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Spalio 9 d., sekmadienį, visas Čika gos miesto centras vėl
priklau sys bėgimo mėgėjams – čia bus su rengtas tra-
dicinis maratono bėgimas „Bank of America Chicago

Marathon 2016”. Nuo 1977 metų rengiamas ir didelio po-
puliarumo tarp bėgikų su laukęs Čikagos maratonas ir šie-
met žada sukviesti visus bėgimo mylėtojus iš viso pasaulio. 

Kartu su 45 tūkst. bėgimo da ly viais iš daugiau nei 100 pa-
saulio šalių šiemetiniame, jau 39-ą kartą rengiamame, Či-
kagos maratone dalyvaus ir gausi lietuvių bėgikų koman-
da. Li kus savaitei iki maratono starto į ją spėjo užsire-

gistruoti 22 mūsų tautiečiai.
Kaip ir ankstesniuose maratonuose, mūsų šalies bė-

gikus ir vėl ėmėsi globoti LR generalinis konsulatas, kuris
kartu su Čikagos lietuvių bėgimo klubu subūrė maratoną
bėgsian čius lietuvius į vieną komandą bei kviečia visus tau-
tiečius susirinkti palaikyti bėgikus išties nelengvame bė-
gime. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungos (ŠALFASS) atstovai visiems baig sian tiems at-
karpą lietuviams bėgi kams paruošė atminimo medalius.

Šalia Lituanistikos katedros Čikagoje (ties 17-a mara-
tono bėgimo mylia) vėl rinksis sirgaliai, kurie sveikins lie-
tuvius bėgikus. – 5  psl. 

Nepamirškite tautinės simbolikos, trispalvių, švilpukų ir geros nuotaikos.

Ne        

SVARBU:
pasitikrinkite, ar rinkėjo elektroninė

registracija buvo sėkminga

Atkreipiame dėmesį, jog pageidaujantys balsuoti
paštu šių metų rinkimuose turėtų įsitikinti, jog jų
elektroninė registracija buvo sėkminga. Norėdami

sužinoti, ar esate įtraukti į atstovybės rinkėjų sąrašą, pri-
sijunkite prie Elektroninės registracijos sistemos
(https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-regist-
racija) ir suveski te savo asmens duomenis. Jei Jūsų re-
gistracija yra patvirtinta, Jūsų prašymo būsena bus –
„Įtrauktas į rinkėjų sąrašą”. Jei patiems pasitikrinti ne-
pavyksta galite el. paštu arba telefonu susisiekti su dip-
lomatine atstovybe, kurioje registravotės balsuoti:

Ambasada JAV –
el. paštas rinkimai.us@urm.lt, tel. 202-234-5860

Generalinis konsulatas Čikagoje –
el. paštas kons.cikaga@urm.lt, tel. 312-397-0382

Generalinis konsulatas Los Angeles – 
el. paštas kons.losandzelas@urm.lt, tel. 424-465-9901
Generalinis konsulatas New Yorke – 
el. paštas kons.niujorkas@urm.lt, tel. 212-354-7840

Jei registravotės balsavimui paštu, bet dar nega-
vote biuletenių, ne vėliau kaip spalio 4 d. informuoki-
te diplomatinę atstovybę, ir klausimas bus neatidėliojant
sprendžiamas.

Pasitikrinti, ar esate įtraukti į rinkėjų sąrašą taip pat
galite atvykę į diplomatinę atstovybę ir pateikę savo as-
mens duomenis. Primename, kad atstovybės išankstinio
rinkėjų sąrašo duomenys teikiami rinkėjams tik apie juos
pačius.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Čikagos maratone vėl bėgs lietuviai

Prisimintas Prezidentas 
A. Stulginskis – 7 psl.

Išvyka pas amišus – 4 psl. 
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Šv. Antano Paduviečio parapijos 

(Rokai, Lietuva) klebonas

Mielieji. Praėjusį sekmadienį skaitėme,
kaip nesąžiningas prievaizdas sugebėjo
pasinaudodamas šeimininko turtais įsi-

gyti draugų nelai mės dienai. Šio sekmadienio
turtuolis per abejingumą, šykštumą ir egoiz mą pra-
žudė save. Anas ūkvedys žinojo, kaip panaudoti tur-
tą, o šis turtuolis – ne. Šio sekmadienio turtuolis
buvo egoizmo įsikūnijimas. „Teismas negailes-
tingas tam, kuris nevykdė gailestingumo” (Jok 2,
13). Šio sekmadienio Evangelija konkretizuoja
Kris taus išsakytus palaiminimus: „Palai minti tu-
rintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestin gu-
 mo” (Mt 5, 3. 7). Pagrindinis šio sekmadienio
Evan gelijos personažas ne Lozorius, ne penki tur-
tuolio bro liai, ne Abraomas, bet pats nelaimingas
turtuolis. „Vargas jums, tur tuo liai, nes jūs jau at-
siėmėte savo pa guodą. Vargas jums, kurie dabar so-
 tūs, nes būsite alkani” (Lk 6, 24–25). „Turėti ir nie-
ko neduoti kartais yra blogiau negu vogti”, – per-
spėja austrų rašytoja Marie von Ebner-Eschenbach.
Nors turtuolis savo turtų ne naudojo nesąžinin-
giems darbams ir visiškai nebuvo kaltas dėl varg-
šo Lozoriaus nusigyvenimo, tačiau Die vas jį nu-
baudė, nes jis gyveno tik dėl savęs, lyg Dievo vi-
siškai nebūtų. Jis užmiršo svarbiausią dalyką –
žmogus nėra turtų savininkas, žemės turtai yra jam
tik laikinai Dievo paskolinti, išnuomoti. Jis gyve-
no prabangiai ir, iš šalies žiūrint, neatrodo, jog būtų
maištavęs prieš Dievą ar kažkaip engęs beturčius.
Tačiau buvo aklas kito žmogaus skaudžiam liki-
mui, gyveno tik sau. Tad kur čia slepiasi turtuolio
nuodėmė? Jis nepastebi Lozoriaus, kurį galėtų vie-
nu rankos mostu išgelbėti ir padaryti laimingą. Jei-
gu būtų labiau branginęs žmones, o ne savo turtus,
viskas būtų buvę kitaip. Tačiau jis nesugebėjo pa-
sidalyti savo ištekliais su kitais žmonė mis. Šv. Au-
gustinas sako, jog ne skurdas atvedė Lozorių į dan-
gaus laimę, bet nuolankumas. Ir visiškai ne turtai
trukdė turtuoliui patekti į amži nąją laimę, bet
egoizmas ir godumas. Turtuolis buvo nubaustas už
pagalbos nesuteikimą. Jis nevogė, ne skriaudė
kitų, tiesiog apsimetė nematantis vargšo žmo-
gaus.

Jeigu atidžiai klausome šiandien Evangelijos,
girdime, jog Kristaus pasakytas palyginimas pa-
baigiamas žodžiais: „Jeigu jie neklauso Mozės
nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių
prisikeltų” (Lk 16, 19–31). Atkreipkite dėmesį, ko-
kie žiau rūs paskutiniai žodžiai: kaip keis ta, nejaugi
širdis nesudrebėtų pamačius mirusius prisikėlu-
sius ir liudijančius Dievo teisingumą? Ta čiau at-
rodo, jog nesudreba: nes kas minutę iš bado pa-
saulyje miršta iki 30 vaikų, vos sulaukę 5–6 metu-
kų. Kasmet 50 milijonų žmonių miršta iš bado, kai
tuo metu milijardai išleidžiami ginklams.

Mielieji, nuo to, kaip naudosime žemės turtus,
priklauso mūsų amžinasis likimas. Gyvenimas –
tai laikas, skirtas užsitarnauti amžinąjį gyvenimą.

Todėl Viešpats sako: „Palaimin giau
duoti negu imti” (Apd 20, 35). Para-
doksalu, tačiau atiduodami mes
gauname: įgyjame Dangų. Jeigu esi
kilniaširdis, matai, jog žmogus, pra-
 šantis tavo pagalbos, yra Dievo pa-
 veikslas. Jeigu tu išmoksi dalytis
tuo, ką turi, išmoksi būti laimingas,
nes meilė įgyvendina Dievo Kara-
lystę žemėje. Tarp kitko, neužmirš-
kite, jog mirdami tegalėsite pasiimti
su savimi tik meilę. Todėl reikia
būti dė mesingam, nes Lozorius gali
gyventi tavo namuose, dirbti kartu
su tavimi.

Popiežius Pranciškus sako: „Jei
išmoktume išeiti vienas kitą pasi-
tikti, jei vienas kitam patarnautume
– pasaulis pasikeistų.” Krikščionis
yra džiaugsmo žmogus. Dar daugiau. Krikščionys –
tai žavesio pagauti vyrai ir moterys.

Net per kentėjimus krikščionis nepaleidžia Jė-
zaus, moka gyventi su viltimi. Krikščionio džiaugs-
mo ir žavesio pagrindas yra Jėzaus Kris taus prisi-
kėlimas. Krikščionys vyrai ir moterys gyvena su
džiaugsmu širdyje. Nėra krikščionio be džiaugs mo.
Džiaugsmą popiežius pavadino krikščionių „tapaty-
bės kortele”. Krikš čionio džiaugsmas yra Evange lijos
džiaugsmas, džiaugsmas, kad Jėzus mus išrinko, iš-

gelbėjo ir at gai vino. Tai vilties džiaugs-
mas, kad Jėzus mūsų laukia. Tai toks
džiaugsmas, kuris per šio gyvenimo
kryžius ir kančias išreiškiamas ki-

taip. Tai ramybė, kurią suteikia
tikrumas, jog Jėzus mus lydi, jis
yra su mumis! Kai mūsų parapi-
jose, bendruomenėse, ar institu-
cijose sutinkame žmones, ku rie
sakosi esą krikščionys ir nori
jais būti, tačiau yra liūdni, tada
kažkas netvarkoj. Tada turime
padėti jiems surasti Jėzų, išblaš-
kyti liūdesį, džiaugtis Evangelija,
kad vėl galėtų džiaugtis Evange-
lijai būdingu džiaugs mu.

Tad krikščioniškas džiaugs-
mas, susižavėjimo džiaugsmas,
kad buvom išgelbėti iš prisirišimo
prie kitų da lykų, prie supasaulė-
jimo, visokių supasaulėjimų, yra
galimas tiktai su Dievo pagalba,
padedant Šventajai Dvasiai.

Šiandien prašykime Viešpatį,
kad leistų žavėtis Jo akivaizdoje, priešais daugybę
dvasinių turtų, kuriuos mus davė. Ir ne tik žavėtis,
o džiaugtis, kad suteiktų gyvenimo džiaugsmą ir leis-
tų visokius sunkumus išgyventi ramiai širdyje. Ir te-
gul apsaugoja, kad neieškotume laimės daugelyje da-
lykų, kurie galop nu vi lia, dalykų, kurie pažada
daug, bet neduos nieko! 

Pamokslas  skaitytas  rugsėjo 25  dieną, 26 eilinį
sekmadienį Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA.

Nejaugi širdis nesudrebėtų? 

Kviečia nominuoti globalų lyderį
„Global Lithuanian Leaders” kviečia nominuoti glo-

balų lyderį. Kad būtų pastebėti ir įvertinti tarptautinę pa-
tirtį sukaupę, tamprius ryšius su Lietuva palaikantys, konk-
 rečiais nuopelnais ją praturtinę ir išgarsinę globalūs lie-
tuviai, organizacija kviečia dalintis jų sėkmės istorijomis
ir išskirtiniais pasiekimais. 

Apdovanojimų kategorijos:
•  Už į Lietuvą pritrauktas investicijas
•  Už mokslo inovacijų diegimą Lietuvoje
•  Už Lietuvoje gimusios verslo idėjos plėtrą pasau-
lyje
•  Už užsienio lietuvių profesionalų telkimą
•  Už pasaulinės patirties indėlį į pokyčius regionuose

•  Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje
•  Lietuvos draugas – Lietuvai nusipelnęs užsienietis
•  Už globalių talentų pritraukimą

Kriterijai kandidatams:
•  Turtinga tarptautinė patirtis 
•  Tamprūs ryšiai su Lietuva
•  Konkretūs nuopelnai Lietuvos augimui ir vardo gar-
sinimui.
Laureatus rinks nepriklausoma komisija. Globalios Lie-
tuvos apdova nojimų  iškilmės vyks Prezidentūroje
2016 m. gruodžio 28 d.
Nominacijų organizacija laukia iki spalio 5 dienos.

LRT.lt

„Globalios Lietuvos apdovanojimai” skaičiuoja penktuosius metus ir yra rengiami drauge su Prezidentūra ir Užsie-
nio reikalų ministerija. BNS nuotr.



Remiantis jau minėtu šaltiniu, 1979 m. rugsėjį
Jungtinių Tautų Pa saulio turizmo organizacija, sie-
kian ti skatinti asmenų fizinį aktyvumą ir kultūrinį
pažinumą, pradėjo Pasaulio turizmo dienos minėji-
mą. Nuo 1980 m. rugsėjo 27-oji diena visame pa saulyje
yra minima kaip Pasaulinė turizmo diena. Pasauli-
nis turizmas 2015 m. apėmė daugiau kaip 1 milijar-
dą keliautojų visame pasaulyje. Teigiama, kad tu-
rizmas yra didžiausia pasaulio pramonė.

Anot „Baltic Tours” atstovės Rasos Levickaitės,
pasaulio turistai kuria plėtrą, naujas darbo vietas, for-
muoja įvairias ir tolerantiškas bendruomenes, kurios
sąmoningai sie kia puoselėti ir saugoti gamtinį bei
kultūrinį pasaulio paveldą. Psicho logė Aistė Mažei-
kienė teigia, kad kelionės ne tik praturtina žiniomis,
bet daro žmones atviresnius bei kūrybiškesnius. Po
kelionės į savo gy ve nimą ir aplinką žvelgiama kito-
mis akimis. Keliaujant pamatoma keisčiausių daly-
kų, atsiduriama netikėtose situacijose.

Pasaulyje yra tokių valstybių, kurios skelbiasi
didele dalimi išgyvenančios iš turizmo. Tai Egiptas,
Tur kija, Graikija ir kitos šalys. „Danske Bank” ana-
litiko Roko Gra jausko manymu, šalims kopiant eko-
 nominio išsivystymo kopėčiomis, turizmas vaidina
vis mažesnį vaidmenį. Įdo mios jo pastabos apie Lie-
 tuvą ir atvykstamąjį  turizmą. Visai neseniai didžioji
turistų dalis – apie 60 proc. – atvykdavo iš Rusijos bei
Baltarusijos, tačiau dėl sumažėjusios perkamosios ga-
lios tose šalyse su menkusius srau tus iš šių šalių kom-
pensuoja turistai iš kitų euro zonos šalių bei padidėjęs
turizmas iš kitų kraštų. 

