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Čikaga ir vėl pasipuoš lietuviškomis eglutėmis

Atšvenčiame Padėkos dieną ir pradedame gyventi Kalėdų
laukimu. Miestuose pakvimpa eglutėmis, jos puikuojasi
ne tik žmonių namuose, bet ir viešose erdvėse. Jau daug

metų Čikagoje galime pasidžiaugti ir pagal lietuviškas tradicijas
papuoštomis žaliaskarėmis. Tai – mūsų pasišventusių kultūros
puoselėtojų dėka. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus moterų gildijos narė
Marija Kriaučiūnienė, kuriai šiemet sukako 94 metai, šiaudinukus
gamina pati jau apie penkiasdešimt metų. Jais papuošia eglutes
ir Midway, ir tarptautiniame O’Hare oro uostuose bei Navy Pier
Čikagoje. Šiaudinukus moterų gildijos narės pradėjo kurti tra-

dicinių lietuviškų sodų pagrindu iš popierinių gėrimui skirtų
šiaudelių, nes jie labiausiai priminė natūralų šiaudą. Vėliau, kai
popierinius šiaudelius pakeitė plastmasiniai, imta naudoti juos.
Prie lietuviškos eglutės oro uostuose kasmet stabteli tūkstančiai
žmonių, nes jų dėmesį patraukia amerikiečio akiai tikrai unika-
lūs eglutės papuošimai. Taip atkreipiamas dėmesys į Lietuvą.
Mes didžiuojamės mūsų kultūra ir mūsų Kalėdų eglutėmis Čika-
goje. Didelis ačiū visoms ir visiems, kurie palaiko šią nuostabią
tradiciją!

Karilė Vaitkutė
Balzeko lietuvių kultūros muziejus

San Francisco „Rudens balius 2015”
INGA GREBLIKIENĖ

Kaip greitai sukasi gyvenimo ra tas... Lapkričio 14 d. San
Francisco ir jo apylinkių lietuviai (atvyko sve čiai net iš Los
Angeles), vėl susirinko į kasmetinį Rudens balių-maskara -

dą. Visi buvo pakviesti į istorinę sa lę Union Square Elks Lodge #3.
Tai įžymus istorinis pastatas San Fran cisce (pastatytas 1924 m.), dau-
gybę metų buvęs pagrindine Elks Club būs tine. 

Ispaniško gotikinio stiliaus pag rin dinė pokylių salė su nuosta-
baus grožio lubomis, sietynais ir elnių gal vų iškamšomis dekoruo-
tomis sieno mis sukūrė paslaptingą aplinką. Visi svečiai, pasipuošę
kaukėmis, tar si trumpam persikėlė į ankstesnį isto rinį laikotarpį ir
pasijuto Elks Lodge nariais – nuotaika buvo sukurta puiki. – 4 psl.

Ritos Janz nuotr.

,,Saulutės” darbų 
kraitis – 10 psl. 

Tas nuostabus plakatų 
pasaulis – 8 psl.



Kun. teol. lic. GEDIMINAS KERŠYS

Mielas skaitytojau, štai pradeda me naujuosius liturginius metus, kurių pra-
džia daug ankstesnė, nei pa prastai būna naujų kalendorinių me tų. Pirmo-
sios keturios liturginių me tų savaitės – Advento laikotarpis, lau kiant Kristaus
gimimo šventės – Ka lėdų.

Žodis Adventas (Adventus), reiš kiąs „atėjimą”, yra graikiško žodžio „pa-
rousia” vertimas į lotynų kalbą. Kalbant apie Adventą, numanoma, kad
kažkas ateina ar ateis. Tai džiugios rimties laikas, besiruošiant su tikti

Ateinantįjį. Kaip ir kasmet, šiuo laikotarpiu esame kviečiami stabte lėti sa-
 vame skubėjime, suklusti, pa žvelgti į savo sielą, į savąjį dvasinį veidą, kurį
atgręšime Ateinančiojo sutikti. Baž ny čia kviečia šį laukimo laikotarpį skir-
ti džiugiam pasiruo ši mui, kai kupini vilties stengiamės visomis iš galėmis
pagerinti savo dva sinio gyve nimo kokybę. Dieviš kojo judesio mū sų link vil-
tis – Kristus, pasitinkantis mus ten, kur mes esame kelyje link Jo. Net jei
kas jaus tųsi dėl vienokių ar kitokų priežasčių esąs toli nuo deramo krikš-
čioniško gyvenimo, šis Ad vento laikotarpis yra kvietimas naujai pradžiai,
naujai vilčiai, naujiems žingsniams. Net maži postūmiai, ku riais stengia-
mės ir artinamės link Viešpaties, yra svarbūs dvasiniai lai mėjimai, gerų-
jų ir šviesiųjų pusių mu myse persvara prieš tamsiąsias puses. 

O tamsybių aplinkui ir taip daug, pradedant šiurpiomis naujienomis
pasaulyje ir baigiant mūsų pačių kasdieniais sunkumais. Galbūt tai neiš-
 vengiami žmogiškojo gyvenimo as pek tai, – susidūrimas su stichijomis, po-

litiniais neramumais, akistata su
asmeninėmis ir globalinėmis ne-
sėkmėmis. Ir šio sekmadienio Evan-
ge lijoje Jėzus kalbėjo savo moki-
niams, jog „bus ženklų saulėje, mė-
nulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos
blaškysis, gąsdinamos baisaus aud-
ringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas
dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos…”. Toks liu-
dijimas kiek neramina ir verčia susimąstyti. Galime nuogąstaudami spė-
lioti, kada taip bus? Gal dar mus kaip nors tai aplenks? Ne vienam kiltų net
pagunda imtis atsakymų ieškoti ateities spėliojimuose, horoskopuose,
burtininkavime ar sekti kitais panašiais klaidinančiais keliais, vedančiais
į vi dinę sumaištį ir dvasines abejones.

Adventinė liturgija tad mus ska tina daugiau laiko praleisti su Šven tuoju
Raštu, susikaupime, maldoje, nu skaidrinus širdį pasninku ir nuo šir džia at-
gaila, kad mūsų pasiruošimas sutikti Ateinantįjį būtų ir pa siruošimas ga-
limiems išbandymams. Krikščioniškoji tradicija turi gražius Jono Krikš-
tytojo, šventosios Merge lės Marijos pavyzdžius, kurių laukimas To, kuris
ateis, buvo taurus, be sąlygiškas ir pilnutinis.  

Išgirdę paskutinių dienų aprašy mą mes, kaip tie apaštalai, galbūt klau-
 siame: ,,Kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?” Jė zus pri-
mena, kad ,,tos dienos ir va landos niekas nežino” (Mt 24,36). Tad gi kvieti-
mas ,,visą laiką budėkite ir melskitės” yra vienas esmingiausių adventinio
laukimo slėpinių.

Lapkričio 30-oji – paskutinė ru dens
diena. Pagonybės laikais ši naktis,
kuomet lietuviai jau pradėdavo

laukti Saulės sugrįžtuvių, buvo laikoma
pranašiška, daugiausia susijusi su jau-
nimo, ypač merginų, vedybinės laimės
spėjimais. Tikėta, kad mergi nos šią nak-
tį gali susapnuoti savo bū simą vyrą. Ta-
čiau ši diena dar svar besnė Lietuvos is-
torijoje.

1918 m. lapkričio 30 d., susirin kusi
spaustuvininko Enzio Jagomas tro namuose Tilžėje,
Mažosios Lietu vos tautinė taryba  paskelbė Tilžės ak -
tą, kuriuo viešai pareikalavo Ma žą ją Lietuvą pri-
jungti prie Didžiosios Lietuvos. Prisimenant šį įvy-
kį lapkri čio 30 d. yra paskelbta Mažosios Lie tuvos die-
na. Pats aktas buvo labai trum pas ir labai aiškus (kal-
ba netai syta):

„Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, turi tei-
sę gyvuoti, ir tai, kad mes Lietuviai čionai Prūsų Lie-
tuvoj  gyvenantieji, sudarome šio krašto gyventojų
dauguomenę, reikalauja me mes remdamiesi ant
Vilsono Tau tų paties apsisprendimo teisės, pri glau-
 dimą Mažosios Lietuvos prie Di džiosios Lietuvos. Visi
savo parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada
savo jėgas už įvykdinimą minėtojo siekio pašvęsti”.
Aktą pasirašė Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba, 24 vy-
rai.  Vos įsisteigusi, tą pačią dieną, taryba 100 000 egz.
tiražu išplatino atsišau kimą „Lietuvininkai! Pa-
buskit, klau sy kit, padabokit!” 

Kokios tada buvo istorinės aplin kybės? 1918 m.
lapkritį Vokietijai pra laimėjus Pirmąjį pasaulinį karą
šalyje  prasidėjo  politinė  suirutė. Tuo me tu Lietu-
vos  valstybėje jau veikė laikinoji vyriausybė, kuri
siūlė mažlietuvių veikėjams jungtis prie atgimstan -
čios Lietuvos  valstybės.   Penkiasde šimt   mažlietuvių

atstovų tų metų lapkričio 16 d. Tilžėje
įkūrė naują politi nę organizaciją – Prū-
sų lietuvių tau tinę tarybą. 

Anot Vikipedijos, Tilžės aktas bu vo
pasirašytas teisiškai deleguotų mažlie-
tuvių atstovų ir todėl yra lai komas lie-
tuvininkų politinio apsisprendimo iš-
raiška.  1919 m. pradžioje Lietuvos dele-
gacija Paryžiaus Taikos konferencijoje šią
deklaraciją naudojo kaip lietuvininkų po-
litinio apsisprendimo įrodymą, nors rea-

liai dauguma lietuvininkų tiek 1918 m., tiek ir vėliau
liko ištikimi savo politinei orientacijai į Vokietiją. Šia-
me šalti ny je teigiama, kad Vokietija daugumai Klai-
pėdos krašto lietuvių buvo sava valstybė.

Tilžės akto pasirašymo reikšmę ir svarbą Lie-
tuvos valstybei  bei lietuvių tautai atskleidžia LR Vy-
riausy bės  kultūros ir meno premijos laureatas Ber-
nardas Aleknavičius. Anot jo, jei ne Tilžės aktas, šian-
dien Lietu va savo sudėtyje neturėtų Klaipėdos re-
giono, neužšąlančio uosto bei uos ta miesčio ir klai-
pėdiečiai nekalbėtų lietuviškai. Be šio dokumento
1923 m. greičiausiai nebūtų įvykęs ir Klaipė dos
krašto sukilimas. Jo svarbiausias padarinys – Klai-
pėdos miestas pirmą kartą buvo prijungtas prie Lie-
tuvos valstybės teritorijos.

„Taigi, Tilžės aktas skatina puo selėti, išsaugoti
ateities kartoms ir garsinti Mažosios Lietuvos  et-
ninės kul tūros paveldą, džiaugtis ir didžiuotis šios
Kristijono Donelaičio, Liud viko Gedimino Rėzos ir
Vydūno žemės palikimu. Tad Mažosios Lietu vos
prisijungimo prie Didžiosios Lie tuvos  akto – Tilžės
akto – diena yra reikš minga  šventė visai  šaliai ir tau-
tai. Tai lietuvių žmonių vienybės ir meilės savai  tė-
vynei Lietuvai šventė. Švęskime ją!” (www.page-
giusvb.lt). 

2 2015 LAPKRIČIO 28, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

GANY TOJO ŽODIS

Lapkričio 30 d. 
– Mažosios Lietuvos diena
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Artėjant I Advento sekmadieniui 

Besiruošiant sutikti Ateinantįjį...
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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Š. m. lapkričio 8 d. „Draugo” patalpose
vyko metinis narių suvažiavimas. Spau-
doje iš anksto buvo skelbiama apie
įvyksiantį suvažiavimą, bet, deja, į jį at-
vyko tik patys artimiausi Draugo fondo
nariai. Gaila, nes suvažiavime buvo
nagrinėjami su laikraščio leidyba susi-
ję reikalai, analizuojama laikraščio būk-
lė ir numatomos gairės ateičiai. 

Suvažiavimą pradėjo DF Tarybos
pirmininkė Marija Remienė. Pa-
dėkojusi susirinkusiems ji pa-

kvietė Rūtą Jautokienę sukalbėti šiai
progai skirtą invokaciją. Atsistojimu
buvo pagerbti amžinybėn išėjusieji
DF nariai ir skaitytojai. Pagerbiant Pa-
ryžiuje žuvusiuosius, buvo sukalbėta
malda „Amžiną atilsį”.

Pirmininkė Marija Remienė pa-
skelbė sekretoriato, nominacijų ir bal-
savimo komisijų sudėtį. Pirmininkauti
šiam suvažiavimui buvo pakviestas
Augustinas Idzelis, sekretoriauti – Ni-
jolė Nausėdienė, registracijos komisi-
ją sudarė Viktoras Jautokas ir Antanas
Valavičius.

Suvažiavimo pirmininkas pir-
miausia žodį suteikė „Draugo” vyr.
redaktorei Ramunei Lapas. Redaktorė
sakė, kad per 2,5 metų ji perprato laik-
raščio specifiką, suvokia kurlink turėtų
judėti toliau, bet varžo nusistovėjusi
tvarka. Anot jos, kad galima būtų įgy-
vendinti tolimesnius planus, reikia
imtis pokyčių. 

,,Iš tikrųjų tik užsimerkę gali ne-
pastebėti, kad ‘Draugo’ prenumerata
mažėja su kiekvieno seno skaitytojo iš-
ėjimu. Naujų atsiranda nedaug, nors
potencialas yra. Pašto situacija vis
blogėja ir vargu ar apsivers į gerąją
pusę. Dabar jau net Čikagos pietvaka-
riniai priemiesčiai gauna laikraštį po
2 savaičių, kartais kelis numerius iš
karto ir aiškina, kad jie neprivalo pri-
statyti pirma klase. Tokia situacija
nervina senus ištikimus skaitytojus, ką
jau bekalbėt, kad ji yra labai nepa-
traukli naujiems. Nepatrauklus po-
tencialiems skaitytojams ir dabartinis
formatas – 3 kartai per savaitę ir juo-
dai balta spauda. Beje, pati spaudos ko-
kybė taip pat galėtų būti geresnė –
manau, kad vertėtų pasidomėti įvai-
riomis spausdinimo alternatyvomis”,
– kalbėjo redaktorė R. Lapas. 

Ji pabrėžė, kad redakcijoje dirba
kūrybingi žmonės, turintys minčių ir
idėjų, bet neturintys pakankamai lai-
ko ir fizinių jėgų toms įdėjoms įgy-

XXII Draugo fondo metinis narių suvažiavimas

Nukelta į 5 psl.

vendinti, nes visą laiką užsiima kie-
kybe – kas antrą dieną turi paruošti ir
išleisti laikraštį. Ji palygino redakcijos
,,žmogiškuosius resursus” su kitomis
redakcijomis (,,Amerikos lietuvio”,
,,Tėviškės žiburių”), parodydama, kad
mažesnis ,,Draugo” kolektyvas turi
nepalyginamai didesnį darbo krūvį. Re-
daktorė siūlė įvertinti visas aplinkybes
ir rimtai pagalvoti apie atnaujintą
spalvotą ,,Draugą”, kuris būtų leidžia -
mas kartą arba du per savaitę ir turė-
tų gražią aktyvią internetinę savaitę.
Kitaip sakant, visas jėgas skirti koky-
bei, o ne kiekybei. 

