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Neatiduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko – Axel Munthe

,,Derliaus pietūs” 
2015 – 4 psl. 

Lietuvos istorijos mylėtojų klubo
penkmetis – 8 psl. 
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Lietuvos vaikų svajones pildo ir Amerikos lietuviai

Lapkričio 10–13 dienomis LR Seimo rūmuose po-
sėdžiaus LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) komisija. Posėdžių išvakarėse

su PLB atstovais susitiko Lietuvos Respublikos mi-
nistras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Pirmąją
darbo dieną bus svarstomos dvi opios temos – ,,Dėl at-
skiros vienmandatės rinkimų apygardos užsienyje gy-
venantiems Lietuvos Respublikos piliečiams įteisi-
nimo, balsavimo internetu ir rinkimų apygardų” (temą
pristatys komisijos pirmininkė Ona Valiukevičiūtė) ir
,,Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo” (temą
pristatys komisijos narys Antanas Rasiulis).

Sesijoje taip pat bus svarstomi kiti svarbūs klau-
simai: valstybės požiūris į pabėgėlių krizę ir pasiren-
gimas spręsti šią problemą; Lietuvos Respublikos pi-
liečių išnaudojimas užsienyje ir valstybės pagalba nu-
kentėjusiems asmenims; žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymo pakeitimai; Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio minėjimo programa ir kt.

Sesija baigs darbą lapkričio 13 d., penktadienį, re-
zoliucijų priėmimu. Taip pat bus surengta baigiamoji
spaudos konferencija. 

,,Draugo” info

Vilniuje vėl posėdžiauja Seimo ir PLB komisija

Premjeras Algirdas Butkevičius susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais. Dainiaus Labučio nuotr.

DALIA CIDZIKAITĖ

Jau penktus metus iš eilės Lie-
tuvos vaikų kalėdines svajo-
nes padeda išpildyti ir Ame-

rikoje gyvenantys lietuviai. Prieš
penkerius metus prie projekto „Vai-
kų svajonės” prisidėjęs Amerikoje
gyvenantis Marius Vilemaitis šian-
dien džiaugiasi darbo vaisiais. 2010
metais prie projekto prikalbinęs
prisijungti kelis savo draugus, kitus
metus JAV lietuvis pasitiko jau su
nemažu būreliu savanorių bei vie-
na lituanistine mokykla. Tačiau
didžiausias protrūkis, pasak Ma-
riaus, įvyko prieš dvejus metus,
kai prie projekto prisijungusi JAV
lietuvių siuntų kompanija „Atlan-
tic Express” pasirūpino ne tik sva-
jonių persiuntimu į Lietuvą, bet ir
visomis muitinių procedūromis.
„Kiekvienais metais augame kone
dvigubėdami, – džiaugiasi Marius.
– Šiandien iš keliolikos įgyvendin-
tų svajonių išaugome iki 200 sva-
jonių per metus.” Praeitais metais
prie projekto prisidėjo Centrinio
New Jersey LB apylinkė, Phila-
dephijos, Elizabeth ir New Yorko li-
tuanistinės mokyklos. Prie jų pri-
sijungė mokyklos iš San Francisco,
Čikagos, taip pat Houstono LB apy-
linkė ir nemažai pavienių žmonių.

Naujos idėjos ir sumanymai
neretai gimsta pačiomis netikė-
čiausiomis aplinkybėmis. Taip nu-

tiko ir su „Vaikų svajonėmis”. Vienas
iš dviejų projekto sumanytojų ir įgy-
vendintojų Julius Gregorauskas pri-
simena, jog projekto idėja gimė jam su
pusbroliu Andriumi (antruoju šio pro-
jekto iniciatoriumi) bekopiant į Mont
Blanc kalną. „Kopimo metu buvo daug
laiko įvairiomis mintims, – sako Ju-
lius, – viena iš kurių, praėjus metams,
išvydo dienos šviesą bei tapo projektu

‘Vaikų svajonės’.” Praėjus šešeriems
metams nuo projekto pradžios, Julius
džiaugiasi jo sėkme. Turint omenyje,
kad viskas daroma tik iš idėjos, be jo-
kio finansavimo ir savanoriškais pa-
grindais, projektas ne tik netrypčiojo
vietoje, bet ir pernai pirmą kartą su-
gebėjo įgyvendinti absoliučiai visas su-
rinktas vaikų svajones, kurių buvo per
10 tūkstančių. – 9 psl.

Svajonės pildosi!                                                                     „Vaikų svajonės“ archyvo nuotraukos



G. Landsbergio verslo reikalai – išties ne mažiau
įdomūs nei Druski ninkų ar Utenos merų veikla. Ta-
čiau rimtai domėtis, gilintis, analizuoti – ar pra-
sminga? Vis tiek viskas bus taip sujaukta ir supai-
niota, kad nieko doro nesužinosime. Vis tiek bus pa-
 teikta keletas įtikinamų, konkrečiais skaičiais ir fak-
tais paremtų, tačiau kardinaliai priešingų versijų,
ir mums, eiliniams mirtingiesiems, te liks vado-
vautis jausmais: jei esu konservatorius – smerksiu
Druskininkų merą, jei esu socialdemokratas –
smerksiu jaunąjį Landsbergį. Delfi.lt apžvalgininko
Rimvydo Valatkos klau simas, kodėl dėl Druskinin-
kų detektyvo iki šiol aiškios nuomonės nepareiškė
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, – bepras-
miškas. O kas iš mūsų valdžios atstovų šiuo reika-
lu pareiškė aiškią nuomonę? Ligšioli niai pareiški-
mai – tik rimtos veiklos iliuzija. Tiesiog reikia ap-
simesti, jog neva plušama, vargstama...

Šių eilučių autoriui atrodo, kad Lietuvos vals-
tybė patekusi į situaciją, kai nė vienas iš žaidimo da-
lyvių neturi persvaros. Esame panašūs į vo verę, bė-
gančią aplink savo ašį be sisukančiame rate. Net jei
ir labai sparčiai bėgsi, vis tiek stovėsi vietoje kaip
įbestas. Baisiausia, kad niekas iš mūsų nežino,
kaip išsiveržti iš šio beprasmiškai besisukančio rato. 

Prisiminkime diskusiją dėl progresinių mo-
kesčių ateities Lietuvoje! Ar buvo įmanoma susi-

gaudyti, kokie šių mokesčių privalumai ir
kokia – žala? Ar po tų dešimčių triukš-
mingų diskusijų televizijose ir publikaci-
jų gausos didžiojoje žiniasklaidoje mes
jau žinome, kokie tikrieji siūlytojų ir nei-
gėjų motyvai? Niekad netikėjau Seimo na-
rio Algirdo Syso nuoširdumu pateikiant šią
tarsi iš pirmo žvilgsnio patrauklią idėją, bet
tuo pačiu ar galiu pasitikėti ekonomistės
Auš ros Maldeikienės nuoširdumu?

O toliau bus tik dar mažiau ge bančių susigau-
dyti painiose politinė se ir ekonominėse intrigose.
Mat aukš tojo mokslo diplomai vis daž niau įteikia-
mi beraščiams, turintiems daug pinigų ir mažai pro-
to, o gabūs, išties žinių trokštantys jaunuoliai dėl lėšų
stokos nepatenka į Lietuvos aukš tąsias mokyklas.
Aukštųjų mo kyklų vadovybė prabilo apie smun kan-
čią aukštojo mokslo kokybę. Pre zidentė parengė spe-
cialias pataisas, turinčias sumažinti turtingų beraš -
čių gretas. Bet ar sumažins?

Vokiškame leidinyje Die Welt perskaičiau susi-
mąstyti verčiantį straipsnį apie pokyčius didžiojo-
je Kinijoje. Komunistinė Pekino valdžia atšaukia ka-
daise priimtą „vieno vai ko” politiką, nes pamatė, jog
ilgainiui šalį ištiks demografinė duobė. Kad vals-
tybėje būtų išsaugotas pozityvus senolių ir jaunų
žmonių balansas, šeimos turi auginti ne mažiau dvie-
jų vaikų. Bet atsitiko nenumatytas da lykas: iš pra-
džių kinai labai kentėjo, kad valdžia jiems neleidžia
auginti daug vaikų, o dabar norinčiųjų turėti du vai-
kus – ženkliai sumažėjo. 

Kad taip neatsitiktų ir mums! Mes negalime pra-
rasti gebėjimo ana li zuoti, mes turime gaudyti ky-
šinin kus, mums privalu auginti daugiau nei du
vaikus, trokšti aukštojo mokslo, siekti tiesos... Ne-
paisant didžiausių negandų, tikėjimas lietuviška per-
spektyva – privalomas!

Kadaise Lietuvoje skambėjo lai da
„Kas geresnio, premjere?” Valsty bei
jos nereikėjo, nes nei laidos vedėjas,

nei laidos svečiai į Lietuvos bėdas nė ne-
bandė žvelgti giliai, atidžiai, ob jektyviai.
Tribūna į valdžią atė ju  s iems kairiųjų at-
stovams buvo sutei kiama tik tam, kad šie
galėtų pasigirti, kiek puikių darbų neva nu-
veikė Lietuvos labui. 

Propagandiniai laidos tikslai su maniai
slėpti po padorumo skraiste, esą lietuviai beveik nie-
ko nežino apie stulbinančius šalies laimėjimus,
nes Lietuvos žiniasklaida skelbia tik ne gatyvią in-
formaciją. Suprask, visuo me nei reikia matyti abi pa-
saulio puses.

Taip, tauta turi matyti viską – ir kas gero nu-
veikta, ir kas blogo pri dirbta. Tačiau tąsyk visuo-
menę ban dyta apgauti mažų mažiausiai du sy kius.
Pirmą – kai jai įrodinėta, esą ge rosios žinios išties
džiugios. Antrą sy kį, kai bandyta įrodyti, jog visuo -
me nei verkiant reikalinga alternatyva, nes jai dirb-
tinai peršamas vien blo gųjų naujienų sukeltas ne-
pilnavertiškumo kompleksas. 

Bet juk sveikas protas byloja: jei yra laida „Kas
geresnio, premjere?”, tai kažkur netoliese turėtų būti
ir tri būna, kurioje diskutuojama „Kas blogesnio,
premjere?” Drįstu manyti, jog ši diskusija būtų žy-
miai svarbesnė. Nors diskutuojant „kas bloges-
nio,” taip pat įmanoma pasiklysti painiuose girios
keliukuose – ar visuomet užčiuopsime tikruosius pa-
vojus?

Vienas iš labiausiai į akis kren tančių šiandie-
nos pavyzdžių – galimi korupcijos ir piktnaudžia-
vimo tarnyba atvejai Druskininkuose. Lietuvos
specialiosios tarnybos (SST) bando iš siaiškinti, ar
aukščiausi Lietuvos valdžios atstovai nenusižengė
tarnybinėms etikoms, nemokamai naudodamiesi
prabangiais kurortinio mies to butais. Taip pat ti-
riama, ar Drus kininkų merai nepažeidė moralės
principų, pamalonindami valdžios astovus pra-
bangiomis nemokamomis nakvynėmis ir maudy-
nėmis vandens ir poilsio parkuose. 

Netikiu, jog STT pavyks rasti tie są, nes Seimas
nepanoro sudaryti net specialiosios parlamentinės
komisijos šiam skandalui ištirti. Žinoma, iš tų spe-
cialiųjų Seimo komisijų – be veik jokios naudos. Apie
tai byloja visa Lietuvos parlamentų istorija nuo 1990-
ųjų. Ir vis dėlto parlamentarai nedrįso žengti net šio
simbo linio žingsnelio. 

STT greičiausiai nepavyks sėkmingai užbaigti
Druskininkų tyrimo dar ir dėl to, kad ne visi mūsų
teisėjai supranta, jog, pavalgius kavinėje, privalu ap-
mokėti sąskaitą būtent iš sa vos piniginės. Nes jei sąs-
kaitą už teisėją apmoka kažkas kitas, atsiranda ir ga-
limas korupcijos šešėlis. Jei Druskininkų byla kada
nors pateks nemokamai kavinėje pasivaišinu siems
ir dėl to jokių rimtų pasekmių nepatyrusiems tei-
sėjams ant stalo, statistinis Lietuvos gyventojas ir
skai tytojas gali drąsiai manyti, jog Druskininkų de-
tektyvą tokie Temi dės atstovai narplios pagal „sa-
vus įsitikinimus”. Tiksliau tariant, bloguosius vei-
kėjus išteisins nepamatę nie ko smerktino...

Tačiau ar pastebėjote, jog atsira dus Druskininkų
problemai atsirado ir dešinioji galimos korupcijos
alternatyva. Patyrę smūgį žemiau juostos dėl Drus-
kininkuose nemokamai dalintos prabangos, kai
kurie socialde mokratų parlamentarai ir jiems pri-
jaučiantys žurnalistai entuziastingai puolė gilintis
į TS-LKD vadovo Gab rieliaus Landsbergio šeimos
verslo reikalus. Tik pamanyk, didžiausias pa vojus
valstybei kyla ne Druski nin kuose aptiktuose pa-
žeidimuose... 
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Lietuvos bažnyčia paskelbta viena gražiausių pasaulyje

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios interjeras
Vikipedija nuotr.

