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Lietuva – saugesnė
Kaina 2 dol.

NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg rug-
sėjo 3 dieną Vilniuje atidarė NATO vadavietę. Šis štabas
ir dar penkios nedidelės vadavietės Rytų bei Vidurio Eu-
ropoje įkurtos reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje.

NATO pajėgų integravimo vienetais vadinamos va-
davietės atidarytos trijose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bul-
garijoje ir Rumunijoje. Kiekviename iš šešių štabų dirbs
maždaug po 40 karininkų.

Šie NATO vadovavimo struktūros elementai sukur-

ti, siekiant geriau pasirengti priimti NATO itin aukštos
parengties pajėgas ir koordinuoti tarptautines pratybas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atidarymo iškilmėse
pareiškė, kad Rusija negali būti NATO partnerė. „Rusijos
agresija Ukrainoje yra grėsmė Europos žemyno saugumui.
Štai kodėl agresoriai negali būti partneriai. Štai kodėl nu-
sprendėm sustiprinti savo saugumą”, – kalbėjo D. Gry-
bauskaitė. 

– 3 psl. 

Vilniuje iškilmingai atidaryta NATO vadavietė. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

DR. GEDIMINAS MURAUSKAS, 
BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Rugpjūčio 28 dieną naujasis Lie tuvos Respublikos
ambasadorius Ro landas Kriščiūnas atvyko į Oma-
hą  dalyvauti oficialiame lietuviškos liau dies me-

džio skulptūrų projekto „Saulės takas” atidaryme bei
skulptoriaus Aurimo Šimkaus inaugura cinio drožinio
„Eglė, Žalčių kara lie nė”  atidengime miesto  botanikos

so de – „Lauritzen Gardens”. Projektui va dovauja Oma-
hos Susigiminiavusių miestų asociacijos (Omaha Sister
Cities Association – OSCA) „Omaha Friends of  Šiauliai”
komitetas. Jo na riai – dr. Gediminas Murauskas (pir mi-
ninkas); Dalia Sudavičiūtė  (vice pir  mininkė); dr. Paulius
Mileris; Mar garita Sederavičiūtė-Hathaway; Indrė Sei-
butytė; Asta Šimbelytė-Reiff; ir Nellie (Nijolė) Sudavi-
čiūtė-MacCallum.–

4 psl. 

Pirmoji kelionė pas JAV lietuvius

Iš k.: skulptorius Aurimas Šimkus, kanklininkė Kristina Kuprytė, dr. Gediminas Murauskas, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas,
Omaha miesto merė Jean Stothert.                                                                                                                                                       A. Praičio nuotr.



ARKIVYSKUPAS LIONGINAS VIRBALAS 

Klasės, auditorijos, bibliotekos vėl pakvies į paskai-
tas, diskusijas ir rimtą mokslinį darbą. Labai dažnai
mokyklas ir universitetus pavadina me švietimo įstai-
gomis. Institucija, ku ri Lietuvoje rūpinasi šia sritimi,
vadina ma Švietimo ir mokslo ministerija. Mokslas, pa-
žinimas, įgytos ir perduotos žinios yra ta šviesa, ku-
rios dėka pa saulis labai pasikeitė. Šios šviesos troš-
ko mūsų senoliai, jos reikia ir mums. Naujieji moks-
lo metai tegul bus pažinimo, gilinimosi į pasirinktą sri-
tį ir atradimų metai. O taip pat šviesos metai.

Skaitinyje iš šv. Pauliaus Pirmo jo laiško tesa-
lonikiečiams – šis laiš kas yra pats seniausias
Naujojo Tes tamento dokumentas – skaitome

apaš talo žodžius pirmiesiems krikš čionims: „Jūs visi
esate šviesos vai kai, dienos vaikai. Mes nepriklau-
so me nakčiai nei tamsai” (1 Tes 5, 5).

Kristaus ir Jo žinios – Evange li jos pažinimas
jiems buvo šviesos šaltinis. Ši šviesa leido visai ki-
taip pa matyti pasaulį: ne pražūties vietą, o gerą, nors
ir tamsos paliestą, Dievo kū rinį, kurį galima pažin-
ti ir puo se lėti. 

Kristaus šviesa leido kitame žmo guje matyti ne
konkurentą išlikimo kovoje, o Dievo mylimą brolį ir
seserį, kurį esame kviečiami apglėbti savo dėmesiu,
pagarba ir pagalba. Juk galiausiai visi esame lygūs.
„Ne bėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei
laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate
viena Kris tuje Jėzuje!” (Gal 3, 28) – kitame laiš ke rašė

tas pats apaštalas Paulius. Čia pradžia visuomenės,
gerbiančios ir atsižvelgiančios į kiekvieną.

Kristaus Evangelija – ne kaip sausa teorija, o iš-
minties žinia – buvo tikrai ryški šviesa, kuri pama-
žu ėmė keisti žmogų ir visuomenę. Su šia švie sa ne-
atskiriamai susijusi ir paži ni mo bei mokslo šviesa.
Užtenka pri siminti vienuolynų perduotus ir su-
 kurtus kultūros, meno, literatūros lobius, įkurtas mo-
kyklas ir universi tetus, įvairiausių sričių metodinius
tyrinėjimus ir padarytus atradimus. Net ir tada, kai
iškildavo skaudžių problemų bei iššūkių, liko nuo-
širdus tie sos ir išminties ieškojimas, kuris galiausiai
prasiverždavo naujų atra dimų ir sąžiningų įžvalgų
šviesa.

Visai neseniai popiežius Pran ciš kus rugsėjo 1-
ąją paskelbė Pasauline maldos už rūpinimąsi kūri-
nija diena, kurią švenčiame kartu su mūsų broliais
ortodoksais. Kaip krikščionys, norime pasiūlyti
mūsų indėlį įvei kiant ekologinę, o taip pat žmogiš-
 ką ją krizę, kurią žmonija išgyvena. Tą darome rem-
damiesi turtingu dvasi niu paveldu, skatinančiu rū-
pintis kūrinija, prisimindami, kad tikintiems į Jėzų
Kristų, Dievo Žodį, ta pusį kūnu, „dvasingumas nėra
at skir tas nuo nuosavo kūno, gamtos ar šio pasaulio
tikrovių, bet greičiau sugyvena su jomis ir jose, ben-
drystė” (iš enciklikos LAUDATIO SIʾ, apie rūpinimąsi
bendraisiais namais, 216). 

„Mokslas ir religija, rodantys skirtingus arti-
nimosi prie tikrovės kelius, gali įsitraukti į intensyvų
ir abiem naudingą dialogą, – rašo po piežius. – Atsi-
žvelgdami į ekologinės krizės sudėtingumą ir jos gau-
sias priežastis <...> sprendimų neįma no ma pasiek-
ti kokiu nors vienu tikro vės aiškinimo bei keitimo
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Š iemet viso Amerikos žemyno žvilgsniai yra nu-
kreipti į broliškos mei lės miestą. Philadelphijoje
rugsė jo mėnesio paskutinį savaitgalį lan ky sis

popiežius Pranciškus. Lietuvių Šv. Andriejaus parapija
yra pačiame Philadelphijos miesto centre, netoli nuo tos
vietos, kurioje popiežius Pran ciškus atnašaus šv. Mišias.
Bet tą, garsųjį savaitgalį, lietuviai nega lės pasiekti
savo parapijos. Dėl po pie žiaus saugumo užtikrinimo, vi-
sas  eismas  Philadelphijos  centre  bus  pa ralyžiuo-tas. 

Taigi lietuvių Šv. Andriejaus pa rapijos šeima, va-
dovaujama kun. Petro Burkausko, nusprendė suorga-
nizuoti lietuvių šeimų šventę vieną savaitę anksčiau
prieš popiežiui Pranciškui atvykstant į Philadelphiją.
Šv. An drie jaus parapija Philadelphijoje (ties 19-tos ir
Wallace gatvių san kryža) kviečia visą JAV lietuvių šei-
 mą atvykti rugsėjo 20-tą dieną į bro liškos meilės mies-
tą padėkoti Dievui už lietuviškos šeimos, parapijos, ben-

druomenės dovanas ir melsti Dievo tolimesnės globos
ir palaimos.  

Šeimos šventė prasidės 10:30 val. r. šv. Mišių auka,
kurias atnašaus Vil kaviškio vyskupas Rimantas Nor-
vila.  Mišias kartu su vyskupu švęs prela tas E. Putri-
mas ir daugelis lietuvių kunigų iš artimų ir tolimų pa-
rapijų.  Mišiose giedos „Laisvės” choras, va dovaujamas
Ilonos Babinskienės. Jie ruošia šiai progai skirtas gies-
mes.  

Po iškilmingų šv. Mišių parapijos salėje vyks vai-
šės. Visus links mins kaimo kapela, vadovaujama Lynn
Cox. Vaikams bus linksmų užsi ėmimų.

V. Hugo yra pasakęs, kad „šeima – tai visuomenės
kristalas”.  Rugsėjo 20 dieną susirinkime pasigrožėti
turimais kristalais ir pasiryžkime dar stipriau saugoti
savo brangenybes. 

Šv. Andriejaus parapijos šeima

Naujieji mokslo ir šviesos metai būdu. Bū tina pasitelkti ir įvairius tautų kultū-
 rinius turtus, meną ir poeziją, vidinį gyvenimą ir
dvasingumą” (LS, 62. 63). 

Tikėjimo ir mokslo šviesos darna ir šiandien lie-
ka mūsų visų siekiu. Juk pažinimas ir atradimai turi
nešti gerą šviesą žmogui: ne apakinančią ir griau-
nančią, kaip bombos žybsnis, o įgalinančią matyti
toliau, sukurti tai, kas leidžia geriau, saugiau ir
džiaugsmingiau gyventi. Tegul sklinda ši šviesa kar-
tu su išmintimi ir tikru žmogišku brendimu. Tai
vyks, kai mo kykla, o tuo labiau universitetas ugdys
ne naują jėgą darbo rinkai, o brandų žmogų, visa-
pusiškai išsilavinusią, moralią asmenybę. Sėkmin-
gos karjeros ir rinkos kriterijai nėra vie ninteliai nei
patys svarbiausi, nule miantys žmogaus svarbą.
Vėl tenka prisiminti Kristaus išmintį, atsklei-
džiančią kiekvieno žmogiškąją vertę, nepriklauso-
mai nuo jo pasiekimų. 

Gyvenimas iškelia svarbių klau simų, į kuriuos
mums visiems – tikė jimo ir mokslo žmonėms –
teks susi mąstyti ir ieškoti atsakymų bei spren di mų.
Tai galėsime daryti pasi remdami visu žinių ir iš-
minties lo by nu, atskleistu žmogaus iki šiandien, ir
nujausdami nesibaigiančią naujų atradimų erdvę bei
būdami atviri Tam, kuris neišreiškiamas, apie kurį
psalmininkas sakė: „Viešpats mano šviesa, Gelbė-
tojas mano” (Ps 27, 1).

Moksleiviams ir studentams, ku rie pradeda
naujuosius mokslo ir švie sos metus, nuoširdžiai pa-
linkėki me:

– ne vien pasisemti žinių, bet tapti šviesos ir iš-
minties žmonėmis;

– ne vien įgyti specialybę, bet iš mokti gyventi
ir branginti gyvenimą;

– ne vien veržtis pasisavinti visa, kas įmanoma,
bet sugyventi ir kurti ateitį drauge su visais.

Kviečiame į susitikimą bro liškos meilės mieste
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Lietuvybės tvirtovė New Yorko centre
Seimo pirmininkė aplankė istorinę SLA būstinę

Susivienijimas Lietuvių Ameri ko je (SLA) – se-
niausiai veikianti lie tuvių organizacija – savo
būstinėje New Yorko centre rugpjūčio 30 d. pri -

ėmė Lietuvos valdžios atstovus: LR Seimo pirminin-
kę Loretą Graužinie nę, ją lydinčius LR ambasadorių
JAV Rolandą Kriščiūną ir LR generalinį konsulą New
Yorke Julių Pranevičių.

Apsilankymo metu svečiai susitiko su SLA vyk-
domąja sekretore Laima Mihailovich ir Tautos Fon-
do  atstovais – tarybos pirmininku Ma riumi Griš-
koniu ir valdybos pirmi ninke Laima Šileikyte-Hood. 

Viešnagės metu svečiai susipažino su SLA isto-
rija ir jos dabartine veikla. SLA pastatas buvo įsigytas
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 1913 metais. Dabar
jame įsikūrusios SLA ir Tautos fondo raštinės.

SLA pastatas yra tapęs lietuvių susitelkimo
centru Manhattane, New Yorke. Paskutiniu metu SLA
suorganizavo net tris internetines meno varžytines.
Gautos pajamos įgalino pastato pirmo aukšto kapi-
talinį atnaujinimą, kur dabar rengiamos meno pa-

rodos ir yra vystoma lietuvių kultūri-
nė veikla.

SLA šiuo metu persiorganizuoja iš
savišalpos organizacijos į kultūri nę vi-
suomeninę organizaciją. Persi tvarky-
mo metu sėkmingai išsaugotas pasta-
tas ir SLA archyvai. Čia saugo mą SLA
archyvą sudaro laikraščių archyvas, is-
torinių nuotraukų rinki nys ir lietu-
viškos organizacinės veiklos doku-
mentai. Taip pat veikia knygynas. Ar-
chyvą prižiū ri ir tvarko SLA archyvų
komiteto pirmininkas Jonas Stundžia.
Praeity je SLA pastatą yra aplankę ne-
mažai istorinių asmenybių: Lietuvos
patriarchas dr Jonas Basanavičius,

Mar tynas Yčas, Prez. Antanas Smeto-
na. Pastaruoju metu yra apsilankęs LR
už sienio reikalų ministras Linas Lin-
ke vičius.

SLA dabar ruošiasi narių susi-
 rin kimui – jis vyks spalio 3 d., bus ap-
tarta organizacijos veikla ir jos plėto-
jimas. SLA valdybos pirmininkas yra
Saulius V. Kuprys. SLA yra viena iš pa-
grindinių organizacijų, kuri įei na į
Amerikos Lietuvių Tarybos su dėtį.
Gruodžio mėn. SLA pastate  ALT’as
kartu su latvių ir estų organizacijomis
rengia strateginio bendradarbiavimo
konferenciją.

