninei ir su-
dėtingesnei, tolimesnei, sielos ir kūno. 

Spektaklis prasideda ir baigiasi žo-
džiais: „...I lead two parallel lives; my
soul lives on its own, my body re lives
the soul’s experience”. („Aš gyvenu du
lygiagrečius gyvenimus; mano siela
gyvena savarankiškai, mano kūnas
pergyvena sielos pa tirtį”.) Tai susu-
muoja Unės pasaulėjautą ir vei kalo
dvasią bei prasmę.

Spektaklio pirmoje scenoje, kai

jauna mergaitė Uršulė atskrieja iš
lauko į kambarį užsidegusi, ugninga ir
susiduria su nesuprantančiu, ne mąs-
tančiu šeimos nariu, ji pagalvoja:
„How does one tell someone where you
have been?” („Kaip kitam pa aiš kinti,
kur esi pabuvojęs?”) Audrės vei  kalas
– lyg atsakymas į šį Unės klau simą.

Monospektaklyje atsispindi  visas
pilnas netikėtinumų ir staigių posūkių
Ur šu lės gyvenimas: nuo la kia vaiz-
duote persunktos vaikystės, pasitrau-
 kimo į Sankt Peterburgą per Pirmąjį
pasaulinį karą, mokytojavimo, daina-
 vi mo ir vaidybos pamokų Sankt Pe ter-
burgo konservatorijoje, sugrįžimo į
laisvą Lietuvą – iki kelio nės į Či kagą,
vestuvių, persikėlimo į New Yorką, Pa-
ryžių, pagaliau grįži mą į Kauną, iš-
trėmimą į Sibirą, vyro mirtį gulage ir
vėl sugrįžimą namo.

Veikale paliesta daugybė temų:
tai sielos ir kūno kelionė, kūrybišku-
mas, polėkiai, įkvėpta vaizduotė... Kal-
 bama apie vaikystę (,,Būdama vai kas

Grožio ilgėjimasis
Uršulę Babickaitę prisimenant

Ateitininkų namų
kalendorius

Knygų klubas
Trečiadienį, lapkričio 19 d., 10 val. r.,

Ateitininkų namų knygų klubo diskusijos.
Bus aptariama Scott ir Kimberly Hahn kny-
ga, „Rome Sweet Home / Our Journey to
Catholicism”. Diskusijos vyks lietuvių kal-
ba. Visi kviečiami. Turintys klausimų kreip-
kitės į knygų klubo vedėją, Dainę Quinn:
dainequinn@gmail.com.

Vakaronė su
V. V. Landsbergiu

Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. vakaronė
su Vytautu V. Landsbergiu, vaikų rašyto-
ju, poetu, teatro bei kino režisierium ir do-
kumentinių filmų kūrėju. Pabendravi-
mas prie vaišių bus nuo 6:30 val. v., o va-
karonės pradžia bus 7 val. v. Visus kviečia
Čikagos sendraugiai ateitininkai.

Ateitininkų namų adresas
1380 Castlewood dr.,

Lemont, iL.  

Saulėtą rudens šeštadienį, spalio 25 d., Korp! Giedros
susirinkimas su traukė gausų būrį giedrininkių. Jau-
kioje aplinkoje susirinkimą atidarė pirm. Raminta

Marchertienė, maldą sukalbėjo Laima Garbonkienė. Pa-
grindinė programos dalis bu vo supažindinimas su Popie-
žiaus Pranciškaus paraginimu ,,Evangelii Gaudium”
(Evangelijos džiaugsmas), kurį vaizdingai ir sumaniai
pristatė Daiva Kisielienė. Po pristatymo, susigrupavusios
į penkis būrelius,  narės skaitė ir svarstė atskiras doku-
mento dalis, po to supažindino su jomis visą grupę. 

Dokumentas, parašytas dva siš kiams ir pasauliečiams,
įpareigoja krikščionis šiame materializmo ir radikalizmo
apgauptame pasaulyje evangelizuoti, skleisti Kristaus
meilę ir gailestingumą. Jis kviečia mus vi sus ,,įtraukti varg-
šus į visuomenę” ir prašo jais rūpintis, jiems padėti, juos
skatinti, kad jie galėtų pasijusti visa verčiais žmonijos na-
riais. Popiežius meta evangelizacijos įšūkį krikš čio niškų
bendrijų nariams, kad teisin gumas ir taika sklistų po pa-
saulį. 

Susipažinimas su enciklika pa skatino nares atidžiai per-

skaityti Po piežiaus dokumentą ir kuo geriau įgyvendinti
pagrindines idėjas savo aplinkoje.

Baigus pirmąją programos dalį, sekretorė Ramunė Rač-
kauskienė perskaitė pereito susirinkimo protokolą,  iždi-
ninkė Asta Kleizienė pateikė smul kią iždo ataskaitą, Gied-
rė Gilles pie kalbėjo apie ateinančių metų kultūrinį rengi-
nį, pirmininkė Ra min ta pristatė 2015 metų „Giedros” pre-
mijos kandidates. Buvo taip pat aptarta artėjanti korpora-
cijos metinė šventė. Po susirinkimo giedrininkės maloniai
bendravo prie suneštų vaišių stalo ir skirstėsi pasisėmusios
gilių įžvalgų. Jas taip pat lydėjo džiaugsmas, kad „Giedros”
šeima didė ja ir kad jos ne pailsdamos vis dar žengia pagal
šūkį „Į kalną, į viršū nes”.

Korp! Giedra šventė įvyks Kris taus Karaliaus sekma-
dienį, lapkričio 23 dieną. Ji prasidės 9 val. r. šv. Mi šiomis
Pal. J. Matulaičio misijoje, o akademinė dalis vyks Ateiti-
ninkų namuose. Kviečiame visus šeimos na rius, artimuo-
sius, korporacijų ,,Gran  dis”, ,,Kęstutis” ,,Šatrija” na rius ir
draugus dalyvauti šioje šventėje.  

R. V.

Evangelijos džiaugsmas
Korp! Giedra susirinkime

aš ilgėjausi grožio ir man kėlė pasi-
bjaurėjimą aplinkybės, kurios ki tiems
nebuvo svarbios”); nemalonų susidū-
rimą su nesuprantančiais žmo  nėmis,
paliekančiais neapgalvo tų žodžių žaiz-
das; apie brendimą („Teatre radau
savo tikrą pašauki mą”); santykį su mo-
tina; Lietuvos po litinius pasikeitimus
– carinę okupa ciją, nepriklausomy-
bę, sovietų oku paciją. Čia kalbama ir
apie XX a. pra džios moterų profesinį
apribojimą, neatsižvelgiant į jų pasi-
ruoši mą ar pasiekimus; analizuoja-
mos vedybos („matyti ne fantaziją,
bet įžvelgti į tik rąjį žmogų”), dvasinės
vedybos. Iš spek taklio sužinome apie
aktorės pasiekimus kine ir teatre,
apie jos ilgėjimąsi gro žio, nuolat pa-
žeidžiamą šiurkštaus gyve nimo; apie
jos norą išvalyti meno šventyklą –
šiuo atveju teatrą.

Šis 25-tasis „Une Baye” spektaklis
buvo perredaguotas, praplėstas. Vei-
kalo medžiaga išsamiai išnagrinėta,
autentiška. Ji supinta iš Unės Ba bic-

kaitės Baye raštų –
atsiminimų, die no-
raščių, laiškų. Dau-
giakalbė poe  zija ir
dainos (lietuvių,
prancūzų, ru sų) ly-
riškai pabrėžia ir iš-
ryškina perėjimą iš
vienos temos į kitą, iš
vieno etapo į kitą.
Audrė labai išraiš kin-
ga. Ji giliai persi-
smelkė Unės asme-
nyje. Žiūrovai atidžiai
įsitraukė į veiksmo
eigą, rodė didelį su si-
domė jimą siužetu ir
spektakliui pasibai-
gus dar ilgai diskuta-
vo su aktore ir tar-

pusavyje. 
„Unė Baye” – tai vienos kūrybin-

gos moters tragiška gyvenimo ke-
 lionė, bet ji atspindi ir daugelio kitų jos
kartos žmonių likimą. Mes labai no-
rėtume, kad Audrė Budrytė įrašy tų šį
veikalą video ar audio būdu, tuomet
galėtų juo pasigėrėti ir susipa žinti su
unikalia Uršulės Ba bickai tės  asme-
nybe ir pa siekimais žymiai platesnis
ratas žmonių. 

Šio spektaklio pajamos skiria-
mos Korp! Giedros ,,Lietuvei moteriai,
ypatingai pasižymėjusiai krikš čioniš-
kų idealų tarnyboje” premijai.

Po spektaklio – giedrininkės su aktore Audre Budryte-Nakiene (v.) Dainos Čyvienės nuotr.

Audrė Budrytė-Nakie nė
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Spalio 18–19 d. savaitgalis buvo neeilinis 55 jau-
nuolių gyvenime. Po visų metų pasiruošimo,
pa mokų lankymo, gerų darbų atlikimo, da-

lyva vimo rekolekcijose, šiems jauniems žmonėms
buvo suteiktas Su tvirtinimo sakramentas. Katali-
kų baž nyčioje Sutvirtinimo sakramentas laikomas
ypatingu, neišdildomu Šv. Dvasios antspaudu ti-
kinčiojo sie loje ir Krikšto malonės ir pažadų įtvir-
tinimu. Užtat šis sakramentas suteikiamas tik vie-
ną kartą gyvenime.

