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DR. INGA GREBLIKIENĖ

Dar tik rugpjūčio mėnesį įkurtas Lithuanian
World Arts Council (LWAC) jau aktyviai pradė-
jo savo veiklą! LWAC įkūrimas buvo pažymėtas

kartu su puikiu vienos iš tarybos narių Mirgos Graži-
nytės-Tylos koncertu Hollywood Bowl. LWAC prisista-
tė ir Lietuvių dienose Los Ange les. LWAC įkūrėjai Dai-
va Navarrette ir Marius Markevičius abi dienas pri sta-
tinėjo LWAC tikslus ir sie kius, pasakojo apie veiklą, ben-
dravo su svečiais ir lankytojais. Ypatin gai džiugu,

kad ką tik sukurto LWAC pristatyme ir veikloje aktyviai
dalyvauja ir jo Tarybos nariai, kurie yra jau daug pa siekę
ir žinomi veikėjai Lie tuvoje ir užsienyje. Spalio pra džio-
 je į Los Angeles buvo atvykusi Lietuvoje ir tarp viso pa-
saulio lietuvių labai gerai žinoma ir mylima ku linarė,
žurnalistė, laidų vedėja ir šiaip labai šauni moteris Be-
ata Ni cholson, kuri JAV pristatė savo šeštą ją knygą (ir
pirmąją anglų kalba) – „Taste Lithua nia”. Buvo labai
smagu, kad Beata rado laiko pristatyti savo naująją kny-
gą ir LWAC veiklai pa remti skirtame renginyje Vakarų
pa krantėje. – 5 psl.

Naujai paskirtas ambasadorius viešėjo Čikagoje

Virtuvėje – su Beata Nicholson
LWAC veikla įsibėgėja

30 metų be kompozitoriaus
J. Žilevičiaus – 10 psl.

ALTL pasitiko jubiliejinį
sezoną – 8 psl.

Šių metų spalio 17–18 dienomis Čikagoje pirmą
kartą lankėsi Lietuvos Respublikos nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksi-

kai Rolandas Kriščiūnas. Vizito metu ambasadorius
susipažino su lietuvių kultūriniais centrais, dalyva-
vo renginiuose, susitiko ir bendravo su lietuvių ben-
druomenės atstovais.

Spalio 17 d. vykusiame Balzeko muziejaus Metų
žmogaus pokylyje  ambasadorius R. Kriščiūnas pa-
sveikino apdovanojimą pelniusią Irena Brokas Cham-
bers ir kreipėsi į susirinkusius svečius savo kalboje

žavėdamasis Čikagos lietuvių veiklos apimtimi. „Ži-
nojau, jog Čikagos lietuviai įkūrę didelius centrus, dau-
gelį organizacijų, tačiau nepaisant to, esu maloniai nu-
stebintas lietuviškos veiklos masto, čia dirbančių
žmonių nuoširdžiu atsidavimu lietuvybei, jos puose-
lėjimui. Esu dėkingas jums visiems už jūsų veiklą ir
įdedamą darbą, kad meilė Lietuvai būtų perduodama
ateities kartoms, kad Lietuvos istorija, kultūra ir pa-
veldas būtų pristatomi amerikiečiams. Tikiu, jog ne-
svarbu, kur bebūtume, esame viena tauta, viena Lie-
tuva”, – sakė ambasadorius. – 4 psl.

Beata Nicholson ir LWAC svečiai.  LWAC archyvo nuotr.

,,Draugo” redakcijoje ambasadoriui Rolandui Kriščiūnui buvo padovanota knyga ,,Draugui – 100” (J. Kuprio nuotr. k.) ir parody-
ta, kaip atrodė prieš 106-erius metus pasirodžiusi pirmoji laikraščio laida (A. Vertelkaitės nuotr. d.). Iš k.: amb. R. Kriščiūnas, gen.
konsulas Marijus Gudynas, fotografas Jonas Kuprys ir adv. Saulius Kuprys.



Atsinaujinimo dienos tema su klau-
 simu: „Dieve, Tu pašaukei ir ma ne?!”
Norisi ne ištarti, o sušukti: „Taip, be jo-

kios abejonės!” Kiekvie nas esame pašaukti,
nėra nė vieno, kurio Viešpats nešauktų. Su-
prantu, kad ne vienas širdyje svarsto: „Nepa -
tyriau jokio aiškaus kvietimo, ne viskas klo-
jasi taip, kaip norėčiau. Ar tikrai Dievas kaž-
kur mane šaukia?”

Kai galvojame apie pašaukimą, visuomet
manome kažką ypatingo, specialaus, išskirtinio.
Norėdami su prasti, koks tai pašaukimas, pasitrau-
 kiame į nuošalę, renkamės rekolekcijas, ypatingą
maldos laiką. O Šventa jame Rašte atrodo, kad visi pa-
šaukimai ateina pačioje paprasčiausioje kasdieny-
bėje: Abraomo – ramiai sau gyvenančio savo na-
muose, Gideono – vėtančio javus, pranašo Jeremijo
– lai kančio save tik vaiku, Marijos – planuojančios
ramų gyvenimą su Juo zapu. Dievas šaukia kasdie-
nybėje gyventi su Juo ir vykdyti Jo pasiun tinybę,
kuri gali būti išskirtinė kaip Mergelės Marijos, bet
taip pat labai paprasta – kaip kiekvieno eilinio žmo-
 gaus.

Tiesa, mums ne visada lengva at pažinti Vieš-
paties balsą, todėl reikia nurimti, nutilti, įsiklausy-
ti. Tam pa sitarnauja maldos ir susikaupimo laikas.
Bet Dievas jau prieš tai šau kia, tik mes ne iš karto
Jo balsą iš girstame.

Nereikia daug kalbėti, kad yra įvairūs pašau-
kimai: esminiai gyvenimo – šeima, pašvęstasis gy-
venimas, ku nigystė; profesijos – ypač, kai ji su-
 sijusi su pagalba kitiems, kaip gydytojo, mokytojo,
politiko. Bet taip pat mažesni, bet ne mažiau svarbūs
– ati dumo, išklausymo, patarimo, atjautos ir kt.; tai
pašaukimai vienaip ar kitaip pasielgti. Mūsų visų,
kaip krikš čionių, pašaukimas – būti su Jėzumi,
tapti panašiems į Jį, sekti Jį. Sekmadienio Evange-

lija duoda kai kurias gaires, nuorodas šiame pašau -
kimo kelyje.

Jokūbas ir Jonas ateina pas Jėzų ir kreipiasi pra-
šydami sėdėti vienam Jo šlovės dešinėje, kitam – kai-
rėje. Tai gi prašo protekcijos: norėtų būti ne pasiųs-
ti, o išskirti, proteguojami. Apaštalai – graikiškai
reiškia „pa siųs tieji”, o abu broliai jau galvoja apie
„sėdėjimą”. Ne tik apaštalai, bet ir mes esame siun-
čiami, bet ne proteguojami. Ką reiškia būti prote-
guojamam? Jei esu Jėzaus pusėje, vadinasi, Jis pa-
sirūpins, kad viskas gerai seksis, mano gyvenimas
bus visais atžvilgiais sėkmingas. Bet būti su Jė zumi
ir eiti ten, kur Jis siunčia, ne reiškia, kad mums ge-
riau seksis, ne gu kitiems, ir viskas gerai klosis. Esa-
 me laimingesni pažindami Jėzų ir žinodami, kad ne-
same vieni, kad Jis eina pirma.

Būtent pirma. Jokūbas ir Jonas nori sėdėti ša-
lia, greta. Dvasinio gy ve nimo taisyklė labai aiški: rei-
kia sek ti Jėzų, klausyti Jo, o ne nurodinė ti, ką Jis tu-
rėtų daryti, kaip Jokūbas ir Jonas. Panašiai elgėsi ir
Petras, sa kydamas, kad jokia kančia ir nesėkmė, jo-
kia išdavystė negali paliesti Jėzaus. Evangelistas
Morkus sako, kad Jėzus subarė Petrą tardamas:
„Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Die vo, o žmonių min-
timis!” (Mk 8, 33). Kai kurie biblistai verčia kitaip:
„Eik paskui mane, gundytojau”, t. y. nenu ro dinėk
man, o sek iš paskos. Iš tiesų, Jėzus geriau žino ke-

lią. Jėzus jau yra numatęs, kur turėtų būti Jo-
kūbas ir Jonas, kad jų gyvenimas būtų sėk-
mingas, kad taptų šviesos spinduliu kitiems.
Mąstome taip pat, kokią vie tą Jėzus yra nu-
matęs ir kiekvienam iš mūsų. Nuostabu žinoti,
jog kiek vienas turime ypatingą vietą Jėzaus
mintyse.

Bendras dėsnis, kurį Jėzus patei kia vi-
siems, – tarnavimo dėsnis: „Kas iš jūsų įsigeis
būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas pa-

norės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas.” Daug
kartų esame girdėję, kaip gražu yra tarnauti ir ne-
dera siekti pirmų vietų. Kaip geri krikščionys gal net
pri ta riame tam. Bet ar tikrai vadovaujamės šia
nuostata? Kas nenorėtų būti pirmas, ar tikrai nuo-
širdžiai trokštame būti visų tarnai?

Turtingas jaunuolis išgirdo tik dalį Jėzaus ra-
ginimo: „Eik, parduok visa, ką turi”, bet nebesuprato,
ką reiškia ateiti ir sekti Jėzų (plg., Mk 10, 21). Pana-
šiai ir mes pasiliekame prie tarnavimo, mažumo,
menkumo, nebeatkreipdami dėmesio, kad visa tai yra
kartu su Jėzumi. Norėti to, ko nori Jėzus, – tai ir pa-
šaukimo, ir tikros laimės raktas. Kristaus valia yra
aukščiausia galia, kreipianti isto rijos eigą. Norėdami
to, ko Jis nori, mes viešpataujame kartu su Juo. Me-
 taforiškai galėtume pasakyti: sėdime su Juo Tėvo de-
šinėje. Jėzus viešpa tauja savo Dvasia į širdis įlieda-
mas meilę. Kai mylime kitus – esame ga lingiausi ir
stipriausi. Meilė atneša pergalę nieko nepažemin-
dama, atsi žvelgia į kiekvieną, nesistengia visų su-
vienodinti.

Mūsų prašymas tebūna ne vieta, kurioje norė-
tume būti, ne viena ar kita malonė, o meilė, kuri daro
pa na šius į Jėzų – tarnaujantį ir todėl viešpataujan-
tį.

Atsinaujinimo dienos Kaune spalio 18 d. homilija 
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Pašaukti tarnauti 
su Jėzumi
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Spalio 19 d., pirmadienį,  Lietu vos
Respublikos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius

lankė si JAV Connecticuto valstijos
sostinėje Hartforde. Hartfordas, įkur-
tas 1636 metais, yra vienas seniausių
JAV  miestų ir svarbus draudimo ben-
drovių centras. Mieste įsikūrusios to-
 kios bendrovės kaip „Aetna”, „Con ning
& Company”, „The Hartford”, „The

Phoenix Companies”, „United Health -
care”. Hartfordas taip yra me dicininės
priežiūros, tyrimų ir švietimo centras.

Metro Hartford Alliance J. Prane-
 vičius pristatė Balijos šalis ir galimy-
 bes jose plėtoti verslą. Šis renginys
buvo organizuojamas kartu su BALT-
NET (ang. Baltic-New England De ve-
lop ment Network), kuri skatina Bal ti-
jos šalių ir Naujosios Anglijos valstijų

(Connecticuto, Massachu setts, Maine,
New Hampshire, Rhode Island  ir Ver-
monto) bendradarbiavi mą bei siekia
plėtoti ekonominius, kultūrinius ir
verslo ryšius. 

Tarptautinėje verslo taryboje su si-
rinkusiems svečiams generalinis kon-
 sulas pristatė Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos ekonominės raidos tendencijas,
pažymėdamas, kad tai yra vienas spar-

Konsulo Juliaus  Pranevičiaus vizitas Naujojoje Anglijoje
čiausiai augančių regionų Europoje,
pasižymintis puikia infrastruktūra,
greičiausiu ir prieinamiausiu inter-
netu. Puikiai išvystyta in formacinių
technologijų infrastruktūra padeda
Baltijos šalims tapti Euro pos Sąjungos
IT verslo traukos centru. Tiek star-
tuoliai, tiek didžiausios užsienio in-
formacinių techno logijų kompanijos,
ieškančios aukš čiausios kokybės, ren-
kasi Lietuvą ar kitas Baltijos šalis dėl
IT talentų gausos, palankios verslo
aplinkos bei tech nologijų kompeten-
cijų. Vilnius, iš rinktas geriausia vieta
paslaugų centrų steigimui Centrinėje
ir Vidu rio Europoje, per pastaruosius
kele rius metus tapo pirmaujančiu re-
gione verslo paslaugų sektoriuje. Taip
pat at kreip tas dėmesys, kad per pa-
staruosius du dešimtmečius Lietuvos
gyvybės mokslų pramonė išaugo iki
vie nos pažangiausių Vidurio ir Rytų
Europoje.

Generalinis konsulas dėkojo ak ty-
 viems Hartfordo lietuviams, profeso-
riams Daliai Giedrimienei ir Ray mond
Kriščiokaitis už pagalbą stip rinant
Lietuvos ryšius su JAV mokslo ir vers-
lo įstaigomis bei pakvietė Metro  Hart-
ford Alliance viceprezidentą John She-
mo, kurio senelis kilęs iš Trakų, at-
vykti į Lietuvą.

LR generalinio konsulato New Yorke
info ir nuotr.

Tarptautinėje verslo taryboje susirinkusiems svečiams generalinis konsulas J. Pranevičius (sėdi trečias iš k.) pristatė Baltijos šalių eko-
nominės raidos tendencijas.
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DR. STASYS BAČKAITIS

Su įdomumu „Draugo” rugsėjo 17-osios laidos „Nuo-
monės” skyriuje perskaičiau dr. Roberto Vito straips-
nelį „Gaila”. Jame dr. Vitas reiškia susirūpinimą dėl be-
sitęsiančio JAV lietuvių organizacijų ir jų vadovų ar-
chyvų vežimo į Lietuvą.

Dr. Vito pasisakymą paskatino rugpjūčio 20 d.
„Drauge” pasirodęs straipsnis „Broniaus
Nainio archyvas į tėviškę”. Dr. Vitas pastebi,

jog mūsų bendruomenės kai kuriuose sluoksniuose
pasklidusi prielaida, kad atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę dabartinei kultūrinei ir mokslinei dias-
poros veiklai galima leisti nuvysti ir mirti, nes skir-
sime dėmesį tėvynei. Tai aiškiai girdime, kai kalba
pakrypsta apie mūsų bibliotekas ir archyvus. „Už-
darykit, supakuokit ir išsiųskit viską namo”, – pa-
stebi dr. Vitas. Toliau jis pagrįstai klausia: bet kas ir
kur yra mūsų namai? Tiems, kurie yra gimę tremtyje,
kraštas prie Baltijos jūros yra
namai mūsų širdyse. Tačiau
lietuvių bendruomenės išsi-
barsčiusios po visą pasaulį, –
kur mes gyvename ir kuriame,
taip pat yra namai. 