Anglų kalba jau dvejus metus lei-
džiamas laikraštis „Draugas News”
įsitvirtino, jo skaitytojų padaugėjo.
Apie laikraštį trumpai pakalbėjo re-
daktorė Vida Kuprytė. Ji sakė, kad
„Draugas News” turi apie 2500 prenu-
meratorių. Tai reiškia, kad šio laik-
raščio leidimas pasitvirtino. Jai darbas
įdomus, tik sunku surasti gerai ra-
šančių žmonių. Redaktorė sakė paste-
bėjusi, kad laikraštis pradėjo jungti
žmones į bendruomenę – tai geras
ženklas. Anksčiau tie žmonės, kurie ne-
skaitė lietuviškai, buvo atitrūkę nuo
lietuvybės, mažai turėjo žinių apie
Lietuvą, dabar juos ėmė jungti tamprus
ryšys, jie gali bendrauti vieni su kitais. 

Iš Valentino Ramonio perimtas
žurnalas „Lithuanian Heritage”, kurį
redaguoja Jonas Daugirdas, taip pat su-
laukia gražių atsiliepimų. 

Praėjusių metų suvažiavimo pro-
tokolą perskaitė Nijolė Nausėdienė,
protokolas buvo priimtas be pataisymų.

Pirmininkaujantis Augustinas Id-
zelis žodį suteikė DF Tarybos pirmi-
ninkei Marijai Remienei, kuri pabrėžė,
kad laikraštis laikosi pasišventusių
prenumeratorių, kurie ne tik sumoka

už prenumeratą, bet dar ir aukoja DF,
dėka. M. Remienės nuomone, DF įkū-
rimas buvo protingas sprendimas, ta-
čiau jo lėšos mažėja. Daugiausia lėšų
sutelkiama per kasmet skelbiamus pa-
vasarinį ir rudeninį vajus, – pastarasis
dar tęsiasi šiuo metu. Pirmininkė dė-
kojo visiems aukotojams, pagal gali-
mybes parėmusiems ir paremiantiems
DF. Ji priminė, kad mintį apie DF įkū-
rimą iškėlė kunigas marijonas V. Rim-
šelis. Anksčiau marijonai, kol juose do-
minavo lietuviai, patys finansiškai
remdavo „Draugą”. DF apie dešimtį
metų vadovavo Br. Juodelis, po to fon-
do vairą perėmė M. Remienė. DF jau
veikia 22 metus. Laikraštis prisideda
prie įvairių organizacijų garsinimo,
laikraščio puslapiuose žmonės sužino
apie jų veiklą ir tikslus. Tad būtų gra-
žu, jeigu organizacijos dažniau atsi-
suktų į ,,Draugą”. ,,Tik pagalvokime,
kokia tamsa mus, visus lietuvius, ap-
gaubtų, jei nebebūtų ‘Draugo’!” – kal-
bėjo M. Remienė.

Pirmininkė kvietė prisiminti DF
testamentiniuose palikimuose, ragin-
ti vietoje gėlių aukoti jam mirusiojo il-
gamečio ,,Draugo” skaitytojo ir rėmė-
jo atminimui. ,,Tai būtų gražus gestas
ir prasmingas to žmogaus prisimini-
mas,” – sakė ji. 

,,Jums, kaip ir viso pasaulio lie-
tuviams, gerai žinoma ‘Draugo’ veikla,
puoselėjanti lietuvybę ir katalikišką
mintį emigracijoje, siekianti, kad kiek-
vieną lietuvį pasiektų žinios iš viso pa-
saulio. Atsirado galimybė skaityti lai-
das ir internete. Neįkainojama ‘Drau-
go’ veikla telkiant pasaulio lietuvius
kovoje už Lietuvos laisvę, jos išsaugo-
jimą bei puoselėjimą. Per daugiau kaip
šimtmetį daug  nuveikta švietėjiškoje
visuomenės veikloje, taip pat ugdant

lietuvių jaunimą katalikybės ir tėvy-
nės meilės dvasioje, perduodant atei-
ties kartoms kultūrinį paveldą. Tik ver-
ta giliau pamąstyti ir suprasti, kiek
daug mums duoda ‘Draugas’ ir kas at-
sitiktų, jei jį prarastume,” – susirin-
kusiesiems kalbėjo DF Tarybos pir-
mininkė.

M. Remienė pasidžiaugė, kad šian-
dieniniai leidėjai puikiai sutaria su
naujos kartos tėvais marijonais, kurie
paremia ir finansiškai – pernai prisi-
dėjo prie naujo stogo dengimo išlaidų,
o šiemet padovanojo puikias kalėdines
atvirutes su vokais, skirtas platini-
mui. Tėvams marijonams nereikia
mokėti nuomos už ,,Draugo” patal-
pas, tik reikia patiems jas išlaikyti,
sakė ji. 

DF vardu M. Remienė pareiškė
padėką iždininkui Leopoldui von
Braun, kuris jau daug metų veda fi-
nansinius dokumentus, dirba labai
sąžiningai ir atsakingai. Dėkojo Jonui
Kupriui ne tik už nenuilstamą darbą
redakcijoje, – jis maketuoja laikraštį,
bet už jo fotografijas, įamžinimą reikš-
mingų įvykių, bei visą begalę kitų
darbų, prie kurių jis prisideda. M. Re-
mienė dėkojo ir „Draugo” vyr. redak-
torei, kuri, nors ir neturėdama daug
pagalbininkų, įstatė laikraštį į rimtas
vėžes, kurios dėka laikraštis labai iš-
gražėjo, o jo kokybė pagerėjo. Neap-
vylė, sakė pirmininkė, ir Vidos Kup-
rytės redaguojamas „Draugas News”
bei Jono Daugirdo redaguojamas „Lit-
huanian Heritage” žurnalas. Ji dėko-
jo visiems „Draugo” talkininkams, sa-
vanoriams ir rėmėjams. 

Iždininkas Leopoldas von Braun
apie DF padėtį pateikė ataskaitą raštu.
Iždininkas pasidžiaugė, kad praėju-
siais metais laikraščio leidybai reikėjo
skirti mažesnę auką iš DF. Išlaidas su-
daro pašto persiuntimas, honorarai. 

Pranešimo apie investicijas ne-
buvo, nes DF brokeris Gytis Kava-
liauskas negalėjo dalyvauti šiame su-
važiavime. 

Audronė Kižytė, „Draugo” redak-
cijoje atsakinga už skelbimus ir pre-
numeratą, papasakojo apie savo daly-
vavimą Los Angeles lietuvių dienose.
Ji ten atstovavo „Draugui”, kalbėjo
apie laikraštį, kėlė jo svarbą, ir visų lie-
tuvių buvo šiltai priimta. Pamatė, kad
dauguma jų yra susižavėję „Draugas
News” laikraščiu, gyrė redakciją už ap-
sisprendimą leisti tokį laikraštį, džiau-
gėsi turintys progos per jį susipažinti
su lietuviška veikla. Ne visi jie ar jų at-
žalos skaito lietuviškai, tad šis laik-
raštis jiems atvėrė vartus. Taip pat
daug kas domėjosi žurnalu „Lithua-
nian Heritage”. Ji buvo nuvykusi ir į
Putnamą, ir ši kelionė labai pavyko.
Jos tikslas – sukelti lietuvių susido-
mėjimą laikraščiu, rinkti laikraščiui
skelbimus ir ieškoti naujų prenume-
ratorių. Audronė Kižytė – trykštanti
energija, sugebanti patraukti žmones,
tad yra tinkama šiam darbui. Sveiki-
name ją.

Kontrolės komisijos vardu kalbė-
jo Vida Sakevičiūtė. Ji kartu su narė-
mis Aušrele Sakalaite ir Salomėja
Dauliene peržiūrėjo fondo iždininko
Leopoldo von Braun vedamas knygas
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spa-
lio 31 d. ir pripažino, kad visi įrašai yra
lengvai prieinami ir patikrinami. Visi
duomenys apie aukas yra tvarkingai
registruojami.

Aukotojams yra išsiunčiami pa-
dėkos laiškai. Pajamų ir išlaidų knygos
vedamos labai tvarkingai. Visos paja-
mos ir išlaidos balansuojasi. Komisija
pasiūlė išreikšti padėką iždininkui už
tokį tvarkingą darbą.

Sėdi iš  k.: L. von Braun, R. Lapas, M. Remienė, N. Nausėdienė. Stovi: V. Valavičienė, R. Jautokienė, A. Valavičius, A. Idzelis, V. Jautokas,
V. Kuprytė, A. Kižytė, A. Norvilas, S. Daulienė, V. Sakevičiūtė, R. Račkauskienė, A. Sakalaitė, S. Užupienė  ir V. Kelmelis.

Jono Kuprio nuotraukos

Iždininkas Leopoldas von Braun ir suvažiavimui pirmininkavęs Augustinas Idzelis džiau-
giasi sumažėjusiomis leidybos išlaidomis.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Juolab kad ir vakaro pra džio je Bendruomenės tarybos nariai
apžvelgė praėjusius metus, pasidžiau gė nuveiktais darbais: išaugu-
sia „Ge nio” lietuviška mokykla (jai buvo paaukota 1 060 dol., sumą
padvigubins Kazickų fondas), sėkminga labdaros akcija „Išpil -
dyk  Kalėdų svajonę”  ir nupirktomis dovanėlėmis 45 Lietuvos vai -
kučiams,  aktyvia San Francisco atstovių JAV LB taryboje veiklos
pradžia. Diana Plačiakienė pristatė savo projektą sukurti interne-
tinę verslo direktoriją ir taip suaktyvinti bendradarbiavimą tarp
JAV lietuvių profesionalų ir verslo atsto vų. Aida Sakalauskaitė ti-
kisi suburti bendraminčių grupę, kuri paruoštų lietuvių kalbos
egzaminą Amerikos lietuvių mokykloms, ir kuris būtų pri pažintas
ame rikietiškose bendrojo lavinimo mokyklose. Vakaro svečius pa -
sveikino LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys, pri-
statęs Vilniuje įvyksiantį tarp tautinį forumą Life Sciences Bal tic.  Į
susirinkusiuosius kreipėsi ir Pasaulio lietuvių meno tarybos
(Lithuanian World Arts Coun cil – LWAC) direktorė  ir LR garbės
konsulė Santa Barbaroje Daiva Čeka nauskaitė-Na varrette.

O po to prasidėjo linksmybės – dainavo Robertas Kupstas, vyko
žaidimai ir loterijos, visi šoko iki vė lyvo vakaro. Buvo smagu, ir sve -
čiai tikisi vėl susitikti kitais metais. Negi nutrauksi jau dvi de šimt
me tų gyvuojančią šaunią tradiciją!

San Francisco  „Rudens balius 2015”

Į pokylį atvyko LR generalinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys ir JAV LB KV vicepirmininkė profesionalų
ir verslininkų ryšiams Diana Plačiakienė.

Viena iš pokylio organizatorių – Marija Steiblienė (k.) nuotai-
kingai leido laiką su draugais.

Svečiams dainavo Robertas Kupstas.

Geros nuotaikos netrūko ir Indrei Giedraitytei bei Kristinai Mattis.

Iš k.: dr. Feriandas Greblikas, dr. Inga Greblikienė, LR garbės konsulė Santa Barbaroje ir LWAC įkū-
rėja Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Carlos Navarrette. Iki vėlyvo vakaro tęsėsi šokiai ir žaidimai. 
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Tik spėjome Čiurlionio galerijoje Jau-
nimo centre nukabinti nuostabią, spa-
lio 16 – lapkričio 8 dienomis vei kusią
marijampolietės Onutės Surdo kienės
karpinių parodą, kai vėl pa ban dėme žiū-
rovus sudominti lietuviškais karpiniais.
Tik šį kartą – muzikiniais. Po koncertų
Bostone (lapkričio 8 d.) ir New Yorke
(lapkričio 9 d.) Lietuvos kompozitorių
sąjungos pirmininkės  kompozitorės Zi-
tos Bružaitės dar 2013 metais įgy ven-
dintas projektas, skirtas Tarmių me-
tams, pasiekė ir  Čikagą. 

Meno tridienis Čikagoje lapkri -
čio 13 d. prasidėjo koncertu
„Lietu viškos muzikos karpi-

niai” Jaunimo centre. Koncerte nu-
skambėjo šešios kompozicijos: Jono
Jurkūno „Joj ber nelis ing vainelį”,
Zitos Bružaitės „Rau da”, Broniaus Ku-
tavičiaus „Ma mužyte senolyte”, Vid-
manto Bartulio „Lorum bėrum čiukum
bee”, Algirdo Klovos „Dūdamuzika
(Aukšti kal ne liai)” ir Giedriaus Kup-
revičiaus „Ožys ant tilto stovėjo”. Prog-
ramą atliko Čiurlionio kvartetas: Jonas
Tankevičius (I smuikas), Darius Dik-
 šaitis (II smuikas), Gediminas Da čins-
 kas (altas), Saulius Lipčius (violonče-
lė), dainininkė Rita Mačiliū nai tė-Doč-
kuvienė, birbynininkas Egidi jus Ali-
šauskas ir Marius Salynas (elektroni-
ka). Jiems talkino kompozitorius Jonas
Jurkūnas (jo aranžuota daina skam-
bėjo koncerto metu), ro dęs menininko
Gintauto Velykio kiek vienai kompo-
zicijai pritaikytą vizualizaciją su kar-
pinių fragmentais, industriniais ar
lietuviško kai mo vaizdais. 

Atlikėjų pasirodymas puikiai at-

 skleidė projekto autorės sumanymą.
Klausytojas galėjo išgirsti savitai še šių
lietuvių kompozitorių aranžuotą ir
interpretruotą skirtingų Lietuvos et-
ninių regionų muzikinių folklorą. Pui-
kiai derėjo gyvas muzikavimas ir šiuo-
laikinių garso ir vaizdo techno logijų
pagalba išgaunami garsai. Kon certas
parodė, kaip puikiai galima suderinti
profesionalios muzikos tradicijas ir
tarpdisciplininių menų šiuolaikiškas
sąveikas. Žiūrovai gai lė josi tik vieno –
koncertas per trum pas. 

Lapkričio 14 d. Čiurlionio galeri-
joje vyko fotografų Arūno Baltėno ir
Min daugo Ažušilio parodos „Lietuva.
Dialogai apie vertybes” atidarymas.
Apie Lietuvos fotografiją pasakojo šios
parodos kuratorė, VšĮ ,,Kultūros me-
niu” direktorė Eglė Deltuvaitė. Po pas-
kaitos teatro spektakliams muzi ką ra-
šanti kompozitorė (už darbą teatre ji
yra apdovanota net dviem Auksiniais
scenos kryžiais), nevengianti iššūkių
eksperimentiniuose muzikiniuose pro-
jektuose, daininin kė R. Mačiliūnaitė-
Dočkuvienė ir taip pat kompozitorius,
muzikos pro diuseris, įvairių roko gru-
pių narys Ma rius Salynas, talkinęs
jai gitara, žiūrovams ir klausytojams
pateikė pusvalandžio trukmės beveik
vien liaudies dainų koncertą „Liūdnos
dainos”. Klausydamasis dar kartą įsi-
tikini, jog muzikai neegzistuoja kul tū-
ros užtvaros. Tą tarsi patvirtino ir bi-
sui atlikta temperamentingoji ispa-
 niška ,,Sodade”. A. Baltėno ir M. Ažu-
 šilio fotografinis dialogas, atlikėjų,
dai nos, ekrane rodomos garsių Lie tu-
vos fotografų nuotraukos – viskas su-
siliejo į gražų derinį.   