Paprastai Sutvirtinimo apeigas atlieka vietos
vyskupas, kuris sakramento teikimą praveda ang-
lų kalba. Šįmet Čikagos jaunimas buvo apdo vanotas
ypatinga dovaną, nes juos sutvirtinti specialiai iš
Lietuvos, iš Panevėžio vyskupijos, atvyko vyskupas
Lionginas Virbalas SJ. 

Šeštadienį, spalio 18 dieną, Švč. M. Marijos Gi-
mimo parapijoje šiam sakramentui kun. Gedimino
Keršio ir katechetės Birutės Lukminaitės paruoš-
ti, 23 jaunuoliai buvo paženklinti aliejumi ir tapo su-
tvirtinti. Po apeigų, kuriose vyskupui asistavo pa-
rapijos kunigai Jaunius Kelpšas ir ir G. Keršys, visi
dalyviai persikėlė į parapijos salę pabendravimui. 

Sekmadienį, spalio 19 dieną, Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje, Lemont IL, 32 rimtai nusiteikę ir pa-
sitempę jaunuoliai, priėmė Šv. Dvasios dova nas ir
gavo Sutvirtinimo sakramentą. Vyskupui L. Vir-
balui asistavo kun. Al gis Baniulis SJ ir Loyola Uni-
ver si ty studijuojantis latvis jezuitas Janis Melni-
kovs. Sutvirtinimo kandidatai buvo kruopščiai pa-
ruošti katechetės Grasildos Reinytės.

Matulaičio misija ypač džiaugėsi svečio vys-
kupo atvykimu, nes  tai sutapo su Misijos įsikūri-
mo 25 metų sukaktimi. Po pamaldų, gausus daly vių
skaičius persikėlė į PLC pokylių salę, tęsė sutvir-
tintųjų šventę, giedojo „Ilgiausių metų” Misijai, ir
ilgai bendravo su vyskupu. 

Kaip gražu, kad mūsų šeimos su pranta sakra-
mentų svarbą ir rūpi na si savo vaikų religiniu auk-
lėjimu. Linkime visiems sutvirtintiesiems Šv. Dva-
sios pagelba kasdien stiprinti savo bendrystę su Die-
vu ir Bažnyčia. 

Graži Sutvirtinimo šventė Čikagos apylinkėse

Spalio 19 d. Šventoji Dvasia ap lankė 32 jaunus
žmones mūsų Misi joje. Ar ne nuostabu pa-
galvoti, kad prieš 2000 metų ji pripildė ir

mūsų Motiną Mariją, apaštalus Petrą, Joną ir kitus,
vėliau – mus, o dabar ir jau nus Čikagos apylinkės lie-
tuviukus? Štai jėga! Tokią jėgą mes pirmą kartą su-
tinkame per Krikštą. Kai žmogus yra labiau su-
brendęs, jis turi pats/pa ti atsistoti pries tikinčiųjų ben-
druo menę ir ,,sutvirtinti” tą Krikštą. Bet ar jie ir mes
rimtai tai priimame? Jeigu suprastume, tai bažny-
čios plyš tų nuo tikinčiųjų skaičiaus, o žemėje vyrautų
meilė ir taika!

Jaunuoliai šiam sakramentui ruo šėsi daugiau
kaip metus. Jie buvo mokomi tikėjimo išpažinimo,
sakramentų, moralės ir maldos. Pagrindi nės knygos
yra šventas Raštas ir ka te kizmas. Bet tuo pačiu rei-
kia tą ti kėjimą išgyvendinti – per metus jau nuoliai
turi atlikti ir aprašyti 12 kūno ir sielos gerų darbų. Jie
turi progų kai kuriuos darbus atlikti kartu, kaip gru-
pė – pvz., talkinti per Biblinę sto vyklą ar sriubos pie-
tus, padėti bena miams. Jaunimas mėgsta konkre-
čiai parodyti meilę artimui. Todėl ir mo kosi Katali-
kų Bažnyčios tiesų, bet tuo pačiu turi išeiti iš pato-
gaus savo ,,bur bulo” ir rodyti Jėzaus veidą vi suome-
nėje. Buvo pravestos ir dvi re kolekcijos – joms va-
dovavo jėzuitas lat vis kunigas Janis Melnikovs ir Bi-
rutė Lukminaitė. 

Nors pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui
vyksta ilgiau kaip metus, bet visi suprantame, kad
tai trumpas laikas. Šventoji Dvasia kvie čia mus
augti Dievo pažinime visą gyvenimą ir ruošdami jau-
nimą sak ramentams mes duodame jiems tik nuo-
rodas, o augimas vyksta per ma lonę ir atvirą širdį.
Tas liečia mus visus. 

Grasilda Reinytė
Sielovados koordinatorė

Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje

Atėjus Sekminių dienai, visi mo kiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dan-
gaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie
sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiek-
vieno iš jų. Visi pasidarę pilni Šventosios Dva sios ir pradėjo kalbėti kitomis kal-
bo mis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. (Apd 2, 1–4)

Vysk. L. Virbalas SJ Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte D. Čyvienės nuotr.

Po Sutvirtinimo Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Marquette Parke



„Vaikystėje buvau labai prisirišęs prie NBA
krepšinio žvaigždžių. Prašiau jų autogra-
fų, negalėdavau praleisti progos su jais nu-

sifotografuoti. Man bus didžiulė garbė žaisti su jais
vienoje aikštelėje” – prieš savo debiutą NBA lygoje
sakė lietuvių kilmės Sakramento „Kings” snaiperis
Nik Stauskas..

Lietuvių kilmės kanadietis N. Stauskas atkak-

liai laukė spalio 29 d. Būtent tą dieną jis pirmąkart
išbėgo į aikštelę ir sužaidė savo pirmąsias oficialias
rungtynes stipriausioje krepšinio lygoje pasaulyje.
Per 26 aikštelėje praleistas minutes Kanados lietu-
vis pelnė 9 taškus, tačiau jo Sacramento „Kings” 77:95

išvykoje turėjo pripažinti „Golden State Warriors”
pranašumą.

Į NBA N. Stauskas buvo pašauktas 2014 m. nau-
jokų biržoje New Yorke. Sakramento „Kings” buvo
ta komanda, kuri 1-ajame rate, 8-tuoju šaukimu jį pa-
kvietė.

Nors jaunuolis tik šiais metais baigė kolegiją, jis
jau spėjo su „Kings” komanda laimėti NBA vasaros
lygą („NBA Summer league”). Nik tapo komandos at-
radimu. Jis rungtyniavo visose iš 7-ių rungtynių, žai-
dė po 28,9 minutes, pelnydavo po 9,9 taško, atkovodavo
po 2,3 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius per-
davimus. Jo pataikymo procentas buvo vienas iš ge-
riausių visoje Vasaros lygoje – 43,4 proc. Sakramento
komanda tokią pergalę šventė pirmą kartą klubo is-
torijoje.

Žais Kanados rinktinėje

Nik gimė Ontarijuje (Kanada), bet turi lietuviško
kraujo. Jo mama Rima Stauskas yra lietuvė. Kana-
dos rinktinėje jis jau sužaidė 2 čempionatus (2009 m.
Argentinoje – FIBA Amerikos iki 16 metų, 2010 m. –
FIBA iki 17 metų pasaulio čempionatas) ir užsitik-
rino vietą Kanados vyrų nacionalinėje rinktinėje.
Taiklia ranka pasižymintis jaunuolis vidutiniškai
pelnydavo po 9,4 taško (daugiausiai prieš JAV rink-
tinę – 21 tšk.). 

Taigi, N. Stauskas taip ir nepa sirodys Lietuvos
nacionalinėje krep šinio rinktinėje. Treneris Jonas
Kaz lauskas šiemet yra sakęs, kad do mėjosi N. Staus-
ku, tačiau pastarasis teigia nesulaukęs rimto Lie-
tuvos krepšinio ekspertų dėmesio ir pasiūlymo už ją
rungtyniauti.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Pranašaujama, kad lietuvių kilmės N. Stauskas taps
vienu iš šio NBA sezono atradimų.

Naujo sezono viltis – lietuvių kilmės 
kanadietis Nik Stauskas debiutavo NBA

ALTL čempionate be
pralaimėjimų rungtyniauja
senbuviai ir debiutantai

Spalio 26 d. Amerikos lietuvių tinklinio ly-
gos čempionate sužaistos antrojo turo rungtynės,
po kurių ge riausiųjų grupėje išliko dvi pralai mė-
 jimų šiame sezone nepatyrusios ko mandos –
ALTL senbuvė „Atlantic Express” ir turnyro de-
biutantė „BG Team”.

Antrose naujojo sezono rungtynėse ketu-
riskart ALTL nugalėtoja nepaliko vilčių čem-
pionato debiutantei „Nemuno” komandai ir nu-
galėjo ją rezultatu 3:0 (25:15, 25:10, 25:16).

Atkakliausiose turo rungtynėse naujokai
„BG Team” tinklininkai re zultatu 2:1 (21:25,
26:24, 25:21) nugalė jo antrąją nesėkmę šiame se-
zone pa tyrusią „Panevėžio” komandą.