Minėtame šaltinyje įterpti įspėjimai, jog pasau-
lis per pastarųjų de šimtmečių migraciją bei nuola-
ti nes keliones baigia nutautėti, kad dingsta mūsų eti-
niai bei kultūriniai skirtumai.  „Kalba – gyvas or-
ganizmas. Jis kinta, ir tai normalus procesas”, – sakė
Kristina Jakaitė-Bulbu kienė, Vilniaus universiteto

Litua nistinių studijų katedros dėstytoja. Tuo
pačiu ji primena galimus pavojus: „Jei  kal-
bėtume apie emigraciją, tuomet – taip, mažiau
vartojama arba nebevartojama kalba nyksta.
O dėl turizmo – manau, jis skatina mokytis
užsienio kalbų, o tai – tik privalumas ir gim-
tosios kalbos atžvilgiu”. 

Www.day.lt išvardija labiausiai turistų
pamėgtus Europos miestus: Stambulą, Mask-
vą, Londoną, Sankt Peterburgą, Berlyną,
Madridą, Pary žių. 2010 m. duomenimis, Vil-

nius yra 78 vietoje, nors daugybė užsienio turistų šį
miestą laiko tikru stebuklu, netgi egzotika. Lietuvoje
yra daug  įdomių  ir gražių  vietų,  kurių    nežino   net
patys lietuviai, vykstantis atostogauti į užsienio ša-
lis.

Dabar dar pora minčių arčiau namų. Dar vai-
kystėje man svetima kalba reiškė okupantų kalbą.
Pra džioje tai buvo rusų, vėliau – vokiečių kalbos. Jos
ne tik neviliojo, bet tie siog baimę kėlė. Po karo gy-
venant pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir lankant lie-
tuvių gimnaziją, reikėjo mokytis vokiečių, lotynų ir
anglų kalbas. Gyvenant vienoje pabėgėlių stovyklo-
je, kur dauguma buvo uk rainiečiai, šiek tiek pra-
mokau ir ukrainietiškų žodžių. Žinoma, gyve nant po
rusų jungu, norom nenorom išmokau keletą šimtų
rusų kalbos žodžių. Nesigiriu, bet mano kartoje
kasdienėje lietuvių kalboje buvo dar daug lenkiškų,
slaviškų žodžių, ku rie buvo kasdienės kalbos dalis.
Po karo, esant neaiškioms emigracijos galimybėms,
pats sau nutariau, kad geriausia būtų išmokti espe-
ranto kal bą, kuri pravers bet kur. Pradėjau jos mo-
kytis, bet atsiradus progai atvykti į Ameriką, tą es-
peranto kalbą „už miršau”. Tik po keliasdešimties
metų savo knygynėlyje užtikau esperano kalbos va-
dovėlį ir tikrai nustebau, kiek ten radau man su-
prantamų žo džių, surinktų iš įvairių kitų Europos
kalbų.

O koks mano ryšys su turizmu? Palyginus su
mano bičiuliais – gana kuklus. Daug laiko bei pa-
stangų įdėjau stovyklavimui su šeima. Išvažinė-
 jome visas JAV, Kanadą ir dalį Mek sikos. Tik daug vė-
liau atradau gali mybę keliauti lėktuvais bei laivais.
Lietuvoje teko būti gal kokius septynis kartus, bet ten
vykdamas nesijaučiu turistu, nes vykdavau į savo tė-
vynę. Tikru turistu pasijutau ke letą kartų, kai teko
laivu paplaukioti Karibų jūroje, Centrinės Amerikos,
Meksikos bei Aliaskos pakrantėse. 

Mažai kas abejoja, kad sveti-
mų kalbų mokėjimas skatina
pasaulinį turizmą. Tad gal

nėra atsitiktinumas, kad Europos kal-
bų diena, kurią mi nėjome rugsėjo 26 d.,
buvo dieną prieš Pasaulinio turizmo
dieną – rugsėjo 27-ąją.

Interneto žiniomis, Europos kal bų
diena yra proga atkreipti dėmesį į Eu-
ropos žemyno kalbų įvairovę. Pri skai-
čiuojama per 200 Europos kal bų. Yra 24
oficialiosios Europos Są jungos kalbos ir apie 60 re-
gioninių bei ma žumų kalbų. Ta diena minima sie-
 kiant plačiau informuoti apie Euro pos kultūrų ir kal-
bų įvairovę, raginti bet kokio amžiaus žmones mo-
kytis kalbų. Pagrindiniai šios šventės tikslai: papa-
sakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir iš-
 skirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugia kalbys-
tę ir tarpkultūrinį supratimą. Tuo siekiama skatinti
ir išsaugoti turtingą Europos lingvis tinę ir kul-
 tūrinę įvairovę. Ta proga vyksta kalbų kursai, žai-
dimai, po kalbiai, konferencijos, radijo laidos. Eu-
ropos kalbų dieną paskelbė Euro pos Ta ryba, atsto-
vaujanti 800 mln. europie čių iš 47 šalių. Paminėjime
paparastai dalyvauja daug kalbų ir kultūros insti-
tutų, sąjungų, universitetų ir mokyklų. Kalbų diena
pirmą kartą paminėta 2001 m. – Europos kalbų me-
tais – ir nuo to laiko ji minima kasmet. Taigi šiemet
buvo minima pen kioliktoji Europos kalbų diena.

Išmokus kitą kalbą anksčiau ar vėliau kyla no-
ras aplankyti kraštą ar kraštus, kur ta kalba vyrauja.
Vieni keliauja verslo ar profesiniais sumetimais, bet
dauguma naujai išmoktos kalbos sparnelius išban-
do kaip turistai. Pasirodo, kad populiariojo turizmo
pradininku laikomas Thomas Cook, kuris aktyviai
kovojo su alkoholizmu ir 1841 m. suorganizavo pa ra-
pijiečių  išvyką į  Lafbor  Didžioje   Britanijoje,   ją
laikydamas kaip gydymo metodą. Dvasininkas no-
rėjo parodyti, kad pasaulis gali būti įdomus ir be al-
koholio. www.kauno.diena.lt  duo dama informacija,
kad jis 57 žmonėms suorganizavo kelionę trau kiniu
ir pasirūpino maitinimu, nak vyne ir pramogomis.
Vėliau tokias išvykas traukiniu jis rengė Anglijos
varguomenei, vaikams ir darbinin kams. Taip atsi-
rado pirmosios kelio nių agentūros ir turizmo vers-
lo  užuomazga.  Nuo  1845 m. Thomas Cook ėmė or-
ganizuoti ir pirmąsias komer cines keliones turis-
tams. 
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Svetimų kalbų mokėjimas
ir pasaulinis turizmas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Į Lietuvą atvyko naujoji 
JAV ambasadorė

Anne Hall bus 14-
oji Washingto-
no pasiuntinė

Lietuvoje, pakeitu-
si kadenciją baigu-
sią ambasadorę De-
borah McCarthy.
Diplomatė jau yra
dirbusi Lietuvoje:
2010–2013 m. A. Hall
ėjo JAV ambasado-
rės Lietuvoje pava-
duotojos pareigas, o
vėliau kurį laiko at-
liko ir laikinosios
reikalų patikėtinės
funkcijas. 

,,JAV ir Lietuvą
jau daugelį metų
sieja glaudūs ryšiai. Jų pagrindą sudaro nepaju-
dinama JAV pozicija, nepripažįstanti Lietuvos pri-
jungimo prie Sovietų Sąjungos, bei JAV ir nepri-
klausomos Lietuvos partnerystė sprendžiant glo-
balius šiandienos iššūkius demokratijai ir sau-
gumui. Nekantrauju pradėti darbus ir prisidėti
prie šios partnerystės stiprinimo”, – ambasados
pranešime cituojama A. Hall.

Naujoji ambasadorė skiriamuosius raštus
Prezidentei Daliai Grybauskaitei planuoja įteik-
ti per dvi artimiausias savaites. 

ELTA

Demokratų partijos kandidatė rin -
kimuose į JAV prezidento postą
Hillary Clin ton siekia palenkti

jaunus amerikiečius į savo pusę, nes ap-
klausos rodo, kad jaunųjų amerikiečių
palaikymas buvusiai JAV valstybės sekre-
torei mažėja.

Agituodama už savo rinkimų kam-
paniją New Hempshire, H. Clinton pasikvi-
etė kartu buvusį varžovą Bernie Sanders,
kuris taip pat siekė tapti Demokratų par-
tijos iškeltu kandidatu. Taip politikė norėjo
suteikti daugiau patikimumo savo pažadui
daugeliui jaunų amerikiečių suteikti
nemokamą mokslą. 

,,Tiek daug jaunų žmonių baigia uni-
versitetą turėdami skolų ir negali pradėti
savo karjeros, negali dirbti tokių darbų,
kokius galėčiau dirbti aš, kadangi jiems
reikia gauti tokius darbus, kad uždirbtų
kiek įmanoma daugiau ir pradėtų išmokėti savo
skolas. Todėl toms šeimoms, kurios per metus
uždirba mažiau nei 125 tūkst. dolerių, reikėtų
suteikti nemokamą mokslą aukštosiose mokyk-
lose”, – miniai jaunuolių sakė H. Clinton.

B. Sanders pasiūlytu nemokamo mokslo
planu siekiama apeliuoti į jauno rinkėjo jausmus,
nes Demokratų partijos stovykla baiminasi, kad
jaunų rinkėjų aktyvumas gali būti mažas, o dėl to
naudos gautų Respublikonų partijos kandidatas
Donald Trump. Jauni rinkėjai, manoma, yra
svarbiausioji balsuojančiųjų grupė. Būtent jau-
nimo balsai labai prisidėjo prie Prezidento Barack
Obama pergalių 2008 ir 2012 metais. 

Tuo tarpu verslininkas ir Respublikonų par-
tijos kandidatas D. Trump Čikagoje stengėsi

įsiteikti lenkų rinkėjams. Jis gyrė Lenkiją, kad ši
atliko mokėjimus NATO. 

,,Taigi norime, kad NATO būtų stiprus, o tai
reiškia, kad norime, jog daugiau šalių sektų
Lenkijos pavyzdžiu. Jei kiekviena NATO šalis
prisidėtų taip, kaip Lenkija, visos mūsų
sąjungininkės būtų saugesnės. Visi žmonės
jaustųsi geriau”, – sakė D. Trump. 

D. Trump anksčiau kritikavo kitas NATO
šalis, kad jos neprisideda privalomomis lėšomis,
taip darydamas užuominą, jog jei nebus atlikti
mokėjimai, Amerika nepagelbėtų joms ateityje.
Pirmadienį vykusių pirmųjų debatų tarp H.
Clinton ir D. Trump metu verslininkas dar kartą
pakartojo, kad ne visos 28 valstybės narės
sumokėjo savo dalį.

ELTA

JAV ambasadorė Anne Hall
JAV ambasados nuotr. H. Clinton ir B. Sanders. EPA-ELTA nuotr.

H. Clinton bando įgauti jaunų amerikiečių
palaikymą, D. Trump – įsiteikti lenkams
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tokią nuomonę apie bet kokią
pradžią turėjo Horacijus, o kad tai yra
akivaizdi tiesa patvirtino Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos ir jos sek-
retorės Audros Zakaraus kie nės orga-
nizuota dar viena kelionė – šįkart į
Shipshewana Indianoje. Gra žus abi-
pusis bendradarbiavimas su „First
Way Travel” bendrove bei su  visų ke-
liavusiųjų anksčiau 100 proc.  įvertin-
tu vairuotoju Sigitu Kunicku sėkmin-
gai tęsiasi.

Nors autobusą baltąja gulbe va din-
ti jau būtų melas, bet  rugsėjo 17 dieną
8 val. ryte prie bažnyčios stovėjęs tva-
 rinys ant ratų sava pilkojo peliuko
spalva derinosi prie ap niukusio dan-
gaus ir laiko nubučiuotų mūsų gra žuo-
lės bažny čios sie nų. Galėjau ir aš gal
prisiderinti, savo rudąją ištrau kus iš
kažkelintos dėžės. Nustok! Spalvos,
deriniai, suknelės... Mes gi pas amišus
išsiruošę! Jau mėnuo, kaip draugiš kai
nusiteikę kitų parapijų varpai „skam-
bino”, burdami norinčius pažinti ir ge-
riau suprasti amišų žmones, kurių ti-
kėjimas savitas, o ir į daugelį dalykų jie
žiūri visai kitaip nei mes. Ir prisi-
 mink, ką išva karėse sakė Audra: „Tik-
rai nuostabu, kad į kvietimą paįvairinti
gyvenseną keliaujant atsi liepė labai
daug bendraminčių. Drą siai galima
tvirtinti, jog pažintinės kelionės tam-
pa vis labiau populiarios ir laukia-
mos”.

Nors rytas ankstyvas, bet visų vei-
dai linksmi, su iš anksto į  klau simą „ar
kelionei pasiruošę?” šaute iššautų – vi-
sada pasiruošę! Dėl kuni giškų pareigų
gausos klebonas Jau nius Kelpšas šįsyk
keleivius lydėjo vien mintyse, tai tik
kun. Gediminas Keršys palaimino visą
dieną kelyje būsiančius, gražiai pa-
stebėjęs, jog kalbama ne vien apie ke-
lią po ratais:

Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.
Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus

gyvas.
Straipsnį berašant sekmadienių

mišiolėlyje „Gyvoji duona” radau ir da-
linuosi mons. Luigi Giussani min timi:
„Kristus yra dabartyje tokiu bū du,
kurį jis pats sukūrė: bendrystėje as-
menų, kuriuos jis pašaukia ir prie  sa-
vęs patraukia. Per šiuos asmenis, ku-
riuos jis prie Savęs patraukia ir kurie
dėl to tampa susieti vienas su kitu, Jis
yra dabar pasaulyje regimu veidu”.

Kur tas takelis pilkas 
mane nuves...

Pirmoji daina „Pabudome ir kel-
kimės” nesusiklijavo: atsikėlimą rodė
55-ios užimtos vietos, tačiau iki visiško
pabudimo dar kažko trūko... Na ir kas
gi įdomaus, „užvedančio” galėtų nu-
tikti, jei tik važiuoji važiuoji, tai posū-
kis, tai vėl tiesuma. Lietus lyg jau lyja,
bet dar ne, saulė tai pakelia debesų už-
uolaidas, tai vėl susigėdusi pasislepia
už jų. O pasirodo, gali daug kas nutik-
ti, jei turi stačiakampę protingą ir visa
išmanančią dėžutę. Šalimais sėdėjusi
Rita Šakenienė (pažintis su kuria siekia
1991-uosius) piršteliu tik elegantiškai
prisilietė prie  paviršiaus ir jau suži-
nota, kad išvakarėse, rugsėjo 16 d. Lie-
tuvos vyrų  golbolo (aklųjų riedulio)
rinktinė iškovojo Rio de Janeiro paro-
lim pinių žaidynių aukso medalius. Pa-
 plota, na, o manin kaipmat įsisiurbė

TELKINIAI

Drąsiai pradėta – pusė laimėta, –
ALDONA M. KRIŠTOLAITIS

Išvykos dalyviai nusifotografavo įspūdin-
go gėlių kilimo fone. 