SLA info ir nuotr.

Iš k.:  Tautos fondo administratorius Povilas Debesis, SLA vykdomoji sekretorė Laima Mihailovich, LR generalinis kon-
su las New Yorke Julius Pranevičius, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriš čiūnas,
Tautos fondo tarybos pirmininkas Marius Griškonis ir Tautos fondo  valdybos pirmininkė Laima Šileikytė-Hood.

Svečiai  maloniai bendravo  SLA kiemelyje.

Lietuva – saugesnė
Atkelta iš 1 psl.

Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas sakė, kad NATO integracinio
vieneto atidarymas Lietuvoje šaliai
leis pasiekti naują kolektyvinio apgi-
namumo lygį. ,,Štabo įkūrimas yra at-
sakas į tai, ką daro Rusija. Nei Gruzi-
joje, nei Kryme NATO štabų nebuvo”,
– prieš atidarymo iškilmes sakė J.
Olekas. Anot ministro, štabas dabar tu-
rės planuoti NATO greitojo reagavimo
pajėgų atvykimą, parengti dislokavi-
mo vietas ir kanalus.

Užsienio reikalų ministro Lino
Linkevičiaus teigimu, integracinio
vieneto atidarymas yra vienas iš ap-
čiuopiamų rezultatų, dėl kurių pernai
buvo susitarta NATO viršūnių susi-
tikime Wales, ir signalas, jog Aljansas
rūpinasi savo teritorijų saugumu. Lie-
tuvos diplomatijos vadovo teigimu,
viso NATO aljanso tikslas yra tik ko-
lektyvinė gynyba, o štabų įsteigimu
nesiekiama bauginti jokios užsienio
valstybės.

Integraciniai vienetai turės už-
tikrinti sklandų Aljanso, ypač greito-
jo reagavimo, pajėgų atvykimą į pri-
imančią valstybę, taip pat užtikrins ge-
resnę komunikaciją tarp nacionalinių
pajėgų ir NATO vadovaujančių struk-
tūrų. Štabai bus atsakingi už poten-
cialaus sąjungininkų pastiprinimo
planavimą, sąjungininkų pajėgų pra-
tybas ir joms reikalingos paramos
teikimą. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje
ir Lenkijoje veikiantys štabai pavaldūs
NATO Šiaurės-Rytų korpuso vada-
vietei Ščecine. 

Baltijos šalys ir Lenkija taip pat
prašo regione įsteigti nuolatinius ka-

Iškilmių akimirka (iš k.): NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas.                      Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius  Vilniaus oro uoste sutinka NATO generalinį
sekretorių Jens Stoltenberg (k.). URM nuotr.

rinius vienetus, tačiau kai kurie są-
jungininkai Europoje teigia, kad
tai gali pažeisti 1997 metų susita-
rimą su Maskva ir dar padidinti
įtampą regione. Šiuo metu Lietu-
voje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijo-
je yra dislokuota po kuopą JAV ka-
rių.

Rusija tvirtina, kad šešių
NATO štabų įkūrimas Rytų Euro-
poje pakurstys ,,dirbtinai sukurtą
konfrontacijos klimatą” santy-
kiuose su Maskva.

Rusijos atstovo NATO Alek-
sandro Gruško teigimu, šių NATO
štabų įkūrimas patvirtina, kad
,,Aljanso karinė mašina buvo per-
tvarkyta tik tam, kad apsisaugotų
nuo išgalvotos grėsmės iš Rytų”.

,,Draugo” info
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TELKINIAI

ASTA ZIMKIENĖ

Nors didysis meno sezono atida rymas Lietuvių dailės
muziejaus (LDM) galerijoje „Siela” suplanuotas tik rug-
sėjo 25 d. vakare, tačiau ener gingos sielos po vasaros
darbų jau rimtai ruošiasi įgyvendinti savo už si brėžtus
planus.

Po ypatingai sėkmingų praėjusių veiklos metų
(surengti net 44 sėkmingi  renginiai per 39 sa-
vaitgalius) LDM valdyba, remiama savanorių,

yra pasiryžusi meno mylėtojams pateikti dar viene-
rius metus, kupinus parodų, spektaklių, koncertų, ir
toliau kvies dama jaunus ir pagyvenusius  ak ty viai ir
gausiai lankytis kultūri niuose renginiuose. 

Praėję aktyvūs metai įrodė daug. Pirmiausia tai,
kaip išeivijos lietuviai noriai lankosi parodose, kon-
cer tuose, spektakliuose ir kad daugelis yra pasiilgęs
būtent tokio savitgalių praleidimo. Nors renginių pa-
siūla Či kagos apylinkėse ypač gausi, bet bu vo smagu
matyti, jog lietuviai noriai ėjo į mūsų rūsio patalpo-
se labai kukliai įrengtą galeriją ir koncertinę salę, kur
jautėsi tarsi namie. Dau geliui čia atvykti yra netoli,
patogu statyti mašinas, malonu jaustis tarp savų, ben-
drauti lietuviškai apie visiems artimus reikalus. Su
pasigė rėjimu stebėjau, kaip vyresnieji subtiliai rodo
pavyzdį jauniesiems ir kaip draugiškai jaunimas pri-
ima šią patirtį. Matydami tirpstančius atšiaurumo le-
dus, mes nepavargdami nuoširdžiai glostėme kiek-
vieną  sielą ir pasiruošę tai daryti kitais metais. 

Vaizdžiai sakant, mes ne tik trokštame išlaikyti
sėkmės paukštę, tačiau ir  susukti sėkmės lizdus to-
limai ateičiai. Būriams jaunų šeimų, auginančioms
mažus vaikus, norime suteikti galimybę tapti neat-
skiriama kultū rinio išeivijos gyvenimo dalimi. Todėl
nusprendėme buvusiame san dėlyje, kur riogsojo
seni, dešimtmetį nebeveikiantys šildymo /šaldymo
įrengimai, įrengti keramikos bei stiklo dirbtuves su

aukšto degimo krosnimis, įkurti malonią šiuolaikiš -
ką meno knygų skaityklą, atvirą vi siems ir visada.
Šiems ambicingiems planams buvo reikalingos lėšos.
Po nesėkmingo bandymo gauti paramos iš pagrindi-
nio kultūrą remiančio  Fondo, nusprendėme ieškoti
kitų rė mėjų, bandyti kreiptis į kitas išeivijos orga-
nizacijas, privačius asmenis, verslo kompanijas.
Daugiausia džiaugsmo mums suteikė JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) atstovai, labai rimtai apsvarstė
ir parėmė mūsų Meno dirbtuvių projektą. Suprasda -
mi, kad tai nėra turtinga išeivijos or ganizacija, ypač
įvertiname suteiktą finansinę paramą. Lietuvių Ben-

d ruo menės JAV LB pirmininkės Sigitos Šimkuvie-
nės ir kitų organizacijos atstovų išreikštas
pasitikėjimas, at vykimas net iš kitų valstijų,
lanky mąsis muziejuje, žinojimas,  kad mes
atsakingai dirbame ir sąžiningai pa naudosi-
me kiekvieną dolerį, suteikia jėgų tęsti šį mil-
žinišką, savanorišką darbą dėl visų mūsų ge-
rovės.  Asbes to ir metalo nuėmimo darbams
pri reikė ne tik didžiulių lėšų, bet ir va lios,
nuoseklumo. 

Iki graudulio esame sujaudinti žmonių
paramos. Nors meno žmonės, kaip taisyklė,
nėra turtingi, bet pa skelbus lėšų rinkimo
vajų internete, per porą  savaičių suaukojo
netoli 4 000 dolerių. Jiems mes visada lenk-
 sime galvą ir tęsime savo tarnystę muzieju-
je tiek, kiek leis jėgos. Tikė jimas yra pasiti-
kėjimas, rašoma Bib lijoje, todėl drąsiai krei-
piamės ir į Jus, mieli „Draugo” skaitytojai.
Remkite mus ir tikėkite. Galbūt me tai nėra
ilgas laiko tarpas įgauti Jūsų pasitikėjimą,

Lietuvių dailės muziejus rudenį pradeda  lėšų telkimo vajumi
bet tik  tai mus veda pirmyn. Kaip
daugelis žinote, nė vienas muziejus ne-
išsilaiko pats, be paramos. Mes, per
metus surinkę 84 naujus muziejaus na-
rius (narystė – 100 dol. metams), inves-
tavę į patalpų remontą, surengę tiek ren-
ginių, ne tik sugebėjome susimokėti di-
džiulę mėnesinę nuomą PLC, bet ir pa-
pildėme  savo  kuk lų  metinį  biudžetą
13 000 dol. Iš šių ir visų papildomų lėšų
ir statomos būsimos Meno dirbtuvės.
Šią vasarą įreng tas persirengimo kam-
barys at likėjams, profesionalus stacio-
narinis scenos apšvietimas, nupirkta pa-
pildoma paveikslų eksponavimo įranga,
inventorizuojami muziejaus archyvai,
perdažytos grindys, gražiai įreng tos ir
sutvarkytos virtuvėlės  patalpos, reika -
lingos vaišių paruoši mui. Visa tai atlie -
kama vėlai vaka rais savanorių pagalba. 

Šiuo tikslu, Dailės muziejus orga-
nizuoja Lėšų telkimo vajų, kurio pra-
džia taps dailininkės Nijolės Ba nienės
meno parodos atidarymas rug sėjo 11 d.
7 val. v. Rimas ir Rima Baniai pasiūlė
paaukoti į amžinybę išėjusios  Nijolės
darbus muziejui,  o už  jų pardavimą su-
rinktos lėšos bus 100 proc. skirtos mu-
ziejaus išlaikymui. Rimo ir Rimos dos-
numas ir rū pestis, atsakingas požiūris
į meną mus sužavėjo. Šiam jų spren-
dimui pritarė menininkės dukros In-
grita su Felicija. Elytė Reklaitis paža-
dėjo muzikos garsais paskatinti  susi-
rin ku siuosius pamatyti autorės meną.
Užkandžius, kaip jau įprasta, paruoš

„Sielos” šefai Ra mūnas ir Nijolė. Tiki-
me, kad ši paroda suburs daili ninkę pa-

žinojusius bei visus, norinčius paremti muziejų. Taip
patmaloniai kviečiame lanky tis visuose mūsų ren-
giniuose, kuriuos reklamuojame spaudoje, interneti -
nėje svetainėje lietuviudailesmuziejus.org  ir ypač
popu lia riame Lietuvių dailės muziejaus „Fa cebook”
puslapyje. Čia Jūs rasite sa valaikiškai teikiamą in-
formaciją, ren ginių skelbimus, nuotraukas, įspū-
 džius, trumpus vaizdo įrašus iš koncertų. Taip pat
PLC bei kitose susibūrimo vietose atkreipkite dė me-
sį į skelbimų lentas – mūsų profesionalūs dailinin-
kai sumaketuoja atkreipiančius dėmesį plakatus.
Tap kite Lietuvių dailės muziejaus rėmėjais, na-
riais, Meno dirbtuvių rėmėjais, lankytojais ir turė-
site galimybę matyti Jūsų šalpos rezultatus iškart.
Mes pasiruošę bendradarbiauti, steig ti mažytį,
efektyvų fonduką rem ti jauniesiems menininkams,
skatinti, burti, jungti. Nes šiandien investuota ener-
gija ir pinigai taps didžiausia vertybe rytoj mums ir
mūsų vaikams. 

Asta Zimkienė – LDM direktorė

Rimas ir Rima Baniai su Nijolės tapybos darbu. A. Zimkienės nuotr.

Dailininkas Vidmantas Vaitkevičius atskleidžia ,,Sielos” lankytojams savo kūrybos paslaptis.            Jono Kuprio nuotr.
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VAKArų KrANTAs 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
– specialiai iš Seaside/Oregono valst.

Tuo metu, kai vyriausias Lietu vos rinktinės strategas
Jonas Kaz laus kas tebedėliojo galutinio mūsų vyrų
dvyliktuko kontūrus Europos krepšinio čempiona-
tui, neoficiali Port lando lietuvių bėgimo klubo va dovė
Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov jau buvo seniausiai
apsisprendusi dėl savo sporto mėgėjų velnio tuzino
– ma ratoninio estafetinio „Hood to Coast” bėgimo
dalyvių. Kuomet lan kė mės gimtinėje ir kartu su
daugia tūkstantine minia prieš mūsų krep šininkų var-
žybas Šiaulių arenoje bei legendinėje Kauno spor-
to halėje gie dojome Tautinę giesmę ir iš širdies gel-
 mių kartu su visais tautiečiais šaukėme „Mes už Lie-
tuvą”, mū siš kiai už Atlanto ruošėsi ne mažiau svar-
biai misijai „irgi už Lietuvą” Portlande. Pasitelkę į pa-
galbą porą „legionierių” iš Meksikos ir Rusijos, dau-
gumoje Washingtono ir Oregono valstijose apsigy-
venusių tautiečių dvyliktukas įtemptai rengėsi 34-
ajam tradiciniam Portlando bėgimui, ku ris visuomet
vyksta rugpjūčio mėn. pa baigoje.