„Gubernijos” ir „Šiaulių” dviko voje perga-
lę, po permainingos trijų setų kovos, šventė pir-
mieji, nugalėję kol kas pergalės skonio nepaty-
rusius šiauliečius rezultatu 2:1 (18:25, 25:16,
25:17).

III rato rungtynes ALTL komandos žais
lapkričio 9 d., sekmadienį. 4 val. p. p. rungtyniaus
„Nemunas” – „Pa nevėžys”, 5 val.  p. p. „BG
Team” – „Šiauliai”, 6 val. v. „Atlantic Ex press”
– „Gubernija”. Kviečiame tinklinio gerbėjus ap-
silankyti rungtynėse! 

ALTL turnyrinė lentelė po ii ratų 
(vieta, komanda, taškai):

1. „Atlantic Express” 5
2. „BG Team” 5
3. „Panevėžys” 2
4. „Gubernija” 2
5. „Šiauliai” 2
6. „Nemunas” 2

Lapkričio 25 d. Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) čempio-
nate sužaistos septynerios rung-

tynės, ku riose dar dvi pergales į savo
sąskaitą įsirašė ir ČLKL turnyrinės
lentelės viršūnėje tvirtai įsitvirtino
„Juod kran tės” krepšininkai. 

Per vieną varžybų dieną ČLKL
debiutantai rezultatu 84:69 nugalėjo
„Stumbro” ir 104:87 – „Atleto” ko man  -
das, pratęsdami nepralaimėtų rung-
tynių seriją iki 10-ies.

Pirmose rungtynėse „Juodkran -
tei” daugiausiai – 24 taškus pelnė Liu-
 tauras Malžinskas, 21 – komandos le-
 gionierius Jason Warren, o antrame
susitikime pasižymėjo daugiau nei
pusę visų taškų pelnę abu šios ko-
 mandos amerikiečiai – J.Warren – 34
(tritaškiai – 7/12) ir Marcus Jackson –
24.

Ketvirtąją nesėkmę iš eilės paty ru-
sioje „Stumbro” komandoje rezulta-
tyviausiai rungtyniavo Algirdas Za-
malaitis – 22 taškai ir komandos nau-
jokas Rojus Mizeras – 18. Pirmąjį pra-

laimėjimą per ketverias žaistas rung-
tynes išgyvenusioje „Atleto” ko mando-
je pasižymėjo Chris Miller – 26 taškai,
Laurynas Inokaitis – 21.

2–3 vietas besidalinusių „Litua ni -
cos” ir „Prima-Lituanica” koman dų
dvikovoje stipresni buvo ČLKL sen-
buviai „Lituanicos” krepšininkai, ku-
rie įveikė savo jaunesnius kolegas re-
zultatu 103:93.

30 taškų nugalėtojams pelnė sep-
tynis tritaškius pataikęs Derekas Mo-
lis, 24 taškus į pergalės kraitį pri dėjo
Paulius Riškus, o „Prima-Litua nica”
komandoje sublizgėjo Viktoras Bal-
čiūnas – 27 taškai, Povilas Riauba – 15,
Lukas Razumas – 13.

„Prima-Lituanica” komandai sėk-
 mės neatnešė ir antrasis tos die nos su-
sitikimas „Vilniaus” komanda: at-
kakliausia šią varžybų dieną vyku-
siame susitikime vilniečiai nugalėjo
varžovus rezultatu 74:68 ir įsirašė ant-
rąją pergalę savo debiutiniame sezone.

Sostinės atstovams 26 taškus pel-
 nė amerikietis Sam Robinson, o perpus

ČLKL debiutantai – nesustabdomi! mažiau surinko Antanas Rau chas.
„Prima-Lituanica” komandai Man-
tas Augustinavičius surinko 18 taškų,
Povilas Riauba – 16, Jonas Za baraus-
kas – 14 (15 atkovotų kamuo lių).

Po nesėkmės praėjusio rato rung-
tynėse su „Juodkrante” atsitiesė
ČLKL čempionai „Radviliškio” krep-
 šininkai. Jie nepaliko jokių vilčių
penktąją nesėkmę iš eilės patyrusiai
„Lietavos” komandai ir sutriuškino ją
rezultatu 93:53.

Tomas Rekstys čempionams pel-
 nė 26 taškus, Ernestas Stanulis – 24,
o „Lietavos” komandą į priekį vedė 21
tašką pelnęs Deividas Markevičius.

Pirmąją pergalę ketvirtose nau-
jojo ČLKL sezono rungtynėse suge-
bėjo iškovoti Panevėžio „Lietkabe-
lio” krepšininkai, kurie rezultatu
82:54 nugalėjo kol kas pergalės skonio
ne pajutusią varžybų debiutantę „Ka -
rių” komandą.

Prie pirmosios „Lietkabelio” per-
galės prisidėjo „grynakraujai” pane-
 vė žiečiai – Justas Dambrauskas – 17
taškų, Rytis Rutkūnas – 15, Edvinas
Činga – 14. „Kariams” Pat Sajak pel-
 nė 22 taškus, Rytas Vygmantas – 14.

Triskart ČLKL čempionė „Kuni -
gaikščių” komanda 62:87 turėjo pripa -
žinti juos aplenkusių „Švyturio” krep-
šininkų pranašumą.

„Švyturiui” daugiausiai taškų –
22 pelnė Derek Ciezcak, o 21 pridėjo
šimtaprocentiniu taiklumu varžovų
krepšį atakavęs Lukas Žebrauskas
(dvitaškiai – 9/9). „Kunigaikščiams”
21 tašką pelnė komandos legionie-
rius Ben Curtis, 17 – Giedrius Bauža. 

Kito turo rungtynes ČLKL ko-
 mandos žais po savaitės – lapkričio 8
d., šeštadienį.

Mėgėjų čempionate 
pirmauja „Arka”

Šešių komandų ČLKL mėgėjų čem-
pionate spalio 26 d., sekmadienį, su-
žaistos trejos rungtynės. Ir toliau savo
pergalių seriją tęsia „Arkos” ko manda,
kuri laimėjo visas ketverias rungtynes.

Praėjusį sekmadienį „Arka” re zul-
tatu 65:49 nugalėjo „Britės” ko mandą.
Trečiąją pergalę iškovojusi „Jagua-
ro” komanda rezultatu 63:52 nugalėjo
PLC penketuką, o pirmaujantys mė-
gėjų lygoje „Aukštaitijos” krepšininkai
45:33 įveikė penktąją nesėkmę paty-
rusius „Pelenus”.

Mėgėjų komandos varžybas pra tęs
lapkričio 9 d., sekmadienį.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Juodkrante” 10 0
2. „Lituanica” 4 1
3. „Prima-Lituanica”3 6
4. „Atletas” 3 1
5. „Radviliškis” 3 1
6. „Švyturys” 3 1
7. „Vilnius” 2 3
8. „Kunigaikščiai” 2 2
9. „Lietkabelis” 1 3
10. „Stumbras” 0 4
11. „Kariai” 0 4
12. „Lietava” 0 5

ČLKL mėgėjų lygos turnyrinė lentelė:

1. „Aukštaitija” 5 2
2. „Arka” 4 0
3. „Jaguarai” 3 3
4. PLC 2 2
5. „Britė” 1 3
6. „Pelenai” 0 5
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

NATO stebi Rusijos karo aviacijos veiksmus

Vilnius (BNS) – Vilniuje tarptau-
tiniai ekspertai ir teisininkai rengia mo-
kymus, kaip kovoti su užsienio parei-
gūnų papirkinėjimu tarptautiniuose
verslo sandoriuose.

Seminare bus diskutuojama apie
įmonių teisinės atsakomybės už užsie-
nio pareigūnų papirkinėjimą sistemą,
baudžiamąją atsakomybę už užsienio
pareigūnų papirkinėjimą tarptauti-
niuose verslo sandoriuose, aptariami
praktiniai sunkumai ir gerosios prak-
tikos pavyzdžiai teisėsaugos instituci-
joms tiriant tokius nusikaltimus.

Renginyje dalyvaus apie 100 daly-
vių iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, Fi-

nansinių nusikaltimų tyrimo tarny-
bos, teisėjų, prokurorų, valstybės tar-
nautojų, verslo reguliavimo institucijų
bei verslo sektoriaus atstovų.

Pranešimus skaitys ir savo įžval-
gomis dalysis Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
Kovos su korupcija skyriaus atstovai,
ekspertai iš Italijos, Norvegijos, Di-
džiosios Britanijos, Švedijos, Vokietijos,
Lenkijos, taip pat Teisingumo minis-
terijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos,
Lietuvos verslo konfederacijos, asocia-
cijos „Investors’ Forum”, Ernst & Young
Baltic UAB, bendrovės „Senukai” at-
stovai.

Briuselis (BNS) – NATO per pa-
starąsias dvi dienas sekė ir perėmė ke-
turias Rusijos karo lėktuvų grupes,
„vykdžiusias reikšmingus karinius
manevrus” Europos oro erdvėje.

„Šie gausūs Rusijos skrydžiai žymi
neįprastą aviacijos aktyvumą Europos
oro erdvėje”, – sakoma NATO praneši-
me.

Aljansas nurodė, kad tarp tų lėk-
tuvų buvo strateginių bombonešių, nai-
kintuvų ir degalų papildymo ore lėk-
tuvų, kurie buvo aptikti virš Baltijos jū-
ros, Šiaurės jūros ir Atlanto vandeny-
no bei Juodosios jūros. 