Tinklalapis churchpop.com pa-
skelbė kvapą gniaužiančio gro-
žio bažnyčių sąrašą, kurio pirmo-
je vietoje – Lietuvos šventovė.
Tai – Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia, esanti Vilniaus Anta-
kalnio rajone.
Gražiausių bažnyčių sąraše taip
pat – Šv. Marko bazilika Venecijoje,
Krokuvos Mergelės Marijos bazi-
lika, New Yorko serbų stačiatikių
katedra, Pranciškaus Didžiojo ka-
rališkoji bazilika Madride ir kitos
gražiausiomis išrinktos bažnyčios. 

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia – garsiausia Vilniaus ba-
roko bažnyčia, stebinanti ypatin-
gu interjeru, joje galima pamaty-
ti apie du tūkstančius stiuko sta-
tulėlių. Popiežiaus Jono Pauliaus
II vizitui į Lietuvą ir Vilnių atminti
aikštė priešais bažnyčią pavadin-
ta jo vardu.

URM info 



damasi prisimenu epizodą, kaip aktorė Monika Mi-
ronaitė pasa kojo apie tai, kad ji buvo persekiojama
KGB dėl to, kad karui baigiantis jos motina buvo iš-
vykusi į Europą ieškoti savo sūnaus Ričardo, Miro-
 nai tės brolio, iš kurio šeima neturėjo žinių. Grįžo Lie-
tuvon jau rusų laikais ir buvo tardoma ir persekio-
jama kaip Amerikos šnipė. Kartu su motina bu vo te-
rorizuojama ir dukra Monika. Aktorė taip įtaigiai pa-
sakodavo, kaip gatvėje pajusdavo, kad iš paskos
kaž kas eina, kliudydamas netgi jos rūbus ir šno-
puodamas į nugarą, kad tuo siaubu persiėmiau ir
pati. Pa pras tai grįžusi namo smulkiai už si rašydavau
jos pasakojimus, o tuos epizodus apie KGB seklį pra-
leidau. (Beje, seklys, kurį laiką gatvėje psichologiš-
kai veikdamas, po kurio lai ko jos nugarai įsakyda-
vo – sukti į de ši nę, sukti į kairę; galų gale atvesda-
vo į kurį nors slaptą butą, kur Miro naitė buvo „ap-
dirbinėjama” – tardoma, gąsdinama ir verčiama pa-
sirašyti pasižadėjimą tapti saugumo agente; ji iš šios
košės išsisuko tik padedama vyro, rašytojo Juozo Bal-
tu šio, kuris buvo įtakingas sovietų vei kėjas). Miro-
naitė prašydavo, kad aš apie tai niekam nepasako-
čiau ir nie kur neužrašyčiau, bet, tiesą pasakius, tai
dariau ne todėl, kad ji prašydavo, o bijojau pati: jei-
gu darytų kra tą, pas mane rastų. Mat nelabai senas
buvo faktas, kaip į kalėjimą buvo pasodintas pažįs-
tamas, tuomet dar slaptas poetas Gintautas Ieš-
mantas, dirbęs „Komjaunimo tiesos” laikraš čio re-
dakcijoje ir ten net buvęs Ko munistų partijos kuo-
pelės sekretorius. Jis buvo suimtas už antitarybinius
eilėraščius. Buvo įskųstas arti mo žmogaus, nes,
buvo kalbama, kad KGB-istai, įėję į butą, nuėjo tie-
siai prie darbo stalo ir atidarė būtent tą stalčių, ku-
riame gulėjo juos dominę rankraščiai.

Aš ir pati matau, kad nebuvau jokia didvyrė, nes
neturėjau disidentams būdingų savybių, pirmiausia
– drąsos. Jei likimas būtų suvedęs su šiais žmonėmis,
galbūt jų aplinkoje būčiau buvusi drąsesnė. Bet ne-
suve dė. Su vienu laisvu žmogumi epizodiškai buvau
susidūrusi, ir pagal jį galiu spręsti, koks turėjo būti
žmogus, kad išsilaikytų priešiškoje ap lin koje. Kie-
tas. Kartą sumaniau para šyti apybraižą apie dar
Smetonos laikų scenografą Liudą Truikį, prieš kari-
nės operos primadonos Marijo nos Rakauskaitės
vyrą. Bet mūsų su sitikimas buvo nesėkmingas, ir
apybraižos aš neparašiau. O buvo taip. Palangoje
vyko dailininkų pleneras. „Literatūros ir meno” sa-
vaitraštis mane, tuomet jau „laisvą meninin kę”, pa-

siuntė parašyti keletą reportažų iš to
renginio. Ten buvo susirin kę daug to
meto žymių dailininkų, tarp jų buvo ir
tikrai talentingų, netarnavusių sovie-
tinei konjunktū rai. Manau, visuose
kūrybiniuose sluoksniuose buvo pro-
tingų žmonių, kurie ne tik toleravo ki-
tamanius, laisvuosius, bet ir stengėsi
jiems pa dėti išsilaikyti. Matyt, tokiu
būdu į plenerą buvo pakviestas ir tylus
disi dentas Liudas Truikys, tuomet jau

solidaus amžiaus ir neseniai prileistas Vilniaus
operos ir baleto teatre sukurti „Aidos” operos sce-
nografiją.

Nuvykusi į plenerą suplanavau tokį ėjimą: pra-
džioje parašysiu porą apybraižų apie valdžiai pri-
imtinus ir „idėjiškai tvirtus” dailininkus, kad už-
sirekomenduočiau ir užmigdyčiau cenzorių budru-
mą, o paskui parašysiu keletą apybraižų apie tikrus
dai lininkus. Taigi pirmasis rašinėlis buvo iš vieno
kultūros pareigūno žmo nos, taip pat dailininkės ru-
sės dirbtuvės, kitas – reportažėlis apie vie tinės
reikšmės dailininką, kuris tapė gamtos vaizdus. Ir
tada nuspren džiau imtis Liudo Truikio. Specialiai
pokalbį atidėjau ne plenero metui, bet susitariau su
juo, kad atvyksiu į Kauną, prieš tai apsiskaičiusi, pa-
si ruo šusi, ir driokstelsiu apybraižą kaip reikiant.
Apie jo erudiciją buvau girdėjusi iš dailėtyrininkų,
kurių nuo  monę vertinau, ir mačiusi jonuostabiai de-
koruotą „Aidos” operą, kurios scenografija tiesiog
sukrėtė.

Nuvažiavau į Kauną, pasibeldžiau į Liudo Trui-
kio namo duris netoli Ąžuolyno. Į butą šeimininkas
įsileido. Tuo metu jis turėjo viešnią. Pus valandį gė-
rėm arbatą jos draugijoje. Kai ji išėjo, norėjau pra-
dėti pašne kesį, bet dailininkas man rėžė: „Pati esi
Maskvos agentė”! Aš taip ir suakmenėjau... bet nie-
ko jam neatsakiau. Kadangi jis skelbėsi esąs jogas,
– kambaryje buvo apstu Budos statu lėlių, – pagal-
vojau, kad jogas turėtų žinoti – jausti tiesą. Supra-
tau, kad jį sunervino kaip tik tą savaitgalį pasi rodęs
reportažas iš rusės dirbtuvės. Nevalingai per skruos-
tus tekėjo aša ros, nors paprastai ašaroju tik iš sen-
timentalumo. Apsirengiau ir išėjau...

Buvo dar vienas bandymas už megzti ryšį su lais-
vu nuo okupacijos žmogumi – buvusiu prieškario už-
sie nio reikalų ministru Juozu Urbšiu. Mat mes su
vyru archeologu Algirdu Girininku rinkome me-
džiagą apie vieną pirmųjų Lietuvos archeologų
Tadą Daugirdą. Kažkokių sąlyčio taš kų su juo turėjo
ir J. Urbšys, bet jis, pakalbintas telefonu, demonst-
ra ty viai atsisakė bendrauti su mumis. Tie sa, mes ne-
turėjome kitų – nepriklausomų žmonių rekomen-
dacijos.

Tai tokia buvo ta mūsų laisvė, sudėtinga, dau-
giasluoksnė, o mes – su skaldyti, vienas kitu nepa-
sitikintys. Moralas sako – po vieną virbą šluo tą per-
laužti lengva... Ačiū Die vui, kad atėjo diena, kai vėl
tapome tauta.

Netikėtai internete užtikau po-
litiko ir filosofo Romualdo Ozo-
lo, da bar jau mirusio, mintis,

pasakytas etno logo Norberto Vėliaus,
irgi anks ti mirusio, 75 metų minėjime:
„Paste biu atkaklią ir vis stiprėjančią
tendenciją menkinti okupacijos metais
sukauptą mūsų dvasinę patirtį. Gir di,
tai uždaros, nuo pasaulio izoliuotos tau-
tos patirtis. Tarsi uždara ar už daryta
tauta negyventų ir negalėtų mąstyti apie savo
likimą. Norbertas Vė lius yra vienas iš ryš-
kiausių pa vyzdžių, kokias fundamentalijas gali su-
kurti tegul ir nelaisvėn paimtas, bet vidujai laisvas
žmogus”. 

Su viena mintimi – kad yra tendencija „men-
kinti okupacijos metais sukauptą mūsų dvasinę pa-
tirtį”, nesutinku. Jeigu filosofas turėjo gal voje tokius
dalykus, kaip Žaliojo tilto balvonai Vilniuje, t. y., so-
vietiniai trafaretai, kurie neseniai buvo nukelti, tada
taip, didelė dalis tautos mano, kad tokia dvasia nie-
ko verta, bet Nor berto Vėliaus ir į jį panašių tikrai
niekas nemenkina, atvirkščiai – tęsia jų darbus. Juk
lituanistika kaip tik ir suklestėjo sovietiniais metais,
ir tai buvo tam tikras protestas ir bandymas išsi-
veržti iš uždaros erdvės. Tais laikais iškilo tokios pa-
vardės kaip prof. Jonas Kazlauskas, akad. Zigmas
Zinkevičius, prof. Vytautas Mažiulis ir kt. Lietuva
buvo tapusi baltistikos centru. Kodėl sovietai tokius
dalykus toleravo, reiktų specialių tyrimų, o kokių ar-
gumentų reikėjo, kad lituanistikos mokslas nebūtų
užgniaužtas, galėtų papasakoti tik patys moksli-
ninkai. Bet būta ir susidorojimų. Kol viskas vyko vi-
duje, virė, sakytu me, savo sultyse, buvo toleruojama,
bet štai kai vienas Amerikos universitetas pakvie-
tė skaityti paskaitų prof. Joną Kazlauską, jis buvo
nužu dytas. Nužudytas, matyt, todėl, kad kitokiu
būdu nebuvo galima proceso sustabdyti, nes jame da-
lyvavo Vaka rai. Viešai sovietai negalėjo pasakyti –
ne, Kazlausko mes neišleisime, nes jis išgarsins kaž-
kokius lietuvius su kažkokia lietuvių kalba. Kaip pri-
simename, profesoriaus Kazlausko kū nas buvo ras-
tas Neries upėje. Oficia liai nieko neaiškinta, tik pra-
nešta apie mirtį ir paskleistas gandas, kad jis, pa-
gautas depresijos, persidirbęs, pats nusiskandino. Ži-
noma, nesąmonė. Žmogus tuo metu buvo dva si niame
pakilime, – juk neįtikėtinas dalykas tuo metu su-
laukti Vakarų pripažinimo. Jau ir dokumentai išvy -
kimui buvo baigiami tvarkyti. Bėda tik ta, kad ši tra-
gedija negalėjo įvykti be lietuvių, gal net pavydžių
kolegų dalyvavimo, skundimo ir sekimo. Bū tų įdo-
mu patyrinėti šią istoriją. 

Analogiškas atvejis dabar atsitiko Rusijoje,
kur melo tradicijos tęsiamos. Vladimirui Putinui pa-
siuntus į Siriją karius, po mėnesio vienas buvo par-
vežtas karste. Oficialus pranešimas sakė, kad vai-
kinas nusižudė ne va dėl nelaimingos meilės, nors jo
draugai, kiti kariai tvirtina, kad jis iki paskutinės
dienos tryško optimizmu, o artimieji atidarę kars-
tą rado sumaitotą jo kūną – keliose vietose pramuštą
kaukolę ir iki juosmens perskeltą kūną.

Kitai filosofo R. Ozolo minčiai – apie nelaisvėn
paimtą, bet vidujai laisvą žmogų pritariu. Išties tai
gera mintis, kuri jaudina iki širdies gelmių, nes lei-
džia geriau galvoti apie anų laikų visuomenę, o ir
save. Nežinau, kaip jautėsi tuomet tie, kurie sovie-
tiniais metais užėmė aukštus postus, – vargu, ar jie
jautėsi laisvi. Bet tie, kurie nebuvo niekuo įsipa-
reigoję, išties galėjo būti laisvi. O kad buvo laisvų
žmonių, tai tikra tiesa, kitaip nebūtų įvykusi Kovo
11-oji. Reikėjo tik žiežirbos, kad laisvės troškimas įsi-
liepsnotų.

