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Beprotiškose rungtynėse „Cubs” įveikė Cle-
velando komandą ir po 108 metų pertraukos
ta po MLB čempionais.

Lapkričio 2 d. Clevelande baigėsi stip-
riausios pasaulio beisbolo lygos MLB
(Major League Baseball) superfinalo

serijos („World Series”) kovos, kurios itin
skaudžiai susiklostė vie tos „Indians” ko-
mandai.

Serijoje iki keturių pergalių pirmavusi
3–1, „Indians” du kartus na muose nusileido
Čikagos „Cubs” ko mandai, kuri pirmą kar-
tą nuo 1908 metų iškovojo MLB čempionų
vardą.

Lemiamose serijos rungtynėse „Cubs”
po atkaklios kovos varžovus įveikė rezulta-
tu 8:7.

„Tai atsitiko, tai atsitiko. Čikaga, tai at-
sitiko!”, – susijaudinęs kalbėjo paskutinį ka-
muoliuką sugavęs An tho ny Rizzo. „Mes tai
padarėme. Mes pasaulio čempionai. Aš sakau jums – mes
pasaulio čempionai. Negaliu tuo patikėti”.

Naudingiausiu turnyro žaidėju pripažintas Ben Zobrist.
„Tai neįtikėtinos rungtynės. Aš negaliu tuo patikėti – pra-
ėjo 108 metai, ir mes tai padarėme”, – po pergalingų rung-

tynių sakė jis.
„Cubs” MLB čempionais nėra tapę nuo 1908 m. Nuo

tada jie pra lai mėjo visus septynis žaistus finalus. „Indians”
šio vardo taip pat laukia ilgą laiką ir nėra jo iškovoję nuo
1948 m.

atšvęstas auksinis Balzeko muziejaus jubiliejus

VIDA KUPRYTĖ

Spalio 29 d. vyko Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus jubiliejinis poky lis. Juo buvo pažymėti muzie-
jaus 50 gyvavimo metų, per kuriuos ši institucija

išaugo ir išsivystė į reikšmingą ne tik išeivijos lietuvių,
bet viso Čika gos miesto, kultūros ir mokslo bei švietos
instituciją. Tai dėka muziejaus steigėjo ir prezidento
Stanley Balzeko Jr., ir muziejaus darbuotojų pasiauko-
jimo bei sumanumo.

Pokylis vyko „Drake” viešbutyje, Čikagos priemies-

tyje Oakbrooke. Svečiams tik pradėjus rinktis, į vieš butį
greitu žingsniu įžingsniavo Illi nois valstybės senatorius
Dick Dur bin, kuris vienas iš pirmųjų pasveikino muzie-
jaus steigėją Stanley Balze ką Jr. jubiliejaus proga. Sen-
atoriaus Durbin motina yra lietuvių kilmės ir pats sen-
atorius yra gerokai pasidarbavęs Lietuvos naudai. Jis
yra daug kartų lankęsis Lietuvoje ir yra vienas iš JAV
valdžios Pabaltiečių komiteto („Baltic Caucus”) steigėjų.
Jo sveiki ni mas buvo reikšmingas, nes likus savaitei iki
JAV prezidento rinkimų, kiekviena senatoriaus darbo
minutė yra suskaičiuota.                                           – 3 psl.

Daugiau kaip šimtmetį laukta 

Saldus  MLB  pergalės džiaugsmas. EPA-ELTA nuotr.

pergalė

LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas kartu su LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu Stanley Balzekui Jr. (k.) įteikė
Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimą. Dešinėje – Gintarija Gudynienė.                                                            Jono Kuprio nuotr.
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KUN. ARTŪRAS KAZLAUSKAS 

Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie
nei gia mirusiųjų prisikėlimą,
ir paklausė: „Mokytojau, Mozė

yra mums pa rašęs: Jei kieno vedęs bro-
lis nu mirtų bevaikis, tuomet jo brolis
tegul veda našlę ir pažadina savo bro-
liui palikuonių. Taigi yra buvę septy-
ni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir
mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui
tre čiasis ir paeiliui visi septyni, ir
mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai
mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji
bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra
buvusi visų septynių žmona!”

Jėzus jiems atsakė: Šio pasaulio
vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys
verti dalyvauti aname pasaulyje ir mi-
 rusiųjų prisikėlime, tie neves ir n e  te kės.
Nebegalės jie ir mirti, nes bū dami pri-
sikėlimo vaikai, bus tolygūs angelams
ir bus Dievo vaikai. O kad miru sieji pri-
sikels, mini ir Mozė pa sakojime apie
krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abrao-
mo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Die-
vu. Juk Dievas nėra mi rusiųjų Dievas,
bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. (Lk 20,

27–38)
Tokį pasakojimą sadukiejai su-

 kurpė pajuokai tų, kurie tiki miru siųjų
prisikėlimu. Jei moteris turėjo vieną
po kito septynis vyrus, tai ku rio žmo-
na ji bus naujajame pasaulyje? 

Tokios istorijos kurpiamos pasi-
juokti iš tų, kurie netiki jog gyvenimas
baigiasi mirtimi. Taip juokiama si iš tų,
kurie išdrįsta tikėtis gyvenimo tęsinio. 

Tokios istorijos kaip ši, visgi turi
silpną vietą. Čia apie dabartinį ir apie
būsimąjį gyvenimą mąstoma kaip apie
tokį pat dalyką, žiūrima to mis pačio-
mis akimis, matuojama to kiais pat
matais. Po perėjimo per tam  sų mirties
slenkstį nesitikima jokio pasikeitimo.
Siūlomas toks pats ir tas pats gyveni-
mas. Būtent šia silpna pasakojimo vie-
ta Jėzus ir pasinaudoja atsakydamas
norintiems iš jo pasišaipyti.

Istorija grįžta bumerangu. Ji ap-
 nuogina daugumos mąstymo defektą.
Vaizduotės stoka naują gyvenimą pie-
šia šio gyvenimo spalvomis, o am žiny-
bės grožį nuskurdina laikinumo pil-
kuma. 

Jėzus sako, jog yra būtent visiš kai

priešingai!
Naujumas, kurį Dievas mums ruo-

šia nėra jau pažįstamo gyvenimo pa-
gražinimas ar pataisymas, ar jo trū ku-
mų panaikinimas.

Šis naujumas viršija mūsų įsi-
vaiz davimus, nes Dievas nuolat mus
stebina savo meile.

Naujumas susprogdina mūsų eg-
zistencijos ribotumą ir žemažiū riš ku-
mą, ir ją atmaino, pripildydamas ne si-
tikėtos pilnatvės.

Tai, kas laukia, yra priešingybė sa-
dukiejų mąstymui. Ne šitas gyvenimas
kreipia mus į amžinybę, bet am žinybė
turi perkeisti ir kitais keliais vedžioti
dabartinę mūsų egzistenciją. Mūsų
gyvenimas negali būti sveria mas šio
praeinančio laiko svarsčiais, bet vien
amžinybės kriterijais. Mūsų gyvenimo
vertingumas priklauso ne nuo trum-
palaikės, bet nuo amžinos sėkmės. To-
kioje perspektyvoje mūsų istorija, var-
ginga trapumu paženklin tų vyrų ir
moterų istorija, tampa Dievo istorija.

Dievo, kuris nenori būti laikomas
mirusiųjų Dievu. Dievu, apie kurį
skaitome praeities dokumentuose, gar-

binguose liudijimuose to, ką seniai už-
pustė laiko smiltys. Ne, Die vas yra gy-
vųjų Dievas, nes jo Žodis, jo buvimas,
jo sandora, sudarinėjama su mumis, iš-
traukia mus iš mirties glėbio ir stum-
teli į nuotykius, vedan čius į amžinu-
mą.

Kaip čia neprisiminsi nuostabių
liturgijos žodžių per kūdikio Krikštą
laiminant mamą: „Dieve, kuris davei
krikščionėms motinoms džiugią viltį
regėti savo vaikus amžinai laimin-
gus…” Taip, ši moteris pagimdė žmo-
 gų, kuriam skirta gyventi ne 80 ar 90
metų, bet amžinai! Štai šitaip dabar-
tinis laikas nušviečiamas mūsų lau-
 kiančios ateities šviesa.

Šv. Kazimiero parapijos Los Angeles
kunigo svečio Artūro Kazlausko homilija. 

Visko pabaiga – mirtis?

Šių metų lapkričio 1 d., minint Visų šventųjų dieną, generalinis konsulas Marijus Gudynas kartu su ki-
 tais konsulato darbuotojais aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos vei kėjų kapus Čikagoje, padėjo gė-
lių, uždegė atminimo žvakutes. 

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkš-
tys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas Ple chavičius, diplomatas Mikas Bagdo nas, buvę LR generaliniai
konsulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės generalinė konsulė Juzė Daužvardienė
ir kiti. 

Lietuvių tautinėse kapinėse pag erbti Lietuvos diplomatai dr. Jonas Šliūpas, Jonas Budrys, LR Seimo
na rys Kazys Bobelis ir kiti.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija ir nuotraukos

Čikagoje aplankyti Lietuvai nusipelniusių asmenų kapai
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Prezidentė ir premjeras pasveikino V. Adamkų jubiliejaus proga
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras pirmi-
ninkas Algirdas But kevičius pasveikino Prezidentą
Valdą Adamkų 90 metų jubiliejaus proga.

Pasak D. Grybauskaitės, V. Adam kaus, kaip
valstybės žmogaus, kaip intelektualo patirtis
yra neįkai no jama, o vadovavimo Lietuvai

me tai – svarbi mūsų naujausios istorijos dalis.
„V. Adamkaus asmenybėje mato me ypatingą

ryšį tarp šiandienės Lietuvos ir tos, kuri buvo pra-
rasta 1940-aisiais, kurios nepriklausomybės atga-
vimo su bendraminčiais bu vo siekta daug dešimt-
mečių. Tautos meilė – geriausias įvertinimas tų pa-
stangų, kurias V. Adamkus įdėjo dirbdamas dėl Lie-
tuvos pažangos ir vie nybės”, – sakė D. Grybaus-
kaitė

Šalies vadovė palinkėjo V.  Adamkui sveikatos,
stiprybės ir g e ros šventinės nuotaikos.V. Adamkus
įteikė Prezidentei savo naujausią knygą „Pokalbiai
ne silaikant protokolo”.

Ketvirtadienio popietę Preziden tū roje Prezi-
dentą V. Adamkų savo ir visos Vyriausybės vardu
pasveikino ir ministras pirmininkas Algirdas But-
kevičius.

„Jau daug metų mums esate Žmogaus, pasiau-
kojamai mylinčio Tėvynę ir atiduodančio jai visas
savo jėgas, pavyzdys, laisvo mąstymo, pri gimtinės
tolerancijos ir atvirumo simbolis, pilietiškumo au-
toritetas. Jū sų pastangomis mūsų valstybė ta po
ryškiai matoma ir girdima pasau lyje – viso gyve-
nimo darbus nepailsdamas skyrėte Ateities Lietu-
vos idėjai įprasminti”, –  sveikindamas Pre zidentą
sakė Vyriausybės vadovas.

„Telydi Jus gera nuotaika, puiki sveikata, visų
Lietuvos žmonių pa garba ir meilė”, – linkėjo mi-
nistras pirmininkas A. Butkevičius, pasveikinti ju-
biliato atėjęs su žmona Janina.

V. Adamkus Lietuvos Respubli kos prezidento

Atkelta iš 1 psl.
Balzeko lietuvių kultūros mu zie jus

nuo 1970 m. kasmet metiniame pokylyje
pagerbia asmenį, ypač pasi žymėjusį lie-
tuvių tautai. Per tiek me tų yra susidaręs
lyg panteonas lietuvių ir amerikiečių,
nusipelniusių kul tūros, politikos, labda-
ros darbuo se. Šiemet Balzeko muziejaus
taryba pagerbė Lietuvos Respublikos pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę už jos drąsų
vadovavimą ir atsidavimą re miant de-
mokratinę, saugią ir suve renią Lietuvą.
Pokylio metu muziejaus prezidento sūnus
Stanley Balze kas III su žmona Sigita Bal-
zekiene plačiau papasakojo apie laureatę
ir apie žymens įteikimą. 

Žymuo buvo įteiktas Lietuvos gene-
raliniame konsulate New Yorke, kur Stan-
ley Balzekas su savo šeimos nariais ir mu-
ziejaus direktoriais su sitiko su Prezi-
dente rugsėjo pabaigoje. Susitikimas buvo
filmuotas ir parodytas pokylio metu. Vi-
deo juostoje taip pat buvo matyti, kad Pre-
zidentė apžiūrėjo Balzeko muziejaus
parodą ,,No Home to Go To”, pasako-
jančią apie lietuvius, latvius ir estus,
An trojo pasaulinio karo metu pasitrau -
kusius į Vakarus. Ši paroda buvo ro do-
ma Jungtinėse Tautose, o dabar yra
eksponuojama New Yorko viešojoje bib-
liotekoje.