Visuose žemynuose lietu-
viai yra sukūrę dalį mūsų kul-
tūrinio kraičio. Jie turi išsau-
goti savo lobyną, kur jis ku-
riamas ir prieinamas visiems
lietuviams bei nelietuviams
mokslininkams, istorikams,
literatams, organizacijoms ir
kitiems, įvairiais tikslais be-
sidomintiems mūsų diaspora,
jos istorija ir pasiekimais. 

Dr. Vitas tiksliai pastebi,
kad Lietuvos dėmesys išeivijai
yra visai kitokio pobūdžio, nei
gyvenančių išeivijoje. Išeivija
visai kitaip suprantama Lie-
tuvoje, nei mes ją čia supran-
tame. Išeivijos veikla Lietu-
vai nėra svarbiausias daly-
kas, ir dėžės rajonų archyvų
saugyklose to nepadarys, to
supratimo nepriartins. Nors
platesnį visumos vaizdą gali-
ma rasti poroje išeivijos ar-
chyvus kaupiančių Lietuvos
centrinių institucijų, bet tai sudaro toli gražu ne iš-
samų vaizdą. Dr. Vitas baigia teigdamas, kad išeivi-
ja ne tik gyvena ir kuria, bet ten, kur gyvena, turi pa-
likimą kaupti ir jį platinti. To nedarydami išduoda-
me savo kultūrą, savo paveldą ir save pačius vardan
nelabai mus suprantančių žmonių.   

Dr. Vito mintis yra labai tikslinga, aktuali ir tu-
rėtų būti suprasta bei remiama Amerikos lietuvių.
Atiduodami savo paveldą, istoriją ir kultūrinių pa-
siekimų dokumentus pamažėle stumiame save į už-
marštį, net nenujausdami, kad tai pačiai išeivijai yra
pražūtinga. Turime porą archyvinių centrų, kur to-
kia medžiaga yra laukiama ir archyvuojama. Ji vie-
šai prieinama tyrimams, studijoms ir visokiems ki-
tokiems tikslams. Reikia pastebėti, jog studijinių dar-
bų ir leidinių skaičius nuolat auga. Beveik kiekvie-
ną mėnesį užsienyje (daugiausiai JAV) pasirodo
vienokio ar kitokio pobūdžio knygos ir studijos, lie-
čiančios lietuvišką arba su lietuviais sietiną tematiką,
ir dažnai ne lietuvių autorių. 

Ieškant medžiagos studijai ar knygai yra svarbu
žinoti ir turėti prieigą prie informacijos dominčio-
mis temomis. Jeigu ji nežinoma, studijų autoriai turi
pasitenkinti tuo, ką randa svetimuose šaltiniuose,
dažnai kitų sutelktuose, šališkuose, su klaidinančiais
duomenimis. Tam yra svarbu centrinis, visumą ap-
imantis archyvas. Deja, išeivijos paveldas Lietuvoje
atsiranda ne vienoje centralizuotoje vietovėje, bet iš-
barstytas dešimtyse Lietuvos miestų, miestelių bib-
liotekų, archyvų, dažniausiai paliktas laiko ir po-
pieriuje esančių chemikalų malonei trupėti dėžėse ir
galutinai pranykti.  

Tyla gera byla, bet tik ne išeivijos kultūrinio kraičio išsaugojimo atveju
Nors LB jau seniai skatina pasaulio lietuvių ar-

chyvus perduoti Lituanistikos tyrimo ir  studijų cent-
rui (LTSC), bet, kaip ir Broniaus Nainio atveju, pa-
vienių veikėjų bei organizacijų dokumentų rinkiniai
vieni po kitų iškeliauja ne taip jau aiškiam likimui
į Lietuvą. Reikėtų taip pat paminėti, jog archyvų pa-
kavimui bei jų persiuntimui išleidžiamos nemažos
lėšos. Vietoj išmokų siuntėjams šias sumas būtų ga-
lima paaukoti LTSC, kur archyvai pervedami į sau-
gesnę – elektroninę formą ir prieinami kopijavimui
tiek M. Mažvydo bibliotekos centriniam archyvui,
tiek bet kuriai bibliotekai ar moksliniam institutui
bei visiems besidomintiems. Tai būtų ir vieniems, ir
kitiems laiminti situacija. 

Deja, iki šiolei neteko matyti nė vieno atsiliepi-
mo dr. Vito iškeltu gana opiu klausimu nei mūsų
spaudoje, nei kituose žiniasklaidos šaltiniuose. Ne-
jaugi niekam, net ir mūsų bendruomenės veikėjams
bei ilgus metus arusiems išeivijos dirvą vadovams
neberūpi, kas bus po jų. Turime akivaizdų pavyzdį,
kaip baigia išnykti pirmosios išeivijos bangos pėd-
sakai. Daugiau nei pusšimtis lietuvių įkurtų baž-

nyčių ir parapijinių statinių bei jų veiklos įrašų din-
go, lyg niekados nebuvusių. 

Atrodytų, jog JAV lietuvių kultūrinio kraičio iš-
saugojimas būtų dėmesio vertas ilgametis ir nuolat
skatinamas bei remiamas tikslas tiek Lietuvių Ben-
druomenės Tarybos ir jos Centro valdybos, tiek
įvairių išeivijos organizacijų ir pavienių bendruo-
menės narių. Būtų galima prileisti, jog bent „Drau-
go” skaitytojai, kurie dar turi šiokį tokį sentimentą
lietuviškiems reikalams, būtų suinteresuoti iš-
reikšti savo nuomonę. Deja, vietoje komentarų ir at-
siliepimų, kaip dr. Vito inicijuotą klausimą galėtu-
me išspręsti kartu, beveik kiekviename „Drauge”
randame straipsnių ir fotografijų apie Šv. Kazimie-
ro ir Tautines kapines ir ten naujai statomus, taip pat
ir išvirstančius bei yrančius paminklus (Sic Tran-
sit Gloria).  

Jau jeigu mažai kas domėtųsi šiuo reikalu, yra
dar viena labai svarbi priežastis, kodėl reikia išlai-
kyti ir telkti savo paveldą JAV lietuviškos kultūros
ir mokslo centruose. Nors Lietuva, būdama ES ir
NATO narė, atrodytų, šiuo metu dar gana saugi, bet
pamačius, kas vyksta Sirijoje ir jos aplinkiniuose
kraštuose, negalima būti jau tokiems tikriems, kad
Baltijos kraštai taip ir liks nepaliesti Rusijos kelia-
mų audrų. Putinui skinant laimėjimą po laimėjimo,
yra didelė galimybė, kad Lietuva bus jo kitas taiki-
nys, nes Rusijai yra gyvybiškai svarbu užsitikrinti
tiesioginį susisiekimą žeme su Kaliningradu; pa-
našiai Hitleris pradėjo pasaulinį karą dėl Dancigo sri-
ties, siekdamas atverti tiesioginį kelią į Rytprūsius.
Dabartinis Rusijos atkirtimas nuo Kaliningrado

anklavo yra tik apie 40 km pločio Lietuvos ruo-
žas.  Susirėmimo atveju pirmas Rusijos žingsnis
būtų užimti šį žemės ruožą, atkertant Lietuvą nuo
Lenkijos ir užsitikrinant geležinkeliu bei sauskeliais
susisiekimą su Kaliningrado sritimi. NATO pajė-
goms bandant jį apginti, visa pietinė Lietuvos dalis,
įtraukiant ir Kauną bei Vilnių, taptų atviru mūšio
lauku ir virstų garantuota pelenų krūva. 

Tokio scenarijaus galimybė nėra tik mano vie-
no išsigalvojimas. Š. m. spalio 1 d. teko dalyvauti
aukšto lygio „Center for European Policy Analysis”
(CEPA) konferencijoje.  Generolas Ben Hodges, JAV
karinių pajėgų Europoje vadas, kalbėjo apie JAV šar-
vuotos brigados pasirodymus periferinėse, Rusijai
artimose valstybėse daugiau ar mažiau atgrasyti Ru-
siją nuo agresijos. Bet taip pat išreiškė susirūpini-
mą, jog jeigu Rusija imtųsi karinių veiksmų, Balti-
jos valstybės bei visa Baltijos jūra pirmiausia būtų
atkirsta nuo EU ir patektų Rusijos kontrolėn. Susi-
darė įspūdis, jog jų negalima apginti, nors gal ir būtų
bandoma.   

Taigi, kas atsitiktų rimto susikirtimo atveju? Tu-
rime gyvą pavyzdį. Iškilus Si-
rijos ginkluotam konfliktui
tūkstančius metų saugoti gra-
nito paminklai naikinami vie-
nas po kito. Bombarduojamos
lėktuvais ir artilerija gyven-
vietės virsta dulkėmis arba
dega. Lietuvai tapus mūšio
zona, taip pat nedaug kas lik-
tų. Archyvai arba žūtų ugnyje,
arba patektų Rusijos globon.
Išvežus ten viskas tampa ne-
prieinama, kaip dabar nepri-
einami Rusijos pagrobti Ne-
priklausomos Lietuvos bei
svarbūs LDK archyvai. Gali
būti sakoma, jog dalis dabar-
tinių Lietuvos archyvų jau yra
internetinėje erdvėje ir nėra
ko jaudintis. Bet ir ten įsilau-
žiama ir pagal reikalą viskas
pranyksta.    

Neseniai teko išsikalbėti
su vienu Slovakijos kolega,
bendradarbiu Centro ir Rytų
Europos koalicijos veiklos rė-
muose. Jis papasakojo, jog JAV
čekų-slovakų bendruomenės
yra įkūrusios 55 tūkst. kvad-
ratinių pėdų centrinį kultūros
muziejų bei archyvą Cedar

City, Iowa valstijoje, kur telkiamas tautiečių, gyve-
nančių JAV, paveldas. Lenkai kaupia dokumentus, bet
ne išsamiai ir sistemiškai, Hoover institute. Reikė-
tų taip pat paminėti, jog įtakinga JAV kultūros dar-
buotojų grupė, susirūpinusi ateivių paveldo nykimu
Amerikoje, ruošia planus per kitą dešimtmetį Was-
hingtono mieste įkurti didžiulį JAV gyvenančių
tautybių muziejų, prieš išnykstant jų pėdsakams.  

Visa tai veda prie išvados, kad ne tik JAV lietu-
viams reikia saugoti savo archyvus čia, bet ir pačiai
Lietuvai būtų svarbu pasirūpinti pilno atsarginio Lie-
tuvos centrinio archyvo steigimu ir išlaikymu čia,
JAV. Ir tai turėtų apimti ne tik kultūrinę bei moks-
linę medžiagą, bet ir Lietuvos valstybės dokumentų
bei archyvų dublikatus. Kokios formos jie turėtų būti,
tai ekspertų reikalas, bet kad atsarginis centras rei-
kalingas, neturėtų kilti klausimo. Lietuvos vadovai
būtų aklai neatsakingi, jeigu šio klausimo svarbos
nepripažintų ir nesiimtų istorijos išlikimui reika-
lingų ėjimų. 

Kur toksai centras turėtų būti, galėtų tapti il-
gesnių ir viešų diskusijų išvada, bet LTSC turint di-
džiulį archyvų centrą, būtų galima nuo jo ir pradė-
ti. LTSC turi ir nemažą pagrindą, patirtį bei ryšius su
Lietuva. Būtina šį reikalą gana skubiai pradėti ju-
dinti, nes nežinia, kada Rusija nutars žengti pražū-
tinga kryptimi. Neleiskime, kad per galimai klaidi-
nančias NATO ir ES apsaugos prielaidas visa mūsų
ir mūsų tautos praeitis pradingtų kaip lašas jūroje.
Nors patarlė sako, kad tyla yra gera byla, bet tikrai
ne šiuo atveju. 

Laukiame jūsų pasisakymų.

,,...pačiai Lietuvai būtų svarbu pasirūpinti pilno atsarginio Lietuvos centrinio archyvo steigimu ir išlaiky-
mu čia, JAV.” Jono Kuprio nuotr.
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Vizito metu R. Kriščiūnas, lydimas genera-
linio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno, aplankė
Jaunimo centrą ir jame veikiančias Čikagos li-
tuanistinę mokyklą bei Čiurlionio meno galeri-
ją, apžiūrėjo Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre sukauptus archyvus, sužinojo apie vyk-
domą veiklą. Vėliau vyko į Pasaulio lietuvių cent-
rą Lemonte, kur apžiūrėjo didžiausią apylinkė-
se Maironio lituanistinę mokyklą, Lietuvių dai-
lės muziejų, susitiko su Lietuvių Fondo vadovybe.
Svečias susitiko su LF valdybos pirmininku
Mariumi Kasniūnu, su grupe Lietuvių Fondo ta-
rybos, valdybos narių bei LF administratore
Jūrate Mereckiene. Ambasadorius R. Kriščiūnas
susipažino su LF istorija bei ilgamete šios or-
ganizacijos veikla, domėjosi, kaip LF sekasi įgy-
vendinti savo pagrindinį tikslą – išlaikyti ir
puoselėti lietuvybę. Buvo aptarti tolimesnio
bendradarbiavimo klausimai. LF valdybos pir-
mininkas Marius Kasniūnas gerbiamam svečiui
įteikė knygos ,,Lietuvių Fondas” III tomą su šios
organizacijos tarybos narių parašais. Susitikime
taip pat dalyvavo Pasaulio lietuvių centro val-
dybos pirmininkas Linas Gylys ir centro direk-
torius Artūras Žilys.

Diplomatai aplankė ir seniausio lietuviško
laikraščio „Draugas” redakciją, kur juos pasiti-
ko leidėjų tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius,
tarybos narys, ALT’o pirmininkas adv. Saulius
Kuprys, redaktorės Ramunė Lapas ir Vida Kup-
rytė (,,Draugas News”) bei fotografas Jonas Kup-
rys. Tik įėjus į pastatą ambasadoriaus žvilgsnį iš
karto patraukė gausus ir įdomus ,,Draugo” kny-
gynėlis, į kurį jis žadėjo būtinai sugrįžti. Pakilus
į antrą aukštą, kur dirba redakcija, R. Kriščiū-
nui buvo parodytas pirmasis ,,Draugo” numeris.
Svečiai su įdomumu vartė senų Jono Kuprio nuo-
traukų, kuriose įamžinti iškilūs išeivijos žmonės
ir svarbūs įvykiai, rinkinį. Ambasadoriui buvo
padovanotos dvi knygos: ,,Draugo” 100-mečio
proga išleista laikraščio istorija ,,‘Draugui’ – 100.
Už tikėjimą ir lietuvybę” bei ,,Baltijos valstybių
užgrobimo byla. JAV Kongreso Ch. J. Kersteno ko-
miteto dokumentai. 1953–1954 metai”. 

Sekmadienį ambasadorius ir generalinis
konsulas su žmona Gintarija dalyvavo šv. Mišiose
Pal. J. Matulaičio misijoje, o po jų vyko į Ukrai-
nos generalinio konsulato Čikagoje surengtą
mitingą už Tėvynės laisvę žuvusiems didvy-
riams atminti. Greta Šv. Andriejaus ortodoksų
bažnyčios skulptoriaus Yevheno Prokopovo su-
kurto paminklo Ukrainos didvyriams susirin-
kusius minėjimo dalyvius Lietuvos diplomatai
užtikrino, jog Lietuva palaiko ir visada palaikys
Ukrainą jos kovoje už europietišką ateitį.