Sigito Kunicko nuotr.           

Autobuso vairuotojas Sigitas Kunickas mielai pozuoja prie šiaudinės karietos, bet
sėsti į ją neskuba.                                                                  Audros Zakarauskienės nuotr.    

Žaneta Paškevičienė išsirinko patikimesnį transportą.       Angelės Babkauskienės nuotr.   

Epikteto kadaise atskleista tiesa, tin-
kanti visiems visų laikų įvairių spalvų,
tikėjimų, galių ir negalių žmo nėms.
„Nei pergalė Olimpo žaidi muose, nei
kovų laukuose žmogui ne atneša laimės.
Ją patiria vien tas, kuris pats save per-
gali. Pagundos ir nusivylimai yra tik-
rasis kovų laukas. Buvai čia nugalėtas
kartą, du, tris, dvidešimt, šimtą kartų?
Tęsk kovą toliau. Kai pagaliau nugalėsi,
būsi taip laimingas kaip tas, kuris vi-
sada nugalėjo”.

Riedant pirmyn, Indianos Laiko lo-
terijoje išlošėme laikiną pridėtinę va-
landą!

Autobusu keliauta svečio iš Lietu-
vos. Egidijus Gubinas duete su kun. Ge-
diminu pažėrė daug anekdotais vadi-
namų juokų bei tarpusavyje lenkty-
niavo suktus, taipgi rimtus, logiškus
klausimus pateikdami. Be sikvatojusieji
liko sėdėti savo vietose, bet pabudimas
įvyko – galutinis ir neatšaukiamas.

Likus pusvalandžiui iki Ship shewa-
na, viename iš būtinų „kairėn – deši-
nėn” sustojimų rūpestingoji Audra vi-
sus vaišino na, – tikrai tikrai neme-
luoju – iš paties Rojaus užsakytais py-
ragaičiais. Žalio supratimo  neturiu,
kiek „ups” ar koks neatpa žintas „su-
bjektas” išsirei kalavo už pristatymą į
rankas (plautas!), žemė lapyje net ne-
pažymėtoje poilsio vietoje (žinoma, kad
juokauju)! Bevalgant tuos gardėsius
buvo nugirstas pirmas gandas, kaip
atpažinti vedusius amišų vyrus. Barz-
doti! Genealiai paprasta ir aišku, o ir žie-
dų slėpti kišenėje jiems, matyt, nereikia.

Nežinau, kiek ir ką apie amišus
žmones žinojo kiti autobusu kelia vusie-
ji. Aš, dar Audrai beruošiant puikią
reklaminę medžiagą, ją platinant per
lietuvišką žiniasklaidą (pri simenate –
ryškiai raudonas pastato priekis, ir pa-
klotas gėlių kilimas prieš jį?), purčiau
iš atminties apiblukusias istorijos, nu-
tikusios prieš „n” metų, nuotrupas. Vie-
tinis jaunas žmogus šaltakraujiškai
žiauriai susidorojo su mokytoja visos
klasės akivaizdoje. Laikraščiai rašė,
TV rodė, aptarinėjo. Tai ir buvo pirmoji
pažintis su daugiau nei baisios istori-

jos  paliestais žmonėmis – amišais. Ir
tuomet, ir dabar negaliu atsistebėti kal-
tininkui paskelbtu nuosprendžiu. Jam
buvo atleista, be išlygų priimant atgal
į bendruomenę! Mokykla, kurioje tai
įvyko – nugriauta, jos vietoje li kęs
plynas plotas apsodintas gėlėmis.

„Kas neabejoja ir narsiai žengia,
kur turi eiti, tam nėra baisaus ke-
lio”, – sakė Vincas Krėvė, ir iš autobuso
pabirusieji žvalūs mes, kai pagaliau
buvo paregėtas jau ne iš paveikslėlio,
o tikras Menno–Hof  muziejus, – pa-
pras tų formų, ryškiai raudonas Šiluvos

Marijos mėlyno dangaus spalvos fone
pastatas.

Istorija – muziejaus 
kambariuose...

Iš virtinės muziejaus kambarių
nuo sienų ir iš ekrano graibėme isto-
rijos, siekiančios tolimą XVI amžių
tarpsnius, kiekvienas kitaip bandė me
suprasti negirdėtą žodį „anabaptists”,
prisiminti Reformaci jos laikotarpį (nie-
ko bendra neturintį su Čikagoje nuolat
vykstančiomis reformomis mokyklose,
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Bėgimu pagerbs poetą Maironį

Lietuvių komanda Čikagos mara to-
ne pirmą kartą suburta 2009 metais ir
savo bėgimą skyrė Tėvynės vardo tūks-
tantmečiui paminėti. Tuomet vil kėdami
marškinėliais su užrašu „Lietuva” ma-
ratoną įveikė 23 sporti ninkai. Šio rudens
bėgimu ketinama pagerbti mūsų tautos
dainių poetą Maironį, kurio 150-ąsias gi-
mimo metines šiemet pažymime.

Kaip įprasta, prie 17-os marato no
distancijos mylios žymos, šalia Uni-
versity of  Illinois at Chicago (UIC), kur
įsikūrusi PLB Lituanis ti kos katedra

(vakarinėje Halsted gat vės pusėje, į pie-
tus nuo Polk gatvės), kviečiami rinktis
išeivijos lietuviai sirgaliai bei bėgimo
entuziastai, ku rie audringais šūkiais
sieks pa svei kinti prabėgančius mūsų
tautiečius bei kitus Čikagos maratono
dalyvius. 

Nuoširdžiai kviečiame visus lie tu-
vius ir jų draugus, sporto mylėtojus ir
norinčius prisidėti prie šios tau tinės ak-
cijos. Nepamirškite tau tinės simbolikos,
trispalvių, švilpu kų ir geros nuotaikos.

LR generalinis konsulatas Čika go-
je kviečia šio miesto maratoną ke tinan-
čius bėgti bėgikus (kurie dar ne užsire-
gistravo) burtis į vieningą lie tuvių ko-
mandą ir registruotis el. paštu:

agne@konsulatas.org arba skambi-
nant Lietu vos konsulato darbuotojai
Agnei Vertelkaitei tel. 312-397-0382,
trump. nr. 204. Žinutėje nurodykite
savo vardą ir pavardę, telefono nume-
rį bei el. pašto adresą.

Čikagos maratono maršrutas

Pirmasis Čikagos maratonas, pa-
vadintas „Mayor Daley” vardu, įvy ko
1977 metų rugsėjo 25 dieną. Tuo metu
tai buvo didžiausias maratono bėgimas
pasaulyje pagal dalyvių skai čių. Iki šiol
Čikagos maratonas yra vienas ge-
riausiai organizuotų bėgimų JAV. 

Kaip jau tapo įprasta, šiemetinis

„Bank of  America” maratono bėgi-
mas Čikagos miesto centre prasidės ir
pasibaigs Grant Parke. Dalyviai iš pra-
džių bėgs į šiaurę – LaSalle gatve, per
Lincoln Parką, Sheridan Road iki Ad-
dison gatvės, ten suksis ir Broad way,
Clark, Wells gatvėmis bėgs pietų kryp-
timi. Po to – kilpa į vakarus, Adams iki
Damen, Jackson atgal iki Halsted, tada
pro Little Italy ir Pilsen į pietus link
Chinatown. Pasiekę 35 gatvę bėgikai
vėl suksis į šiaurę ir Michigan Avenue
grįš į Grant Park. Maratonas prasidės
7 val. ryte, baigsis 2 val. po pietų. 

Lietuviai sporto mylėtojai, vie ny-
 kimės ir priminkime Čikagai vie ną
vardą – LIETUVA!

Čikagos maratone vėl bėgs lietuviai

policijoje, draudimo srityje ir kitur).
Žingei dūs ir labiau užsispyrę išsiaiš-
kino to į lietuvių kalbą lyg ir neišver-
čiamo žodžio prasmę, reiškusio ne ką
kita, kaip apsikrikštijusius suaugė-
lius, iš kurių metų slinktyje išsivystė
trys grupės save pavadinusios meno-
nitais, huteriais ir amišais.

Pradedant 1683-iaisiais iki pat XX
amžiaus daug bangų-bangelių (pra-
šau nepainioti su mūsiškiais trečia-
bangiais!) skverbėsi į Naująjį pasaulį,
judėjo Amerikos link.

1870-aisiais iš Rusijos emigravę
18 000 menonitų į JAV ir vakarinę Ka-
nados dalį įvežė kviečius, sėkmingai
jais apsėję plačias žemės juostas.

Spaudos pradininkas ir užkie tėjęs
kavos gėrėjas John E. Funk subu ria vi-
sus į judresnę, veiklesnę ir labiau ap-
linkoje ir pasaulyje žinomą bendruo-
menę. Beje, būdamas 80-ies Funk kavą
gėrė ryte ir vakare, prieš valgį, valgio
metu ir pavalgęs. Kai jaunas spaustu-
vės darbininkas paklausė, ar jis žino,
kad kava yra nuodas, Funk atsakas
buvo „Well if  it is, it must be a migh-
ty slow one” (ką gi, jei taip yra, tai jis
veikia labai lėtai)!

Pirmieji amišai Indianoje apsigy-
veno 1841-aisiais. Daugiausia ir dabar
jų esama JAV ir Kanadoje, per 200 000
gyvena Pennsylvanijoje, Ohio  valstijoje
ir Indianoje. Išsaugoję 500 metų senu-
mo tradicija paremtą re ligiją, išpa-
 žin dami meilę visur ir visa da, (ne)žmo -
giško pykčio ir konfliktų, keršto ne-
pripažįstantys, materialius civilizaci-
jos „pasiekimus” ignoruojantys, gy-
venantys labai pa prastai amišai save
skelbia esant visuotinės ir visapusiš-
kos taikos žmo nėmis. „Galvokit, kas
tikra, jaus kit, kas gra žu, ir norėkit, kas
gera; tada surasit kelią į malonų gy-
venimą”, – gal ir ne specialiai ami-
šams, bet mums tai tik rai iš amžių glū-
dumos Platonas davė vertą dėmesio pa-
tarimą. Tad paban dykime nors šian-
dien, nors iki saulės laidos į pa tarimą
bent jau įsiklau syti...

Kai visi muziejaus-labirinto kam-
 barėliai buvo pereiti, visos ker tės iš-
šniukštinėtos, padargai ištyri nėti, o
rankų darbo ir neapsakomo grožio de-
rinių skiautiniai kilimai ir pačiupinė-
ti, – apie amišus tarėmės žiną daug dau-
giau nei prieš įeinant. Dabar jau nuo at-
minties galios ir talpumo priklausys, ką
parsivešime, kai vėl turėsime Indianai
sugrąžinti laimėtąją valandą.

„Blue Gate” restorane bendruo me-
niškai valgėme pietus. Smal su bu vo su-
sipažinti su jų virtuve (tikrai be cepe-
linų!), bandant prie skonius, ra gaujant
padažus ir kitus papildus. Viskas buvo
tobulai skanu! Stalai ilgi, gardūs ga-
ruojantys patie kalai keliavo iš abiejų
stalo galų. Buvome vieni kitiems dė-
mesingi ir kaip reta paslaugūs. Pasi-
dalinome... Papildo mai sužinojau, kad

jų kepykloje visados esama 30 rūšių py-
ragų, o ledainėje galima rasti 28-ias rū-
šis skirtingų skonių gaivius ledus.

„Nesiimk to, ko negali įvykdyti, bet
būk rūpestingas laikyti savo žodį, jei-
gu prižadėjai – yra pataręs George
Washington. Čia jau kalbu apie skel-
bimuose būtą Audros pažadą, kad ga-
lėsime nusipirkti labai ypatingų, svei-
katai nekenkiančių (tiksliau – nuo vis-
ko išgydančių) maisto produktų. Kad jį
kur bala! – jau būnant ant maistinės
parduotuvės slenksčio, kažin koks vi-
sai  gal nežinomas senovės Persijos poe-
tas įkyriai ausin suzyzė: „Jeigu turi tu
porą centų, už vieną duonos nusipirk,
už kitą – sielai hiacintų...”

... ir ne tik

Įeita. Patalpa mažutė – margumy-
nas veidų, kalbų ir apdarų. Prasi lenk-
dami visi bendruomeniškai lie čia  si
tai šonais, tai petimis arba ran kose lai-
komais krepšeliais. Viskas ten amišų,
viskas ypatingai ekologiška ir sveika.
Ir aš jau spau džiu prie savęs ypatingus
2,90 dol. rudašonius kiaušinius ir svies-
to gabalaitį.

Bevaikščiojant tik bumpt! – ir
kun. Gediminas su sūriu, tik čiuožt! –
ir abu Steikūnai, negalintys išsi aiš kin-
ti, kuris sviesto gabalas labiau ekolo-
giškas. Žiū, o ir Marquette Par ko Ben-
druomenės vedlė Aušrelė Sa kalaitė
su Marija Remiene nori rasti lentyno-
se „ką nors tokio, labai...” Laviruoda-
ma tarp alkūnių prisiminiau kelio-
nės pradžioje kun. Gedimino pagar-
sintą mintį apie apsipirkinėjančias
moteris, kurios gali ilgai žiū rinėti,
kilnoti, tirti tris dalykus, o po to nusi-
pirkti septynis. Taip, neduok die, galė-
jo nutikti ir man, jei Yoder’s mėsos ir
sūrių parduotuvėje būtų užsigeista
amišų ekologiškos silkės!

Lauke bandžiau džiugiai palabin-
ti arkliuką – jo didelės, bet kaip ir kitų
brolių arklių akys buvo liūdnos. Nu-
sisuko. Jaučiausi atstumta, tai tik
mintyse tariau jam kelis pagiriamuo-
sius žodžius už gražų bėgimą ristele.
Beje, tebūnie visiems bėgimu besigro -
žėjusiems, žinoma, kad ne tik mes,
moterys, jaučiame silpnybę ba tams –
amišų arkliukai vienokius ba tus avė-
dami vežimaičius ir karietas ridena, ki-
taip „apsiavę” iškil min guose para-
duose puikuojasi.