Pokylio metu buvo parodyta ir ant-
ra vaizdajuostė. Prezidentė, jau grįžusi
į namus, įrašė padėką už jai suteiktą ap-
dovanojimą anglų kalba. Ji pažymėjo,
kad Amerikos lietuviai veikia lyg am-
basadoriai Lietuvai, atstovaudami lie-
tuvių tautai ir ne leisdami jų gyvena-
mųjų kraštų val džioms užmiršti Lietu-
vos tarptautinių rūpesčių. ,,Lietuva ju-
mis didžiuojasi!” – pagyrė susirinkusius
Pre zidentė.

Pokylį sklandžiai vedė ilgametė
muziejaus draugė Eileen Mackevich, iš-

Atšvęstas auksinis Balzeko muziejaus jubiliejus
keldama muziejaus svarbą visuo me nėje
ir primindama, kad tokias institucijas
reikia remti finansiškai. Apie muzie-
jaus 50-metį – praeitį ir atei ties planus
– papasakojo viena iš muziejaus di-
rektorių Rita Janz. Mu ziejaus žurnalo
,,The Lithuanian Museum Review” re-
daktorė Karilė Vaitkutė papasakojo
apie muziejaus genealogijos skyrių  ir
Amerikos  lie tu viams  tei-kiamas pa-
slaugas ieškant savo protėvių. 

Įsimintiniausias vakaro įvykis
buvo muziejaus steigėjo pagerbimas.
Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV Rolandas Kriščiūnas kartu su Lie-
tuvos generaliniu konsulu Čika goje
Marijumi Gudynu Stanley Bal zekui
Jr., įteikė Lietuvos Respublikos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės apdova-
nojimą – ordiną už Nuopelnus Lietuvai,
Didijį Komandoro kryžių. 

Pusė salės sustojo šį įvykį įam žinti
savo išmaniaisiais telefonais, o kita

pusė garsiai ir ilgai plojo. Am basado-
rius R. Kriščiūnas sveikino Stanley
Balzeką, iškeldamas, kad tai žmogus,
siejantis visas lietuvių išei vijos kar-
tas, sugebantis su visais dirbti ir
savo geru būdu nuteikiantis kitus no-
riai jungtis į darbą. Gene ralinis kon-
sulas M. Gudynas pabrėžė, kad mu-
ziejaus sėkmė ir gyvastingumas yra
neatsiejami nuo jo steigėjo. 

Kalbėjo ir ukrainiečių atstovė
Marta Farion, primindama, kad Stan-
 ley Balzekas buvo tas, kuris Vil nių ir
Čikagą suporino seserytės ryšiais
ir noriai dalijosi savo patirtimi su uk-
rainiečiais. ,,Stanley Balzekas tiki al-
jansais, – kalbėjo ukrainietė. – Jis
mus stūmė neužsidaryti savo maža-
 me etniniame ratelyje, o rodytis pa-
 sauliui. Kaip tokio žmogaus ne my-
lėt?!”

pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 metais. Jis gimė
1926 metais Kaune, vėliau mieste lankė mokyklą,
karo me tais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-
ųjų liepą, būdamas aštuonioli kos, su tėvais pasi-
traukė į Vokietiją, kur baigė lietuvių gimnaziją,
įstojo į Miuncheno universiteto Gamtos fakultetą.
1949 metais V. Adamkus su šeima emigravo į JAV, ten
1960-aisiais baigė Ilinojaus technologijos institutą,
įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

Prezidentas turi unikalią galimybę palyginti du
nepriklausomybės laikotarpius. Kaip pats yra sa-
kęs, Lietuvos valstybė yra tik 8 metais vyresnė už jį.
„Augau, kai vystėsi 1918-ųjų Lietuva, ir aktyviai da-
lyvavau šaliai atsiskiriant nuo SSRS 1990 metais.
Manoji karta, atsidūrusi už Lietuvos ribų, turėjo

vienintelį tikslą – atgauti Lietuvai nepriklausomybę
ir sugrąžinti ją į tarptautinį žemėlapį”, – pasakojo V.
Adamkus.

Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio,
kaip JAV paramos Bal tijos šalims aplinkosaugos sri-
tyje ko ordinatorius, V. Adamkus organizavo Lietu-
vos mokslo įstaigų atstovų sta žuotes JAV, skatino ir
rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos
stebėsenos plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinko-
saugos institucijoms apsirūpinti programine
įranga, moksline literatūra, prietaisais.

Kaune Vytauto Didžiojo universiteto bei išeivi-
jos šviesuolių pastangomis atidaryta Prezidento V.
Adam kaus biblioteka-muziejus.                         

ELTA

90-mečio proga jo pasveikinti atvykusiai Prezidentei Daliai Grybauskaitei Valdas Adamkus įteikė savo naujausią knygą
,,Pokalbiai nesilaikant protokolo”. Roberto Dačkaus nuotr.

Stanley Balzeko Jr. pasveikinti atvyko ir lietuvių kilmės senatorius Dick Durbin.

Iš k.: Gintarija Gudynienė, Marytė Prunskytė-Brizgys, Stanley Balzekas, Jr., Ieva Ulozaitė, Vir-
ginija Smuikaitienė ir  Patricia  Nelia Paulauskas.                                     Jono Kuprio nuotraukos
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TelkINIAI

IEVA ASTROMSKAITĖ

Paskutinį spalio sekmadienį ke lias į Le-
montą simboliškai nusidažė lietuviška
medžių trispalve. Šventiš kos nuotai-
kos, lydinčios besirenkan čius pasipuo-
šusius dalyvius į antrąjį šimtmetį skai-
čiuojančio išeivijos lie tuvių laikraščio
„Draugas” pietus, neužgožė nei rude-
niškai vėsus oras, nei susirūpinimas dėl
žymios lietuvių susibūrimų vietos Wil-
lowbrook Ballroom gaisro, kur turėjo
vykti renginys. 

„Draugas” kasmet į iškilmingą
po pietę sukviečia nemažą
būrį bičiulių: bendradarbių,

skaitytojų, rėmė jų, garbingų svečių.
Šiemet laikraš čio redakciją ir susirinkusiuosius svei-
kino Lietuvos Respublikos amba sadorius Washing-
tone Rolandas Kriš čiūnas bei itin bendruomenės my-
limas generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas. 

Šventiniai pietūs prasidėjo smagiu pažįstamų su-
sitikimu, pokalbiais prie vyno taurių ir teatrališku
kvie timu prie stalų.

Netrukus gyvo garso pasirodymą surengė išei-
vijai gerai žinomų jazz muzikos atlikėjų ir kompo-
zitorių Simonos ir Dorsey Minns duetas. Šįkart pora
buvo paruošusi lietuviškų liaudies ir pop dainų prog-
ra mą, bet popietės dalyvių paprašyti atliko ir porą
žinomų jazz  kūrinių su in strumentine fonograma.
Simona tris kartus tapo Lietuvių Fondo (LF) sti-
pendininke, taip pat yra ne tik veikli Bendruomenės
narė, bet ir  „Draugo” bendradarbė, tad jos su vyru
Dorsey pasirodymas buvo itin lauktas ir maloniai su-
tiktas. 

Tikra tiesa, kad išeivių bendruo menė yra arti-
ma. Nors gandų apie įvarius ideologinius susiprie-
šinimus pasklinda, tačiau „Draugo” šventiniuose pie-
tuose dalyvavę, pasisakę bei pasirodę kūrė bendru-
mo atmosferą. Atrodė, kad čia nėra nesusijusių ar
vienas kitam abejingų. LF  tarybos narys   Riman-
tas Griškelis „Draugui” įteikė paramos čekį, prieš

Lietuvių bendruomenė atšventė

laikraščio „Draugas” 107-ąsias metines

tai scenoje pasirodė jau minėta Fondo stipendinin-
kė ir laikraščio bendradarbė Simona, o vėliau buvo
pristatyta operos solisto Algio Grigo kompaktinė
plokštelė, kurią išleisti padėjo kitas dosnus lietuvis,
beje, į  renginį specialiai atskridęs iš San Francisco,
Donatas Januta. Jis nuoširdžiai  džiaugėsi netikėtu
pagerbimu ir Rūtos Grigas įteikta jam dovanėle. Svar-
bu paminėti tai, kad ir pats operos solistas pen-
kiasdešimt savo muzikos įra šų padovanojo „Draugui”
– juos pardavus, pelnas atiteks Draugo fondui. Būtent
čia, vardan vieno tikslo susibūrusių lietuvių drau-
gijoje, nepai sant visų skirtumų, pasirodė tikroji, vy-
raujanti bendradarbiavimo ir geranoriškumo nuo-
stata. Bendrystė lin kint gero ir reiškiamas susirū-
pinimas bendruomenės nariais ištiktais gaisro ne-
laimės tik patvirtino lietuvių sugebėjimą suremti pe-
čius.

Svečių kalbose ir svei-
kinimuose kartoti keli ker-
tiniai dalykai – leidinio svar-
ba, jo tęstinumo ir prieina-
mumo gerinimo būtinybė.
Tai, kad leidinys persikėlė į
internetinę erdvę ir tapo pa-
trauklesniu jaunimui yra,
žinoma, puiku, tačiau kaip
generalinis konsulas minėjo,
išradingumas ir kūryba, ieš-
kant naujų būdų ir gali my-
bių plėstis – būtini. „Drau-
gas”, ku rio komandoje dirba
ir tikri profesionalai, ir en-
tuziastai, gali rasti būdų
keistis, tapti įdomesniu ne
tik išeiviams, bet ir tautie-
čiams Lietu voje. Gebėjimas
pažvelgti naujai, drą sa iš-
bandyti naujas formas ir

turinį turėtų būtinai sulaukti paramos, ypač mora-
linės. Laikraštis, turintis gilias tradicijas, prestižą ir
puikią komandą, gali tapti  pirmaujančiu globalios
lietuvių tautos žinių skleidė ju. Galbūt to ir reikia
siekti? Taigi ne veltui pastebėta, kad žinios apie lie-
tuvių veiklą pasaulyje skaitytojus pasiekia ne tik lie-

tuviškai, bet ir anglų kalba. Leidi niai „Draugas
News” ir „Lithuanian Heritage” yra reikšmingi lie-
tuvių bendruomenei, pasklidusiai po visą pasaulį,
ypač tiems, kurie negali skai tyti lietuviškai, o taip
pat ir svetim taučiams, besidomintiems Lietuv a, jos
kultūra ir jos žmonių veikla pasaulyje. 

Kalbant apie nedidelių išteklių, ne pelno sie-
kiantį ir iš geranoriškų paskatų gyvuojantį leidinį,
visada svarbiausia turėti mintyje žmones, kurie
vardan jo pasišventusiai dirba. Noras pagerbti kiek-
vieną prisidėjusį prie laikraščio kūrybos, leidybos
ir sklaidos buvo akivaizdus ir labai sveikintinas.
Kiekvienas to ver tas sulaukė dėmesio ir padėkos. Ne-
užmiršti paminėti ir „Draugo” įkūrėjai, o taip pat ir
jo leidybą išlaikiusieji sunkiais ir neramiais pra-
ėjusio amžiaus laikotarpiais. Paprastas žmogiškas dė-
mesys – tai, kas išties vertinga. Tad paprasčiausias
įvardijimas žmonių kasdien tyliai dirban čių dėl
lietuvybės puoselėjimo tapo bene svarbiausia po-
pietės dalimi. 

Vis dėlto renginys neapsiėjo be formalumų ir ne-
sklandumų, tačiau dėka gero humoro jausmo ir lie-
tuviško būdo kartu padainuoti, buvo beveik nepa-
stebimi ir nediktavo bendros renginio nuotaikos. Po-
pietę vainikavo loterija ir prizus laimė ju siųjų džiu-
gesys.  

Nenuostabu, kad leidinys, kurio pirmasis nu-
meris buvo išleistas dar 1909 metais, išlaikytas per
visus XX a. negandų laikotarpius ir išeivių perduo-
tas iš kartos į kartą, šiandien nenustoja savo vertės.
Susirinkusieji į „Draugo” pietus tikrai pajuto ben-
drumo ir bičiulystės dvasią, kurią „Draugas”, tikė-
kimės, skleis ateityje, galbūt atsinaujinęs, galbūt ki-
toks, galbūt kitaip mąstantis, kitaip rašantis, kitaip
atrodantis. Nereikia bijoti permainų, drąsiai žvel-
kime į ateitį.

Ieva Astromskaitė   – studijuoja istorijos magist-
rą Vilniaus universitete, yra baigusi muzikos kon-
servatoriją ir kultūros istoriją ir antropologiją VU,
šiuo metu stažuojasi Lietuvos Respublikos generali-
niame konsulate ir Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
re Čikagoje.

Nuo lietuviškų dainų iki bliuzo – scenoje Simona ir Dorsey
Minns.

Redaktorė Ramunė Lapas: mūsų ko-
manda didėja ir jaunėja.