Artėjant Visų šventųjų dienai ambasadorius
R. Kriščiūnas ir generalinis konsulas M. Gudy-
nas aplankė buvusių Lietuvos diplomatų ir kitų
daug nusipelniusių Lietuvos visuomenės veikė-
jų kapus Čikagoje, uždegė atminimo žvakutes.

LR gen. konsulato Čikagoje, LF ir ,,Draugo” info

Naujai paskirtas ambasadorius viešėjo Čikagoje

LTSC direktorė Kristina Lapienytė pasakoja diplomatams apie centro veiklą.Ambasadorius R. Kriščiūnas pasirašo Lietuvių dailės muziejaus svečių sienoje.

,,Draugo” redakcijoje (iš k.): Leidėjų tarybos narys adv. Saulius Kuprys, ,,Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė, amba-
sadorius Rolandas Kriščiūnas, gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, redaktorė Ramunė Lapas, leidėjų tarybos pir-
mininkas Vytas Stanevičius ir ,,Draugo” techninis redaktorius Jonas Kuprys.

Lietuvių Fonde (iš k.): PLC valdybos pirmininkas Linas Gylys, PLC direktorius Artūras Žilys, LF tarybos narys Rimantas
Griškelis, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, LF tarybos narė Rūta Kulbis, LF valdybos narys Leonas
Narbutis, LF valdybos narė Milda Davis, LF administratorė Jūratė Mereckienė,  LF valdybos narė Austėja Sruoga,  LF
valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas ir LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.

Generalinis konsulas M. Gudynas ir ambasadorius R. Kriščiūnas Čikagos lituanistinėje mokykloje. 
A. Vertelkaitės nuotraukos
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Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja
Nesuriš mūs gretų nieks vergovės pikta grandine.
Neišmokom sulinkt prieš ateivių įstatymą naują:
Savo brolį parduot – dar visi neišmokome, ne!

Mes mokėsim numirt ne už svetimą mintį ar žodį,
Ne už tuos, kurie skriaus, dengdami viską melo tamsa. 
Tik už rytą, kuris laisvės saulę didingą parodys –
Mes mokėsim numirt giedriu veidu ir tvirta dvasia.  

Tai – jaunutės žuvusios partizanės Dalios Glemžaitės 
eilės, parašytos 1949 m. rugpjūtį.

Spalio 18d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo  parapijos salėje įvyko
filmo „Nema tomas frontas” peržiūra. Renginį

organizavo ir vedė Lietuvos Šaulių sąjungos išeivi-
joje (LŠSI) Centro valdyba. ,,Tai filmas apie parti-
zanus, kurie nelygioje kovoje beveik dešimtmetį prie-
šinosi okupantams. Mes  atiduodame pagarbą vi-
siems tiems, kurie už idealus ir už mūsų laisvę pa-
gul-dė galvas. Per visą partizaninio karo laiką Lie-
tuvoje žuvo 20 101 partizanas. Prašau atsistokime ir
pagerb kime  visų žuvusiųjų ir mirusiųjų  partiza-
nų ir laisvės kovotojų atminimą tylos minute”, – pri-
statydama filmą kalbėjo renginio vedėja, Jūrų šau-
lių kuopos „Baltija” narė  Irena Šalaviejienė.

1995 m. prie JAV Lietuvių Bendruomenės so-
cialinių reikalų tarnybos buvo įsteigtas Lietuvos par-
tizanų globos fondas. Buvo sudarytas specialus ko-
mitetas, išrinktas valdybos pirmininkas Leonas
Maska liūnas, kuris jame  dirba iki šių dienų. Ren-
ginyje dalyvavo Lietuvos partizanų globos fondo narė
Marija Remienė. Ji  papasakojo  apie  fondo  įsikū-
rimą ir jo veiklą. LŠSI vadas Julius Butkus padėkojo
gerb. Marijai Remienei už dosnią asmeninę finan-
sinę paramą šauliams, atstatant bunkerį Ariogalo-
je. Š. m. rugsėjo mėn. vykusio LŠSI suvažiavimo
metu LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas už šį
gražų poelgį Marijai Remienei įteikė atminimo do-
vaną. 

Visi pasidžiaugė, kad  tarp mūsų dar yra gyvų
partizanų. Tai Vytauto Didžiojo rinktinės Čikagoje
sesė šaulė Marija Vyčas. Ji – buvusi partizanė ry-
šininkė, 6 metus kalėjusi sovietiniame lageryje. La-
bai gaila, kad Marija dėl sveikatos negalėjo dalyvauti
renginyje, tačiau jos vyras Antanas Vyčas atnešė
knygą apie partizanus ,,Kraupūs žodžiai”, kurioje ra-
šoma apie Marijos brolį Antaną Baką, taip pat bu-
vusį partizaną. Jis žuvo 1949 m. sausio mėn. Mes ti-
kimės, kad gėlių puokštė, kurią parnešė į namus jos
vyras, pamalonino Marijos širdį. 

Dar viena partizanė – mūsų gerbiamo klebono
kun. Jauniaus Kelpšos mama Liudvika Kelpšienė.
Ji noriai pasidalino savo partizanavimo prisimini-
mais. Sunku net patikėti, ką Liudvikai, tuo metu dar
visai jaunutei, teko patirti ir išgyventi. Gėlių puokš-
te ir plojimais atsidėkojome jai už pasakojimą.

Filmo peržiūros metu buvo prisiminti ir filmo
,,Nematomas frontas” kūrėjai – tai Jonas Ohman
(Švedija/Lietuva), Vincas Sruoginis (JAV/Lietu-
va), Mark Johnston (JAV) ir Mark Ryan (JAV). Fil-
mas kurtas penkerius metus, filmuota Lietuvoje, Lat-
vijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje ir JAV.

Apie leidimą viešai žiūrėti „Nematomas frontas”
filmą papasakojo Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” šau-
lė Roma Bikulčienė. LŠSI vadas Julius Butkus te-
lefoninio pakalbio metu sutarė su filmo kūrėju
Vincu Sruoginiu, kad per peržiūrą renginio orga-
nizatoriai pristatys  naują šio režisieriaus projektą –
„Last Stand” ir taip pat paprašys susirinkusiųjų fi-
nansiškai paremti naujojo filmo kūrimo darbus.

Taigi, „Last Stand” – tai filmas apie sausio 13-

Filmas ,,Nematomas
frontas” abejingų
nepalieka

VarDaN tos LietuVos

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Renginio vedėja Irena Šalaviejie nė kalbina partizanę Liudviką Kelp šienę. Kalba Roma Bikulčienė    
R. Šalaviejaus nuotraukos
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Svečiai buvo sukviesti į stilingą ir
jaukią Vidos ir Arūno Bruožių re zi denciją
Santa Monicoje. Svetingi šeimininkai su-
kūrė labai šiltą aplinką tokiam renginiui.
Visi jautėmės kaip namuose, juolab kad
nuostabioje virtuvėje visą dieną kepė, virė
ir tortus gamino puikios šeimininkės –  Be-
ata Nicholson ir jos sesuo Odeta Bložie nė,
kurios keletas receptų taip pat yra Beatos
knygose. Renginio aplinka buvo nepakar-
tojama – jautėmės, kad esame lyg didelė vie-
na šeima. Rengi nį organizavo trys sesės Če-
kanaus kai tės:  Daiva – renginio sumanytoja
ir organizatorė, Vida – svetinga šeimi-
 ninkė, o Ritos pagamintas burnoje tirps-
tantis riešutų tortas rimtai var žėsi su Be-
atos pagamintu „Medučiu”. Sesės iš Lie-
tuvos Beata ir Odeta taip pat labai šauniai
sukosi virtuvėje. Apie šeimą ir jaukumą,
buvimą kar tu, nuoširdumą, skanius ir ne-
su dė tin  gai pagaminamus patiekalus  ir
yra visos Beatos Nicholson knygos.

Beata ir Odeta tik renginio rytą buvo atskridu-
sios iš Rytų pakrantės, tačiau svečius pasitiko su pui-
kiais užkandžiais (o jau įžymioji Beatos bu rokėlių už-
tepėlė...mm...), paruošta karšta vakarienė, o kur
dar du „Me dučio” tortai ir didelis kalnas žagarė lių!!!
Ir svečiai susirinko ne tik iš viso Los Angeles, buvo
Beatos gerbėjų net iš San Francisco ir Lietuvos. Ren-
ginį pradėjo LWAC įkūrėjai jaukiame na mų kieme-
lyje. Kalbėjomės ir bendra vome su Beata, ji daug pa-
sakojo apie savo veiklą, naujosios knygos anglų kal-
ba „Taste Lithuania” išleidi mo istoriją, savo, kaip Ta-
rybos narės, indėlį į LWAC projektą. Buvo labai sma-
gu kalbėtis, tačiau netrukus bu vo me pakviesti pa-
skanauti Beatos sukurtos ir pagamintos puikios
vaka rienės: keptos vištienos ir arugu los bei persikų
salotų. O tada prasi dėjo smagioji dalis virtuvėje, kur
Beata pristatė savo knygą ir rodė, kaip gaminti lie-
tuviško paveldo patie kalą – tortą „Medutis”. Buvo me
sužavėti Beatos mokėjimu iš pa žiūros sudėtingą re-
ceptą pateikti kaip tikrai įmanomą pagaminti tortą

per pusvalandį. Ji kantriai atsakė į mūsų klausimus,
vertė į ir iš anglų kalbos prieskonių pavadinimus, iš-
da vė keletą kulinarinių paslapčių – kad grietinė yra
lietuviškos virtuvės ka ralienė, ir Daiva ne tik orga-
nizavo visą renginį, bet dar ir tris kartus tą dieną tu-
rėjo važiuoti į parduotuvę papildomai pirkti tos grie-
tinės, nes paruošto vieno indelio neužteko... O po to
iš karto galėjome skanauti jau iš ryto iškepto ir su-
sluoksniuoto „Medučio”, ir buvo taip malonu pajusti
pažįstamą tikrą lietuvišką skonį... Be abe jo, visi įsi-
gijome Beatos knygų su auto grafais ir dedikacijomis
ir, ma nau, tikrai ne viena išbandėme jos re ceptus vir-
tuvėje. Beata taip pat api bėrė mus komplimentais ir
stebėjosi, kokie veiklūs yra Los Angeles lie tu viai.

Taigi, LWAC veikla įsibėgėja! Šiuo metu JAV vie-
ši kitas LWAC  na rys – fotomenininkas Marius Jo-
vaiša. Jis pristato savo fotografijų knygą „Unseen
Cuba”. LWAC įkūrėjai Daiva Navarrette ir Marius
Mar kevičius džiaugiasi Tarybos narių entuziazmu ir
noru dirbti kartu.

osios įvykius, kurie bus pasakojami per dviejų jau-
nų žmonių išgyvenimų prizmę. Tai Jonas Butas, 27-
erių metų  jaunuolis, tarnavęs sovietų armijoje Af-
ganistane ir Vaiva Arbus, 25-erių metų mergina, at-
vykusi į Lietuvą iš Amerikos  1991 m. sausio 7 d. Vai-
va sutinka Joną ir per kitas 7 dienas išgyvena išda-
vystę, įžūlumą ir korupciją. Šauliai mano, kad Či-
kagos lietuviai neliks abejingi šiam projektui.

Reikia įdėti daug darbo, norint sukurti gerą  fil-
mą. Nors „Nematomas frontas” įvairiose filmo ver-
tinimo komisijose buvo įvertintas labai aukštai ir taip
pat pripažintas žiūrimiausiu 2014 m. filmu, deja,  jis
neneša pelno filmo kūrėjams. Daugelis filmo kūrėjų
dirba iš atsidavimo ir aistros darbui, dažnai projektus
finansuodami savo asmeninėmis lėšomis, prašydami
investitorių pagalbos ir privačių asmenų aukų. To-
dėl bet kokia finansinė parama yra svarbi ir filmo kū-
rėjai nuoširdžiai dėkoja. 

Prieš pradėdami žiūrėti filmą, visi pasistiprino
gardžia kareiviška koše. Ją išvirė sesės šaulės Zita
Bagdžiuvienė ir Roma Bikulčienė. Dėkojame jums,
mielosios šaulės.

Filmo peržiūra nepaliko abejin gų. Žmonės dėkojo
už galimybę  jį pamatyti. Filmo metu salėje  tvyrojo
tyla ir susikaupimas. Daugelis pamatė ir sužinojo
daug daugiau negu galėjo įsivaizduoti. Mes tiesiog
privalome neužmiršti savo šalies istorijos ir perduoti
tai ateinančioms kartoms. Renginio metu buvo su-
aukota nemaža pinigų suma naujo filmo „Last
Stand” kūrimui  (400 dol.  paaukojo žiūrovai, o dar
100 dol. – LŠSI CV).

Ačiū visiems už dalyvavimą, už aukojimą. Lauk-
sime jūsų kituose LŠSI organizuojamuose rengi-
niuose. Dirbkime kartu Tėvynės labui.

LŠSI Centro valdybos info

Virtuvėje – su Beata Nicholson

Beata Nicholson ir jos sesuo Odeta Bložienė.



6 2015 SPALIO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

iš ateitiNiNkų gyVeNimo

Meilė kūrinijai
Čikagos Korp! 
Giedros susirinkime

LAIMA NAINYTĖ-GARBONKIENĖ

Atsiveria durys ir besišypsanti Rita Venclo-
vienė paprašo mus užeiti į savo lietuviškus
krikščioniškus namus.  Viduje mus šiltai ir

draugiškai pasitinka  buvusi pirmininkė Raminta
Marchertienė. Taip pasveikintos rugsėjo 23 d., viena
po kitos,  susirinko 26 giedrininkės pabendrauti ir
įsigyti daugiau žinių besiklausant ir nagrinėjant
šiam susirinkimui parinktas temas.

,,Būk pagarbintas” – diskusijos
apie naująją Popiežiaus encikliką

Rita Venclovienė pradėjo susirinkimą ,,Krikš-
čionių malda drauge su kūrinija” – iš popiežiaus
Pranciškaus enciklikos  ,,Laudato si” (,,Būk pagar-
bintas”). Visos įsijungėm, prašydamos Viešpaties:
,,Išmokyk mus kontempliuoti Tave visatos grožyje,
kur viskas mums byloja apie Tave.  Pažadink mūsų
gyrių ir dėkingumą už kiekvieną Tavo sukurtą bū-
tybę.  Apdovanok mus malone jausti glaudų ryšį su
viskuo, kas esi.”  Maldos turinys įkvepiantis, patys
žodžiai pagauna ir įpareigoja mus rimtai pagalvoti
apie Dievo mums suteiktą gyvybę ir mūsų vaid-
menį šiame pasaulyje. 

Korporacijos narė Daiva Kisielienė papasakojo
apie šią naują Popiežiaus encikliką, skatinančią
susirūpinti mūsų bendrais namais – žeme. Encikli-
koje nagrinėjama dabartinė ekologinė krizė – bet ne
tik ji. Daiva priminė popiežiaus iškeltą pagrindinį
klausimą – „Kokį pasaulį norime perduoti atei-
siantiems po mūsų, augantiems vaikams?”  Ji sakė:
,,Šis klausimas liečia ne vien gamtą, izoliuotą nuo
kitų dalykų. Jis negali būt svarstomas vienpusiš-
kai, o turi būti keliami klausimai ir apie gyvenimo

prasmę bei pamatines visuomenės gyvenimo ver-
tybes.” Enciklika nagrinėja tris pamatinius klau-
simus:  1.  Koks mūsų gyvenimo tikslas?   2. Dėl ko
mes dirbame ir kovojame? ir  3. Kodėl mes esame
reikalingi šioje žemėje?