Trys meno dienos Čikagoje bai gėsi
nuostabiu koncertu ,,Po angelo spar-
nu”, skirtu Mikalojaus Konstan tino
Čiurlionio gimimo 140-osiomis ir My-

Draugo fondo metinis narių
suvažiavimas

Iki kitų susitikimų kolo Kleopo Oginskio gimimo 250-osio-
mis metinėmis. Koncertas vy ko Čika-
gos Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
bažnyčioje. Čiurlionio kvartetas ir bir-
bynininkas E. Ališauskas at liko Wolf-
gang Amadeus Mozart styginių kvar-
tetą KV Nr. 546, Joseph Haydn styginių
kvartetą „Lerchen-Quartett” Op. 64
Nr. 5 D-dur, M. K. Čiurlionio. styginių
kvartetą c-moll, Fausto Latėno styginių
kvartetą ,,Švie siam atminimui...”, Juo-
zo Nau jelio „Svajonę” ir M. K. Ogins-
kio po lo nezą ,,Atsisveikinimas su Tė-
vyne”. 

Susibūręs 1968 metais Čiurlionio
kvartetas tebegarsėja kaip išradingas
ir techniškai pažangus kolektyvas.
1990 m. Čiurlionio kvartetui pirmajam
iš mūsų šalies menininkų buvo su-
teiktas aukščiausias apdova nojimas
– Lietuvos nacionalinė kul tūros ir
meno premija. Smagu, kad tarp 300
Čiurlionio kvarteto repertuarą suda-
rančių kūrinių žymią vietą užima ir
lietuvių kompozitorių kūri niai. Pa-
staraisiais metais kvartetas kuria ori-
ginalius klasikos ir džiazo pro jektus,
dalyvauja koncertuose su kitais atli-
kėjais. To įrodymas ir ,,Lie tuviški mu-
zikos karpiniai”.

Kvarteto nariai pasirodo ir kaip so-
listai, dalyvauja įvairiuose ansamb-
liuose ir kūrybiniuose projektuose,
tarptautinių konkursų vertinimo ko-
 misijose, veda meistriškumo kursus.
Čiurlionio kvartetas groja XVIII a.
italų meistrų instrumentais.  

Birbynininkas Egidijus Ališaus-
 kas – Lietuvos kariuomenės orkestro
vyr. dirigentas ir vadovas, Lietuvos te-
atro ir muzikos akademijos lektorius,

liaudies instrumentų orkestro vadovas
– atvyko tik į koncertus Či ka goje.
Užimtumas neleidžia ilgam pa likti
darbų. E. Ališausko grojimas sužavė-
jo ne tik lietuvius. CNN operatorius, fil-
mavęs Čiurlionio kvartetą ir pamatęs
E. Ališausko birbynę, net specialiai pa-
prašė, kad muzikantas sugrotų ame-
rikiečių žiūrovams nela bai žinomu
instrumentu. 

,,Lietuviškus muzikos karpi nius”
pristatė Lietuvos kompozitorių sąjun-
ga, o fotografijų parodą  ,,Lietu va.
Dialogai apie vertybes” – Lietu vos
Respublikos ambasada ir VšĮ ,,Kultū -
ros meniu”. Abu renginius iš dalies pa-
rėmė Lietuvos kultūros taryba. 

Rengėjai dėkoja visiems gerada-
 riams, nuoširdžiai prisidėjusiems prie
koncertų rengimo, atlikėjų apgy vendi-
nimo bei jų laisvalaikio organizavimo.
Ačiū ir klausytojams bei žiū rovams už
apsilankymą koncertuose ir parodoje.
Visiems Jums perduodu Z. Bružaitės
žodžius: ,,...Šiandien di džioji mūsų kū-
rybinė grupė sėkmingai pasiekė na-
mus. Grįždami ne kartą Jus visus (...)
mus globojusius dešimt dienų: vyrus,
žmoneles, vai kus, giminaičius, šven-
tikus, gera da rius, koncertų lankytojus,
rengėjus ir t. t. Jūs padarėte mūsų ke-
lionę įsta bia, pakrovėte tiek pozityvios
energijos, kad štai dar nemigusi, tačiau
galiu dar kelis kalnus nuversti, ne kal-
bant apie vaizdinius, emocijas, ku rios
ilgainiui tampa kūrybinėmis inspira-
cijomis ir išsilieja garsų pavidalais...
Dar kartą jums visiems ir visų vardu
dėkoju.(...) Iki susitikimų šiapus arba
anapus vandenyno.”

Atkelta iš 3 psl.

Mandatų komisijos vardu kalbėjo
Viktoras Jautokas. Jis pateikė tokią in-
formaciją: suvažiavime dalyvauja 105
nariai su savais ir įgaliotais atstovau-
ti 742 balsais (įgaliojimų 647). Kvoru-
mui sudaryti (10 proc.) reikia, kad da-
lyvautų 84 nariai. Taigi, kvorumas
yra.

Dalyvaujantis narys gali turėti ne
daugiau kaip 5 proc. visų fondo balsų.
Nė vienas dalyvaujantis narys neturi
daugiau įstatų ribojamų 5 proc. balsų.

Direktorių taryboje kitai kaden-
cijai sutiko pasilikti Birutė Zalato-
rienė, Marija Remienė ir Augustinas
Idzelis. Jų apsisprendimai buvo priimti
plojimais.

Kontrolės komisijoje taip pat su-
tiko be rinkimų pasilikti Vida Sake-
vičiūtė, Aušrelė Sakalaitė ir Salomėja
Daulienė. Plojimais ir jie paremti. 

Pabaigai pirmininkaujantis su-
važiavimui Augustinas Idzelis dar
kartą suteikė žodį DF Tarybos pir -
mininkei Marijai Remienei. Ji norėjo
supažindinti su ruošiama knyga apie
JAV lietuvius emigrantus ir jų ak-
tyvią veiklą nuo rusų caro okupacijos
iki šių dienų. Tai bus plačios apimties
knyga, kurią rengia mokslininkas is-
torikas Lietuvoje. Marija Remienė
sakė, kad jos pastangomis jau yra
išleistos šešios knygos, paskutinioji
buvusi apie kunigą A. Trimaką, bet
planuojamoji bus plačiausios apimties.
Ji dėkojo rėmėjams, kurie atsiliepė
greitai, suprasdami tokios knygos svar-
bą, ir jau atsiuntė aukas. Ragino visus
skaitytojus prisidėti prie šios knygos
leidimo. Joje atsispindės mūsų visų

veikla ir išgyvenimai einant lie tuvybės
vardu. 

Suvažiavimo pabaigoje vyko dis -
kusijos. Jų metu gražiai kalbėjo Rūta
Jautokienė, iškeldama mintį, kad
laikraštį reiktų labiau siūlyti šeštadie-
 ninėms mokykloms. Mokyklose turėtų
atsirasti laikraščio skaitymai, pana-
šiai, kaip buvo daroma dar jai moky-
tojaujant. Ir kiti suvažiavimo dalyviai
davė racionalių patarimų. O Viktoras
Kelmelis pasiūlė simboliškai pabal-
suoti – kas būtų už ,,Draugą” kartą
arba du per savaitę, o kas norėtų likti
prie trijų kartų. Balsai pasiskirstė
apylygiai. Visiems šis laikraštis yra
svarbus ir jo išlikimas daugelį jaudina. 

Suvažiavimo pabaigai sudainuota
„Lietuva brangi”. 

DF pirmininkė Marija Remienė

Iš kairės: parodos kuratorė Eglė Deltuvaitė, kompozitorius Marius Salynas, dainininkė Rita
Mačiliūnaitė-Dočkuvienė ir galerijos direktorė Laima Apanavičienė.

Čiurlionio kvartetas su birbynininku Egidijumi Ališausku (v.). Iš k.: Gediminas Dačinskas
(altas), Saulius Lipčius (violončelė), Jonas Tankevičius (I smuikas) ir Darius Dikšaitis (II smui-
kas). Jono Kuprio nuotraukos



– Ką mums reiškia Ad-
vento pasninkas, ar jį apri-
bojame tik penktadieniais
nevalgydami mė sos? 

– Pasninkas Šv. Rašte
yra minimas dažniausiai
su žodžiu „malda”. Pa-
sninkas be maldos neturi
prasmės. Pasninkas su
malda atveria mūsų šir dį
šalia esančiam žmogui.
Aš kažko atsisakau tam,
kad galėčiau duoti ki tam.
Pasninko tikslas yra
žvelgti į Die vą ir šalia
esantį žmogų. 

– Gyvename pasaulyje,
o Ad ven to laikas mus kviečia
į vidinę ty lą. Kaip atrasti
tylą pasaulyje prieškalėdi-
nio šurmulio apsuptyje?

– Apaštalas Paulius pirmame laiš ke Timotiejui
sako: Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti
ir pasiektų tiesos pažinimą. Kaip tu tai padarysi, ku-
ris skaitysi šį straipsnį?  Tai yra tavo atsivėrimas
Viešpaties vedimui. Kiekvienas gyvename skir tin-
gose situacijose. Kiekvienas turi me skirtingą gy-
venimo patirtį. Su rasti tylą – reiškia pabūti su Vieš-
 pa čiu. Gal vakarais atrasti valandą lai ko ir pas-
kaityti dvasinę literatūrą. Gal eini į darbą ir praeini
pro bažny čią, užeik į ją, pabūk bent 3–4 minu tes. Pa-
dėkok Dievui, paprašyk jo pa laiminimo. Tai yra tavo
tylos minutė, kuri kels dvasią ir pajusi Viešpaties
ramybę. 

– Jėzus ateina į pasaulį kaip Ramybės Kunigaikštis,
kaip be gink lis vaikelis... Ką mums, krikš čionims, sako ši
žinia pasaulį kre čiančių neramumų akivaizdoje?

– Ši žinia mus visus kviečia neiš sigąsti. Šis lai-
kas kaip niekad mus prašo krikščioniškos stiprybės,
krikš čioniško tikrumo.
Buvimas su Viešpačiu šv.
Mišiose, kalbėjimasis su
Juo maldoje ir pripaži-
nimas savo kaltės išpa-
žintyje jau yra taikos kū-
rimas tavo šeimoje. Susi-
vienijusios šei mos kuria
taiką mieste. Susivieniję
miestai kuria taiką vals-
tybėje. Tada taika ateina
ir į pasaulį. 

– Priminkite, kokią
mums prasmę turi Advento
vainikas ir žvakių spalvos?

– Lietuvoje Adventi-
nį vainiką piname iš eg-
lės arba pušies šakų. Ža-
lia spalva – nuolat ža-
liuojantis me dis. Apskri-
timas simbolizuoja amži -
ny bę. Vainiko šviesa yra
Kristaus švie sa. Šis vai-
nikas yra ištikimybės
Dievui žiedas. Ką Dievas
sako, tą ir ištęsi. Kiek-
vieną sekmadienį uždeg-
 si me vis kitą žvakę. Švie-
sa pradės di dėti ir vy-
raus nustelbdama tam-
są. Vio letinės žvakės
mums simbolizuoja su-
simąstymą, pasižadėjimą
vėl iš naujo atsitraukti
nuo blogio, atitolti nuo jo
ir sugrįžti prie Viešpa-
ties. Ro žinė žvakė mums
skelbia netrukus užgim-
siantį džiaugsmą. Balta
žvakė – tai šviesa, kurią
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PO DIEVO SPARNU

Adventas – džiaugsmingas Jėzaus gimimo laukimo metas

Šį sekmadienį pradėsime Adven tą –
džiaugsmingą Jėzaus laukimo lai ką. Ad-
ventas yra metas budėti, lauk ti gims-

tančio Karaliaus, laukti kaip sa vo gyvenimo
Aušros šios žemės sutemose.  Tai yra metas
stabtelti ir nutilti savo viduje, išgirsti Dievo bal-
są savo širdyje maldos metu, uždaryti savo sie-
los duris pasaulio tuštumai ir triukš mui. Nors
per Adventą žvelgia me labiau į savo sąžines,
budime savo vidinėse kovose, tačiau šis lai-
kas yra kitoks nei Gavėnia. Jis yra tylaus
džiaugs mo laikas, susikaupimo laikas ruo-
šiantis priimti nepaprastą svečią į savo namus,
išgyventi vėl iš naujo Die vo tapimo žmogu-
mi slėpinį.

Ta proga kalbiname Telšių seminarijos
rektorių kun. Ramūną Nor kų.

– Adventas yra džiugaus laukimo metas. Kaip jį tu-
rėtų išgyventi krikščionis?

– Esame kviečiami pamąstyti – kas ateina per
Adventą? Adventas lo tynų kalba reiškia – atėjimas.
Galime kelti du klausimus – kas ateina ir pas ką at-
eina? Dievas ateina ieškoti žmogaus. Per Adventą
Dievas priartėja prie žmogaus taip giliai, kad pri-
ima žmogaus kūną, gimsta, atneša mums išganymo
žinią. Advento metu Die vas žmogui dovanoja viltį
ir tuo pačiu paliudija savo ištikimybę duotiems žo-
 džiams.  

Krikščionis Advento metu labai konkrečiai
turi priimti Viešpatį Die vą. Vienas iš Bažnyčios tėvų
yra pa sakęs – mes galime švęsti tūkstantį adventų
ir nepriimti Viešpaties Die vo. Mano linkėjimas yra,
kad šis Ad ventas būtų kitoks – ramesnis, daug džiu-
gesnis, daug atviresnis po kalbiui su Dievu. 

– Ką mums reiškia Jėzaus paraginimas I Advento sek-
madienio evangelijoje: Budėkite, nes nežinote nei dienos,
nei valandos kada sugrįš namų šeimininkas...

– Viešpats pakviečia mus budėti ne fiziškai, bet
dvasiškai. Žodis „bu dė kite” reiškia pakelti akis, jų
neuž merkti. Kaip mūsų popiežius Pran ciškus ra-
gina – geriausias budėjimas yra tas, kuris atnauji-
na tikėjimą. Noriu linkėti, kad jau nuo pirmo Ad-
 v ento sekmadienio rastume vilties ki birkštėlę net
ir sunkiose  situacijose,  net  ir  sunkioje pasaulio
atei tyje.

atneša Kristus. Pir mos žvakės uždegimo dieną – pir-
mą Advento sekmadienį vadiname vilties sekma-
dieniu. Antroji žvakė – Bet liejaus žvakė, kai šeima
susiburia prie stalo maldai. Trečioji žvakė yra pie-
menų – džiugaus krykštavimo žva kė. Ketvirtoji – jau
angelai skelbia meilės žvakę. Ši žvakė yra balta. Šis
vainikas suburs visą šeimą. Vaikai žvelgs į vainiką
ir domėsis juo, tėvai gali pasidalinti su vaikais vai-
niko gaminimo darbu. Sekmadienį suras ki me laiko
pabūti su šeima ir sukal bėti maldą „Tėve mūsų” ar
„Sveika Marija”. Vaikai prisimins visą gyve nimą,
kaip jie meldėsi su savo tėvais. 

Noriu padėkoti visoms lietuvių bendruome-
nėms, kurios skaito šį straipsnį, už jūsų paramą ir
maldą. Nuoširdžiai dėkoju, kai meldžiatės už kuni-
gus, kai prašote naujų pašauki mų. Dievas teatlygi-
na jums išklausydamas jūsų maldas. 

Kalbėjosi Renata Žiūkaitė
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JAV ir Vokietija rems Prancūziją kovoje su IS
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Turkija numušė Rusijos naikintuvą 

Ankara („Draugo” info) – Karo
lėktuvas, kurį Turkijos oro pajėgos lap -
kričio 24 dieną numušė prie sie nos su
Sirija, priklausė Rusijai, pa skelbė Tur-
kijos Prezidentūra ir pri dūrė, jog tas
orlaivis pažeidė šalies oro erdvę.

„Rusijos lėktuvas Su-24 buvo nu-
 muštas pagal kovos veiksmų taisykles,
nes jis pažeidė Turkijos oro erd vę, ne-
paisydamas perspėjimų”, – sa ko ma
Prezidentūros pranešime.