Iš k.: LR ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Živilė Kriščiūnienė, Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė, Gintarija Gu-
dynienė ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Jono Kuprio nuotraukos

Pokylio svečiai – ištikimi seni ir nauji ,,Draugo” bičiuliai. 
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Visų šventųjų dienos vakarą, lapkričio 1-ąją, daugelyje lietuvių šventovių
Amerikoje vyko Vėlinių Mišios ir mirusiųjų prisiminimas. Tai ypač pra-
sminga gyvenant toli nuo tėvy nės, nes daugelis mūsų turi kapų, kurių

dėl atstumo tomis dienomis negali aplankyti. Vėlinių Mišių populiarumą liu-
dijo pilnos šventovės: Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kur Mi šias aukojo kun.
Algis Baniulis, da lyvių susirinko gerokai per 400. Degė žvakės, giedojo Jūratės
Grabliauskie nes vadovaujamas kamerinis choras. Po Mišių visi ėjo su žvaku-
tėmis į Kryžių kalnelį – pagarbiai ir maldoje prisiminti savo mirusių artimų-
jų. 

Dvasinga ir pilna buvo ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, kurio-
je Vėlinių Mišias antradienio va karą aukojo klebonas Jaunius Kelpšas. Savo pa-
moksle kunigas kalbėjo:

Mes turime Dievišką prigimtį. Gyvenime svarbu teisingai pasirinkti, gebėti
prisiliesti prie šventumo. Šią dieną prisilieskim prie Dievo, šventujų ir brangių
mirusiųjų, taip pat širdimi prisilieskim prie Lietuvos.

Esame tie, kurie neišnyksta, bet gyvena amžinai. Dievas nori visus išgelbė-
ti... Mus šią dieną paliečia liūdesys ir viltis. Apdovanoti Dievo šventumu, pado-
vanokime šventumą kitiems, atleidžiant, ištiesiant ranką pagalbai, draugystei,
susitaikinimui, nusišypsant net ir nepažįstamam. Taip prisiliesime širdimi prie
kitokios realybės – pajusime, kad yra aukštesnis gyvenimas. 

Sekmadienį, spalio 30 d., Vėlinės buvo minimos Dievo Apvaizdos baž ny čioje
Southfield, MI. Buvo prisiminti parapijiečiai, iškeliavę į Viešpa ties namus – prie
altoriaus padėtos įrėmintos jų nuotraukos, degė žva kutės, jų vardus perskaitė
parapijietė Raminta Vilkienė.

Parapijos klebonas kun. Ginta ras A. Jonikas pašventino nuotraukas ir au-
kojo Vėlinių Mišias.

Reginos Juškaitės-Švobienės. Dainos Čyvienės, Audronės Kižytės nuotraukos

Prisilietėme prie Dievo, šventųjų, mirusiųjų ir Lietuvos



Spalio 27 d. ,,Vaiko vartai i ̨ mokslą” surengtuose labdaros ,,Derliaus pietuose” Pasaulio lietuviu ̨ centre, Lemonte į talką atėjo kun. Alfonso Lipniūno ir prez. Aleksandro Stulginskio
moksleiviu ̨ ateitininku ̨ kuopos nariai. Prie jų prisidėjo ir keli jaunesni ateitininkai iš Partizano Daumanto-Prano Dielininkaic ̌io jaunųjų ateitininkų kuopos. Visi energingai aptar-
navo stalus. Pietu ̨ pelnas bus skiriamas pomokykliniams dienos centrams i ̨vairiuose Lietuvos miestuose. Juos lanko maždaug 300 rizikos šeimu ̨ vaikai. Nemažai kuopos narių
vasarą vyksta į Lietuvą ir dirba vaikų centruose bei stovyklose. Dainos Čyvienės nuotr. 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šis numeris užsienio skaitytojus pasivijo jau rudens
derliui įpusėjus. Šiame 64 puslapių talpos vežime –
tikrai daug vertingų ir įdomių straipsnių, aprašymų,
gyvenimo analizės bei visas glėbys įvairių nuotrau-
kų.

Redaktorė Reda Sopranaitė skatina, jos žo-
džiais, nesupainioti laimės su komfortu. Tam
gražų toną duoda popiežiaus Pranciškaus

kalba jaunimui liepos 20 d. Krokuvoje. Loreta Rau-
dytė aiškina, kad pasaulį atnaujins išdrįsiantys pa-
likti savo komforto zoną. Apie ,,kitokį gailestingu-
mą ir ugdymą” rašo Juozapa Živilė Mie liauskaitė SF.
Andrius Navickas įtikinančiai analizuoja skurdą ir
neturtą. Vincentas Vobolevičius įprasmina partizanų

ir jų bendražygių pasiauko jimą, juos gretindamas su
kan čios radikalais.

Ignas Kriaučiūnas duoda dešimtį konkrečių
patarimų „fuksui” katali kui. Iš tikrųjų duoda tik de-
vynis, o de šimtąjį palieka pasirinkti pačiam fuksui.
Apie pasaulį be Dievo iš 1974 m. ,,Ateities” į skaity-
tojus prabyla E. L. Mascall. Tuo tarpu Brigita  Fe -
dorčak įdomiai aiškina, kiek mumy se liko Simono
Daukanto aprašyto se nųjų lietuvių būdo.

Net penkiolika žurnalo puslapių skirta klajūno
Martyno Vingrio užra šams ir nuotraukoms iš Ne-
palo. Tai stebėtinai įdomus reportažas. Šiame kraš-
te kitokia kultūra, kitokia tvarka, bet tokie pat
žmonės. Įdomius, bet daug mažiau rizikingus metus,
pra leistus Prancūzijoje, aptaria Edita Ežerskytė. Ji
buvo savanorė Europos savanorių tarnyboje, kur dir-
bo su seneliais. Irgi už Lietuvos ribų, bet daug
trumpesnį išvykimą iš Lietuvos aprašo Vaidotas Vai-
čaitis. Jis dalyvavo  vienos tarptautinės katalikų or-
ganizacijos suvažiavime Šveicarijoje. Be to, dar
rado laiko ir noro pakeliauti ir aplankyti vietoves,
kur kažkada gyveno ir kūrė Jonas Biliūnas, Juo zas
Eretas, Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Vincas My-
kolaitis-Putinas ir kiti.

Žurnalo pabaigoje Irena Kunevi čienė skaityto-
jus atveda į Dainavą Amerikoje ir džiaugsmingai ap-
rašo ten vykusią sendraugių ateitininkų sto vyklą.
Savo įspūdžius autorė bai gia  šitaip: ,,Rašau šiuos
įspūdžius, žiūriu nuotraukas ir vėl jaučiuosi lyg Dai-
navoje, džiaugiuosi gamtos vaizdais, sutiktais žmo-
nėmis, patirta bendryste. Tokią bendrystę su pir-
mąkart sutiktais žmonėmis galima išgyventi tik
brandžioje, atviros šir dies bendruomenėje”. Visa tai
spal vingai išryškina Dainos Čyvienės nuotraukos.

Paskutiniame puslapyje rasime kryžiažodį. No-
rėčiau sutikti skaitytoją, kuris ar kuri šią mįslę tei-
singai išsprendė. 

Derlinga ,,Ateitis“ nr. 6

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų
Federacijos stovyklavietė 

DAINAVA švenčia 60 metų sukaktį.
Susipažinkime su stovyklavietės praeitimi

ir paspėliokime apie jos ateitį.

DAINAVAI – 60
lapkričio 11 d., Penktadienį, 

Ateitininkų namuose, lemont

6:30 val. v. – užkandžiai
7 val. v. – Juozas Polikaitis kalbės apie sto-

vyklavietės istoriją,
Rima Birutienė apžvelgs ateities planus

Daugiau informacijos el. paštu:
Dainava60@gmail.com

Rekolekcijos
Moterims

Ateitininkų namuose, Lemont, IL
lapkričio 19 d., šeštadienį, 

9 val. r. – 3 val. p. p.

Rekolekcijas ves Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto sociologijos profesorė  s. Daiva Kuz-
mic kai tė. Rekolekcijų tema: ,,Motinos baž-
nyčios širdyje aš būsiu meilė”.

Prašome registruotis iš anksto el. paštu:
lyma@juno.com (Laima Garbonkienė) tel.
630-204-2601 arba el. paštu: l.ringus@com-
cast.net (Lidija Ringienė) tel. 630-267-9010.
Kaina 15 dol. asmeniui (įskaičiuota kava ir
lengvi pietūs).

Rekolekcijas rengia ateitininkių korporacija
,,Giedra”. Visos moterys kviečiamos daly-
vauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

KORP! „GIEDROS“ ŠVENTĖ
Kristaus Karaliaus sekmadienį, lapkričio 20

d., 9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičo mi-
sijoje, Lemont, IL. 

10:30 val. r. (po šv. Mišių) Korp! „Giedros”
šventė Ateitininkų namuo se. S. Daiva Kuzmic-
kai tė skaitys paskaitą: ,,Moters vaidmuo Bažny -
čio  je ir gyvenime žengiant į XXI amžių antik ris -
tinėje kultūroje”.

Iškilmingas susirinkimas, įžodis ir vaišės.
Visi kviečiami dalyvauti. Labai laukiami ir

kitų korporacijų nariai. 
Ateitininkų namai

1380 Castlewood Drive, 
Lemont, IL 60439 

Kviečiame registruotis
Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba Amerikos lietu-

vių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje ruošia
ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursus, kurie vyks nuo gruo-
džio 26 d. iki sausio 1 d. Į kursus kviečiami moksleiviai, lankantys
gimnazijos 9–12 skyrius ir norintys praleisti savaitę ateitininkiš-
koje dvasioje kartu su kitais jaunais lietuviais katalikais. Tai
proga kartu pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir
idealus, pasiklausyti paskaitų, susikaupti, o laisvalaikiu – links-
mai pabendrauti. Visi laukiami!  Registracija vyks iki gruodžio 10
d. svetainėje www.mesmas.org.

MAS ŽIEMOS
KURSAI
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATeITININkų GYveNImO
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RIMAS ČESONIS

Rochesterio miesto pažiba šiuo
metu yra laikomas University of
Rochester, kuris didžiuojasi ne

tik akademine veikla, bet ir tuo, kad
yra pats didžiausias rajono darbda-
vys. Po jo sparnu glaudžiasi plačiai ži-
noma Eastman School of  Music, di-
džiausia rajono ligoninė ir ypač gerą re-
putaciją turinti vaikų ligoninė – Gali-
sano Children’s Hospital.

Savo alumnams ir visuomenei uni-
versitetas rengia kasmetinį sa vait galį,
vadinamą „Meliora Wee kend”, kurio
metu yra ruošiami  koncertai, paskai-
tos ir kitokie renginiai. Šiais metais žy-
miausia  atrakcija buvo žinomos
MSNBC  laidos vedėjai Joe Scarbo-
rough ir Mika Brzezinski (jų laida –
„Morning Joe”). Prieš jų pokalbį su
tūkstantine auditorija dė ka sūnaus
Arūno, kuris yra vienas iš universite-
to patikėtinių (Trustee), teko susitikti
su svečiais uždarame, keliolikai as-
menų skirtame priėmi me. Ten su Mika
ir Joe teko asmeniš kai susipažinti ir
trumpai pasikal bėti. Mano žodžiai Mi-
kai buvo apie jos tėvelį dr. Zbigniew
Brzezinski, – turėjau didelį malonumą
su juo susipažinti jam dirbant Prezi-

Amerikos lietuvių dailininkė
Giedrė Žumbakis padovanojo
vieną savo kūrinių LR genera-

liniam konsulatui Čikagoje, kur buvo
surengta jos meno darbų paroda. G.
Žumbakis ko liažą „Sparnai” įteikė ge-
neraliniam konsului Marijui Gudynui,
kuris, at stovybės vardu priimdamas do-
va ną, džiaugėsi, kad dovanoti darbai ne
tik puoš generalinio konsulato patalpas,
bet ir čia apsilankantiems svečiams pri-
statys lietuvišką meną.

Giedrė Žumbakis gimė Lietuvoje ir
nuo 1949 m. gyvena Čikagoje. Baka-
lauro laipsniu baigė St. Xavier kolegi-
ją Čikagoje. Studijavo Čikagos meno

institute (Chicago Art Institute), ma-
gistro laipsnį gavo Northwestern Uni-
versity. Šiuo metu priklauso North
Shore Art League (Winnetka, IL) fa-
kultetui. G. Žumbakis pripažinta Ame-
rikos nacionalinės dailės kūrėja: ji da-
lyvauja grupinėse, kviestinėse, atran-
kinėse, vietinėse, valstybinėse paro-
dose, tarp jų ir labai prestižinėse – Ho-
nolulu dailės akademijoje, Northwes-
tern, Ohio-Illinois mokslo ir pramonės
muziejuje, Čikagos, Rockfordo, Bosto-
no, Alabamos dailės galerijose. Yra
surengusi per trylika autorinių paro-
dų, jos darbai yra plačiai paplitę po visą
pasaulį.