Daiva Kisielienė kalbėjo, kad ,,Popiežius Pran-
ciškus kviečia visus pavienius asmenis, šeimas,
vietines bendruomenes, tautas ir tarptautinę ben-
druomenę, šv. Jono Pauliaus žodžiais tariant, ‘eko-
loginiam atsivertimui’, t. y.,  jis visų prašo atsakin-
gai rūpintis   ‘mūsų bendrų namų’ grožiu. Popie-
žius kreipiasi į tikinčiuosius katalikus vėl karto-
damas šv. Jono Pauliaus  žodžius: ‘krikščionys ypa-
tingai suvokia, kad jų veikla kūrinijoje, jų pareigos
gamtai ir Kūrėjui yra jų tikėjimo dalis’.  Būtų pra-
vartu kiekvienam perskaityti šią nesunkiai su-
prantamą encikliką.  Šios diskusijos buvo itin ak-
tualios, nes popiežius kaip tik tuo metu buvo atvy-
kęs į JAV ir savo pamoksluose kėlė panašias mintis.

Prisiminėme ateitininką ekologą
a. a. Praną Pranckevičių

Korp! Giedros narės yra ateitininkės, kata-
likės moterys,  norinčios šviestis ir kuo daugiau iš-
mokti apie savąjį pasaulį renkant žinias, išklau-
sant įvairių nuomonių. Korporantes domina  susi  -
paži nimas su krikščionišku mokymu, ypač su po-
piežiaus ir katalikų mokslininkų raštais įvairio-
mis temomis. Korp! Giedros valdyba sudaro sąlygas
ir aplinką bendramintėms moterims pačioms to-
bulėti ir ieškoti būdų tobulinti pasaulį krikščioniš-
koje dva sioje. Korporantės tampa lyg seserys ir to-
dėl palaiko ir užjaučia savo nares ir jų šeimas.  Šią
vasarą giedrininkė Žibutė Pranckevičienė netikėtai
ir tragiškai prarado savo ir savo vaikų ramstį –
vyrą Praną.   Rita Venclovienė paprašė tylos minute
susikaupti ir pasimelsti už a. a. Praną ir jo šeimą.
Po asmeniškos maldos visos bendrai sukalbėjom
,,Amžinąją atilsį”.

Kadangi ne visos   korporantės pažinojo a. a.
Praną Pranckevičių, valdyba paprašė jo našlės Ži-
butės supažindinti mus su ypatingu a. a. Prano pa-
likimu – jo meile gamtai.  Žibutė papasakojo, kaip
Pranas ,,užsidegdavo”, kalbėdamas apie gamtos
saugojimą. Su ypatingu entuziazmu Pranas savo
gyvenimo draugei aiškindavo apie ekologinius reiš-
kinius,  net kartais ją paegzaminuodamas.  Supra-
tom, kad iš pradžių ji leido jam žinias patikrinti, bet
po kiek laiko – nebe!

Žibutė  supažindino mus su Prano biografija.
Jis baigė geologijos mokslus ir įsidarbino US EPA
Great Lakes National Program Office.  Pranas  buvo
specialistas dviejose srityse:   kompiuteriuose ir
gamtoje. Jis tyrinėjo Šiaurės Amerikos Didžiųjų
ežerų (Great Lakes)  vandenį,  ežerų augmeniją, ter-
šalus. Rinko ekologinius duomenis.   Jis taip pat
pirmas sukūrė ,,Great Lakes” tinklalapį.   Rūpestis
gamta jį atvedė į Dainavos stovyklavietę. Jis įsteigė
Dainavos grožio komitetą, kuris rūpinosi  šios jau-
nimo stovyklos augmenija. Pranas daug laiko pra-
leisdavo atpažindamas ir kovodamas prieš agresy-
viai plintančias svetimžemes augalų rūšis, siekda-
mas sustabdyti Dainavos biologinės įvairovės ny-
kimą.  Jo darbo dėka, Dainavos augalija susidomėjo
ir Michigano valstijos  Gamtos turtų departamen-
tas.

Viena iš jautresnių susirinkimo akimirkų buvo
Žibutės pasakojimas apie didelį Prano atradimą.
Eilinį sykį, tyrinėdamas Dainavos gamtos kelius,
kelyje Austin, Pranas praskleidęs aukštas žoles ir
krūmus išvydo retai užtinkamą gamtos reiškinį –
ozą. Nesulaikydamas savo džiaugsmo, tuoj nuvedė
Žibutę pažiūrėti (Apie šį atradimą Pranas rašė
,,Drauge”, 2010 m. gegužės 12 d. laidoje: ,,Ozas – tai
ilga siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir
žvyro. Šis kalvagūbris susideda iš nuogulų, kurios

klos-
tė si ledyno viduje, van-
dens tirpsmo tėkmių vagose.”). Pranui tai
buvo nuostabus atradimas, ,,rojaus” kampelis šioje
žemėje. 

Šiam atradimui paženklinti atsirado ,,Prano
takelis”, kuris veda Dainavos ozo link.  Š. m. liepos
31 d. per Sendraugių-1 stovyklą kun. Lukas La-
niauskas, SJ takelį pašventino pašvęstu Spyglio
ežero vandeniu. Takelio pradžioje pastatyta dr. Ro-
mualdo Povilaičio sukurta rodyklė, o kiek toliau
paėjus moksleivis ateitininkas Gilius Aleksa su-
projektavo ir pastatė lietuvišką koplytėlę su užrašu
,,Pranui”.   Nuostabu.  Šis takelis, atrastas ozas ir
mei lė gamtai yra a. a. Prano Pranckevičiaus paliki -
mas ir ypatinga dovana mums bei visoms ateinan-
čioms kartoms.  Dėkojame  Žibutei, kad supažindi -
no mus su savo vyro nuopelnais.  Mes jį  visada pri-
siminsime  kaip mūsų bendrų namų, mūsų žemės,
gamtosaugininką.  Ačiū, Žibute, ir ačiū, Pranai.

Susirinkimo metu aptarėme ir įvairius Korp!
Giedros einamuosius reikalus, tarp jų ir korpora-
cijos metinę šventę, kuri vyks sekmadienį, lapkri-
čio 22 d., 9 val. r. Ji prasidės šv. Mišiomis Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje Lemonte ir tęsis akademija Ateiti-
ninkų namuose.

Vakaras buvo prasmingas ir viliuosi, kad mes
visos vėl netrukus susitiksime pabendrauti, pato-
bulėti ir panagrinėti, ką mes, Korp! Giedra narės,
galime palikti ateinančioms kartoms.

Spalio 29 d. ateitinin-
kei, ,,Giedros” korpo-
racijos narei Jadvygai
Damu šie nei būtų su-
kakę 100 metų. Šia in-
tencija bus atnašau-
jamos šv. Mišios ket-
virtadienį, spalio 29
d. 5:30 val. p. p. (Lietu -
vos laiku) Šv. Kazi mie-
ro bažnyčioje, Vilniu-
je. Kviečiame visus ją
prisiminti maldoje. 

Ateitininkų įstatai — 
Laukiame atsiliepiančių

Birželio 6 d. Ateitininkų namuose Lemonte
vyko visų Š. Amerikos ateitininkų (ŠAA) metinis
narių susirinkimas (per internetinį ryšį dalyvau-
jant ateitininkams iš kitų vietovių). Susirinkimo
metu  buvo  aptariami  atnaujinti  Š.  Amerikos
atei tininkų įstatai. Kadangi iškilo rimtos diskusi-
jos apie kai kurias įstatų nuostatas, narių teises
ir organizacijos struktūrą apskritai, ŠAA taryba
kviečia ateitininkus susipažinti su įstatais tinkla-
lapyje ateitis.org. Savo komentarus ir siūlomus
pakeitimus malonėkite siųsti: 

LCFAtaryba@gmail.com.

Liepos 31 d. per Sendraugių-1 stovyklą, Dainavoje buvo pa-
šventintas gamtosaugininko  a. a. Prano Pranckevičiaus
gamtos takelis. Takelio pradžioje – dr. Romualdo Povilai-
čio sukurta rodyklė. Neseniai Čikagoje įvykusiame Gied-
ros korporacijos susirinkime buvo prisimintas gamtos
draugas a. a. Pranas ir jo pramintas Dainavos augmeni-
jos pažinimo takas.                          Dainos Čyvienės nuotr.
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sinimus Baltijos valstybėms; 
įpareigoja JAV LB KV atei nan čiais rinkimi-

niais metais tiesiogiai kreiptis į JAV pagrindinių po-
litinių partijų platformų komitetus į savo platformas
įtraukti pastraipą dėl JAV gynybos departamento
bendradarbiavimo su NATO dėl Rusijos grėsmės Uk-
rainai ir Baltijos valstybėms.

Rezoliucija dėl užsienio 
lietuvių įvaizdžio Lietuvoje 

JAV LB Taryba:
atsižvelgiant į stoką informacijos apie užsieny-

je gyvenančių lietuvių veiklą; 
įpareigoja JAV LB KV bendradarbiauti su Lie-

tuvos Radiju ir Televi zija (LRT) pristatant daugiau vi-
deo informacijos apie JAV LB kultūrinę, švietimo ir
visuomeninę veiklą Lie tuvos labui nuolat priminti Lie-
tuvos lietuviams, kad esame viena tauta su tomis pa-
čioms tradicijomis ir meile Lietuvai. Ypatingai svar-
bu Lietuvoje gyvenantiems lietuviams daugiau žinoti
apie JAV LB visuomeninę veiklą Lietuvos labui;

įpareigoja JAV LB KV dažniau rašyti straipsnius
apie užsienio lietuvius ir jų veiklą į įtakingus Lie-
tuvos laikraščius;

įpareigoja JAV LB KV greitai reaguoti į netiks-
lias ir tyčiomis skleidžiamas negatyvias žinias ar
straipsnius apie užsienio lietuvius;

ragina JAV lietuvių jaunimą dažniau lankytis
Lietuvoje ir dalyvauti įvairioje prasmingoje veiklo-
je su Lietuvos jaunimu kaip „Misija Sibiras” bei dirb-
ti LISS ir kitų organizacijų rengiamose stažuotėse.  

Rezoliucija dėl pilietybės išsaugojimo

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba  laikosi nuo-
monės, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę teisę į
Lietuvos Respublikos pilietybę;

ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezi-
dentą(ę):

kuo skubiau priimti Pilietybės įstatymo pataisas,
įgyvendinant lie tu vių kilmės Lietuvos piliečiams ir
jų palikuonims prigimtinę teisę į Lietu vos pilietybę
dirbant su Lietuvos konstitucinės teisės ekspertais
ir Pa saulio Lietuvių Bendruomenės atstovais;

įstatymo būdu eliminuoti reika la vimą, kad vai-
kas, turintis LR ir kitos šalies pilietybę, sulaukęs 21
metų, turėtų atsisakyti kitos valstybės pilietybės;

kreipiasi į Lietuvoje registruotas politines par-
tijas su prašymu į LR Seimo programą įtraukti Lie-
tuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimo
sprendimo siūlymus.

remia Pasaulio Lietuvių Ben druo menės XV Sei-
mo rezoliuciją dėl dvigubos pilietybės ir įpareigoja
jos atstovus toliau dirbti tam tikslui su Lietuvos val-
džia. 

Sesijos  darbo aprašymo pabaigai – buvusio
ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavi lio nio asmeninis
sveikinimas, kurį jis atsiuntė JAV LB XXI Tarybos
nariams.

Gerbiama JAV LB Krašto valdybos pirmininke Si-
gita Šimkuviene-Rosen

Gerbiamas LAV LB Tarybos prezidiumo pirmi-
ninke Juozai Poli kaiti,

Gerbiami Krašto valdybos ir Ta rybos nariai,

Būdamas JAV stengiausi nepra leisti Jūsų Tary-
bos – buvau visose Jūsų Tarybos posėdžiuose savo ka-
dencijos JAV metu, tik paskutiniais metais JAV vi-
ceprezidentas J. Biden šią galimybę iš manęs atėmė.
Labai džiaugiuosi, kad taip šiltai priėmėte ir mano pa-
sekėją ambasa dorių Rolandą Kriščiūną bei jo šaunią
naują komandą. Visada tvirtai tikėjau, kad tik veik-
dami kartu JAV, pasaulyje, Lietuvoje galėsime labai
daug pasiekti ir – esu tikras – dar pasieksime.

Grįžęs į Lietuvą labai džiaugiuo si matydamas
kaip sparčiai keičiasi mūsų visų Tėvynė. Tikiu Lietuva
ir mūsų visų ateitimi. Tiek daug pasie kėme, bet dar
daugiau pasieksime – tai mūsų misija ir mūsų pa-
šaukimas.

Tačiau Jūs mane gerai pažįstate – nemėgstu ne-
konkrečių, tuščių kalbų, mėgstu kalbėti apie reikalus.
Todėl ir šiandien, jau būdamas Lietuvoje, no r ė čiau pa-
prašyti Jūsų tik vieno dalyko – būkite kuo daugiau Lie-
tuvoje ir su Lietuva. Dalyvavau ne vienoje diskusijo-
je JAV apie tai, ar verta į Lietuvą, jos ateitį investuo-
ti. Suprantu, kad yra žymiai jaukiau vystyti veiklą
JAV. Tačiau, mielieji, supraskite, ge resnių už Jus mes
neturime. Jūsų pa tirties, kontaktų, žinių, Jūsų akty-
 vios veiklos Lietuvoje labai trūksta. Ryšys su JAV Lie-
tuvai yra esminis, gyvybinis. Savo ruožtu, Lietuva
mums visiems yra esminė, gyvybinė. Kam gyventi, jei-
gu ne Lietuvai, jos vaikų ateičiai? Būkite geri, nu-
kreipkite savo programas, projektus, veiklą į Lietuvą.
Pasidalinkite su mumis viskuo, ką turite savo širdy-
se, ką išsaugojote – ką mes Lietuvoje, deja, per prie-
vartą praradome ir dabar bandome nuosekliai at-
statyti.

Gal prireiks dar vienos kartos Lietuvoje, kad šią
misiją įvykdytume, tačiau aš tikiu, aš žinau, kad mes
tai padarysime. Visi kartu, su Jumis su si vieniję.
Mąs tykite apie Lietuvą, padary kime viską, kad Jūsų
balsas Lietuvoje būtų dar geriau girdimas. Užmirškite
smulkias problemas ir ginčus – mes esame verti didelių
projektų, mes norime didesnės, stipresnės, labiau su-
vienytos Lietuvos, stipresnio žmogaus Lietuvoje. Savo
ruožtu, pažadu, kad tokie kaip aš darys viską, kad iš-
vykę svetur Lietuvoje jaustųsi visada kaip namie, kad
jokios teisinės, geografinės, ekonominės ar kitokios
kliūtys mums netrukdytų, kad visi jaustumėmės pil-
naverčiais vienos, transatlantinės šeimos nariai, ku-
rioje JAV ir Lietuva visada buvo ir bus lyderiai ir ved-
liai

Su didele nostalgija ir meile

Žygimantas Pavilionis
Ambasadorius ypatingiems pavedimams, 
buvęs ambasadorius JAV (2014–2015).