Lėktuvas sprogo ore, o liepsno-
jančios nuolaužos nukrito Sirijos te-
ritorijoje šalia sienos.

Turkija ir Rusija jau seniai nesu-
taria dėl konflikto Sirijoje: Ankara

siekia, kad būtų nuverstas tos šalies
prezidentas Bashar al Assad, o Mask-
 va daro viską, kad jis išliktų valdžio-
je.

NATO sąjungininkai surengs ne-
 paprastąjį pasitarimą Ankaros pra-
šymu. Šio nepaprastojo NAC (posėdžio)
tikslas – kad Turkija informuotų Są-
 jungininkus apie Rusijos lėktuvo nu-
 mušimą. Atlanto Tarybą sudaro 28
NATO narių ambasadoriai.

NATO palaiko glaudų ryšį su An-
kara ir atidžiai stebi padėtį. Tai pir-
masis incidentas po be veik 60 NATO is-
torijos metų.

Vilnius (BNS) – Policijos vado vy-
 bė nusprendė, jog policija ir toliau
dirbs padidinusi budrumą, reaguo-
jant į išaugusią terorizmo grėsmę Eu-
ropoje. 

Policija budrumo lygį padidino
prieš pusantros savaitės po ginkluotų
išpuolių Paryžiuje, kurių metu žuvo

apie 130 žmonių. Nuo to laiko daugiau
policininkų patruliuoja viešose vie tose
ir renka bei analizuoja informaciją,
susijusią su terorizmu. Su stip rintas
policijos budrumo lygis Lietuvoje iš-
liks, kol terorizmo grėsmė Europoje ne-
sumažės.

Policija tebedirba sustiprinto budrumo lygiu Paryžius (ELTA) – Washingtone
susitikę JAV ir Prancūzijos vadovai,
Barack Obama ir Francois Hollande,
demonstravo ryžtą kovoti su ,,Islamo
valstybe” (IS).

,,Mes esame čia, kad pareikštume,
jog Jungtinės Valstijos ir Prancūzija
yra visiškai solidarios”, – pareiškė B.
Obama po susitikimo su Prancūzijos
vadovu. Abi šalys, ano to, drauge pa-
trauks atsakomybėn ,,teroristus bei
tuos, kurie juos siuntė” ir ,,gins savo
žmones”.

JAV prezidentas atkreipė dėmesį
į tai, kad JAV ir jų sąjungininkės per
daugiau kaip metus trunkančius oro

antskrydžius surengė 8 000 atakų prieš
IS pozicijas. ,,Mes laimėsime, o IS pra-
laimės”, – pabrėžė jis. 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
taip pat pažadėjo Prancūzijai solida-
rumą kovoje su teroru – esant reikalui,
ir kariniais veiksmais.  A. Merkel ir
Prancūzijos prezidentas F. Hollande
per darbo vakarienę didžiausią dėme-
sį skyrė kovai su teroru, taip pat pa-
bėgėlių krizei. 

F. Hollande šiuo metu mėgina su-
daryti didelį aljansą kovai su IS dži-
hadistais, kurie prisiėmė atsakomybę
dėl 130 gyvybių nusinešusių atakų Pa-
ryžiuje lapkričio 13 dieną.

V. Landsbergiui neskyrė Laisvės premijos
Vilnius (ELTA) – Sei-

mas nepritarė siūlymui
2015 metų Laisvės premi-
ją paskirti pirmajam at-
kurtos ne priklausomos
Lietuvos Respublikos va-
 dovui, Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo pirmininkui, Lie tuvos
Nepriklausomybės Akto
signatarui Vytautui
Landsbergiui. Už šį nuta-
rimo projektą balsavo 53
Seimo nariai, prieš buvo
13, susilaikė 48 parla-
mentarai. Po šio balsavi-
mo I. Degu tie nė pareiškė
apie atsistatydinimą iš
Laisvės premijų komisi-
jos pirminin kės ir narės pareigų, iš ko-
misijos pa sitraukė ir Seimo narė Da-
lia Kuody tė. Argumentuodama tokį
savo spren dimą, I. Degutienė Seimo sa-
lėje pa brė žė, kad Seimo daugumos ap-
sisprendimas visiškai paneigia Lie-
tuvos Laisvės premijų komisiją. D.
Kuody tės nuomone, šis Seimas tokiu
spren dimu „susidirbo galutinai”. Sei-
mo opozicijos vadovas Andrius Kubi-
lius mano, kad Seimo dauguma neiš-

laikė pagarbos savo krašto istorijai te-
sto.  

Laisvės premija įsteigta 2011 m.
rugsėjo 15 d. Ja siekiama įvertinti as-
menų ir organizacijų laimėjimus ir in-
dėlį ginant žmogaus teises, plėtojant
demokratiją, skatinant tarpvalstybinį
bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir
Vidurio Europos tautų laisvą apsi-
sprendimą ir suverenitetą. Laisvės
premija kiekvienais metais įteikiama
Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

Mirė buvęs OMON vadas 

Norima atstatyti paminklą „Pieta”

Vilnius („Draugo” info) – Lap kri-
čio 18 d. Rusijoje po ligos mirė bu vęs
Vilniaus ypatingosios paskirties mili-
cijos būrio (OMON) vadas Bo les lavas
Makutinovičius, kaltintas nusi kalti-
mais žmoniškumui ir karo nu sikalti-
mais 1991 metais. Jis Lietuvos teismo
buvo teisiamas už akių. 

1991 metais sovietų kareiviams
šturmuojant Vilniaus televizijos bokš-
 tą ir Radijo ir televizijos komiteto pa-

statą žuvo 14 žmonių. Šių metų birže-
lį Vilniaus apygardos teismas išteisino
B. Makutinovičių ir dar vieną buvusį
Vilniaus OMON vadą Vla dimirą Raz-
vodovą, teigdamas, kad atsakomybė už
šiuos įvykius tenka valstybės vado-
vams. Proku ra tū ra apskundė šį spren-
dimą.

B. Makutinovičiui buvo 58 metai.
Jis bus palaidotas Maskvos srities
Vidnojės mieste. 

Motina Teresė – šventoji

Kanada atsuks nugarą vyrams iš Sirijos

Roma (Vatikano radijas) – Pa lai-
mintoji Motina Teresė galėtų būti pa-
skelbta šventąja per ypatinguosius
Gailestingumo metus. Kanonizacija
galėtų įvykti rugsėjo 4 dieną per pa lai-
mintosios liturginę šventę 2016 m. Pa-
laimintųjų kanonizacijai paprastai
reikia stebuklingo įvykio, kurio ne pa-
 aiškinamumą turi patikrinti moksli-
ninkai, o teologinį pagrįstumą teo lo-
gai. 

Kongregacijoje jau parengtos me-
dikų išvados apie vieną stebuklingą pa-

gijimą, moksliškai nepaaiškinamą,
brazilo vyro, sirgusio ir pagijusio nuo
piktybinio auglio smegenyse. Vatika-
nas, arba tiksliau, Kongregacija šven-
tųjų skelbimo reikalams ligi šiol ofi-
cialiai nepatvirtino, kad teigiamai už-
baigus tyrimą įvyks ir kanonizacija
minėtąją dieną.

Misionierės ir vienuolijos steigė-
 jos Motinos Teresės paskelbimas šven-
tąja be jokios abejonės būtų vienas iš
pagrindinių įvykių per jubilie jinius
metus.

Kaunas („Kauno diena”) –
Kau ne, Aleksoto kapinėse, no-
rima atsta ty ti paminklą „Pie-
ta”, skirtą savanoriams, žuvu-
siems kovose už Lietuvos ne-
priklausomybę. Tikimasi, kad
pa minklą pavyks atstatyti Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiui iki 2018 metų.

Aleksoto kapinėse šis pa-
minklas buvo pastatytas 1927
m.

Šešių metro aukščio pa-
minklo su postamentu autorius
– žymus skulptorius Antanas
Aleksandravičius.

Dėl atmosferos poveikio ne-
patvari paminklo medžiaga (te-
rakota) ėmė trupėti, irti, skulp-
tūra prarado savo formas. So-
vietmečiu nuo apleisto paminklo
buvo nuplėštos plokštės su sa-
vanorių pavardėmis. 1964 metais
Aleksoto kapinės uždarytos.

Torontas (ELTA) – Kanada pagal
Sirijos pabėgėlių apgyvendinimo pla-
 ną žada priimti tik šeimas, vienišas
moteris ir vaikus. Tuo metu vieni-
 šiems pabėgėliams vyrams iš Sirijos,
laikomiems potencialia grėsme sau gu-
 mui, Kanados sienos bus užtvertos.

Naujojo Kanados premjero Jus tin
Trudeau planas paskubinta tvarka

iki metų pabaigos priimti 25 tūkst. pa-
bėgėlių šalyje sulaukė daug kriti kos.
Plano detalės bus paviešintos vė liau,
tačiau Kanados ambasadorius Jor da-
nijoje patvirtino, kad pabė gė liai iš
stovyklų Jordanijoje, Libane ir Tur-
kijoje bus perkeliami į Kanadą nuo
gruodžio 1 dienos.

ESBO ragina panaikinti kaltinimus žurnalistams
Viena (BNS) – Europos saugumo

ir bendradarbiavimo organizacija
(ESBO) žengė neįprastą žingsnį pa-
 reikalaudama, kad Vatikanas pa nai-
 kintų dviem žurnalistams pateiktus
kaltinimus dėl informacijos nute ki ni-
mo, sukrėtusio Katalikų Bažnyčią.

„Žurnalistai turi turėti laisvę in-
 formuoti visuomenės interesų klau si-
 mais ir ginti savo slaptus šalti nius”, –
pareiškė ESBO atstovė Dunja Mijato-
vič.

Vatikanas pranešė, kad iškelti kal-
 tinimai žurnalistams Gianluigi Nuzzi,
Emiliano Fittipaldi ir dar trims as-
menims dėl neteisėto informacijos ir

slaptų dokumentų atskleidimo.
Abu žurnalistai yra parašę kny-

gas, kuriose rėmėsi slaptais doku-
mentais, kad paremtų skandalingus
įtarimus dėl korupcijos, vagysčių ir ne-
kontroliuojamų išlaidų Vatikane.

Jie buvo suimti šio mėnesio pra-
 džioje, įtarus, kad pavogė įslaptintos in-
formacijos ir nutekino ją žinia sklai-
dai.

Abu jie kartu su Nicola Maio, ku-
 ris yra kaltinamas asmuo, dirbo po pie-
žiaus Pranciškaus įkurtoje ir da bar jau
paleistoje specialioje komisijoje, kon-
sultavusioje jį dėl ekonominių reformų
Vatikane.

Seimas nesutiko V. Landsbergiui skirti Laisvės premiją. 
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr.

Paminklas „Pieta” prieškaryje. 0llks.lt nuotr.
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Plakatas – didelio formato spau-
dos lakštas su tekstu ir vaizdu lei-
džiamas agitaciniais, reklaminiais, in-
formaciniais arba mokymo tikslais.
Plakato užuomazgos atsirado XVI a.
Vokietijoje. Plakatas su siformavo iš afi-
šos XIX a. II pusėje Prancūzijoje ir Vo-
kietijoje. Lietuvoje plakatus imta kur-
ti XX amžiuje.

Plakatai priklauso marginalinės
dailės sričiai, yra skirti ne muzieji-
 nėms erdvėms, bet gatvės pra ei viams,
siekiant atkreipti jų dėmesį į skelbia-
mą informaciją, tad  ilgai nebuvo ver-
tinami kaip turintys išlieka mą ją vertę.
Ankstyvieji darbai kurti ant trapaus
prastos kokybės popieriaus, todėl,
nors gausiai tiražuoti, dažniausiai ne-
išlikdavo. Anot garsaus lie tuvių pla-
kato tyrinėtojo Juozo Galkaus, pla-
katas dažnai lyginamas su vienadienio
drugelio gyvenimu. 

Pastaraisiais dešimtmečiais susi-
 do mėjimas plakatu – viena iš taiko-
mosios grafikos rūšių – yra itin išau gęs.
Tai sąlygoja ne tik platūs nauji tyri-
nėjimų barai taikomosios grafi kos
srityje, bet ir sociologinių meto dolo-
gijų vyravimas dailėtyroje. Šio po-
žiūrio esmę sudaro tai, kad kūri nys
nėra uždaras, bet atspindi platų so-
cialinių reiškinių lauką, esantį už meno
kūrinio ribų. Plakatai yra tie siogiai
susiję su visuomenės gyvenimo ak-
tualijomis, todėl jie – ne tik me no
kūriniai, bet ir laikotarpio visuo menės
politinio, kultūrinio bei materialinio
gyvenimo liudytojai. 

tyvaus visuomeninio ir politinio gy-
venimo liudytojais, dar ir „liaudies
priešų” ar „dipukų” sukurtais, buvo ri-
 zikinga. Juos laikyti muziejuose, juo la-
biau namuose, buvo itin pavojinga –
žmonės už menkesnius „nusi kal timus”
žuvo ar Sibire dešimtis metų praleido.
Plakatai buvo sąmo ningai naikinami,
ir kas liko – tai tik per stebuklą ir pa-
siaukojimą.

Nepašautas kareivis

Tokiu epitetu galėčiau
pavadinti neseniai pasiro-
džiusio 382 puslapių albumo
„Lietuvos plakato istorija”
autorių Juozą Galkų. Šio įspū-
dingo albumo „gimdymą” ati-
džiai sekiau vos ne nuo pir-
mųjų dienų. Dažnai tuo rei-
kalu pasikeisdavome nuomo-
nėmis telefoniniais skambu-
čiais ar elektroniais laiškais,
o viešėdamas Vilniuje būtinai
aplankydavau savo kaimyno
jaukią menininko ir profeso-
riaus pastogę Šilo gatvėje An-
takalnyje. Ga lėjau ir šiek tiek
pasitarnauti nusta tydamas
jam nežinomų plakatų kūrė jų
autorystę bei atskleisdamas
savo garsų surinktų senų Lie-
tuvos plaka tų rinkinį.

Juozas Galkus, ko gero,
yra vie nintelis pasaulyje, taip
nuodugniai tyrinėjęs plakatų

raidą Lietuvoje. Dar „nemadingu” so-
vietmečiu išėjo jo parengta knyga „Lie-
tuvos plaka tas” (Vilnius, ,,Mintis”,
1971). ,,Buvo atrinkti tokie plakatai, ku-
rie, tikėtasi, nesuerzins Lietuvos ko-
munistų partijos Centro komiteto ir
Glavlito (glaвное управлениеподелам
литературы и издательств – Vyriau-
 sioji literatūros ir leidybos reikalų
valdyba), – tvirtina vilnietis plaka tis-
tas. – Antanas Gedminas, kaip buvęs
Centro komiteto darbuotojas, gerai ži-
nojo, kas ten galėtų užkliūti. Nepai sant
to, ir leidyklai, ir autoriams teko ge-
rokai pasijaudinti, kol knyga išėjo.
Pirmiausia kilo triukšmas, kai minė-
tų institucijų darbuotojai pamatė ban-

domuosius iliustracijų atspaudus. Kad
leistų spausdinti, te ko kai kurių pla-
katų atsisakyti, mat jie ar jų autoriai
cenzoriams buvo ne priimtini, spaus-
tuvei buvo nurodyta kai ką retušuoti
(Mstislavo Dobužins kio 1930 m. turis-
tiniame plakate „Kau nas – Provisional
Capital of  Lithua nia” pavaizduoti Ge-
dimino stulpai šiame albume išbraukti
– raudonajame skyde liko tik raudona
dėmė – R. M. L. pastaba).  Vėliau, pa-
 si rodžius signaliniam egzemplioriui,
vėl susirūpinta, ar nebus liepta leidi nį
sunaikinti. Laimei, viskas gerai bai-
giasi, ir albumas pasiekė knygynus.
Jame reproduktuota apie 70 to laiko-
tarpio plakatų. Dalies paskelbtų pla-
katų, nufotografuotų privačiose ko-
lekcijose, jau nebėra.
Tas leidinys – iki šiol
vienintelis, kuriame
pamė gin ta, nors ir
ideologizuotai, trum-
pai apžvelgti lietuviško
plakato kelią nuo am-
žiaus pradžios iki 1941
metų.” 