Lietuvių Fonde (LF) įsteigta per
100 vardinių stipendijų. Viena
jų  – LF Bernardo Brazdžionio

vardinė stipendija –  2016 m. spalio 28 d.
buvo įteikta Vilniaus universiteto (VU)
Filologijos fakulteto Intermedialių li-
teratūros studijų magistrantei Eleo no-
rai Buožytei. Eleonora Buožytė 2015
m. baigė pagrindines Lietuvių filologi-
jos bakalauro bei gretutines Lotynų
kalbos ir LDK raštijos studijas, kurių
metu itin sėkmingai gilinosi į Lietuvos
senosios literatūros istoriją. Jos baka-
lauro baigiamasis darbas „M. K. Rad-
vilos Našlaitėlio ke lionė į Jeruzalę ir Re-
nesanso sak raliosios kelionių geogra-
fijos kontekstai” (darbo vadovė prof.
Dainora Po ciūtė) 2015 m. buvo apdova-
notas Lie tuvių literatūros katedroje
įsteigta Vy tauto Kavolio premija už ge-
riausią Lietuvos aukštųjų mokyklų ba-
kalauro darbą Lietuvos kultūros ir li-
tera tūros tema. Šiuo metu E. Buožytė
sėkmingai studijuoja VU Lietuvių lite-
ra tūros katedros kuruojamoje magist-
rantūros programoje „Intermedia lios li-
teratūros studijos” ir toliau tę sia savo
literatūros ir kultūros istorijos tyri-

mus. E. Buožytė yra itin moty vuota, kū-
rybinga ir veikli studentė, nuolat gili-
nanti savo žinias ir litua nistines kom-
petencijas. Ji išmoko kal  bų (lotynų,
anglų, lenkų), dalyvavo Erasmus mainų
programoje, ku rių metu studijavo Kro-
kuvos Jogai lai čių universitete Lenkijoje
 (Uni wersy tet Jagielloński w Krakowie),
skaitė pranešimus tarptautinėse stu-
dentų konferencijose. Studentė taip pat
yra Vilniaus universiteto studentų
mokslo draugijos „Filomatai” val dybos
narė, skaito paskaitas mokslei viams
VU įkurtoje „Klasikų akade mi joje”.

2002 m. per poeto Bernardo Braz-
 džionio laidotuves šeima pasiūlė įsteig-
 ti LF Bernardo Brazdžionio vardinį
stipendijų fondą, skirtą lietuvių litera-
tūrą studijuojan čiam studentui. Rei-
kalaujamą 10 000 dol. sumą vardiniam
fondui įsteigti suaukojo Californijos
Lietu vių Ben druomenės nariai. Dėko-
jame Califor nijos lietuvių bendruome-
nei, nuo šir džiai prisidėjusiai įsteigiant
minė tą fondą ir sudarytą galimybę
remti lietuvių literatūrą studijuojan čius
studentus. 

LF info

B. Brazdžionio vardinė 
stipendija

Iš k.: VU Senato pirmininkė,  Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja prof.
dr. Dai nora Pociūtė, LF Bernardo Brazdžio nio stipendininkė Eleonora Buožytė ir VU Filolo-
gijos fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona. 

Lietuvių literatūros katedros archyvo nuotr.

Parodos autorė vieną kūrinį
dovanojo konsulatui

Rochesteris, Brzezinskis ir Lietuvių Bendruomenė

Dail. Giedrė Žumbakis ir LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.

dento Car ter administracijoje Baltuo-
siuose rū muose ir po daugelio metų vė-
liau su juo gurkšnoti vyną Lietuvos
amba sa doje. Negalėdavau atsistebėti jo
in telektu, geopolitiniu mąstymu ir
ypač žavia asmenybe. Šiomis savybė-
mis jis man visuomet primindavo
mūsų žymųjį žurnalistą, kronikinin ką
ir eseistą Bronį Railą. 

Svečių dialogas su auditorija vyko
perpintas humoro ir komentarų apie

šiuolaikinius JAV Prezidento rinki-
mus. Nors Joe Scarborough, buvęs
Kongreso narys iš Floridos, priklauso
Respublikonų partijai, tačiau nesi-
varžė anekdotų apie Donald Trump,
kuriuos auditorija entuziastingai įver-
tino. Mika taip pat neatsiliko su savo
pasakėlėmis. Viena iš jų man ypač pa-
tiko. Per Kinijos prezidento oficialų vi-
zitą JAV dr. Brze zinski, būdamas tuo
metu National Security Advisor, pa-
kvietė svečią į savo namus vakarienei.
Mika tuo metu buvo 12 metų, jai mama
davė užduotį prieš svečiams sėdant
prie stalo prieiti prie jų ir pasiūlyti  pa-
ragauti ikrų. Priėjusi prie Kinijos pre-
 zidento mergaitė taip susijaudino, kad
išpylė visą lėkštę ikrų ant sėdin čio gar-
baus svečio kelnių pačioje nepato-
giausioje vietoje. Paskui grie bė serve-
tėlę ir pradėjo valyti svečio kelnes
toje pačioje nepatogiausioje vietoje...

Nuo to laiko pablogėjo JAV ir Ki-
nijos santykiai, – juokavo Mika.

Važiuodamas su sūnum namo pri-
siminiau vieną didžiausių laimė jimų
Lietuvos laisvės byloje per vi sus Lietu-
vos okupacijos metus ir su doze nos-
talgijos ir pasididžiavimo pradėjau sū-
nui pasakoti. Tai įvyko prieš 36 metus,
kai man paskambino iš Baltųjų rūmų,
kad JAV Lietuvos diplomatinei tarny-
bai bus suteikta tęstinumo galimybė,
kuri aiškiai sie josi ir su Lietuvos oku-
pacijos nepripažinimu. Už poros dienų
vykusioje LB Tarybos sesijoje Čikago-
je apie tai pranešė iš Washingtono at-
vykęs dr. Steve Aiello, Prezidento Car-
ter vyriausiasis patarėjas tautybių rei-
ka lams. LB Krašto valdyba, vadovau-
jama Algimanto Gečio, žinojo, kad
 svarbiausią vaidmenį šiame laimėjime
suvaidino dr. Brzezinski, jo pavaduo-
tojas dr. David Aaron ir anksčiau mi-
nėtas dr. Aiello bei jo pavaduotoja Vic-
ky Mongiardo. Iš mūsų pusės, nenu-
vertinant ir kitų to meto veiksnių pa-
stangų, nepailstamai darbavosi mano
kolegos LB Krašto val dyboje – Algi-
mantas Gureckas ir Aušra Zerr, o taip
pat ir buvęs LB Krašto valdybos pir-
mininkas Juozas Gaila bei PLB pirmi-
ninkas Bronius Nainys.  Buvom lai-
min gi, turėdami savo tarpe asmenį,
kuris entuziastingai, nuolat ragino,
tiesiog reikalavo nenuleisti rankų ir
siekti užsibrėžto tikslo. Tas asmuo
buvo LB KV pir mininkas A. Gečys.

Turiu prisipažinti, kad ir kaip
no rėtųsi „Morning Joe” laidą pažiū rėti
dažniau, bet … 6 valandą iš ryto?..

Rimas Česonis – Lietuvos Respub li-
kos garbės konsulas New Yorko valstijai.

Su „Morning Joe” vedėjais (iš k.): Rimas Česonis, Mika Brzezinski, Arūnas Česonis ir Joe
Scarborough. Asmeninio archyvo nuotr.
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lIeTUvA IR PASAUlIS

Naujieji parlamentarai gavo pažymėjimus
Vilnius (Bernardinai.lt) – Lapk-

ričio 3 d. parlamento rūmuose naujai
išrinktiems Seimo nariams įteikti pa-
žymėjimai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas teigė, kad vienas Seimo narys iš-
renkamas iš 17 tūkst. Lietuvos rinkė-
jų. Į vieną vietą parlamente šiemet pre-
tendavo po dešimt kandidatų.

VRK pirmininkas taip pat primi-
nė, kad lapkričio 14-ąją vyks pirmasis
naujojo Seimo posėdis. Iki tol naujie-

ji parlamentarai privalo būti atsisakę
visų su Seimo nario darbu nesuderi-
namų pareigų.

Pasak Z. Vaigausko, 39 į Seimą iš-
rinktiems savivaldybių tarybų na-
riams VRK automatiškai panaikins
įgaliojimus.

Kol bus išrinktas parlamento pir-
mininkas, pirmajam posėdžiui pir-
mininkaus vyriausias Seimo narys
„tvarkietis” Juozas Imbrasas. Jam
atminimui įteiktas simbolinis plak-
tukas.

B. Obama: pasauliui iškilo pavojus

Vilnius (LRT.lt) – Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas iš-
nagrinėjo per apkaltą už posėdžių ne-
lankymą iš Seimo pašalintos Neringos
Venckienės prašymą priteisti jai ne-
sumokėtą algos dalį. Sprendimas bus
skelbiamas lapkričio 23 d. 

Seimo valdybos sprendimu par-
lamentarei nuo 2013 m. gegužės iki
2014 m. birželio išvis nemokėtas atly-
ginimas, nes ji tuo metu nesirodė Sei-
me, nelankė nei plenarinių, nei komi-
teto posėdžių.

N. Venckienė prašo jai priteisti be-
veik 30 tūkst. eurų neišmokėto darbo
užmokesčio ir palūkanas. Ji teigia,
kad Seimo valdyba neteisėtai sustab-
dė jai algos mokėjimą.

Ši byla jau buvo nagrinėta admi-
nistraciniame teisme pernai rugsėjį.
Tąkart teismas savo sprendimo nepa-
skelbė ir dėl N. Venckienės atlyginimo
išaiškinimo kreipėsi į Konstitucinį
Teismą (KT). 

KT paskelbė, kad Seimo statuto

nuostata, kad atlyginimo mokėjimas
Seimo nariui, nuolat be svarbios pa-
teisinamos priežasties nedalyvaujan-
čiam Seimo bei komitetų posėdžiuose,
vertintinas kaip konstituciškai nepa-
teisinama privilegija.

2014 metų birželį Seimas per ap-
kaltą panaikino N. Venckienės man-
datą. Prieš tai buvusi teisėja dingo iš
Lietuvos, buvo paskelbta jos paieška.
Manoma, kad ji slapstosi JAV. Šios ša-
lies Teisingumo departamentas yra
priėmęs Lietuvos prašymą dėl eks-
parlamentarės ekstradicijos.

N. Venckienė tebelaukia algos

Vilnius (Bernardinai.lt) – Sei-
mas  Lietuvos evangelinio tikėjimo
krikščionių sąjungai (sekmininkams)
suteikė valstybės pripažintos religinės
bendrijos statusą.

Pirmoji sekmininkų bendruome-
nė Lietuvoje įkurta Biržuose 1912 m.,
jos įstatai registruoti 1923 metais. 2011
m. surašymo duomenimis, sekminin-
kų tikėjimą šalyje išpažino 1 852 as-
menys, sąjungai priklauso 23 šios baž-
nyčios bendruomenės.

Pagal įstatymą, į valstybės pripa-
žintos religinės bendrijos statusą ga-
lima pretenduoti, jeigu nuo jos regist-
ravimo praėjo ne mažiau kaip 25 me-
tai (skaičiuojant nuo 1918 m. vasario 16

d.), jeigu jos mokymas neprieštarauja
įstatymams bei dorai ir jeigu šią ben-
driją palaiko visuomenė.

Iki šiol Seimas valstybės pripa-
žinta religine bendrija dar yra pa-
skelbęs Lietuvos evangelikus baptistus
ir Septintosios dienos adventistus.
Valstybės pripažintos religinės ben-
drijos statuso dar siekia Lietuvos nau-
jųjų apaštalų bažnyčia.

Lietuvoje veikia devynios tradi-
cinės religinės bendruomenės: lotynų
apeigų katalikų, graikų apeigų kata-
likų, evangelikų liuteronų, evangelikų
reformatų, ortodoksų (stačiatikių),
sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir
karaimų.

Sekmininkai nebe sekta

Vilnius (BNS) – Į Lietuvą perkel-
ta, tačiau leidimo čia gyventi negavu-
si septynių asmenų šeima iš Irako
Migracijos departamentą apskundė
teismui.

Nei pabėgėlių statuso, nei papil-
domos apsaugos negavę irakiečiai ne-
sutinka būti deportuoti. Pabėgėlių
priėmimo centro vadovo Roberto Mi-
kulėno teigimu, dėl migrantų skundo

teismui jų deportavimas kol kas ne-
vyks.

Jau po perkėlimo į Lietuvą papil-
domai išnagrinėjus šios šeimos pra-
šymą, nustatyta, kad jai niekas negrėsė
Irake ir jos nariai laikytini ekonomi-
niais migrantais.

Šios šeimos skundą turėtų nagri-
nėti Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas.

Migrantai skundžiasi teismui 

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičiaus
lapkričio 7 d. lankysis Vatikane, kur
susitiks su Šventojo Sosto sekretoriu-
mi santykiams su valstybėmis arki-
vyskupu Paul Gallagher.

Vatikane ministras dalyvaus šven-
tiniame renginyje, skirtame Lietuvos ir
Šventojo Sosto visiškai atkurtų diplo-
matinių santykių 25-mečiui paminėti.

Vizito Romoje metu ministras taip
pat susitiks su pagrindinių Italijos ži-
niasklaidos priemonių apžvalgininkais.

Šventasis Sostas niekada nepri-
pažino Lietuvos okupacijos ir aneksi-
jos, Lietuvos diplomatinė atstovybė
prie Šventojo Sosto veikė ir okupacijos
metais. Diplomatinių santykių atnau-
jinimo ambasadorių lygiu deklaracija
pasirašyta 1991 m. rugsėjo 30 d.