Pabaiga

JAV LB Tarybos pirmajai
sesijai pasibaigus

DALIA SHILAS

Tęsinys iš spalio 22 d. Pradžia spalio 20 d. laidoje

Po antros sesijos darbo dienos – KV pirmininko, Konf-
liktų sprendimo ir Kontrolės komisijų narių bei Pre-
 zidiumo rinkimų visi laukėme šventinio vakaro. Iš-
kilminga vakarienė vyko Clevelando Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos didžiojoje salėje. 

Organizatoriai sveikino susirin ku sius ir pa-
kvietė vakarienei. LB KV pirmininkė Sigi-
ta Šimkuvienė, pati šioje sesijoje apdovano-

ta Žalgirio mūšio medaliu „už trejų metų efektyvų
ir kūrybingą vadovavimą Krašto valdybai”, skyrė
medalius ilgamečiams JAV LB KV visuome ninin-
kams: už fi nansus atsakingam vicepirmininkui
Algimantui Gustai čiui, Švietimo ta ry bos pirmi-
ninkei Daivai Navickie nei ir šių metų Čikagos dai-
nų šventės meno vadovui Dariui Polikaičiui. (D. Na-
vickienė ir D. Polikaitis sesijoje nedalyvavo) KV pa-
dėkos raštais apdovano ti už informaciją atsakinga
vicepir mininkė Loreta Timukienė, KV Vi suomeni-
nių reikalų tarybos pirmi nin kė Danelė Vidutienė,
klebonas kun. Gintaras Jonikas, Kultūros tarybos
pirmininkė Rūta Pakštaitė-Cole (ne da lyvavo).

Visiems sesijos dalyviams ir sve čiams dėkojo se-
sijos rengimo komiteto vadovybė: Clevelando LB vi-
cepir mininkė kultūriniams reikalams No meda Vu-
čianienė, vicepirmininkė dr. Zita Masčinskienė, pir-
mininkas Al gis Gudėnas ir Ohio apygardos vice pir-
mininkas, Clevelando LB garbės narys dr. Viktoras
Stankus.

Clevelando kvartetas „Vienkarti niai”, anot or-
ganizatorių, „paveldėjęs iš garsaus Čiurlionio an-
samblio, Clevelando vyrų okteto, Clevelando choro
‘Exultate’, a. a. Algirdo Biels kaus, a. a. muzikės Da-
nutės Liaubie nės meilę lietuviškai dainai ir muzi-
 kai, kartu su nuostabia soliste Virgi nija Bruožyte-
Mulioliene, meistriš kai akompanuojant pianistui
Mi chae lui Borowitzui”, padovanojo mums visiems
nuostabų koncertą. Lietuvių radijo vedėjas Augis Di-
cevičius vėl savo muzika sesijos dalyvius ir vieti nės
bendruomenės tautiečius subūrė šokiui. 

Sekmadienį, paskutiniąją sesijos dieną, antrą
kartą išrinkta JAV Kraš to valdybos pirmininkė Si-
gita Šim kuvienė išsirinko savo Krašto valdybos ko-
mandą, kurią per dvi savaites po sesijos  tvirtina Ta-
ryba. 

Po dviejų kadencijų Prezidiumo sekretorė Ja-
nina Udrienė savo darbą perdavė Naujosios Angli-
jos apygardos pirmininkei dr. Reginai Balčai tienei.
Kitas Prezidiumo funkcijas pasiskirstė Rima Gir-
niuvienė (nuta rimai ir komisijos), Laima Šileikytė-
Hood (antrosios sesijos rengimas) ir PLB valdybos
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė Dalia Shilas (ži-
nia sklaida).

Nutarta, kad antroji XXI Tarybos sesija vyks
Washingtone 2016 m. metų spalį, tuo pat metu, kai
bus švenčiama šio miesto Nacionalinėje Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje esančios Šilu vos koplyčios 50-
ties metų sukaktis. 

JAV LB Pirmoji XXI Tarybos sesija 
priėmė šias rezoliucijas:

dėl demokratinių vertybių išsau gojimo; dėl
balsavimo aktyvumo; dėl balsavimo internetu; dėl
JAV LJS visuomeninės veiklos; taip pat Švietimo ko-
misijos rezoliucijas.

Keletą rezoliucijų  cituojame ištisai.

Rezoliucija dėl bendradarbiavimo 
su JAV ir NATO Lietuvos apsaugai

JAV LB Taryba:
atsižvelgiant į Rusijos agresiją Ukrainoje ir gra-

Telktis Lietuvos valstybės stiprinimui (III)

Po antros darbo dienos šventiniame vakare Clevelando Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje sesijos dalyvius links-
mino kvartetas ,,Vienkartiniai” ir solistė Virginija Bruožytė-Muliolienė. Dalios Shilas nuotr.
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Pavojus lietuviškoms bitėms ir skalikams

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

2016 m. – Saulės mūšio metai
Vilnius (LRS.lt) – Seimas paskel-

bė 2016 metus Saulės mūšio metais. To-
kiu būdu siekiama Saulės mūšio su-
kaktį ir Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitikti su užbaigtais Saulės
mūšio vietos, pritaikytos turistinei, pa-
žintinei, kultūrinei ir edukacinei veik-
lai, įamžinimo darbais.

2016 metais sukanka 780 metų,
kai įvyko Saulės mūšis, kuriuo pasiek -
ta pasaulinės istorinės reikšmės per-
galė, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į
Europos istoriją bei atvėrusi kelius
Lietuvos valstybės įtvirtinimui.

Seimūnai atkreipia dėmesį į tai,
kad 2000 m. Latvijos ir Lietuvos par-
lamentai, įvertinę Saulės mūšio reikš-
mę, rugsėjo 22 dieną – Saulės mūšio
pergalės dieną – paskelbė Baltų vie-
nybės diena. Nutarime pažymima,
kad jau pradėti Saulės mūšio įamži-
nimo darbai: atlikti Saulės mūšio vie-
tovės Jauniūnuose, Joniškio rajone, ar-
cheologiniai tyrinėjimai, parengtas
Saulės mūšio įamžinimo projektas,
Saulės mūšio įamžinimas buvo įtrauk-
tas į valstybinę Lietuvos tūkstantme-
čio programą.

Vilnius („Draugo” info) – Lietuva
su sovietų okupacija kovojusių parti-
zanų naikinimą nepagrįstai prilygino
genocidui, paskelbė Europos Žmogaus
Teisių Teismas. Šis Strasbūro teismo
sprendimas gali tapti svarbiu teisi-
niu precedentu vertinant sovietų nu-
sikaltimus.

Po Strasbūro teismo sprendimo
Lietuvos teismai turėtų kruopščiau
pagrįsti pokario partizanų reikšmę
lietuvių tautai, nagrinėdami bylas,
kuriose prie „miško brolių” naikinimo
prisidėję asmenys teisiami dėl geno-
cido, teigia teisininkai. Tai jie sakė ko-
mentuodami Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimą, kad buvęs saugu-
mietis, prisidėjęs prie partizanų nai-
kinimo, nepagrįstai pripažintas kaltu
dėl genocido.

„(Strasbūro teismas) sukritikavo,
kad Lietuvos teismai savo sprendi-
muose iš esmės nevertino, kuo ypatingi
Lietuvos partizanai, kuo ypatinga ši
politinė grupė”, –  sakė Vyriausybės at-
stovė Europos Žmogaus Teisių Teisme
Karolina Bubnytė. Teisininkė pabrėžė,
kad Strasbūro teismas pasigedo pa-
grindimo, kaip partizanai atstovavo lie-
tuvių tautai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas
Dainius Žalimas teigė, kad Europos
Žmogaus Teisių Teismas pasigedo tiek
istorinių, tiek kiekybinių argumentų,

kodėl partizanų naikinimas gali būti
prilygintas visos tautinės grupės nai-
kinimui. Abu pašnekovai teigė, kad
Strasbūro teismo sprendimas auto-
matiškai neužkerta kelio sovietų nu-
sikaltimus okupuotoje Lietuvoje pri-
lyginti genocidui.

Strasbūro teismo Didžioji kolegi-
ja paskelbė, kad buvęs sovietų saugu-
mo karininkas Vytautas Vasiliauskas
Lietuvoje nuteistas, pažeidžiant Eu-
ropos žmogaus teisių konvenciją. Lie-
tuvos teismai V. Vasiliauską buvo pri-
pažinę kaltu dėl genocido ir nuteisė jį
ketverių metų laisvės atėmimo baus-
me, bet dėl ligų ir senyvo amžiaus
nuo bausmės atleido.

V. Vasiliauskas nuteistas už tai,
kad dalyvavo deportuojant Lietuvos pa-
sipriešinimo kovotoją Joną Būrininką.
Lietuvos teismai savo sprendimą grin-
dė tuo, kad jis dirbo represinėse struk-
tūrose, kurios siekė sunaikinti parti-
zanus. Tačiau Strasbūro teismas nu-
rodė pasigedęs „istorinių ir faktinių
duomenų, kaip Lietuvos partizanai
atstovavo lietuvių tautai”. V. Vasi-
liauskui Strasbūro teismas nurodė su-
mokėti 10 tūkst. eurų turtinės žalos at-
lyginimą ir 2,4 tūkst. eurų bylinėjimosi
išlaidų.

Po šio nuosprendžio jis gali kreip-
tis į Aukščiausiąjį Teismą su prašymu
peržiūrėti bylą.

Partizanų naikinimas – ne genocidas? 

Vilnius (BNS) – Dėl netinka-
mos apsaugos gali išnykti lietu-
viškosios bitės ir skalikai, grėsmė
kyla ir kitoms lietuviškoms rū-
šims, teigia Valstybės kontrolė
(VK). Atlikus ūkinių gyvūnų veis-
lininkystės plėtros auditą paaiš-
kėjo, kad veislinė gyvulininkystė
nėra tinkamai planuojama, ne-
sudarytos sąlygos išsaugoti nyks-
tančias lietuviškas rūšis.

„Matome, kad mažėja senojo
genotipo žalųjų karvių ir pieninių
ožkų. O dėl skalikų ir bičių pa-
aiškėjo, kad nežinomas tikslus jų
populiacijos skaičius”, – sakė VK
1-ojo audito departamento direk-
torius Laimonas Čiakas.

Anot jo, netinkamai paplitusios
ir gyvūnų populiacijos, tad nutikus
nelaimei ar ligoms, būtų iš karto pra-
rasti visi lietuviškų veislių gyvūnai.
„Nebuvo imtasi priemonių, kaip tas rū-
šis išsaugoti, nes lietuviškosios bitės
praktiškai yra ant išnykimo ribos”, –
aiškino Valstybės kontrolės atstovas.

Praradus visus kurios nors veislės

gyvūnus ar vabzdžius, vėliau būtų su-
dėtinga atkurti populiaciją. Pavyz-
džiui, norint atkuri lietuviškųjų bi-
čių populiaciją, reiktų visame pasau-
lyje ieškoti genetiškai panašių bičių.
„Jeigu prarasime genofondą, tai, pa-
vyzdžiui, dėl bičių tenka organizuoti
ekspedicijas po visą pasaulį, ieškoti ge-
nofondo linijų, kad kryžminant būtų
galima atstatyti veislę”, – teigė L. Čia-
kas.

Slovėnija dūsta nuo migrantų

B. al Assad susitiko su V. Putinu 
Maskva („Draugo” info) – Sirijos

prezidentas Bashar al Assad spalio 20
dieną Maskvoje susitiko derybų su
savo režimo pagrindiniu rėmėju, Ru-
sijos vadovu Vladimiru Putinu. Tai
pirmasis B.al Assad vizitas į užsienį
nuo tada, kai 2011-aisiais Sirijoje kilo pi-
lietinis karas.

Buvo svarstomi klausimai dėl ko-
vos su teroristinėmis, ekstremistinėmis
grupuotėmis, taip pat klausimai dėl Ru-
sijos operacijos, skirtos paremti Sirijos
ginkluotųjų pajėgų puolamuosius
veiksmus, tęsimo. B. al Assad  padėko-
jo Maskvai už aviacijos smūgių kam-
paniją prieš kovotojus Sirijoje.

Rusija gali įnešti savo indėlį į pa-
dėties Sirijoje sureguliavimą ne tik
ginkluotais veiksmais kovoje su tero-
rizmu, bet ir vykstant politiniam pro-
cesui, pareiškė Prezidentas B. al Assad. 

Washingtonas pasmerkė Sirijos
prezidento vizitą į Rusiją. Baltųjų
Rūmų atstovo Eric Schultz teigimu,

JAV stebisi iškilmingomis sutiktuvė-
mis, surengtomis B. al Assad, žmogui,
kuris panaudojo cheminį ginklą prieš
savo tautą. Manoma, jog Maskva Va-
karams siunčia aiškią žinutę, kad Ru-
sija užėmė pagrindines pozicijas Arti-
muosiuose Rytuose ir be jos įsikišimo
konfliktas Sirijoje nebus išspręstas.

Rusijos premjeras Dmitrijus Med-
vedevas pareiškė, kad jo šalis Sirijoje
kaunasi dėl savo nacionalinių interesų,
o ne gindama jos Prezidentą B. al As-
sad. D. Medvedevas sakė, kad Maskva
bombardavimais Sirijoje ginasi nuo
islamo ekstremistų grėsmės Rusijai.

Prezidentas (Vladimiras Putinas)
pasakė: ,,Akivaizdu, kad jeigu teroris-
tų nesunaikinsime ten, jie atvyks į Ru-
siją”. Maskva šią savaitę įtūžo, kai
Jungtinės Valstijos atsisakė priimti D.
Medvedevo vadovaujamą Rusijos pa-
reigūnų delegaciją, turėjusią tartis dėl
konflikto Sirijoje.

Liubliana (BNS) – Ketvirtadienį
paskelbta, kad per pastarąsias 24 va-
landas į Slovėniją atvyko daugiau nei
12 600 migrantų. Tai rekordinis skai-
čius, viršijantis netgi tą migrantų
srautą, kuris atvykdavo į Vengriją pa-
čiame krizės įkarštyje rugsėjį.

Nuo šeštadienio, kai prasidėjo
antplūdis, iki ketvirtadienio 6 val. r.

vietos laiku į Slovėniją atvyko iš viso
34 131 migrantas. Spalio 22 dienos ryte
šį skaičių sudarė 21 455 žmonės, o tai
reiškia, kad per parą atvyko dar 12 676
žmonės.

Rugsėjo 23 dieną Vengrija, kuri ne-
trukus uždarė savo sienas, paskelbė,
kad per vieną dieną į šalį atvyko re-
kordinis skaičius žmonių – 10 046.

Rusija ir JAV tariasi dėl saugumo virš Sirijos

Miami (BNS) – Prie Žemės artė-
jantis didžiulis asteroidas per Hallo-
weeną turėtų praskristi visai šalia
mūsų planetos, tačiau astronomai ra-
mina, kad baimintis nėra priežasčių,
kadangi susidūrimo pavojaus nėra.
Maždaug futbolo aikštės dydžio dan-
gaus kūnas juda „neįprastai dideliu”
126 tūkst. kilometrų per valandą grei-
čiu, pranešė NASA.

Remiantis astronomine interneto

svetaine „Earth and Sky”, asteroido
„2015 TB145” skersmuo yra maždaug
470 metrų. NASA mano, kad tai yra di-
džiausias žinomas dangaus kūnas,
praskriesiantis pro Žemę iki 2027
metų.