Prieš daugiau nei 3 dešimtme čius pradėtame
organizuoti pus an tros pa ros 198 mylių (318,65
km) maratoniniame bėgime nuo Mt. Hood vir-

šukal nės iki Seaside, OR Ramiojo vande nyno pa-
krantės šiemet antrą sy kį  eiliui dalyvavo „Litua-
nica” – šitaip lietuvių suburtą komandą dar 2013-ai-
siais Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą meti-
nių proga pa krikštijo Portlando Lietuvių Bend ruo-
 menės apylinkės pirmininkė In gri da Mise vi čienė.
Na, o šiemet prie užjūryje gyvenančių Nemuno kraš-
to atstovų prisijungė 2 dideli sporto entuziastai iš
Lietuvos – orientaci ninkai Rima ir Rolandas Bač-
kiai, savo atostogas Šiaurės Vakarų pa krantėje su-
derinę su „Hood to Coast” bėgimu. Nors metų pra-
džioje maratoninėje estafe tėje Oregone buvo pasi-
šovęs dalyvauti ir „geležinis” ugniagesys Aidas Ard-
zijauskas, pastaruoju metu visus savo gerbėjus
stebinęs, atrodytų, virš žmogaus galimybių ribos bė-
gte įveiktais atstumais nuo Los Angeles iki New Yor-
ko bei š. m. balandžio mėn. laimėtu 10 dienų ultra-
maratonu „Didžiojo obuolio” mieste, vilnietis atidėjo
savo ketini mus iki kito karto, o atsiradusia laisva
vieta „Lituanica” komandoje itin apsidžiaugė šiuo
metu San Francisce, Californijoje gyvenantis buvęs
kaunietis Romanas Zontovičius, paskuti nę aki-
mirką prisijungęs prie šiauriau esančių savo že-
miečių.

Nedaug trūko, kad ištisus metus besitrenira vu-

Mes irgi už Lietuvą... iš tolimųjų Šiaurės Vakarų!
Lietuvių suburta komanda dalyvavo Portlando maratoniniame bėgime

sių bėgimo entuziastų svajonė bū tų neišsipildžiusi
– per tūkstančio komandų po 12 narių suburiantis
maratonas rugpjūčio 28-osios išvaka rė se susilaukė
netikėto varžovo: visą vasarą saulėtomis die nomis
Portlan dą džiuginusi gamta staiga subjuro, dangu-
je susikaupė švininiai debesys, o prie jūros pakilo 112
km per va landą siekiantys savo kelyje viską nai ki-
nantys vėjo gūsiai. Organiza toriai atšaukė įprastai
Sea side prie fi nišo linijos paplūdimyje numatytus
renginius, baigiamąjį koncertą, tačiau bėgimas nuo
kalno šlaito link vandenyno penktadienio popietę vis
vien prasidėjo...

„Rungtynės įvyks bet kokiu oru”, – dar vaikys-
tėje puikiai įstrigusio atmintin čekų detektyvinio fil-
mo apie futbolą pavadinimas ilgokai su kosi galvoje
ir „Lituanica” bėgikų ko mandos kapitonei Ingai, ku-
riai teko ne tik sunkiausias maratono etapas – per
10 kilometrų įkalne, bet ir „ge riau  sias” oras. Bluos-
to per visą naktį ne sudėjusi lietuvė paryčiui lyg per
sap ną matė ir vis tebekylantį prieš pat akis kalna-
gūbrį, ir nuo jo nusiridenančius įvairiaspalvius
žaibus, ir pa gonių dievą Perkūną, na ir permirko ligi
paskutinio siūlo. Tačiau ne tik ilgiausio atstumo, bet
ir keisčiausio estafetinio bėgimo pasaulyje epitetą
seniausiai užsitarnavusio žymiausio Portlando ma-
ratono dalyvė jau antrą met nė nemirktelėjus už ke-
lių dienų prie starto linijos stotų ir vėl. Kaip ir be-
veik 13 tūkstančių kitų pamišusių bėgikų iš 36 šalių,
visų 50-ties Ameri kos Valstijų, vos per vieną dieną
pa skelbus kitų metų „Hood to Coast” registraciją, pa-
sirašančių paskutinį rugpjūčio mėnesio savaitgalį
ramų poilsį šeimoje iškeisti į siurrealistinį pusant-
ros paros linksmai kuoktel ė jusių žmonių pasaulį. 

„Tokio renginio neteko matyti niekur kitur, – vie-
nu balsu tvirtina abu nuo 12–13 metų amžiaus ak-
tyviai sportuojantys vilniečiai – profesionalia gide
Lietuvoje ir kitur Europoje dirbanti Rima ir jos vy-
ras, ‘Swed bank’ turto vadybininkas Rolandas. – Šis
maratonas pasižymėjo fantastiška visame kame
aplink pulsuojančia energija, tūkstančių dalyvių en-
tu ziaz mu ir  savanorių, norinčių padėti maratoni-
ninkams, geranoriškumu. Mūsų beveik vien lietu-
viška komanda džiugino puikiu vidiniu klimatu, su-
siklausymu tarp visų narių, o šiaip Amerikos lie-
tuviai labai nustebino savo patriotizmu, organi-
zuojamų ren ginių gausa ir draugiškumu. Tik rai no-
rėtume sugrįžti ir sudalyvauti  tokiame  unikaliame
bėgime ir vėl kada atei tyje”. 

Kol Inga, Millana, Giedrė, Rima, Rolandas, Kan-
tas, Rytis, Vilmantas, Ro manas, Andrejus, taip pat
jiems talkinę „legionieriai” Javier iš Mek sikos bei
totorė Svetlana iš Rusijos kovojo su nuovargiu ir „vi-
josi” sau iš anksto nusistatytą 28 val. 30 minučių
„Hood to Coast” maratoninio estafe tės laiko ribą, šeš-
tadienio popietę Šiau rės Amerikos fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos atstovai „Lituani cos” laukė vė-
juotame pajūryje su iš anksto paruoštais progi-
niais medaliais. Netrukus paplūdimyje pasirodė
paskutinį etapą bėgusi Giedrė Ba bars kienė, kurią
tarp pasitikusiųjų išsiskyrė nuo pat ryto savanore
Sea side su savo draugu Deividu dirbusi dukra
Agnė... vadinasi, galime būti ramūs – Portlande tris-

2015 m. „Hood to Coast” dalyva vu sieji „Lituanica” bėgikai ir savanoriai (iš k.): Kantautas Žalpys, Javier Avilla, Roma-
nas Zontovičius, Millana Momgaudytė-Koroteev, ko mandos ka pitonė Inga Sadaunikaitė-Kozhevni kov, Rytis Umbra-
sas, Svetla na Fabb ro, Rima Bačkienė, Andrey Kozhevni kov, Rolandas Bačkys, Gied rė, Vil mantas ir Agnė Babarskai bei
David Ponce.

ŠALFASS Centro valdybos pirmininką Lauryną R. Misevičių
su šeima atvykusį į Seaside kurortą apdovanoti „Lituanica”
bėgikus pasitiko „Dick’s” sportinių reikmenų parduotuvių
tinklo, pagrindinio šių metų „Hood to Coast” maratoninio
bėgimo rėmėjo, atstovas Didžiapėdis (angl. vardas Big Foot
– Oregono ir Washingtono kalnuose nuo neatmenamų lai-
kų  gyvenanti būtybė).

palvė ple vė suos dar ne vieną dešimtmetį, o spal vin-
gai išprotėjusiame „Rožių” mieste bėgikų būryje tik-
rai sutiksime ir lie tuvius. 

Šiemet dvyliktuką „Hood to Coast” bėgime dalyvauti „už
Lietuvą” subūrusi Portlande apsigyvenusi Inga Sadaunikaitė-
Kozhevnikov pati bėgo sunkiausią maratono etapą kal-
nuose.

Iki kitų susitikimų Portlande,... o dabar linkime sėkmės Lie-
tuvos rinktinei Europos pirmenybėse!

Ingridos Misevičienės, Andrey Kozhevnikov, 
Ryčio Umbraso ir Alex Pervov nuotraukos
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Iš ATEITININKų gyVENImo

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Stovyklos vadovai (iš k.): Regina Čyvaitė, Ieva Žižiūnaitė, Matas Gajauskas, Arvydas Jakeliūnas, Nina Kasputytė,
Remigijus Bruožis, Gintaras Baipšys, Brigita Gedgaudaitė ir Paula van der Sluys.

Los Angeles Vasaros stovyklos dalyviai.

ATEITININku stovykla 
Santa Barbara, CA

Garbė Kristui, mieli ateitininkai,

Štai ir sulaukėme naujų mokslo metų pradžios.
Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog inteligentiškumas yra tas

ateitininkijos bruožas, kuris ją skiria nuo kitų krikščioniškų or -
ga nizacijų ir sąjū džių. Todėl sveikindamas visus ateitininkus mo -
kytojus, dėstytojus, moksleivius ir studentus bei jų artimuosius
naujų mokslo metų pradžios proga, noriu palinkėti mums vi -
siems nebijoti siekti daugiau žinių nei formaliai reikalauja mo -
ky mo progra mos, nepabūgti nesavanaudiškai pa dėti savo mokslo
draugams, kolegoms ir mokiniams, o svarbiausia – ne pa miršti
Kris taus mokslo, kuris yra meilė, nuolankumas ir pasiaukoji-
mas.

Vaidotas A. Vaičaitis
Ateitininkų federacijos pirmininkas

S U S i P A Ž i n K i M e
Rugpjūčio 8 d., šiame skyriuje išspausdinome nuotrauką iš 1947 m. Ateitininkų

Reino konferencijos ir prašėme skaitytojų atpažinti susirin kusiuosius. Į mūsų pra-
 šymą atsiliepė Antanas Dundzila, Romualdas Kriau čiūnas ir Saulius Kuprys, kurie
iš vardino beveik visus dalyvius. 

Nuotraukoje pirmoje eilėje (iš k.): kan. Juozas Končius (pagal Anta ną Dund-
zilą, kan. Končius  ,,tuo metu buvo atvykęs iš JAV  vizituoti lietuvius pabėgėlius ir
okupacinės val džios globojamoje  kelionėje nešiojęs karišką uniformą su JAV pul-
 kininko ženklais”), kan. Feliksas Kapočius (lie tuvių pabėgėlių sielovadai Vati kano
sukurtos Tautinės delegatūros vadovas su vyskupo ordinaro teisė mis), Antanas Ma-
ceina. Antroje eilėje (iš k.): Zenonas Ivinskis, Adolfas Damušis, Juozas Girnius, Vy-
tautas Žvirgždys (vėliau Vardys), Katilius (Vaitiekūnas), Vincas Natkevičius, kun. Pet-
ras Patlaba. Trečioje eilėje: Julijonas Būtėnas ir neatpažintas (spėjama, kad Daunys). 

Tikėkimės, kad ši nuotrauka bus ta kibirkštėlė, kuri uždegs susido mėjimą is-
torinėmis nuotraukomis ir archyvais. – Red.

Pataisymas
Rugpjūčio 29 d.
Ateitininkų sky  riuje,
ši jauna stovyklau-
toja buvo ne teisin-
 gai atpažinta. Ji yra
Elizabeth O'Meara. 

Bendraukime
Internete: ateitis.org

ŠAAT el. paštas:
lcfataryba@gmail.com

Facebook: 
Šiaurės Amerikos ateitininkai

Pradedame naujus mokslo ir veiklos metus

Ryžkimės naujiems darbams!

IEVA ŽIŽIŪNAITĖ

Mano vardas Ieva Žižiūnaitė ir aš niekada iki šiol
nestovyklavau su lietuviukais Amerikoje. Šią
vasarą pa sitaikė proga, nes buvau pakviesta būti

vadove Jaunųjų ateitininkų sto vykloje Santa Barbaroje. Va-
žiuoda ma  į stovyklą nežinojau, ko tikėtis. Ar vaikai ma-
 nęs klausys? Ar aš mokėsiu vadovauti?  Ar surasiu bendrą
kalbą su kitais va dovais?  Mano abejonės dingo iškart, kai
tik išlipau iš mašinos nuostabioje vietoje – La Casa de Ma-
ria sodyboje.  Ten buvo daug žalumos, medžių ir gry no oro.
Susipažinau ir greit susi draugavau su stovyklos vadove Re-
gi na Čyvaite ir kitais jaunesniais va dovais: Nina Kaspu-
tyte, Matu Ga jaus ku ir Arvydu Jakeliūnu.

Stovyklos programa susidėjo iš įvairių pamokų, prog-
ramų, iškylų, sportavimo ir laisvalaikio. Per pa mo kas ir
dalyvaudami programose pra mokome naujų lietuviškų žo-
džių, žai dimų, dainų ir Lietuvos istorijos.  Su sipažinome

su knygnešiais, su Ma žąja Lietuva, Dzūkija, Aukštaitija ir Žemai-
tija. Mano būrelis darė lietuviš kus aitvarus ir vaikai sužinojo apie
aitvarų istoriją lietuvių kultūroje. 

Mums labai patiko iškylos. Vieną dieną iškeliavome pasigrožėti
už 2 mylių nuo stovyklos esančiu kriokliu. Krioklio vanduo tiesiog
spindėjo. Ten buvo labai gražu ir ramu.

Vieną karštą popietę buvo supla nuota iškyla į paplūdimį prie
vande nyno. Vaikai greitai šoko į vandenį, pirma braidė iki kelių,
o vėliau įsi drą sino ir toliau plaukti. Tuo tarpu vadovai surado lai-
ko pailsėti, nes dūkstančius vaikus prižiūrėjo gelbėtojai.  Buvo ma-
lonu atsigaivinti.

Taip besidžiaugiant, bebendraujant ir dalyvaujant užsiėmi-
muose, atėjo sekmadienis – laikas namo.  Atsisveikinome su visais
iki kitos ma lonios vasaros!

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kazi miero parapijos klebonui kun. To-
mui Karanauskui, kad nepabijojo kelio nės ir antradienį atvyko ap-
lankyti gražios sodybos ir stovyklautojų. Gamtoje, tarp aukštų me-
džių, susi kau pimo aikštelėje kun. Tomas aukojo šv. Mišias, kurio-
se meldėmes už savo tėvelius, geradarius ir už vienas kitą.

Dėkojame organizacijoms, ku rios finansiškai parėmė stovyk-
lą: Gražutės Sirutienės fondui,  Califor nia Lithuanian Credit
Union ir JAS Centro valdybai.