Namolio keliaujant, teiginys, jog
širdis, kurioje gyvena daina, piktui vi-
sados uždara, atvėrė nemažos dai nų
skrynios dangtį! Tikriausiai ma tytų
„Percheron” veislės akliukų įkvėpti,
dainų pagrindiniu „herojumi” šįkart
pasirinkome žirgą. Be gai dų, be teks-
tų „išblusinėjome” visas lietuvių liau-
dies dainas kaip nors susietas su žirgo
tema. Jojom ir mūrais buvom, žirgelius
šėrėme ir į lankas leidome, prie tvoros

Pietūs amišų restorane ,,The Blue Gate”. Prieš valgį kun. Gediminas Keršys sukalbėjo
maldą.  Sigito Kunicko nuotraukos

rišome ir iš karės pargrįžtant laukėme.
Ber nelių ir mergelių dviprasmybių
buvo išvengta, o meilės tema gražiau-
siai atsiskleidė per vaiko ir motinos
bendravimą: „mamyte, nupirki man
žirgelį”. Kur Gediminas tikrai buvo
kažkokį stebuklingą mygtuką įsitai-
sęs – daina keitė dainą, posmas posmą,
bet Čikagos prieigose žirgo tema išsi-
sėmė ir visi prisiminėme šventą „Že-
mėj Lietuvos ąžuolai  žaliuos”.

...Vieną „Essenhaus Quilt Gar-
 den” gyvų gėlių kilimą visiems ma tant
ir pritariant kloju po kojom ke lionės

įkvėpėjai ir organizatorei Audrai Za-
karauskienei, autobusą (ir mus!) vai-
ravusiam Sigitui Kunickui ir dainų
skrynios ištuštintojui bal sin  gajam ku-
nigui Gediminui Keršiui.

10 000 000 000 „ačiū” visiems drau-
 ge keliavusiems, gerumu, šypse nomis
pagražinusiems ne tik autobuso, bet ir
Shipshewana, Indiana ypatingą eko-
logišką erdvę! 

Tebūnie nuo šiol V. Krėvės ištar-
tieji Per Dievą į meilę, per meilę į švie-
są! su mumis ir mumyse, – dabar ir vi-
sados.
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATEITININKų GYvENImO

Pirmajame ŠAAT susirinkime – tiksliau, telefoninėje konferencijoje, ku-
rioje man teko dalyvauti dar 2013 metų pradžioje, surinkau numerį ir kodą,
prisistačiau, o pasirodė – mes dar buvome pirmieji vieni du su dabar jau

amžiną atilsį kun. Kęstučiu Trimaku. Apie ką konkrečiai pasikalbėjome,
nelabai dabar prisimenu – gana daug metų buvo praėję nuo mudviejų gyvo ben-
dravimo, o, be to, išsišnekėti trukdė, kai vienas po kito prisijunginėjo kiti tary-
bos nariai, ir prisijungę prisistatinėjo: „Labas, čia Vida”, „Labas, čia Andrius”,
„Čia Jolita” ir t.t. Kai visi ar dauguma buvo prisijungę, Kęstutis paklausė: „O,
Kristau, ar Tu čia esi”? Net šiek tiek krūptelėjau, ir nepagražindamas prisi-
pažinsiu, kad mintyse reagavau maždaug „Whoa, this is a bit creepy.”

Po kelių dienų teko proga apie tai pasikalbėti su vienu draugu. O jisai ši-
taip įvertino: „Suprask, Tomai, kad Kęstutis yra psichologijos mokslų daktaras,
jis yra labai nedurnas, ir žmones gerai supranta. Jei jis taip pasakė, tai nebu-
vo nei iš šio, nei iš to, o labai sąmoningai apgalvota”. Deja, nepraėjus nė pus-
mečiui, kun. Kęstutis mus paliko, ir aš taip jo apie tai nepaklausiau. Bet ir
nereikėjo klausti. Laikui bėgant pats supratau.

***
Gyveno Bostone viena senutė, kuri mėgdavo sakyti, kad reikia iš pasku-

tiniųjų jėgų, nepaleidžiant laikytis įsikibus Jėzui į skvernus. O ką darome mes,
ateitininkai, skelbdamiesi viešai, kad mūsų aukščiausias tikslas yra „Visa at-
naujinti Kristuje”? Bijau, kad ne tik pavieniai, bet ir kaip kolektyvas, sąjūdis,
lengvai paleidžiame tuos Jėzaus skvernus, kad atlaisvintume rankas
„svarbesniems” darbams.

Ne vienas mūsų esame paleidę Jėzaus Kristaus skvernus – gal vieni
tiesiog nepastebėdami, kai trukdomi kasdienių uždavinių ir rūpesčių, kiti gal
niekad ir nesilaikėme, per daug į tuos skvernus įkibę, gal manėme, kad kata-
likiškumas yra tvarkoj, bet vėliau gyvenime jam skirsime laiko. O, sukus ap-
sukus, nebematome Kristaus tarp mūsų – belieka kaip kun. Kęstučiui klausti:
„O, Kristau, ar Tu čia esi”?

Kai Kristus mus laikinai palieka ar Jo nematome, nusiminti ar nusivilti
nereikia. Jis pats yra pasakęs: „Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu,
nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Šventoji Dvasia” (Jn 16:7). Manau, atėjo ir
mums, ateitininkams, laikas atkreipti didesnį dėmesį į Šventąją Dvasią, ugdyti
mūsuose dvasingumą. Manęs paprašė pristatyti pagrindinius ateitininkų

iššūkius ar užduotis šiandien. Priė-
jau sąmoningai aplinkiniu keliu
prie to, ką laikau svarbiausiu nū-
dienos ateitininkų uždaviniu:
„Įgyvendinti tinkamu santykiu
dvasingumą mūsų katalikiškume
ir kritinį mąstymą mūsų inteligentiškume”.

Pirmą kartą išgirdus nuskamba kaip du labai skirtingi dalykai, bet,
pasirodo, kad jie labai tampriai siejasi, – ką bandžiau šią vasarą įrodinėti
pranešimuose Dainavos sendraugių stovykloje, Kennebunkporto sendraugių
studijų ir poilsio savaitėje, o dabar baigiu straipsnį, kuris bus atspausdintas
„Ateities” žurnale po kelių mėnesių.

„Įgyvendinti tinkamu santykiu dvasingumą mūsų katalikiškume ir kri tinį
mąstymą mūsų inteligentiškume” matau kaip svarbiausią mūsų sąjūdžio už-
duotį, o tam tikslui kviečiu kiekvieną ateitininką į sąmoningą ir padidintą
dvasingumą. Ateitininkuose nelabai daug būdavo kalbama apie dvasingumą.
Iš tikrųjų, ne tiktai ateitininkuose, bet per šimtmečius racionalus mąstymas ir
dvasingumas palaikė įtarius santykius. Ateitininkai buvo daugiau linkę į
racionalų mąstymą ir filosofiją, bet buvo išimčių. Pavyzdžiui, mūsų Stasys Šal-
kauskis, už kurį labiau sistemiškų racionalistų nedaug gal buvo, per paskutinius
kelis gyvenimo metus išmainė savo ištobulintus filosofo gabumus į sąmoningą
priartėjimą prie Dievo per Šventąją Dvasią.

***
Dėl laiko stokos mano mintis šiandien liks nepilnai išvystyta. Ir gal ją per

daug abstrakčiai pristačiau. Todėl noriu baigti labai konkrečiai. Ne vienas vyres-
nis ateitininkas skundžiasi, kad jaunimui – moksleiviams, studentams, jau-
niesiems sendraugiams – neberūpi katalikiškumas, stovyklose ar šiaip jie
nelanko Mišių ir t.t. Teigiu jums be įrodinėjimų, kad per religingumą to jaunimo
nepritrauksime. Per dvasingumą – yra   galimybių.  Galimybių ne tik tam minė-
tam jaunimui, o ir mums.

Garbė Kristui!

Dr. Tomas P. Girnius yra – Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., Ateitininkų namuose Lemonte įvyko Šiaurės Amerikos ateitininkų
metinis susirinkimas.  Plačiau apie susirinkimą, kurio metu Šiaurės Amerikos ateitininkų tary-
ba, valdyba, o taip pat sąjungos pristatė metų veiklos ir finansų ataskaitas, parašysime kitą

savaitę. Šios dienos skyriuje atspausdiname ŠAA Tarybos pirmininko dr. Tomo Girniaus susirinki-
mo įvadinį pranešimą, kuriame, prieš
pradedant aptarti žemiškas temas, jis kviečia
pamąstyti apie labiau dvasingas.

„Dvasingumo mūsų katalikiškume,
kritinio mąstymo mūsų inteligentiškume“

Ateitininkų narių susirinkimas-1

Dr. Tomas P. Girnius  

DR. TOMAS P. GIRNIUS 

Pasikeitimai MAS Centro valdyboje

Per Ateitininkų metinį susirinkimą,  kuris vyko rugsėjo 25 d., Moksleivių atei-
tininkų sąjungos Centro valdyba pranešė, kad pasikeitė valdybos sudėtis. Val-
dyboje pasilieka nariai Edis Razma ir Daiva Kisielienė, kurie buvo patvirtinti

per moksleivių suvažiavimą š. m. vasaros stovykloje Dainavoje. Naujieji valdybos
nariai: Dana Balčiūnaitė, Viktutė Siliūnienė ir Viktutė Tijūnėlienė. MAS Dvasios vadu
sutiko būti t. Lukas Laniauskas SJ.  Šią valdybos sudėtį turi patvirtinti  moksleiviai
per šių metų Žiemos kursus,  kurie vyks gruodžio 26 d. Dainavoje. Kol bus patvir-
tinta naujoji valdyba, dabartinė koordinuos moksleivių ateitininkų veiklą ir pradės
kursų ruošą. 

2016 m. vasaros stovyklos prisiminimas  Dainavoje. Vadovai su jauniausiais JAS stovyk-
los stovyklautojais.  Iš k.: Julytė Gavrilenko, vadovas Aliukas Anužis, Kristina Balčiūnai-
tė, Aiva Žukauskaitė, vadovė Amilija Petrulytė ir Goda Bilevičiūtė.

Ramonos Vaikutienės nuotr.

Ateitininkų namų žinios
Ateitininkų namų knygų klubas rinksis spalio 5 d.,  trečiadienį, 10 val. r., o
antra grupė rinksis tą pačią dieną, 7 val. v. Būrelis diskutuos Jim Fergus roma-
ną  ,,One Thousand White Women: The Journals of May Dodd”.  Visi maloniai
kviečiami dalyvauti, net ir neperskaitę knygos. 

Čikagos sendraugių vakaronė rengiama lapkričio 10 d.,  ketvirtadinį (laikas
bus praneštas vėliau). Vakaronės svečias – Vytautas V. Landsbergis. Bus ro-
domas filmas, dainuojama ir smagiai bendraujama. 

Ateitininkų namų adresas, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL.



7DRAUGAS 2016 SPALIO 1, ŠEŠTADIENIS

Stabtelėjimas prie Prezidento A. Stulginskio asmenybės
ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Šių metų rugsėjo 22 d. sukako 47
metai nuo pirmojo konstituci-
nio Lie tuvos Respublikos Prezi-

dento Alek sandro Stulginskio mirties.
Neteko girdėti, kad apie šią datą nors
žodeliu būtų užsiminusi Lietuvos ži-
niasklaida. Aleksandras Stulginskis
prie mū sų valstybės vairo su savo kū-
rybine energija, demokratiškai iš-
rinktas stovėjo šešerius metus. Jis,
būdamas vienas iš Lietuvos krikščio-
nių de mokratų partijos steigėjų ir jos
programos kūrėjų, rūpinosi krikščio-
niš kos demokratijos idėjų plėtojimu bei
įgyvendinimu, visapusišku Valstybės
stiprinimu. A. Stulginskis reikalavo,
kad kariuomenės vadai būtų susipra-
 tę lietuviai, savo krašto patriotai, ne-
abejingi Lietuvos nepriklausomybei
žmonės. Jis rūpinosi Lietuvos mokslo
plėtra, dėjo pastangas, kad bū tų įvyk-
dyta žemės reforma. Jis ra šė: „Žemės
reforma Lietuvoj – neati dėliotinas
klausimas. Greta didelių dvarų skurs-
ta bežemių ir mažažemių minios. Lie-
tuvos demokratinėje res publikoje ne-
turės būt sūnų ir posū nių. Lietuva
niekam nebus pamotė. Mokslas turi
būti prieinamas ne tik didžiūnų rū-
mams, bet ir kaimų ba kūžėms...” 

Aleksandrui Stulginskiui prezi-
dentaujant buvo išleisti visi pagrindi-
niai Lietuvos įstatymai, suorganizuo-
ti mūsų tautinės kultūros židi niai, pa-
dėti ūkinio gyvenimo pagrin dai, buvo
įtvirtinta Lietuvos nepriklausomybė,
atgautas Klaipėdos kraštas, atkurta
ekonomika, įvykdyta garsioji žemės re-
forma, įkurtas Lietuvos universitetas,
pastatyta daug mokyklų, įvesta stipri
to meto valiuta – lie tuviškas pinigas li-
tas, priimta Lietu vos valstybės Kons-
titucija, Jungtinės Tautos pripažino
Lietuvos valstybę. Jis visada pasižy-
mėdavo kuklumu, sąžiningumu ir di-
deliu darbštumu, nemėgo pramogų,
pobūvių, tuščių kalbų. Šios neišpui-
kusio žmogaus savybės reiškėsi ir vė-
liau – jam ūki ninkaujant Kretingos ra-
jone. Prela tas Mykolas Krupavičius
apie A. Stulginskį, ūkininką, rašė:
„Kelis kar tus buvau aplankęs naują,
įdomų, iš prezidentų išėjusį ūkininką,
bet nė karto neradau jo bepavėsiau-
jančio ar ištaigingai fotely išsitiesusio,
savo rū meliuose nerūpestingai laiką
leidžiančio, kaip buvo pratę seni dva-
ri ninkai elgtis. Jų vietą užėmė lietuvis,
ir jis įnešė į jų rūmus lietuviško ūki-
 ninko tradicijas ir rūpestingumą. Kiek
kartų jį aplankydavau, tiek kartų jį ras-
davau laukuose vienmarškinį, basą,

paraitotomis kelnėmis ir rankovėmis
prie tokių dar bų, kokius darbymečiu
dirba kiek vienas ūkininkas. Sąžinin-
gas Prezi dentas pasidarė sąžiningu
ūkinin ku”.