NATO nurodė, kad spalio 29 d. pa-
ryčiais aštuoni Rusijos kariniai lėktu-
vai buvo pastebėti virš Šiaurės jūros,
skrendantys tarptautinėje oro erdvėje.
Jų perimti buvo pasiųsti Norvegijos nai-
kintuvai. Šeši lėktuvai vėliau pasuko at-
gal į Rusiją, o du ,,Tu-95” toliau skrido
virš Šiaurės jūros, kur buvo lydimi Di-

džiosios Britanijos naikintuvų. Po to tie
du lėktuvai nuskrido virš Atlanto van-
denyno, kur juos pasitiko Portugalijos
naikintuvai ,,F-16”. Abu bombonešiai
galiausiai apsisuko ir nuskrido į vaka-
rus nuo Britanijos, veikiausiai grįžda-
mi į Rusiją.

Spalio 29 d. bent septyni įvairūs Ru-
sijos kariniai lėktuvai buvo perimti
virš Baltijos jūros, o dar keli naikintu-
vai buvo perimti Turkijos naikintuvų.
Spalio 28 d. septyni Rusijos lėktuvai pra-
skrido virš Suomijos įlankos ir Baltijos
jūros, kur juos pasitiko Vokietijos nai-
kintuvai. Tąsyk Rusijos lėktuvai pa-
teikė savo skrydžio planą oro dispeče-
riams ir buvo įjungę signalų atsakik-
lius, tačiau nepalaikė radijo ryšio su ci-
viliniu skrydžių valdymo tinklu.

NATO nurodė, kad šiais metais
buvo perimta jau daugiau negu 100 Ru-
sijos lėktuvų – apie triskart daugiau nei
2013 metais.

Mokys kovoti su tarptautine korupcija

Maskva (ELTA) – Didėjant įtampai
su Vakarais, Rusija išbandė branduolinį
užtaisą galinčią nešti raketą.

„Bulawa” tipo raketa (NATO kodas:
SS-N-30), tiksliai kaip planuota, po star-
to pasiekė Kamčiatkos pusiasalį Rusi-

jos Rytuose, sakė gynybos viceminist-
ras Jurijus Borisovas. Raketa buvo pa-
leista iš povandeninio laivo Barenco jū-
roje. Raketa „nuostabiai veikė”, – pa-
reiškė J. Borisovas. Kartu buvo ban-
doma išankstinio perspėjimo sistema.

Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas gynyboje
Vilnius (KAM.lt) – Spalio 28 d.

krašto apsaugos ministras Juozas Ole-
kas su JAV valstybės departamento
sekretoriaus pavaduotojo Europos ir
Azijos reikalams patarėju Brent Hart-
ley aptarė Jungtinių Amerikos Valsti-
jų karinių pajėgų buvimą mūsų re-
gione, NATO viršūnių susitikime Wa-
lese priimtų sprendimų įgyvendini-
mą, priimančiosios šalies paramą ir ki-
tus klausimus Susitikime taip pat da-
lyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje De-
borah McCarthy.

Kalbėdamas apie NATO viršūnių
susitikime Walese priimtų sprendi-
mų praktinį įgyvendinimą, ministras
J. Olekas pabrėžė būtinybę Aljansui iš-
laikyti tų sprendimų solidarumo dva-
sią. 

Ministras J. Olekas taip pat infor-
mavo B. Hartley, kad Lietuva šiais me-

tais jau padidino išlaidas gynybai 20
proc. ir kitais metai planuoja gynybos
biudžeto padidėjimą dar iki 35 proc. Pa-
pildomos lėšos bus skiriamos pri-
imančiosios šalies paramai sąjungi-
ninkams teikti, plėsti su koviniu ren-
gimu susijusią infrastruktūrą bei vys-
tyti jos pajėgumus, Lietuvos kariuo-
menei modernizuoti. Ministras J. Ole-
kas padėkojo B. Hartley už efektyvų ne-
šiojamųjų vidutinio nuotolio prieš tan-
kinių raketų paleidimo sistemos „Ja-
velin” projekto įgyvendinimą.

Ministras J. Olekas užtikrino, kad
Lietuva kartu su JAV yra pasiruošusi
toliau tęsti dalyvavimą tarptautinėse
operacijose Afganistane, kituose re-
gionuose ir prireikus kartu su JAV ak-
tyviau įsitraukti į Jungtinių Tautų
operacijas.

Washingtonas (ELTA) – Kitą mė-
nesį bus atskleista amerikiečių kario,
kuris prieš pusketvirtų metų per slap-
tą operaciją Pakistane nušovė Osama
bin Laden, tapatybė. TV stoties „Fox
News” laidoje bus išduota iki šiol griež-
toje paslaptyje laikyto JAV specialiojo
būrio nario pavardė.

Dviejų dalių laida pavadinimu „Vy-
ras, nužudęs Osam bin Laden” („The
Man Who Killed Osama Bin Laden”)
bus rodoma lapkričio 11 ir 12 dienomis.

Laida atkurs įvykius, kaip teroristų
tinklo lyderis 2011 metų gegužę buvo nu-
dėtas savo slėptuvėje Pakistano Abo-

tabado mieste. Karys, paleidęs mirtinus
šūvius, papasakos, kaip tapo elitinio bū-
rio kariu ir buvo nusiųstas į Pakistaną
vykdyti slaptos operacijos „Neptūno ie-
tis” („Neptune Spear”).

„Fox News” teigimu, vaizduojant
paskutiniąją O. bin Ladeno gyvenimo
naktį, bus pateikta ir iki šiol neskelbtų
detalių. 

Tą operaciją įsakė surengti JAV
prezidentas Barack Obama, kai Cent-
rinė žvalgybos valdyba (CŽV) susekė O.
Bin Laden ryšininką, padėjusį surasti
aukštomis sienomis apjuostą „al Qae-
da” lyderio buveinę

Bus atskleista O. bin Laden nušovusio kario tapatybė

Jeruzalė (ELTA) – Protestuoda-
mas prieš Stokholmo pasirinkimą pri-
pažinti Palestinos valstybę, Izraelis
nusprendė atšaukti savo ambasadorių
Švedijoje. 

Švedija ketvirtadienį paskelbė pri-
pažįstanti Palestiną savarankiška vals-
tybe. Palestiniečių prezidentas Mah-
moud Abbas pasveikino Švedijos spren-
dimą. Tai ,,drąsus ir istorinis” žingsnis,
sakė jis. M. Abbas paragino ir kitas ša-
lis pasekti Švedijos pavyzdžiu.

Tačiau Izraelis tokį Stokholmo
žingsnį itin sukritikavo. Šalies užsienio

reikalų ministras Avigdor Lieberman
itin negailėjo kritikos Švedijai, teigda-
mas, kad santykiai Artimuosiuose Ry-
tuose daug sudėtingesni negu Švedijos
prekybos tinklo ,,IKEA” surenkamieji
baldai. Kiek vėliau ministras pranešė,
kad Izraelis atšaukė savo ambasadorių
Švedijoje.

Iš Europos Sąjungos šalių iki šiol
Palestiną yra pripažinusios tik Malta ir
Kipras. Britų parlamentas Londone
prieš dvi savaites taip pat pasisakė už
tokį žingsnį. Tačiau šis balsavimas bri-
tų vyriausybei nėra privalomas.

Izraelis atšaukė savo ambasadorių Švedijoje

Vilnius (BNS) – Dėl Lietuvos laivo
Rusijoje sulaikymo gali būti atsakinga
už žūklę atsakinga Žvejybos šiaurės
rytų Atlante komisija (angl. NEAFC),
laiku nepateikusi informacijos apie
pasikeitusias Rusijos išskirtinės eko-
nominės zonos ribas, spalio 30 d. pra-
nešė Lietuvos žemės ūkio ministerija.
Anot ministerijos, NEAFC duomenų ba-
zėje naudojamos koordinatės neatitin-
ka dabartinės situacijos.

Rusija yra pasirašiusi dvišalį su-
sitarimą dėl žvejybos su Norvegija, ku-
riuo yra išplečiamos Rusijos išskirtinės
ekonominės zonos ribos. Apie tai buvo
informuota ir NEAFC, tačiau kitoms ša-
lims apie tai nebuvo pranešta, teigiama
ministerijos pranešime spaudai. Būtent
dėl to, kad nežinojo apie pasikeitusias
ribas, Lietuvos laivas „Jūros vilkas” ga-
lėjo jas peržengti.

Dėl susidariusios situacijos žemės
ūkio ministrė Virginija Baltraitienė
žada kreiptis į Europos Komisiją, pra-
šydama, kad jai pavaldi NEAFC prisi-
imtų atsakomybę dėl laiku nepateiktos

informacijos apie pasikeitusias koor-
dinates.

„Mūsų žiniomis, nė viena valstybė
narė nebuvo informuota apie pasikei-
tusias koordinates, todėl manau, kad at-
sakomybę už pasekmes turi prisiimti
NEAFC organizacija”, – pranešime
spaudai teigė žemės ūkio ministrė.

Ministerijos teigimu, NEAFC sek-
retoriatas patikino, kad bus siekiama
kuo greičiau užbaigti procedūras dėl re-
guliuojamos teritorijos koordinačių
patikslinimo ir užtikrinti, kad NEAFC
duomenų sistemoje naudojamos koor-
dinatės visuomet būtų tikslios.