Savotiška, žinoma, tuomet buvo ta mūsų laisvė.
Pvz., mano tėvas, nors nebuvo joks viršininkas, ei-
linis specialistas – kolūkio veterinarijos gydytojas,
bet nenorėdamas, kad kas nors kolūkyje žinotų, jog
jis yra praktikuojantis katalikas, kartą per me tus va-
žiuodavo į Rygą, kad atliktų me tinę išpažintį. Taip
jis bandė susi kurti tam tikrą savo dvasios laisvę.
Rašė dienoraštį, kuriame politikavo. Netyčia buvau
užtikusi ant mūsų na mo aukšto slaptavietę, kurio-
je buvo albumas su jo antitarybiniais samprotavi-
mais. Gaila, kad prieš mirtį jis tą albumą sunaiki-
no. Bet jo tėviškėje giminės kartkartėmis kurioje
nors keistoje vietoje ir po mirties rasdavo visokių jo
paslėptų raštų. Išsigandę giminaičiai tuos raštus nai-
kindavo, man teko matyti tik vieną lapuką, ku ria me
pirmą kartą pamačiau tokią są voką kaip „raudo-
nasis teroras”. 

Aš pati, pasirinkusi gana politizuotą žurnalis-
to duoną, bandžiau slėptis po kultūros temomis. Bet
vidinis cenzorius vis tiek budėjo. Nelabai didžiuo-
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Uždarytos tautos 
laisvė
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Taline pristatytas pirmasis estų–lietuvių kalbų žodynas

Lietuvos ambasadoje Taline lapkričio 6 dieną pristatytas pirmasis estų–lietuvių kalbų žodynas, kurį sudaro
5000 žodžių.

Sveikindamas renginio dalyvius, Lietuvos ambasadorius Estijoje Neilas Tankevičius sakė, kad atsiradus šiam
žodynui, mūsų šalyse bus lengviau mokytis estų ir lietuvių kalbų, o šio projekto sėkmė gali paskatinti ne tik naujus
filologijos ir literatūros darbus, bet ir dvišalių santykių plėtrą kitose srityse.

Šio reikšmingo leidinio autorės – Tartu universiteto lietuvių kalbos ir kultūros lektorė Tiina Kattel, Giedrė Priks
ir Reda Šmitaitė. Leidinio redaktorė – Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorė Joana
Pribušauskaitė. Projekto vadovė Tartu universitete – estų kalbos ir bendrosios lingvistikos instituto profesorė
Birutė Klaas-Lang, Vilniaus universitete – Lituanistinių studijų katedros vedėja Loreta Vilkienė.

Žodyno rengimo ir leidybos darbai buvo viena iš Vilniaus universiteto 2012–2015 m. vykdyto projekto „Lietuva
čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” veiklų. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis. Į projekto veiklas buvo įtraukta 16 lituanistikos (baltistikos) centrų iš įvairių Europos
šalių ir JAV.

URM info ir nuotr.
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TELKINIAI

2015 m. „Derliaus pietūs”
Gardūs pietūs, smagios dai nos, paslaugus jaunimas ir dėkingumas

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Organizacijos „Vaiko vartai į moks lą” rudens lėšų tel-
kimo rengi nys „Derliaus pietūs” jau įsitvirtino Čika-
gos apylinkių renginių kalendoriuje. Vos pasibaigus
vasarai buvo tei  raujamasi, kada ir kur bus galima įsi-
gyti „Derliaus pietų” bilietų. Orga ni zacijos nariai ir rė-
mėjai į spalio 25 d. Pasaulio lietuvių centro (Lemonte)
didžiojoje salėje vykusius pietus su kvietė savo gi-
mines bei draugus, iš toliausiai atvyko viešnia iš Kau-
no. 

Pietų vedėja, organizacijos valdybos narė Rasa
Avižienis sveikino at vy kusius į šešioliktuosius
„Derliaus pietus” tą nuostabią, rudens spalvo -

mis papuoštą ir Dievo dovanotą die ną. Ji priminė or-
ganizacijos tikslą – padėti sunkumus šeimoje išgy-
venan tiems vaikams Lietuvoje, sudarant palankias
sąlygas mokymuisi ir as me nybės ugdymui. Orga-
nizacijos 11 remiamų pomokyklinių dienos centrų
Lietuvoje kasmet lanko apie 300 vaikų ir jaunuolių.
Centruose likimo nuskriausti vaikai randa meilę,
globą ir auklėjimą. Per mokslą jie kuria sa vo ateitį
ir randa sau vietą visuome nėje. Per meilę jie tam-
pa gerais, do rais žmonėmis, mūsų tėvynės Lietu vos
piliečiais. Ji priminė dalyviams, kad artėja Vėlinės,
kai prisimename artimuosius, išėjusius anapus. Ar-
tėja ir Padėkos diena. Smagu, kai nerei kia rūpintis
dovanomis, o svarbiau – pareikšti padėką, parody-
ti dėkingu mą už artimuosius, už gyvenimo gė ry bes
ir džiaugsmus.

Dėkingumą org. „Vaiko vartai į mokslą” pa-
reiškė kiekvienam pietų da lyviui, o ypač buvo pa-
gerbtos dvi rėmėjos. Rasa Šarauskienė į „Der liaus

pietus” sukvietė gražų būrį sve čių, kurie susėdo prie
ilgo stalo. Jos ir draugių „kavutės klubas”, rinkda-
vęsis ne tik gerti kavutės ir šnekučiuotis, per pra-
ėjusius metus organizacijos iždą papildė 900 dol.
auka. Pietuo se dalyvavo ir Laima Trinkūnienė,
pirmoji organizacijos aukotoja, ku rios dosni 500 dol.
auka sudarė organizacijos iždo pradžią.

„Derliaus pietuose” dalyvavo LR gen. konsulas
Čikagoje Marijus Gu dy nas su žmona Gintarija ir
gražia šeimyna. Taręs žodį M. Gudynas pa dėkojo org.
„Vaiko vartai į mokslą” už darbus bei pastangas pa-
dėti rizi kos šeimų prieaugliui Lietuvoje. Jis prisi-
minė pagerbimo pietus Čikagos žydų bendruome-
nėje, kur jam teko da lyvauti. Buvo pagerbta mote-
ris, ku  ri kuklindamasi sakė, kad ji net nežino, už ką
buvo apdovanojama. O jai buvo atsakyta, kad ji dir-
bo gerus, savanoriškus darbus jų neatsisakydama,
kai buvo kviečiama. Jūs ne mokate pasakyti „ne”, –
jai buvo pri minta. Konsulas, dalindamasis šiuo
epizodu, norėjo pastebėti gražų pasiaukojimą, ma-
tomą ir lietuvių labda ros organizacijose, tokiose kaip
org. „Vaiko vartai į mokslą”.

Panašų sentimentą prieš valgį Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos administratorius kun. Algis Baniu-
lis, SJ, išreiškė savo maldoje, primindamas, kad su-
sirūpinimas kitais – tai Dievo pamoka: „Iš tiesų sa-
kau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų ma-
žiausių mano brolių, man padarė te” (pgl. Job 29,15–
16)...

„Derliaus pietus” praturtino trum pa muzikinė
programa, dainos iš šią vasarą vykusios X Dainų
šventės repertuaro, kurią atliko Pal. Jur gio Matu-
laičio vaikų choras „Vytu rys”. Per trisdešimt jaunų
choristų, parafrazuojant vienos atliktos dainos žo-
džius, tikrai pajuto ritmą savo šir dyse („Ritmas šir-
dy manoj”). Padėka chorui, jos energingam dirigentui
Dariui Polikaičiui bei talentingam akompaniatoriui

Martynui Matučiui. Pa-
garba ir jaunų choristų
tėveliams, juos atvežu-
siems į šį chorui neeilinį
koncertą. Šiek tiek vė-
liau jauni ateitininkai,
lydint smuikams ir gita-
rai, vedė linksmą pasi-
dainavimą su pietų da-
lyviais. Su daina „Buvo
gera gaspa dinė” visi pa-
gerbė skanių pietų šei-
mi ninkę Zitą Kušeliaus-
kienę, kuri buvo apdo-
vanota dar ir gėlėmis.

Popietės vedėja pa-
sidalijo minti mis apie
tai, kad galime džiaugtis
mū sų išeivijos jaunimu.
Praėjusią va sarą pen-
kioliktus metus organi-
zacijos paruošti savano-

riai Lietuvoje dirbo ir draugavo su centrų vai ku čiais.
Šiemet jų buvo penkiolika! Kai kurie iš jų kaip tik
buvo tie paslaugūs savanoriai, kurie per „Derliaus
pie tus” nešiojo maistą ant stalų. Tai kun. Alfonso Lip-
niūno ir prez. Alek sandro Stulginskio moksleivių at-
eitininkų kuopos nariai, koordinuojami globėjo
Jono Čyvo, energingai patarnavo prie stalų, juos pa-

dengė ir nuėmė, nešiojo maistą (padėka ir į tal ką įsi-
jungusiems J. Daumanto-P. Die lininkaičio jaun.
kuopos ateiti nin kams).

Kai kuriems nusipirkusiems lo terijos bilietus nu-
sišypsojo laimė, ir jie į namus parsinešė organizacijos
narių paaukotus gėrybių krepšius, skanius tortus ir
gražias orchidėjas. Kaip smagu, kad prie bilietų trau-
kimo ir išdalinimo laimingiesiems lai mėtojams pri-
sidėjo jauni savanoriai talkininkai, tarp jų – konsulo
M. Gu dyno šeimos jaunimas. 

Malonu iš pietų dalyvių buvo iš girsti kompli-
mentų apie labai skanų šeimininkės Zitos Kuše-
liauskienės pa ruoštą maistą. Viena valdybos na rė
sakė: „Dar vis džiaugiuosi prisiminusi ‘Derliaus pie-
tus’. Ypač didelį įspū dį visiems, su kuriais teko kal-
 bėtis, paliko jaunimo paslaugumas, atidumas bei
mandagumas pietų dalyviams-rėmėjams. Žinoma,
puiki buvo ir ‘Vyturio’ programa, akompaniatorius
ir vadovas!” O viena mama prisipažino, kad jos jau-
nimas, žadė jęs padėti tik padengti stalus ir grįžti
namo prie namų darbų ruošos (prieš vėliau vyk-
siančią lietuvių tautinių šokių grupės repeticiją), už-
sikrėtė sa vanoriško darbo liga ir motinai pra nešė,
kad nori likti nešioti maisto per pietus ir padėti nu-
imti stalus…

Popietės vedėja Rasa Avižienis už siminė, kad dė-
kingumas pagerina sveikatą, stiprina imuninę sis-
temą, mažina galvos skausmą ir stresą, ge rina sme-
genų veiklą, ilgina gyveni mą, suteikia laimės pojū-
tį… 

„Derliaus pietų” rengėjai turėjo kuo džiaugtis ir
ką švęsti, – prabėgo dar vieneri sėkmingo darbo me-
tai. Pietų rengėjai jautė dėkingumą gausiai susi-
rinkusiems brangiems organizacijos nariams, rė-
mėjams ir bičiuliams, nes be visų paramos organi-
zacijos darbas būtų neįmanomas. 

Po programos, dainų, atsisveiki ni mo žodžių ir
padėkų svečiai dar šnekučiavosi ir skirstėsi namo ne-
 sku bėdami. Pakilia nuotaika prabėgo dar vienas org.
„Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo renginys. Tačiau
darbas Lietuvos rizikos grupės vaikų labui dar ne-
baigtas. Iki pasimatymo kitame lėšų telkimo rengi-
nyje…

Vaikų choras ,,Vyturys”, diriguojamas Dariaus Polikaičio, atliko kūrinių iš X Dainų šventės repertuaro.

Jaunieji ateitininkai įtraukė visus į linksmą pasidainavimą. 

Gėlėmis apdovanota skanių pietų šeimininkė Zita Kušeliauskienė. Dainos Čyvienės nuotraukos
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REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kas nauja ir gera vyksta buvusioje Šv. An-
tano parapijoje Detroit, MI? 

Sekmadienį, lapkričio 1 d., tai yra
Visų Šventųjų dieną, skersai gat vės
esanti „Southwest Housing Solu tions”
(Detroit vietinė nesiekianti pelno or-
ganizacija, kuri buvo atida ryta 2006 m.
gruodžio  7 d., ir buvu sieji Lietuvių na-
mai, kurie užsidarė 1990 m. ir nebuvo
naudojami apie 15 m.), nupirkę buvu-
sius Šv. Antano pa rapijos bažnyčios ir
klebonijos pastatus, atidarė „All Saints
Literacy Cen ter”. 

Skaitytojams pateikiame truputį istorijos
apie buvusią Šv. Antano parapiją.

Šv. Antano lietuvių bažnyčia
įsteig ta 1923 m. Pirmasis parapijos
kle bonas buvo dr. kun. Ignas Borei šius
(iki mirties 1959 m.), Lietuvos vyčių 102
kuopos steigėjas (1923 m.) bei šios or-
ganizacijos centro valdybos dvasios
vedlys (1923–1924 m.). Po to klebonavo
kun. J. Walter Stanie vich (1960–1970
m.), administratorius – kun. Kazi-
mieras Simanavičius (Si maitis)
(1970–1979 m.), kun. Alfonsas Babonas
(1979–2009 m.). Kun. Ričar das Repšys
tarnauti Šv. Antano parapijoje buvo pa-
skirtas po klebono kun. A. Babono grį-
žimo į Lietuvą 2009 m. Deja, jis neti-
kėtai nuskendo St. Claire ežere, St.
Claire Shore, MI. Po to buvo paskirtas
kun. Gintaras A. Jonikas, abiejų pa-
rapijų administratorius ir vėliau –
klebonas iki šios parapijos uždarymo
2013 m. birželio 23 d. ir susijungimo su
Dievo Apvaizdos pa rapija 2013 m. bir-
želio 30 d. 