Sovietams okupavus Lietuvą,
stengtasi sunaikinti mūsų tautos ge-
nofondą, aktyviausius Lietuvos pilie-
čius. Buvo suimtas ir Aleksan dras
Stulginskis su žmona Onute. Teko iš-
gyventi visus sovietinių lagerių bai-
sumus – buvo nekaltai nuteistas 25 me-
tams katorgos darbų. Če kistai jį spe-
cialiai laikė tarp vagių ir banditų. Ta-
čiau sovietiniai budeliai jo dvasios
neįstengė palaužti. Praėjus penkiolikai
metų nuo suėmimo A. Stulginskiui ir
jo žmonai buvo leista grįžti į Lietuvą.
Įsidarbino Vytėnų sodininkystės dar-
žininkystės bandy mų stotyje. Apie
savo gyvenimą jis rašė: „Kambariuką
mes turime 2.5 x 2.5 m didumo. Talpi-
namės. Bendrai imant, jaučiuosi ne-
blogai. Turime nusipirkę sofą senelei
gulėti, o aš gu liu sudedamoj lovutėje”.
Tačiau sovietinis teroras nesiliovė:
po dvejų me tų už atsisakymą parašy-
ti prisiminimus, juodinančius prieš ka-
rio Lietu vos Respubliką, buvo atleistas
iš dar bo, motyvuojant pensijos pa-
skyri mu... O ta pensija, kaip rašė A.
Stul ginskis, – dviem trims dienoms
pra gyventi užtektų, tik akių mulkini-
mas. Dukra Aldona, medikė, atsidū ru-
si Amerikoje, savo siunčiamais siun-
tiniais neleido tėvui badauti.

Prezidentas Aleksandras Stul gins-
 kis mirė 1969 metais. Jo laidotuvėms
vadovavo kanauninkas Juoza pas Stan-
kevičius. Palaidotas šalia savo žmonos
Kauno Panemunės kapinėse, palikęs
mums didelio pasiau kojimo dirbti Lie-
tuvai pavyzdį.

Gera, kad šią taurią asmenybę
gra žiai prisimena jo vardu pavadinta
mokykla Kaune. Ir šį kartą Aleksan dro
Stulginskio mokyklos – daugiafunk-
cinio centro bendruomenė akty viai

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

dalyvavo Gerojo Ganytojo baž nyčioje
aukotose šv. Mišiose, skirtose buvu-
siam Lietuvos Prezidentui. Mi šias au-
kojo ir įtaigų pamokslą pasakė inte-
lektualus kunigas Nerijus Pipi ras. Po-
pietėje mokyklos bendruome nės at-
stovai, vadovaujami direk to riaus Vy-
tauto Dubausko ir jo akty vios pava-
duotojos Jolantos Urbonai tės, pras -
mingai malda ir Lietuvos himnu pa-
gerbė A. Stulginskį, susi rin kę prie jo
kapo. Čia dalyvavo ir TS-LKD Kauno
skyriaus LKD bendrijos narių būrelis.
Mokyklos aštuntos klasės mokinės Ei-
mantė Žitkutė ir Gabrielė Bobinaitė,
raiškiai skaitydamos, pateikė svar-
biausius Prezi dento veiklos ir jo gy-
venimo epizodus. Prie kapo taip pat
kalbėjo mo kyklos direktorius V. Du-
bauskas, LKD bendrijos Kauno sky-
riaus pir mininkė Audronė Zamalienė

ir šių eilučių autorius. Kalbėtojai pa-
brėžė Prezidento dvasios kilnumą ir
tai, kas daro žmogų didį ir nemirtingą.
A. Stulginskio tvirtas tikėjimas Dievu
bei savo Tėvynės Lietuvos gyvybin gu-
mu padėjo jam ištverti visus gy ve nimo
sunkumus. Prisiminta ir prelato M.
Krupavičiaus mintis: „Kiek vienam lie-
tuviui jo šviesi asmenybė turi būti
sektinu pavyzdžiu ir rodikliu, kuriuo
keliu eiti ir kuria programa vaduotis.
Tik stulginskinis kelias ir jo darbų ir
gyvenimo pavyzdys lie tuvį padarys
savo vardo vertu ir savo pasirinktų
idealų pilnutiniu įgy ven dintoju bei
vertingu savo tautos ir Tėvynės nariu”. 

Prezidento A. Stulginskio gyveni-
mo žingsnių, jo kilnių darbų pavyz džiu
turėtų sekti ir mūsų politikai, mūsų
dienose besiveržiantys į Lie tuvos Sei-
mą.

Skaitovės  Eimantė Žitkutė ir Gabrielė Bobinaitė  supažindinta su  Prezidento A. Stulginskio
gyvenimo epizodais.

Su mokinių būriu mokyklos vadovas V. Dubauskas, buvęs miesto vicemeras A. Kurlavičius, miesto savivaldybės tarybos narė L. Kuda rienė ir kiti renginio dalyviai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Labiausiai korumpuotos – žemėtvarkos institucijos
Vilnius (Diena.lt) – Partijų atsto-

vai labiausiai korumpuotomis laiko že-
mėtvarkos institucijas, politines par-
tijas ir savivaldybes, o korupciją laiko
viena opiausių problemų šalyje, pa-
skelbė partijų apklausą atlikęs su ko-
rupcija kovojančios „Transparency
International” Lietuvos skyrius. 

Žemėtvarkos institucijas itin pa-
žeistomis korupcijos laiko septynios
partijos, politines partijas bei savival-
dybes itin korumpuotomis laiko penkios
iš 11 partijų, teigia nevyriausybininkai.

10 iš 11 apklausoje dalyvavusių
partijų korupciją laiko viena iš penkių
svarbiausių problemų šalyje.

Apklaustos partijos nurodo, kad
naujos Seimo kadencijos metu įsipa-
reigoja didinti viešojo sektoriaus ir vie-
šųjų pirkimų skaidrumą, siekti griež-
tesnių bausmių bei didesnės atsako-
mybės už korupcinius nusikaltimus,
didinti tokius nusikaltimus tiriančių

įstaigų pajėgumus, kompetenciją bei
atsakomybę.

Kelios partijos žada skirti dau-
giau dėmesio antikorupciniam švieti-
mui ir korupcijos prevencijai, taip pat
– atverti kuo daugiau duomenų vieša-
jam naudojimui, užtikrinti pranešėjų
apsaugą, įtraukti piliečius į antiko-
rupcinį veikimą, didinti žiniasklai-
dos, partijų bei sveikatos apsaugos
sektoriaus skaidrumą, įvesti visuoti-
nes turto deklaracijas.

Dauguma partijų sakė įsipareigo-
jančios viešinti susitikimus su įvairių
interesų grupių atstovais bei visus
bet kokia forma gautus teisėkūros pa-
siūlymus.

Į „Transparency International”
pateiktą klausimyną atsakė 11 iš 14 po-
litinių judėjimų. Apklausoje nedaly-
vavo Lietuvos socialdemokratų parti-
ja, Lietuvos liaudies partija bei parti-
ja „Tvarka ir teisingumas”.

JAV perspėjo Rusiją: nutrauks bendradarbiavimą

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvos sostinėje Vilniuje gyvena be-
veik penktadalis šalies gyventojų, dau-
guma jų – darbingo amžiaus. Tai rodo
Statistikos departamento informacija. 

2016 metų pradžioje Vilniaus mies-
to savivaldybėje gyveno 543,5 tūkst.
nuolatinių gyventojų, iš jų Vilniaus
mieste – 532,8 tūkst. – 18,4 proc. visų
Lietuvos nuolatinių gyventojų.

Šios savivaldybės darbingo am-
žiaus gyventojai sudarė 64,1 proc.,
pensinio amžiaus – 19 proc., vaikai iki
16 metų – 16,9 proc. visų savivaldybės
nuolatinių gyventojų. Šimtui vaikų
iki 16 metų teko 99 pagyvenę, 65 metų
ir vyresnio amžiaus, žmonės.

2016 metų pradžioje Vilniaus mies-
to savivaldybėje gyveno 243,1 tūkst. – 44,7

proc. vyrų ir 300,4 tūkst. – 55,3 proc. mo-
terų. 1 tūkst. vyrų teko 1 236 moterys. 

2015 metais iš Vilniaus miesto sa-
vivaldybės emigravo 9,3 tūkst. šalies
nuolatinių gyventojų, o imigravo 4,7
tūkst. žmonių. 2014 metais ši dalis su-
darė atitinkamai 6,5 tūkst. ir 5,8 tūkst.
gyventojų.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis Vilniaus miesto savival-
dybės įmonėse, įstaigose ir organiza-
cijose, įskaitant individualiąsias įmo-
nes, 2015 m. sudarė 832,4 euro ir buvo
118,3 euro didesnis nei vidutiniškai ša-
lyje, kur jis sudarė 714,1 euro. 

Palyginti su 2014 metais, vidutinis
mėnesinis bruto darbo užmokestis
Vilniaus miesto savivaldybėje padi-
dėjo 34,8 euro.

Kas penktas lietuvis – vilnietis 

Vilnius (Mano vy-
riausybė) – Atsižvelg-
dama į tai, kad Lietu-
vos parolimpiečiai lai-
mėjo aukso medalius
po 12 metų pertraukos,
o šalies aklųjų golbolo
komanda – pirmą kartą
nepriklausomos Lietu-
vos istorijoje, Vyriau-
sybė posėdyje priėmė
nutarimą dėl skiriamų
premijų už šiuos pasi-
ekimus padidinimo.

Lietuvos parolimpinei golbolo ko-
mandai už jos pasiekimą parolimpi-
nėse žaidynėse nutarta skirti dvigubai
didesnę – 208 560 eurų premiją.

Lengvosios atletikos varžybų ru-
tulio stūmimo rungtyje aukso medalį
iškovojusiam Mindaugui Biliui nu-
tarta skirti 34 760 eurų premiją, jo

treneriui Rimvydui Plungei – 17 380
eurų, o kineziterapeutui Remigijui
Milevičiui – 8 690 eurų premiją.

Už disko metimo rungtyje iškovo-
tą sidabro medalį M. Biliui taip pat nu-
tarta skirti 17 380 eurų premiją, jo
treneriui R. Plungei – 8 690 eurų, o ki-
neziterapeutui R. Milevičiui – 4 345
eurų premiją.

Didinamos premijos parolimpiečiams 

Vilnius (Faktai.lt) – Teisingumo
ministerijos inicijuojama tradicinė
žinių pasitikrinimo akcija šiemet da-
lyvių pritraukė daugiau nei pernai –
konstitucines žinias nusprendė pasi-
tikrinti daugiau nei 32 tūkst. žmo-
nių. 

Konstitucijos egzaminas vyko 60
Lietuvos savivaldybių, 519 bendrojo la-
vinimo mokyklų, 18-oje aukštųjų mo-
kyklų ir 12-oje įkalinimo įstaigų. Dar
daugiau nei 500 piliečių egzaminą lai-

kė internetu, DELFI.
Konstitucijos egzamino dalyvių

skaičius per dešimtmetį išaugo nuo 800
(2007 m.) iki 32 tūkst. Praėjusiais me-
tais egzamine dalyvavo 31 tūkst., o
2014 m. – 30 tūkst. žmonių.

Pirmą kartą Konstitucijos egza-
miną laikė ir regos negalią turintys
žmonės. Visi egzamino dalyviai turė-
jo atsakyti į 30 uždarų klausimų. Į ant-
rąjį etapą spalio 11 dieną pateko tie, ku-
rie teisingai atsakė į 25 klausimus.

Konstitucijos egzaminą laikė 32 tūkst. žmonių

Madridas (BNS) –
Ispanijos šiaurės rytuose
esančios Katalonijos va-
dovas pareiškė, kad 2017
metų rugsėjį organizuos
referendumą dėl regio-
no nepriklausomybės.

Šis žingsnis neabe-
jotinai supykdys Madri-
dą, ieškantį išeities iš už-
sitęsusios politinės kri-
zės.

Už atsiskyrimą nuo
Ispanijos pasisakančios
Katalonijos partijos, iš-
kovojusios tvirtą daugu-
mą pernai vykusiuose re-
giono rinkimuose, pa-
tvirtino planą, pagal kurį regionas
2017 metais turėtų tapti nepriklauso-

mas. Tačiau ideologiniai skirtumai
stabdo šio plano įgyvendinimą.

Katalonijoje bus referendumas dėl nepriklausomybės

Bratislava (ELTA) – Didžioji Bri-
tanija, nepaisant planuojamo savo pa-
sitraukimo iš Europos Sąjungos (ES),
ir toliau priešinsis mėginimams kur-
ti „Europos kariuomenę”.

„Mes ir toliau atmesime bet ko-
kius planus kurti Europos kariuome-
nę ar ES karinį štabą”, – pareiškė bri-
tų gynybos sekretorius Michael Fallon.

Tokie planai, anot jo, pakirstų
NATO. Karinis aljansas privalo likti

gynybos Europoje kertiniu akmeniu,
pabrėžė M. Fallon.

Britams liepą nubalsavus už „Bre-
xit”, ES imasi naujos iniciatyvos stip-
rinti gynybos politiką. Vokietija ir
Prancūzija pateikė keletą pasiūlymų,
kurie dabar bus diskutuojami.

Jie, be kita ko, numato ES karinio
štabo užsienio misijoms įsteigimą, ben-
dro sanitarinio bataliono sukūrimą ir di-
desnį bendradarbiavimą gynybos srityje.

D. Britanija blokuos Europos kariuomenę

Washingtonas (Diena.lt) – JAV Se-
natas panaikino Prezidento Barack
Obama veto teisės aktui, kuris leistų
Rugsėjo 11-osios teroro aktų aukų ar-
timiesiems paduoti į teismą Saudo
Arabiją.

Per šį svarbų balsavimą senatoriai
beveik vienbalsiai pritarė, kad Prezi-
dento veto būtų atmestas; kiek vėliau
dėl šio įstatymo balsuos ir Atstovų Rū-
mai. Jeigu ir šie balsuos taip pat, įsta-
tymo projektas taps įstatymu, kurio
privaloma laikytis.

Aukų artimieji užginčijo Prezi-
dento sprendimą. Jie šį įstatymą rėmė,
nes yra įsitikinę, kad Saudo Arabijos
vyriausybė prisidėjo prie beveik 3
tūkst. žmonių pražudžiusių išpuolių.

Penkiolika iš 19 lėktuvus užgro-

busių įtariamųjų buvo Saudo Arabijos
piliečiai, tačiau jų sąsajos su vyriau-
sybe nepatvirtintos. Saudo Arabijos
vyriausybė ryšius su išpuolių organi-
zatoriais neigia.

Išslaptintuose dokumentuose liu-
dijama, kad JAV žvalgyba turėjo įta-
rimų dėl Saudo Arabijos vyriausybės
sąsajų su išpuolių organizatoriais.

Baltųjų rūmų teigimu, B. Obama
įstatymą vetavo ne dėl Saudo Arabijos,
o dėl susirūpinimo, kad šis teisės ak-
tas gali sukurti pavojingą precedentą,
kuris pamintų nepriklausomo imu-
niteto principą, o taip pat turėti įtakos
investicijoms.

Panašų susirūpinimą taip pat iš-
reiškė Europos Sąjunga ir daug kitų ša-
lių.

B. Obama veto atmestas

Paraolimpiečiai buvo pasitikti kaip didvyriai.      Ve.lt nuotr.