1980 metais įkurtai NEAFC pri-
klauso Europos Sąjungos šalys, taip pat
Danijai priklausančios Grenlandija ir
Farerų salos, Islandija, Norvegija bei
Rusija, su organizacija taip pat ben-
dradarbiauja susitarimo nepasirašiu-
sios Kanada, Naujoji Zelandija bei Ka-
ribų jūros valstybė Sen Kitsas ir Nevis.

Apkaltinusi neteisėta krabų žve-
jyba, Rusija laivą „Jūros vilkas” sulai-
kė rugsėjo mėnesį. 

Dėl laivo sulaikymo atsakinga 
tarptautinė žvejybos komisija 

Maskva išbandė branduolinį užtaisą galinčią
nešti raketą

premkumar219.blogspot.com iliustr. 

NATO stebi neįprastą Rusijos karinių oro pajėgų aktyvumą Europoje.    EPA-ELTA nuotr.



nintas” (ką dažnai bando Lyric rež-
sieriai – kartais sėkmingai, bet dažnai
ir ne), ir vizualiai opera atrodė gražiai.
Bet jos turinys per abu veiksmus ma-
nęs taip ir nepagavo, pagrindinė kū-
rinio dilema – literatūra ar muzika –
skambėjo formaliai (negelbėjo net re-
žisieriaus bandymas į tai pasižiūrėti
ironiškai). Dalinai antrą dalį „išgel-
bėjo” britas bosas Peter Rose. Jo at-
liekamas impresarijus La Roche Lyric
scenoje nuskambėjo be priekaištų.
Nors man jo balsas ir vaidyba patiko,
tačiau visai ,,Capriccio” sėkmei už-
tikrinti vieno Rose visgi neužtenka.
Daugiau gyvybingumo tikėjausi iš
danų baritono Bo Skovhus grafo vaid-
menyje. Tačiau pagrindinė priežas-
tis – neatrastas raktas operos ,,žodiš-
kumui” pateisinti. Nors daugelis tvir-
tina, kad „Capriccio” yra „opera apie
operą”, man asmeniškai joje aiškiai
trūko būtent muzikinės kalbos – pa-
grindinės idėjos atskleidimo per mu-

ziką, o ne žodžius, ne ,,filosofavimą”.
O gal čia tik mano muzikinis kaprizas?

Kaip ten bebūtų, 60-metį šven-
čianti Lyrik opera sezoną pradėjo
aukšta gaida – puikiu ,,Don Giovanni”,
šį šeštadienį kviečia gerbėjus į jubi-
liejinį koncertą, o prieš akis – dar
daug intriguojančių spektaklių. Visą
repertuarą sužinosite teatro interne-
tinėje svetainėje – www.lyricopera
.org.
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Opera apie operą? 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Operą lankau pasišventusiai –
kaip tinkintysis sekmadieniais
bažnyčią. Nuostabiai nuskam-

bėjusi arija man yra savotiška komu-
nija, tarsi mana iš dangaus. Didinguo-
se Lyric operos rūmuose Čikagoje tokių
pakilių dvasinių momentų patiriu daž-
nai. Šio teatro meno vadovai visais bū-
dais stengiasi žiūrovams pateikti vis ką
nors naujo, išradingo, išskirtinio. 

Šiandien stabtelsiu ties naujausiu
Lyric pastatymu – vieno veiksmo „Cap-
riccio”. Tai paskutinioji Richard
Strauss opera, kurios premjera įvyko
Miuncheno „Nationalteather” 1942 m.
spalio 28 d.  Libretą šiam „Konversation
– Stück für Musik” parašė Clemens
Krauss ir pats kompozitorius Strauss.

Veiksmas vyksta 1775 m. viename
dvarnamyje netoli Paryžiaus. Pagrin-
dinė šios operos idėja nusakoma klau-
simu – „Kas svarbiau: žodžiai ar mu-
zika”? Norėdamas į jį atsakyti, Richard
Strauss pasitelkė grafienę Madeleine,
niekaip negalinčią pasirinkti vieno iš
dviejų savo garbintojų: poeto Olivier ir
kompozitoriaus Flamand. Grafienės
dvarnamyje vyksta ginčas tarp poeto ir
kompozitoriaus dėl to, kas yra svarbiau
– žodžiai ar muzika? 

Artėjančio Madeleine gimtadienio
proga Flamand jai sukūrė naują kom-
poziciją, o Olivier – pjesę. Kaip ir dau-
gybę kartų anksčiau, neatradę komp-
romisinio atsakymo, abu menininkai
grįžta prie savo repeticijų. Grafienė
tuo tarpu ne mažiau aistringai ginčijasi
su savo broliu. Grafas erzina seserį, sa-

kydamas, jog jos meilė muzikai tėra
meilės Flamand atspindys. Grafienė
nelieka skolinga ir atšauna, kad gra-
fo meilė dramai tėra jo susižavėjimo
Clairon – teatro aktore – išdava. 

Olivier iškilmingai praneša gra-
fienei, kad jos garbei sukūrė naują so-
netą. Poetas perskaito savo kūrinį ir
sunerimsta, nes Flamand čia pat so-
netui pritaiko melodiją ir jį Madelei-
ne sudainuoja. Įgavęs drąsos kompo-
zitorius atvirai išsako savo jausmus.
Grafienė, matyt, paveikta jo atvirumo,
paskiria pasimatymą kitą rytą bib-
liotekoje, kur ji pranešianti savo ap-
sisprendimą širdies reikaluose. Gra-
fas tuo tarpu į dvarnamį susirinku-
siems svečiams aistringai įrodinėja te-
atro jėgą ir grožį. Bandydamas įrodyti
savo teisumą, grafas bando provo-
kuoti Olivier ir Flamand. 

Aistras gesinanti grafienė pasiūlo
menininkams sukurti bendrą kūrinį
– operą. Grafas tuoj pat pasiūlo operos
siužeto pagrindu pasitelkti šios dienos
įvykius pilyje. Po puotos grafas lei-
džiasi į gastroles su teatro trupe – ži-
noma, vien dėl to, kad trupėje yra jo
numylėtoji Clairon. Tuo tarpu Ma-
deleine sužino, kad kitą rytą biblio-
tekoje jos lauks ne tik Flamand, bet ir
Olivier. Ir abu menininkai norės su-
žinoti, kaip baigiasi jų bendrai ku-
riama opera. Vis dar negalėdama ap-
sispręsti ir pasirinkti tarp žodžių ir
muzikos, grafienė paskutinę ariją su-
dainuoja, atsakymo desperatiškai
bandydama ieškoti savo veidrodinia-
me atspindyje... 

Nuostabų pereito šeštadienio va-
karą buvau pakiliai nusiteikęs besi-
ruošdamas į Lyric operą stebėti Ri-
chard Strauss „Capriccio”. O kaip gi
– juk dainuo legendinė Renėe Fle-
ming! Į teatrą  ėjau viltingai tarsi į
nuostabią muzikinę puotą. Iš tiesų, R.
Fleming tą vakarą scenoje įrodė, kad
net perkopus 55 metų slenkstį ji pui-
kiai valdo balsą, sugeba vaidinti ir
gali papuošti bet kokią sceną. Kad Sir
Andrew Davis meistriškai dirigavo
šiam spektakliui – tai nieko naujo.
Mes, melomanai, jau esame pripratę
iš jo sulaukti tik aukščiausio meninio
lygio atlikimo. Be to, Davis laikomas
vienu iškiliausių Strauss kūrybos in-
terpretatorių!

Tačiau šis „Capriccio”, deja, ma-
nęs nesužavėjo. Veiksmas buvo per-
keltas į 1920-tųjų Paryžių, ,,sumoder-

Iš k.: Juan Jose de Leon (italų tenoras), Emily Birsan (italų sopranas), Peter Rose (Le Ro-
che) ir Anne Sofie von Otter (Clairon). Todd Rosenberg nuotr.

Renee Fleming – Madeleine
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Pirmasis trylikametės
A. Giedraitytės 

solinis koncertas

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Trylikametė Agnė Giedraitytė jau ge-
rai žinoma Čikagos lietuvių ben-
druomenėje: įsidėmėjome  ją kaip
talentingą klasiki nio žanro muzi-
kos atlikėją  ir spėjome pamilti kaip
nuoširdžią ir kuklią mergaitę. Tarp
amerikiečių jaunoji lietuvaitė dau-
giau žinoma sce niniu Agnė G. vardu
(kitataučiams lietuviška pavardė –
per kietas riešutėlis). 

Klausytojų simpatijos

Muzikinis Agnės kelias prasidėjo
palyginti neseniai. Kai mergaitė buvo
trejų, mama nuvedė ją į vaikų daina-
vimo ansamblį „Tu ir aš”, tačiau tada
išskirtiniu balsu ji nepasižymėjo. Tuo-
kart tėvai nusprendė, kad daini ninke
dukrelė tikriausiai nebus, ir dainavimo
pamokos buvo primirštos. Po kelerių
metų mama pastebėjo, kad dukrai vis
dėlto patinka muzika, ir nu sprendė
Agnę leisti mokytis skambinti pianinu
pas dainininkę Nidą Grigalavičiūtę.
Ši talentinga operos solistė ne tik grei-
tai pastebėjo mergaitės pomėgį muzi-
kai, bet ir sugebėjo atskleisti gražų
jos balsą. Pade dama N. Grigalavičiūtės
Agnė už trau kė operiniu balsu, kuris
pir miau sia nustebino Talentingiausio
Ameri kos lietuvio konkurso dalyvius. 