,
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VArDAN Tos LIETUVos

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Ateitininkų namuose, Lemonte,
IL, rugpjūčio 23 d., sekmadienį,
vyko kasmetinė gen. T. Dau-

kanto Jūrų šau lių kuopos gegužinė.
Oras buvo kuo puikiausias. Nors švie-
tė saulė, bet nebuvo karšta. Stalai
buvo susta tyti tarp medžių, todėl jų še-
šėlyje žmonės jautėsi patogiai, džiau-
gėsi gamta ir draugyste. Skambėjo Li-
gitos ir Algimanto Barniškių atlieka-
ma lie tuviška muzika. Ateitininkų
namų ąžuolyne, netoli įėjimo, yra vie-
ta, ku ria puikiai pasinaudojo šokė-
jai. Mu zikos suvilioti gegužinės daly-
viai sma giai šoko, nuolat buvo maty-
ti šokančių porų. Veikė loterija, kurioje
buvo didelis dovanų pasirinkimas.
Svečiai vaišinosi šaltais gėrimais ir va-
sarą rinktų žolelių arbata. Ska naus
maisto paruošė Aldona Jonikie nė ir
Marija Lekienė. Mėsą kepė Petras Va-
lius, kuopos vado pavaduotojas. Visur
buvo matyti Jūrų šaulių kuopos narių,
nemažai jų vilkėjo kuopos marški-
nius. Jaučiau, kad ši kuo pa yra lyg di-
delė, artima šeima. Buvo aiškiai matyti
narių draugiška pagarba vadui Sigitui
Savickui.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Viena programos dalis buvo –
„aukcionas”. Dalyviams buvo proga
pasiūlyti sumą pinigų, už kurią jie tu-
rėtų galimybę išlošti šokį su kuopos
vadu... Prasidėjo konkurencija – kas
daugiau. Galų gale už 163 dol. pa ža dėtą
šokį laimėjo Ada Pakėnienė. Ge guži-
nės dalyviai linksmai prisijungė prie
poros, ir sodo aikštelėje, atrodė, suko-
si daugiau šokėjų negu liko žiūrovų.                

Viena kuopos narė, kuri prašė ne-
 skelbti vardo, man širdingai pa sakojo
apie Sigitą Savicką ir jo patrio tišką
veiklą Lietuvos labui. Sigitas kilęs iš
Punsko, o Punskas po Pirmo jo pasau-
linio karo buvo priskirtas Lenkijai, to-
dėl Sigitui buvo privaloma stoti į Len-
kijos kariuomenę. Ne paisant to Len-
kijos teritorijoje, Punske, lietuviai su-
kūrė lietuviškas organizacijas, ir Si-
gitas buvo veiklus nuo pat pradžios mo-
kyklos. Į JAV Si gitas atvažiavo prieš 29
metus ir tuoj pat aktyviai įsijungė į iš-
eivijos lietuvišką veiklą. Jau 8 metai
kaip jis yra Jūrų šaulių kuopos vadas. 

Nutraukęs popietės muziką Sigi-
 tas rado progą paminėti Baltijos ke lią.
Jis kalbėjo: „Prieš 26 metus Lie tuva,
Latvija ir Estija pademonstravo pa-
sauliui savo apsisprendimą taikiai
siekti laisvės. Du milijonai žmonių iš
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suforma-
vo gyvąją grandinę, nusidriekusią 700
km nuo Vilniaus iki Rygos, nuo Rygos

Šauni šaulių gegužinė Ateitininkų namuose

iki Talino. Tai buvo trijų tautų tylus
šauksmas... Štai kodėl Baltijos kelias
buvo toks svarbus – jis parodė okupa-
cinei valdžiai, pasauliui ir svar biausia
– mums patiems, kad žmonės palaiko
laisvę ir nepriklauso mybę. To paties
linkime ir Ukrai nai.” Sigitas spėjo, kad
ir daug gegužinės dalyvių dalyvavo
Baltijos kelyje. Jis ragino niekada ne-
prarasti vienybės.

Sigito žodžių paveikti gegužinės
dalyviai stojo ir susikibę rankomis
sudarė didelį ratą, vaizduojantį sim-
bolinį Baltijos kelią. Muzikantai pri si-
dėjo patriotiška muzika, kurią da-
 lyviai pagavo, ir rankomis susijungu-
 sių dainuojančių žmonių ratelis nu si-
vijo aplink sodo aikštę.

Jautėmės susivieniję – Lietuvos
laisvės rėmėjai...

Į gegužinę buvo atvykęs šaulys
Mykolas Hercmonas, kuris augo Ci ce-
ro, IL, ir priklausė Šv. Antano parapi-

jai. Jie su žmona Ona atsivežė savo
dukters (taip pat Onos) du mažus sūne -
lius, sa vo anūkėlius Jake ir Collin. Vai-
kučių mama yra JAV karė, neseniai
grį žusi iš Irako ir dabar persikėlusi gy-
venti į Čikagos apylinkę, arčiau tėvų.
Jai svar bu, kad vaikai žinotų savo lie-
tuviškas šaknis. 

Sutikau daug lietuvių, neseniai at-
vykusių iš Lietuvos. Maželių šeima
buvo atvykusi net iš Anglijos. Jie
džiaugėsi maloniu Amerikos oru. Pri-
 si pažino, kad Anglijoje daug lyja ir šal-
 ta. Dalyvavo ir ne lietuvių kilmės žmo-
 nių, kurie, draugaudami su lietuviais,
susidomėjo Lietuvos kul-
tūra. Viena lietuvė atsi-
vežė į gegužinę savo nau-
ją draugą, ir tai buvo jų
pirmoji bendra iškyla.
Mačiau, kaip jie links-
mai šoko. Tikiuosi, kad
čia buvo pra džia ilgos ir

Baltijos keliui

Mes, milijonai, susikibę Baltijos kely,
Pasauliui pranešėm, kad norim būt laisvi,
Kad norime lietuviškai kalbėt,
Kad savo žemėje gyventi, kurti  ir mylėt.

Taiki grandinė sielų ir širdžių
Nusitęsė per žemę broliškų tautų,
Sukibom rankom lyg viena šeima,
Lietuviai, latviai, estai su daina.

Laisvi mes būsim tik tada,
Kai drąsiai stosime į kovą už save,
Už savo šeimą, tautą ir Tėvynę, 
Už savo kalbą, raštą ir gimtinę.

Tiesa ir teisingumas tik tada triumfuos,
Kai mes kovosim, krisim, kelsimės be paliavos.

Vytautas  Šriūbėnas
Čikagos Jūrų šaulių kuopos „Baltija” šaulys

gražios draugystės. Kita pora, Berna-
deta ir Robert Asper, susitiko šokiuo-
se „Mabenkos” restorane, Burbank
IL, ir jau šešeri metai kaip yra vedę.
Bernadeta papasakojo, kad jos vyras la-
bai mėgsta būti tarp lietuvių. Jis su
įdomumu peržiūrėjo mano platintą
spaudą angliškai apie Lie tu vą – „Drau-
go” angliškąjį priedą „Drau gas News”
ir „Lithuanian He ritage” žurnalą.

Su manimi dauguma sutiko, kad
reikia remti lietuvių spaudą Ameri ko-
je, išlaikyti mūsų kultūrą, istoriją ir t.
t. Aufrozina Keserauskienė už sakė
„Draugą” savo dukrai ir žentui. Auf-
rozina labai dėkinga šiam laik raš čiui,
nes jai padėjo rasti darbą. „Draugas”
paskelbė jos nemokamą skelbimą, kad
ji ieško darbo, ir surado. Šiam darbui
pasibaigus „Draugo” pagalba ji tikisi
rasti kitą. O Geno vaitė Unturienė pa-
skyrė „Draugui” auką.

Šaulių sąjunga Lietuvoje susikū-
 rė 1919 metais ir padėjo Lietuvos ka-
riuomenei tvarkytis valstybės viduje.
O išeivijoje gen. T. Daukanto Jūrų
šaulių kuopa įsikūrė Čikagoje 1963
metais. Šie išeivijos šauliai remia Lie-
 tuvos šaulius, Lietuvos našlaičius ir lie-
tuvišką spaudą išeivijoje. Šau liai dabar
iš esmės yra kultūrinė organizacija,
mini Lietuvos valstybės šventes, or-
ganizuoja renginius ir remia lietuviš-
ką veiklą. 

Šauliai maloniai priima visus ir
kviečia prisijungti. 

Ačiū  šauliams už gražią gegu ži-
nę!

Adelija Špakovienė šoka gegužinėje su sa -
vo draugu per jų pirmąjį pasimatymą.

Šokį su Šaulių kuopos vadu Sigitu Savicku
aukcione už 163 dol. laimėjo Ada Pakėnienė.

Po visų darbų galima ir pašokti: savanorė Genovaitė Unturienė pardavinėjo loterijos
bilietus, o  kuopos vado pavaduotojas Petras Valius ruošė kepsnius. 

Dalyvių buvo net iš Anglijos! Maželių šeima atvyko į Čikagą aplankyti giminaičio Ro -
mualdo (sėdi trečias iš d.). Šalia sėdi Tomas ir Viktorija Maželiai, stovi jų dukros – jau-
nesnioji Dominyka ir vyresnioji Klaudija.

Šaulys Mykolas Hercmonas (k.) su žmona Ona ir anūkais Jake ir Collin
džiau giasi loterijoje laimėtomis dovanomis. Šalia – jų draugas Antanas
Ka valiauskas. A. Kižytės nuotraukos



8 2015 RUGSėJO 5, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Europa kviečiama atsibusti

Lietuvai bus įteikta Taikos vėliava

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA Ir PAsAULIs

Vilnius (ELTA) – Seimo Konsti-
tucijos salėje surengta Stasio Lozo-
raičio vardo metinė konferencija ,,Ko-
kia Lietuvos užsienio politikos tradi-
cija ir ateities vizija?”. Rytų Europos
studijų centro organizuojamo renginio
dalyvius sveikino Seimo pirmininkės
pavaduotoja Irena Degutienė, Rytų
Europos studijų centro direktorius
Laurynas Kasčiūnas.

S. Lozoraičio 117-ųjų gimimo me-
tinių proga surengtoje konferencijoje
aptartos istorinės Lietuvos diploma-
tijos ir užsienio politikos tradicijos, jas
sąlygojantys veiksniai, esamų geopo-
litinių aplinkybių ir saugumo krizių
sąsajos. Renginio organizatoriai tiki-
si, kad S. Lozoraičio gimimo metinių
proga rengiama konferencija apie Lie-
tuvos užsienio politiką taps tradiciniu

forumu. 
Tarpukario Lietuvos diplomatas,

užsienio reikalų ministras S. Lozo-
raitis erudicija, santūrumu, inteli-
gencija pasižymėjęs vienas jauniausių
tuometinės Europos užsienio reikalų
ministrų kūrė nepriklausomos Lietu-
vos užsienio politikos viziją, pagrįstą
nepriklausomybės išsaugojimu, ge-
rais santykiais su Vakarų šalimis bei
sugyvenimu su kaimynais. S. Lozo-
raičio idėjos ir veikla susilaukė pri-
pažinimo: jis buvo pirmasis lietuvis, iš-
rinktas prestižinės Paryžiaus tarp-
tautinės diplomatijos akademijos na-
riu. S. Lorozaitis nesiliovė ginti Lie-
tuvos valstybingumo išeivijoje nuo
okupacijos iki pat mirties (1940–1983
m.) eidamas Lietuvos diplomatinės
tarnybos šefo pareigas.

Vilnius (BNS) – Rugsėjo 3 d. Vil-
niuje prasidėjo inovacijų forumas „In-
novation Drift”, kuriame dalyvauja
daugiau nei 1 tūkst. verslininkų, iš-
radėjų, tarptautinių organizacijų at-
stovų.

Renginyje dalyvauja Tarptauti-
nės telekomunikacijų sąjungos gene-
ralinis sekretorius Houlin Zhao, pra-
nešimus skaito „Google” rinkodaros
vadovas Baltijos šalyse Regimantas Ur-

banas, buvęs socialinio tinklo „Lin-
kedIn” vadovas Europoje Kevin Eyres,
kosmines ekspedicijas į Marsą pla-
nuojančios „Mars One” vadovas Bas
Lansdorp ir kiti.

Specialios sesijos renginyje bus
skirtos intelektinei nuosavybei, be-
piločiams  lėktuvams, kosminiams
ty rimams, pradedančiosioms įmo-
nėms, kultūros ir kūrybinėms indust -
rijoms.

Didžiausias karinis Kinijos paradas
Pekinas („Draugo” info) – Per Pe-

kine surengtą didžiulį karinį paradą
Kinija pademonstravo keliolika naujų
raketų, kurias valstybinė žiniasklaida
praminė „lėktuvnešių žudikėmis”.

Vidutinio nuotolio priešlaivinės
balistinės raketos DF-21D, kurios gali
būti veiksmingai panaudotos prieš
JAV lėktuvnešius Ramiajame vande-
nyne, buvo vežamos Tianamenio aikš-
te, minėdamas 70-ąsias Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos Azijoje meti-
nes.

Teigiama, kad tai buvo didžiausias
šalies istorijoje karinį paradas. Jame

dalyvavo 12 000 kareivių, 200 karinių
lėktuvų, taip pat tankai, raketos. Ta-
čiau šalies Prezidentas Xi Jinping
savo kalboje paskelbė, kad 2,3 mln. ka-
reivių turinti kariuomenė bus suma-
žinta 300 000 vyrų.

Tarp 30 aukšto rango užsienio
svečių buvo Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas, JT generalinis sek-
retorius Ban Ki Moon ir Pietų Korėjos
prezidentė Park Geun-hye. 

Vis dėlto daug užsienio vadovų mi-
nėti karo pabaigos į Kiniją nevyko.
JAV ir Vokietijai atstovavo šalių am-
basadoriai.

Suteikti įgaliojimai atleisti už abortus

Roma (ELTA) – Negyvo berniuko,
kurį bangos išmetė į krantą nuskendus
pabėgėlių laivui, nuotrauka sukrėtė
Europą. „Nuotrauka, kuri turi nutil-
dyti pasaulį”, – rašė Italijos laikraštis
„La Repubblica”. „Europos žlugimas”,
– komentavo ispanų „El Periodico”.