Katalonų vadovas Carles Puigdemont ketina rengti refe-
rendumą.     „Reuters”/„Scanpix” nuotr.

New Yorkas (LRT.lt) – JAV admi-
nistracija oficialiai perspėjo Rusi-
ją, kad yra pasiruošusi nutraukti ant-
iteroristinį bendradarbiavimą su
Maskva, jei  nenutrauks barbariškų
Alepo bombardavimų.

Vis intensyvesni sukilėlių kont-
roliuojamų rytinių Alepo kvartalų
bombardavimai, per kuriuos žūsta šim-
tai civilių, bei sąmoningai atakuojamos
ligoninės sukėlė didelį tarptautinės
bendruomenės pasipiktinimą. Rusai,
remiantys Bashar al-Assad režimą,
kaltinami išdegintos žemės metodais –
tokiais, kuriuos Putinas naudojo per
Čečėnijos karą. Šimtų civilių, tarp jų –
daugybės vaikų bei vietos medikų mir-
tys ir kančios sulaukė griežto pasmer-
kimo Jungtinėse Tautose (JT).

„Noriu, kad būtų visiškai aišku –
tie, kurie naudoja vis labiau griau-
nančius ginklus, tiksliai žino ką daro.
Jie žino, kad daro karo nusikaltimus”,
– sako JT generalinis sekretorius Ban
Ki-Moon.

Savo ruožtu Rusija, panašu, nu-
sprendė atkovoti B. al-Assad šį strate-
giškai svarbų pramoninį Sirijos mies-

tą, nors tam faktiškai reikia palaužti,
likviduoti ar išvyti apie ketvirtį mili-
jono žmonių.  

JAV perspėjimas nutraukti ben-
dradarbiavimą su Maskva kovojant
su radikaliais islamistais Sirijoje gali
priversti  Washingtoną perkelti šį už-
davinį jam palankioms sukilėlių sunitų
ir kurdų grupuotėms, o tai reiškia, kad
jos gaus galingesnių ginklų ir karas Si-
rijoje bus dar intensyvesnis.

Rusija tikina, kad nori tęsti po-
kalbius su JAV dėl taikos Sirijoje ne-
paisant didelių nuomonių skirtumų ir
abipusių kaltinimų. Tokiu pareiškimu
Gynybos ministerija Maskvoje reaga-
vo į Washingtono grasinimus nu-
traukti pokalbius.

Prezidentas Vladimiras Putinas
pavedė Užsienio reikalų ir Gynybos mi-
nisterijoms būti pasirengusioms tęsti
bendradarbiavimą su amerikiečių par-
tneriais.

JAV ir Rusijos suderėtos paliaubos
Sirijoje nutrūko praėjusios savaitės
pradžioje. Nuo tada, remiant Rusijos
pajėgoms, Alepo puolimas vėl atsi-
naujino visa jėga.
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5 – tiek lietuvių turėtų rung ty niauti spa-
lio 25 d. prasidedančiame 71-ajame
NBA sezone. 28 – tiek reguliaraus se-
zono rungtynių tarpusavyje turėtų su-
žaisti komandos su šiais žaidėjais. Tai
puiki žinia NBA gerbėjams, laukian-
tiems tautiečių pasiro dymų JAV ir Ka-
nados krepšinio aikš telėse.

Jonas Valančiūnas turi ketverių
metų trukmės ir 64 mln. JAV do-
lerių vertės sutartį su Toronto

„Raptors”. 11-tu šaukimu šių metų
NBA naujokų biržoje pašauktas ir
mainų būdu Oklahomoje atsidūręs
Domantas Sa bo nis su „Thunder” pa-
sirašė garantuotą dvejų metų sutartį,
o dar vienas NBA debiutuosiantis lie-
tuvis Min daugas Kuzminskas šią va-
sarą sukirto rankomis su New Yorko
„Knicks” klubu, kuriame žais du se zo-
nus ir uždirbs 6 mln. JAV dolerių.

Kiek didesnėje nežinioje yra tik
Egidijus Mockevičius, sudaręs suta r tį
su Brooklyno „Nets”, bet dėl vietos ga-
lutiniame 15-ke dar turėsiantis pa kovo-
ti, ir Donatas Motiejūnas, vis dar ne-
žinantis, kurioje komandoje žais. Tie-
sa, viskas krypsta link to, kad 25-erių
lietuvis liks Houstono „Roc kets”, kuri
pateikė jam kvalifikacinį 3,279 mln.
JAV dolerių vertės pasiūlymą.

Rungtynių su lietuviais nestigs

Jeigu visi minėti žaidėjai įsitvir-
 tins savo komandose ir neįvyks jokių
mainų, tuomet kitame NBA sezone
Lietuvos krepšinio sirgaliai galės mė-
gautis stebėdami net 28 reguliaraus se-
zone rungtynes, kuriose susigrums
komandos su mūsiškiais. Dar trys
akistatos įvyks NBA pasirengimo cik-
le. Iš viso – net 31-a lietuviška kakto-
muša!

Pirmoji iš komandų sirgaliams
prisistatys „Raptors”, kuri spalio 1 d.
sužais pirmąsias iš septynių ikisezo-
ninių rungtynių. Patikrinimas bus iš-
ties rimtas, nes varžovas – Kevin Du-
rant pasistiprinęs Oaklando „Gol den

State Warriors” klubas. Regu lia rųjį
sezoną „dinozaurai” atidarys spa lio 26
d. Toronte vyksiančiame su sitikime  su
Detroito „Pistons”. 

M. Kuzminskas su „Knicks” marš-
 ki nėliais debiutuos iškart žaisdamas
prieš kitą lietuvį – spalio 4 d. Housto-
ne laukia išbandymas prieš „Rockets”.
Iš viso New Yorko komanda žais šešias
draugiškas rungtynes, iš kurių dar
dvi suplanuotos prieš „Nets”. O štai ofi-
cialaus Kuzminsko debiuto laukiama
ne prieš bet ką, o prieš NBA čempionę
Clevelando „Cavaliers” komandą spa-
lio 25 d. 

„Nets” pirmąsias ikisezonines
rungtynes iš šešių žais spalio 6 d. na-
muose prieš „Pistons”, o pirmasis re-
guliaraus sezono susitikimas vyks spa-
lio 26 d. Bostone su „Celtics”.

„Rockets” žais vieneriomis drau-
 giškomis rungtynėmis daugiau, o pa-
čios pirmosios spalio 2 d. Houstone bus
surengtos su Šanchajaus „Sharks”
krepšininkais iš Kinijos. Oficialiai se-
zoną „raketos” pradės spalio 26 d. Los
Angeles, kur su sirems su „Lakers”
klubu.

Dar egzotiškesnis pasirengimo lai-
kotarpis laukia „Thunder” su D. Sa-
boniu. Oklahomos komanda pirmą-
 sias dvejas rungtynes žais Ispa nijoje:
spalio 2 d. – Madride su „Real” ko-
manda ir Jonu Mačiuliu, o spalio 4 d.
– Barcelonoje su „Barcelona”. Lie-
 tuvos krepšinio legendos sūnaus ofi-
cialus debiutas NBA lygoje – spalio 26
d. Philadelphijoje, kuomet „Thun der”
kovos su praėjusių metų autsaideriais
„76ers” krepšininkais.

D. Saboniui – kukli prognozė

Nenumaldomai artėjant naujajam
NBA sezonui krepšinio žinovai vienas
po kito pateikia savo prognozes. „CBS
Sports” žurnalistas Zach Harper ap-
žvelgė NBA naujokų biržoje pakviestus
žaidėjus ir atrinko tuos, kurie vei-
kiausiai debiutiniame sezo ne dažniau
žaidimą stebės nuo atsar ginių žaidėjų
suolelio. Tarp „nelai mėlių” pateko ir

Domantas Sabonis.
Birželio pabaigoje 11-tu numeriu į

NBA Orlando „Magic” klubo pa šauk-
tas, bet po akimirkos į Okla ho mos
„Thunder” iškeistas, D. Sabonis nau-
joje komandoje dėl minučių aikš tėje tu-
rės kaip reikiant paprakai tuoti. 20-
mečio 211 cm ūgio lietuvio konkuren-
tais dėl vietos ant parketo bus Steven
Adams, Enes Kanter, Mitch McGary,
Ersan Ilyasova, Nick Collison, Nazrs
Mohammed ir ką tik į komandą pri-
imtas Joffrey Lauverg ne. 

Nesitikima, kad Domantas de biu-
 tiniame sezone gaus daug žaidimo mi-
nučių, nebent iškart įrodys, kad puikiai
ginasi. Tiesa, manoma, kad lietuvis
sulauks nemažai galimybių pasirodyti
D lygos rungtynėse. Tai nereiškia, kad
Domantui nebus ski riama laiko, bet
greičiausiai su juo siejamos ir viltys at-
eityje. Z. Harper prognozuoja, kad D. Sa-
bonis NBA sužais 50 rungtynių, per ku-
rias gaus po 12 minučių žaidimo laiko. 

Šiemet D. Sabonis kausis ir dėl
metų naujoko titulo, tačiau viena di-
 džiausių interneto lažybų bendrovių
Amerikoje „Bovada” nemato 20-mečio
puolėjo tarp favoritų. „Bova da” išsky-
rė 18 kandidatų ir D. Sabo nio galimybės
tarp jų laikomos pras čiausiomis (susi-
lažinęs iš 1 JAV dolerio, laimėtum 29).

Palyginimui, pirmojo NBA naujo-
kų biržos šaukimo Ben Simmono („Phi-
ladelphia 76ers”) galimybės lai komi ge-
riausiomis, todėl už vieną dolerį atsi-
imsi jau tik 4 dolerių 25 cen tų laimėji-
mą. Antroje vietoje minimas New Or-
leans „Pelicans” gynėjas Buddy Hield,
trečioje – antrasis Los Angeles „La-
kers” šaukimas Brandon Ingram.

D. Sabonis su Oklahomos klubu
jau yra sudaręs naujoko sutartį – dve-
jiems metams. Pasibaigus antrajam
sezonui Oklahoma galės ją pratęsti
dar vieneriems metams, o po trečiojo
sezono – ir ketvirtam. Pirmaisiais
savo metais NBA Lietuvos krepšinio le-
gendos Arvydo Sabonio sūnus už dirbs
2,4 mln. JAV dolerių. Antra ja me sezo-
ne jo uždarbis pakils iki 2,6 mln. dole-
rių, o jeigu Domantas klube liks ir il-

giau, trečiajame sezone jis uždirbs 2,7
mln., ketvirtajame – 3,5 mln. dolerių.

E. Mockevičius – vis dar nežinioje

Sutartį su Brooklyno „Nets” klubu
pasirašęs Egidijus Mockevi čius – vis
dar nežinioje. Visą vasarą su NBA ko-
manda plušantis 23-ejų metų centras iš
Lietuvos stipriausios lygos durų spalio
mėnesį gali taip ir nepraverti.

Pagal sutartį, vien sportuodamas
su „Nets” 208 cm ūgio kuršėniškis
savo kišenę garantuotai papildys 100
tūkst. JAV dolerių. Bet jo galimybės pa-
tekti į galutinį dvyliktuką vertinamos
itin menkai.

Šiuo metu „Nets” jau turi 15 žai dė-
jų, su garantuotomis sutartimis, tad E.
Mockevičiui iš komandos gretų iš-
stumti vieną iš krepšininkų būtų sun-
ku dėl jo ribotumo. Tačiau „Nets Dai-
ly” įžvelgia ir kelis lietuvio privalumus:
jis yra galingo sudėjimo, dėl kurio po
krepšiu gali išsikovoti savo poziciją.
Tai jis įrodė dar praėjusiame sezone,
kuomet buvo geriausias kovotojas dėl
atšokusių kamuo lių. Tuomet Evans-
villio „Purple Aces” ketvirtakursis vi-
dutiniškai atkovodavo net po 14 ka-
muolių. Be to, į varžovų krepšį įmes-
davo 15,7 taško. 

Pakankamai galimybių pasi reikš-
 ti E. Mockevičius gavo tik dve jose Va-
saros lygos rungtynėse, ku riose vilkė-
damas Brooklyno „Nets” marškinė-
lius, pasižymėjo po 8,5 taš ko, 5 atšo-
kusiais kamuoliais ir bloku.

NBA analitikų spėjimu E. Moc ke-
vičius bus siunčiamas į „Nets” dub le-
rių komandą, kuri žais NBDL pirme-
nybėse.

„Kovosiu dėl vietos pagrindinėje
‘Nets’ sudėtyje. Jai pavyks ją užimti –
užimsiu, o jei ne – juk visuomet yra
kitų galimybių, kitų progų. Vis dėlto
manau, kad esu tinkamoje situacijoje.
Aš tiesiog žinau, kad viskas – ma no pa-
ties rankose. Jeigu noriu tai pa siekti,
privalau atiduoti absoliučiai viską, ką
turiu geriausio. Ir būtent tai aš ketinu
padaryti”, – kovingumu tryško lietuvis.

NBA – 5 Lietuvos krepšininkai?
Lietuvos krepšininkų trio (iš k.) – M. Kuzminskas, J. Valančiūnas ir D. Sabonis  turi garantuotas sutartis su NBA klubais.
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KULIN ARIJA IR mES

Kiekvienas turistas, kuriam įdo-
 mu aplankyti garsias Ispani-
jos vy nines bei pamatyti vaiz-

dingose vie tose esančius vynuogynus,
turi tokią galimybę. Vyno turo metu,
kurio kaina siekia apie 80 dolerių, ga-
lima aplankyti dvi garsias vyno da-
ryklas – jau minėtą Torres bei Jean
Leon, kuri dabar jau taip pat priklau-
so Torres. Apie Jean Leon būtina pa-
kalbėti atskirai, nes tai emigrantas iš
Ispa nijos, kurio žvaigždė suspindėjo
bū tent Amerikoje, Hollywoode.

1928 metais gimęs Jean Leon, tada
dar turėjęs Ceferino Carrion pavardę,

Ispanija siūlo aplankyti garsiąsias vynines
Muziejuje – senieji vynai ir šeimos istorija. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Hollywoode veikiantis La Scala resto-
ranas yra tiekęs maistą net šešiems
Amerikos prezidentams.

Saulėtą rugsėjo pabaigos rytą Jean
Leon vyninėje pasitiko tyla ir ramybė
bei aplink plytintys vynuogynai. Šių-
metis derlius jau nuimtas, bet nemažai
vynuogių dar palikta tam, kad čia už-
sukę vyno turo dalyviai galėtų nusi-
skinti ir paragauti įvairių rūšių vy-
nuogių. Jos atrodo labai smulkios ir

saldžios palyginus su tomis, kurias
perkame parduotuvėse. 