Tačiau išaušo Lie-
tuvoje Atgimi mas, o
netrukus ir vėl su-
skambo Tė vynėje Lais-
vės Varpas. Juozas Gal-
 kus ryžosi tęsti pradė-
tą darbą. 1997 m. Vil-
niaus dailės akademi-
jos leidykla išleidžia jo
paruoštą 223 puslapių
knygą „Senasis Lietu-
vos plakatas 1862–1944”, o šių metų lie-
pą ta pati leidykla, kuriai sumaniai va-
dovauja Marius Iršėnas, išleido ir al-
bumą, apie kurį šiandien kalbame –
„Lietu vos plakato istorija”. Tai įspū-
dingas leidinys, tik turėčiau leidėjams
vieną priekaištą – gaila, kad knyga pa-
siro dė ne angliškai ar prancūziškai, o
lie tuviškai. Mano galva, leidėjų spren-
 di mas spausdinti Galkaus knygą lie tu-
viškai buvo neapgalvotas rinkoda ros
sprendimas. Turime savo rankose pui-
kią tarptautinės vertės prekę, bet kuk-
liai ,,paslepiame” ją, kad, gink Die ve,
pasaulis nepamatytų!

Turinys – nepriekaištingas

Įžangą sudaro du skyreliai: „Vi -
suomenė ir plakatas” bei „Plakatų rin-
kiniai ir atribucija”. Kaip tvirtina
knygos autorius, daugelis tarpukario
Lietuvos dailininkų nevertino savo
plakatų, laikė tai lengvu uždarbiu ir to-
dėl ne visuomet savo kūrinius pa sira-
šinėdavo arba autorystę nurodydavo tik
inicialais. Galkus kruopščiai ištyrė ir
nustatė, kas slepiasi net po dvidešim-
čia anuometinių plakatų kūrėjų ini-
cialais. Autorius atliko di džiulį darbą,
už kurį ateinančios dai lėtyrininkų
kartos bus jam dėkingos.

Pirmoji knygos dalis „Meninio
plakato pradžia Lietuvoje” susidaro

iš dviejų skyrių”: „Pirmieji plakatai”
ir „Lietuvos kultūrinių renginių  rek-
lama”. Antrojoje dalyje – „Tarpu ka rio
Lietuvos plakatas” – skaitytojas plačiau
susipažins su naujos, jau nos valstybės
pradžia. Ją sudaro sky reliai: „Plakatas
atkūrus valstybę”, „Pirmieji konkursai
ir paroda”, „Jau noji plakatistų karta”
bei „Plakato bran da”. Trečioji dalis –
„Pirmųjų oku pacijų laikotarpio pla-
katai” vy res niam skaitytojui gali su-
kelti daug šiurpių prisiminimų.

Norėtųsi akimirkai sustoti prie
albumo skyriaus „Jaunoji plakatistų
karta”, kuriame Juozas Galkus patei-
 kia daug spalvingų, dramatiškų, dažnai
iki šiol neskelbtų pavyzdžių. 1935–1936

Vienadienio drugelio gyvenimas
Aptariame seniai lauktą plakatisto Juozo Galkaus albumą

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Plakatas niekuomet nesimėgavo
didesniu lietuviškosios dailės
kritikų dėmesiu. Per visą pir-

mąją XX a.  pusę iki antrosios sovietų
okupacijos aptikti vos du straipsneliai,
skirti specialiai plakatui. Net devinta -
jame dešimtmetyje parengtose stu dijo-
se, kuriose aptariama lietuvių XX a.
dailė, plakatui dažniausiai skiriamos
vos kelios pastraipos. Kal bant apie
dailininkus, šalia savo pag rindinės
kūrybos krypties darbų su kū rusius
ir įsimenamų plakatų, jie net nepami-
nimi. 

Sovietmečiu domėtis tarpukario
Lietuvos plakatais, dažniausiai aiškią
politinę nuostatą išreiškiančiais ak-

Plakato eskizas. Juokdario Stan Laurel portretas GM kino
studijos komedijai ,,Laurel and Hardy”. Dail. Joseph Benari.
Paryžius, 1938

Plakato eskizas ,,Pas Leviną”. Dail. Vsevoldas Dobužinskis.
Apie 1937

Iliustruotas savaitraštis Lapas.  Dail. Liudas Vilimas. Apie
1934. (Vilniaus universiteto bibliotekos lituanistikos skyriaus
nuosavybė)
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Prieš alkoholį nepilnamečiams”. Dail.
Simonas Galkus. 2012 (Dailininko nuosavy-
bė)

,,Lietuviai – užsirašykite talkon durpių
pramonei”. Nežinomas autorius. Apie
1942

Vytauto Kernagio koncerto Čikagoje pla-
katas. Dail. Ričardas Spitrys. 1997

m. sukurti Antano Dargio lakštai gar-
siai propaguoja žurnalo ,,Jaunoji Lie-
tuva” prenumeratos va jų bei kariško-
sios propagandos die ną. Akiai malonūs,
ramūs Kipro Šau lio „Palangos”, Al-
fonso Juškevičiaus „Birštono” turisti-
niai plakatai. Itin stiprūs art déco su-
kurti  Jono Juozo Burbos (dienraštis
,,Diena”, apie 1935 m.), Viktoro Vagu-
sevičiaus (satyros žurnalas ,,Kuntaplis”,
apie 1930 m.) bei Liudo Vilimo (iliust-
ruotas sa vaitraštis ,,Lapas”, apie 1934
m.) lakštai. Pamokančiai apie visuo-
menėje sklindančius blogus įpročius
įspėja Marcės Katiliūtės („Saugokimės
ve ne rinių ligų”, apie 1934 m.) bei Petro
Verbicko („Degtindaris – mirtis, Na mi-
nė – pražūtis”, apie 1937 m.) pla katai.

Plati ir spalvinga yra „Soviet mečio
propagandos” dalis, išdėstyta skyriuo-
se: „Pirmasis pokario dešimtmetis”,
„Chruščiovinio ‘atšilimo’ pla katai“,
„Plakato laimėjimai ir nesėkmės” bei
„Plakatų dailininkų biogra mos”. Toliau
išsamiai dokumentuojama Sąjūdžio
idėjų sklaida bei laisvosios rinkos pla-
katai („Technologijos ir leidybos po-
kyčiai”, „Šiuolaikiniai plakatai” ir
„Plakatas kryžkelėje”). Skaitytojas tai-
pogi turi išskirtinę ga limybę susipa-
žinti su plakatų autoriais bei jų kūry-
bine filosofija (Aurimu Gaižausku,
Jonu Gudmo nu, Algirdu Jazbučiu, Ro-
bertu Jucai čiu, Rimvydu Kepežinsku,
Ignu Koz lovu, Gediminu Lašu, Gied-
riumi La šu, Broniumi Leonavičiumi,
Aušra Lisauskiene, Rimantu Rolia,
Luku Ruškiu, Mikalojumi Povilu Vilu-
čiu) skyriuje „Atsakymai į anketos
klau simus”.

Laimingasis išeivis?

Knygos autorius 13-oje puslapių
suglaustai apžvelgia ir JAV lietuvių
plakatistų kūrybą. Čia mirgėte mar ga
mums visiems gerai pažįstamos pa-
vardės. Kai kurie dailininkai pla katus
kūrė dar tarpukario metais Kaune (Al-
fonsas Dargis, Mstislavas Dobužins-
kis, Vytautas Kazimieras Jonynas, Vla-
das Vijeikis), kiti – jau Amerikoje (Al-
girdas Kurauskas, Vin cas Lukas, Vik-
toras Petravičius, Ada Korsakaitė-Su-

tkuvienė bei kiti). Kny goje matome,
kaip toli pažengė išei viško plakato rai-
da – nuo kiek nai vaus stiliaus pirmųjų
1950–1956 m. čikagiečio Vlado Vijeikio
pieštų pla katų („Pirmoji JAV ir Kana-
dos lietuvių dainų šventė 1956”, „Mar-
gutis Summer Holiday Sunday July 20
Ri verview”, „Sandaros metinis kon-
certas lapkričio 25 d. Čikagos lietuvių
auditorijoje”) iki grafiškai tobulų ir
akiai patrauklių, dramatiškai spal vin-
 gų Ados Sutkuvienės darbų, skirtų Či-
kagos lietuvių operos spektakliams.

Šiame skyriuje neapsieita be spra-
gų – tai suprantama, nes išeivijoje su-
kurtų plakatų Lietuvos bibliotekose
bei muziejuose fondai kuklūs. Galkaus
knygoje nerasime išei viš kų plakatų
sukurtų prieš 1948 m., kaip, beje, ir iš
kitų šalių, kuriose gau siai apsigyveno
ir savo kultūrines vertybes puoselėjo
lietuviškos diasporos (Kanados, Di-
džiosios Britani jos, Brazilijos, Argen-
tinos, Urugva jaus, Australijos). Auto-
rius ne visiš kai tikslus tvirtindamas,
jog „Jungti nių Amerikos Valstijų lie-
tuviai, turėdami gana stiprią leidybos
bazę, spausdino nemažai laikraščių ir
kny gų, o po 1918 m. – ir plakatų...”
JAV lietuviai pradėjo spausdinti pla-
katus anksčiau. Pavyzdys – 1916 m.
„Nauji krutantieji paveikslai 31 Diena
Gru dzio (Dec.)  ‘16  Frank’o  Sale, Wana -
mie. Kizis ir Kvietkauskas Krutan cuju
Paveikslu Co” fotografinė afiša. Tiesa,
anuomet buvo populiariau spausdinti
„flyers” – savotiškus „mi ni plakatu-
kus”, kuriuos buvo galima masiškai
žmonėms dalinti. Didelius reklaminius
lakštus rečiau kabindavo parapijų sa-
lėse, klubų patalpose bei įvairiose lie-
tuvių verslininkų parduotuvių vitri-
nose.

Nepelnytai, mano nuomone, Juo zas
Galkus (beje, tai buvo ir anks tyvesnia-
me leidinyje „Senasis Lietu vos plakatas
1862–1944”) į savo albu mą  įtraukia ir
pluoštą JAV lietuvių sieninių kalendo-
rių. Nors jie buvo spalvoti ir išspaus-
dinti ant storo kartono, šie ugningai pa-
triotiški (pvz., JAV Laisvės statula El-
lis saloje New Yorke, Amerikos pripa-
žinimas Lietuvos De Jure, Kražių sker-
dynės, LDK Vytauto, Nepriklausomybės

signataro Jono Basanavičiaus, Prezi-
 dento Antano Smetonos portretai ir t.
t.) ikonografiniai eksponatai nėra pla-
katai. Jie privačiuose namuose buvo ka-
binami ant sienų, o jų apačioje buvo nu-
plėšiamas kassavaitinis kalendorius.
Tokie kalendoriai buvo nemokamai
dalinami verslo klientams ar laikraščių
prenumeratoriams („Compliments of
K. Bagdonas Ladies and Gents Fur -
nish ings Brooklyn”, „F. Rumikas Pui-
kiausia Lietuviška Mėsinčia New Ha-
ven”, „Amerikos lietuvis, Savaitinis
Ame rikos lietuvių laikraštis Worces-
ter”). Daugumą jų, kaip teisingai pa-
stebi Galkus, spausdino Augustinas
Lauk žemis Newark, NJ. Tačiau jie – tik-
rai ne plakatai!

Sunkiai kovota dėl pilietybės 

Didžiausias Galkaus atradimas,
paskelbtas šiame albume, yra Juozo Le-
vinsono-Benari kūryba. Kartu su Vy-
tautu Bičiūnu ir Viliumi Jomantu, Le-
vinsonas Kaune priklausė taikomosios
grafikos kolektyvui, pasivadinusiam
Šv. Luko cechu. Kaip tvirtina menoty-
rininkė Evelina Bukauskaitė, išvykęs
iš Lietuvos, Levinsonas pla kato neuž-
miršo. Laiškuose į Kauną net pripažįsta
esąs „tik plakatistas”. Yra išlikusių
dailininko plakatų, sukurtų prancū-
ziškų ir amerikietiškų filmų reklamai.
Plakatai, pasirašyti J. Benari, profe-
sionalūs, meniški, juose ryški tuomet
madingo art déco stilistika. Užsienyje
Benari skundėsi – „liūdna, tiek metų
buvęs lietuviu, staiga be jokios prie-
žasties gali netekti Lietuvos piliečio sta-
tuso”. Jis ilgai ir sunkiai kovo dėl pilie -
tybės, net kreipėsi pagalbos į Balį Sruo-
gą ir Antaną Sutkų, džiaugėsi 1930 m. ją
pagaliau gavęs. Paryžiuje dailininkas
artimai draugavo su Lietuvos diplo-
mato Juozio Urbšio šeima, lietuvių kal-
ba rašytais laiškais nuolat bendravo su
Kaune likusiais bičiuliais, sentimen-
taliai ilgėjosi Lietuvos. Prisi mindamas
„laimingas dienas” Lietu voje, jis pla-
navo į ją grįžti, deja, sutrukdė karas.
Taigi, jo kūryba užsienyje priklauso ir
Lietuvai.

Plakatisto (kaip ir Dievo) 
keliai nežinomi…

Prie daugelio iliustracijų šiame
Juozo Galkaus plakatų istorijos albu -
me yra žodžiai „autorius nežino-
mas”. Manyčiau, kad ne visi neįvar-
dinti autoriai tikrai yra nežinomi.
Kai kurių darbų autorius galėčiau
įvar dinti, kitus galima būtų nustatyti
pagal stilių (šriftų braižą, spalvų
vartojimą, bendrinį dizainą palyginus
su kitais darbais ir pan). Štai plaka-
tą  „3 aukcja książki – rekopidy – ry-
ciny urzadzona przez Towarzystwo
Bibliofilów Polskich w Wilnie” 1928
m. sukūrė vilnietis dailininkas Grac-
jan Achrem-Achremowicz (1899–
1942). Grįžtant prie tarpukario Kau-
 no... Manau, kad 4-jo dešimtmečio
„Tik ‘Sargyba’ nevargina skaitytojo”
reklamos autorystę galima būtų pri-
sikirti dailininkui Adomui Sme tonai,
panašiu laiku sukūrusiam „Tau tieti,
skaityk ‘Tautos kelią’”. 

Skyriuje apie išeivius plakatistus
randame daugiau klaustukų. Albumo
260 puslapyje dviejų neįvardintų
„Antrojo kaimo” satyros teatro pla-
katų autorius yra Vincas Lukas (kiek
žinoma, vienintelis šiam sambūriui
kūręs reklamas). Pagal fotoalbumo
„Chicago//Kezys” viršelį buvo su-
kurtas ir plakatas. Autorius – pats fo-
tografas Algimantas Kezys. Galbūt bi-
jota suklysti spėliojant, bet, manau,
,,juodų dėmių” galėjo būti mažiau.