Daugelio lietuvių tėvelių ir sene-
 lių pirmieji žingsniai šio krašto reli-
giniame ir kultūriniame gyvenime
prasidėjo Šv. Antano lietuvių parapi-
joje. Veikė bendrojo lavinimo mokyk-
la ir šeštadieninė lituanistinė mo-
kykla. Anais laikais bendrojo lavinimo
mokyklą lankė ir meksikiečių kilmės
vaikai. Jie čia išmoko ne tik anglų kal-
bos, bet ir po kelis žodžius lietuviškai.
Taip pat čia aktyviai reiškėsi daug lie-
tuviškų organizacijų. Vyko krikštynos,
pirmoji komunija, vestuvės ir laido-
tuvės. Visuomet buvo prisimenami
parapijos steigėjai, ku nigai, vargoni-
ninkai, vienuolės, ren ginių organiza-
toriai, mokytojai. 

Deja, laikas bėga, gyvenimas kei-
 čiasi, ir mes visi turime prisiderinti. 

„Southwest Housing Solutions”
atnaujino pastatą, pagražino jį ir dabar
jis jau vėl atidarytas publikai. Atnau-
jintame Šv. Antano parapijos bažny-

Buvusiai Šv. Antano parapijai įkvėptas naujas gyvenimas

čios pastate patalpas nuomojasi vers-
lai, kontoros, „Zumba” mankštos kla-
sės ir „Vista Partnership” agentūra,
kuriai vadovauja Dan Peterson. Salė
nuomojama įvairioms progoms: susi-
rinkimams, baliams, šventėms. Bir-
želio mėn. pastate buvo įrengtas kel-
tuvas/liftas. Pačioje bažnyčioje dabar
– salė, kuri naudojama susirin kimams,
koncertams, mokslo baigimo šven-
tėms ir kitoms įvairioms progoms.

Klebonija išnuomota „Repair the
World” labdaros organizacijai, kuri
stengiasi padėti šio rajono/šios ben-
druomenės žmonėms buityje. Klebo ni-
joje šiuo metu gyvena 6–8 nuominin-
kai. Šių eilučių autorė užkalbino Dan
Peterson, „Vista Partnership” agen-
tūros direktorių. Jis sakė, kad per pa-
staruosius keturis mėnesius, nuo bir-
želio pradžios iki spalio pabaigos, pa-
rapijos pastate apsilankė net 4 000
žmonių! „Southwest Housing Solu-
tions” kompanija stengiasi išlai kyti at-
mintį, kad čia veikė Šv. Antano para-
pija. Todėl pirmojo aukšto koridoriu-
je ir buvusioje bažnyčioje pali ko kele-
tą bažnyčios suolų. Dar yra likę dveji
mažesni vargonai. D. Peter son kvietė
buvusius Šv. Antano parapijiečius ap-
silankyti ir pamatyti, kaip gražiai vis-
kas tvarkoma ir kaip atgaivintas šis
šeimyniškas rajonas. O taip pat kvie-
tė naudoti patalpas susirinkimams ar
šventėms. 

„All Saints Literacy Center” ofi-
cialiai atidarė centro direktorius Ro ger
J. Frank. Jis padėkojo seselei vie nuolei
Mary Hemmen, kuri vadovauja cent-
rui. O vienuolė seselė M. Hem men
priklauso „Adrian Dominican Sisters”
kongregacijai. Šią raštingumo prog-

ramą ir centrą remia „Domi nican Rea
Literacy Corporation”. Centro tikslas
yra padėti žmonėms virš 18 m. išmok-
ti rašyti, skaityti, ma tematikos ir ang-
lų kalbos. Auklė tojai/mokytojai šiems
mokiniams sukuria jaukią aplinką,

kiekvienam mokiniui parengia indi-
vidualią mo kymosi programą pagal su-
gebėjimus. Centras veikia nuo 10 val.
r. iki 8 val.v., nuo pirmadienio iki  ket-
virtadienio. Šiuo metu 35 auklėtojai
moko 35 mokinius. Jų tikslas – padi-
dinti mokinių pasitikėjimą savimi,
patobulinti jų skaitymo ir matematikos
suge bė jimus, išmokyti juos tvarkyti fi-
nansus ir dirbti su kompiuteriu. Taip
pat ruošia GED egzaminui. Šiam ra-
jonui programa yra labai svarbi.

Po atidarymo vyko kultūrinė prog-
rama, kurią atliko vietiniai muzi-
 kantai ir patys „Southwest Housing So-
lution”, „Vista Partnership” ir „All
Saints Literacy Center” žmonės bei sa-

vanoriai. Kadangi „All Saints Lite-
 racy Center” buvo atidarytas sekma-
dienį, lapkričio 1 d., Visų Šventųjų
proga, pirma daina buvo „When the
Saints Come Marching In.” Dalyviai
kartu dainavo, plojo ir net žygiavo.

Buvo dainuojamos kitos dainos anglų
ir ispanų kalbomis, vyko „Zumbos”
mankštos pratimai. Buvo renkamos ge-
ros valios aukos padėti išlaikyti naująjį
centrą. 

„All Saints Literacy Center” ati-
daryme dalyvavo arti 100 apylin kės
verslininkų, kaimynų, savanorių bei
buvusi Šv. Antano parapijos parapijietė
– šių eilučių autorė. 

Po patalpų lankymo ir progra mos
prie lengvų užkandžių vyko ma lonus
pabendravimas. 

Dar skaudu ir liūdna, kad Šv. An-
tano parapija užsidarė, bet džiugu ži-
noti ir stebėti, kad šiuose pastatuose
daromi geri darbai.

Atidarymo programa buvusioje bažnyčioje. Dalyviai žygiuoja su  ,,When the Saints Come Marching in” daina. 
R. Švobienės nuotraukos

Informacinis stalas.

Buvusioje salėje dabar įsikūręs  ,,All Saints Literacy Center”.  Kur anksčiau buvo scena, dabar – kompiuterių kambarys.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Nors iki Kalėdų dar daug laiko, tačiau či-
kagiečiams tikras muzikinių dovanų
maratonas prasidės jau lapkričio vidu-
ryje. 2015 metais, minint Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-metį ir
pažymint Tarmių me tus, Lietuvos kom-
pozitorių sąjunga paruošė puikią do-
vaną – šiuolaikinių lietuvių kompozi-
torių kūrinių pynę ,,Lietuviškos muzikos
karpiniai”, pa įvairintą muzikos atlikėjų,
vaizdo ir garso menininkų improviza-
cijomis. Šis puikus koncertas, jau skam-
bėjęs ne vienoje salėje Lietuvoje, Bos-
tone ir New Yorke, lapkričio 13 d. 7 val.
v. džiugins išrankiausius muzikos my-
 lė tojus Čikagoje. 

Šeši lietuvių kompozitoriai, pa si-
telkę skirtingų Lietuvos etninių
re gionų muzikinį folklorą, aran-

žavo, per kūrė atpažįstamas ir negir-
dėtas, šmaikščias ir liūdnas lietuvių
liau dies dainas arba savitai interpre-
tavo mu zikinio folkloro elementus.
Pro gra moje skamba lietuvių liaudies
dai nos pagal Joną Jurkūną, Zitą Bru-
 žaitę, Bronių Kutavičių, Vidmantą Bar-
tulį, Algirdą Klovą ir Giedrių Kupre-
vičių. Tarmių metams skiriamas ne-
tradicinis vakaras, kuriame lietuvių
bei Vakarų Europos profesionalioji
muzika jungsis su lietuvių folkloro ir
improvizacinio meno tra dicijomis.

Programą atliks dainininkė Rita
Mačiliūnaitė-Dočkuvienė, birbyni nin-
 kas Egidijus Ališauskas, Čiurlio nio
kvartetas: Jonas Tankevičius (I smui-
kas), Darius Dikšaitis (II smui kas),
Gediminas Dačinskas (altas), Saulius
Lipčius (violončelė) ir Ma rius Salynas
(elektronika). Video menininkas Gin-
tautas Velykis kiek vienai kompozicijai
pritaikė vizuali zaciją su karpinių frag-

mentais, in dustriniais ar lietuviško
kaimo vaizdais. Gyvo muzikavimo,
šiuolaikinių garso ir vaizdo technolo-
gijų pagalba įamžinami tirpstantys
lietuviškos ta patybės simboliai. 

Vien pagalvojus, kad JAV lie tu-
 viams koncertuos garsusis Čiurlio nio
kvartetas, apima džiaugsmas. Pa si-
klausyti šio kvarteto grojimo atei na di-
džiausi muzikos mylėtojai. „Klau syto -
jai buvo pakerėti idealiai to lygaus visų
instrumentų skambesio. Temos kon-
tūrai, veržli linija, ga jus ritmas ir tem-
pas, garso efektai – visa tai buvo eks -
presyviai perteikta skoningu stiliu-
mi. Mes tiesiog stebė jomės garso spal-
vų prabanga. Tokius subtilius atspal-
vius gali išgauti tik talentingų artistų
rankos!”; „Čiurlio nio kvartetas – tai
bent! Susigrojimas nepriekaištingas, o
interpretacijos – nuoširdžios ir nepa-
prastai tikslios. Koncertas buvo nuo-
stabus” – tokio mis ir panašiomis cita-
tomis mirgėjo Vengrijos („Magyar Hír-
lap”), Norve gijos („Bergens Tidende”)
laikraščiai po Čiurlionio kvarteto gast-
rolių šiose šalyse. Susibūręs 1968 me-
tais Čiur lionio kvartetas tebegarsėja

kaip išradingas ir tech-
niškai pažangus kolek-
tyvas. 1990 m. Čiurlio-
nio kvar tetui pirma-
jam iš mūsų šalies me-
 nininkų buvo suteik-
tas aukščiausias apdo-
vanojimas – Lietuvos
nacionali nė kultūros
ir meno premija.  Su
koncertais išvažinėję
visą Europą, muzi kan-
tai ne pirmą kartą at-
vyksta ir į JAV. 2008 m.
lapkričio 28 d. Čiurlio-
nio kvartetas su daini-
ninku Andriumi Ma-
montovu koncertavo ir
Čikagoje, ,,Park West”
koncertų salėje. Pasta-
 rai siais metais an-
samblis dalyvauja ori-
ginaliuose klasikos ir
džiazo projektuose. 

Negali nepaminėti
ir programos atlikėjos
kompozitorės Ritos
Mačiliū naitės-Dočku-
vienės. Taip, taip –
kompozitorės, kurios
kamerinė ir elektro a-
kustinė muzika skam-
ba įvairiuose Lietuvos
ir užsienio festivaliuo-
se. R. Mačiliūnaitė-Doč-
kuvienė kasmet ak ty-
viai dalyvauja Natio-
nal Opera Asso ciation
šiuolaikinių operų fes-
tivalyje (jame atlikta
opera ,,Dviskai ta” buvo
apdovanota Lietuvos
kompozitorių sąjun-
gos). Rita ne tik kuria,
bet ir dainuoja. Kaip

vokalistė dalyvauja ,,Gaidos”, ,,Jaunos
muzikos”, ,,Su  grįžimų” festivaliuose.
Ji taip pat dirba pedagoginį darbą.
Tačiau mėgs tamiausias jos žanras – te-
atro muzika. Matyt, neatsitiktinai už
darbą teatre ji yra apdovanota net
dviem Auksiniais scenos kryžiais (už
mu ziką spektakliams ,,Smėlio žmo-
gus” ir ,,59’ online”, ,,W(o)men”, ,,Eu-
geni jus Oneginas”).

Dar vienas atlikėjas – birbyni nin-
 kas Egidijus Ališauskas. Tarptau tinio
konkurso laureatas E. Ališaus kas da-
lyvauja įvairiuose Lietuvos bei užsie-
nio festivaliuose, tarptautiniuo se pro-
jektuose Kolumbijoje, Vengrijo je, Ma-
laizijoje, Olandijoje, Estijoje, Latvijoje
ir kitose šalyse. Ryškiausi koncertai
Lietuvoje surengti Rygos nacionali-
nėje filharmonijoje su Ry gos pučia-
mųjų orkestru, Rygos ka me riniu or-
kestru, Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje su Nacionaliniu simfoniniu
orkestru. Bendradarbiau ja su žymiais
Lietuvos bei užsienio kompozitoriais
bei atlikėjais ir yra surengęs ne vieną
pasirodymą pres tižinėse koncertinėse
salėse.  E. Ali šauskas nuo 2007 metų

taip pat va dovauja Lietuvos kariuo-
menės orkes trui.

Lapkričio 13 d. 7 val. v. atlikėjai pa-
sirodys Jaunimo centre, o lapkri čio 15
d. 1 val. p. p. koncertuos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje. Čia bus at-
liekama visai kita programa. Klausy-
tojai išgirs Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio kūrinius, skambės šiuolai-
kinių kompozitorių kūriniai, pasimė-
gausime ir visiems gerai žinoma ilge-
singa Mykolo Kleo po Oginskio (1765–
1833) polonezo „Atsisveikinimas su
Tėvyne” melodija. Mat minime 250-
ąsias jo autoriaus gimimo metines, o
2015-ieji Lietuvos, Baltarusijos ir Len-
kijos prašymu yra UNESCO paskelbti
M. K. Oginskio – įtakingo Abiejų Tau-
tų Respublikos po litiko ir diplomato,
Lietuvos Di džio sios Kunigaikštystės iž-
dininko, – metais.