„Twitter” tinkle nuotrauka buvo
išplatinta su raktiniais žodžiais turkų
kalba „#KiyiyaVuranInsanlik” (iš-
plautas žmogiškumas). „Kas, jei ne ši
į krantą išplauto sirų vaiko nuotrau-
ka pakeis Europos požiūrį į pabėgė-
lius?” – klausė britų laikraštis „The In-

dependent”.
Berniuko lavonėlis gulėjo pa-

krantėje netoli Turkijos Bodrumo
miesto, kol jo neišnešė policininkai.
Mažasis pabėgėlis yra Ailan Kurdi,
sakė gelbėtojų atstovas. Anot žiniask-
laidos, vaikui buvo treji metai. Kelio-
nės jūra neišgyveno ir jo brolis Galip.
Remiantis pranešimais, šeima pernai
nuo „Islamo valstybės” (IS) džihadis-
tų pabėgo iš Sirijos Kobanės miesto į
Turkiją. Berniukas greičiausiai buvo
viename iš dviejų pabėgėlių laivelių,
kurie nuskendo rugsėjo 2 d. rytą. 

Konferencija S. Lozoraičiui pagerbti

Vilniuje prasidėjo inovacijų forumas

Vatikanas (BNS) – Popiežius Pran-
ciškus suteiks visiems kunigams įga-
liojimus atleisti nuodėmes visoms at-
leidimo siekiančioms abortus pasida-
riusioms moterims per artėjančius ka-
talikų Šventuosius metus, kad Bažny-
čia taptų atviresnė ir labiau įtrau-
kianti. 

Vatikano paskelbtame Pranciš-
kaus laiške kalbama apie „egzistenci-
nes ir moralines kančias”, kurias pa-
tiria moterys, turėjusios nutraukti
savo nėštumą.

„Nepaisydamas jokių priešingų
nusistatymų aš nusprendžiau visiems
kunigams Šventaisiais metais suteik-
ti veiksmų laisvę atleisti aborto nuo-

dėmę toms, kurios ją įgijo ir kurios su
atgailaujančia širdimi siekia už ją at-
leidimo”, – sakoma pontifiko, kuris
šiuo sprendimu neatsižvelgė į konser -
vatyvių tradicionalistų poziciją, laiš-
ke.

Bažnyčios mokymas skelbia, kad
abortas užtraukia itin sunkią nuodėmę
tiek moterims, kurios ryžtasi tam žings-
niui, tiek asmenims, kurie atlieka tą
procedūrą arba pasirūpina, kad ji būtų
atlikta; tokie žmonėms laikomi auto-
matiškai atskirtais nuo Bažnyčios.

Šventieji Gailestingumo metai
prasidės šių metų gruodžio 8 dieną ir
bus minimi iki 2016 metų lapkričio 20
dienos.

Ukraina oficialiai paskelbė Rusiją prieše
Kijevas (ELTA) – Ukrainos Na-

cionalinė saugumo ir gynimo taryba
priėmė naują karinės doktrinos pro-
jektą ir jame kaimyninę Rusiją ofi-
cialiai paskelbė prieše. Ligšiolinė dokt-
rina buvo dar iš sovietinių laikų.

Prieš prasidedant posėdžiui P. Po-
rošenka priminė, kad ligšiolinė dokt-
rina teigė, kad pagrindinė grėsmė kyla
iš Vakarų. Ši klaidinga prielaida per 24
Ukrainos nepriklausomybės metus nie-
kada nebuvo ištaisyta, pridūrė jis.

Remiantis dokumentu, Ukrainos
kariuomenė iki 2020 metų turi susily-
ginti su NATO valstybių kariuome-
nėmis. Doktrinoje, kuri sukurta pa-
dedant NATO, be to, kalbama apie de-
taliau neįvardytas sąlygas „laikinai
okupuotoms teritorijoms išlaisvinti”.
Ukraina nori separatistinius Luhans-
ko ir Donecko regionus šalies rytuose
bei 2014 metų kovą Rusijos aneksuotą
Krymo pusiasalį vėl perimti savo kont-
rolėn.

Vilnius (ELTA) – Premjero Al-
girdo Butkevičiaus teigimu, jei lėšos
krašto apsaugai bus didinamos da-
bartiniais tempais, užsibrėžtą tikslą
gynybai skirti 2 procentus nuo bendro -
jo vidaus produkto (BVP) galima būtų
pasiekti anksčiau, tačiau realus lėšų
skyrimas priklausys nuo realios Lie-
tuvos ekonominės padėties.

,,Reikia suprasti, kad lėšų skyri-
mas priklauso nuo šalies ekonominės
situacijos, nuo mūsų jau turimų įsi-
pareigojimų – juos turime vykdyti, ir

nuo geopolitinės padėties. Vyriausybė
daro viską, kad būtų galima 2 proc. pa-
siekti ir anksčiau, tačiau viskas pri-
klausys  nuo  ekonominės ir finansi-
nės šalies   būklės”,  –  sakė A.  Butke-
vi čius.

Ketvirtadienį Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, atidarydama NATO in-
tegracinį pajėgų vienetą, pranešė, kad
Lietuva savo gynybai 2 proc. nuo BVP
galėtų skirti jau 2018 m., o ne 2020 m.,
kaip pernai buvo numatyta politinių
partijų pasirašytame susitarime. 

BVP dalis gynybai priklausys nuo ekonomikos

Vilnius (ELTA) – Rugsėjo 10 d. Sei-
me Tarptautinio Taikos vėliavos ko-
miteto prie Jungtinių Tautų prezi-
dentė Alicia Rodriguez Fernandez
įteiks Lietuvai Taikos vėliavą ir pa-
skelbs Lietuvą Taikos Respublika.

A. Rodriges Fernandes yra viena
iš labiausiai nusipelniusių Meksikos
aktorių, už taikdarišką veiklą 1997 m.
pristatyta Nobelio Taikos premijai. Ji
yra aplankiusi daugelį šalių, skleis-
dama žymaus menininko Nikolajaus
Rericho idėjas ir aiškindama Taikos
vėliavos reikšmingumą.

Aktorės nuomone, jeigu anksčiau
Rericho paktas buvo susijęs su kultū-
ros vertybių apsauga, dabar jis tampa
taikaus šalių, tautų, religijų bendra-
darbiavimo idėja pačiai žmonijos eg-
zistencijai”. 

A. Rodriges Fernandes atvyksta į
Lietuvą įvertinusi šalies indėlį sklei-
džiant Taikos kultūrą, įteisinus ir ba-
landžio 15-ąją minint Pasaulio kultūros
dieną, Taikos vėliavos kėlimą visoje ša-
lyje šią dieną, Taikos miestų ir mo-
kyklų skelbimą. 

Tarptautinio Taikos vėliavos ko-
miteto prie Jungtinių Tautų koordi-
natorės Lietuvoje Auksės Narvilienės
teigimu, tai išskirtinė privilegija, nes
Lietuva yra pirmoji valstybė pasauly-
je, kuriai bus suteiktas Taikos Res-
publikos vardas.

Nuotrauka,  sukrėtusi Europą.                                                                                  EPA-ELTA nuotr.

A. Rodriges įteiks Lietuvai Taikos vėliavą. 
esmas.com nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiemet vasarą, birželio 24-ąją su kako 95-
eri metai nuo garsaus lietuvių išeivijos
veikėjo, bibliofilo, medicinos mokslų
daktaro Kazio Pemkaus (1920–1996)
gimimo. Klaipėdos univer sitetas di-
džiuojasi, kad jame yra saugomas uni-
kalus šio gydytojo ar chy vas, kurį suda-
ro daugiau kaip 60 tūkstančių vienetų
knygų, laikraš čių, žurnalų, taip pat že-
mėlapių, atvi rukų, natų, muzikos plokš-
telių, afišų, laiškų ir skelbimų. Neįkai-
nojamoje ko lekcijoje yra ir itin retų eg-
zemplio rių, tokių, kurių nerasi niekur ki-
tur Lietuvoje. 

Čikagos priemiestyje gyvenęs ir
vaikų gydytoju dirbęs K. Pem-
kus jau nuo gimnazijos laikų

mėgo literatū rą, pats parašė kelias no-
veles, yra išspausdinęs keletą straips-
nių Lietuvos ir išei vijos spaudoje. Tai
turbūt  turėjo įta kos ir jo kaip bibliofi-
lo susiformavi mui. Visas jo pirmojo
namo aukštas Amerikoje buvo skirtas
bibliotekai.

K. Pemkus gimė 1920 m. birželio 24
d. Rukų kaime, Mosėdžio valsčiuje.
1940 metais jis baigė Skuodo gimnazi-
ją, kurioje garsėjo kaip aktyvus ateiti-
ninkas. Vėliau K. Pemkus Vytauto Di-
džiojo, Vilniaus ir Vokietijos Tü bin geno
universitetuose studijavo me diciną,
1950 metais gavo medicinos daktaro
laipsnį.

1946–1948 m. jis buvo studentų at-
eitininkų korporacijos „Gaja” pir mi-
 ninkas, 1952–1956 m. – lietuvių dar bo
kuopų prie JAV armijos gydytojas, tuo
pat metu Heidelbergo universi tete stu-
dijavo socialinę mediciną, psichologiją
ir sociologiją. 1956 metais K. Pemkus iš-
vyko į JAV, čia nuo 1957 iki 1961 m. buvo
gydytojų korporacijos „Gaja” pirmi-
ninkas, 1961–1964 m. redagavo „Gajos
aidą”, 1974–1976 m. „Mediciną”, 1979 m.
redagavo Jono Puzino pomirtinę studiją
„Prof. Pet ras Avižonis”, 1985 metais –
Nijolės Sadūnaitės atsiminimus „KGB
akiratyje”.

Daug įvairios literatūros K. Pem-
 kus sukaupė rinkdamas medžiagą Pa-
saulio lietuvių gydytojų sąjungos isto-
rijai, kai jis aplankė daugybę bibliote-
kų, susipažino su įvairiais lietuvių iš-
eiviais. Dauguma šių asmenų  bu vo jau
solidaus amžiaus, tad norėdami pa-
remti šią svarbią knygų rin kimo misiją,
perdavė K. Pemkui savo sukauptus ar-
chyvus. K. Pemkus kau pė savo biblio-
teką, kad išsaugotų išei vijoje žūstančius
leidinius. Negailė da  mas laiko ir pinigų,
vedamas užsi spyrimo ir lydimas ko-
lekcininko lai mės, jis surinko unikalią
lituanistikos kolekciją. Taip pat daug
knygų, kitų reikalingų leidinių, kopijų
K. Pemkus gavo iš University of  Penn-
 sylvania. 

Apžiūrint šio daktaro surinktą ar-
chyvą, saugomą Klaipėdos universite-
to menų fakultete, kur įkurtas Retų
spaudinių sektorius, net sunku patikėti,
kad vienas žmogus gali su kaupti tokius
dvasinius turtus. Kaup damas savo bib-
lioteką, kolekcininkas daug kartų lan-
kėsi Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyve (ALKA) Putna me, Pasaulio lie-
tuvių archyve Čika goje, taip pat „Drau-
go” ir Marijonų vienuolyno knygy-
nuose, Kazimierie čių vienuolyne Či-
kagoje, Stanley Balzeko muziejuje ir ki-
tur. Rinkda mas savo biblioteką, jis taip
pat ap lankė plačiai pasklidusias lietu-
vių kolonijas. 

Šią kolekciją prižiūrinti ir tvar-
 kanti bei katalogizuojanti vyresnioji
bibliotekininkė Emilija Danutė Ste po-
 navičiūtė „Draugui” sakė, kad čia yra
leidinių net iš XVI amžiaus, taip pat pui-
kiai išsilaikiusi Alberto Koje lavičiaus-
Vijūko 1650 metais išleista „Lietuvos is-
torija”. Vaikštant tarp lentynų, galima
rasti ir „Draugo” kom plektus, ir dar
1860 metų laikraš čio Mažojoje Lietuvoje
leistus laik raš čio „Keleivis” numerius,
redaguotus Fridricho Kuršaičio, o taip
pat ir leidinius, kurie ėjo sovietinėje Lie-
tu voje. 

E. D. Steponavičiūtė sakė, kad K.
Pemkus bendradarbiavo su Vilniaus
universiteto bei Lietuvos nacionaline M.
Mažvydo bibliotekomis, Knygų rūmais,
dalijosi leidiniais. Daug leidinių taip pat
jį pasiekdavo iš įvairių asmenų, gyve-
nusių Lietuvoje. Tie ry šiai buvo nuolat
palaikomi, Lietuvos bibliofilai gerai
žinojo apie K. Pem kaus kolekciją.

„Mane labai jaudina tai, kad žmo-
 nės, bėgdami iš Lietuvos nuo okupanto,
į savo vežimus šalia kitų daiktų vietoj
dar vienos lašinių palties dėjo lietu-
viškas knygas ar laik raščių koplektus.
Turime knygų, ku rios su prieškario Lie-
tuvos biblio tekų spaudais – iš čia jos iš-
keliavo, o dabar iš Amerikos vėl grįžo
atgal”, – pasakojo bibliotekininkė.

Šie turtai galėjo taip ir likti už At-
lanto, tačiau K. Pemkus nuspren dė,
kad jie turi būti perduoti Lietu vai, jo
gimtajam Klaipėdos kraštui. Tokį pa-
sirinkimą paskatino ir 1994 metais įvy-
kęs jo susitikimas su į Jungtines Ame-
rikos Valstijas atvy ku siu tuomečiu 1991
metais įkurto Klaipėdos universiteto
rektoriumi profesoriumi Stasiu Vaite-

kūnu.  Rek toriaus paskatintas ir pa-
kalbintas K. Pemkus 1995 metais nuta-
rė savo visą gyvenimą kauptą lobyną
perduoti šiam universitetui. 

Tais pačiais metais kelių tonų siun-
ta laivu iš Amerikos atkeliavo į Klai-
pėdą. Buvo gauta daugybė dėžių, o per-
siuntimo išlaidas apmokėjo Lie tuvių
Fondas – apie tai liudijanti lentelė yra
pritvirtinta archyvo patalpo se. E. D.
Steponavičiūtė sakė, kad daktaras jokio
katalogo nepildė, ta čiau kolekcija buvo
labai tvarkinga. Dr. K. Pemkaus vardo
biblioteka buvo atidaryta 1997 metų
liepos 14-ąją, ir iki šiol dar jos leidiniai
yra skait me nizuojami ir sukeliami į in-
ternetą. 