Užsienio reikalų ministras lankysis Vatikane

Mosulas („Draugo” info) – Irako
pajėgos pirmą kartą nuo 2014-ųjų įžen-
gė į „Islamo valstybės” užimtą Mosulą.
Tuo pat metu Sirijos sukilėliai atnau-
jino bandymą rytinėje Alepo miesto da-
lyje nutraukti vyriausybės apsiaustį,
apšaudydami režimo kontroliuojamas
miesto sritis, nors netrukus prasidės
Rusijos paskelbtos paliaubos – 10 va-

landų trukmės „humanitarinė pauzė”.
Sukilėliai beveik savaitę beviltiš-

kai kovojo, siekdami nutraukti tris
mėnesius trunkančią apsiaustį, ta-
čiau nesėkmingai.

Opozicijos pajėgos paskelbė apie
naują puolimo etapą prieš vyriausybės
pajėgas vakariniame miesto pakraš-
tyje.

Irako pajėgos stumiasi pirmyn 

Briuselis (ELTA) – NATO gene-
ralinio sekretoriaus pavaduotoja Rose
Gottemoeller sakė, kad Juodkalnijos
prisijungimo prie Vakarų karinio al-
janso procesas vyksta sklandžiai, nors
ir sulaukiama stipraus Rusijos prie-
štaravimo. 

R. Gottemoeller sakė besivilianti,

kad maža Balkanų šalis 2017 m. pavasarį
taps Aljanso nare, kai visos 28 NATO
valstybės narės ir Juodkalnija savo
parlamentuose ratifikuos susitarimą.

Juodkalnija pakviesta prisijungti
prie NATO, nepaisant didelio tradici-
nės slavų sąjungininkės Rusijos prie-
štaravimo.

Juodkalnija bus NATO narė 

Kirkwall (BNS) – Trumpiausias
pasaulyje skrydžio maršrutas, kuris
jungia dvi netoliese esančias atokias
Didžiosios Britanijos salas, šią savai-
tę sulaukė savo milijoninio keleivio.

2,7 kilometro skrydis tarp Škotijos
Orknio salynui (Irkney Islands) pri-
klausančių Westray ir Papa Westray
yra patekęs į Gineso pasaulio rekordų
knygą kaip trumpiausias reguliarus
skrydis.

Skrydis aštuonviečiu orlaiviu
trunka 2 minutes, tačiau jeigu vėjas pa-
lankus, atstumą galima įveikti per 47
sekundes.

Škotijos regioninė oro bendrovė
„Loganair” skrydžius šiuo maršrutu
siūlo nuo 1967 metų. „Šis maršrutas
yra mūsų tinklo perlas ir jis žinomas
visame pasaulyje”, – sako „Loganair”
vadovas Jonathan Hinkles.

„Nors šis skrydis garsus, jis yra
būtinas Orknio gyventojams, nes už-
tikrina patogų susisiekimą tarp at-

skirų salų. Šiuo maršrutu skraido mo-
kytojai, gydytojai, policininkai ir
moksleiviai ir jis jiems suteikia gali-
mybę lengvai ir paprastai dirbti savo
kasdienius darbus”, – pridūrė jis.

Pelningas trumpiausias pasaulyje skrydis

Rijadas (BNS) – Vienam Saudo
Arabijos princui buvo įvykdyta nu-
plakimo bausmė už nežinomą nusi-
kaltimą, praėjus vos kelioms savai-
tėms po to, kai kitam karališkosios šei-
mos nariui buvo įvykdyta mirties
bausmė už žmogžudystę.

Skelbiama, kad princas buvo nu-
plaktas kalėjime, esančiame Dzidos

mieste šalia Raudonosios jūros. Dau-
giau informacijos nebuvo pateikta, taip
pat nenurodytas ir nubausto karališ-
kosios Saudo giminės nario vardas.

Prieš kelias savaites, spalio 18 d.,
Vidaus reikalų ministerija pranešė
Rijade įvykdžiusi mirties bausmę prin-
cui Turki bin Saud al Kabir už tai, kad
šis nušovė kitą vyrą.

Nuplaktas Saudo Arabijos princas

Londonas („Draugo” info) – Par-
lamentas privalo balsuoti, ar Jungtinė
Karalystė gali pradėti išstojimo iš Eu-
ropos Sąjungos (ES) procesą – taip
nusprendė Anglijos Aukštasis teisin-
gumo teismas.

Tai reiškia, kad vyriausybė nega-
li savo nuožiūra vykdyti Lisabonos
sutarties 50 straipsnio, tai yra, pradė-
ti derybas dėl formalaus išėjimo iš ES.

Didžiosios Britanijos premjerė
Theresa May teigė, kad dėl birželį įvy-
kusio referendumo rezultato ir šalies
ministrų turimų įgaliojimų parla-

mento nariams šiuo klausimu bal-
suoti nereikia. Tačiau aktyvistai tai va-
dino nekonstituciniais veiksmais. 

Buvo leista dar vieną svarstymą
surengti Jungtinės Karalystės Aukš-
čiausiajame teisme. 

Šalies vyriausybės atstovas pa-
skelbė, kad sprendimą užginčys. Jis pri-
dūrė: „Šalis nusprendė palikti ES, bal-
suodama referendume, kurį aktu pa-
tvirtino JK parlamentas. Šalies vy-
riausybė yra pasiryžusi gerbti refe-
rendumo rezultatą. Dėl šio teismo
sprendimo teiksime apeliacinį skundą”.

Smūgis į paširdžius Brexit šalininkams

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Barack Obama paragino vi-
soms etninėms grupėms priklausan-
čius demokratus balsuoti už Hillary
Clinton ir įspėjo, kad JAV – ir viso pa-
saulio – likimui iškilo grėsmė.

Anot B. Obama, Respublikonų par-
tijos kandidatas į JAV prezidentus Do-
nald Trump kelia grėsmę taip sun-
kiai iškovotoms pilietinėms teisėms. B.
Obama šias mintis išsakė susitikęs su

rinkėjais North Carolina valstijoje.
D. Trump savo ruožtu atkirto, kad

B. Obama turėtų nustoti agituoti už H.
Clinton ir susitelkti į šalies valdymą.
„Mūsų respublikos likimas priklauso
nuo jūsų”, – itin svarbioje N. Carolina
valstijoje sakė B. Obama. Jis pridūrė:
„Pasaulio likimas susvyravo, ir jūs, N.
Carolina gyventojai, turėsite mums
padėti, kad galėtume jį pastumti tei-
singa kryptimi”.

Skrydis tarp Westray ir Papa Westray –
trumpiausias pasaulyje. Daily Mail nuotr. 

N. Venckienė.                    Sekundė.lt nuotr.
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SPORTAS

205 centimetrų ir 118 kilogramų sve-
riantis Rokas Gustys atrodo kaip žai-
dėjas, kuris jau yra pasiruošęs praver-
ti NBA duris, tačiau krepši ninkas iš Lie-
tuvos tikina, kad dar ke letą metų rung-
tyniaus „Hofstra” universitete.

Puolėjas turi galimybę paduoti
paraišką rungtyniauti stipriau-
sioje pasaulio krepšinio lygoje ir

artėjančią vasarą, tačiau ketina padė-
ti savo dabartinei komandai, kuri pra-
 rado svarbiausius savo žaidėjus. R.
Gustys praėjusį sezoną vidutiniškai
rinko po 13,5 taško ir atkovojo po 13 ka-
muolių per rungtynes. Jo universiteto
komanda pavadinimu „Pride” buvo
stipriausia „Colonial Athletic Asso-
ciation” čempionato reguliariajame
sezone, tačiau kovoje dėl čempiono
vardo nusileido North Carolina rink-
tinei. 

„Praėjęs sezonas nebuvo labai ge-
ras, nes nerungtyniavome ‘Kovo be-
protybėje’, – pasakojo R. Gustys ži-
niasklaidos dienoje. – Tačiau jis bu vo
labai sėkmingas šiam universitetui.
Vienas geriausių istorijoje. Savo ko-
mandoje turime labai nemažai ener-

Lietuvis NCAA: „Noriu būti geriausias 
kovotojas dėl kamuolių Amerikoje”

Kaip įprasta kiekvienų metų ru denį,
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi nio auk-
lėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS)
delegatai rinkosi Vidurio Amerikos did-
miestyje Clevelande. Šiemet stam-
biausios išeivijos sporto mėgėjų są-
jungos posėdis sutapo su Cle velando
Lietuvių dienų savaitgaliu.

Šeštadienio rytmetį Toronto, Ha-
miltono, New Yorko, Detroito,
Čikagos, Portlando ir vietinės

bendruo menės sporto klubų atstovai
rin kosi Lietuvių klube aptarti praėju-
sio sezono varžybų rezultatų, organiza -
cinių iššūkių bei einamųjų reikalų. Su-
planuotas ateinančių metų varžybi-
nis kalendorius, ŠALFASS „Šlovės are-
nos” (Hall of  Fame) plėtra, suburtas da-
lyvavimo X Pasaulio lietuvių sporto
žaidynėse (PLSŽ) Kaune organizacinis
komitetas. Nuo praėjusių metų suva-

žiavimo visuomenei pristatyti dešimt
kandidatų į „Šlovės areną” buvo vien-
balsiai priimti. Jais tapo po penkis
JAV ir Kanados labiausiai Šiaurės
Amerikos lietuvių sportiniam judėji-
mui nusipelniusius visuomenininkus:
Prezidentas Val das Adamkus, Riman-
tas Dirvonis, Vy tautas Grybauskas,
Pranas Gvil dys, Edvardas Šulaitis (šie
penki iš JAV), vyskupas Paulius Bal-
takis, Pranas Berneckas, Sigitas Kra-
šaus kas, Kazimieras Sapočkinas ir
Anta nas Supronas (iš Kanados). Atei-
nan tiems metams pasiūlyti keturi kan-
didatai (po du iš Amerikos ir Kanados):
dr. Donatas Siliūnas ir Algirdas Ru gie-
 nius, vyresnysis, iš JAV, iš Kana dos –
Mamertas Duliūnas ir Jonas Nešu-
kaitis. Laukiame sportui neabe jingų iš-
eivijos lietuvių nuomonių, daugiau
garbingų kandidatų į ŠALFASS „Šlovės
areną” pasiūlymų. 

Nukelta į 14 psl.

ŠALFASS suvažiavimas Clevelande 
nubrėžė ateinančių metų gaires

gingų krepšininkų, kurie yra nusitei-
kę sunkiam darbui. Steng siuosi tapti
šios komandos lyderiu ir nešiu visą
naštą ant savo pečių. Aš ne tik turiu
pats rungtyniauti geriau, tačiau ir pa-
dėti kitiems tapti geresniais.” 

R. Gusčiui neužtenka vidutiniš kai
per rungtynes rinkti dvigubą dub lį.
Lietuvis liko antras visoje JAV pagal at-
kovotus kamuolius, o nusileido tau-
tiečiui Egidijui Mockevičiui, kuris
sunkiai dirbo NBA „Nets” klu bo tre-
niruočių stovykloje, tačiau bu vo at-
leistas. 

„Visuomet gali būti geresnis. Svar-
 biausia patobulinti savo metimą, gy-
nybą bei žaidimą po užtvarų, – pasa-
kojo lietuvis. – Noriu vidutiniš kai
rinkti po 15 taškų ir atkovoti po 15 ka-
muolių per rungtynes. Sieksiu tap ti ge-
riausiu kovotoju dėl kamuolių visoje
šalyje. Noriu atkovoti kiekvie ną ka-
muolį ir užimti pirmąją vietą.” 

„Mes negalime jo išvyti iš treni-
 ruoklių salės, – džiaugėsi savo puo lėju
komandos treneris Joe Mihalich. – Jis
ten dirba nuolat. Rokas didžiausią dalį
savo laiko tobulinasi žai dime, todėl ti-
kimės, kad šį sezoną jis bus didesnė
mūsų komandos dalis puolime.”

Donatui Motiejūnui niekaip ne su sita-
riant su Houstono „Rockets” ko manda,
jį pasikviesti gali Oklaho ma City „Thun-
der”, kurios marški nėlius vilki Doman-
tas Sabonis. 

„Thunder” savo gretas gali su-
 stiprinti antru lietuviu. Šis
scenarijus tapo realus po to,

kai Oklahomos komanda atliko mainus
– iškeitė Ersan Ilyasova. Turkas iške-
liavo į Philadel phijos „76ers” klubą, o
„Thunder” už tai gavo NBA naujokų
biržos pirmojo rato šaukimą ir Jerami

Grant. Tokiu būdu komanda kartu su-
taupė 7 milijonus JAV dolerių, kuriuos
dabar gali išleisti stiprindama sudėtį. 

D. Motiejūnas „Thunder” koman-
 dai suteiktų ginklą, kurio jai trūksta,
– komanda neturi stabiliai gerai iš to-
liau atakuojančio aukštaūgio. Toks
buvo E. Ilyasova. 26-erių D. Motiejū nas
iš „Rockets” buvo sulaukęs kvalifika-
cinio vienerių metų pasiūlymo. Jo ver-
tė siekė 4,4 mln. dolerių, bet lietuviui
to buvo per mažai. Kalbėta, kad aukš-
taūgis nori ilgalaikės sutarties, kuri
per metus jam sužertų bent 8–10 mln.
dolerių.