Įdomu tai, kad kartu su Čiur lionio
kvartetu Juozo Naujelio ,,Sva jonę”
galės atlikti visi styginiais grie žiantys
čikagiečiai. Smuikinin kė  Lin  da  Ve-
leckytė-Nussbaum sutiko su visais pa-
repetuoti savaitę prieš koncertą. Smui-
ku grosiantys vaikai į koncertą bus
įleidžiami nemokamai.  Dau giau apie
šį projektą galite sužinoti el. paštu: aud-
ryla@ameritech.net

Šių dviejų dienų viduryje – lapk-
ričio 14 d., šeštadienį –  5 val. p. p. Čiur-
 lionio galerijoje (5620 S. Clare mont
Ave., Chicago, IL 60636) meno mylėto-
jų laukia dar viena dovana – atidaroma
Lietuvos fotografų  Arūno Baltėno ir
Mindaugo Ažušilio foto gra fijų paroda
,,Lietuva. Dialogai apie vertybes”.
Apie Lietuvos foto grafiją kalbės šios

parodos kuratorė, VŠĮ ,,Kultūros me-
niu” direktorė Eglė Deltuvaitė. Muzi-
kinę programą ,,Liūd nos dainos” atliks
,,Lietuviškos muzikos karpinių” da-
lyviai Rita Ma čiliūnaitė-Dočkuvienė
(vokalas) ir Marius Salynas (gitara).

Visame šiame meno maratone da-
 lyvaus kartu su muzikantais at vyks-
 tantys kompozitoriai Zita Bru žaitė,
Marius Salynas bei Gintautas Velykis,
menininkas, kuris savo kū ry boje at-
randa ir pritaiko vis naujas vaizduo-
jamojo meno technikos rūšis. 

Koncertus rengia Lietuvos kom-
pozitorių sąjunga, remia LR kultūros
ministerija, Čikagoje talkina ,,Po an-
gelo sparnu” ir Čiurlionio galerija.
Parodos organizatoriai: VšĮ ,,Kultū -
ros meniu”, Lietuvos Respublikos am-
 basada JAV, LR kultūros atašė JAV
Evaldas Stankevičius; remia Lietu vos
kultūros ministerija ir  Lietuvos kul-
tūros taryba.

Kviečiame visus atvykti į rengi-
 nius. Bilietus galima įsigyti ,,Old Vilnius”,
Palaimintojo J. Matulaičio misijos rašti-
nėje, Čikagos lituanis tinėje mokykloje arba
užsisakyti tel. 773-578-0182.

Čiurlionio kvartetas: Gediminas Dačinskas (altas), Jonas Tankevičius (I smuikas), Saulius Lipčius (violon-
čelė), Darius Dikšaitis (II smuikas). Nuotraukos iš asmeninių atlikėjų albumų

Egidijus Ališauskas

Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė

Dovana Čikagos
meno mylėtojams
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius, susi-
tikęs su pirmą kartą Lietuvoje viešin-
čiu Kosovo vyriausybės vadovu Isa
Mustafa, aptarė Kosovo europinės in-
tegracijos siekius, vykdomas refor-
mas, dvišalių Lietuvos ir Kosovo san-
tykių plėtrą.

Ministras pabrėžė, kad Lietuva
nuosekliai remia Kosovo pasirinktą eu-
ropinį kelią, pasveikino spalio 27 die-
ną pasirašyto Stabilizacijos ir asocia-
cijos susitarimo ratifikavimą Kosovo
Asamblėjoje. Įsigaliojęs susitarimas
turės teigiamos įtakos Europos Są-
jungos (ES) ir Kosovo politiniams, eko-
nominiams ir prekybiniams ryšiams

bei padės šaliai įgyvendinti euroin-
tegracines reformas, reikalingas Ko-
sovo žmonėms. 

L. Linkevičius taip pat teigiamai
įvertino pažangą Belgrado ir Prištinos
aukšto lygio dialoge bei išreiškė įsiti-
kinimą, kad ji prisidės prie tolesnio Ser-
bijos ir Kosovo santykių normalizavi-
mo, stabilumo regione stiprinimo.

Lietuva yra pasirengusi pasida-
linti su Kosovu sėkminga savo ES in-
tegracijos reformų įgyvendinimo pa-
tirtimi įvairiose srityse. Lietuvos dip-
lomatijos vadovas išreiškė paramą
Kosovo siekiui dėl bevizio režimo su
ES, kai tik bus įgyvendintos visos nu-
statytos sąlygos. 

D. Britanija gali išstoti iš ES

Lietuva pritaria Kosovo eurointegracijos keliui

A. Carter: Rusija – grėsmė pasauliui

Londonas (Lrt.lt) – Didžiosios
Britanijos premjeras David Cameron
perspės Europos Sąjungos vadovus
dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš
bendrijos. Šį perspėjimą išsakys laiš-
ke Europos Vadovų Tarybos pirmi-
ninkui Donald Tusk, kuriame bus iš-
vardytos Jungtinės Karalystės siūlo-
mos reformos dėl naujų narystės są-
lygų.

Britanijos konservatoriai yra pa-
žadėję piliečiams iki 2017 metų su-
rengti referendumą dėl pasilikimo ar
išstojimo iš bendrijos.

D. Cameron anksčiau yra pareiš-
kęs, kad nori panaikinti įsipareigojimą
visados siekti vis glaudesnės sąjungos,
suteikti daugiau galių nacionalinėms
vyriausybėms ir apriboti pašalpas
migrantams.

Washingtonas (ELTA) – Jungti-
nių Valstijų gynybos sekretorius Ash-
ton Carter pareiškė, kad Rusija kelia
grėsmę tvarkai pasaulyje, priminęs
apie jos įsiveržimą į Ukrainą ir atsai-
nias kalbas branduolinių ginklų tema. 

Anot pareigūno, JAV gynybos ins-
titucijos ieško naujų, kūrybingų būdų
Rusijai atgrasyti ir apsaugoti JAV są-
jungininkes. A. Carter tvirtina, kad Ru-
sija savo veiksmais jūroje, ore, kosmose
ir kibernetinėje erdvėje meta rimtų iš-
šūkių. 

Jis taip pat apkaltino Rusiją ke-
liant problemų Europoje ir Artimuo-
siuose Rytuose. 

„Europoje Rusija jau pažeidė Uk-
rainos ir Gruzijos suverenitetą ir ak-
tyviai bando įbauginti Baltijos šalis.
Tuo metu Sirijoje Rusija į labai pavo-
jingą ugnį pila dar daugiau alyvos”, –
kalbėjo jis. Tokios A. Carter pastabos
yra, ko gero, pačios griežčiausios bu-
vusios JAV šaltojo karo varžovės at-
žvilgiu.

Vilnius (BNS)  – Seimo narė Dan-
gutė Mikutienė kreipėsi į Vyriausybę
ir Kultūros ministeriją dėl galimybės
Lentvario dvaro rūmus perimti vals-
tybės nuosavybėn.

Lentvario rūmai – išskirtinis neo -
gotikinio stiliaus dvaras. Šis objektas
nuo 2008 metų įtrauktas į Kultūros pa-
veldo objektų sąrašą ir juo
privalo rūpintis Kultūros pa-
veldo departamentas. Šiuo
metu dvaras yra apgailėtinos
būklės, apgriuvęs, apleistas,
langai išdaužyti, o rūmų
bokštai trupa ir yra avarinės
būklės. 

Pasak jos, reikia nedel-
siant imtis priemonių, kad
rūmai būtų perimti valsty-
bės žinion, skubiai pradėti
restauruoti. Lentvario dvarą
už skolas iš verslininko Lai-
mučio Pinkevičiaus yra per-
ėmęs SEB bankas.

Ekspertai anksčiau nu-
statė, kad dvaro turto vertė –
1,16 mln. eurų. Anot SEB,
kai nekilnojamojo turto kai-

nos buvo pasiekusios viršūnę, jis buvo
įkainotas 1,27 mln. eurų.

SEB bankas 2007 metais suteikė L.
Pinkevičiui 1,176 mln. eurų paskolą, ta-
čiau verslininkui nemokant įmokų,
2012-ųjų sausį bankas vienašališkai nu-
traukė sutartį ir kreipėsi į teismą dėl
priverstinio skolos išieškojimo.

Bus nacionalizuotas Lentvario dvaras?

Britanijos spauda apie Rusijos lėktuvo nelaimę

Protestai Rumunijoje tęsiasi 

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos dienraštis „The Indepen-
dent" straipsnyje apie Egipte nukritusį
Rusijos keleivinį lėktuvą skelbia, kad
Sharm el Sheikh oro uosto apsaugos
kamerų punktas nuolatos buvo palie-
kamas be priežiūros, o kameros, ku-
riomis  turėjo būti stebimi už keleivių
bagažą atsakingi darbuotojai ir dau-
guma stebėjimo kamerų šiame oro
uoste neveikia.  

Dienraštis „The Daily Express”,
paskelbė dar vieną nerimą keliančią ži-
nią: neva „Islamo valstybės" kovotojai
Sharm el Sheikh baruose, restora-
nuose ir viešbučiuose turi ištisą tink-

lą užsimaskavusių džihadistų. Dien-
raštis taip pat praneša, kad, žvalgybos
ekspertų nuomone, Rusijos lėktuvą
galėjo numušti Britanijos ekstremistai.
Britanijos šnipai teigia išgirdę džiha-
distus, kalbančius su Birminghamui ir
Londonui būdingais akcentais, kai šie
iškart po sprogimo džiaugėsi dėl lėk-
tuvo nelaimės. 

„The Sunday Times” skelbia prie-
šingą žvalgybos pareigūnų informa-
ciją: jie įtaria, kad lėktuvo katastrofą
suplanavo egiptietis dvasininkas, va-
dovaujantis „Islamo valstybės” atšakai
Egipte.

Bukareštas (Faktai.lt) – Praėjus
vos porai valandų po premjero Victor
Ponta atsistatydinimo, tūkstančiai
žmonių vėl patraukė į Bukarešto gat-
vėse vykstantį protesto žygį. Praneša-
ma, kad protesto akcijoje dalyvavo
apie 30 tūkst. žmonių, reikalaujančių
priešlaikinių rinkimų ir tolesnių po-
litinių reformų.

Prieš kelias dienas apie 20 tūkst.
protestuotojų užplūdo sostinės gatves,
jų pyktį sukėlė naktinio klubo gaisras,
nusinešęs 32 gyvybes. Televizijai V.

Ponta sakė tikėjęsis, kad jo atsistaty-
dinimas ,,patenkins žmones, išėjusius
į gatves".

Atsistatydino ir Bukarešto rajono,
kuriame kilo gaisras, meras bei šalies
vidaus reikalų ministras. Protesto ak-
cijos vyksta ir kituose šalies miestuo-
se. Protesto dalyviai skundžiasi vy-
riausybės korupcija ir prasta saugumo
priežiūra, jų teigimu, V. Ponta atsi-
statydinimas yra tik pati reformų pra-
džia.

Atpildo valanda Ukrainoje
Kijevas (15min.lt) – Ukrainos sau-

gumo tarnybos pranešė, kad buvusi ša-
lies teisingumo ministrė Aliona Lukaš
buvo sulaikyta dėl kaltinimų prisidė-
jus prie leidimo šaudyti į taikius pro-
testuotojus Maidano protestų metu. A.
Lukaš buvo sulaikyta Kijeve, vos grį-
žus iš Rusijos. Daugiau nei šimtas
žmonių buvo nužudyti Maidano aikš-
tėje 2014 metų vasario 18–20 dienomis.
Daugelio jų mirties priežastis – snai-

perių kulkos.
A. Lukaš išplatino pareiškimą,

kuriame teigia, kad jos susitikimas su
Ukrainos žvalgybos pareigūnais yra
savanoriškas, o ji pati sutinka ben-
dradarbiauti visais klausimais. Tei-
giama, kad ji kaltinama ir lėšų grobs-
tymu bei pasinaudojimu valdžia. A.
Lukaš buvo įtraukta ir į Europos Są-
jungos bei Kanados nepageidaujamų
asmenų sąrašą.

Siūlo minėti Nusikaltimų aukų dieną

W, Q, X bus nelietuviškose pavardėse?

Vilnius (BNS) – Teisingumo mi-
nistras Juozas Bernatonis siūlo vasa-
rio 22-ąją paskelbti Nusikaltimų aukų
diena. Jis parengė ir Seimo posėdžių
sekretoriate registravo atitinkamą At-
mintų dienų įstatymo pataisą.

Pasak ministro, vasario 22-oji kaip
Europos nusikaltimų aukų diena mi-
nima daugelyje Europos šalių. Ji pa-
žymima įvairiais renginiais, skirtais
nusikaltimų aukų apsaugos klausi-
mams.

„Europos Komisija atkreipia dė-
mesį, kad kiekvienais metais Europos
Sąjungoje nusikaltimo aukomis tampa

75 milijonai žmonių. Aukos negali
būti užmirštos, o piliečiai, tapę nusi-
kaltimo aukomis, nusipelno, kad su
jais būtų elgiamasi sąžiningai”, – pro-
jekto aiškinamajame rašte teigia J.
Bernatonis.

Anot jo, paskelbus šią atmintiną
dieną bus atkreiptas visuomenės dė-
mesys į nusikaltimų aukų apsaugos
problematiką, nusikaltimų aukų teises
bei būtinybę užtikrinti šių teisių įgy-
vendinimą.