Gera naujiena yra ta, kad šis as-
teroidas praskries labai saugiu atstu-
mu – beveik 500 tūkst. kilometrų nuo
Žemės, o tai yra 1,3 karto toliau negu
atstumas tarp Žemės ir Mėnulio.

Per Halloweeną priartės didžiulis asteroidas

Washingtonas (BNS) – Jungti-
nės Valstijos ir Rusija pasirašė su-
pratimo memorandumą, įpareigojan-
tį abiejų šalių karinių oro pajėgų pi-
lotus laikytis atokiai vieniems nuo
kitų, vykdant atskiras bombardavi-
mo kampanijas Sirijoje. 

Šis reikšmingas žingsnis buvo at-
liktas po kelių atvejų, kai Rusijos ir
JAV lėktuvai arba bepiločiai orlaiviai
priartėdavo vieni prie kitų, didindami
pragaištingo susidūrimo ore arba ko-

kio nors kitokio pavojingo incidento ti-
kimybę. Kalbėdamasis su žurnalis-
tais Pentagono atstovas spaudai Peter
Cook sakė, kad tas dokumentas  iškart
įsigaliojo.

Praeitą savaitę vienas Rusijos lėk-
tuvas skrido tik už maždaug 450 met-
rų nuo dviejų JAV lėktuvų, taip pat
pranešame apie tą incidentą, kai Ru-
sijos lėktuvas praskrido už 150 metrų
nuo JAV orlaivio. 

Per 12 600 migrantų per parą atvyko į Slovėniją. Reuters nuotr.

Lietuvių skalikas. Mūsųgyvūnai.lt nuotr. 



Spalio 17 d., šeštadienį, Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) čempionate sužais-
tos III rato rungtynės. Po jų turnyrinės len-

telės viršūnėje įsitaisė trečiąsias pergales iško-
vojusios „Atleto” ir „Radviliškio” komandos, o jau-
niausios ČLKL dalyvės – „Jau nimo” ir „Lituani-
cos 9-okų” ko mandos kol kas, per ketverias žais-
tas rungtynes, dar nepatyrė pergalės džiaugs mo.

„Atleto” krepšininkai rezultatu 94:66 nugalėjo
ČLKL naujokę „Litua ni cos-9-okų” komandą ir kar-
tu su „Radviliškio” komanda išsilaikė čem  pionato
lentelės viršuje. Pastaro ji trečiąją pergalę rezul-
tatu 64:58 iš kovojo rungtyniaudama su „Stumb ro”
komanda.

Taip pat be pralaimėjimų rungtyniaujantys
„Lietkabelio” krepšinin kai antrąją pergalę iš ei-
lės iškovojo žaisdami su „Jaunimo” komanda, ku-
rią nugalėjo 64:52.

„Švyturio” komanda tapo pirmąja šiame
ČLKL sezone, kuriai pavyko pasiekti triženklį taš-
kų skaičių: ji rezultatu 100:53 sutriuškino „Vil -
niaus” krepšininkus. Nugalėtojams net 42 taškus
pelnė Andrius Šimulis (dvitaškiai – 6/7, tritaškiai
10/14). Šis krepšininkas vos vienu tašku nusilei-
do šio sezono ČLKL rezultatyvumo rekordą pa-
siekusiam „Lituanicos” gynėjui Danieliui Jur-
gučiui, kuris spalio 10 d. II rato rungtynėse su
„Jaunimo” komanda pelnė 43 taškus!

Po dviejų pralaimėjimų čempio nato pradžioje
atsigauna praėjusio sezono ČLKL čempionė
„Juodkran tės” komanda. Ji rezultatu 81:54 nu ga-
 lėjo „Jaunimo” krepšininkus. Pir mąją pergalę tre-
čiose naujojo sezono rungtynėse iškovojo ir „Lie-
tavos” ko manda, kuri rezultatu 88:49 nugalėjo ket-
virtąją nesėkmę patyrusius „Li tua nicos 9-okų”
krepšininkus.

Kitų ČLKL varžybų tvarkaraštį galima rasti
internete www.clkl.net.
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Parengė Dainius Ruževičius
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ALTL pasitiko jubiliejinį – 10-ąjį sezoną

Spalio 18 d., sekmadienį, Pasau lio
lietuvių centre Lemonte įvyko iš-
 kilmingas Amerikos lietuvių

tinklinio lygos (ALTL) sezono atida-
rymas ir pirmosios sezono varžybos.
Jas lydė jo pakili varžybų dalyvių bei
žiūrovų nuotaika, kurią praskaidri-
no šokėjų Gabrielės ir Tomo bei dai-
nininkės Rasos Zubreckaitės pasiro-
dymas.

10 metų, nuo pat ALTL įkūrimo,
kartu su tinkliniu neišsiskyrę lygos žai-
dėjai buvo apdovanoti atminimo do-
vanėlėmis. Būtent jiems ir buvo pati-
kėta užpūsti šventinio torto žva kutes
bei paskelbti naujojo sezono pradžią.

ALTL pirmojo turo rungtynėse
trejos iš keturių vykusių rungtynių bai-
gėsi vienodais rezultatais – 3:0. To kiu
būdu „Šiaulių” tinklininkai (25:17,
25:13, 25:15) nugalėjo lygos debiutantus
„Lockport” sportinin kus, „Nemunas”
(25:18, 25:16, 25:20) įveikė „Pilėnus”, o
daugkartiniai ALTL čempionai „At-
lantic Express” tinklininkai (25:15,
29:27, 25:22) nuga lėjo svečių iš Bulga-
rijos „BG Team” komandą. 

Atkakliausiai vykusiose jubilie-

 ji nio tinklinio sezono rungtynėse „Gu bernija” po labai at-
kaklios kovos rezultatu 2:1 (25:23, 26:24, 23:25) pa laužė „Pa-
nevėžio” tinklininkus.

II rato rungtynes ALTL komandos žais spalio 25 d., sek-
madienį. Kvie čiame visus tinklinio mylėtojus atvykti ste-
bėti šių rungtynių.

Labiausiai per lygos gyvavimo dešimtmetį nusipelnę asmenys užpūtė šventinio torto žvakutes.

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

1. „Atletas” 3 0
2. „Radviliškis” 3 0
3. „Švyturys” 2 1
4. „Lietkabelis” 2 0
5. „Lituanica” 2 0
6. „Stumbras” 1 2
7. „Lietava” 1 2
8. „Juodkrantė” 1 2
9. „Vilnius” 1 1
10. „Jaunimas” 0 4
11. „Lituanica 9-okai” 0 4

ČLKL čempionate – senbuvių pamokos jaunimui D. Sabonis stebina 
savo trenerį

Vienas perspektyviausių Lietu vos krepšininkų Doman-
tas Sabonis nepaliauja stebinti „Gonzaga Bull dogs” tre-
nerio Mark Few. Šį kartą 19 metų 209 cm ūgio puolė-

jas sulaukė pa gyrų už savo brandą. Strategas ne abejoja, kad
2015–2016 m. sezoną lie tuvis į aikštę grįš dar geresnis.

„Jam dar tik devyniolika, bet jis bręsta jau dabar, kai mes
kalbamės, – į JAV žurnalistą kreipėsi M. Few. – Brandus ne tik
jo žaidimas, bet jis pats brandus kaip asmenybė. Manau, kad
tai virs rezultatais jau artėjantį sezoną.”

D. Sabonį ir dar du „Bulldogs” aukš ta ūgius Przemek Kar-
nowski bei Kyle Wiltjer artėjantį sezoną M. Few kartais keti-
na leisti į aikštę vienu metu. Viskas tam, kad kuo geriau iš-
naudotų jaunąjį Europos vicečempioną. Strategas tikina, kad
ras, kaip panaudoti D. Sabonio talentą.

Pasak amerikiečio, ir pats lietuvis pirmiausia paiso ko-
mandos, o ne asmeninių tikslų. „Jei pasižiūrėsite įdėmiau, Do-
mas visada žaidžia svarbiausias minutes svarbiausiose rung-
tynėse. Mes visada juo pasitikėjome. Jis toks atsidavęs ko-
mandai, kad ne galvoja apie asmeninę statistiką. Nuo širdžiai,
jis tas, kuris galvoja tik apie komandą ir pergalę. Mums tik rei-
kia jį palaikyti ir drąsinti”, – pa sakojo M. Few.

2014–2015 m. sezoną D. Sabonis gaudavo pasireikšti po
22 minutes, rinkdavo 9,5 taško ir sugriebdavo 7,2 atšokusio
kamuolio. Net septyniose rungtynėse iš 37 aukštaūgis praėjusį
sezoną aikštę paliko neprametęs nė vieno metimo.

„Domas – perfekcionistas. Net ir pataikęs visus septynis
metimus, jis keiksis prametęs aštuntąjį. Kartais jam reikia pri-
minti tuos septynis taiklius metimus, – juokavo M. Few. – Ma-
nau, kad kitą sezoną jis pademonstruos dar geresnį taiklumą
ir iš dar tolimesnių distancijų.”

NCAA sezoną D. Sabonio komanda pradės lapkričio 6-
ąją.

Jauniausia 13-ojo ČLKL sezono komanda – „Lituanica 9-okai” kol kas tik mokosi krepšinio paslapčių iš savo vy-
resnių kolegų. 



10 2015 SPALIO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Vai, ilgu, man ilgu, nerimsta mano širdelė
30 metų be kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus (ll)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – spalio 17 d. laidoje

Jau daugelį metų Klaipėdoje gy ve nanti muzikologė
Danutė Petraus kaitė ragina mane parašyti atsimini-
 mus apie Juozą Žilevičių – juk jo įsteigtam archyvui
paaukojau savo pa auglystę ir šiek tiek daugiau!
Buvo įdomus (nors toli gražu ne visada mie las) mano
gyvenimo laikotarpis. Prieš trejetą metų viešint Vil-
niuje Da nutė buvo pasiryžusi mane aplan kyti su
diktofonu: „Jei Tu toks užsi spy ręs ir nerašai, tai nors
aš Tavo atsiminimus užfiksuosiu”. Bet dėl su sidariusių
aplinkybių Danutės Pet raus kaitės vizitas sostinėje tuo-
met neįvyko.

Juntu sąžinės graužimą – juk tiek metų dirbta ša-
lia tokio spalvingo asmens, ir nieko apie jį neparašyti?
Dabar, sukakus 30 metų nuo Juozo Žilevičiaus mirties,
atsirado gera pro ga – kaip sakoma, geriau vėliau nei
niekada.

Pirmąsyk peržengiau Muzikolo gi jos archyvo
slenkstį 1969 m. vasarą. Tuomet man buvo tik
15! Apie Juozą Žilevičių man daug pasakojo tuo-

metinė mūsų namų šeimininkė, marijam polietė Ja-
nina  Bukaveckienė. Ji gyveno kukliame butelyje
Brighton Parke ir gan greitai Western Avenue au-
tobusu pasiekdavo Jėzuitų vienuo lyną Gage Parke.
Šiame pastate prie globstį rado ir Žilevičius, ir jo ar-
chyvas. Bukaveckienė, kaip ir kiti pen sininkai, mie-
lai rinkdavosi pas kompozitorių. Iš jam skaitomų laik-
raščių kai kurie senukai kirpdavo iškarpas. Buvo vie-
nas kitas savanoris, kuris  su gebėdavo išklerusia ra-
šomąja ma ši nėle su lietuvišku raidynu kokį šeimi-
ninko diktuojamą laišką at spaus dinti. „Nueik, tau
bus įdomu”, ragino marijampolietė. 

Ačiū – ne sviestas, ant duonos neužtepsi!

Kiekvienas paauglys nori turėti nors šiek tiek
„savų” pinigų kišenėje. Iškart supratau, kad Muzi-
kologijos archyve nieko neuždirbsiu. Žilevi čius ne-
turėjo iš ko (bent taip jis man tvirtino) mokėti.
Priėmiau šeiminin ko pasiūlymą savanoriauti. Jis
simboliškai mokėdavo man kelis dole rius už atvy-
kimą pas jį traukinuku ir autobusais bei už kuklius
pietus už kandinėje. Sutikau su tokiomis sąlygomis,
tačiau nepraradau vilties su taupyti nors dolerį
kitą...

Lygiai vidurdienį Tėvų jėzuitų vienuolyne su-
skambėdavo varpelis. Tai buvo ženklas judėti val-
gyklos link. Praėjus penkliolikai minučių, antras

skambutis – privaloma sėsti už  stalo, sukalbėti  mal-
dą ir pietauti (pagal europietišką tradiciją tai buvo
pagrindinis dienos jėzuitų valgis). O aš vietoj to, kad
išeičiau į kokią „ham burgerinę” Western gatvėje,
pasislėpdavau laiptinėje ir iš kišenės išsitraukdavau
„suglamžytą” iš na mų atsivežtą sumuštinį. Sykį šei-
mi ninkė mane pamatė, pasigailėjo, ir nuo tada vi-
sada kviesdavo į virtuvę (tiksliau pasakius, prie-
škambarį, ku riame stovėjo stalas ir kelios kėdės).
Sakydavo: „Vaiškinkis, vaikeli, gerk ką nori.” Pri-
simenu, šaldytuvas buvo pilnas gėrimų – sulčių, pie-
no, sodos. Na, ir „Schlitz” alučio! Jėzuitai mėgdavo
prie pietų išlenkti putuojančio. Kiek atsimenu,
stiklinaitė „Schlitz” neatsisakydavo ir Žilevičius –
vienintelis vienuolyne gyvenantis pa sau lietis.

Mano pirmoji užduotis archyve buvo surū-
šiuoti, susisteminti plokš te lių fondą. Jų buvo tūks-
tančiai – nuo senų 78 APM (apsisukimai per minu-
 tę) šelakinių iki ilgo grojimo vinilių. Buvo nemažai
ir tarybinių plokšte lių. Nors LTSR įrašytos plokš-
telės priklausė kunigui Algimantui Keziui (jas iš Lie-
tuvos siųsdavo jo sesuo vie nuolė Aldona), jis jas de-
ponuodavo Žilevičiaus archyve. Kezys retsykiais
tuos įrašus naudodavo kaip muzikinį foną savo do-
kumentiniuose filmuose.

Dažnai pasitaikydavo, kad tų pa čių plokštelių
būdavo daugiau nei vie nas egzempliorius. Mano už-

duotis buvo šeimininko
akivaizdoje kiekvie ną
įrašą išklausyti. Nors Ži-
levičius tuomet jau buvo
apykurtis, jis nuspręsda-
vo, kurį egzempliorių lai-
kyti archyve. Ankštas ir
prigrūstas buvo tas nedi-
delis kambarėlis vienuo-
lyno rūsyje, kuriame įsi-
kūrė archyvas. Prie lango
stovėjo gremėzdiškas pa-
tefonas. Jį padovanojo
elektronikos parduotuvę
Marquette Parke turėjęs
Balys Brazdžionis. Vie-
nintelė įmontuo ta pate-
fono kolonėlė nuolat zyz-
davo. Sklisdavo pasibai-
sėtinas garsas! Tačiau ar-
chyvo savininkui kom-
pozitoriui Žilevičiui to-
kio garso pilnai už teko.
Apsišarvavęs kantrybe
kartais su juo išklausy-
davome iki penketo to pa-
ties įrašo egzempliorių.
Viena po kito. Geriausias
likdavo archyvo fonduo-
se, o man – vietoj algos –

atitekdavo dublikatai. Ir tokiu būdu vien prieška-
rinių šelakinių plokštelių (beveik išimtinai įrašy-
tų „Colum bia”, „Victor” ar „Okeh” studijose JAV)
surinkau keletą šimtų.