Netikėtas posūkis: D. Motiejūnas taps 
D. Sabonio komandos draugu?

R. Gustys: „Stengsiuosi tapti šios komandos lyderiu ir nešiu visą naštą ant savo pečių”.

Kasmetinio ŠALFASS suvažiavimo dalyviai Clevelando Lietuvių klube spalio 29 d.
Ingridos Misevičienės nuotraukos
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EGLĖ JUODVALKĖ

Rugsėjo 15 dienos pavakarę, pasisotinusi keliais pusėtinos
kokybės filmais ir spėjusi trumpai numigti,  sulaukiau
savo lagamino Vilniaus oro uoste ir ėmiau dairytis giminaičio
Antano. Sėdom į jo automobilį ir netrukus stojom prie mano
būsto miesto centre. Dar spinduliavo saulė ir galėjau pa-
sidžiaugti, jei ne šiltu, tai toli gražu ne šaltu, vos vėsiu va-
karu. Padėjęs man sunešti mantą, Antanas paliko mane tvar-
kytis. Per pustrečio mėnesio nuo išvažiavimo iš Vilniaus ant
stalų ir kėdžių atsirado storokas dulkių sluoksnis. Nuo ma-
 nęs slapstėsi puodukai, lėkštės, vandens viryklė, keptuvė,
vynas, drabužiai, rankšluosčiai ir muilas. Atmintis buvo tuš-
čia, kaip drėgna kempine perbraukta mokyklos lenta. Tik
pamažu pradėjo grįžti paskutinėm dienom Vilniuje į įvai-
rius stalčius sugrūstų daiktų buveinės. Ir tai tik po to, kai vir-
tuvėje parymojau prie lango, skandindama akis į ramios Ne-
ries tyvuliuojantį gylį. Kitame krante, Žvėryne, dar žaliavo
medžiai, nors jau nusagstyti gelstančiais lapais. Orai Vilniuje
prieš dieną dar buvo šiltoki, bet, tik man atvykus, juos pra-
dėjo veikti ciklonai. 

Po mėnesio, kai vėl sėsiu į lėktuvą kelionei at-
gal, Vilniaus šaligatviai geltonuos ir ruduos
nuo lapų gausos ir aplink telkšos balos nuo

kone kasdienio lietaus. Rytais jau sklis šalnos. Dar bus
ruduo, bet laikinai, nes už kampo jau lauks žiema.

Kitą rytą, šeštadienį, gerai išsimiegojusi, nu-
bėgau į prie namų esančią maisto parduotuvę ,,Iki”,
apsirūpinau pienu, juoda duona, žemaičių rūgpieniu,
smetonišku sviestu, ,,Lietuvos ryto”,  ,,Lietuvos ži-
nių” savaitgalinėmis laidomis ir penktadienį išėju-
siu savaitraščiu ,,Respublika”. Su spauda nupėdinau
į savo mėgiamiausią kavinę ant Gedimino prospek-
to ir Tumo-Vaižganto gatvės kampo. Pamėgau ją, kai
vadinosi ,,Šviežia kava” dėl paprasto ir aiškaus lie-
tuviško pavadinimo, nors savininkai yra pakeitę jį
į majų audrų dievo vardą ,,Huracan”. Aš, užsispyrusi
žemaitė, nepasiduodu ir tebevadinu ją ,,Šviežia
kava”. Nusiperku kavos ,,latte”, ištiesiu laikraščius
ir įninku skaityti. 

Spaudos puslapiuose dominuoja artėjantys Sei-

mo rinkimai. Piliečius neigiamai veikia
daugelį partijų krečiantys skandalai: val-
dantieji socdemai neatsigauna po ,,auk-
sinių šaukštų ar šakučių” skandalo, li-
beralams smūgį į paširdžius sudavė par-
tijos vado Eligijaus Masiulio kyšio skan-
dalas, sukrėtęs Lietuvą ir nuvylęs ne
vien liberalus. Pasiskaičiusi laikraščius,
peržvelgiau kultūrinę programą – Na-
cionalinio dramos teatro numatomus
spektaklius, Rašytojų klubo rengiamus
vakarus iki mėnesio galo ir pajutau, kaip
šiluma užlieja širdį: aš namie, savam
krašte. Pavaikščiojau Gedimino pros-
pektu. Pasižiūrėjau, kokie nauji pastatai
išdygo, kokios parduotuvės atsidarė, ko-
kie nauji restoranai ar kavinės atvėrė du-
ris. Bet prieš akis dar buvo visas mėnuo.
Nereikėjo skubėti.

Grįžau namo. Langai  baisūs, išter-
lioti, murzini, apšniurkšti. Kieme stovi ap-
tvertos stogdengių valdos. Jau seniai
pradėtas darbas ilgokai užsitęsė. Čia at-
vežti ir laikini tualetai, suolai pailsinti ko-
jas, kai darbininkai nulipa nuo stogo. Čia
stoja sunkvežimiai, kurie privažiuoja,
iškelia kažkokių reikmenų dėžes ar pa-
sipildo šiukšlėmis. Pastatas didžiulis: ke-
turių aukštų, pirmas aukštas iš gatvės –
parduotuvės, laiptinių iš kiemo galybės.
Vieta puiki, prie Seimo. Prospektu kul-
niuoju tiesiu keliu iki Sirvydo g. 6, kur
puikuojasi Rašytojų sąjunga ir Rašytojų
klubas. 

Apsitvarkiusi butą, pradėjau skambinėti drau-
gėms ir giminėms pasisveikinti, sužinoti kas naujo,
kas gero, susitarti, kur ir kada susitiksim. Susitinkam
dažnai. Su Snieguole, dirbančia universitete dieno-
mis, randam laiko vakarais ir savaitgaliais, su dai-
lininke Violanta, kuri dvylika valandų už pinigą pri-
žiūri kūdikį, matomės savaitgaliais ir retkarčiais die-
nos metu, kai ji vaiką vėžimėliu atveža į prancūziš-

ką kavinę ,,Thierry”.
Keista, itališkos ka-

vos ,,latte” (su plaktu pie-
nu) galima gauti visame
Vilniuje, tik žodis ,,latte”
klaidingai kirčiuojamas
kaip ,,lėlė”, o prancūziš-
kos kavos ,,au lait” su
plaktu pienu negalima
užsakyti net prancūziš-
koje kavinėje, nes net
tiek prancūziškai nekal-
bančios mergaitės pa-
statė akis. Prisitaikiau.

Po sekmadienio jau
įsisukau į įprastą įvy-
kių ratą. Paskambinau
Rašytojų klubo direkto-
rei Janinai Rutkauskie-
nei, kuri bematant pa-
kvietė užeiti tą vakarą į

Bokšto ir Onos Šimaitės gatvių sankryžoje esantys laiptai nuo šiol primins poetą Czeslaw Milosz – ant jų lietuvių ir lenkų kalbomis
iškaltos jo poezijos ištraukos.

poetės Lidijos Šimkutės knygos ,,Baltos vaivorykš-
tės = White Rainbows” sutiktuves. Lidija lankėsi Lie-
tuvoje iš Australijos nuo gegužės mėnesį vykusio Poe-
zijos pavasario iki spalio mėnesio. Jos eilių knygos
sutiktuvės vyko kelionės atgal išvakarėse. Apie jos
poeziją kalbėjo literatūrologas dr. Regimantas Ta-
mošaitis ir redaktorius Saulius Repečka, o Lidijos
glaustos minties ir žodžio eilių užburta kompozito-
rė, dainininkė Raminta Naujanytė skambino pianinu
ir dainavo kūrinius.

Trečiadienį vėl buvau Rašytojų klube pasi-
klausyti Eugenijaus Ališankos eilių iš naujos kny-
gos ,,Stuburo tik punktyrai” su multiinstrumenta-
listu Saulium Petreikiu, kuris, pasitelkęs įvairiau-
sius ragelius, fleitas, dūdas, švilpynes ir savo beribę
vaizduotę, išgavo Eugenijaus eilėms tinkančius ir jas
praplečiančius garsus. Ant sienų buvo matyti poeto
nuotraukų paroda iš tolimų vietų ,,Tanakos keliu”. 

Savaitgalį basčiausi po Vilnių. Aplankiau Ka-
tedrą-baziliką, Valdovų rūmus, kaip visada įdo-
mius, net ir tais laikais, kai susėdę ant suolų, džiaug-
davomės neįprastais koncertais rūmų atstatymo
metu. Nusiperku literatūrologės Viktorijos Daujo-
tytės-Pakerienės knygą ,,Justinas Marcinkevičius. Sa-
lomėja Nėris. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Mintys, pa-
stabos, fragmentai”. Jos sutiktuvės buvo Valdovų rū-
muose  savaitę prieš mano atvykimą į Vilnių. Su Vik-
torija Daujotyte pokalbį apie knygą paskelbė poetas,
žurnalistas Rimvydas Stankevičius savaitraščio
,,Respublika” skyriuje ,,Žalgiris” jau man esant. Man

,,Pavaikščiojau Gedimino prospektu. Pasižiūrėjau, kokie nauji pastatai išdygo, kokios par-
duotuvės atsidarė, kokie nauji restoranai ar kavinės atvėrė duris”.

,,Pamėgau šią kavinę, kai ji vadinosi ‘Šviežia kava’ dėl paprasto ir aiš-
kaus lietuviško pavadinimo, nors savininkai yra pakeitę jį į majų aud-
rų dievo vardą ‘Huracan’”. 

Kultūros ruduo Lietuvoje    
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

dar neišvykus iš Lietuvos, jis kitame
laikraščio numeryje paskelbė knygos
konspektą palengvinti tiems žmonėms,
kurie knygos nepirks ir neperskaitys.
Taip pagrindines žinias gal vis tiek pa-
sisavins. 

Rugsėjo orai smagūs. Knygą be-
matant pradėjau skaityti kavinėje ne-
toli Katedros. Praeidamas Rimvydas
Stankevičius užkalbino ir pakvietė į
savo ir Aivaro Veiknio poezijos vaka-
rą Rašytojų sąjungos pastate įsikūru-
sioje kavinėje-bare. Bus aštuntą va-
karo, vėliau negu paprastai. Nuėjau,
nes vertinu abiejų poetų turiningas ir
prasmingas eiles. Abu poetai puikiai
skaito. Kambarys pilnas jaunimo. Skai-
tymo metu visiška tyla. Skaitė pasi-
keisdami po penkis eilėraščius kelis
kartus. Trukmė – valanda. Stiprios
eilės, tinkama nuotaika. Jokių muzikų.

Po savaitės Vilniuje susiskambi-
nau su mamos pusbroliu, muzikologu
emeritu Edmundu Gedgaudu. Susita-
rėm su juo susitikti Nacionaliniame
Operos ir baleto teatre.  Jo dėka gėrė-
jausi iš Britanijos atvykusio choreog-
rafo George Williamson ,,Eglės, žalčių
karalienės” pastatymu. Nors šokėjai
žingsnius atliko nepriekaištingai, bet
pastatymui trūko jausmo, ugnies, to, kas
verstų žiūrovą  Žilvino ir Eglės liūdno
likimo akivaizdoje ašarą braukti, duk-
rytės neištesėtą pažadą apgailėti. Gaila.

Kitą vakarą Rašytojų klube Vil-
niaus tyrinėtojas Darius Pocevičius pa-
sakojo, rodė nuotraukas ir skaitė iš ruo-
šiamos spaudai knygos ,,1944–1990 m.
istoriniai Vilniaus reikalai”. Manau,
kad gyvenusiems Vilniuje tuo metu
knyga gali būti įdomi. Po dviejų dienų,
pagal tą pačią skaitymų iš būsimų
knygų rankraščių programą skaitė ra-
šytoja Birutė Jonuškaitė.

Penktadienį išdūmiau į Kauną ap-
lankyti pusseserės Teosės, kuri tėtuko
vyriausios sesers Onos duktė.  Už
mane dvidešimt penkeriais metais vy-
resnė, ji jau eina  92-uosius metus, si-
biriokė, nes su nėščia mama ir šešiais

broliais ir seserim ištremta į Šiaurę.
Dabar viena, labai pablogėjęs regėji-
mas. Visada važiuoju aplankyti, nes
mažai tokių atvirų, sąžiningų, mielų
žmonių pažįstu.  Prieš grįždama į Vil-
nių, susitikau su Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesore Dalia Kuiziniene ir
perdaviau jai pinigų savo tėvo, Antano
Juodvalkio vardo stipendijai, kuri duo-
dama partizanų palikuonims, sie-
kiantiems aukštojo mokslo, ar stu-
dentams, rašantiems darbus apie prieš-
sovietinę rezistenciją per Antrąjį pa-
saulinį karą ir po jo. 

Rugsėjis baigėsi Rašytojų sąjungos
Baltojoje salėje vykusiu savaitraščio
,,Literatūra ir menas” septyniasde-
šimties metų jubiliejiniu vakaru, kurio
metu įteikta ,,Šūdvabalio” premija.
Premijos pavadinimas mena Kristijono
Donelaičio ,,Metų” vabalą. Savaitraščio
vyriausiasis redaktorius Gytis Norvi-
las, kuris vedė vakaro programą, yra su-
būręs jauną štabą, kuris ne tik neven-
gia tokių žodžių, bet ir mėgaujasi jais. 