Šiuo metu Atmintinų dienų įsta-
tyme 60 dienų paskelbtos atmintino-
mis.

Vilnius (alkas.lt) – Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje (VRK) apsilankę
iniciatyvinės grupės atstovai perdavė
surinktus parašų rinkimo lapus su
beveik 69 tūkst. surinktų parašų.

Iniciatyvinė grupė surinko 68 982
parašus. Preliminariais duomenimis,
keblumų dėl jų tikrumo neturėtų kilti,
tačiau VRK turės dvi savaites, kad
dalį jų patikrintų. Dar 252 parašai
buvo gauti elektroniniu būdu. Piliečių
įstatymų leidybos iniciatyvai įgyven-
dinti reikėjo surinkti 50 tūkst. parašų.

Iniciatyvinė grupė siekia pakeisti

dabar galiojančią Asmens tapatybės
kortelės ir paso įstatymo nuostatą,
kad „duomenys asmens tapatybės kor-
telėje ir pase įrašomi lietuviškais raš-
menimis, piliečio vardas (vardai) ir pa-
vardė – Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
vardų ir pavardžių rašymą asmens
dokumentuose, nustatyta tvarka”.

VRK pripažinus, kad iniciatoriai
surinko pakankamai piliečių parašų,
įstatymo pakeitimo projektą turės
svarstyti Seimas.

Protestų nenumalšimo premjero atsistatydinimas. EPA–ELTA nuotr.

Už skolas iš verslininko L. Pinkevičiaus atimtas Lent-
vario dvaras.                       K. Vanago / BFL nuotr.
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Lietuvos istorijos mylėtojų klubui 5-eri!
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Klubo istorija

Anot Algimanto Barniškio, vieno
iš būrelio steigėjų, veikla prasidėjo
Čikagoje, labai netikėtoj vietoj – prie
vargonų! Pasirodo, Brighton Parko
Nekalto Prasidėjimo parapijos lietu-
viai choristai per repeticijų pertraukas
pamėgo pasikalbėti istorijos, ir su ja su-
sįjusiomis, temomis. 

Keli entuziastai pasiryžo net rim-
tesnei veiklai ir jau 2009 metų rudenį
suorganizavo Venesuelos lietuvės, žur-
nalistės, senosios baltų praeities tyri-
nėtojos, Vilniaus pedagoginio univer-
siteto garbės daktarės, Jūratės Stat-
kutės de Rosales knygos ..Balts and
Goths” pristatymą. Įkvėpti jos pavyz-
džiu ir parodyta meile senajai mūsų
tautos istorijai, čikagiečiai istorijos mylėtojai ėmė
svarstyti galimybes susijungti glaudžiau į vieną
ratą. Susibūrus kartu būtų naudingiau ir maloniau
ieškoti įdomių Lietuvos istorinių faktų, dalintis is-
torijos naujienomis, dalyvauti diskusijose, aptari-
muose, gvildenti Lietuvos senovės bei nūdienos is-
torijos klausimus.

Veiklos pradžia
2009-tieji metai, minintys Lietuvos vardo tūks-

tantmetį ir 2010-tieji su Žalgirio mūšio 600 metų pa-
minėjimu davė tvirtą paspirtį istorijos mylėtojams
pradėti organizuotai veikti. 2010 metų lapkričio 7 d.
būrelis bendraminčių susirinkę parapijos salėje nu-
tarė, kad reikia pasinaudoti šiuolaikiniais komu-
nikacijos ir ryšių tinklais ir ratelį plėsti. Modernios
susirašinėjimo ir susižinojimo priemonės padėtų
pritraukti visame pasaulyje pasklidusius istorijos
mylėtojus.

Taip atsirado pirmoji istorijos mylėtojų grupė
internetinėje platformoje ,,Facebook” (FB). Šiuo
metu veikia net kelios panašios FB grupės, vieni-
jančios nemažą skaičių Lietuvos istorija besido-
minčių žmonių. Smagu, kad būrys plečiasi, veikla
aktyvėja, o FB erdvėje dalyviai-draugai gali apsi-
keisti mintimis kasdien.

Veiklūs istorijos mylėtojai 
Per trumpą laiką klubo nariai surengė keletą

paskaitų aktualiomis Lietuvos istorijos temomis,
rašė į spaudą, dalinosi šaltiniais ir knygomis, kar-
tu minėjo svarbias istorijos datas, diskutavo rūpi-
momis istorinėmis temomis, dalyvavo susitiki-
muose su istorikais tyrinėjančiais tautos istorines
paslaptis. Taip pat, patys rengė susitikimus, išvy-
kas. Šių metų vasarą lankėsi Bristol ,,Renaissance
Faire” Wisconsino valstijoje. Rugsėjo mėnesį ap-
lankė lietuviškus darželius International Garden
parke, Indianoje. Šių darželių puošmena – trys eg-

lės, mininčios pirmuosius Lietuvos prezidentus.
Klubo nariai prisidėjo prie berželio pasodinimo
darželyje ir padėjo rūtų puokštę, skintą netoli prez.
A. Smetonos eglės.

Šių metų spalio 25 dienos klubo suėjimas prasi-
dėjo dalyvavimu šv. Mišiose, pradėtomis iškilmingu
įnešimu Lietuvos valstybinių ir istorinių vėliavų. Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje nariai kartu meldėsi
už Amžinybėn išėjusius iškilius Lietuvos istorikus
bei visus istorikus, kurie vykdo mūsų tautos istorijos
tyrinėjimus. Po Mišių parapijos salėje prasidėjo po-
pietė, kurios pirmoji dalis buvo skirta Lietuvių
Bendruomenės reikalams. Dalyvavo klubo narys,
JAV LB Tarybos narys, Jonas Platakis, JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos pirmininkė Birutė Kairie-
nė ir jos vadovaujama valdyba. Dalyviai klausėsi
įspūdžių iš neseniai vykusios JAV LB Tarybos sesijos
Clevelande ir iš Pasaulio lietuvių suvažiavimo.

Antroji popietės dalis buvo skirta paminėti Lie-
tuvos istorijos mylėtojų klubo 5 metų sukaktį. Ska-
niu, žvakutėmis papuoštu tortu, susirinkusius vai-
šino aktyvi klubo narė Ligita Barniškienė. Klubo su-
sikūrimą trumpai apibūdino Algimantas Barniškis,
veikla pasidžiaugė Violeta Rutkauskienė, Vilija Va-
karytė raštu atsiuntė gražų sveikinimą. 

Įdomi paskaita
Po sukaktuvinės dalies buvo parodyta nufil-

muota paskaita, kuri jau vien savo sensacingu pa-
vadinimu žadėjo dalyvius ,,pavaišinti” istorinėmis
paslaptimis ir intrigomis. Paskaita ,,Karalių kriptos
atradimas, Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpimas” pri-
traukė didelį skaičių klausytojų. Visiems rūpėjo iš-
girsti naujausias žinias apie Vytauto Didžiojo palaikų
paieškas, tad laisvų vietų salėje buvo nedaug. Įrašo
paskaitininkas, Lietuvoje gyvenantis jaunas vil-
nietis Saulius Poderis, restauratoriaus specialybę įgi-
jo Vilniaus  Dailės akademijoje ir dirbo atkurtuose
Valdovų rūmuose. Katedros požemių paslaptimi jis

susidomėjo dar studijuodamas Dailės Akademijoje.
Tuo metu  jis restauravo Kazimiero Katkowskio pa-
veikslą, vaizduojantį karaliaus Aleksandro Jogai-
laičio atrastus palaikus ir karūną.

Vėliau pradėjo plačiau tyrinėti palaikų istoriją,
dirbo archyvuose, rinko visą įmanomą medžiagą, kal-
bino atradimo įvykių liudininkus. Šešis metus tru-
kęs darbas davė vaisių – atrado įrodymus, kurie lei-
džia daryti prielaidas, kad 1931 m. atradus karalių
kriptą Vilniaus katedros požemiuose, greta Alek-
sandro Jogailaičio, Barboros Radvilaitės ir Elžbie-
tos Habsburgaitės palaikų, buvo atrasti ir Vytauto
Didžiojo palaikai. Spėjama, kad ten pat atrasti ir Vy-
tauto pirmosios žmonos, Onos, palaikai. 

S. Poderis teigia, kad pagal pasakojimus ir ar-
chyvinių dokumentų tyrinėjimą apčiuopęs ir at-
rastųjų karalių insignių – karūnų ir žiedų – ir kitų
įkapių slėpimo vietą, kuri Antrojo pasaulinio kario
pabaigoje buvo ,,dingusi”. Tačiau tyrinėtojas su
savo įžvalgomis nuolat atsimuša į lietuviško valdi-
ninkų abejingumo sieną, kur nieko niekam nereikia,
viskas neįdomu, o Vytauto palaikų istorija trukdo ra-
miai gyventi.

Belieka tik pasidžiaugti gražiai praėjusia popiete,
kuri buvo įdomi ir susirinkusius praturtino naujo-
mis Lietuvos istorijos tyrimų žiniomis. Didelė padėka
LB Brighton Park apylinkės ir Nekalto Prasidėjimo
parapijos žmonėms, kurie padėjo suruošti renginį ir
pavaišino skaniais pietumis. Kviečiame visus, kurie
domisi Lietuvos istorija, ją myli ir be jos negali gy-
venti, jungtis į mūsų klubą. ,,Facebook” adresas: fa-
cebook.com/groups/321640621358884/. Telefonas in-
formacijai: 224-717-1463.

Visą Sauliaus Poderio paskaitą galima pasiklausyti
Internete šiuo adresu:

youtube.com/watch?v=EpFtD3TQxrw. 

Klubo nariai klausosi JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkės Birutės Kairienės pranešimo. 

Lietuvos istorijos mylėtojų klubo nariai ir svečiai spalio 25-osios popietėje. Klubo archyvo nuotr.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

1540 West 44th Street (East of Ashland)
Chicago, IL 60609 - Tel: 773-247-8888

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376

Lietuvos vaikų svajones
pildo ir Amerikos lietuviai

Atkelta iš 1 pl.
Paklaustas, kas per tuos šešerius

metus labiausiai įsiminė ar sujaudino,
Julius sako, jog įsimintinų istorijų
tikrai buvo ne viena. Padedami pa-
galbininkų, Julius ir Andrius padėjo iš-
pildyti ne vieną sudėtingą (invalido ve-
žimėlis) ir jaudinančią (vaistai sunkiai
sergančiai mamai) vaiko svajonę. Pa-
sak jo, ypatingos padėkos nusipelnė
žmonės, kurie tas svajones įgyvendina
bei dar ir kitus į tai įtraukia. Štai Lie-
tuvoje populiarus komikas Paulius
Ambrazevičius keletą metų savo FB pa-
skyroje organizuodavo akciją „#ba-
tai”, kurios metu pavyko įgyvendinti
kelis šimtus vaikų žieminių batų sva-
jonių. 

Kad šis projektas gyvuotų, prie
projekto prisideda apie 900 žmonių. 20
žmonių sudaro projekto komandos
branduolį, per 100 savanorių suvedi-
nėja svajones į projekto internetinį
puslapį ir daugiau nei 700 socialinių
darbuotojų visoje Lietuvoje renka sva-
jones ir tarpininkauja jas įgyvendi-
nant. Gregorauskas neslepia, jog jis ir
jo komanda labai norėtų, kad projektas
išaugtų į visus metus trunkantį pro-
cesą, nes, pasak jo, „sudėtingomis so-
cialinėmis sąlygomis gyvenantiems
vaikams dėmesio ir pagalbos reikia ne
tik per Kalėdas”. Tikimasi plėtros ir už-
sienyje. Kaip pavyzdį jis pateikia Mal-
toje gyvenančią lietuvę, kuri jau tre-
čius metus vykdo panašų į lietuviškąjį
projektą, kuriam „Vaikų svajonės”
padeda savo patirtimi bei turimais iš-
tekliais.

Projekto „Vaikų svajonės” koor-
dinatorius JAV Marius Vilemaitis
džiaugiasi, jog ypač noriai ir aktyviai
prie projekto jungiasi lituanistinės
mokyklos. Tačiau, pastebi jis, užtrun-
ka laiko pasiekti kiekvieną miestą.
Šiais metais Marius stengėsi surasti
koordinatorius kiekvienoje lietuvių
bendruomenėje ar mokykloje. Dar vie-
nas laimėjimas – „Atlantic Express”
sutiko praplėsti svajonių priėmimą iš

bet kurio savo padalinio Amerikoje.
„Džiaugiamės ne tik paaugusiu svajo-
nių skaičiumi, – sako JAV lietuvis, – ta-
čiau ir tuo, kad svajonės tampa vis šil-
tesnės. Vaikai svajoja apie šiltus batus,
striukę, lavinamąjį žaidimą ar kny-
gutę. Svajones sušildo ir tai, kad vis
daugiau žmonių prie svajonės prideda
sveikinimą, saldainių maišelį ar šo-
koladą.” Pasak Mariaus, vis daugėja at-
vejų, kai žmonės klausia, ar vaikas ne-
turi brolių, seserų ir tuomet savo nuo-
žiūra prideda papildomų dovanų. 