Man ten patiko!

Dirbti pas Žilevičių buvo savotiška pramoga.
Čia savo akimis regėjau anuometinę teatro grieti-
nėlę. Vienu laiku archyve darbavosi mecosopra nas
Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvie nė. Nepaisant gar-
baus amžiaus ir ne mažo atstumo (Kutkos gyveno
Brid ge porte soprano Izabelės Motiekaitie nės na-
muose), Vencevičaitė keliais autobusais atsibelsdavo
į archyvą. Ko gero, jos noras buvo ne tiek padėti, kiek
pabendrauti su pačiu šeiminin ku ir prisiminti se-
nus laikus. Mat  Jadvyga Vencevičaitė buvo mūsų
pirmosios operos atlikėja. 1920 m. buvo įsteigta Lie-
tuvos Valstybinė opera, ir Žilevičius dalyvavo jos kū-
rime. Nau jųjų išvakarėse, 1920 m. gruodžio 31 d., pir-
mąsyk Valstybinio teatro sce no je Kaune lietuviškai
buvo atlikta legendinė Verdi opera „Traviata”.
Vencevičaitė ten dainavo Anniną, o pačiam Žilevi-
čiui teko... suflerio vaid muo. 

8-jame dešimtmetyje turėjau progos įsiamžin-
ti su Vencevičaite. Tuo met Pedagoginis institutas
(prie Jau nimo centro) sulaukė stambios para mos iš
Čikagos miesto kultūros komi sijos su tikslu, kad jie
išsaugotų lietuvišką paveldą. Gavo ir geros kokybės
vaizdo kamerą bei aibes tuščių kase čių. Tik dirbkite!
Operatorė Marytė Smilgaitė geranoriškai fiksavo
viską, kas pakliūdavo į jos akiratį. Ne išim tis buvo
ir mano pravestas pokalbis su mūsų operos veterane.
Filmavo mus kažkodėl ne Muzikologijos ar chyve, o
Jaunimo centro kavinėje. Vaizdajuostė išliko, kaip
ir šimtai ki tų, tačiau tyrinėtojams jos neprieina mos,
nes darbartiniai archyvo darbuotojai niekaip ne-
sutvarko nebevei kančio BETA sistemos prožekto-
riaus (nors kažin ar šimtinę kainuotų aparato pa-
taisymas). O gal tie įrašai išbluko ar subyrėjo?  Jei
taip – be galo gaila ir apmaudu! Kai prieš trejetą
metų teiravausi apie savo įrašą su Vencevičaite, ga-
vau šaltą atsakymą: „Tavo pravestas pokalbis kur
nors len tynose tebeguli, tačiau mūsų pro žektorius
jau seniai sugedo. Be reikalo laiką gaiši...”

Pakelkim, pakelkim mes taurę linksmybių

Be galo didelį įspūdį paliko Lie tu vos Valstybi-
nės operos 50 metų ju biliejaus akademija. Ją Jau-
nimo centro mažojoje salėje (tuometinėje Čiur-
 lionio galerijoje) suruošė Muzikolo gi jos archyvas.
Iš visos Šiaurės Ameri kos suvažiavo mūsų operos
vetera nai. Tai galėjo būti 1970 ar 1971 me tais. Pri-
simenu kaip vakar – mačiau ne tik mecosopraną
Jadvygą Vence vičaitę-Kutkuvienę, bet ir kitus Čika -
goje gyvenančius muzikos „gran dus”:   mecosopraną

Lietuvos Valstybinės operos steigėjai. Iš k.: Juozas Žilevičius, Juozas Tallat-Kelpša, Stasys Šilingas ir Kipras Petrauskas.
Kaunas, 1920 m.                                                                                                               Eksponatai ir nuotraukos iš R. M. Lapo archyvo

Operos solistės Antaninos Dam brauskaitės eskizinis portretas, pieštas dailininko Nyko-
lo Klovos. Miun chenas, 1947 m. (?)



rių, mano jau minėtas ir dar vaikystėje
pamiltas aktorius Stasys Pilka buvo
Antaninos Dambrauskaitė nesantuo-
kinis vyras. Koks tai neapsakytai įdo-
mus spektaklis – ir visa tai Žilevi-
čiaus sukurtoje scenoje, vardu Muzi-
kologijos archyvas! 

Ryšium su Dambrauskaitės albu-
mu norėčiau atskleisti dar ir tokį epi-
zodą. Viena mano straipsnių ,,Drauge”
gerbėja sako turinti tą patį Dam braus-
 kaitės albumą su Stasio Pilkos autog-
rafu ir dedikacija jos motinai. Prižadėjo
man padovanoti. Labai laukiu. Ir kaž-
kodėl prisimenu, kaip bent porą
sykių per dieną aklas mūsų
straipsnio herojus Juozas Žilevi-
čius Tėvų jėzuitų vienuolyno ko-
ridoriuose, savo miegamajame ar
Muzikolo gijos archyve įkyriai,
lyg apsėstas niūniuodavo Česlovo
Sasnausko „Karvėlėli mėlynasis”
(žodžiai Vinco Kudirkos). 

Karvelėli mėlynasis, 
Karvelėli tu pilkasis, 
Skriski į šalelę, 
Kur meilužė manęs laukia. 

Pasakyk jai, karvelėl, 
Pasakyki, mėlynasis:
– Vai, ilgu, man ilgu,
Nerimsta mano širdelė.” 

Muzikologė Danutė Petraus-
kaitė tvirtina, jog Žilevičius Sas-
nausku žavėjosi ir juo sekė – stu-
dijavo vargonus ir specialiosios
muzikos teorijos kursą. Be to, jie-
du artimai bendravo, o vėliau, gy-
vendamas jau Ame rikoje Žilevi-

čius parengė ir išleido kny gą apie Sas-
nauską.  Akivaizdi   draugystė  –  ta-
čiau ...

Galbūt tos dainos žodžiuose slypi
kažkokia mistika, kad Žilevičius vi sada
ją prisimindavo? Kaip neišgydomas
bibliofilas prisipažinsiu, kad „nerimsta
mano širdelė” dėl Stasio Pilkos autog-
rafuoto albumo egzemplioriaus, kaip
nerimo Žilevičiaus – ir ne tik dėl tos ka-
daise Klaipėdos kon servatorijoje įsi-
mylėtos studentės, bet ir dėl kolekcio-
navimo aistrų, apie  kurias – kitame
straipsnyje.
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Alę Kalvaitytę su vy ru baleto šokėju
Simu Velbasiu, me co sopraną Sofiją
Pusdešrytę-Ado mai tienę (jaunystėje
visada keldavo juo ką solistės mergau-
tinė  pavardė,  nes ji buvo ne iš plonų-
jų!), baritoną Vladą Baltrušaitį (vėliau
tapusį Čika gos lietuvių operos inicia-
toriumi), dramatinį sopraną Izabelę
Motiekai tie nę ir legendinį aktorių
(nuo vaikystės pamėgtą iš jo monolo-
gų,  skambėjusių Sophie Barcus radi-
jo laidose) Stasį Pilką. Iš Bostono ne-
patingėjo atvykti libretistas Stasys
Santvaras (tuo met neįsivaizdavau, kad
praėjus pen kiolikai metų po šio isto-
rinio minėjimo, bendrausime kaip ly-
gus su lygiu, mat mus rišo neskelbti at-
siminimai apie Kiprą Petrauską) bei
bosas Ipo litas Nauragis. Iš saulėtos
Santa Mo nicos atskrido mecosopranai
Alodija Dičiūtė-Trečiokienė ir Vincė
Jonuš kaitė-Zaunienė. Džiaugsmingai
iš Philadelphijos į akademiją atkelia-
vo koloratūrinis sopranas Juozė Kriš-
to laitytė-Daugėlienė ir lyrinis sopranas
Juzė Augaitytė. Net iš tolimo Mon trea-
 lio, Kanados sulaukta svečių – ko lora-
tūrinio soprano Elžbietos Karde lienės.
Jos 1935 m. įrašyta arija iš Ver di ope-
ros „Traviata” su Kipru Pet raus ku
dažnai skambėdavo Čikagos lietuviš-
kame eteryje – o štai matau ją gyvą
savo akimis!

Buvo ir jaunesnių minėjimo da ly-
vių, kurių karjerą prasidėjo gero kai vė-
liau ir ji nesiejama su Kauno valsty-
biniu teatru. Šventėje vyravo čikagie-
čiai, tarp jų prisimenu matęs drama-
tinį tenorą Stasį Barą-Bara nauską,
kompozitorę – chorvedę sese lę Mariją
Bernardą, pramoginių šo kių muzi-
kantą saksofonistą Liubo mi rą Bich-
nevičių, kompozitorių Juozą Bertulį,
lyrinį sopraną Prudenciją Bičkienę, ba-
ritoną Algirdą Brazį (nuolat besišyp-
santį ir kaip papūga kartojantį  frazę
„Ką gersi”? – mat jis netoli Lietuvių
tautinių kapinių Justice priemiestyje
turėjo karčia mą), chorvedį Alfonsą
Gečą, vargo nininką Antaną Giedraitį
(geras Žilevičiaus bičiulis), lyrinį ba-
ritoną Bronių Jančį, plokštelių ir natų
leidėją (beje, spausdinusį Žilevičiaus
dainų rinkinį) Joną Karvelį, dra ma tinį
tenorą Kazį Kriaučiūną, muziką bei pe-
dagogą Juozą Kreivėną (redagavusį
Žilevičiaus muzikos vardyną), kolo-
ratūrinį sopraną Moniką Krip kauskie-
nę, dirigentą Aleksandrą Ku čiūną,
kompozitorių Darių Lapinską, lyrinį
sopraną Oną Piežienę (daina vusią Ži-
levičiaus operetėje  „Lietu vai tė”), mu-
zikos veikėją Vytautą Ra džių, aktorę
Laimą Rastenytę, lyrinį – dramatinį
sopraną Daną Stankai tytę, chorvedį
Kazį Steponavičių, dirigentą Alvydą
Vasaitį, bosą Joną Vaznelį… Iš kitų vie-
tovių, berods, atkeliavo koloratūrinis
sopranas Valentina Kojelienė, kali-
fornietė dramatinis sopranas Stasė
Klimaitė- Šimoliūnienė, klivlandie-
čiai pianis tas Andrius Kuprevičius ir
mecosopranas Aldona Stempužienė, iš
New Yorko – buvęs  Vilniaus filhar-
monijos direktorius Jonas Lenktai-
tis, iš Bos tono – baritonas Stasys Lie-
pas, iš Omahos – kapelmeisteris Bro-
nius Jonušas. Daugelio kitų aš nebe-
prisimenu ar nepažinojau. Visi verkė
ap sikabinę, prisiminę savo jaunystę
Valstybinės teatro scenoje, o šios aka-
demijos šeimininkas Juozas Žile vičius
galantiškai bučiavo primado nų ran-
kytes.

Keistas jausmas – tarp daugelio
senų, amžiaus naštos paženklintų vei-
 dų, garbingai pražilusių ar net pra-
plikusių, tapsnojančių su lazdelė mis
buvau ir aš – jaunas, „spritnas” šešio-
likmetis vaikėzas. Prisimenu, ta proga
buvau apsivilkęs mėlynu, blizgančios
faktūros (vad. „sharkskin”) kostiu-

mu. Tarsi būčiau atsisėdęs ša lia Lie-
tuvos Respublikos prezidento Antano
Smetonos ložės Valstybinia me teatre ir
stebėjęs Bizet „Kar men”... Ar mane pa-
siglemžė kažkokia fantazija, o gal aš iš
viso gimiau kitoje eroje, kitoje plane-
tos pusėje?

Menu to renginio dalyvius su di-
džiausia pagarba, nes jie paliko man
neapsakytą įspūdį. Labiausiai mane
sužavėjo sopranas Antanina Damb-
rauskaitė. Kai aš paklausiau viešnios
iš Miami apie jos 1930 m. Berlyne įdai-
nuotus „Homocord” firmoje fokstrotus,
ji nustebo, kad apie tai išgirdo iš JAV
gimusio vaikėzo lūpų. Nuo tos dienos
mudu su buvusia Kauno primadona
susidraugavo me. Mano močiutė Elena
Lapienė atostogų Floridoje metu daž-
nai ap lankydavo Dambrauskaitę. Sykį
mo čiutę įpareigojau su savimi į kelio-
nę pasiimti 1948 m. Miunchene, Vokie -
tijoje išleistą albumą „Antanina Dam -
brauskaitė. Operos daininin kės meno
kelias” – tikėjausi gauti primadonos
autografą. Elena Lapienė aplankė
Dambrauskaitę – paaiškėjo kad dai-
nininkė to albumo neturėjo! Prima-
dona maldavo nors nakčiai jai jį pa-
likti. Geraširdė mano močiutė  sutiko.
Kitą dieną atėjo atsiimti knygos, o
joje buvo kaligrafiškai įrašytas au-
tografas ir dedikacija:

„Didž. gerb. maloniam lituanisti-
kos rinkėjui, meno gerbėjui, ypač di-
deliam operos meno entuziastui ponui
Raimundui Lapui, nuoširdžiam atmi-
nimui. Kadangi man buvo laimė Ne-
priklausomybės Lietuvos Valstybinės
Operos teatre, spektaklyje kartu dai-
nuoti su pasaulinio masto, garsiu op.
solistu F. Šaliapinu, kuris nustebęs
puikiai įvertino mūsų op. solis tus ir
kuris savo padovanotoj foto nuotraukoj
padarė įrašą ‘Lietu vos Valstybinės
Operos Kauno Teat re, yra puoselėja-
mas didelis aukšto lygio menas’. Su ge-
riausios sėkmės Jums linkėjimais. Su
daina širdyje op. sol. Antanina Damb-
rauskaitė.”

Vai, ilgu, man ilgu ...

Kur aš tokį albumą gavau? O gi iš
Juozo Žilevičiaus – vietoj „algos”...
Biednas Muzikologijos archyvo šei-
mininkas kitąsyk vieton tradicinės
penkinės už transportą bei pietus  man
atsilygino keliais dailininko Nykolo V.
Kovos sukurtais Dam braus kaitės port-
retiniais eskizais – originalais, kurie
buvo atspausdinti šiame albume. Įdo-
mu ir tai, kad vienas iš albumo auto-

Nepilkas Pilka! Akimirka iš Juozo Žilevičiaus muzikologijos archyvo atidarymo naujuose
Jaunimo centro rūmuose Čikagoje 1974 m. kovo 17 d. Iš kairės: archyvo diskografijos fon-
do vedėjas-savanoris Raimundas Marius Lapas ir Lietuvos Valstybinio teatro aktorius Sta-
sys Pilka. Vaclovo Noreikos nuotr.

Kompozitorius Žilevičius buvo parengęs ir išlei-
dęs dvi knygas: vieną apie Česlovą Sasnauską,
kitą – „Lietuvis vargonininkas išeivijoje”.
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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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,,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!

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
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

PARDUODA

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

Sudoku Nr. 98 Į tuščius langelius surašykite
skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, nei

stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

For sale: Lithuanian folk art, 
linens, books, albums 

and paintings.
Please call for details.