Spalio trečią Rašytojų klube ir Ra-
šytojų sąjungos Baltojoje salėje vyko
šventė – Zigmo Gėlės premijos už ge-
riausią metų poetinį debiutą keturias-
dešimtmetis ir laureatų kūrybos ant-
ologijos ,,Naisių vainikas” sutiktuvės.
Per Poezijos pavasarį prieš dvejus ar tre-
jus metus su poetų grupe vykau ir aš į
Naisius, iš kurių buvo kilęs Zigmas
Gėlė. Tada turėjau puikią progą pama-

tyti premijos įteikimą. Ėjau su visais į
ąžuolyną, kuriame kasmet premijuo-
tasis ar premijuotoji sodina ąžuoliuką.
Per šventę Vilniuje dvylika premijuo-
tųjų poetų skaitė po penkis eilėraščius,
ir  iš tų, kuriuos rašė, kai gavo Zigmo Gė-
lės premiją ir iš tų, kuriuos rašo šian-
dien. Nemažas jų skaičius yra tapę Na-
cionalinių premijų laureatais. Po visų
sveikinimų ir programos dalyviai ir žiū-
rovai rinkosi antram aukšte esančioje
Baltojoje salėje toliau džiaugtis gražia
sukaktimi. 2015 m. Zigmo Gėlės premi-
ja  buvo paskirta Vitalijai Pilipauskai-
tei-Butkienei už knygą ,,Kvėpuoju”,
kuri jau buvo laimėjusi Rašytojų są-
jungos Pirmos knygos premiją. Su Vi-
talija susipažinau pavasarį, pasiklausius
jos įspūdingų, ,,nepatogių” eilių.

Ketvirtadienio rytą apie vidudienį
su Janina ir Deimante iš Rašytojų klu-
bo nuvykau į poeto Czeslaw Milosz laip-
tų atidarymą. Pati lipau laiptais Bokš-
to ir Onos Šimaitės gatvių sankryžoje,
ant kurių lietuvių ir lenkų kalbomis iš-
kaltos jo poezijos ištraukos. Laiptų
dedikacija iškabinta trijose lentelėse
lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Ren-
ginį vedė idėjos autorė Regina Saka-
lauskaitė. Dalyvavo Vilniaus meras
Remigijus Šimašius ir gražus būrys lie-
tuvių ir lenkų kultūros veikėjų bei
mylėtojų.

Po dar vieno savaitgalio Vilniuje
spalio šeštą aplankiau Vytauto Kasiu-
lio muziejuje atidarytą aktoriaus Juo-
zo Budraičio fotografijų parodą ,,Mano
Paryžius”. Atidaryme, kuris turėjo
prasidėti 4 val. p. p., dalyvavo ir pats
Budraitis. Buvau taip sutvarkiusi savo
dienotvarkę, kad spėčiau aplankyti
du renginius – Budraičio nuotraukų
parodą  4 val. p. p. ir poetės Inezos Ju-
zefos Janonės eilių knygos ,,Kalavijai
lemties” ir naujos dvikalbės poezijos
knygos ,,Tarp Scilės ir Charibdės” su-
tiktuves Rašytojų klube pusę šešių va-
karo. Deja. Pripratusi prie laiku
prasi dedančių spektaklių Lie-
tuvos teatruose smarkiai nusi-
vyliau, kai Budrai čio foto pa-
rodos atidarymas vėlavo tris-
dešimt (!) minučių. Gerai, kad
anksti atėjusi, spėjau jo nuo-
trau komis pasigėrėti dar ren-
giniui neprasidėjus, nes akto-
riui prabilus, po pusvalandžio
turėjau išslinkti, kad spėčiau į
kolegės poetės renginį.    

Vilniuje nuėjau į vieną te-
atro festivalio ,,Sirenos” spek-
taklį Nacionaliniame dramos
teatre. Trukmė – keturios va-
landos ir pertraukos pusvalan-
dis. ,,Varšuvos kabaretas” at-
vežtas iš Lenkijos. Jo pagarsėjęs
režisierius Krzysztof  Warli-
kowski spaudoje nurodė, kad jo
tikslas buvo parodyti, kad visi
esam žmonės ir lygiai bijom
karo ir kenčiam nuo jo, ar bū-
tume homoseksualai, ar pros-
titutės, ar eiliniai žmonės. Su-
gretintas  šiuolaikinis did-
miestis ir Antrojo pasaulinio
karo metų Berlynas. Roko ir pa-
naši muzika pabrėžė, kad po ka-

baretinių dainų žodžiais buvo girdimi
karo garsai: tankai, bombos, lėktuvai.
Vaidyba buvo puiki, tačiau iki per-
traukos užteko laiko įsisąmoninti, kad
reikia vengti istorinės užmaršties, ką
mano karta įsisąmonino iš tėvų, per-
gyvenusių karą, o jaunesnėms kar-
toms, atrodo, reikia kartoti. Artima is-
torija ir tolima istorija skiriasi tik
prieveiksmiais.

Paskutinis mano aplankytas ren-
ginys Rašytojų klube buvo knygos
,,Rytų balsai” sutiktuvės, į kurias ne-
ketinau eiti, nes nelabai domėjausi
knygos tema ir žadėjau pradėti tvar-
kytis prieš kelionę, laikinai nutraukti
telefono ir interneto paslaugų tiekimą,
sudėti knygas į lentynas, sau išsiųsti į
Ameriką dėžę rūbų, kurių prireiks
žiemą, ir išsiųsti tėtuko broliui Baliui,
einančiam 95-tuosius metus, vaistų.
Bet pakalbėjusi su Janina, kuri gra-
žiausiais žodžiais aptarė to vakaro
programą, pasidaviau. Ir nesigailėjau.
Eilėraščius vertė Linas Broga, kurio
žmonos ir dukters rūpesčiu, knyga da-
bar išėjo. Broga mirė 2005 m. Renginyje
kalbėjo Iranistikos ir Islamo studijų
lektorius Algimantas Litvinas, kny-
gos redaktorė Ona Daukšienė, vėl tu-
rėjau progos pasiklausyti multiinst-
rumentalisto Sau liaus Petreikio, bet
įdomiausia vaka ro dalis buvo aktorių
Sauliaus Baga liūno ir Andriaus Žiu-
rausko pokalbis ketureiliais iš knygos.
Tarsi du draugai, pamąstydami, pafi-
losofuodami, pakomentuodami gyve-
nimą, jo pinkles ir prasmę, jie taip už-
būrė žiūro vus, kad urmu pirkome kny-
gas. Ren ginio vadovas buvo literatūros
kritikas Valentinas Sventic kas.

Ketvirtadienį ir penktadienį  su si-
 tikinėjau restoranuose, kavinėse su
vilniečiais ir ką tik atvykusiais čika-
giečiais Marija ir Vidu Nemic kais ir at-
sisveikinau su mylimu Vil niumi iki
kito pavasario.

Rugsėjo pabaigoje Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje vyko savaitraščio ,,Literatūra ir me-
nas” 70-ies metų jubiliejinis vakaras.

Daug rudens vakarų praleista Rašytojų klube. Šįkart čia Eugenijus Ališanka skaitė eiles iš
savo naujos knygos ,,Stuburo tik punktyrai”.

,,Autoportretas”. Vytauto Kasiulio muziejuje ati-
daryta aktoriaus Juozo Budraičio fotografijų paro-
da ,,Mano Paryžius”. ,,Facebook” nuotr.
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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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Surašymas nr. 64
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 

gruodžio 
3 – 4 

dienomis
Pasaulio lietuvių centre 
Kalėdinės mugės metu
pirksime gintarą ir 
gintaro dirbinius.

Tel. 708-603-5494

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai.  Tel. 331-245-5378. 

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pa-
keitimų penktadieniais, šeštadieniais, sek-
madieniais.  Legalūs dokumentai, vairuoja, pa-
tirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos dar-

bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 630-280-1347.

� Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti pa-
tirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieško
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Galimi
pastovūs pakeitimai. Tel. 630-827-3000. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo ke-
lias dienas per savaitę  ar savaitgaliais. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 872-
218-0098.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 312-834-8718.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel.
708-299-6417.

ĮVAIRūS

S K e l B i M a i  •  7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

5 raidės:

ALIBI – ESTĖS – NĖGĖS – PONSO – SIMAS – SUSAS – SVITA –

TAMSU.

7 raidės:

ALKSNIS – ALPROŽĖ – ANADYRĖ – APNAŠOS – ARVYDAS – BRO-

NIUS – BUDYKLĖ – CHANUKA – DRAPANA – EFEKTAS – EGZOTAI

– EUROPIS – GRACIJA – GRĖBĖJA – GRIVINA – ĮDAVIKĖ – IŠRŪGOS

– KAIRIAI – KIŠENĖS – KOLOSAS – KULTŪRA – LIAUKOS – LIEME-

NĖ – MILŽINĖ – NAISIAI – NEREIDĖ – NYKIMAS – NOREIKA – NOT-

RELĖ – OKAJAMA – PERNIEK – SASNAVA – SEKCIJA – SEPTIMA –

SKĖRIAI – SŪRYMAS – ŠILEIKA – ŠNAIROM – TELŠIAI – TĖVUKAS

– TIRKLAS – TIROLIS – UPELIAI – UŽDANGA – VATERLO – VELTE-

NA.

Ar turite klausimų apie Medi-
care? Ar praradote savo grupinį
draudimą? Ar reikia vaistų draudimo?
Skambinkite Tomui Vieraičiui 

tel. 708-927-4570
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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!

Kasmetinis ŠALFASS suvažiavimas 
Clevelande nubrėžė ateinančių metų gaires

Atkelta iš 9 psl.

67-oji kasmetinė sporto šventė
vyks 2017-ųjų metų birželio 2–4 dieno-
 mis Hamiltone (Kanada). Žaidynes ves
kitąmet šešiasdešimtmetį šven čiantis
Hamiltono „Kovo” sporto klu bas. Be
įprastų vyrų ir moterų ko mandų krep-
šinio varžybų organizatoriai ketina
surengti ir tinklinio, stalo teniso, šach-
matų bei šaudymo turnyrus. Susido-
mėjusius prašome kreiptis į pagrindi-
nį žaidynių organizatorių Rimą Miečių
el. paštu: rimmer1@sympatico.ca, o
išsamesnė in for macija netrukus bus
paskelbta ŠALFASS tinklalapyje
www.salfass.org. Kitų metų jaunių ir
vaikų krepšinio turnyras taip pat pla-
nuojamas su rengti „Klevo lapo” šaly-
je – jas pirmą syk ŠALFASS isto rijoje
organizuoja vienas jauniausių sąjun-
goje Missis sau gos „Anapilio” sporto
klubas „Me morialinį savaitgalį” (Me-
morial wee kend) – gegužės mėn. 26–28
d. Dau giau informacijos apie šias var-
žybas suteiks „Anapilio” vadovas Pra-
nas Vil kelis el. paštu: lac_pranas@hot-
mail.com. Tuo tarpu Senjorų krepši nio
turnyre ateinančiais metais jėgas iš-
mėgins vyresni nei 40 metų lietuviai
(šiemet suvažiavime buvo nutarta pa-
didinti vyrų amžiaus
grupę nuo 35 iki 40 m.).
Šias varžybas numato-
ma surengti balan džio
mėn. pabaigoje New Yor-
ko Long Island apylin-
kėse, jas organizuos
„Perkūno” sporto klu-
 bas. Dėl papildomos in-
formacijos kreip kitės į
Rasą Mitrulevičienę el.
paštu rasamaja@gmail.
com. ŠALFASS ir Ame-
rikos lietuvių gydytojų
sąjungos (ALGS) kas-
metinės kalnų slidinėji-
mo pirmenybės atei-
nančių metų pavasarį
vyks Telluride kuror te,
Colorado valstijoje. Taip
pat įprastu „Darbo die-
nos” savaitgalio (Labor
Day weekend) metu nu-
matytas ŠALFASS golfo
turnyras Michigano
valstijoje, o savaitę prieš
vyks mūsų są jungos
softbolo varžybos Wasa-
goje (Kanada). Daugiau
informacijos bus aukš-
čiau paminėtame ŠAL-
FASS internetiniame
bei „Facebook” pusla-
piuose. Numatoma ati-

Posėdžio metu išsprendėme daug svarbių reikalų ir numatėme ateities darbus.

Dabartinis ŠALFASS centro valdybos pirmininkas R. Mise-
vičius (k.) su buvusiu pirmininku  K. Deksniu. 

daryti ir „Twitter” sąskaitą, kurios
dėka informuosime ŠALFASS visuo-
menę apie skubesnius varžybų tvar-
karaščio pa si keitimus. Vis dėlto svar-
biausias atei nančių metų įvykis yra ju-
bilieji nės Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės „Laikinojoje sostinėje”. Kad
sklan džiau vyktų norinčiųjų dalyvau-
ti šiame kas ketveri metai Lietuvoje or-
 ganizuojamame renginyje registravi-
mas, ŠALFASS tinklalapyje bus su-
 kurtos dvi atskiros paskyros JAV ir Ka-
 nadoje gyvenantiems lietuviams bei
sporto klubams. Jose surasite visą su
PLSŽ susijusią informaciją, registra ci-
jos anketas ir kitokias naujienas. 