Pabaigai norėčiau stabtelti prie
plakato, kuris tiesiogiai susijęs su
mano ir Ramunės radijo veikla. Nuo
1988 metų ,,Žemė L Productions” rė-
muose ne tik ruošėme skirtingo pro-
filio radijo laidas lietuviškajai Či-
kagai, bet ir rengdavome įvairius
(dažniausiai iš Lietuvos atvykusių at-
likėjų) koncertus. Reklamuodavo me
įvairiai – per radiją, spaudą, taip pat
spausdindavome plakatus. Kar tais
eidavome paprasčiausiu bei eko no-
miškiausiu būdu – ant Lietuvoje iš-
spausdintų plakatų užklijuodavome
kompiuteriu surinktus tekstus. Ta-
 čiau buvo ir  autorinių plakatų, ku-
 riuos kurdavo „Ričardo spaustuvės”
savininkas Ričardas Spitrys. Tai bu -
vo vienetiniai egzemplioriai (iki de-
 šimties kopijų). Kadangi Ričardas
dirbo Jaunimo centre, beveik visi
tose patalpose rengdavę koncertus
naudodavosi jo paslaugomis. Tokiu
būdu atsirado ne tik mūsų radijo
rengto estrados dainininko Vytauto
Kernagio koncerto „Širdele mano”
plakatas, bet ir kitų atlikėjų (Juditos
Leitaitės, Eduardo Kaniavos, And-
riaus Mamantovo, „Naktinių perso-
nų” ir t. t.) pasirodymų afišos. Vė liau
į talką pasikvietėme savo lai dų ben-
dradarbį Gintarą Raudonikį, ku ris
savo kompiuteriniais bei meniniais
sugebėjimais toliau kurdavo akiai
patrauklias fotografinio tipo kon-
certų afišas.

Nuostabus tas plakatų pasaulis!

Galkus, Juozas. LIETUVOS PLAKATO
ISTORIJA. 384 p.: iliustr., faks. Bibliogr.
p.376, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė:
p. 377 – 382. ISBN 978 – 609 – 447–171 –
1.  Redaktorė: Teresė Valiuvienė. Daili-
ninkai: Juozas  Galkus, Rasa Janulevičiū-
tė. Maketuotoja: Rasa Janulevičiūtė. Lei-
dėjas: Vilniaus dailės akademijos leidyk-
la, Domininkonų g. 15, LT – 01131 Vilnius.
www.leidykla.vda.lt Spausdino UAB BAL-
TO, Utenos g. 41 A,  LT – 08217 Vilnius.
www.baltoprint.com 

Visi plakatai (išskyrus tuos, kurie atskirai iš-
vardinti) iš Raimundo Mariaus Lapo asme-
ninio archyvo
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JAV lietuviai neabejingi Lietuvos vaikams

INGA NANARTONYTĖ
www.lietuve.lt 

Ar dažnas mūsų pagalvoja ne tik apie save, savo
ar šeimos problemas, bet ir apie tuos, kurie
nėra mums arti mi ar net pažįstami ir susidu-

ria su kur kas didesniais sunkumais? Nuo vaikystės
esame mokomi užjaus ti silpnesniuosius ir jiems pa-
dėti, bet ne visada panorstame kitų naštą užsikrau-
ti ant savo pečių. Tačiau nuos tabu, kad yra žmonių,
kurie visą gyvenimą vadovaujasi šiomis nuosta-
 tomis. Jie įkvepia tikėti žmogaus šir dies gerumu ir
dosnumu, daugybei likimo nuskriaustų žmonių ne-
leisdami jaustis apleistiems ir suteikdami paramą sun-
kiausiu metu.  Čikagoje  jau daugiau nei 22 metus gy-
vuojančio Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” įkū-
rėjai, sa vanoriai ir rėmėjai – puikus to pavyz dys. Jei-
gu neteko apie jį girdėti, da bar puiki proga sužino-
ti, ką ši organizacija nu veikė ir kaip vis dar stengia-
si dėl gražesnio gyvenimo Lietuvoje. Nors didžiau-
si  Lietuvos vargai, rodos, jau praeityje, tačiau joje vis
dar yra daug žmonių (tarp jų ir vaikų), kuriems ištiesta
pagalbos ranka būtų didžiausia laimė. 

Kas paskatino įkurti „Sau lutę” 

Nuo pirmųjų Lietuvos antrosios sovietinės
okupacijos dienų užsienyje gyvenančių lietuvių
tikslas buvo padėti atkurti šalies nepriklausomybę.
Kai 1991 metais Lietuva pagaliau tapo laisva, išvy-
kusieji ėmėsi visokeriopai ją remti, padėti panaikinti
50 metų okupacijos ir atskyrimo nuo pa saulio pa-
darytą žalą. Tuometis Pa sau lio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) pirmininkas Bronius Nainys teigė, kad
labiausiai paramos reikia į Lie tuvą grįžtantiems po-
litiniams ka li niams, ligoninėms, partizanams, se ne-
 liams, vaikams ir mokykloms. Ypač pagalbos stokojo
našlaičiai, kiti globos namuose atsidūrę vaikai.
Nu spręsta telkti jėgas jiems padėti. Tad B. Nainio ir
daktaro Petro Kisieliaus pasiūlymu JAV gyvenan-
ti ir aktyviai dėl Lietuvos nepriklausomybės kovo-
jusi Indrė Tijūnėlienė 1993 m. sausį aplankė daugiau
nei 50 Lietuvos vai kų globos namų ir tų pačių metų
kovo mėnesį buvo įkurtas PLB komitetas – Lie tuvos
vaikų globos būrelis „Saulu tė”. I. Tijūnėlienė tapo
jo pirmininke ir nenuilstamai jam vadovauja iki šiol. 

I. Tijūnėlienės teigimu, „Saulu tės” tikslas buvo
remti vargingai gy venančius Lietuvos vaikus, ska-
tinti įforminti globą šeimose paimant vai kus iš in-
ternatų, skatinti neįgaliuosius integruoti į visuo-
menę. Numaty ta teikti finansinę paramą šeimoms,
suaukotų daiktų siuntiniais remti vaikų globos na-
mus ir dienos centrus ir Lietuvos vaikams užsaky-

ti 19 JAV leidžiamo žurnalo „Eglutė” prenumeratų. 
2007 m. Lietuvos vaikų globos bū relis „Saulutė”

buvo įformintas kaip savarankiška organizacija
(anksčiau, kaip minėta, tai buvo PLB komitetas). 

„Saulutės” valdybą šiuo metu su daro: pirmi-
ninkė Indrė Tijūnėlienė, vicepirmininkė Raminta
Marchertie nė, iždininkė Ramunė Račkauskienė,
sekretorės Laima Braune ir Birutė Nalienė, atstovė
Floridoje Birutė Kožicienė, JAV Rytinio pakraščio
at stovai Robertas Duda ir Ginger Hough ton, tink-
lalapio administrato rė Elena Ablingytė (anksčiau
buvo Marytė Černiūtė), patarėjas teisės klausimais
Saulius Kuprys. „Saulu tės” atstovės Detroite buvo
Eleonora Grigaitienė ir a. a. Birutė Bublienė.

„Saulutė” – tarpininkė tarp 
pakliuvusiųjų į vargą ir geradarių 

Žmonių, kuriuos vienokiu ar ki to kiu būdu šel-
pia „Saulutė”, yra iš ties daug – apie tūkstantį. Ge-
radarių aukomis organizacija yra parėmusi be glo-
bius vaikus, našlaičius, daugia vaikes šeimas, negalią
turinčius vai kus, vaikų maitinimą mokyklose ir lab-
daros valgyklose, Lietuvoje studijuojančius nepa-
siturinčius jaunuo lius, dienos centrus, motinos ir
vaiko namus, kurčiųjų amatų mokyklą ir kt. Ben-
dradarbiaudama su Lietuvos vaikų fondu (Vilnius),
vykdo Konkre taus vaiko rėmimo programą: auko-
jant 30 dolerių per mėnesį (360 do le rių metams) ga-
lima paremti konkre tų vaiką. Rėmėjas gauna vaiko
nuotrauką, apibūdinimą, adresą ir, jeigu nori, gali
palaikyti su juo ryšius. 

„Saulutės” savanorės rūpinasi, kad geradarių
aukos tikrai nukeliau tų ten, kur reikia. Lietuvoje or-
ganizacija turi daug bendradarbių ir pa ti kė tinių, ku-
rie pateikia sąžiningas paramos panaudojimo atas-
kaitas. At vykusios į Lietuvą, „Saulutės” narės lan-
 ko vaikų globos namus, gyvenimo nelepinamus
mažuosius ir nudžiugina juos dovanėlėmis. Kartais
vyksta ne vienos, o su savo šeimos nariais – vaikais,
anūkais. Svarbu pabrėžti, kad „Saulutės” veikla yra
savanoriška, už ją negaunama jokio atlygio ir visas
kelionės išlaidas organizacijos narės apmoka savo
lėšomis. 

Visus darbus, kuriuos per 22 me tus yra nuvei-
kę „Saulutės” sava  no riai ir rėmėjai, išvardyti būtų
sudė tinga – jų be galo daug. Galbūt geriausiai tai at-
skleidžia konkretūs skai čiai. Per „Saulutę” į Lietuvą
iki šių me tų vidurio iš viso buvo iškeliavę maždaug
trys milijonai dolerių. Pavyz džiui, 2007 m. – 149 045,
2008 m. – 210 000, 2009 m. – 110 000, 2010 m. – 129 920,
2011 m. – 113 958, 2012 m. – 110 671, 2013 m. – 192 600,
2014 m. – 102 920 dolerių. 

„Lithuanian Mercy Lift” talpintu vais iki 2005
metų Lietuvą kasmet pasiekdavo po 2 000 siuntinių.
Daug žmonių prisidėjo prie „Saulutės” kilnaus

tikslo ne tik aukodami įvairius daiktus (drabužius,
žaislus, avalynę, knygas, prietaisus neįgaliesiems ir
ligoniams), bet ir padėdami juos su rinkti, pervežti,
rūšiuoti, krauti į dė žes ir t. t. Nuo 2005 m. talpintu-
vais siuntiniai į Lietuvą nebesiunčiami, tačiau pa-
vienėms šeimoms, pasi tai kius išties gerų drabužių,
batų ar žaislų, siuntiniai siunčiami per „At lan tic Ex-
press”. 

„Saulutė” ne tik renka aukas vargs tantiems
vaikams, jų šeimoms, bet ir prisideda prie lietuvių
bendruo menės JAV kultūrinio gyvenimo – daly-
vauja mugėse, kviečia lietuvių menininkus, jų ko-
lektyvus koncertuoti ar pristatyti kitas menines
programas. Per kiek daugiau nei du de šimtmečius
„Saulutės” organizuotų renginių dalyviai yra išgir-
dę Petrą ir Livetą Kazlauskus, Aleksandrą Žvir b lytę,
Lindą Veleckytę, Rūtą Mikelai tytę-Kašubienę, Aud-
ronę Gaižiūnie nę, Audrę Budrytę, Melitiną Dia-
man didi-Kuprienę, Ritą Preikšaitę, Rai mun dą Kati-
lių, Leonidą Dorfmaną, Vilniaus styginių kvartetą,
Virgilijų Noreiką, Povilą Jarminą, Vytautą Kernagį,
Virginiją Kochanskytę, Ra sos Kuneckaitės „Ro-ko-ko”
ansamblį, Eglę ir Vytautą Juozapaičius, Lai mą Lap-
kauskaitę, Neringą Nekrašiū tę, Robertą Mockų, Ni-
jolę Martinaity tę, Antaną Zakarauską, Kostą Smori -
gi ną, Edviną Minkštimą, Petrą Ge niu šą, Edmundą
Seilių, Dariaus Poli kai čio vyrų ir moterų kolektyvus,
Ju ditą Leitaitę ir daug kitų meno žmo nių. Popietėje
yra dalyvavęs poetas Bernardas Brazdžionis, Balio
Sruo gos minėjime – jo dukra Dalia Sruo gaitė, Pre-
zidento Aleksandro Stul gins kio minėjime – jo duk-
tė dr. Aldo na Juozevičienė su šeima („Saulutės” iž-
dininkė dr. Ramunė Račkauskienė yra Prezidento A.
Stulginskio anū kė).  

2013 metais „Saulutė” minėjo veiklos dvide-
šimtmetį. Šio jubiliejaus proga buvo surengtas dai-
ninin kų Loretos Janulevičiūtės ir Algirdo Motuzos
koncertas, solistės Juditos Lei taitės ir pianistės Rū-
tos Kašubie nės koncertas, tautos didvyrių partizanų
minėjimas su dr. Sigitos Lipo vie nės knygos „Aukš-
tuolių ąžuolai” pristatymu ir smuikininkės Rai-
mon dos Daunienės bei jos keturių dukterų („Regnum
Musicale”) koncertas. 2014 m. organizuotame ren-
ginyje kon certavo pianistas Edvinas Minkš ti mas. O
2015 m. gegužės mėnesį „Sau lutė” visus vėl pakvie-
tė į ypatin gą Juditos Leitaitės ir pianistės Rū tos Ka-
šubienės koncertą „Su meile”. 

Dar anksčiau „Saulutė” rengdavo „Atviro žodžio”
forumus, kviesdavo paskaitininkus. Paskaitas yra
skai tę Julius Šmulkštys, Vytautas Dudėnas, Remi-
gijus Gaška, Tomas Re meikis ir kt. Taip pat buvo su-
rengta autografų popietė su Čikagos „Bulls” krep-
šininku Will Perdue. Su „Saulutės” organizacija
yra bendra darbiavęs Šarūnas Marčiulionis, Ar vy das
Sabonis, Žydrūnas Ilgauskas. 

Pasak I. Tijūnėlienės, kartais au kos tarsi nu-

2014 m. Kalėdinėje mugėje PLC (iš k.): buvusi sekretorė Aušra Saulienė, pirmininkė In-
drė Tijūnėlienė, Vida Maleiškienė, iždininkė Ramunė Račkauskienė ir Marytė Černiūtė.

,,Saulutės” narės (iš k.): Aušra Saulienė, Jūratė Maurukienė ir vicepirmininkė Raminta Mar-
chertienė. Nuotraukos iš Indrės Tijūnėlienės asmeninio archyvo
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krinta iš dangaus. Pavyz džiui, vienas
žmogus, norintis likti ano nimu, iš pra-
džių rėmė kelis vai kus, o vėliau su-
galvojo įsteigti Dieviš kojo Kryžiaus
Lietuvos benamių pa ramos fondą. Jo
steigėjas ir mecena tas iškėlė sąlygą,
kad Amerikoje fondui vadovautų I.
Tijūnėlienė. Lietu vo je šiam fondui
ėmė vadovauti arki vyskupas (vėliau –
kardinolas) Aud rys Juozas Bačkis. Vė-
liau tas pats me cenatas skyrė 55 000  do-
lerių pana šiam fondui įkurti Kaune per
kunigą Robertą Grigą ir vyskupą (vė-
liau – arkivyskupas) Sigitą Tamkevi-
čių. Po kiek laiko dar 55 000 dolerių pa-
aukojo padėti Vilkaviškio, Marijam-
polės ir Laz dijų vargdieniams per vys-
kupą Rimantą Norvilą. 

Lietuvoje vargingai gyvenančius
vaikus, šeimas remia ne tik JAV lie tu-
viai, bet ir amerikiečiai. „Saulu tės” pir-
mininkė pasakojo, jog ypač di delė
staigmena buvo, kai kalifor nie tė Kat-
herine Mikals savo a. a. vyro atmini-
mui paaukojo 100 000 dolerių Tauragės
mokyklai suremontuoti. Kita ameri-
kietė „Saulutei” buvo sky rusi 10 000 do-
lerių auką – ši suma bu vo nusiųsta į
Lietuvą paremti programai prieš pre-
kybą žmonėmis. 

„Saulutė” yra sulaukusi aukų iš
Zbigniewo Brezinskio, NBA krepši nio
trenerio Phil Jackson. 