Čia pat – ir įdomus muziejus, ku-
riame galima pamatyti Jean Leon gy-
venimo Amerikoje akimirkas nuo-
traukose, daug įvairių daiktų, pasa ko-
jančių, kaip paprastas Ispanijos kaimo
vaikinas tapo dideliu ir žymiu versli-
ninku. Čia galima pamatyti  ir La Sca-
la meniu, sužinoti, kuo vaišindavosi
garsios kino žvaigždės ir politikai. Čia

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Torres – žodis, kurį turbūt žino kiekvienas vyno mėgėjas. Vyno gamyba gar-
sėjančioje Ispanijoje, Penedes regione, jau nuo 1870 metų veikia Torres vyno
darykla, nes būtent čia Torres šeima pasodino pirmuosius vynuogynus. Da-
bar jau penktoji šeimos karta valdo didžiulę Torres vyno pramonę, kurios
ribos jau išsiplėtė už Ispanijos – šis vynas gaminamas ir Čilėje, ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose,  California valstijoje.

Torres vynas populiarus visame pasaulyje. Čia gimsta vynai.

Torres vyninė – didelė gamykla.

Jean Leon vyno darykla.

vaikystėje išgyveno tragediją, kai gais-
re žuvo jo vyresnysis brolis ir tėvas. Su-
laukęs vos 17 metų amžiaus, jis išvyko
laimės ieškoti į Ameriką, čia bandė tap-
ti aktoriumi, bet tokių gabumų netu-
rėjo, kad tarnavo JAV armijoje ir da-
lyvavo Ko rėjos kare, dirbo taksistu, o
vėliau įsidarbino restorane. Čia, Hol-
lywoode, jis užmezgė daug naudingų
pažinčių ir 1956 metais su legendiniu
aktoriumi James Dean atidarė resto-
raną La Scala. 

Šis restoranas tapo labai populia-
riu ir žinomu Hollywoode, čia lankėsi
ir jį mėgo daugybė kino žvaigždžių,
pradedant Paul Newman, Elizabeth
Taylor, Marilyn Monroe ir daugeliu
kitų. Verslas puikiai sekėsi, tad po ke-
lerių metų Jean Leon netoliese atida-
rė ir dar vieną restoraną – La Scala
Boutique. Abu šie restoranai 1989 me-
tais buvo sujungti į vieną ir perkelti į
naują vietą. Dabar restoranui vado-
vauja Jean Leon dukra, o jo sūnus
dirba JAV vyriausybėje.

Jean Leon buvo paskutinis žmo-
gus, kuris atvežė maistą M. Monroe į
namus prieš jos mirtį. Kino žvaigždė
tada užsisakė iš La Scala restorano
savo mėgstamą patiekalą fettucini –
itališkus makaronus. Beje, jie buvo ir
mėgstamas Prezidento John F. Kenne-
dy maistas.  

1962 metais Jean Leon sugrįžo į
gimtąją Ispaniją, nutaręs čia įsigyti že-
mės ir pasodinti vynuogynus. Jis įsi-
gijo 150 hektarų žemės ir buvo pirma-
sis, iš Ispanijos ėmęs eksportuoti Ca-
bernet Sauvignon ir Chardonnay vy-
nus. Šioje vyninėje buvo laikomasi se-
nųjų vyno gamybos tradicijų, kartu
naudojant ir naujausią technologiją.   

Jean Leon vynas buvo ir yra mėgs-
tamas daugelio, nors jis mažiau žino-
mas nei Torres.  Įdomu tai, kad 1981 me-
tais, Prezidento Ronald Reagan inau-
guracijos metu buvo geriamas būtent
šis vynas. Vyninėje yra įkurtas nedi-
delis muziejus, kuriame galima pa-
matyti ir šio Prezidento padėką Jean
Leon, ir kito Prezidento J. F. Kennedy
palinkėjimus. Yra suskaičiuota, kad
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„APSIMETėLIAI”

Rugsėjo 19 d., tarptautinio San Sebastiano kino festivalio konkursi-
nėje programoje „Nauji režisieriai” įvyko estų, lietuvių ir latvių bendros
gamybos filmo „Apsimetėliai” („The Pretenders”) pasaulinė premjera.

Tai debiutinis pilnametražis Estijos režisieriaus Vallo Toomla vai-
dybinis filmas, kuris dėl apdovanojimo („Kutxabank-New Directors
Award”) varžosi su dar 15 filmų iš viso pasaulio. Programa skirta pirmiems
ar antriems jaunų kino kūrėjų darbams. Projektas „Apsimetėliai” šiemet
pristatytas „Kino pavasario” kino industrijos konferencijoje „Meeting Point
– Vilnius”, sesijoje „Coming Soon”. 2017 m. filmas bus rodomas festivalio
pagrindinėje konkursinėje programoje „Nauja Europa – nauji vardai”.

„Apsimetėliai” – psichologinė drama. Jos herojai Ana ir Juhanas ke-
tina pataisyti pašlijusius santykius ir nusprendžia pasinaudoti draugų pa-
siūlymu – apsigyvena prabangiame jų vasarnamyje prie jūros. Siaučiant
audrai jie suteikia prieglobstį nepažįstamai porai, tokiai panašiai į juo-
du. Ana ir Juhanas apsimeta, kad namas yra judviejų, o tolesni apsime-
tinėjimai atskleidžia žmonių santykių nuoširdumą ar jų regimybę. Filme
vaidina Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Mari Abel, Meelis Rämmeld.

„Apsimetėlių” koprodiuserė Lietuvoje Uljana Kim įsitikinusi, kad bū-
tina stiprinti trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimą kino srityje, pa-
laikyti talentingus kūrėjus ir kuo aktyviau rūpintis šiuolaikinės baltiš-
kosios kultūros sklaida pasaulyje.

„Vos susipažinus su Vallo sumanymu, atkreipiau dėmesį į brandų re-
žisieriaus požiūrį, aktualią šiuolaikiniam žmogui problematiką. Svars-
tant dalyvavimą viename ar kitame projekte man visuomet svarbiausia
yra prasmingo autorinio kūrinio nuojauta. Smagu, kad ji neapgavo, kad
bendros gamybos idėją palaikė Lietuvos kino centras, o talentingą jauną
režisierių pastebėjo tarptautinių festivalių profesionalai. Premjera San
Sebastiano festivalyje išties labai gera pradžia debiutantui”, – sako pro-
diuserė U. Kim.

„Apsimetėliai” yra ne pirmas sėkmingas Baltijos valstybių kinema-
tografininkų bendro darbo rezultatas. Pagrindinė „Apsimetėlių” pro-
diuserė estė Riina Sildos („Amrion”) prisidėjo prie naujo K. Vildžiūno fil-
mo „Senekos diena” įgyvendinimo, o „Apsimetėlių” koprodiuseris iš Lat-
vijos Robertas Vinovskis („Locomotive Production”) dalyvavo realizuojant
I. Jonyno „Lošėjo” ir „Senekos dienos” sumanymus (abu filmai sukurti
Uljanos Kim studijoje). Prieš porą metų San Sebastiano festivalio prog-
ramoje „Nauji režisieriai” įvyko I. Jonyno filmo „Lošėjas” premjera.

„Apsimetėlių” kūrybinėje grupėje – ir puikiai Lietuvos kine žinomi
vardai. Filmo montažo režisierius yra Danielius Kokanauskis, o garso re-
žisierius – nuolat mūsų šalyje dirbantis Vladimiras Golovnickis. Abu jie
yra nuolatiniai Šarūno Barto, Ukrainos režisieriaus Sergejaus Loznicos
filmų kūrybinių grupių nariai.

„Apsimetėlių” gamybą rėmė privatūs investuotojai, Estijos kultūros
rėmimo fondas, „Eurimage”, Lietuvos kino centras, Nacionalinis Latvi-
jos kino centras.

Filmo premjera Estijoje įvyks spalio mėnesį.
San Sebastiano kino festivalis šiemet vyksta rugsėjo 16–24 d.

DMN info

pat – ir vyno gaminimo įran ga, taip pat
vyno rūsiai. Šalia seniausios vynuo-
gyno dalies stovi ir automobilis su
Californijos valstybiniais numeriais –
juo važinėjo Jean Leon. 

Visą gyvenimą daug rūkęs Jean
Leon mirė nuo gerklės vėžio 1996 me-
tais, o dar prieš tai 1994-aisiais parda-
vė savo verslą tam pačiam Torres, ku-
riam dabar vadovauja Miguel Torres
vyresniojo dukra Mireia. Kaip ir anks-
čiau, vienas populiariausių yra Jean
Leon vynas, pavadintas  3055 – tai buvo
taksi automobilio, kurį Jean Leon vai-
ravo Los Angeles valstybinis numeris.

Viskas čia idealiai sutvarkyta ir
prižiūrėta, pastatai puikiai dera prie
kraštovaizdžio, tad nenuostabu, kad ap-
lankyti Jean Leon vyninę atvažiuoja
nemažai turistų, kurie turi galimybę ir
paragauti šio vyno.  

Vos už valandos kelio – ir Torres
vyno darykla. Tai jau didžiulis fabri-
kas, užimantis nemažą teritoriją, ku-
riame dirba daug žmonių. Torres vynas
yra eksportuojamas net į 140 šalių.
Visų jų žemėlapį galima pamatyti mu-
ziejuje – Lietuvą Torres vynai pasiekė
1996 metais, o Jungtines Amerikos
Valstijas – dar 1966-aisiais.    

Teritorija čia tokia didelė, kad tu-
ristai sėda į nedidelį traukinuką ir turi
galimybę pamatyti vynuogių plantaci-
jas, taip pat pačią gamyklą ir vyno ga-
mybos procesą bei pasižvalgyti po vyno
rūsius, kuriuose visus nustebina skam-
banti klasikinė muzika. Muziejus čia iš-
ties įspūdingas, jame surinkti visi ap-
dovanojimai, kuriuos per daugybę metų
yra pelnęs Torres. Didelis dėmesys čia
skirtas ir Torres šeimos istorijai.

Turistų grupės sudėtis labai mar-
ga – yra žmonių iš Korėjos, Japonijos,
Rusijos, Argentinos, sutinkame ir ke-
letą amerikiečių. Vieni iš jų papasa-
koja, kad yra iš Californijos, kur irgi
auga daug vynuogynų, labai išvystyta
vyno pramonė ir rengiami vyno turai.
Mandagiai pasiteiravę, iš kur yra
„Draugo” korespondentas ir išgirdę
Lietuvos vardą, amerikiečiai dar pa-
klausė, kokia kalba kalbama Lietuvo-
je, o į mano klausimą, ar dalyvavo pa-

našiame vyno ture savo valstijoje, at-
sakė, kad tokia mintis nebuvo kilusi.
Po to, kai pamatė Torres vynines, jie nu-
tarė sugrįžę į namus pasižvalgyti ir Ca-
lifornijos vyno daryklose.  

Torres pasiūlo turistams paragau-
ti keturių rūšių įvairių skonių vyno bei
sūrio ir užkandžių, papasakoja, koks vy-
nas su kokiu užkandžiu geriau tinka, at-
sako į pačius įvairiausius klausimus.
Laikas prabėga nepastebimai, o dar lau-
kia ir šiame ture numatytas apsilan-
kymas didžiausioje pasaulyje putojan-
čio vyno darykloje Freixenet, gami-
nančioje 200 milijonų butelių šio gėri-
mo per metus. Bet apie „Freixenet” jau
teko pasakoti „Draugo” puslapiuose.  

Kino žvaigždės, mėgę La Scala restoraną Hollywoode.

JAV prezidentų padėkos ispanui.

Degustacijos laukia visi.Garsusis La Scala ir jo meniu.

Kadras iš filmo „Apsimetėliai”.
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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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR ME” KAVInėS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

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

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Sudoku Nr. 109
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

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

ĮVAIRŪS

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
708-465-6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slau-
gos darbo patirtį, ieško darbo su gyve-
nimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-
280-1347.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti,

išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Tel. 331-245-5378
arba 331-245-5077.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimo-
je. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-640-3559.

� Medikė  ieško  senų  žmonių priežiū-
ros darbo IN , MI,  IL  valstijose.  Patirtis,
rekomendacijos,  gali  išleisti  atostogų.
Siūlyti  įvairius   variantus. Tel. 773-280-
3421.Remkime 

Draugo fondą
www.draugofondas.org

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

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

http://draugokalendorius.org
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Kviečiame į 
J. Kronkaičio paskaitą

Šių metų spalio 9 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre,
Lietuvių dailės muziejuje vyks Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centro po-
pietė, kurioje Lietuvos kariuomenės
vadas, generolas majoras Jonas Kron-
kaitis skaitys paskaitą ,,Lietuvos ap-
saugos perspektyva grėsmingame pa-
saulyje”.  Po paskai tos vyks diskusija, ku-
rią moderuos advokatas Povilas Žum-
bakis.

J.Kronkaičio gimtinė – Širvin-
 tos. Artėjant Sovietų armijai,
1944 m. būsimasis karininkas su

tėvais pasitraukė iš Lietuvos, apsigy-
veno Vokietijoje, o 1949 m. persikėlė į
JAV. Baigė Connecticuto University,
įgijo pramonės vadybos bakalaurą,
kartu – ir reguliariosios kariuomenės
leitenanto laipsnį, kuris ir nulėmė jo to-
limesnę karinę karjerą. 

1958 m. buvo paskirtas į Vokietiją
šarvuočių pėstininkų bataliono būrio
vadu, iš ten 1960 m. perkeltas į Antrą-
jį kavalerijos pulką. 1963 m. buvo pa-
skirtas į valstybinę Lengvųjų ginklų
įmonę Ginklų skyriaus direktoriaus
pavaduotoju. 1964–1965 m. dirbo sraig-
tasparnių apginklavimo projekto va-
dovu ruošiantis Vietnamo karo už-
duotims. 1965 m. buvo paskirtas JAV
kariuomenės Vietnamo štabo ginklų
skyriaus viršininku. 

Po metų grįžęs iš Vietnamo į JAV,
mokėsi Išteklių valdymo karininkų
kursuose. Baigė JAV Sausumos pajėgų
Vadovybės ir generalinio štabo koledžą
(Command and General Staff  College)
ir toliau mokslus tęsė Syracuse Uni-
versity, kur apsigynė verslo administ-
ravimo magistro laipsnį.

1970 m. buvo išsiųstas į Vietnamą,
į Greitojo reagavimo Pirmąją oro ka-
valerijos diviziją. Po metų grįžo į Ame-
riką ir buvo paskirtas inspektoriumi į
Amerikos Armijos inspektoriaus ge-
nerolo štabą, tikrinantį JAV Armijos
štabus. 1974 m. buvo paskirtas bata-
liono vadu Pirmojoje tankų divizijoje
Vokietijoje, vėliau –  divizijos Logisti-
kos skyriaus (G-4) viršininku.