2017 metai Lietuvoje oficialiai pa-
skelbti Sporto metais, todėl ŠALFASS
kviečia Šiaurės Amerikos lietuvius
ne mažiau aktyviai prisidėti prie šios
iniciatyvos ir už Atlanto. Žinia, kitų
metų rudenį vyks naujos ŠALFASS
Centro valdybos rinkimai. Ieškome
norinčių rimtai kandida tuoti į di-
džiausios išeivijos sporto mė gėjų są-
jungos vykdomąją valdžią. Susidomė-
jusius prašytume kreiptis el. paštu:
sportas@salfass.org. Nuo Jūsų visų
aktyvumo priklauso ŠALFASS atei-
tis! 

ŠALFASS info

A † A
URSULA CIVINSKAS

Mirė 2016 m. spalio 30 d. 
Gimė 1919 m. lapkričio 24 d. Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje ir Union Pier, MI.
Nuliūdę liko: dukros Beatričė su vyru Raimundu Strungiai,

Kristina su vyru Algirdu Volodkai, sūnus Henrikas, anūkai Ka -
ti ja, Nikolas, Arista, Michael, Kimberly, Jonathon ir Laura; pro -
anūkiai Rebekah ir Alexander.

Ursula bus palaidoda Lietuvių Tautinėse kapinėse šalia vyro
Vlado Civinsko.

Nuliūdę artimieji

Ilgametei valdybos narei ir nuolatinei talkininkei

A † A
IRENAI ŠERNAITEI-MEIKLEJOHN

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame jos
vy rui JIM, sūnui PETRUI, dukrai RŪTAI ir jų šei -
moms bei visiems artimiesiems.

Visi prisimins jos šviesią asmenybę, nuoširdų
dar  bą ir malonų bendradarbiavimą įvairiuose veik-
los ba ruose. Jos įnašas mūsų projektams ir tautodai -
lės puoselėjimui išeivijoje lieka visų narių širdyse.

Lietuvių tautodailės institutas
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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

http://draugokalendorius.org

Su giliu liūdesiu pranešame apie skaudžią netektį. Per pa-
skutinius keletą mėnesių išeivija neteko trijų iškilių asmenybių,
lie tuviškos kultūros puoselėtojų, tautinių šokių mylėtojų ir mo-
kytojų, Lietuvių tautinių šokių instituto ilgamečių narių Jadvygos
Reginienės, Genovaitės Breichmanienės ir Galinos Gobie nės.

A † A
JADVYGA REGINIENĖ

Mirė 2016 m. rugpjūčio 31 d., sulaukusi
92 metų.

Šokių grupės „Lazdynas” (Rochester) va-
dovė (1963–2000), Lais vojo pasaulio  lie-
 tuvių VII šokių šventės (Cleveland) meno
vado vė, LTŠI valdybos narė (1982–1988) pa-
skutiniu metu gyveno Bostone, palaidota
Rochester, NY.

Liūdi sūnus ir dukra su šeimomis bei ar-
timieji Amerikoje ir Lietuvoje.

A † A
GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ

Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., sulaukusi  be-
veik 97 metų, palaidota Mississauga Ont.,
Kanadoje.

Šokių grupės „Gyvataras” (Hamilto-
nas) steigėja, vadovė, mo kytoja ir širdis
(1950–2000), Laisvojo pasaulio lietuvių IV ir
VIII šokių švenčių meno vadovė, knygų
„Suk suk ratelį” ir „Mylėjom Lietuvą iš
tolo” autorė bei ilgametė Kanados LB vei-
kėja.

Liūdi sūnus Gediminas Breichmanas ir dukra Giedrė Szpiech su
šeimomis, Kanados ir JAV lietuvių bendruomenės bei pažįstami Lie-
tuvoje.

A † A
GALINA GOBIENĖ

Mirė 2016 m. spalio 1 d. Detroite, sulau-
kusi beveik 94 metų.

Ji buvo šokių grupės „Šilainė” steigėja,
vadovė, mokytoja ir širdis (1949–1987),
Laisvojo pasaulio lietuvių V šokių šventės
me no va do vė, LTŠI pirmininkė (1978–1988.

Liūdi sūnus Linas Gobis su šeima, Det-
roito lietuvių bendruomenė, artimieji Ame-
rikoje ir Lietuvoje.

Visos trys garbingos ir mielos asmenybės, gimusios, augusios
ir mokytojavusios Lietuvoje, su didele meile sugebėjo per tautinius
šokius perduoti lietuviškos kultūros tradicijas jaunesnėms kar-
toms Amerikoje ir Kanadoje.

Jų šviesus atminimas ir nuoširdus pasišventimas tautinių šo-
kių tradicijų puoselėjimui išeivijoje liks visų šias iškilias mote-
ris pažinojusių širdyse.

Lietuvių tautinių šokių institutas/Lith. Folk Dance Institute Inc.

A † A
MINDAUGAS L. GRIAUZDĖ, MD

Staiga mirė 2016 m. spalio 22 d., sulaukęs tik 64 metų.
Gimė 1952 m. Toronto, Ontario, Kanadoje.
Gyveno Riverside, IL.
Iki mirties pasišventęs dirbo gydytoju Franciscan Health Hos-

pital Emergency Room.
Priklausė Čikagos lietuvių skautų organizacijai.
Paliko nuliūdusią žmoną Lydią, dukrą Rimą, sūnų Julių ir anū-

kę Dalią bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus.
Velionis buvo pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le-

monte, trečiadienį, spalio 26 d. nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto, o
11 val. ryto buvo atnašaujamos šv. Mišios už a. a. Mindaugo sie-
lą.

Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
ELENA BARNET ČIURLYTĖ

1923.07.24–2016.10.10

Netekome dar vienos Kauno
„Aušros” mergaičių gimnazijos
klasės draugės Aliutės (taip mes
vadinome Eleną Čiurlytę).

Aliutė gimė ir augo Kaune. Ji
mokėsi Kauno „Aušros” mergai čių
gimnazijoje. 1941 m. pirmosios so-
vietų okupacijos metu baigė me
paskutinę (abitūros) klasę. Tie
lemtingi metai buvo pradžia mūsų
skaudžiam išsiskyrimui ir pasi-
traukimui iš mūsų brangios tėvy-
nės.

Aliutę Dievas apdovanojo la-
bai gražia išvaizda. Ji buvo mūsų klasės gražuolė (panaši į tų lai-
kų garsią aktorę Myrna Loy). Ji buvo labai grakšti, draugiška, iš-
silavinusi, santūri ir linkusi į meną, ypač į išraiškos šokį, kurį ji
studijavo su Martina Wigman Vienoje (Austrijoje), pasitraukusi
iš Lietuvos nuo antros sovietų okupacijos žiaurumų 1947 m. ji at-
vyko į New Yorką ir apsigyveno pas savo seserį Janytę, kurios vy-
ras, Anicetas Simutis, tuo metu buvo Lietuvos vicekonsulas New
Yorke. Aliutė talkino konsulatui  padėdama pabėgėliams iš Lie-
tuvos. Kad save išlaikytų, ji dir bo ir padavėja Schrafft’s restora-
ne New Yorke. Jos didelis noras puo selėti išraiškos šokį išsipildė,
kai ji per kelis metus, kaip profesinės šokių trupės narė keliavo
po visą Ameriką ir džiaugėsi galėdama sugrįžti į savo pamiltą šokį.

1953 m. ji bendravo su New Yorko studentų Meno lyga (Art Stu-
dents League of  New York) ir per ją susipažino su žinomu meni-
ninku tapytoju Will Barnet, už kurio ji netrukus ištekėjo. Po metų
jiems gimė dukrelė Ona.

Beaugindama ją, Aliutė vis daugiau įsitraukė į meno pasaulį.
Be to, ji studijavo psichologiją The New School For Social Re search.
Hunter College įgijo magistro laipsnį sociologijos srityje. Ji dau-
giau kaip 10 metų dirbo Memorial Sloan Kettering Cancer cent-
re New Yorke, socialinės darbuotojos pareigose.

Netekusi savo mylimo vyro, sulaukusio 102 metų amžiaus, Aliu-
tė po kelerių metų mirė Maine valstijoje, globojama dukters Onos,
prasmingai išgyvenusi 93 metus. Ji visada atidžiai sekė gy ve nimą
Lietuvoje, artimai bendravo su lietuviais ir rėmė lietuviškas or-
ganizacijas išeivijoje.

Šiame pasaulyje likome tik kelios mūsų klasės draugės.
Su giliu liūdesiu pergyvename mūsų brangios Aliutės netek-

tį, kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: dukrai
Onai, anūkams Will ir Ellie, proanūkei Willa, jos sesers dukrai Al-
donai ir sūnui Juliui Simučiams bei jų šeimoms.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto
Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė

Dr. Danutė Katelytė De Cesare
Dr. Birutė Kukaitytė-Preikštienė-Petrulienė
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Tomas ir Daiva
Gaidamavičiai $1,000, dviejų vaikų paramai; William ir Julie Emerson $366 vaiko
metinei paramai; Zenonas ir Stefanija Lu kauskai $4,000; Vilija Staškevičienė ir
dukros $400 vaikų paramai; Knights of Lithuania Foundation (Irene Ozalis) $360
mergaitės paramai; Aldona Rekašienė $100 a. a. Lakštuonės Vėžienės at mi nimui;
Rosemarie Ignash $8. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr.,
Lemont, IL, 60439, tel. (630) 243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

www.draugas.org

� Visuotinis Pal. Jurgio Matulai čio misijos
narių susirinkimas vyks lapkričio 6 d., sek-
madienį, 12:15 val. p. p. Visi kviečiami da-
lyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 9 d., trečiadienį,  1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur vėl rodysime dokumentinį filmą
„Neries ir Nemuno glėby”, pasakojantį il-
gaamžę miesto istoriją.

� Draugo fondo narių metinis suvažiavi-
mas įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 10 val.
r. ,,Draugo“ patalpose, 4545 W. 63 gatvė-
je. Kviečiami Draugo fondo nariai, rėmėjai
ir svečiai.

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Palos Country Club, 13100 Southwest
Hwy, Orland Park, Čikagos lietuvių moterų
klubas ruošia rudens  pokylį. Skanus mais-
tas, įdomi programa – lietuviškų rūbų mo-
deliavimas, gintaro papuošalų parodėlė.
Laukiame jūsų. Dėl informacijos kreipkitės
į Eriką Brooks tel. 708-925-5209.

� Lapkričio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, R. Riškus salėje
(14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks
madų paroda „Black  swan”, skirta paremti
PLC. Bilietus galima įsigyti PLC bei „Monique
Boutique”. Daugiau informacijos paskambi-
nus tel. 773-816-3613.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, po 8:45 val.
r. šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Cicero
(1501 S. 50 Ave.) kavinėje įspūdžiais iš Lie-
tuvos dalinsis poetė ir žurnalistė Eglė Juod-
valkė. Visi kviečiami ir laukiami.

� Čikagos Jaunimo centro tradicinis pokylis
vyks gruodžio 4 d.,  sekmadienį. Ji prasidės
2 val. p. p. šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje.
Bus meninė programa, pietūs, loterija.
Smulkesnę informaciją pranešime vėliau.

� Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro XXI
kalėdinis koncertas vyks sekmadienį, gruo-
džio 11 d., 12:30 val. p. p. Adresas:
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Koncerto globėjas – PJM misijos direktorius
kun. Algis Baniulis SJ.

PAS mUS
IR

APlINk mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

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

„Linos skanumynai”- jūsų stalui! 
Rūkyti mėsos gaminiai, 

varškės sūriai, tortai, 
pyragai, sausainiai, šakočiai!

Tai tikra 
lietuviškų naminių  
produktų pasaka.

Kviečiame užsukti!

Daugiau informacijos 

„Facebook”: Linos skanumynai

Internete: linosskanumynai.com 

Tel. 973-722-9733

Lithuanian World Center
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

Lietuvių Fondo Salėje
7:15pm - $30
Rezervacijom paskambinti

Audra Brooks: +1 (708) 334-3982
Ričardas Chiapetta: +1 (312) 623-8230

Pelnas skiriamas skautų šimtmečio stovyklai 2018 metais

RAGUOLIS
2, 3, 5 arba 10 svarų 

Siunčiame į visas valstijas
30 metų patirtis

Juozas Liūdžius 
New Britain, CT

Tel: 860-223-2380, 
Fax: 860-224-3341

El. paštas:
JBL101@webtv.net

LIETUVIŠKAS PYRAGAS
visoms šventėms

Lapkričio 16 dieną, trečiadienį, Vaclovas
ir Margarita Momkai kviečia draugus ir
pažįstamus atšvęsti solisto Vaclovo Mom-
kaus 90-ies metų sukaktį. Vaišės vyks nuo
1 iki 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” (2711 West
71st  Street, Chicago, IL 60629). Norinčius
atvykti prašome apie savo dalyvavimą iki
lapkričio 14 d., pirmadienio, pranešti te-
lefonu 773-476-5999.