Paklaustas, kuo projektas „Vaikų
svajonės” yra kitoks, taigi, vertas dė-
mesio ir remtinas, Marius atsakė, jog
projektas žavi žmones dėl kelių prie-
žasčių. „Visų pirma, juo suteikiame
džiaugsmą vaikams, kurie auga fi-
nansiškai sunkiau gyvenančiose šei-
mose. Tai viena iš tų socialinių grupių,
kurioms itin reikia aplinkinių pagal-
bos.” Kita priežastis, pastebi JAV lie-
tuvis, yra tai, kad žmonės pasitiki
šiuo projektu. Vaikų svajones surenka
ir surašo socialiniai darbuotojai, o
projekto savanoriai tik prižiūri infor-
macijos keliavimą. Svajonių įgyven-
dintojai tiesiogiai arba per sociali-
nius darbuotojus įteikia svajones vai-
kams. „JAV lietuvių atveju, negalime
patys tiesiogiai įteikti svajonės vai-
kams, – sako Marius, – todėl džiaugia-
mės, kad socialiniai darbuotojai pa-
deda išdalinant šias svajones. Iš gau-
namų vaikų padėkų ar nuotraukų ma-
tome, kaip vaikai džiaugiasi išpildy-
tomis svajonėmis.” Be to, priduria jis,
vaikams itin smagu ne tik gauti pačią
svajonę, tačiau ir žinoti, kad ją įgy-
vendino žmogus, gyvenantis kitame že-
myne.

Marius Vilemaitis norėtų, kad prie
šio projekto prisidėtų kuo daugiau
JAV bendruomenių. Ne pirmą kartą
pabrėžęs, jog jam labai smagu matyti
itin sparčiai besiplečiantį mokyklų
įsitraukimą į šį projektą, jis priduria,
jog „Vaikų svajonės” yra labai nau-
dingas ne tik svajones gaunantiems, ta-

čiau ir jas įgyvendi-
nantiems vaikams:
„Padedami tėvų, vai-
kai išsirenka svajo-
nes, kurias nori įgy-
vendinti, patys pa-
kuoja dovanas, pasi-
rašo ant atviruko,
taip suprasdami, kad
reikia ne tik imti, ta-
čiau ir duoti.”

Daugiau informacijos
apie projektą „Vaikų sva-
jonės” bei atsakymus į
dažniausiai užduoda-
mus klausimus rasite
projekto tinklalapyje
www.vaikusvajones.lt 

Ne vieno vaiko kalėdinė svajonė – gauti šiltų žieminių batų porą.

JAV Lietuvių Bendruomenė, padedama „Atlantic Express“,
2014 metais į Lietuvą atplukdė 200 svajonių. 



10 2015 LAPKRIČIO 10, ANTRADIENIS DRAUGAS

Parodą apie ypatingo likimo kunigą pamatys visa Lietuva

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Po Lietuvą keliauja paroda „Jei žmogus ginkluotas
meile, jis niekada nesuklups”, skirta šviesaus atmi-
nimo kunigui disidentui Juozui Zdebs kiui
(1929–1986). Jau po kelių mėnesių, vasario pradžioje
bus minimos jo tragiškos žūties 30-osios metinės. So-
 vietmečiu tai buvo vienas labiausiai žinomų ir mėgs-
tamų kunigų Lietu vo je, daug prisidėjęs prie „Lietu-
vos Ka talikų Bažnyčios kronikos” atsiradimo ir pla-
tinimo, jis kartu su bendra minčiais 1978 metais
įkūrė Katali kų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti.
Nuo lat KGB persekiotas, už vaikų ka techizaciją ka-
lėjęs kunigas žuvo pas laptingomis ir iki šiol neiš-
aiškinto mis aplinkybėmis.

Marijampolės memorialiniame Prezidento
Kazio Griniaus muziejuje atidaryta paro-
da jau rodyta ne viena me mieste, ją yra pa-

rengęs Prienų krašto muziejus, kuris šiuo metu yra
renovuojamas. Būtent Prienuose yra saugoma ne-
maža dalis kunigo archy vų, asmeninių daiktų, o, bai-
gus re mon to darbus, čia planuojama atida ryta nuo-
latinę kunigo J. Zdebskio ekspoziciją. Šiame mu-
ziejuje iš viso yra saugoma apie 1 500 vienetų daik-
tų, susijusių su kunigu J. Zdebskiu.

Į Marijampolę parodą atvežusi Prienų krašto
muziejininkė Ernesta Juodsnukytė sakė, kad ją pa-
rengti ne buvo paprasta, nes norėta patraukliai ir
įdomiai pristatyti žmogų, kuris bu vo taip žinomas
ir mylimas sovietme čiu, tačiau dabartinis jaunimas
apie jį beveik nėra girdėjęs. Tad ekspozicijos sten-
dai išdėstyti tarsi bažnytinės procesinės vėliavos,
įsmeigtos į laukų akmenis. Akmenis kunigas J.
Zdebs kis labai mėgęs, jų parsiveždavęs iš įvairių ke-
lionių, ir naujojoje parodoje lankytojai gali pama-
tyti tų akme nėlių.

Kilnojamoje parodoje galima pa matyti kunigo
naudotą fotoaparatą, jo lagaminą, kompasą, taip pat
pini gi nę, kurioje kunigas vežiodavosi su sa vimi
šventos Agotos duonelės. Tur būt pats įdomiausias
eksponatas – automobilio, kurį vairavo kunigas, vai-
ras – jis su specialiomis įpjovomis iš vidinės pusės,
kad vairuojant būtų galima kalbėti rožinį tarsi lei-
džiant per rankas rožinio karoliukus.

Kunigo bendražygis, dabartinis Kauno arki-
vyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius yra pava-
dinęs kunigą J. Zdebskį „vaikščiojančia evangelija”
ir pasakojęs, kad jie abu kartu 1969 metais dirbo
Prienų melioracijoje, kai metams tuometė valdžia
buvo atėmusi kunigo pažymėjimus. Per savo gyve-
nimą J. Zdebskiui teko ištverti daugybę provokacijų,
nuolatinį KGB sekimą, už tai, kad mokė vaikus ti-
kybos, jis du kartus sėdėjo kalėjime, bet niekada ne-
palūžo.  

Kunigas J. Zdebskis turėjo ypač didelį autori-

tetą tarp jaunimo. Kartu su bendraminčiais jis or-
ganizavo jaunimo, dalyvaujančio Eucharistijos bi-
čiulių judėjime, stovyklas, žygius pės čiomis į Šiluvą,
Kryžių kalną, Va sario 16-osios minėjimus. Jo pa-
stangomis buvo suorganizuota pogrindi nė kunigų se-
minarija jaunuoliams, kuriems valdžia neleido stu-
dijuoti oficialiai veikusiojoje seminarijoje. Nors po
poros metų ta seminarija iširo, bet valdžios mono-
polis nors ir trumpam laikui buvo sugriautas.

J. Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 dieną neto-
li Marijampolės esan čia me Naujienos kaime, ten mo-
kėsi pradinėje mokykloje, vėliau mokslus tęsė Ma-
rijampolės Rygiškių Jono gim  nazijoje. 1948 metais jis
įstojo į Kauno kunigų seminariją, o po ketve rių metų
vyskupas Kazimieras Palta rokas įšventino jį kuni-
gu. Vėliau J. Zdebskiui teko kunigauti daugelyje Lie-
tuvos vietų, o paskutiniais gyvenimo metais – Ru-
daminoje Lazdijų rajone, kur Švč. Trejybės bažnyčios
šventoriuje jis ir yra palaidotas.  

KGB anksti atkreipė dėmesį į aktyvią tada dar
jauno kunigo veiklą, nes vos baigęs kunigų semi-
nariją J. Zdebskis organizavo nelegalios re li ginės li-
teratūros platinimą, burdavo jaunimo religinius
būrelius. Jau 1964 metais už vaikų katechizavimą ku-
nigas metus kalėjo Lukiškių kalėjime, 1971-aisiais vėl
buvo areštuotas ir nu teistas už tą patį, metus kalė-
jo Pravie niškių bendrojo režimo kolonijoje.

Grįžęs iš įkalinimo J. Zdebskis daug laiko ir pa-
stangų skyrė misionieriškai veiklai. 1969–1985 metais
jis nuolat lankė tėvynainius, sąžinės lais vės kalinius
ir sovietinės armijos rekrūtus, stiprino jų dvasią, au-
koda mas šv. Mišias, klausydamasis išpa žin čių, ka-
techizuodamas vaikus. 

Nuo 1972 metų nuolatinių ke lio nių metu jis ap-
lankė Pavolgį, Sibirą, Kazachstaną, Armėniją, Uz-
bekiją, Gru  ziją, kitus kraštus. Sibire J. Zdebs  kis lan-
kė lietuvius tremtinius bei lageriuose kalinčius po-
litinius kalinius. Kelionėse surinkta medžiaga buvo
spausdinama „Lietuvos Ka ta likų Bažnyčios kroni-
koje”. Jis pa laikė artimus ryšius su Sovietų Są jungos
disidentais Sergejumi Kova lio vu, Andrejumi Sa-
charovu, kitais, kurie padėjo kunigui į Maskvą
atvež tą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką”
persiųsti į užsienį. 

Dėl savo nepalaužiamo ir tiesaus būdo KGB
jam buvo skyrusi „Akiplė šos” slapyvardį, jis taip
įvardijamas ir išlikusiuose saugumo dokumen -
tuose. Kunigą sekti buvo verbuojami net jo re-
kolekcijas lankę vaikai, taip pat patys kunigai,
parapijiečiai, kariš kiai ir net gydytojai.  Prieš
jį naudotos įvairios provokacijos, siekiant su-
 kompromituoti kunigą, bet J. Zdebs kis savo
veiklos nenutraukė. 

Arkivyskupas emeritas S. Tam ke vičius yra
pasakojęs, kad J. Zdebs kio meilė paprastam
žmogui buvo he rojiška, važiuodamas motocik-
lu ar automobiliu jis sustodavo kiek vie nam
pakeleiviui, ne vieną girtuoklį yra parvežęs
namo ir dėl to dažnai pavėluodavo sutartu lai-
ku atvykti į nu matytą vietą ar net šv. Mišias bei
užsitraukdavo kitų pyktį. 

1986 m. vasario 5 dieną kelyje Va rėna–Ei-
šiškės susidūrė lengvasis auto mobilis ir pien-

vežis. Lengvajame automobilyje važiavo keturi ke lei-
 viai, iš jų trys žuvo. Vienas iš tų trijų buvo kunigas
J. Zdebskis, kartu su kitais važiavęs į kaimyninę Bal-
taru siją įsigyti elektros prekių. Po avarijos kunigo
rūbuose buvo rasta šv. Te resėlės relikvija ir šv. Ago-
tos duonos gabalėlis. Iš karto po kraupios avarijos
įvykio vietą apsupo saugumiečiai, avarijos liudi-
ninkų parodymai buvo labai prieštaringi, iki šiol ne-
paneigta versija, kad tai galėjo būti ne nelemtas au-
toavarija, o kruopščiai su pla nuota žmogžudystė.

Atsisveikinti su mylimu kunigu į Rudaminą plū-
do tūkstančiai žmonių, nepaisant saugumiečių se-
kimo, jose dalyvavo ir apie 100 kunigų, daug klie rikų,
palydėti kunigo į paskutinę kelionę atvyko vyskupai
Vincentas Sladkevičius ir Juozas Preikšas. S. Tam-
kevičius bičiulio laidotuvėse bū ti negalėjo, nes tuo
metu kalėjo Per mės lageryje.

Įamžinant neeilinio kunigo atmi ni mą, dar 1996
metais Šlavantuose, kur jis kunigavo, buvo atideng-
tas ir pašventintas paminklas J. Zdebskiui. 1998 m.
rugpjūčio 21 d. Lietuvos Res publikos Prezidento
dekretu J.  Zdebs kis (po mirties) buvo apdovanotas
Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio
Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius). 1999
m. kun. J. Zdebskio gimtinėje buvo pastatytas kop-
lytstulpis. 2007 m. kovo 30 d. kun. J. Zdebskiui buvo
suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statu sas (po
mirties).
Viename iš savo dienoraščio įra šų kunigas J.
Zdebskis rašė: „Kai ne būna pažeminimų, įžeidi-
mų, niekas neprisimena tiesos apie save: be ma nęs
jūs nieko negalite... Ir jei mąstomoji malda to ne-
primena, pamažu tu ri brautis puikybė, juo labiau
kad pui   kybė ateina nesąmoningai, savai me, nieka-
da nepastebima sau pa čiam. Ją mato tik kiti, tik iš
šalies, bet ar jie visada drįs tai į akis mums pa sa-
kyti? O ir ar mes pajėgsime visada pakelti, supras-
ti, jei ir pasakytų? Pati mūsų stiprybė – Dievas, po
kryžiumi parkritęs. Reikia, kad iš mūsų kartais
pasijuoktų, kad būtume nesu prasti, paniekinti, pa-
žeminti. Reikia kaip prevencinių priemonių prieš
puikybę”.

Parodos plakatas.

Parodos stenduose – ir kalinio rūbai. A.  Vaškevičiaus nuotr.

Vairas su įpjovomis rožiniam kalbėti.
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www.draugas.org/mirties.html

Jau saulelė vėl 
atkopdama budina svietą...