Tame konkurse, komisijos nuo mo-
 ne, jaunoji dainininkė (tada jai bu vo aš-
tuoneri) nusipelnė trečios vie tos, o
klausytojai skyrė Agnei daugiausia
balsų bei savo simpatijas.

Po šio pasirodymo nuolatos skati-
nama vis gausėjančio gerbėjų būrio,
Agnė dalyvauja vis naujuose ir nau-
juose konkursuose, ir labai dažnai lai-
 mi prizines vietas. Per penkerius savo
dainavimo metus jaunoji atlikėja da-
lyvavo begalėje konkursų, vykstančių
ne tik Čikagos apylinkėse, bet ir viso-
se JAV bei Lietuvoje. 

Iš konkursų – su prizais

Paminėsime tik keletą konkursų,
kuriuose A. Giedraitytė laimėjo prizi-
 nes vietas (o ir atsiminti visus jau sun-
ku net jos mamai Sandrai Gied raitie-
nei, kuri nenuvargdama vežioja dukrą
į konkursus, rūpinasi visais or anizaci-
niais reikalai ir yra didžiau sia dukros
gerbėja). 2011 m. Agnė dalyvavo „Rial-
to Idol Junior”, kur laimėjo 2-ą vietą,
„The 2012 Hal Leo nard Vocal Competi-
tion” laimėta 3-ia vieta. 2012 m. „Ge-
neva's Got Talent” lietuvaitė tapo fi-
nalininke, o „Gran quist Music Com-
petition” laimėjo pir mą vietą. „Rising
Star Singing Contest 2012” buvo 2-os vie-
tos nugalėtoja, „Suburban Chicago's
Got Ta lent” pateko į finalą, „Elburn Idol
2012” laimėjo trečią vietą, o „Rialto
Idol Junior” Agnė buvo pirma. NBC te-
levizijos konkursuose „Steve Har vey
Show” ir „Steve’s Got Talent” jau noji at-
likėja užsitikrino antrą vietą. Agnės at-
liekamų dainų buvo galima pasiklau-
syti per radiją 1340 WJOL. Be to, ji da-
lyvavo dar keliuose mažesniuose kon-
kursuose JAV, dainos festivalyje „Bal-
tic voice 2013” Lietuvoje, kur savo am-
žiaus grupėje laimėjo pirmą vietą. Jau-
noji solistė šiemet buvo pirmoji ir „Fox
Valley Rep 2014” talentų konkurse.

2013 metų gruodį Agnei, kaip tarp-
 tautinio balso konkurso „Ameri can
Protege” prizininkei teko dainuo ti gar-
siojoje Carnegie Hall salėje, New Yorke.
Šiame konkurse Agnė iš kovojo dvi pir-
mas vietas – miuziklo bei klasikinio dai-
navimo 11–14 metų amžiaus kategori-

jose, ir parsivežė ge riausio American
Protege atlikėjo  dip lomą. Tai pirmas
Agnes konkursas kuriame galėjai su-
tikti dalyvius ne tik iš Amerikos bet, ir
iš viso pa saulio  –  Rusijos, Singapuro,

Indone zi jos.
Agnė dažnai kviečiama padainuoti

įvairiose JAV Lietuvių Bendruo menės
organizuojamuose renginiuo se, gar-
bingų svečių priėmimuose, taip pat

vestuvėse, krikštynose ir kitose šven-
tėse. Ji dainavo Los Ange les Lietuvos
dienose, Indianapolio kalėdiniame kon-
certe, Čikagos Navy Pier ir Daley Pla-
za vykusiuose lietuvių renginiuose ir
daug kur kitur.

Be to, lietuvaitė dainuoja Palai min-
 tojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų
chore „Vyturys”, dalyvauja atei tininkų
organizacijos veikloje bei gieda Švč.
Mergelės Marijos BVM parapijoje. Vie-
ną vasarą A. Giedrai ty tė lankė „Art
Academy” aktorystės pamokas, taip ji
ruošiasi operos dainininkės ateičiai.

Padėkime jaunajai 
atlikėjai tobu lėti

Savo nepaprastai gražiu balsu ir
nepriekaištingu atlikimu Agnė žavi
ne tik operinio meno gerbėjus – jos re-
pertuare nemažai ir lietuvių liau dies
bei estradinių dainų. Jaunoji at likėja
dainuoja net keliomis kalbomis – lie-
tuvių, vokiečių, anglų, italų.

Mergaitei patinka ne tik klausy tis,
bet ir dainuoti klausantis žinomų dai-
nininkų – Ellie Goulding, Chistina
Perri, Sarah Brigtman, Andrea Bo-
 celli, Jackie Evancho muzikos įrašų.
Kartais ji mėgsta pasiklausyti ir pop-
muzikos, bet, pasak Agnės, niekas ne-
gali prilygti klasikai... Ji svajoja tapti
operos soliste.

Jaunoji dainininkė, padedama
savo tėvelių, baigia įrašyti savo kom-
paktinę plokštelę. Padėkime talentin-
gai lietuvaitei kaip galima greičiau pa-
siekti savo svajonę. Retas atlikėjas gali
pasigirti būdamas trylikos metų įrašęs
solinį albumą – be kita ko, tai kainuo-
ja nemažus pinigus. Apsilankę Agnės
koncerte, padėsite jai įgyvendinti šitą
jos svajonę, be to, nuostabiai praleisi-
te sekmadienio popietę.

Pirmasis solinis A. Giedraitytės
koncertas vyks lapkričio 16 d. 12 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios parapijos salėje (6812 South
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629).
Jaunoji dainininkė atliks įvai raus žan-
ro kūrinius Taip pat dalyvaus Ričardas
Sokas, Agnės draugė Aida Skaraitė ir
tautinių šokių grupė „Suktinis”. 

Agnė Giedraitytė
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

CHIRURGAI

CHIROPRAKTIKA

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

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

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

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 k y 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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
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

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „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 

dR. YeLenA PoTeKhin, d.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

Tinley Park, IL 60477
Tel. (708) 532-0000

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas



� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo
patirtis, minimali anglų kalba, nevai-
ruoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.
Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitga-
liais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus, gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-709-5990. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pri-
žiūrėti 2 žmones, skaniai gamina valgy-

ti, gali išleisti atostogų, turi dokumen-
tus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Legalūs dokumen-
tai , buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-457-0232.  

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Dokumentai, patirtis. 
Tel. 312-647-3208. 

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
pakeitimų. Legalūs dokumentai. 
Tel. 630-670-0813. 

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško
senelių priežiūros darbo arba gali pa-
keisti. Legalūs dokumentai. 
Tel. 773-668-2001. 
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Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ

ĮVAiRŪS

13DRAUGAS

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

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

,,draugo” sudoku nr. 85
atsakymus atsiuntė: 

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Mečys Šilkaitis, Seminole, FL

dalė Blekienė, Chicago, IL
ona Rušėnienė,  Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

Keller Williams Realty 

Mob. tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

,,draugas”
773-585-9500

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turė-

tų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ”

GREIČIAU!
www.draugas.org
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SPygLIAI IR dygLIAI

Vieno veiksmo, vieno paveikslo pati
baisiausia kada nors nutikusi drama –
nors ir be lavonų ar įkaitų, tačiau vis vien
labai pamokanti. Pra šome nesijaudin-
ti – pabaiga laiminga. Net labai lai-
minga. 

Skaitovas: Eina lapė per miške lį. Iš
tolo mato – uosio viršūnėje tupi varna
ir labai rimtu veidu kažką vei kia. Ir
taip laputaitė užvertusi galvą žiūri, ir
taip žiūri, kol supranta: varna skaito
Draugą. 

Prisėlino lapė arčiau, primerkė ir
šiaip ne per didžiausias akis, nusal-
dino balselį ir:

Lapė: Varna, varna, skaityk bet ką,
bet tik ne Draugą – pasigailėsi, nes la-
bai protinga tapsi... 

Varna: Kąąąą? 

Skaitovas: Lapei to ir trūko – grie-
 bė Draugą, rodos net suspindėjo visa
kaip kokia Venera iš laimės – dar nie-
kad Draugo nebuvo rankose laikiusi,
nors visas miškas seniai didžia vosi
tokį laikraštį turėdami. Pasi šo kinėda-
ma nuo kupsto ant kupsto ir vis stab-
telėdama pavartyti Draugą namo šuo-
liavo. O, galvojo, tai dabar savo diedą
lapiną ir pupuliukus la piukus nu-
džiuginsiu! O tai bus kas veikti! O tai
daug visko patys sužinosim – nereiks
patarškų meškėnų ple palų klausyti. Ir
dar kitiems pa pasakot galėsim, o tai
mums pavydės visi, kas jo neturi.   