219-323-4387

S K E L B I m A I
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
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„Concise Encyclopaedia 
of Lithua nian minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška knyga ir
pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti
didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN 978-
5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
mLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

Vilnius – stiklių miestas
SIMONAS SAARMANN

Užsienio lietuvių studentų klubo
nariai (ULSK) spalio 17 d. apsi-
lankė Vilniaus senamiestyje,

kad iškart prisiliestų prie kelių da-
lykų: viduramžio miesto amatų isto-
rijos, stiklo gamybos technologijų ir
kūrybiškos saviraiškos vitražo manu-
faktūroje, Stiklių gatvėje.

Vilniaus senamiestyje įsikūrusi
„Vitražo manufaktūra” yra speciali-
zuota vitražo ir stiklo dizaino galerija,
reprezentuojanti ryškiausių Lietuvos
menininkų kūrybą. Tuo pačiu tai yra
ir edukacinis stiklo meno centras, ku-
riame organizuojamos įvairios mo-
kymų programos vaikams ir suaugu-
siems, kuriami bei realizuojami vie-
netiniai vitražai.

Galerijoje pamatėme darbų iš ke-
lių vykstančių parodų, t. y. kelis se-
nesnių garsių Lietuvos vitražo meist -
rų projektinius darbus-eskizus ir kelis
tikrus stiklo dirbinius, sukabintus pa-
slaptinguose galerijos rūsiuose. Šie ir
kiti gausūs rūsiai po Vilniumi yra at-
viri lankytojams ir sukuria bendrą
miesto viduramžišką dvasią – itin
kontrastingą grakščiam gatvių baro-
kui. Iš tikrųjų, ULSK nariams rūsiai
dar nebuvo žinomi. Daug susirinko į
manufaktūrą pirmakursių, kurie ap-
skritai dar tik pradeda savo pažintį su
Vilniumi ir Lietuva. Todėl tokia reta
proga ir kelių temų suderinimas juos,
žinoma,  sudomino.

Apie stiklo atsiradimą, sudėtį, ap-
dirbimą bei panaudojimą, stiklo vaid-
menį meno rūšių raidos perspektyvoje
pasakojo edukacinės programos va-

dovė. Vėliau ULSK pabandė ir patys
sukurti stiklo dirbinį, gana naujo-
višku fiuzingo (ang. fuse – sulydyti,
sujungti) būdu. Tai toks būdas, kai
stiklo mozaikos keliais sluoksniais su-
dedamos viena ant kitos, bet būtinai
tos pačios cheminės sudėties, kad ne-
suskiltų auštant. Vėliau jos sulydomos
įkaitintoje krosnyje. Piešinys išgau-
namas, derinant įvairiaspalvio stiklo
duženas – lygiai kaip mozaikose. Ži-
noma, šis būdas turi labai plačias ga-
limybes, tačiau mes, pirmą kartą lies-
damiesi prie darbo su stiklu, turėjome
galimybę pabandyti paprasčiausias
priemones.

Ne atsitiktinumas, kad „Vitražo
manufaktūra” įsikūrusi būtent Stik-
lių gatvėje. Prie vieno šioje gatvėje
esančio pastato pritvirtinta memoria-
linė lenta. Joje rašoma apie tai, kad
prieš kelis šimtus metų čia jau veikė
panašios stiklo dirbtuvės, viduram-
žiškas cechas. O dabar čia vykdomi
seminarai, kultūriniai renginiai, įgy-
vendinami įvairūs meno ir kultūrinės
sklaidos projektai. „Vitražo manufak-
tūroje” sukurti ULSK narių darbai pa-
puoš nors ir studentišką, tačiau pir-
mąjį būstą čia, Lietuvoje.

Užsienio lietuvių studentų klubas 
vienija iš svetur atvykusį jaunimą

Šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 300 lietuvių kilmės užsieniečių atvykusių iš Lietu-
vos etninių žemių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių. Jie dėl įvairių priežasčių gyveno
užsienyje, bet apsisprendė grįžti bei tęsti mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose. Už-
sienio lietuvių studentus stengiasi suburti klubas, veikiantis prie Užsienio lietuvių švie-
timo skyriaus. Jis įsikūręs Vilniaus lietuvių namuose ir finansuojamas Švietimo ir mokslo
ministerijos, todėl visa veikla studentams yra nemokama. Atvykę studentai neretai būna
glaudžiai susiję su lietuviškų bendruomenių veikla, mokėsis lituanistinėse mokyklose.
Tačiau lietuvių kalbos, literatūros, istorijos ir kultūros žinios nėra pakankamos. Klubo
tikslas – padėti jaunimui atrasti save šioje jų kelionėje į Tėvynę: suteikti visą reikalingą
informaciją, padėti susitvarkyti studijų dokumentus, džiuginti pažintinėmis kelionėmis,
spektakliais, apsilankymais muziejuose ar filmų vakaruose. Jo darbuotojai ir nariai pa-
deda adaptuotis naujoje aplinkoje, kurią studentai dažnai pažįsta tik iš tėvų pasakojimų
ar trumpų vasaros apsilankymų pas senelius. Taip pat stengiasi mažinti atsiradusius kul-
tūrinius skirtumus, padeda studentams burtis, dalintis patirtimis, apmąstymais, remia
juos ir jų idėjas. Užsienio lietuvių studentų klubui gali priklausyti 18–26  amžiaus lietuvių
kilmės jaunimas, studijuojantis Lietuvos universitetuose, aukštosiose mokyklose ir ko-
legijose. Daugiau apie klubo veiklą galima pasiskaityti internetinėje svetainėje
www.ulsklubas.lt. O šiandien siūlome paskaityti vieno iš studentų įspūdžius apie klubo
renginį.  

Irena Kowalewska – ULSK vyr. metodininkė 

Praktinė pamoka                                                                           Irenos Kowalewskos info ir  nuotr. 

Pamąstymai artėjant Vėlinėms

Jau čia pat ir Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena. Tą dieną tampame
santūresni, susimąstę, tarsi kažko bai mindamiesi. Ir tai suprantama,
nes Vėlinių dieną maldose ir mintyse kalbamės su tais, kurių jau nebėra

tarp mūsų: su tėvais,  su  seneliais, bro  liais, seserimis, bendradarbiais ar
šiaip buvusiais pažįstamais. Sten giamės juos visus prisiminti, geru žo džiu
paminėti, atleisti, net jeigu ir teko ką negera patirti. Juk gyvieji mi ru siems
privalo viską atleisti, kad po mūsų mirties ir mums būtų atleista. Daug vi-
sokių minčių, pamąstymų iš kyla pasitinkant šią susikaupimo ir maldų už
mirusiuosius dieną. Užde kime žvakę ne tik ant savo artimųjų, bet ir tų kapų,
kurie apleisti skendi visiškoje tamsoje. Prisiminkime su pagarba  savo
tėvelius, kurie kadaise skaitė ir rėmė „Draugą”, įrašydami jų vardus į Drau-
go fondą. 

Aukos ir įnašai iškeliavusiųjų at minimui pagerbti padeda išlaikyti
„Draugą”, kuris palaiko mūsų dvasią ir pastangas išlikti lietuviais Ameri -
koje.

Pagarba ir padėka visiems aukotojams.
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

Su 100 dolerių:
Viktoras Kuraitis, garbės narys,

iš viso 1,000 dol., Mokena, IL
Rūta Penkiūnas, iš viso 860 dol.,

Burke, IL
Ričardas ir Jolita Klementavi čiai,

iš viso 670 dol., Gulf  Breeze, FL
Tomas Mikuckis, iš viso 600 dol.,

Boston, MA
Ona Keraminienė, iš viso 500 dol.,

Rockford, IL

Su 50 dolerių:
Ina Bertulytė ir James Bray, iš

viso 200 dol., Seattle, WA
Vytas ir Dalia Černiai, iš viso 195

dol., Glendale, CA

„Lietuvos Vyčiai” lietuvių tauti nių
šokių grupė, vadovė Lidija Rin gienė, iš
viso 50 dol. Lemont, IL

Su 25-16-10 dolerių:
Dr. Gedas ir Aldona Griniai, gar-

bės nariai, iš viso 1,050 dol., St. Pet.
Beach, FL

Kęstutis ir Vitalija Kebliai, iš viso
747 dol., Baton Rouge, LA

Dalia Stonys, iš viso 670 dol., W.
Bloomfield, MI

Jonas ir Aldona Raugaliai, iš viso
25 dol., Middlebury, CT.

Draugo fondo taryba nuošir džiai 
dėkoja visiems aukotojams.

DF rudens vajaus įnašai
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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

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 
Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus išei-
 vijos rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas, hu-
manitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė”
ir dramos ,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune išleido
knygą apie Algirdą Landsbergį – ,,Archyvai – Kelionė
į Algirdo Landsbergio kelionę”. Knygos autorė – Vir-
ginija Babonaitė-Paplauskienė. Knygą galite įsigy-
ti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois
valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje
ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį  palikimą. Knyga gausiai iliustruo ta nuo-
traukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastatymų vaizdais. Daug
medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Algirdo Lands-
bergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais sukanka
90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Kelionė” iš-
leidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių išei vijos ra-
šytoją. 

ĮVAIRŪS

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

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu arba gali išleisti atostogų,
arba pakeisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. 
Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje
ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel.
708-691-6996

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

Brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui

A † A
KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNUI

iškeliavius Amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią užuo-
 jautą jo žmonai, Sietuvos draugovės narei sesei AURE-
LIJAI, sūnui, Lituanicos tunto vilkiukų vadovui broliui
MARIUI, jo žmonai, Aušros Vartų/Kernavės tun to vadi-
jos narei sesei MARYTEI, jų vaikams, Litua nicos skau-
tui broliui ALDUI ir Aušros Vartų/Ker na vės tunto
skautei kandidatei sesei ONAI bei kitiems giminėms ir
artimiesiems.

Kartu su jumis liūdime.

Aušros Vartų/Kernavės ir
Lituanicos tuntai

A † A
KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo sūnui, ateiti nin -
kų būrelio vadovui MARIUI KRIAUČIŪNUI su žmona
MARY, anūkams, mūsų kuopos nariams ONAI ir AL-
DUI, gi mi nėms ir artimiesiems.

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos globėjai,

vadovai ir nariai

A † A
KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNUI

mirus, „Saulutės” narei AURELIJAI KRIAUČIŪNIE -
NEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai AURELIJAI, sūnui
MARIUI su šeima, dukrai LAURAI bei visiems gi-
mi nėms ir artimiesiems reiškiu giliausią ir nuošir -
džiau  sią užuojautą.

Dr. Nora Sugintaitė

A † A
OSKARAS KREMERIS

Mirė 2015 m. spalio 22 d., LaGrange Park, IL.
Gimė 1919 m. gegužės 24 d., Lietuvoje, Suvalkijoje.
Gyveno LaGrange Park.
Nuliūdę liko: žmona Bronė Skirutė, a. a. brolio Alberto dukros

Dalė Strasius su šeima, Gražina Karvelis su šeima. Kartu liūdi
Emilija Valančius ir Stasė Mocienė su šeimomis.

Ilgus metus priklausė Lietuvių Tautinei  sąjungai.
Velionis  pašarvotas penktadienį, spalio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki

8 val. vakaro Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės šeštadienį, spalio 24 d. 10:30 val. ryto religinės apei-
gos Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš-
kia me jo sūnui, Ateitininkų sendraugių sąjungos
valdybos nariui MARIUI KRIAUČIŪNUI, šeimai,
gimi nėms ir artimiesiems.

Ateitininkų Sendraugių sąjungos
centro valdyba
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8; Birutė Kliorienė $100 
a. a. Arvydo Kudirkos atmini mui, $400 remiamam berniukui Sau lės Kliorytės atminimui;
Remigijus ir Aldona Gaškos $1,000 šeimos paramai; Krikščioniškos Tarybos komisija (per
Eleną Alkus) $360 tęsiant ber niuko paramą. Labai ačiū. „Sau lutė” („Sunlight Orphan Aid”),
414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbc-
global.net

A. a. Dalios  Šlenienės atmini mą pagerbiant Liudas Šlenys „Sau lutei” įteikė $730, ku -
riuos suau kojo: Laucius A. ir D., Stelmokas N., Kašu ba R. ir E., Vaitkus V. ir A., Rimkus R., Vepš-
tas V. ir H.,  Tallat-Kelpša A. ir M., Jelionis S., Leimonas K., Marcher tas A. ir R., Gvidienė J.,
Reit neris V. ir A., Baltramonas Z./Mi kalajūnas P., Jonikas A. ir Ž., Damijo naitis G., Bu lo ta B.,
Šlapkauskas A. ir R., Tijūnėlis D. ir I.

� Spalio 25 d., sekmadienį, po 10 val. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje Brighton Parko Lie-
tuvių Bendruomenės valdyba ruošia  lietu-
viškus pietus. Įspūdžiais iš JAV LB Tarybos
sesijos Clevelande pasidalins Jonas Plata-
kis. Bus rodomas filmas ,,Karalių kriptos at-
radimas, Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpi-
mas”. Lapkričio 1 d., sekmadienį, 10 val.
r. per šv. Mišias paminėsime Visų šventųjų
šventę. Lapkričio 2 d., pirmadienį, 10 val.
r. bus atnašaujamos lietuviškos Vėlinių šv. Mi-
šios. Kviečiame visus dalyvauti.

� Nors Socialinių reikalų tarybos ,,Sekly-
čios” restoranas buvo uždarytas 2011 m. ba-

landžio mėn., tačiau tradicinės trečiadienio
popietės yra tęsiamos. Šį trečiadienį, spalio
28 d., 2 val. p. p. rodysime šių metų X Dai-
nų šventės įrašo pirmąją dalį.  Visi Marquette
Parko bei kitų Čikagos apylinkių lietuviai kvie-
čiami dalyvauti.  ,,Seklyčios” adresas: 2711
W. 71st St., Chicago, IL. Informacija tel. 773-
476-2655 arba 773-476-5999.  Po prog-
ramos bus pietūs.  

� Draugo Fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 14 d. 10 val. r. ,,Draugo” pa-
talpose, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. DF nariai ir svečiai kviečiami gau-
siai ir aktyviai dalyvauti. 

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

PRISIMINKIME 
mūsų muzikos veteranus – čikagiečius

Daugelis skaitytojų teiraujasi – kada gi vėl į jaukias, kamerines ,,Drau-
go” patalpas sugrįš jau pamiltos kultūrinės vakaronės? Ilgai nedvejo-
jome –  dvasinių vertybių ištroškusius kviečiame atvykti            

spalio 30 d., penktadienį, 
7:30 val. vak. į vakaronę-susitikimą

,,Draugo” redakcijoje 
4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Vakaronės metu prisiminsime tuos, kurie paliko neišdildomą pėdsaką
Čikagos lietuvių muzikiniame  gyvenime – kompozitorius, operos so-
listus, chorvedžius, pianistus, estrados atlikėjus. Kai kurie jų dalyvaus
asmeniškai, apie kitus prabils jų šeimų nariai, bičiuliai ar mokiniai.

Vakaronėje dalyvaus ir garbinga viešnia iš Klaipėdos
– muzikologė Danutė Petrauskaitė.

Vakaronės metu veiks
išeivijoje išleistų lietuviškų plokštelių paroda.

,,Draugo” kieme galėsite saugiai pasistatyti automobilius.

Visus lietuvius kviečiame gausiai dalyvauti!