Pabudink, saulele, visus susi krim tusius, visus stokojančius, o ypač įniršusius...
Tikinčiam žmogui Saulė – tai ne vien šviesą ir šilumą skleidžiantis dangaus

kūnas. Mahometonui tai – rytmetinis ir vakarinis tylusis šauk lys maldai. Vos iš-
vydęs ją kylant, jis pasities kilimėlį, nesvarbu, kur tuo metu būtų, puls kniūbš-
čias ir garbins Visagalį, Vienatinį. Saulei leidžian tis, jis dievobaimingai dėkos už
die ną, vėl klaupsis ant kilimėlio.

O ir mums, krikščionims, Kris tus yra priminęs apie Saulę. Jos užda vinys toks
didingas, Ji nuolat primena artimo meilės įsakymą: „O aš jums sakau, mylėkite
savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo
vai kai: jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems”. (Mt 5, 44)

Ak, tie piktieji krikščionys! Ka dangi jie neįstengia Saulės užverti „blogiesiems”
– nėra gi tokio didelio kilimo ją uždengti! – tai bent taką į Dievo namus užveria.1
Bet ačiū Ar chitektui, kuris daug durų į Katedrą suprojektavo, o gerasis Monsin-
joras2 surado dar piketais neužblokuotą įėjimą. Mat Monsinjoras Evangeliją skai-
to ir ramiai įleidžia visus, nes ir saulė visus šildo, visus džiugina ir šviečia – vi-
siems!

Saulute, Močiute, šviesk, šviesk! Juk tau liepta šviesti, o mums – įsi žiū rėti
į tavo skaistų veidą ir at si min ti, kad tavo spinduliuose ir Dievo mei lėje galime su-
tilpti visi.

1993 kovo 6
Iš kn. ,,Tėvo Stanislovo pamokslai” Vilnius, 1994 m.

Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA METų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba pa-
rašytus vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas Sen-
kevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1 200 ve-
damųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004 me-
tais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika metų”
– kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą išleido Pas-
valio Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Česlovo
Senkevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų būti
vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

A † A
VIRGIS ,,VIRGIL” P. NORKUS

Mire 2015 m. lapkričio 6 d., Naperville, IL. 
Gimė 1940 m. spalio 30 d. Kėdainiuose, Lietuvoje.
Paliko giliai liūdinčius: žmoną Romą (Pauliūtę), dukrą Aldutę

Gorman, žentą Russell, seseris Silviją Žiedonis su vyru Rimu ir
šeima, Vidą Poffenroth su vyru Dennis ir šeima, Reginą Vaitaitis
su šeima, pusbrolį Vytą Martinaitį su žmona Audrone, pusseserę
Nijolę Martinaitis-Nelson su vyru Ken, žmonos brolius ir seseris
dr. Algį Paulių su žmona Violeta ir šeima, Edmundą Paulių su
žmona Virginija ir šeima, Ireną Daugelis su vyru Arūnu, Aldoną
Vaitkus su vyru Rimantu.

Atsisveikinimas su a. a. Virgiu lapkričio 16 d., pirmadienį, 10
val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL., ku-
rioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą”organi-

zacijai.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-

mus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose.
Nuliūdusi šeima

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

A † A
PETER A. BULIKA

Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. , sulaukęs 78 metų.
Nuo 2011 m. gyveno Monarch Landing, Naperville, IL , anksčiau

Chicago, IL.
Gimė 1938 m. balandžio 17 d. Kaune , Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Vita Bulika (Vilutis) bei daug draugų. 
Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir Lisa Bulika, brolis a.a. An-

gela (Matthew) Bentkowski.
A. a. Peter bus pašarvotas trečiadienį , lapkričio 11 d. nuo

3 val p.p. iki 7 val. vakaro Friedrich-Jones laidojimo namuose, 44
S. Mill St. Naperville, IL.

Atsisveikinimas ir laidotuvės ketvirtadienį , lapkričio 12 d. nuo
10 val. ryto iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje , kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sie-
lą. Po Mišių a.a. Peter bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona

Laidot. direkt. Friedrich-Jones , tel. 630-355-0213
arba www.friedrichjones.com

A † A
Adv. JONAS GIBAITIS

Mirė 2015 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 78 metų.
Gyveno Marquette Parke.
Nuliūdę liko: sesuo Aldona Grigaliūnas, dukterėčia Rūta su

vyru Robert Nazareth, sūnėnai  Paul Grigaliūnas ir Peter (An-
nette) Grigaliūnas.

Velionis daug metų teikė advokato paslaugas Čikagos ir jos
priemiesčių lietuviams.

A.a. Jonas pašarvotas antradienį, lapkričio 10 d., nuo 5 val. p.
p. iki 7 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410
arba www.palosgaidasfh.com

A † A
VYTAUTAS BANDZIULIS

Mirė 2015 m. lapkričio 6 d.,  Madison, WI.
Gimė 1928 m. birželio 13 d., Lietuvoje.
Gyveno Madison,WI, anksčiau Chicago, Brighton Park apy-

linkėje ir Melrose Park, IL.
Nuliūdę  liko:   žmona  Eugenija Sheuraitė; sūnus Raimondas

su žmona Irene Katele; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės.
A. a. Vytautas dirbo Benjamin Moore Company. 
Velionis buvo sūnus a.a . Jono ir Veronikos Daraškevičiūtės ir

brolis a.a. Igno ir Stasio Bandziulių.
Priklause Don Varnas American Legion Post # 986.
A. a. Vytautas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14  d. nuo 9

val. r.  iki 12 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S Archer Ave., (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks
šešta dienį, spalio 14 dieną. 12 val. popiet – religinės apeigos Pet-
kus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinese.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Maloniai kviečiame į forografijų parodos
,,Lietuva. Dialogai apie vertybes” atidarymą
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) lapkričio 14 d. 5 val.
p. p. Atidaryme dalyvaus parodos kuratorė
Eglė Deltuvaitė, kuri nušvies Lietuvos fo-
tografiją per Lietuvos fotomenininkų sąjun-
gos perspektyvą. Paskaitoje E. Deltuvaitė pri-
statys Lietuvos fotografijos klasikus, 8–9 de-
šimtmečio kartą bei šiuolaikinės fotografijos
atstovus. Muzikinę programą atliks ,,Muzi-
kinių karpinių”  dalyviai. Paroda tęsis iki gruo-
džio 5 d. 

� Lapkričio 22 d., sekmadienį, 10 val. r.
Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL
60629) vyks ka-
lėdinių šiaudinu-
kų gaminimo dirb-
tuvės su liaudies
menininke Vaida

Lagoneckytė. Pamoka bus vedama anglų kal-
ba. Reikia atsinešti žirkles, pieštuką ir liniuotę,
kitomis medžiagomis bus pasirūpinta. Pa-
siteirauti tel. 773-582-6500.

� Lapkričio 29 d., sekmadienį, po 11:30
val. r. šv. Mišių Lietuvių evangelikų liutero-
nų Tėviškės parapija (5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL) kartu su moterų klu-
bu  ,,Alatėja” rengia labdaros koncertą.
Šventėje dalyvaus smuikininkė Barbora Va-
liukevičūtė iš New Yorko ir pianistė Valdo-
nė Rakauskaitė-Arffa. 

� Gruodžio 6 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
kviečiame į Jaunimo centro tradicinius pie-
tūs. 2 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje bus au-
kojamos šv. Mišios. Po Mišių Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje – kokteiliai, programa ir
pietūs. Meninę programą atliks solistė Agnė
Giedraitytė.  Maistą ruošia ,,Smilgos” res-
toranas. Stalus ir vietas užsisakyti pas Zitą
Baltramonienę tel. 773-743-3196  arba Mil-
dą Šatienę  tel. 709-447-4501. 

,,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!

EGLĖ GROBĖ

Spalio 3 d. Gedimino lituanistinė mo-
kykla pakvietė visus į iškylą gra žiame
Heron Creek Forest Preserve parke
šalia Long Grove miestelio.

Prisipažinsiu, važiavau skeptiš-
 kai nusiteikusi. Diena nežadėjo
būti graži, todėl su nerimu žvilg-

čiojau į sunkius debesis apniukusia-
me danguje. Tarsi to būtų buvę nega-
na, vė jas pūtė lyg pašėlęs.

Įsukus pro centrinį parko įvažia-
 vimą, akį iškart patraukė ryiškūs
tris palviai kaspinėliai, rodantys ke lią
į šventės vietą. Mašinų stovėjimo aikš-
telė pamažu pilnėjo. Anksčiau at važia-
vę suaugusieji jau plušo prie vaišių
stalo, maloniai kvepėjo kava, na, o prie
karštos kakavos netgi eilutė susidarė!
Mažiesiems prastas oras buvo nė mo-
tais. Dar net neprasidėjus renginiui,
kiekvienas jau buvo radęs užsiėmimą:
vieni mėtė sunkius mai še lius, žaidė su
kamuoliais, suko lan kus, kiti tiesiog
bėgiojo ar voliojosi žolėje. Iš netoliese
esančios žaidimų aikštelės taip pat
sklido linksmi vai kų balsai ir juokas.
Lietuviškos mu zikos įrašai ne vie-
nam suaugusiam kėlė šypseną ir gra-
žius prisiminimus iš vaikysės.

Šventės pradžioje mokyklos di rek-
 torė Giedrė Ramanauskaitė visus pa-
sveikino su 13-uoju mokyklos gimta-
dieniu, o mokytojus – su Mokytojo die-
na, įteikdama tėvelių paruoštas ori-
ginalias dovanėles – dailius kavos
puodelius su mokytojų vardais. Mo ki-
 niai dovanojo gėlių ir padeklamavo ei-
lėraščių. Mokyklos tėvų komiteto pir-
mininkė Sandra Holloway džiau gėsi,
kad sulaukė ne vieno gerano riš kai nu-
siteikusio tėvelio pagalbos.

Koks gi rytas be rytinės mankš-
tos? Visuomet energijos pilna šokių
mokytoja Nijolė Černiauskienė kaip
mat išrikiavo visus apšilti. Iš tikrųjų
vertėjo pasimankštinti, juk po mankš-
 tos laukė gana rimti sportiniai iš-
bandymai – „Drąsūs, stiprūs, vik rūs”.
Įvairiose estafetėse, kurias pa ruošė
mokytojos Eglė Bankauskaitė ir Auš-
ra Butkevičiūtė, jėgas išbandė nuo
paties jauniausio iki vyriausio moki-
nio.

Po šitokių rungčių ne vienam jau
ir pilvas urzgė. Pavėsinėje visų laukė
gausiai nukrauti vaišių stalai. O ar
gali būti gimtadienis be torto ir py-
ragaičių? Žinoma, ne! Didelį, puošnų
ir be galo skanų tortą kaip ir kiek vie-
 nais metais iškėpė Lina Zviedris. Ne
vienas prašė gabaliuko pakartoti.

Po vaišių sportiniuose žaidimuo-
 se savo jėgas išbandė suaugusieji. Tie-
 są sakant, komandos buvo mišrios –
vaikai su malonumu „padėjo” tė ve-
liams ir mokytojams.

Pusdienis pralėkė kaip viena aki-
 mirka.

Važiavau namo, o akyse tebemir-
gėjo įkaitę veidukai, nuraudę skruos-
tai, plačios šypsenos – ar gali jas pa-
miršti, kai joms trūksta vieno ar net
poros priekinių dantukų? Gal voje te-
beskambėjo linksmi balsai. Tik ra tei-
sybė, galvojau, nebūna blogo oro, rei-
kia tik tinkamos aprangos ir geros
nuotaikos – jos šioje šventėje netrūko.
Šventė pavyko – ir vaikai, ir suaugu-
sieji ją prisimins ilgai!

Visiems mokyklos mokiniams,
mokytojams ir tėveliams, kurie pa dėjo
surengti Gedimino mokyklos gim ta-
dienį gamtoje, tariame ačiū už dova-
nas, staigmenas, vaišes ir gerą nuo-
taiką.

GLM atšventė savo 13-ąjį gimtadienį

Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojai apdovanoti vardiniais kavos puodeliais.
GLM archyvo nuotr.

Generaliniame konsulate Čikagoje – 
atvirų durų diena

Lapkričio 14 d., šeštadie nį, nuo 10 val.
ryto iki 4 val. popiet Lietuvos gene-
ralinis konsulatas Či ka goje atvers du-

ris visiems norintiems jį aplankyti, apžiūrėti
naujas patalpas, sužinoti daugiau apie at-
sto vybės veiklą, pasidalinti idėjomis, pa si-
ūlymais. Dėl pastato ir atstovybės saugu-
mo reikalavimų yra būtina iš ankstinė at-
vykstančiųjų registracija, todėl maloniai
prašome visų norin čiųjų atvykti į konsulatą
iki lapkričio 12 d. registruotis el. paštu
egle.lauzonyte@urm.lt arba tel. 312-994-
8260. 

Pristatymai apie konsulato isto riją,
teikiamas konsulines paslaugas, vykdomą
kultūrinę, švietimo, visuo me ninę veiklą
bus rengiami 11 val. r., 1 val. p. p. ir 3 val.
p. p. Po jų kviesime svečius išsakyti savo
idėjas, pasiūlymus, diskutuoti, kaip visi
kartu galime dirbti savo Tėvynei Lietuvai.

Laukiame jūsų su šeimomis ir drau-
gais. Iki pasimatymo!

LR generalinio konsulato Čikagoje info

http://draugokalendorius.org

Čia mes – Gedimino lituanistinės mokyklos kolektyvas!