Šitaip niūniuodama ,,oi pjauna
pjauna lankoj šieną pjauna …”  bandė
sukt savo namų link, bet vis negalėjo
akių nuo laikraščio atitraukt. Ir kiek-
vieną puslapį versdama vis giliai at-
sidūsta: oooo… nieko sau, nieko sau
įdomumėlis!!! Ai ai ai…  oi oi oi… Ko-
kia kvaiša buvau – jau senių se niau-
siai užsiprenumeruot reikėjo. Juk ne
aukso kalnus ir kainuoja ir, va, žiūrėk,
kas dvi dienos išeina… 

Šitaip rudauodėgė manė iki savo
urvelio paršokuot, ale pakeliui dar vos
sau bėdos neprisidarė – taip buvo įsi-
kniaubusi į Draugo skaitymą, kad
užkliuvo viena koja už melsvai žy-
dinčio viržio ir kad puolė kniūpčia į
samanas – nors ir kokios minkštos sa-
manos buvo – bet lūpą persiskelt vis-
vien sugebėjo. Mažu į kokį kelmu ką
bus pataikiusi? 

Atsistojo, apsidairė, ar kas jos to-
 kio gėdingo nuopuolio nepamatė. Mat
paskui po visą mišką gandą iš nešios,
visiems bus juoko. Juk kiek vienas
perpasakodamas dar nuo sa vęs ko-
kią būtą-nebūtą smulkmeną pridės, tai
galų gale jau išeis, kad ne tik lūpą per-
siskėlė, o dar ir visa lau kymę nosimi
išvagojo, visus skruzdėlynus išvar-
tė… Brrrr… baisiu ir pagalvot…  

Lapė (besipurtydama pušų spyg-
 lius nuo savo kailio ir pasičiupinėda-
ma nosį): visa laimė – nieks ne matė…

Skaitovas: per anksti gudruolė ap-
sidžiaugė – ogi ežys vis tą scenelę nuo
pat pradžių stebėjo ir iš už baravyko
vos gali kvapą atgauti – šitaip jam tas
vaizdas juokingas…  

Tačiau spygliuotasis visgi neiš-
 tvėrė (smalsumas nugalėjo atsargu-

Senatvė
MečyS  ŠilkaitiS

Sunku gyventi senam ant svieto
Vieni vargai, bėdos visokios
Vaikštai kas rytas, miegi po pietų
Ką tik darai, paguodos jokios.

Vaikai gyvena kažkur šiaurėje
Vis užsiėmę, dažnai važiuoja
Laikas nuo laiko pasiteirauja
Ar uraganas mus nekamuoja.

O anūkėliai jau mokslus baigė
Kuriasi patys – statos namus.
Ir patarimų jiems nebereikia
Su internetu kuria planus

O visos ligos skamba keistokai
Lyg tai jos butų iš Lietuvos
Atvežtos čia ne mūsų dypukų,
Bet labai seniai – pirmos bangos.

Perpūtė vėjas tai jau bursaitis
Žalią arbatą litrais geri.
Suskaudo pilvas – vertikulaitis
Valgai košytę, sriubas viri.

Girdim rečiau apie kolaitį,
Nes nepatogu tarpe draugų.
Dažnai užeina toksai gastraitis
Pučia jis pilvą, kelia raugus.

Visi pažįstame garsų artraitį
Skauda piršteliai ir sąnariai
Valgai piliules, darai masažą
Nieks nesikeičia, vis negerai.

Kartais tik šnekam su stiklu vynu
Ar nugeriame kur nors svečiuos
Tuoj rytą šaukiam: – ,,doctor Scavino
Kažkas man daros, nekaip jaučiuos”

Daktarai dabar jau nebegydo
Tik tikrin kraują, barškin plaučius
Pažiūr į ausį, į burnos vidų
Ir sako tau: ,,Senatvė pas jus.”

Ant stalo stovi eilė vitaminų
Ir trys buteliukai tikrų vaistų
Vienus imu anksti atsikėlęs
Kitus nuriju tuoj po pietų

Nežinau kiek ilgai tas dar tęsis
Nežinau kokia man ateitis
Tik garantuoju, kad vieną dieną
Šiam pasauliui užmerksiu akis.

2014

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

Sujudimas sengirėje

mą) ir klastingu balsu kreipėsi į
ponią lapę. Tikėjosi rudakailę
skaitytoją už nedėmesingumą
įžeisti, bet lapės reakcija ežiui
buvo visai nelaukta – jis net pri-
tūpė iš nuostabos, kaip šlapiu
skuduru būtų gavęs…  

Ežys: (labai manieringu bal-
se liu) Tai negi toks jau įdomus
tas Draugas, kad net parpuolei ir
susi gūrinai nosį?

Skaitovas: O kad paraudo ru-
doji iš gėdos, o kad išpylė vargšelę
šaltas prakaitas – tai dabar jai
bus kaput – žinojo iš anksčiau
apie ilgą ežio liežuvį – gėdos ir
praskeltos lūpos nuo miško gy-
ventojų nuslėpti nebepa vyks. 

Lapė: Na, tai taip – na, tai
ne… Ale ne kokį skelbimą nuo
turgaus stulpo skaičiau, ne kas
ką įsimylėjo, kas su kuo susiže-
nijo, kas ką paliko, o eidama
skaičiau – Draugą! Va! Žemės
kurmi nelaimingas tu – tamsus,
pats neskaitai, todėl nežinai, kad
visi, kas bent kiek turi padorumo,
kam bent kiek įdomu ne tik kas
jo pilve darosi, – visi Draugą
skaito. Traukis! Man išdidumas
neleidžia net leistis į kalbas su to-
kiu neišmanėliu, juodnugariu.

Niekas tau nerūpi – nei kas miš-
ke, nei kas palaukėje darosi, nei
miestelyje už upės… Štai pama-
tysi ko kiais protingais veidais
mano šei ma po girią nuo šiol
vaikščios, o kai sutiks ką nors su
tokia pat protinga veido išraiška
(o toks tokį iš tolo at pažins, kas
bebūtų – ar tai kiaunė, ar barsu-
kas, ar strazdas, ar drugelis, pa-
 galiau net ir pats lokys lėtapėdis),
visi mielai viens prieš kitą ke-
purę kels, draugiškai labinsis,
nes jaus: čia  – SAVAS! 

Mus Draugas daro ne vien
tik protingais, bet ir vieningais!

Skaitovas: O dabar jau ežį
kaip karštu vandeniu būtų kas
perliejęs… 

Nuleido nabagas savo nuolat
drėgną snukutį, nudelbė akis,
nedrįsta į išdidžią lapę net pa-
žvelgt… Nu tilo, susigėdo, kad
nei protingas, nei vieningas su vi-
sais sengirės gyventojais lig šiol
buvo… 

Visi trys kartu: štai kokia
jėga – Draugas! Nedaryk gėdos
sau ir  bendruomenei – skaityk
Draugą.

Specialiai ,,Draugo” pietums 

iš pakrūmės palei Vilnių 

– Vitalius Zaikauskas
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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 

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

www.draugas.org/mirties.html

NBA rungtynėse debiutavo 
teisėjas iš Lietuvos

Spalio 23 d. New Yorko „Madison Square Garden” arenoje užfiksuotas
išskirtinis įvykis. Pirma kartą Nacio nalines krepšinio lygos (NBA) iki-
sezoninėse rungtynėse teisėjavo lietuvis teisėjas – 25-erių metų

Gediminas Petraitis. Iš viso šiam mačui vadovavo trys teisėjai – Kane
Fitzgerald, Mike Cal lahans ir G. Petraitis, kuris anksčiau dirbo NBDL ir NBA
Vasaros lygoje.

NBA lygos teisėjai, kaip ir žaidėjai, turi savo numerius. Lietuviui, ku rio
šeima į JAV emigravo prieš 16 me tų, atiteko 53-iasis numeris. Lietuvos teisė-
ją turėtume dažniau pamatyti ir šią savaitę prasidėjusiame NBA čempionate.

Susitikimą New Yorke rezultatu 103:100 laimėjo „Knicks”, kurių gretose
30 taškų pelnė Carmelo Anthony. Beje, jam trečio kėlinio pradžioje už ginčus
su teisėjais buvo skirta technine pražanga.

R. Meilutytė Japonijoje 
iškovojo pasaulio taurės auksą

Japonijoje vykusių pasaulio plaukimo taurės varžybų 25 m baseine mote-
rų 50 m plaukimo krūtine finale spalio 29 d. lietuvė Rūta Meilutytė užėmė pir-
mąją vietą ir iškovojo aukso medalį.

Nuo pat starto pirmavusi 17-metė lietuvė atplaukė per 29,36 sek.
Antrąją vietą užėmė jamaikietė Alia Atkinson (29,66 sek.), trečiąją – ame-

rikietė Lillia King (30,13 sek.).
Spalio 28 d. R. Meilutytė užėmė antrąją vietą 100 m plaukimo krūtine

rungtyje.        ELTA

,,Neptūno” gretas papildė 
vidurio puolėjas iš JAV

Lietuvos krepšinio vicečempionas Klaipėdos ,,Neptūnas” pasirašė sutar-
tį su vidurio puolėju iš JAV Keith Benson. 26-erių metų 211 cm ūgio ame-
rikietis į Klaipėdą turėtų atvykti kitos savaitės pradžioje. K. Benson 2011

metais dalyvavo Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) nau-
jokų biržoje, kur jį 48-uoju šaukimu pasirinko ,,Atlanta Hawks” klubas. Tiesa,
stipriausioje pasaulio lygoje aukštaūgis debiutavo tik 2012 metais, kai sužaidė
trejas rungtynes ,,Golden State Warriors” ekipoje.