1978 m. baigus JAV Armijos karo
koledžą (Army War College) jam buvo
suteiktas pulkininko laipsnis. Jis buvo
paskirtas komendantu (generaliniu
direktoriumi) didžiausioje šalyje vals-
tybinėje plataus asortimento ginklų ga-
mybos įmonėje Rock Island Arsenal.
1981 m., baigęs Gynybos sistemų val-

dymo kursus, paskirtas valdomų svie-
dinių ir artilerinio ginklo sistemų kū-
rimo jungtinio (sausumos kariuome-
nės ir laivyno) projekto vadovu. Šias
pareigas ėjo iki 1985 m., kol perėjo į at-
sargą. 

Per 27 karinės tarnybos metus J.
Kronkaitis ėjo įvairias pareigas, iš ku-
rių labiausiai vertina bataliono vado ir
G-4 viršininko Pirmojoje tankų divi-
zijoje, taip pat Kovinės paramos bazės
vado Vietname, generalinio inspekto-
riaus ir ginklų įmonės komendanto pa-
reigas. Išėjęs į atsargą jis iki 1997 m. dir-
bo raketų bandymo, tobulinimo ir ga-
mybos įmonėje Gynybos programų
departamento direktoriumi. Eidamas
šias pareigas kūrė verslo plėtros stra-
tegiją, palaikė Gynybos departamento
ryšius su Kongresu ir raketų gamybos
pramonės atstovais.

J. Kronkaitis buvo Amerikos pa-
sirengimo gynybai asociacijos, Ame-
rikos aeronautikos ir astronautikos
instituto, JAV Armijos asociacijos,
JAV Nacionalinės pramonės saugumo
asociacijos, JAV Karinės jūrų laivyno
lygos, JAV Karo koledžo Alumnai aso-
ciacijos, Baltijos instituto (buvęs pati-
kėtinių valdybos pirmininkas), Lie-
tuvos-Amerikos bendruomenės narys.

1997 m. jis atvyko į Lietuvą ir 1999
m. ėjo Lietuvos Respublikos Krašto
apsaugos viceministro pareigas, buvo
atsakingas už Lietuvos kariuomenės
struktūros pertvarką bei jos įgyven-
dinimą pagal integracijos į NATO rei-
kalavimus. 

1999 m. J. Kronkaičiui buvo su-
teiktas Lietuvos kariuomenės brigados
generolo laipsnis ir paskirtas LR ka-
riuomenės vadu, 2001 m. suteiktas ge-
nerolo majoro laipsnis. 2004 m. išleis-
tas į atsargą. Išėjęs į atsargą įsijungė į
visuomeninę veiklą, yra vienas iš Pi-
liečių Santalkos steigėjų ir Tarybos pir-
mininkų. 

Lietuvoje buvo apdovanotas Vy-
tauto Didžiojo ordino Karininko kry-
žiumi 2003 m. JAV apdovanotas Le-
gion of  Merit ordinu ir 14 kitokių me-
dalių. Latvijos ir Estijos prezidentų ap-
dovanotas Latvijos Viesturs (Vesthar-
dus Rex) ordinu; Estijos Erelio ordinu. 

J. Kronkaičio žmona Rūta Kron-
kaitienė1999 m. buvo išrinkta LDK Bi-
rutės sąjungos pirmininke. 2000 m. su
Europos krikščioniškųjų karių gerovės
namų organizacija įsteigė Karių gero-
vės namus. 

LTSC info

Jonas Kronkaitis Jono Kuprio nuotr.

Kauno „Žalgiris” skaičiuoja sirgalius:

kiek jų yra visame
pasaulyje?

Kauno „Žalgiris” šį rudenį pradėjo ne tik naują sezoną, bet ir pasaulinį ger-
bėjų  – fanų surašymą. Tai pirmas toks krepšinio istorijoje sumanymas, ku-
rio tikslas – parodyti pasauliui, kad žaliai baltų sirgalių armija yra pati di-
džiausia, aktyviausia ir ištikimiausia. 

Kauno „Žalgirio” direktorius
Paulius Motiejūnas sako, kad
„Žalgirio” fanu užsirašyti gali

kiek vienas: „Užsirašyti ‘Žalgirio’ fanu
gali bet kas, tam nebūtina spintoje tu-
rėti didžiausią žalių-baltų šalikų ko-
lekciją, tam užtenka vieno – sirgti ir
palaikyti ‘Žalgirį’. Esame girdėję de-
šimtis istorijų apie lietuvius, kurie,
persikėlę dirbti ir gyventi į Londoną,
Stokholmą, Dubliną ar Los Angeles,
nesiskiria su mylima Kauno komanda.
Kiek iš viso žaliai baltų fanų yra už-
sienyje? Tai ir norime išsiaiškinti”. 

Šio surašymo metu norima suži-
noti, kuriame pasaulio mieste žaliai-
baltų daugiausia, kuriame „Žalgiris”
labiausiai išsiilgtas ir lau kiamas, o
svarbiausia, kad bet kur atsidūręs „Žalgirio” fanas žinotų, kad ir čia gali
surasti tiek pat dėl krep šinio ir „Žalgirio” galvą pametusių sirgalių. 

Fanų surašymas vyksta svetainėje www.zaliabalta.lt – tereikia įvesti
savo vardą, pavardę ir miestą. 

Kiekvienas užsiregistravęs as muo gaus unikalų fano numerį bei tai pa-
tvirtinantį sertifikatą. Kuo greičiau surašymas užvirs, tuo garsiau skam-
bės žaliai baltų fanų balsas pasaulyje, todėl klubas ragina sirgalius kuo pla-
čiau skleisti žinią ir parodyti, kiek daug žmonių linki koman dai pergalių. 

Šiandien jau daugiau nei 29 000 sirgalių prisijungė prie pasaulinio fanų
surašymo.  Tarp  užsienio valstybių pirmauja D. Britanija – daugiau nei
1 800 aistruolių iš D. Britanijos jau džiaugiasi „Žalgirio” fanų sertifikatais.
Antroje vietoje (neskaitant Lietuvos) – Norvegija, kur palaikymą koman-
dai išreiškė daugiau nei 600 fanų. Tačiau „Žalgiris” tiki, kad fanų ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pa saulyje, yra tikrai daugiau, tad kvie čia visus ak-
tyviai palaikyti savo komandą, nesvarbu, kuriame pasau lio krašte jie būtų
įsikūrę.

„Jau trečią krepšinio sezoną Kauno ‘Žalgiris’ pradėjo palaikomi ‘Ute-
nos alaus’. Mes didžiuojamės galėdami būti dalimi legendinės komandos,
su kurios vardu susijusios pačios ryškiausios klubinio krepšinio pergalės
Lietuvos istorijoje. Ir didžiuojamės galėdami kartu su Kauno ‘Žalgiriu’ vi-
sus, kurie nors kartą džiaugėsi būdami krepšinio šalies piliečiai, pakviesti
į pasaulinį ‘Žalgirio’ fanų surašymą”, – sako „Švyturys-Utenos alus” ge-
neralinis direktorius Rolandas Viršilas. 

Kad šis surašymas būtų įdomesnis, fanų laukia dovanos ir žaidimo ele-
mentai: kai tik susirašo tam tikras fanų skaičius, atrakinama dovana, kuri
įteikiama burtų keliu atrinktiems fanams. Kai tik susirenka dar vienas fanų
skaičius – dar viena dovana. Pavyzdžiui, pirmoji dovana – rungtynių ste-
bėjimas iš svečių ložės – jau įteikta. „Žalgiris” pasirūpino reginiu areno-
je, o surašymą palaikantis „Utenos alus” – vaišėmis. Tarp dovanų fanams
– galimybė dalyvauti Žalgirio treniruotėje, skrydžiai oro balionu, vakarienė
su „Žalgirio” trenerių štabu ir net kelionė dviem į Eurolygos rungtynes iš-
vykoje. 

Pasaulinis „Žalgirio” fanų sura šymas vyksta visur, kur rasi žvirblį ir
lietuvį. Nuo Aliaskos ir Naujosios Zelandijos. Nesvarbu, kur tave nuve dė
nuotykiai, nesvarbu, kada grįši namo, tu esi mūsų, o mes tavo, visi kartu
Kauno „Žalgirio” fanai, visuo met žaliai-balti!

Fanus skaičiuoja „Žalgirio” sava noriai. Surašymą palaiko „Utenos
alus”. 

Registruokis: www.zaliabalta.lt 
Rengėjų info ir nuotr.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete 
be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys 

turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

• 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

www.draugas.org/mirties

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

A † A
EDMUNDAS EIDUKAS

Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 91 metų.
Gimė Tauragėje.
Gyveno Čikagoje, Brighton Parke.
Giliame nuliūdime liko: žmona Danutė Jankauskaitė, vaikai Jū-

ratė (Terrence), Dalia (Reid), Alvydas (Jill), Vida (Ross), Saulius
(Julia); anūkai Lauren (Matthew), Lynn (Todd), Nicholas, Nicole,
Thomas, Erik (Catherine), Kristopher, Jaclyn, Eglė, Linas (Lilly),
Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan;
brolis Liudas (Georgiana) ir jų sūnus Adam bei kiti gimi nės.

A. a. Edmundas buvo tėvas a. a. Gailės Kunstmanienės.
Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, spalio 5 d., 9:30 val. r. Švč. Mer-

gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th St.,
Chicago, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot direkt. Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba
www.marinfuneralhome.com

A † A
JANINA JARAŠIENĖ

SANKAUSKAITĖ
Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d.,

Clarence Center, NY.
Gyveno Clarence Center, NY,

anksčiau Chicago Bridgeport
apylinkėje ir Oak Forest, IL.

Gimė 1921 m. kovo 29 d. Lie-
tuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Ed-
mundas su žmona Grace; sūnus
Arvi das su žmona Laima; duk-
tė Margaret Ford su vyru Do-
nald; anūkai Katherine Beer
su vyru Zachary, Lina Jarašiū-
tė, Daiva Jarašiūtė, Gintas Ja-
rašius, Jeanelle Ford su vyru
Michael Lu cas, Eric Ford su žmona Cheyenne ir Aurimas Ford;
proanūkai Sadie, Tea, Elijah ir Anna Lucas bei kiti giminės.

A. a. Janina buvo žmona a. a. Edmundo.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 3 d. 9 val. ryto Pal.

Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
RAIMUNDAS A.

ŠLENYS
1996–2016

Saulėtą rudens rytą staiga
mirtis palietė mūsų šeimą.

Per anksti palikai mus ir ne-
užbaigtus tėvynės labui darbus.

Prašome draugus ir pažįsta-
mus prisiminti ir pasmelsti už
a. a. Raimundo sielą

Liūdinti šeima
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� JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 5 dieną, trečiadienį, kvie-
čia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur matysite
režisieriaus Arvydo Baryso meninį filmą ,,Po
Žvėrūnos žvaigžde”, supažindinantį su Lietuvos
medžioklės istorija ir kultūra.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  koplyčioje (116 N. Lake
St., Mundelein, IL 60060) kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį yra atnašaujamos lietu-
viškos šv. Mišios. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

� Spalio 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p. SLA
patalpose (307 West 30th St., New York, NY
10001) Tautos fondas maloniai kviečia at-
vykti į kokteilių maišymo „Mixology” vaka-
rą. Profesionalus kokteilių meistras Antanas
Samkus mokins, kaip gaminti šiuolaikiškus
kokteilius. Bus vaišės, malonus bendravimas.
Visos surinktos aukos bus skirtos remti ir stip-
rinti Lietuvos mokyklas bei suteikti stipen-
dijas studentams. Daugiau informacijos pa-

skambinus tel. 212-868-5860 (Tautos fon-
das).

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kasme-
tiniai organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” ren-
giami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bilie-
tai bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos prieangyje prieš ir po šv. Mišių  spalio
2, 9 ir 16 dienomis. Stalus galima užsisa-
kyti paskambinus Ritai Venclovienei tel. 630-
243-1228 ar Ritonei Rudaitienei tel. 630-
257-6451.

� Spalio 30 d., sekmadienį, 11 val. r. (po
šv. Mišių) Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
parapijoje (259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) vyks „Misija Sibiras 2016” prista-
tymas, kurio metu turėsite progą susitikti su
paramos fondo „Jauniems” direktoriumi, pro-
jekto „Misija Sibiras”, paramos fondo „Jau-
niems” projektų vadovu ir „Misija Sibiras
2016” ekspedicijos dalyviu.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Kviečiame į klasikinio dueto – Gretos Staponkutės (altas) ir Augustino Ra-
kausko (akordeonas) koncertą, skirtą sutelkti lėšas ,,Saulėto kranto” litua-
nistinei mokyklai Floridoje. Koncertas vyks spalio 8 d., šeštadienį, 5 val. p.
p. Ascension Lutheran church, 2929 South Seacrest Blvd., Boynton Beach,
FL 33435.

Padainuok draugystės dainą!
DRAUGAS tai įamžins širdy!

Džiazo vokalistė, kanklininkė
kompozitorė-režisierė 

Simona Minns
2016 m. spalio 30 d., sekmadienį

Willowbrook Ballroom – 8900 Archer Ave., Willow Springs, IL

trambonistas

Dorsey Minns

12 val. p. p. – KOKTEILIAI
1 val. p. p. – PIETŪS • KONCERTAS

DRAUGAS – lietuvių kalba leidžiamas laikraštis nuo 1909 m.
DRAUGAS NEWS – mėnesinis laikraštis anglų kalba

LITHUANIAN HERITAGE – kas antrą mėnesį anglų kalba leidžiamas žurnalas 

www.draugas.org – www.draugas.org/news

Pokylio kaina – 65 dol. 
Bilietus galima įsigyti 

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

administracija@draugas.org

www.simonaminns.com

DRAUGO laikraščio iškilmingi 

PIETŪS ir KONCERTAS

SuSipažinkime – miSija SibiraS
Š. m. spalio 14–18 d. Čikagoje svečiuojasi 

labdaringos organizacijos ,,Misija-Sibiras” vadovai.

KvieČiaMe į SuSitiKiMuS:
Spalio 14 d., penktadienį, 7 val. v.  – Maironio lituanistinė mokykla

(PLC, 14911 127th St., Lemont, IL)

Spalio 15 d., šeštadienį, 12:30 val. p. p. –  Gedimino lituanistinė
mokykla (126 S Lake St., Mundelein, IL)

Spalio 15 d., šeštadienį, 7 val. v. –  Lietuvių dailės muziejus ,,Siela”,
PLC, Lemont, IL.

Spalio 16 d., sekmadienį, 11 val. r. –  Brighton Park parapijoje

(2745 W 44th St.,Chicago, IL) 

Spalio 17 d., pirmadienį, 10 val. r. –  LR generalinis konsulatas
Čikagoje (211 East Ontario St., Chicago, IL ) 