„Iš tų daugiau kaip 60 tūkstančių
vienetų įvairių leidinių maždaug 50
tūkstančių yra lietuvių kalba, o liku si
dalis – anglų, vokiečių, prancūzų ir ki-
tomis kalbomis. Dalis turimų eg zemp-
liorių yra originalai, dalis – ko pijos. Kai
kurie leidiniai – su autorių autografais,
dedikacijomis. Archyve bei biblioteko-
je yra saugomi darbai pačiomis įvai-
riausiomis temomis, apimančiomis be-
veik visas mokslo sritis.

Šiuo archyvu ir biblioteka nuolat
naudojasi mūsų dėstytojai, taip pat
įvairius kursinius ir diplominius dar-
 bus rašantys studentai.  Padirbėti dak-
taro archyve atvyksta ir moks lininkai
iš Vytauto Didžiojo universiteto, kitų
mokslo įstaigų”, – pasakojo biblioteki-
ninkė.

Neseniai čia lankėsi ir daug nau-
 dingos informacijos rado knygą, skir tą
Amerikos išeivijos indėliui į Lie tuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį ir JAV
lietuvių paramai Lietuvai 1918–2018

metais rašantis profesorius  Juo zas
Skirius, taip pat K. Pemkaus ar chyvas
buvo labai naudingas Klai pėdos uni-
versiteto profesorei Danu tei Petraus-
kaitei, tik ką išleidusiai daugiau kaip
1 000 puslapių apimties knygą „Lietu-
vių muzikinė kultūra Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose 1870–1990 m. Tautinės
tapatybės kontū rai”. Lietuvių egzodo
muzikos kul tūrą nagrinėjanti autorė į
šią knygą sudėjo viso savo gyvenimo
darbą, leidinys šiemet lapkričio mėnesį
bus pri statytas ir Čikagoje. 

1996 m. sausį Klaipėdos universi-
tetą pasiekusiame paskutiniame savo
laiške K. Pemkus rašė: „Svei ka tai su-
šlubavus, sunku tikėtis, kad ne tolimoje
ateityje atvykčiau pasitarti parvežtų ar-
chyvų reikalu. Tvarky ki tės pagal savo
išgales”. Jam jau ne te ko pamatyti, kaip
buvo įkurtas archyvas Klaipėdos uni-
versiteto biblio te koje, nebeteko daly-
vauti ir šio archyvo atidaryme. Jame
dalyvavo daktaro sūnus, iš Amerikos
grįžęs ir jau 23-ejus metus Lietuvoje gy-
venantis verslininkas Arūnas Pem-
kus. A. Pem kus buvo atvykęs į Klaipė-
dos universitetą ir 2012 metais, kai
buvo minimos 15-osios K. Pemkaus ar-
chyvo atidarymo metinės ir surengta
mokslinė konferencija „Sugrįžtantys
ar chyvai”.  

Retų spaudinių sektoriuje Klai pė-
 dos universitete be dr. K. Pemkaus ar-
chyvo dar saugomos ir žymių Ma žosios
Lietuvos veikėjų kolekcijos, taip pat jam
priklauso ir išeivijoje gyvenusio mu-
zikologo Vytauto Stro lios (1928–2007) ar-
chyvas, sugrįžęs į Lietuvą 2009 metais.
Jau minėta profesorė D. Petrauskaitė
dar 1991 m. susipažino su JAV gyve-
nusiu Vytau tu Strolia ir jo surinkta mu-
zikine ko lekcija, kurią sudarė knygos,
natos, žurnalai, laikraščiai, dokumen-
tai, laiškai, nuotraukos, senieji garso
vo leliai, plokštelės, kompaktiniai dis-
 kai, koncertų programėlės.

Ši vertinga kolekcija puikiai at-
 spindi lietuvių muzikinę veiklą visa me
pasaulyje, ypač Amerikoje, ir yra vie-
nas didžiausių tokio tipo rinkinių. 2004
m. V. Strolia pasirašė šios kolekcijos do-
vanojimo KU bibliotekai aktą. 2009
metų vasarą 70 dėžių kolekcija, gavus
paramą pervežimui iš Mažo sios Lietu-
vos fondo Amerikoje ir Pa saulio Lie-
tuvių Bendruomenės pasie kė Klaipėdą
ir buvo patalpinta universiteto biblio-
tekoje.

Didėjant archyvui, jį nutarta pa va-
dinti Išeivijos kultūros ir meno ar chy-
vu. Be Vytauto Strolios, čia saugomas
ir jo brolio – smuikininko, vargo ninin-
ko, chorvedžio, pedagogo ir kom pozito-
rius Fausto Strolios bei jų tėvo – kom-
pozitoriaus, dirigento, pedagogo Juozo
Strolios archyvas.  2011 me tais archyvas
buvo papildytas Ne priklausomybės
akto signataro My kolo Biržiškos (1882–
1962) anūko Vy tauto Barausko biblio-
tekai perduotais Lietuvos kalbininko,
daktaro Pet ro Joniko (1906–1996) laiš-
kais M. Bir žiškos broliui Vaclovui Bir-
žiškai (1884–1956) – iš viso perduoti 63
laiš kai.

2012 m. pradžioje į archyvą atke-
liavo ir kompozitoriaus, nuo 1991 m.
Klaipėdos miesto Garbės piliečio, Na-
cionalinės premijos laureato, daug
metų Amerikoje gyvenusio ir kūrusio
Jeronimo Kačinsko (1907–2005) archy-
vas. Taip pat Retų spaudinių sektoriu-
je yra ir buvusios Lietuvos Respublikos
atstovybės Prancūzijoje knygų rinki-
nys, Čikagos lietuvinin kų evangelikų
liuteronų parapijos Tėviškės archy-
vas ir spaudinių rinkinys.

Klaipėdos universitetas saugoja dr. K. Pemkaus archyvą 

Archyvas saugomas Klaipėdos universiteto menų fakultete.

Dr. Kazys Pemkus.
A. Vaškevičiaus nuotraukos 

Naujoji knyga apie išeivijos muzikos isto-
riją bus pristatyta ir Čikagoje.



10 2015 RUGSėJO 5, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS
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Prieš atvykstant į oficialias iškil-
mes „Lauritzen Gardens” botanikos
sode, ambasadorius Kriščiūnas pieta-
vo Nebraskos universitete (Univer sity
of  Nebraska Omaha) su universiteto
vadovais bei dėstytojais, kurie jau be-
veik 20 metų  vaisingai bendra dar-
biauja su jo kolegomis iš Šiaulių uni-
versiteto. Pietuose dalyvavo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės Oma hos apy-
linkės valdybos atstovai.

Ambasadorius Kriščiūnas daly-
vavo ir naudingame susitikime bei
diskusijose su JAV Kongreso atstovu
Omahoje, demokratu Brad Ashford.  O
pakeliui į „Lauritzen Gardens” bo tani-
kos sodą, ambasadorius sustojo Mac-
kevičių šeimos kepykloje (Li thua nian
Bakery), kurios savininkai apdova-
nojo Lietuvos diplomatą kepa lu lietu-
viškos juodos duonos bei savo garsiu
„Napoleono” tortu.  

Didelį įspūdį ambasadoriui Kriš-
 čiūnui paliko freska ant išorinės ke-
 pyklos sienos, vaizduojanti Omahos
lietuvių bendruomenės ir Lietuvos is-
toriją.  Jausmingas  apsilankymas bu -
vo ir prie Švento Antano lietuvių baž-
nyčios – ambasadorius sužinojo apie
praėjusiais metais Omahos lietuvių ka-
talikų parapijos uždarymą.

Į „Lauritzen Gardens” botanikos
sodą OSCA „Omaha Friends of  Šiau-
 liai” komitetas sukvietė didelį būrį
Omahos lietuvių ir šio miesto gyven-
tojų. Iš viso buvo maždaug 200 stebė-
tojų. Į „Saulės tako” atidarymą bei
inauguracinio drožinio „Eglė, Žalčių
karalienė” oficialų atidengimą buvo

Pirmoji kelionė pas JAV lietuvius
pakviesti Omahos miesto merė Jean
Stothert, buvęs miesto meras Jim Su-
ttle ir daug kitų garbingų svečių. Bet
vienas garbingiausių buvo LR amba-
sadorius JAV Rolandas Kriščiū nas.

Prieš atidengiant skulptūrą, dr.
Gediminas Murauskas trumpai pa pa-
 sakojo „Saulės tako” projekto istoriją
ir reikšmę. „Lauritzen Gardens” at sto-
 vai kalbėjo apie šio projekto ateitį  ir
apie šio bendradarbiavimo projektus su
Šiaulių universiteto botanikos sodu.
Kanklių muzika, atlikta šiaulietės Kris-
tinos Kuprytės, tik dar labiau sudo-
mino Omahos gyventojus, o mus, lie-
tuvius, sugrąžino atgal į Lie tuvą. Mies-
to merė Jean Stothert  pagerbė skulp-
torių Aurimą Šim kų, kanklininkę Kris-
tiną Kuprytę ir am basadorių Rolandą
Kriščiūną, pa skelbdama juos Omahos
Garbės pi liečiais.

Skulptūra „Eglė, Žalčių karalie nė”
yra viena iš Lietuvoje taip mėgs tamo
Palangos kurorto simbolių.  Oma hos
miestas Nebraska valstijoje dabar taip
pat gali didžiuotis šia skulptūra, kurią
išdrožė Šiau lių ra jono skulptorius,
kurtuvėniškis Aurimas Šimkus. Tikė-
kimės, kad ji taps vienu lankomiausių
objektų Omahoje.

Omahos Lietuvių Bendruomenė
labai dėkinga OSCA „Omaha Friends
of  Šiauliai” komitetui už toki šaunų
renginį, garsinant Lietuvos vardą.
Kartu džiaugiasi galėjusi susipažinti su
naujuoju LR ambasadoriumi JAV Ro-
landu Kriščiūnu. 

Tai – pirmoji lietuvių bendruo me-
nė, kurią aplankė ambasadorius. Lin-
kime jam visokeriopos sėkmės atliekant
svarbius darbus Lietuvos labui. 

University of Nebraska Omaha (stovi iš k.): JAV LB Krašto valdybos prezidiumo narys Ar-
vydas Urbona vičius, JAV LB „Kryžkelės” apygardos pirmininkė Raminta Urbonavi čienė,
„Omaha Friends of Šiauliai” komiteto pirmininkas dr. Gediminas Murauskas, LR amba-
sadorius JAV  Rolandas Kriščiūnas, „Omaha Friends of Šiauliai” komiteto narė Asta Šim-
belytė-Reiff; sėdi: Omaha LB pirmininkė Danguolė Antanėlytė-Hanson, „Omaha Friends
of Šiau liai” komiteto narės Nellie (Nijolė) Sudavičiūtė-MacCallum (OSCA Ta rybos narė) ir
Dalia Sudavičiūtė (ko miteto vicepirmininkė).                                                   Z. Ripinskio nuotr.

Nauja freska, vaizduojanti lietuvių bendruomenės Omahoje ir Lietuvos istoriją. Stovi (iš
k.): „South Omaha” istorikas ir mokytojas Gary Kastrick, „Omaha Friends of Šiauliai” ko-
miteto vadovai Dalia Sudavičiūtė ir dr. Gediminas Mu rauskas, LR ambasadorius Rolan-
das Kriščiūnas bei freskos autoriai Mike Giron ir Richard Harrison. D. Sudavičiūtės nuotr.

LR ambasadorius Rolandas Kriščiūnas kalbasi su „Lauritzen Gardens” botanikos sodo stei-
gėjais bei pagrindiniais rėmėjais – Bruce R. Lauritzen ir jo žmona Kimball Lauritzen. 

Dr. Gediminas Murauskas pasakoja apie „Saulės tako” projekto istoriją ir reikšmę.
J. Nollendorfs nuotraukos

Omahos miesto merė Jean Stothert apdovanoja Šiaulių rajono skulptorių, kurtuvėniškį
Aurimą Šimkų Omahos miesto Garbės piliečio dokumentais.

R Krikščiūnas su Omaha „Lithuanian Bakery” savininkų šeimos nariais: Dobile Mackevi-
čiūte-Rasser, jos dukra Jennifer ir anūke Kellen Alexander. D. Sudavičiūtės nuotr.
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Prasideda kovos Europos čempionate 

Rugsėjo 1 d. moksleiviai ir studentai Lietuvoje sku-
bėjo pažymėti pirmąją naujų mokslo metų die-
ną savo mokymo įstaigose, o tą pačią dieną, po

vakarinės treniruotės, Lietuvos krepšinio rinktinės
treneriai paskelbė galutinį mūsų šalies komandos
dvyliktuką, kuris tęs kovą jau šį šeštadienį praside-
dančiame 2015 m. Europos krepšinio čempionate.

Galutinis Lietuvos rinktinės trenerio Jono Kaz-
lausko sprendimas – į šių metų „Eurobasket” čempio-
natą vyksta: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Renaldas
Seibutis, Mindaugas Kuzminskas, Deividas Gailius, Jonas
Mačiulis, Artūras Milaknis, Paulius Jankūnas, Domantas
Sabonis, Antanas Kavaliauskas, Robertas Javtokas ir Jo-
nas Valančiūnas.

Čempionatas – keturiose šalyse

Rugsėjo 5–20 d. vyksiančios žemyno pirmenybės
bus surengtos keturiose šalyse – Latvijoje, Kroatijoje,
Vokietijoje ir Prancūzijoje. Lietuvos krepšininkai D
grupėje Rygoje rungtyniaus su Latvijos, Čekijos, Es-
tijos, Belgijos ir Ukrainos komandomis.

Patekusi į atkrintamąsias varžybas, J. Kazlausko
vedama rinktinė kelsis į Lille, Prancūzijoje. Ten bus
žaidžiami aštuntfinalio susitikimai bei lemiamos
rungtynės dėl čempionato apdovanojimų.

Grupėje žaisime su gana silpnais varžovais, todėl
visiems mūsų krepšininkams tai bus gera galimybė vis
gerinti sportinę formą ir jos viršūnę pasiekti svar-
biausiu  metu.