I. Tijūnėlienė taip pat užsiminė
apie nepaprastą JAV aviacijoje tarna-
vusio Roberto Dudos ir jo draugės Gin-
ger Houghton atsidavimą ir entu ziaz-
mą padėti Lietuvai, kurie neblėsta iki
šiol: „Jų dėka ne viena Lietuvos ligo-
ninė buvo aprūpinta medikamentais,
įranga. Šie žmonės kvietė Lietu vos
gydytojus stažuotis JAV, jų tarpi nin kau-
jami JAV gydytojai vyko at gims tančios
šalies gydytojų supažin dinti su nau-
jausiomis technologijo mis, atlikti ope-
racijų...” 

Aukų sulaukiama ne tik iš pa vie-
nių asmenų, bet ir iš įmonių. 

Geriausias atlygis – vaikų
džiaugsmas ir viltis 

I. Tijūnėlienė pasakojo susiraši nė-
janti su daugybe „Saulutės” remia mų
žmonių, sulaukianti nuoširdžių padėkų.
Pavyzdžiui, našlaitė studentė, globo-
janti dvi sesutes, I. Tijūnėlie nei padėkos
laiške yra rašiusi: „Esa me visiškai vie-
nos, tačiau visada jau čiame, kad Jūs esa-
te kažkur šalia... Rūpinatės mumis lyg
Mama, kurios netekome... Ačiū, kad nie-
kada mūsų nepalikote ir mes trys visada
jautėme Jūsų paramą ir pagalbą. Tik
Jūsų dė ka mūsų kuklus būstas per šias
šven tes kvepėjo pyragu...”

Pasak I. Tijūnėlienės, šios padė kos
priklauso visiems, kurie padeda „Sau-
lutei” padėti kitiems. 

„Saulutės” pirmininkė ypač džiau-
giasi vaikais, kurie, patys stokodami,
rūpinasi kitais likimo nuskriaustai-
siais: „Man gražu, kai tie, kuriems
siųsdavome pinigus, dabar patys už si-
ima labdaringa veikla. Štai kažkada
vienas mūsų remiamas našlaitis parašė
laišką ir paklausė, ar nepyksime, jei
dalį pinigų, siunčiamų jam, atiduos
tiems dienos centro vaikams, kurie
neturi už ką nusipirkti pieštu kų ar po-
pieriaus. Ar galima ant tokio vaiko
pykti?”

Ilgametis „Saulutės” savanorių
dar bas 2014 metais buvo įvertintas
Lietuvos Seime. Lietuvos vaikų globos
būrelio vadovei buvo įteiktas Gabrie-
lės Petkevičaitės medalis „Tar naukite
Lietuvai”. Šie medaliai kasmet yra
skiriami už darbą Lietu vos gerovei, po-
zityvių idėjų, brandinančių visuome-
nės pilietiškumą, tau tinę savimonę ir
kultūrinį sąmo ningumą, sklaidą ir
įgyvendinimą.

„Saulutė” vis dar reikalinga 

Pasak I. Tijūnėlienės, ne kartą
bu vo svarstyta baigti „Saulutės” veik-
 lą: juk Lietuvos ekonominė padė tis
kur kas geresnė, nei buvo vos pa skel-
bus nepriklausomybę, parduotuvės
visko pilnos, randasi vis daugiau tur-
tuolių. Tačiau... daugybė žmonių vis
dar neišbrenda iš skurdo. Siekia ma
bent dalelei jų suteikti vilties ir ryžto
atkakliau kabintis į gyvenimą. „Sau-
lutė” vadovaujasi Motinos Tere sės žo-
džiais: „Jei negali išmaitinti šim to,
pamaitink vieną.” Netikėtai atėju si
pagalba yra išgelbėjusi ne vieną dep-
resijos apimtą, į begalinę ne viltį puo-
lusį žmogų. Tad kol Lietu voje yra var-
gingai gyvenančiųjų ir yra norinčių pa-
sidalyti duonos kąsniu žmonių, „Sau-
lutė” yra reikalinga.  

Seka tėvų pėdomis 

Turbūt ne vienam, skaitančiam šį
straipsnį, mintyse sukirba klausimas:
„Kodėl šie žmonės tai daro: rū pinasi
svetimais, užuot skyrę tą laiką sau ir
artimiesiems?” Tikriausiai atsakymo
galima ieškoti jų biografijose. Todėl pa-
sidomėta „Saulutės” pir mininkės I.
Tijūnėlienės gyvenimo detalėmis. 

Indrė gimė 1939 m. Kaune, Emi lijos
Masiliūnaitės ir ekonomisto dr. Balio
Palioko šeimoje. Paminėtina, kad Emi-
lija pasaulį išvydo Čikagoje, bet dar bū-
dama maža su tėvais ir vy resniu bro-
liu Jonu grįžo į Lietuvą (vė liau kurį lai-
ką teko gyventi Ru sijoje, o po Pirmojo
pasaulinio karo vėl grįžti į Lietuvą).
Prasidėjus Ant ra jam pasauliniam ka-
rui, 1944 m. moteris su vyru ir vaikais
išvažiavo į Vokietiją. Kadangi Emilija
buvo gi mu si Čikagoje, greičiau gavo lei-
dimą vykti į JAV. Tad su šeima 1947 me-
tais pasitraukė į Ameriką, kur nuo
maždaug 1904 m. gyveno jos giminės.
Pradžia Čikagoje buvo sunki. Emilija
ilgai sirgo, tačiau jai pasveikus dėl
nepaprasto ryžto ir darbštumo šei mos
padėtis pasikeitė. B. Paliokas pra dėjo
profesoriauti universitete, deja, esan-
čiame toliau nuo Čikagos, kurioje gy-
veno šeima. Moteris pavyz dingai auk-
lėjo dukras, daug prisidėjo prie lietu-
viškos veiklos. 

Tėvų auklėjimas, pastangos šei mo-
je puoselėti lietuvybę, jų bendruo meni-
nė veikla paliko ryškų pėdsaką Indrės
ir jos sesers Austės gyvenime, todėl jos
niekada neatsiribojo nuo Lietuvos.
„Iki Lietuvos nepriklauso mybės atkū-
rimo mūsų tėvai labai prisidėjo prie lie-
tuviškų šeštadieni nių mokyklų stei-
gimo. Buvome auklėjamos, kad atsto-
vaujame Lietuvai, turime būti geros ir
pareigingos. Visi darėme, ką tik galė-
jome, kad Lietuva atgautų nepriklau-
somybę”, – pasakojo I. Tijūnėlienė. 

Indrė Amerikoje studijavo biolo gi-
 ją, vokiečių kalbą ir pedagogiką, įgijo
bakalauro laipsnį. Vėliau De troi to uni-
versitete pradėjo studijuoti magist-
rantūroje botanikos srityje. Tačiau
per kun. A. Lipniūno mokslei vių atei-
tininkų kuopą ir savo tauti nių šokių
porą Vytautą Dudėną susipažino su Do-
natu Tijūnėliu (Vytautas ir Donatas
buvo vaikystės draugai), kuris tuo
metu studijavo chemijos inži neriją
Purdue universitete, susi ža dėjo ir grį-
žo į Čikagą. Sukūrę šei mą, jie vėliau
persikėlė į Buffalo Grove, o šiuo metu
gyvena Lemonte. Indrė ir Donatas
džiaugiasi keturiais vaikais: Daina,
Rasa, Aru ir Nida, ir 11 anūkų. Visi
moka lietuviškai, yra daug kartų lan-
kęsi Lietuvoje,  ak ty viai prisideda prie
lietuviškos veiklos. Vyresnės anūkės
Daiva ir Audra Siliūnaitės yra sava-
noriavusios vai kų namuose Lietuvoje.   

Indrei ir Donatui, kurie prieš tre-

jus metus atšventė auksines vestu ves,
visada buvo svarbi lietuvybė ir jos iš-
laikymas. Abu buvo skautai. Do natas
daug metų dirbo mažųjų skau tų būre-
lio „Vilkiukai” vadovu. Juodu daug
laiko skyrė lietuviškoms mo kykloms:
Indrė jose mokytojavo, vy ras buvo tėvų
komiteto narys. I. Tijū nėlienė buvo at-
eitininkų korporacijos „Giedra” narė
ir pirmininkė. Abu su vyru dažnai
dirbdavo lietuviškose sto vyklose. 

Paminėtina, kad dr. D. Tijūnėlis,
kuris yra įvairių išradimų, moks li nių
darbų ir vadovėlių autorius, daug nu-
veikė Lietuvos aukštosioms mo kyk-
 loms – Vilniaus, Kauno techno logijos
ir Vilniaus Gedimino techni kos uni-
versitetams. Priklausė ir pir mininkavo
Verslo tarybai prie Lietu vos Respub-

likos konsulato Čikagoje, prisidėjo
prie investicijų pritraukimo į Lietuvą,
vadovavo Pasaulio lie tuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumų sesijoms ener-
getikos temomis. 2014 metų rugsėjo 1
dieną ISM universitetas Vilniuje ir
Kaune dr. D. Tijūnėliui suteikė garbės
daktaro laipsnį. 

Į straipsnį sunku sudėti viską, ką
yra nuveikusi tiek Tijūnėlių šeima,
tiek „Saulutės” savanoriai, rėmėjai.
Vargu ar jie patys šiuos darbus laiko
ypatingais: jiems tai – savaime su-
 prantama pareiga. Pareiga juos, kaip
Lietuvos atstovus, auklėjusiems tė-
 vams, pareiga savo tėvynei ir savo
tau tos žmonėms. Ir kartu tai – žmo niš-
kumo, meilės savo tėvynainiams iš-
raiška. 

Iš k.: Aušra Saulienė, Ramunė Račkauskienė ir Jūratė Maurukienė
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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.
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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



Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose.
Tel. 773-330-0092.

�  Moteris, turinti CNA sertifikatą, labai ge-
ras rekomendacijas, slaugos darbo patir-
tį, ieško darbo.  Siūlyti įvairius variantus. Tel.
312-647-3208

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Di-
delė patirtis. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
640-3559

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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ĮVAIRŪS

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

Surašymas nr. 52
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SIŪLO DARBĄ

ADMIN ASSISTANT – For appoint ment
Coordinator, event/meeting planning,
make travel arrangements, banking.
Send resume to: e.onez@aol.com and
text 708-607-2229 for follow-up.

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

�  Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbų su gyvenimu.
Patirtis, geros rekomendacijos. Gali pa-
keisti ar išleisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-691-6542

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių

priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 708-
833-0417

�  Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas naminis maistas, kasdieninis atėji-
mas ar buvimas visas 24 val. Tel. 779-774-
8182

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Gali-
te siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumen -
tai. Tel. 872-214-2203.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, turi automobilį, legali, ieško darbo.

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

Gruodžio 5-6 dienomis
PLC, Lemonte Kalėdinės mugės 

metu pirksime gintarą.

4 raidės:
BŪDA – ELNĖ – NUGA – TRIO.

5 raidės:
ĖGLIS – IKRAS – ŽAGRĖ – ŽYDAI.

6 raidės:
ASORTI – DEŠIMT – GROŽIS – IRKLAI – NESTLE – SUTANA – SVE-
TUR – UPELIS. 

7 raidės:
ADAKSAS – ASPIDAI – ASTATAS – ATVAISA – DEGĖSIS – DŽINSAI
– ĖDUONIS – ESKADRA – GITAROS – INDIANA – IŠRAIŽA – JONĖ-
NAI – KRIENAS – KROATAI – LIAUPSĖ – LIEPSNA – ONDATRA –
PESLIAI – RASISTĖ – ROMĖNAI – SERBIJA – SĖSLIAI – TARPAIS –
TOSHIBA – TRINTIS – TRIPSAI – UODUKAS – UŽTILTĖ – VAKAROP
– VEŽĖJAS – VIKŠRAI – ŽLIUMBA.

9 raidės:
ANIMACIJA – DIALEKTAS – EKSMISIJA – IŠVAKARĖS – NIURGZ-
LYS – NUOŽVARBA – SMALIŽIUS – STIRAKSAS.
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www.draugas.org/mirties.html

w w w . d r a u g o f o n d a s . o r g

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

R. Proživalskiui lygių nebuvo!

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate lapkričio
21 d. sužaistos penkerios rung-

tynės, kurių dėmesio centre buvo tur-
nyro geriau siųjų – „Radviliškio” ir
„Atleto” ko mandų dvikova.

Visą laiką besivejančių vaidme ny-
je buvę „Atleto” krepšininkai tituluo-
tus varžovus palaužė paskutinia me
rungtynių ketvirtyje ir po sun kios ko-
vos įveikė juos rezultatu 63:60. Po šios
svarios pergalės visas 6 rungtynes lai-
mėjęs „Atletas” išliko vienin tele ko-
manda ČLKL pirmenybėse, kuri ne-
patyrė pralaimėjimo kartėlio.

Prie paskutinės „Atleto” perga-
lės daugiausiai prisidėjo 23 taškus pel-
nęs Modestas Masilionis. Tiek pat taš-
kų pelnė ir jo buvęs komandos draugas
(ČLKL čempionais tapo kartu rungty-
niaudami „Kunigaikš čių” komandoje),
„Radviliškio” ko man dos puolėjas To-
mas Rėkstys.

Dvi svarbias pergales per vieną
var žybų dieną iškovojo ČLKL čempio -
nų vardą ginantys „Juodkrantės” krep-
šininkai, po ko jie iš septintosios tur-
nyrinės lentelės vietos šoktelėjo į ket-
virtąją. 

Pirmose vakaro rungtynėse
„Juodkrantės” krepšininkai tik po at-
kaklios kovos, rezultatu 55:49 nuga lėjo
pirmąsias 13-ojo ČLKL sezono rung-
tynes žaidusius jaunuosius „Aukš tait-
ijos” krepšininkus, kurių pa grindą
sudaro „Lituanicos” krepši nio mo-
kyklos auklėtiniai. Daugiau nei pusę

taškų – 30 nugalėtojams pel nė Matas
Gudauskas.

„Juodkrantės” komandai gero kai
teko paprakaituoti ir antrame susiti-
kime, kuriame jie 70:66 palaužė tur-
nyrinės lentelės kaimynus „Švy tu rio”
krepšininkus. 

ČLKL čempionų gretose vėlgi ne-
sulaikomai rungtyniavo 24 taškus pel-
nęs ir 13 kamuolių atkovojęs Ma tas Gu-
dauskas, o „Švyturio” komandoje re-
zultatyviausiai žaidė taip pat dvigubą
dublį surinkęs, 22 taškus įme tęs ir 10
kamuolių sugriebęs Ju lius Staišiū-
nas.

Pirmaujančių ČLKL komandų po-
zicijoje išliko šeštąją pergalę iško-
 vojusi „Lituanicos” komanda. ČLKL
senbuviai rezultatu 103:71 nugalėjo
šeštąją nesėkmę patyrusią „Lietavos”
komandą.

Rezultatyviausiai šiame ture rung-
 tyniavęs rezultatyviausias ČLKL krep-
šininkas, „Lituanicos” gy nėjas Da-
nielius Jurgutis pelnė 33 taš kus (dvi-
taškiai – 9/10, tritaškiai – 5/12), o jo ko-
mandos draugas Šarūnas Skadas prie
pergalės prisidėjo 27 taškais.

Gan sėkmingai šiame ČLKL se zo-
 ne rungtyniaujanti Panevėžio „Liet -
kabelis” ketvirtąją pergalę iškovojo
rungtyniaudama su „Vilniaus” ko-
 manda. „Lietkabelis” varžovus nuga-
 lė jo nesunkiai, rezultatu 71:49. Ge riau-
 sias sezono rungtynes sužaidęs Paulius
Narbutas „Lietkabeliui” pel nė 27 taš-
kus ir atkovojo 14 kamuolių.