Amerikietis trumpai yra žaidęs Italijoje, vėliau atstovavo įvairioms NDBL
ekipoms ir kurį laiką žaidė Filipinuose. Praėjusį sezoną jis gynė Minsko
,,Cmoki” (Baltarusija) komandos garbę ir per Vieningosios lygos rungtynes vi-
dutiniškai pelnydavo po 15,6 taško bei atkovodavo po 7,7 kamuolio. 

Europos Iššūkio taurės turnyre per 24 žaidimo minutes K. Benson pelnydavo
po 17,4 taško, atkovodavo po 7,3 atšokusio kamuolio ir blokuodavo po 1,6 var-
žovų metimo.

,,Ilgą laiką ieškojome didelio žmogaus ir pagaliau pasirašėme sutartį. Ti-
kimės, kad jis sustiprins mūsų priekinę liniją ir per varžybas bus lengviau. ,,Nep -
tūnui” prieš Keitą Bensoną, kai jis rungtyniavo ,,Cmoki” komandoje, teko rung-
tyniauti ir mes žinome jo galimybes”, – kalbėjo ,,Neptūno” vyriausiasis trene-
ris Kazys Maksvytis.    ELTA

Phoenix, Arizonoje, 
bus teikiamos konsulinės paslaugos

Lapkričio 15–16 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsula-
tas Čikagoje rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Arizonos
valstiją, Phoenix miestą. Konsulinės paslaugos bus teikiamos lapkričio 15
d., šeštadienį, nuo 9 val. iki 5 val. p. p. ir lapkričio 16 d., sekmadienį, nuo
9 val. iki 2 val. p. p. viešbučio ,,Radisson Hotel Phoenix Airport” patalpo-
se, esančiose adresu 427 North 44th Street, Phoenix, AZ 85008.   

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civilinės būk-
lės aktų (vaikų gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietu-
voje, gyvenamosios vietos deklaravimo, Lietuvos Respublikos pilietybės,
konsulinės registracijos. Taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams bus at-
liekami notariniai veiksmai, įskaitant ir notarinių liudijimų, kad asmuo
yra gyvas ir gyvena JAV, tvirtinimą, reikalingų pateikti kompetentingoms
Lietuvos institucijoms dėl senatvės pensijos ir kitų socialinių išmokų mo-
kėjimo pratęsimo 2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės in-
formacijos prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą Čikagoje
tel. 312-397-0382 arba rašyti el. paštu kons.cikaga@urm.lt. Išankstinė re-
gistracija būtina.

Konsulinė misija į Phoenix, Arizonos valstiją, organizuojama pirmą
kartą. 

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako
paskutinė knyga ,,Mano Pasau-
lėjautos kelionė” pasiekė Čikagą.
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun.
Trimako parašyti tekstai apie
savo jaunų dienų patirtį; 2. jau-
nytės dienoraščiai iš karo pabė-
gėlių stovyklų Vokietijoje; 3. at-
siminimai apie autorių – su juo
bendravusių, dirbusių asmenų
įžvalgos. Knyga išleista kun. Tri-
mako testamento paskirtomis
lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drau-
ge”. Jos kaina – 30 dol. (be per-
siuntimo išlaidų). Visos surinktos
lėšos bus persiųstos į Lietuvą, į
kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

G. Petraitis (d.) – pirmasis lietuvis teisėjas NBA lygoje.

EPA–ELTA nuotr.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, dėkoja už aukas padėti var gingai gyvenan-
tiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Aldonos Baukienės atminimui Vin cas Lu-
kas $40, Maria Barkauskas Guild $40, Cheryl Haska $50. Labai ačiū, „Saulutė” („Sunlight Orp-
han Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijune-
lis@sbcglobal.net

A. a. edward Stoškaus atminimui Anna Stoškus „Saulutei” atsiuntė $400, kuriuos su-
aukojo A. Stoš kus, V. Lukas, P. D. Bielskai, D. L. Va siliauskai. Saulutė” dėkoja už aukas ir reiš-
kia užuojautą a. a. Edward Stoš kaus šeimai ir artimiesiems.

A. a. Romualdo Krono atminimui Baniutė Kronienė „Saulutei” įteikė $895, kuriuos su-
aukojo: A. P. Snarskiai, I. Putrienė, G. Juodikienė, I. G. Deveikiai, M. Karalis, L. A. Gla v ins kai, O.
Saulienė, B. Lintakienė, A. Karaliūnienė, Z. Deveikienė, G. A. Klibai, D. A. Vitkai, J. A. Bakaičiai,
O. R. Kasperai, D. L. Šleniai, M. A. Lau raičiai, I. D. Tijūnėliai, D. L. Gyliai, I. B. Serapinai, A. R. Vai-
čiai, D. R. Povi laičiai, Z. Cicėnienė, J. P. Jurkai, I. A. Draugeliai, M. A. Tallat-Kelpšai, A. V. Klei-
zai, M. Raudys ir P. Kilius. „Sau lutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą a. a. Romualdo Kro-
no šeimai ir arti miesiems.

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) 847-7747

� Lapkričio 1 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejus kviečia į susitikimą su
rašytoju Laurynu Katkumi. Kelių poezijos
ir eseistikos knygų autorius atstovauja Lie-
tuvai Tarptautinėje rašytojų programoje
Iowa (International Writing Program,
iwp.uiowa.edu). Renginys vyks lietuvių
kalba. Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629.

� Čikagos Lietuvių Tautodailės institutas
lapkričio 1 ir 2 dienomis (10 val. r. – 4 val.
p. p.)  kviečia į renginį ,,Gyvoji tautodailė”,
kuris vyks Dailės muziejaus patalpose Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. Bus proga
prisiminti ar parodyti savo vaikams, anū-
kams mūsų turtingą lietuvių tautodailę.
Rodysime audimą, verpimą, puodų žie-
dimą, odos dirbimą, šiaudinukų/sodų vė-
rimą, margučių marginimą, metalo išdir-
bimą, krepšių pynimą bei verbų rišimą.

�  Lapkričio 2 d., sekmadienį, 1val. p. p.
Šv. Kazimiero kapinėse (prie 111-tos ir S.
Pulaski gatvių sankryžos Čikagoje) vyks
Vėlinių suskaupimo apeigos, kurias rengia
Šv. Kazimiero kapų sklypų savininkų drau-
gija. Apeigas praves kun. Gediminas Ker-
šys, dalyvaus šauliai. Visi kviečiami gausiai
dalyvauti, tuo įrodant arkivyskupijai, kad
mums labai rūpi išlaikyti tėvų ir prosene-
lių papročius.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 5 d. 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte

skaityklą, kur matysite rašytojo, poeto Vy-
tauto V. Landsbergio sukurtą dokumen-
tinį filmą ,,Vilties prezidentas” apie am-
basadorių Stasį Lozoraitį. Lapkričio 12
d. 3 val. p. p. mūsų filmų popietėje sve-
čiuosis V. V. Landsbergis.

� Ketvirtadienį, lapkricio 6 d., 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
(Marquette Parke) salėje vyks lietuvių pen-
sininkų draugijos susirinkimas. Valdyba
visus narius kviečia dalyvauti. Pasiteirauti
galima tel.773-471-2239.

� DF praneša, kad šiais metais Draugo
fondo narių suvažiavimas įvyks lapkričio 8
d. 9 val. r. ,,Draugo” redakcijos patalpose
(2-me aukšte). Maloniai kviečiame daly-
vauti visus DF narius, rėmėjus ir naujus
narius. Suvažiavimo darbotvarkėje – pra-
nešimai, diskusijos ir DF ateities planai.
Negalintys asmeniškai suvažiavime daly-
vauti, kviečiami panaudoti ,,proxy” kortelę
ir įgalioti kitą DF narį.

� Brolius, seses ir svečius kviečiame į
Akademinio Skautų Sąjūdžio 90 m. jubi-
liejų ir Čikagos skyriaus metinę šventę,
kuri vyks lapkričio 15 d., šeštadienį, Wil-
lowbrook ballroom, 8900 S. Archer Ave.,
Willow Springs, IL 60480. Nuo 5:30 val.
v. iki 6 val. v. – pabendravimas, 6 val. v.
– programa. Vietas užsisakykite pas sesę
Aušrelę tel. 630-243-6302 arba el. paštu
ausreles@comcast.net.

Dėkingumo ženklas – medalis 

LR diplomatijos atstovų atsakingų už verslą susitikime Lietuvoje dalyvavusi LR
garbės generalinė konsulė Clevelande Ingrida Bublienė apsilankė ir Aleksandro
Stulginskio universitete (ASU) Kaune. Universiteto rektorius Antanas Maziliauskas
už akademinių ryšių plėtojimą tarp JAV mokslo institucijų ir ASU įteikė jai medalį. 

ASU info 
Lauros Žemaitienės nuotr.

Aplankykite parodą 

Didelio dėmesio sulaukusi paroda ,,The Brain-Art Initiative” šį savaitgalį iš Beverly
Ars Center perkeliama į University of Chicago. Čia dviejose erdvėse – Duchossois
Center for Advanced Medicine koridoriuje ir Center for Care and Discovery (5758
S. Maryland, Chicago, IL) – paroda veiks nuo lapkričio 1 d. iki  2015 m. vasario 10 d.
Jei dar nematėte šios parodos, dabar turite progą ją aplankyti. Parodai universite-
te atrinkti 24 menininkų 30 darbų. Nuotraukoje – dr. Audriaus Plioplio tapyba ant
drobės ,,Aspirations/Contemplation”.