Rinktinė per visą pasirengimą sužaidė dešimt
rungtynių ir iškovojo septynias pergales bei paliko dve-
jopą įspūdį. Šešiomis pergalėmis iš eilės pasirengimą
pradėjusi Lietuvos rinktinė per paskutines ketverias
draugiškas rungtynes patyrė tris pralaimėjimus, ta-
čiau, nepaisant to, lietuviai gali keliauti toli, jeigu iš-
taisys kai kuriuos žaidimo trūkumus.

Žaidėjų netektis
atsvers kovingumas

Gerai, kad paskutinėse rungtynėse aiškiai page-
rinome kovą dėl kamuolių. Jeigu sumažintume ne-
priverstinių klaidų skaičių, manau, tikrai labai soli-
džiai atrodytume. Galėtume net  taikyti į ketvertuką.
Mūsų galimybės leistų siekti ir medalių, tačiau svar-
biausia, kad žaidėjai atrastų pasitikėjimą ne tik vienas
kitu, bet ir savimi ir kad patyrusio stratego Jono Kaz-
lausko kariauna Europos čempionate meistriškumu
ir kovingumu kompensuos garsių žaidėjų netektis. Taip
pat tikimasi, kad Lietuvos krepšinio rinktinė ir Eu-
ropos čempionate parodys geresnį žaidimą nei drau-
giškose rungtynėse.

Jau pernai patekimas tarp 4-ių stipriausių pa-
saulio komandų prilygo stebuklui. Jeigu šiemet pavyks
patekti į ketvertuką ar šešetuką – bus nuostabu. 

Norisi galvoti, kad mūsų vyrai solidžiai pasirodys
Europos čempionate. Nors ir negalės žaisti visi pajė-
giausi krepšininkai, Lietuvos komandos sudėtis yra
stipri. Dauguma specialistų kaip pagrindinį rinktinės
kozirį įvardija J. Valančiūną. Praėjusį sezoną Toron-
to ,,Raptors” vidurio puolėjas patobulino žaidimą nu-
gara į krepšį, gynybą, tapo  judresnis, šiek tiek page-
rino metimą iš vidutinio nuotolio. Deja, bet grįžęs iš
NBA J. Valančiūnas kol kas nepateisina vilčių.

Kitas didelis rinktinės pliusas – J. Kazlauskas.
Nors jo vadovaujama komanda patyrė skaudžias ne-
sėkmes 1997, 1999 ir 2001 m. Europos čempionatuose,
šis vairininkas dabar jau kur kas aukštesnio lygio tre-
neris. Tai įrodo ir iškovotas sidabras praėjusiose že-
myno pirmenybėse bei pernai pasiektas pasaulio
čempionato pusfinalis.

Daugelis krepšinio  žinovų pripažįsta, kad J. Kaz-
lausko didžiausias pranašumas – sugebėjimas itin dar-
niai sustyguoti komandinę gynybą. Per kontrolines dvi-
kovas prieš šių metų čempionatą krito į akis, kad stra-
tegas puolant suteikia savo auklėtiniams kur kas
daugiau laisvės nei anksčiau, nebereikalauja iš žaidėjų
žūtbūt žaisti pagal derinius, leidžia improvizuoti, pa-

daugėjo greitų kontratakų, palyginti su praėjusiomis
Europos ir pasaulio pirmenybėmis.

Lietuvos rinktinės stiprybė ta, jog krepšininkų ne-
reikia „užvedinėti”: jie su didžiuliu noru atstovauja
savo šaliai, kai kurie žaidėjai meistriškumo spragas
su kaupu  patlygina trykštančia energija. 

Skirtingo stiliaus krepšininkai

Lietuvos rinktinė turi gana ilgą atsarginių žaidėjų
suolelį, atskirose pozicijose žaidžia skirtingo stiliaus
krepšininkai. Jei nesiseks Mantui Kalniečiui, jį efek-
tyviai gali pakeisti kaip ant mielių tobulėjantis jaunas,
bet psichologiškai tvirtas ir itin vikrus Lukas Leka-
vičius. Jeigu, tarkim, varžovai taikys aikštės gynybą,
Renaldą Seibutį pavaduosiantis Artūras Milaknis
gali prišaudyti tritaškių. Juoda diena bus Jonui Ma-
čiuliui? Nieko baisaus. Yra Mindaugas Kuzminskas.
Pavargs Paulius Jankūnas? Turime jaunąjį deiman-
čiuką Domantą Sabonį. Prisirinks pražangų J. Va-
lančiūnas? Galvos skausmo priešininkams gali sukelti
Antanas Kavaliauskas ar Robertas Javtokas.

Tik kažin ar verta jau dabar kelti rinktinę į pa-
danges. Juolab nuskambėjo pavojaus signalas, kai
mūsų komanda kontrolinėse rungtynėse beviltiškai nu-
sileido kroatams, turkams, o vėliau ir graikams.

Susiduriame su
individualiai stiprių
žaidėjų stoka. Rink-
tinėje kol kas nepa-
vyksta užtikrintai
bendrauti gynėjams
ir aukštaūgiams.

Šią vasarą dalis
ištikimiausių rink-
tinės aistruolių ne
juokais sunerimo,
kai paaiškėjo, kad
žemyno pirmenybė-
se nedalyvaus Do-
natas Motiejūnas,
Linas Kleiza, Darju-
šas Lavrinovičius,
Martynas Pocius.
Tiesa, pastaruoju
metu nerimas atslū-
go, nes kontrolinėse
dvikovose maloniai
stebino 19-metis D.
Sabonis.

Jau šį šeštadienį, rugsėjo 5 d., prasidedantis Eu-
ropos krepšinio čempionatas bus ypatingos tuo, kad
jame bus kovojama ne tik dėl medalių, bet ir dėl ke-
lialapių į Rio de Janeiro olimpines žaidynes. Čem-
pionato finalininkai iškart pateks į olimpiadą, o 3–7 vie-
tas užėmusios komandos varžysis atrankos turnyre.

Kas bus Lietuvos varžovas aštuntfinalyje?

Nereikia baigti krepšinio doktorantūros studijų,
kad tarp Estijos, Latvijos, Čekijos, Ukrainos ir Belgi-
jos komandų būrio Lietuvai prognozuotum pirmąją
vietą. Būtent tokia yra „EuroBasket 2015” D grupė ir
tokių palankių burtų mūsų nacionalinė rinktinė nu-
sipelnė stabiliais savo rezultatais.

Daug įdomesnis kitas klausimas – su kuo teks žais-
ti aštuntfinalyje. Europos čempionate nebeliko ko-
merciškai nepasiteisinusio antrojo etapo, kai 3 pajė-
giausios grupės komandos patekdavo į naują pogrupį.
Tai reiškia, kad po pirmojo etapo teisės klysti nebebus.
Pralaimime aštuntfinalyje – liekame ne tik be meda-
lių vilties, bet ir laidojame svajones prasibrauti į Rio
de Janeiro olimpines žaidynes, kas nutrauktų įspū-
dingą 20 metų seriją. Kita vertus, laimėjus pakovoti dėl
olimpinės atrankos būtų netgi kelios galimybės – tie-
siogiai į žaidynes pateks tik „EuroBasket 2015” fina-
lo dalyviai, o 3–7 vietas užėmusios komandos dalyvaus
kitų metų olimpinėje atrankoje. Vadinasi, netgi pra-
laimėjus ketvirtfinalį ir kovą dėl 5–6 vietų dar lauktų
paskutinė galimybė – rungtynės dėl 7 vietos.

C grupė, su kurios ketvirtąja komanda susitiks Lie-

tuvos grupės nugalėtoja, atrodo taip: mūsiškius
Kaune jau pamokiusi Kroatija, krepšinio šalys
Graikija, Slovėnija, 2011 m. košmariškas sapnas
Makedonija, kovinga Gruzija ir oranžinio ka-
muolio egzotika – Olandija.

Kokios premijos laukia žaidėjų?

Lietuvos krepšinio rinktinės nariai po „Eu-
roBasket 2015” turnyro gali pasipildyti savo ban-
ko sąskaitas eurais, tačiau sumos nėra pasakiš-
kos: už pirmąją vietą visa nacionalinė komanda
su administracija iš viso gautų 138,96 tūkst. eurų,
antrąją – 69,48 tūkst. eurų ir trečiąją vietą – 52,08
tūkst. eurų premijas.

Tai nereiškia, kad šiuos pinigus dalinsis
dvylika rinktinės narių, o kiti, kurie dirbo prie na-
cionalinės komandos, bus aplenkti. Jau senokai
yra  neoficialus susitarimas, kad visi prie rink-
tinės esantys žmonės ir žaidėjai gauna premijas
po lygiai. Sakysime, 2013-aisiais Vyriausybės iš-
skirtą 240 tūkst. litų sumą išsidalino 27 žmonės –
tiek žaidėjai ir treneriai, tiek ir administracija.

Žemiau 3-iosios užimtos vietos šalies valdžia
sportininkų už Europos pirmenybėse iškovotas
vietas neskiria, nors krepšininkų atveju, 4–7 vie-
tos taip pat yra gan svarbios. „EuroBasket 2015”
pirmenybėse nuo trečiosios iki septintosios vie-
tų užėmusios komandos gaus kelialapius į kva-
lifikacinį Rio de Janeiro olimpinį krepšinio tur-
nyrą.

Krepšinio federacija yra nutarusi, kad lai-
mėjus ketvirtąją vietą, Lietuvos krepšininkai ir

administracija iš rėmėjų surinktų lėšų gautų
52,13 tūkst. eurų premiją, penktąją – 49,12 tūkst.
eurų, o šeštąją – 46,33 tūkst. eurų padėką.

Sirgaliams – „Braliukų” 
krepšinio baras

10 tūkstančių – tiek Lietuvos krepšinio sir-
galių, skaičiuojama, turėtų sugužėti į Rygą pir-
mąją Europos krepšinio čempionato dieną. Prie
Rygos Kongresų namo atidaryta milžiniška pa-
lapinė – krepšinio baras „Braliukai”, kuris, tiki-
masi, taps Lietuvos krepšinio sirgalių traukos
centru.

Idėją įrengti Lietuvos sirgaliams susibūrimo
vietą įgyvendina broliai Normundas ir Nauris
Maciai bei lietuvių kilmės latvių verslininkas Ar-
mandas Medniekas. Tikimasi, kad per visą savaitę
bare turėtų apsilankyti apie 16 tūkst. sirgalių.

,,Braliukų” palapinė yra 5,6 metro aukščio,
800 kv. metrų ploto. Sirgaliai galės vaišintis spe-
cialiu ,,Braliukų” alumi ir sūriu. Šiame bare iš
viso planuojama parodyti 18 susitikimų, po tris
per dieną. Kad būtų įdomiau, bus ir gyva muzi-
ka. Tris dienas „Braliukuose” svečiuosi ir pasi-
rodymus rengs Klaipėdos universiteto „Leader
Dance” šokėjos.

Taigi, jau nuo šiandien, laikykime tvirtai su-
spaudę kumščius ir palinkėkime didelės sėkmės
Lietuvos rinktinei krepšinio aikštelėje! Už Lie-
tuvą!!!

Sirgaliai neatskiriama krepšinio čempionato dalis. 
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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

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

dRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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
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PARdUodARemkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DAnTŲ GYDYTOjAi

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
25 e Washington, Ste1121, 

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

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

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Surašymas nr. 49
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SiŪLo dARBĄ

Wanted CdL-A oTR Truck drivers
and owner operators. Great pay!

Call 708-235-1010
Location: Monee, IL 60449

www.elmaninc.com

dĖMeSio!
Kas domisi lietuvių dailininkų tapyba,
įvairiais rankdarbiais ir drožiniais –
parduosiu už prieinamą kainą.

Tel. (847) 247-9711, Ramunė

5 raidės:
AISTĖ – ALPĖS – AŠARA – ESTĖS – LAPĖS – SUSAS –
TALPA – USNIS.

7 raidės:
ABATIJA – ANTRAIP – BIRALAI – CYPIMAS – ĖDUONIS
– EMBLEMA – ĖRIUKAI – IŠIEŠKA – JUKONAS – KAŽ-
KAIP – KLAIDOS – KOKOSAS – KURAPKA – LAMBADA
– LELIJOS – LIMITAS – LUBINAI – MAINAIS – MOMBA-
SA – NEMOKŠA – NYKŠTYS – NUTRIJA – ORIKSAI –
PASOSTĖ – PIRMŪNĖ – PJŪKLAS – PLAUŠAS – PON-
TIAC – PORTMAN – PRESLIS – RANKINĖ – ROŽINIS –
SĄNAŠOS – SĄSPARA – SPARNAI – STALIUS – STATINĖ
– STIKSAS – ŠAMANAS – TAIKMUO – TALONAS – TAN-
KYNĖ – TINKLAI – UOGIENĖ – UTOPIJA – UŽMOJIS.

Skaitykite 
,,Draugą”
greičiau! 

www.draugas.org



14 2015 RUGSėJO 5, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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 sąskaitos

Teatre ,,The Bridge”, kurį 2014 metais Čikagos Bridgeporto
rajone įkūrė režisierius ir dramaturgas Kęstutis Nakas, netru-
kus įvyks dar vieno spektaklio premjera – Mac Wellman ,,The
Hyacinth Macaw”. 

,,Tai nerealistiška pjesė, kurioje dramaturgas daug žaidžia su kalba, – sako
režisierius Kęstutis Nakas. – Mac Wellman eksperimentinis žodžių žaismas
- nedažnas įvykis Čikagoje, o ypač Bridgeporte.” Bet Nakui, gyvenančiam
Bridgeporte nuo 2005 metų, atrodo, kad ši bendruomenė pasiruošusi
tokiam eksperimentui.

Kęstutis nakas – dramaturgas, aktorius ir režisierius – yra dirbęs New
York Shakespeare Festival, Yale Rep, La Mama, P. S. 122, Highways, Prop
Theatre ir kituose teatruose New Yorke ir Los Angeles. Parašė ir insceniza-
vo nemažai pjesių, tarp kurių yra ir keturių dalių ,,Kai Lietuva valdė pasau-
lį”. Šiuo metu jis yra teatro meno profesorius Roosevelt universitete
Cikagoje.