A † A
JAMES LIAUTAUD

iškeliavus negrįžtamai, ilgametei VJF rėmėjai
GRA ŽINAI LIAUTAUD su šeima, reiškiame nuo -
širdžią užuo jautą ir kartu liūdime.

Vydūno Jaunimo fondo
taryba ir valdyba

Mylimam tėveliui

A † A
EVALDUI VELECKIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą LINDĄ VE LEC -
 KYTĘ NUSSBAUM ir visus artimuosius.

Lietuvių Opera Čikagoje

Lapkričio 21 d. naujame lietuvių savininkų „Keystone” restorane Dow ners
Grove (IL), buvo surengtas 4-asis Čikagos rankų lenkimo čempio natas, kurio
nugalėtojas tapo lietuvis Robertas Proživalskis. 

Pademonstravęs unikalią rankų jėgą jis nugalėjo visus varžovus, rung da-
masis tiek dešine, tiek kaire rankomis! Jų stiprumą ir savitą bei pergales ne-
šančią veiksmingą rankų lenkimo techniką R. Proživalskis pa demonstravo ir
varžydamasis atski ro je, iki 175 svarų svorio kategorijoje. Čia jis taip pat nie-
kam nepaliko vilčių.

Iki 210 ir daugiaui nei 211 svarų svorio ka tegorijose, kovodamas deši ne ran-
ka, sidabrinius apdovanojimus pelnė dar vienas Čikagos lietuvis, nuo latinis ran-
 kų lenkimo varžybų dalyvis Rim vydas Bilevičius. Dar du apdovanojimus jis iš-
kovojo lenkda mas varžovų rankas kaire: iki 210 svarų svorio ka tegorijoje jis buvo
antras, o per 210 – pirmas!

Mėgėjų sportininkų grupės čempionu tapo lietuvis Arlandas Kum pys, įvei-
kęs amerikiečius sportinin kus.

Iš viso snieguotą praėjusio šeštadienio dieną „Keystone” restorane savo ran-
kos stiprumą demonstravo 46 sportininkai iš Illinojaus, Indianos, Michigano
ir Ohio valstijų. Varžybas padėjo surengti jų pagrindinis rėmėjas – transpor-
to bendrovė „Total Tran sportation”.

Absoliučiu rankų lenkimo varžybų nugalėtoju tapo R. Proživalskis (v.).

Po ČLKL – be pralaimėjimų žengia tik „Atletas” 

Kitas rungtynes ČLKL komandos
žais lapkričio 28 d., šeštadienį.

Mėgėjų lygoje pirmauja „Arka”

ČLKL mėgėjų lygos varžybose
lapkričio 22  d. sužaistos trejos rung-
tynės. Jose visas keturias pergales iš-
kovoję „Arkos” krepšininkai rezulta-
tu 46:32 nugalėjo „Savas LT” penke-
tuką, „Ąžuolas” minimalia persvara –
37:36 palaužė „Pelenus”, o „Aly taus”
krepšininkai 62:57 nugalėjo „Pa nevėž-
io” komandą.

Čempionate pirmauja 4 pergales
iškovojusi „Arka”, 3 kartus laimėjo
„Ąžuolas”, po 2 pergales iškovojo „Sa -
vas LT”, „Panevėžys” ir „Alytus, o „Pe -
lenai” pralaimėjo visus 5 kartus.

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

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

A † A
EVALDAS VELECKIS

Gimė 1926 m. rugpjūčio 1 d., Lietuvoje, Kybartuose.
Mirė 2015 m. lapkričio 25 d., Homer Glen, IL.
Gyveno Homer Glen, IL.
Nuliūdę liko: duktė Linda Veleckytė-Nussbaum su vyru Ge -

rard; sesuo Elena Veleckytė ir brolio a. a. Alfredo Veleckio šei ma
Lietuvoje.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Operai arba Palos Hos -
pice.

A. a. Evaldas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 28 d. 9 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velio-
 nis  bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vau ti atsisveikinimo Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Mūsų mylima ir brangi Mama

A † A
RITA ŠIMANSKYTĖ

KAVOLIENĖ

mirė 2015 m. lapkričio 13 d., penktadienį, Carlisle, Penn syl vani a.
Gimė 1932 m. rugpjūčio 12 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Mokėsi Liubeko ir Neustato lietuvių gimnazijose Vokietijoje. 
Amerikoje studijavo Čikagos Meno institute, įgydama baka -

lauro diplomą. Dirbo Kristijono  Donelaičio lituanistinėje šešta-
dieninėje mokykloje, priklausė Santaros-Šviesos organizacijai.
Kartu su vyru Vytautu Kavoliu susilaukė dviejų sūnų: Kęstučio
ir Perkūno. Iki mirties gyveno Carlisle, PA.

Nuliūdę liko sūnūs: Perkūnas ir Kęstutis su žmonomis –
Diana ir Bonnie bei anūkėlė Iliana.

Artimieji

PADĖKA
2015 m. spalio 13 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A † A
ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA

Palaidotas Glendale Forest Lawn kapinėse, Glendale, Cali for-
nia.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už
išreikštas užuojautas, maldas ir už dalyvavimą Mišiose bažnyčio-
je. Dėkojame broliui kun. Jonui Šileikai, OFM, atvykusiam iš
Prisikėlimo parapijos, Toronto, Kanados, už gražiai pravestas ro -
žinio maldas, už atnašautas laidotuvių Mišias, jautrų pamokslą ir
palydėjimą į Amžinąją poilsio vietą.

Dėkojame vaikų draugams Tomui Viskantai, Liudui Deveikiui
ir jų pusbroliui Vladui Sidzikauskui, kurie padėjo velionio sū nums
nešti karstą; dėkojame visiems uniformuotiems skautams, kurie
ėjo garbės sargybą  Mišių metu; dėkojame maestro Viktorui Ra-
liui už vargonų muziką ir solistams Antanui Polikaičiui, Vitai Po-
likaitytei Vilkienei ir Laurai Grimm už solo giedojimus; pa ra pijos
chorui už gražiai atliktas giesmes per laidotuvių Mišias; dėkojame
sūnaus uošviui Gintarui Plačui už gausias laidotuvių nuotraukas;
dėkojame mūsų visiems šeimos geriems draugams už gražias gėles
ir visiems, paaukojusiems a. a. Arvydo Kudirkos prisiminimui Vy-
dūno fondui ir „Vaiko vartai  į mokslą” labdaros organizacijai;
dėkojame Pauliui Viskantai už jautrų programos pravedimą
laidotuvių pietų metu; Vitalijai Virbukienei, Zitai Rah bar, Vyte-
niui Vilkui, Violetai Gedgaudienei ir Vytautui Šliū pui už šiltus at-
sisveikinimo žodžius.

Dėkojame visiems draugams už užprašytas šv. Mišias ir iš reikš-
tas  užuojautas raštu ir žodžiu.

Už tą viską mūsų šeima bus visuomet dėkinga.

Žmona Aldona Kudirkienė, sūnus Andrius ir jo žmona Ju-
lytė, sūnus Paulius ir jo žmona Viktorija, sūnus Romas ir jo
žmona Justė, duktė Audra; anūkai Kaija, Laila, Ilona, Lukas
ir Aleksas; sesuo Nijolė ir jos vyras Max Gottesman

A † A
ERIC MARON

2015 m. lapkričio 5 d. staiga ištiko širdies prie puo-
 lis, jis mirė pakeliui į ligoninę.

Nuliūdę liko: žmona Silvia TOTILAITĖ Maron ir
giminės.

Nuoširdžią užuojautą visiems reiškia jo darbo
draugai ir Totilų šeima

A † A
LAIMAI SAVAITIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui JURGIUI, gi -
mi nėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.

Sunny Hills, FL
Lietuvių Bendruomenė

A † A
IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ

RASIENĖ

Amžinybėn iškeliavo 2015 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 88 me -
tų.

Gimė Kaune, Lietuvoje, šešis dešimtmečius gyveno Cam brid -
ge, MA.

Nuliūdę liko: sūnūs Vitas, Tomas su žmona Brigita (Spake -
vičiūte), anūkės Sophia ir Alisa; sesuo Aldona Beinorienė Lips -
kienė su dukra Irena Beinoris; brolis Leonidas Ragas (Ragaus -
kas) su žmona Praurime (Krasauskaite), jų sūnus Paulius ir duk -
ra Laura su šeimomis.

Atsisveikinimas su a. a. Irena įvyko ketvirtadienį, lapkričio
19 d. Casper (Kasperavičius) Funeral Home, Boston, MA.

Penktadienį, lapkričio 20 d., Šv. Petro lietuvių parapijos baž -
nyčioje, South Boston, MA, prelatas kun. Albertas Kontautas au -
ko  jo gedulo Mišias, o solistė Marytė Bizinkauskaitė angelišku
balsu ir dieviškomis giesmėmis praturtino Prelato liturgines
apei gas.

Velionė buvo žmona inž. a. a. Juozo Rasčiausko-Rasio, su ku -
riuo išgyveno 55 metus.

Laidotuvės bus privačios.
Nuliūdę artimieji

Šv. Mišios už Garbingosios 
Dievo Tarnaitės Marijos Kaupaitės beatifikaciją

Gruodžio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Seselių Kazimieriečių vienuolyno
koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL bus atnašaujamos šv. Mišios,
meldžiant, kad būtų beatifikuota Garbingoji Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė.
Šv. Mišias atnašaus kunigas Brian G. Walker, St. Benedict the African-West
parapijos bažnyčios klebonas. Visi kviečiami.

Daugiau informacijos tel.  773-349-8064.



16 DRAUGAS2015 LAPKRIČIO 28, ŠEŠTADIENIS

Dr. John R. Dainauskas, garbės prenumeratorius, gyvenantis
Woodridge, IL, dar metams pratęsė  laikraščio garbės pre-

numeratą ir paaukojo 150 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dė kojame,

kad skaitote mūsų laikraštį ir dosniai jį remiate.

Vaclovas ir Margarita Mom kai, gyvenantys
Chicago, IL, dar metams pratęsė Garbės prenu-
mera tą. Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate

mūsų laikraštį.

Džiugas Dirmantas, garbės prenumeratorius, gyvenantis Chi-
ca go, IL, dar metams pratęsė garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote
mūsų laikraštį.

Benigna Butler, gyvenanti Chicago, IL, tapo „Draugo” garbės prenumeratore. Kar-
tu su garbės prenumeratos mokesčiu skaitytoja atsiuntė ir dosnią 100 dol. auką laik-
raščio leidybai paremti. Nuošir džiai dėkojame už Jūsų dosnumą ir sveikiname tapus
garbės prenumeratore.

www.draugas.org/kalendorius.html

PADĖKA 
Čikagos Amerikos lietuvių moterų klubas, viena iš seniausių organizacijų

veikiančių per 90 metų,  per pirmininkę Birutę Zalatorienę  atsiuntė 300 dolerių
auką Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga rengiamai

knygai. Tokiu būdu klubo vardas bus įamžintas šiame lei-
dinyje.

Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
Visų aukotojų ir įamžintųjų  asmenų pavardės  bus skel-

biamos knygoje.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Dan guo lė Sadūnaitė Sealey
$2,000 gimi nių suaukota a. a. Algio Sadūno atmi nimui; a. a. Tauro Preikšo atminimui
Violeta Aviža $50, Birutė Kožicienė $50; Anonimė S. $100 remiamam berniukui; tęsiant
vaikų metinę pa ra mą dr. Donatas  ir Daina Siliūnai $360, Laura Kriaučiūnaitė $720; „Oak
Tree Philanthropic Founda tion” (dr. Dana Maciūnaitė Mocku vie nė) $1,500. Labai ačiū.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net Aukos nurašomos nuo Federalinių
mokesčių.

„The Oak Tree Philanthropic Foundation” (dr. Dana Maciūnaitė Mockuvienė)
„Dieviško Kryžiaus I” fondui atsiuntė $1,000. Anoniminio mecenato, fondo įkūrėjo
pageidavi mu, Lietuvoje fondu rūpinasi kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o JAV Indrė
Tijūnėlienė. D. K. fondas įkurtas po Lietuvių Fondo (Lemont, IL) „sparnu”, remia Vilniaus
apylinkėje vargingiausiai gyvenančius. Nuošir džiai dėkojame. „Dieviško Kryžiaus I”
fondas, 414 Freehauf St., Le mont, IL 60439

A. a. Kęstučio Kriaučiūno at mi nimui „Saulutei” $200 suaukojo Marius Kriaučiūnas,
Laura Kriau čiūnaitė, Aurelija Kriaučiūnienė, dr. Aras ir Lina Žliobai, Algis ir Dalia
Ancevičiai, dr. Algirdas ir Raminta Marchertai. „Saulutė” dėkoja aukojusiems ir reiškia
užuojautą a. a. Kęs tučio Kriaučiūno šeimai ir artimie siems.

� Visus norinčius išmokti padaryti šiaudi-
nukus Kalėdų eglutei kviečiame į užsiėmi-
mą, kurį ves Vaida Lagoneckytė. Atsineški-
te žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes pasi-
rūpinsime šiaudeliais, siūlais ir nuorodomis.
Pamoka vyks gruodžio 5 d., šeštadienį, 10
val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje. Registraci-
ja tel. 773-582-6500.

� Gruodžio 6 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
kviečiame į Jaunimo centro tradicinius pie-
tus. 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
Baltramonis tel. 773-743-3196  arba Mil-
dą Šatienę  tel. 708-447-4501. 

� Gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 4 val. p.
p. kviečiame į rašytojo Antano Vaičiulaičio

knygos ,,Italijos vaizdai” pristatymą. Jis vyks
SLA patalpose, 307 Artspace, 307 West 30
Street, New York, NY 10001. Vasarą Mai-
ronio muziejaus Kaune išleistą knygą pristatys
Virginija Paplauskienė, šio muziejaus Išeivių
literatūros skyriaus direktorė ir knygos ren-
gėja. Susitikime dalyvaus ir rašytojo dukros.
Popietę ruošia JAV LB New Yorko miesto apy-
linkės valdyba, LR generalinis konsulatas
New Yorke ir SLA 307 Artspace.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
choras kviečia visus į Jubiliejinį, 20-mečio,
kalėdinį koncertą, kuris įvyks gruodžio 13 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. misijos baž-
nyčioje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
(14911 127th St, Lemont, IL 60439). Kon-
certe dalyvaus misijos choras, kamerinis cho-
ras, vaikų choras ,,Vyturys’’ , smuikininkų
ansamblis ir solistai. Bilietus į koncertą bus
galima įsigyti misijos prieangyje prieš ir po
11 v. ryto šv. Mišių kiekvieną sekmadienį ir
prieš koncertą.

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

PADĖKA
Nuoširdžius padėkos žodžius tariame laikraščio skaity-
tojai, rėmėjai gerb. REGINAI CONNOLLY, kuriai
,,Draugo” pokylio metu nusišypsojo laimė išlošti 1 000
dolerių. Ji a. a. Jono Bagdono šviesiai atminčiai paau-
kojo visą laimėtąją sumą laikraščio išlaidoms sumažinti.
Tai dosni parama  ,,Draugui”. Didelis ačiū už Jūsų suprati-
mą ir geranoriškumą.

PADĖKA
Nuoširdi padėka ir pagarba JUOZUI  KAPAČINSKUI, kuris
įvykdė mylimos mamos a. a. Marijos Kapačinskienės
valią – 1 000 dol.  paskirti ,,Draugui”. Tokia dosni parama
palengvins finansinę laikraščio padėtį. 

Testamentinis palikimas –  tai gražus pavyzdys visiems,
kuriems yra brangus ir svarbus lietuviškas žodis išeivijoje.