,,The Hyacinth Macaw” vaidina
Audrė Budrytė, Brian Grey, 

A. J. Le Sage, Robert L. oakes ir Casey o’Brien.

Spektaklis skirtas žiūrovams nuo 17 metų.

,,The Hyacinth Macaw” teatre ,,The Bridge”
643 W. 31st Street, Chicago

rugsėjo 18 – spalio 4 d.
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais 7:30 val. v.

Bilietai – 12 dol.
Studentams ir pensininkams – 10 dol.

Informacija:
http://www.thebridgeperforms.com/

312-307-5194

Bilietai:
http://www.brownpapertickets.com/event/2125806

312-307-5194

rENgINIų KALENDorIUs

Rugsėjis
Čikaga (iL)

Rugsėjo 11 d., penktadienį: 7:30 val. v. dai-
lininkės Nijolės Rasmussen (Denver, CO) ta-
pybos parodos atida rymas Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre. Dalyvaus autorė.

– Nijolės Banienės meno darbų parodos ati-
darymas ,,Sielos” galerijoje, PLC. Taip pat
vyks lėšų telkimo vajus. Muzikinę programą
atliks Elytė Reklaitis. Pradžia – 7 val. v.

Rugsėjo 12 d., šeštadienį: 4 val. p. aktorės Bi-
rutės Mar kūrybos va karas „Tremties atmin-
tys” Lietu vių dailės muziejuje, PLC.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos metinis
pokylis. Informacija tel. 773-776-4600.

– 9 val. r. org. ,,Vaiko vartai į mokslą” narių su-
sirinkimas ir 2015/2016 m. veiklos sezono ap-
tarimas PLC posėdžių kambaryje. Infor macija:
vvm@childgate.org.

– 12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje Lietu-
vos Dukterų draugijos iškilmingas metinis
pokylis  ,,Rudens pietūs”. Įdomi programa, gar-
džios vaišės, loterija.

Rugsėjo 18 d., penktadienį: 7 val. v. istoriko,
habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, pro-
fesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus paskai-
ta „Ką Lietuvai šiandien reiškia Lietuvos vy-
čiai?” Balzeko lietuvių kulūros muziejuje. In-
formacija tel. 773-582-6500.

Rugsėjo 20 d., sekmadienį: ,,Rudeninis” pik-
nikas lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės pa-
rapijoje, 5129 Wolf Rd. Western Springs, IL
60558. Šventė prasidės pamaldomis su Sek-
madienine mokyklėle 11:30 val. r. Skanus mais-
tas, žaidimai vaikams, gros Bronius Mūras. Pra-
šome užsire gistruoti iš anksto tel. 708-229-
2795 arba teviskes.parapija@gmail.com.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį: 6 val. v. Šiaulių uni-
versiteto liaudiškos mu zikos ansamblio ,,Sau-
lė” koncertas PLC, Lemont, IL. Taip pat pasi-
rodys ,,Grandis”, ,,Suktinis” ir ,,Laumė”. Bilietai:
,,Smilgoje”, ,,Rūtoje”, ,,Old Vilnius” ir ,,Lit-
huanian Plaza”.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 11 val. r. Pal. J. Ma-
tulaičio misijos Ben druomenės Mišios. Po
Mišių – vaišės, muzika ir bendravimas.

– 12:30 val. p. p. Šiaulių universiteto liaudiš-
kos muzikos ansamblis ,,Saulė” pasirodys
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje. Bilietai – prie įėjimo.

Didieji ežerai (iN, Mi, OH, Wi)
Rugsėjo 12 d. šeštadienį: 6:30 val. v. Nijolės
Palubinskienės meno darbų ir Linos Palu-
binskaitės sidab ro papuošalų parodos atida-
rymas Clevelando Lietuvių namuose, 877 E.
185th St, Cleveland, 44119, OH.

Rugsėjo 25 d., penktadienį: 7 val. v. JAV LB ir
ŠALFASS suvažiavimų bei Clevelando Lietuvių
dienų proga vyks susipažinimo vakaras. Me-
ninę programą atliks Onutė Zalensienė ir
Saulius Butkus, pasilinksminimui va dovaus Eu-
genijus Dicevičius. Cleve lando Lietuvių namai,
877 E. 185th St, Cleveland, 44119, OH.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį: 7 val. v. – pokylis
ir koncertas St. Casimir’s Church, 18022 Neff
Rd., Cleveland, 44119, OH. Programoje: solistė
Virginija Bruožytė-Muliolienė, pianistas Mi-
chael Borowitz ir kvartetas ,,Vien kar tiniai”.

Omaha (NE)
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį: 12 val. p. p. Šiau-
lių universiteto liau diškos muzikos ansamblis
,,Saulė” pasirodys Milo Bail Student Center.

Rugsėjo 18 d., penktadienį: 9 val. v. Šiaulių uni-
versiteto liaudiškos muzikos ansamblis ,,Sau-

lė” kartu su Nebraskos universiteto džiazo gru-
pe pasirodys Balboa Eagles Lodge.

Rugsėjo 19 d., šeštadienį: 8 val. v. Šiaulių uni-
versiteto liaudiškos muzikos ansamblio ,,Sau-
lė” koncertas Strauss Performing Arts Center.

Rugsėjo 21 d., pirmadienį: 7 val. v. Double
Tree by Hilton viešbutyje vyks ansamblio
,,Saulė” pagerbimo pokylis. Bilietai – 75 dol.

Rytų pakrantė
Rugsėjo 20 d., sekmadienį: 10:30 val. r. šv.
Andriejaus bažnyčioje bus aukojamos šv. Mi-
šios ,,už lietuvių šeimas”. Adresas: 1913 Wal-
lace St., Philadelphia, 19130, PA.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 7:30 val. v. Viktoro
Paukštelio fortepijoni nės muzikos koncertas
Carnegie Hall, Weill Recital Hall, 881 7th
Avenue, New York, NY 10019. 

spaLis
Čikaga (iL)
spalio 4 d., sekmadienį: ,,Drau go” koncertas
ir metiniai pietūs Willowbrook pokylių salėje.
Progra moje dalyvaus grupė ,,Kaukas” (Ri mas
ir Jūratė Grabliauskai) ir pop choras ,,Svajonė”
(vad. Alina Šimku vienė). Pradžia – 12 val. p. p.,
pietūs – 1 val. p. p.

spalio 17 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Wil-
lowbrook Ballroom – Aka de minio skautų są-
jūdžio Čikagos sky riaus metinė šventė. 

spalio 25 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. me-
tiniai org. ,,Vaiko vartai į mokslą” ,,Derliaus pie-
tūs”. Trumpa programa. Informacija:
vvm@childgate.org. 

Vakarai
spalio 3 d., šeštadienį – spalio 4 d., sekma-
dienį: 29-osios LA Lietuvių dienos su gražia ir
įspūdinga programa Šv. Kazimiero parapijoje,
2718 St. George St., Los Angeles, 90027, CA. 

Rytų pakrantė
spalio 25 d., sekmadienį: 4 val. p. p. The Cat-
hedral of The Incarna tion, 50 Cathedral Ave-
nue, Garden City, NY 11530 – vargonininko Vir-
gi nijaus Barkausko rečitalis. 

Lapkritis
Čikaga (iL)
Lapkričio 7 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre vyks tradicinis Lietuvių
Fondo pokylis. Bilietus galite užsisakyti el. paš-
tu:lithuanianfoundation.org arba tel. 630-
257-1616. 

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Čika-
gos lietuvių moterų klubo rudeninis pokylis Pa-
los Country Club, 13100 Southwest Hwy, Or-
land Park, IL.

Lapkričio 28 d., šeštadienį: 8 val. v. Coperni-
cus Center – Andriaus Mamontovo koncertas
,,Degančios akys”.

www.draugas.org/kalendorius.html

Režisierius Kęstutis Nakas kviečia į premjerą

Repeticijos akimirka: aktoriai Casey O’Brien ir Brian Grey.
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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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai:

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

� Reikalinga vairuojanti moteris, gali dirb-
ti ir nepilną darbo dieną, gyvenanti At-
lantoje, Georgia valstijoje. Tel. 415-418-
0180.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Geros reko-
mendacijos ir gera anglų kalba. Tel.
773-329-9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną.  Tel.
773-387-7232.  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-
600-2887 arba 773-387-7232.  

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, reko-
men dacijos. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-280-3421. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
men tai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619. 

� Moteris, turinti daugiametę slaugos
darbo patirtį, ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-280-1347.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Patirtis, legalūs doku-
mentai. Tel. 954-541-0201. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-615-5235.

ĮVAiRŪS

Mylimai mamai ir močiutei

A † A
MARIJAI SADAUSKAITEI

KAPAČINSKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių Fondo vadovybės var-
 du reiškiame nuoširdžią užuojautą LF tarybos nariui
JUOZUI KAPAČINSKUI ir LF Kontrolės komisijos na-
 riui RIMUI KAPAČINSKUI bei jų šeimoms ir arti mie-
 siems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Catholic Citizens of Illinois
š. m.  rugsėjo 22 d., antradienį, 

,,THE CARLISLE” viešbutyje
435 East Butterfield Road

Lombard, Illinois
rengia metinį pokylį 

Priėmimas – 6 val. v., vakarienė – 7 val.v.

Pagrindinis pranešėjas – kardinolas Raymond Burke, 
Šv. Jono iš Jeruzalės karininkų ordino Rodo saloje ir Maltoje globėjas. 

Tema:  ,,Kaip išlaikyti Kristaus tiesą vedybiniame gyvenime”. 

Pro-Life Action League prezidentas Joe Scheidler bus pagerbtas  
Šv. Tomo More katalikiško pilietiškumo premija.   

Bilietai – 80 dol. asmeniui (40 dol. dvasiškiams ir vienuoliams)
Užsakius stalą 10 asmenų – 700 dol.

Renginys vyks anglų kalba.

Vietas į pokylį galima užsisakyti Eventbrite tinklalapyje:
https://cci-benefit-dinner.eventbrite.com

Daugiau informacijos tel.  708-352-5834 (Maureen)

Į šventinį  leidinį priimamai asmeniniai sveikinimai bei organizacijų skelbimai 

CatholicCitizens.org
Catholic Citizens of Illinois

A † A
MARIJA KAPAČINSKIENĖ

SADAUSKAITĖ

Mirė 2015 m. rugsėjo 3 d., Čikagoje.
Gimė 1917 m. sausio 9 d., Gižų kaime, Vilkaviškio apskrityje,

Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Vilhelmina; sūnūs Edmundas, Rinaldas ir

Juozas,  marčios  Rūta Kulikauskienė, Sue Kilik ir  Dana  Kapa-
 čins  kienė; anūkai Juozas Ulevičius, Andrius Kulikauskas, Rima
Kulikauskaitė, Jonas Kulikauskas, John Kilik, Anne Ross, Audra
Žymantienė, Vytas Kapačinskas, Rimas Kapačinskas; proanūkai
Onutė, Matas, Josie ir Nola.

Velionė buvo žmona a. a. Jono Kulikausko ir a. a. Juozo Kapa-
činsko.

A. a. Marija bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 10 d. 11 val.
ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurio-
je 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvės.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.pet-
kusfuneralhomes.com
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Liucija Hoffmanienė $20 a. a.
Albinos Rips kienės atminimui; Robert Duda $4,200 studentų paramai; Rosemarie
Ignahs $8; Kristina Pahl $180 tęsiant vaiko metinę paramą. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

A. a. Genovaitės Kulikauskie nės atminimui, jos sesuo Raminta Marchertienė „Sau-
lutei” įteikė $130, kuriuos suaukojo M. A. Vygantai, A. G. Sturonai, E. Karaliūnienė ir D. I.
Tijūnėliai. „Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą a. a. Genovaitės Kulikauskienės šei-
mai ir artimie siems.

www.draugas.org/kalendorius.html

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

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

Kita ,,Draugo” laida – rugsėjo 10 d., ket-
virtadienį. Malonios Darbo dienos šventės!

� Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 9:45 val. r. šv.
Mišias Šv. Antano bažnyčioje (ties 15 St. ir
50 Ave. sankryža Cicero) atnašaus svečias
iš Lietuvos kun. Linas Baltrušaitis ir kun. Ge-
diminas Keršys. Po šv. Mišių – pabendravi-
mas kavinėje. Visi kviečiami ir laukiami.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius rugsėjo 9 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,

kur matysite rež. Audriaus Juzėno filmą „Eks-
kursantė”. Jame pasakojama stebuklinga 11-
metės mergaitės, ištremtos į Sibirą pabėgi-
mo ir grįžimo į gimtąjį kraštą istorija.

� Rugsėjo 11 d., penktadienį, 10 val. r. šv.
Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (6820 South Washtenaw, Chicago,
IL) bus meldžiamasi už a.a. Petrės Žemai-
taitienės, kurios palaikai ilsisi Šv. Kazimie-
ro kapinėse, sielą. Kviečiame atvykti pagerbti
prieš 15 metų Amžinybėn iškeliavusios
mūsų tautietės atminimą.

Pittsburgho lituanistinė mokykla
laukia naujų mokinių 

– nuo darželio iki 5 skyriaus.
Priimame ir 

užsiregistravusius  pavėluotai!
Mokslų metų pradžia

– rugsėjo 13 d., sekmadienį, nuo
1:30 val. p. p. iki 3:30 val. p. p.

Užsiėmimai vyks St. Ambrose School
(žemutiniame aukšte)

1025 Haslage Ave.
Pittsburgh, PA 15212

Tel. (412) 613-5582

pghmokykla@yahoo.com

džiaugiamės būdami kartu

Rugpjūčio 8 d. Ingridai ir Romui Bubliams jų vaikai Tauras, Vija, Rama, Aida ir Gaja pada-
rė staigmeną – jų 50-ies metų vedybinės sukakties proga surengė šventę, kurioje daly-
vavo šeimos nariai, giminės ir draugai. Nuotraukoje – sukaktuvininkai su 11 anūkų. 

Aidos O’Meara nuotr.


