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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Kiekviena pelno nesiekianti organizacija turi bent
kartą metuose sušaukti narių suvažiavimą. Taip
ir Draugo fondas (DF) visados rudeniop sukvie-

čia lietuvišką visuomenę į metinį suvažiavimą. Šiemet
suvažiavimas vyko lapkričio 12 d. laikraščio „Draugas”
patalpose. Džiugu, kad šį kartą atvyko nemažai narių. 

Suvažiavimo dalyvių registraciją ir mandatų no-
minaciją atliko Vacys Šaulys. Maldą vedė Vytas Stane-
vi čius. Atsistojimu ir tylos minute bu vo pagerbti per pa-
staruosius metus amžinybėn iškeliavusieji DF nariai. 

DF tarybos pirmininkė Marija Remienė pirminin-
kauti suvažiavi mui pakvietė dr. Algį Norvilą, o sek re-
toriauti – Nijolę Nausėdienę.

– 3 psl.

Draugo fondo XXIV suvažiavimas
DF suvažiavime (iš k.): pirmininkaujantis dr. A. Norvilas, DF pirm. M. Remienė, sekretoriaujanti N. Nausėdienė ir iždininkas L. von Braun.

Jono Kuprio nuotraukos

Buvusiems politiniams kaliniams 
ir tremtiniams veiklos netrūksta 

Politikos ekspertai pripažįsta, kad pilietiškiausi yra Tėvy-
nės sąjungos rėmėjai, kurie „ateitų balsuoti ir akmeni-
mis lyjant”. O tie balsuotojai – tai dažniausiai buvusieji

politiniai kaliniai (partizanai ir kiti pasiprie šinimo okupacijai
dalyviai) ir tremtiniai bei jų atžalynas. Pasidomėjo me, ką jie
veikia šiandien ir ką galvoja apie naująjį politikos etapą. Kal-
 biname dr. Povilą Jakučionį, buvusį ilgametį (12 metų) Lie-

tuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmi-
ninką, dabar – LPKTS garbės pirmininką, tris kadencijas bu vusį
Lietuvos Seimo narį, buvusį politinį kalinį, už dalyvavimą
moksleiviškoje pasipriešinimo organizacijoje įkalintą dar pa-
auglystėje, buvusį archi tektą, kelių knygų autorių, šiuo metu
„Tremtinio” laikraščio apžvalgininką ir aktyvų pensininką.

– 14 psl.

Ariogaloje, Dubysos slėnyje, kiekvieną vasarą vyksta Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietu-
va širdy”. LPKTS archyvo nuotr.
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KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Labai skambiu akordu, Kristaus Kara-
liaus švente, šį sekmadienį bažnyčia už-
baigia metus savo liturgijoje.

Nors šiandien monarchijos vis
labiau nepopuliarios, tačiau
Senojo Testamento laikais tai

buvo bene vienintelė valdymo forma.
Žydai laukė savo tautai išganytojo Ka-
raliaus-Mesijo ir tikėjosi, kad jis su-
tvirtins jų žemiškąją galybę. Naujaja-
me Testamente matome išminčius, ku-
rie ieško gimusio Mesijo, ir Joną, ku-
ris skelbia prisiartinusią Dangaus Ka-
ralystę. Ši šventė sutampa su paskuti-
niuoju liturginių metų sekmadieniu –
aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas
yra vienintelis istorijos ir visų laikų
Viešpats, jam pavaldūs žmonės ir visi
kūriniai. Jis yra tikroji Alfa ir Omega;
Pradžia ir Pabaiga. 

Šventę 1925 metų gruodžio 11 die-
ną įvedė popiežius Pijus XI, paskelb-
damas encikliką „Quas primas”, ku-

rioje jis teigė, kad Kristaus karališku-
mas neatsiejamai susijęs su katalikų
pareiga siekti įgyvendinti katalikiškos
valstybės idealą, kovoti su visuomenėje
plintančiu „laicizmu”, pasaulietišku-
mo „pavojais”. Taigi liturginiai metai
baigiasi ir vėl prasideda didingo ant-
rojo Kristaus atėjimo ženklu; tada vi-
sata pasieks tobulybę, ir Dievas bus vis-
kas visame kame. Šioje perspektyvoje
Kristaus Karaliaus Mišių pradžios
maldoje Dievas prašomas padaryti,
„kad visa kūrinija, iš pikto vergijos iš-
vaduota, didžiadvasiškai jam tarnau-
tų ir be paliovos jį šlovintų”. Norint su-
prasti, kaip ši šventė liečia mus as-
meniškai, užtektų prisiminti paprastą
skirtumą. Egzistuoja dvi visatos, du pa-
sauliai ar kosmosai: makrokosmosas,
tai yra didžioji, bei mikrokosmosas,
arba mažoji visata, kuri glūdi kiek-
viename žmoguje.

Liturgija po Vatikano II susirin-
kimo paskatintos reformos jautė po-
reikį pakoreguoti šią šventę, labiau pa-
brėždama žmogiškąją ir dvasinę reikš-
mę, užuot išryškindama politinę. Jėzus

savo karališkumą parodė visai kitaip:
išreikšdamas rūpestį mažaisiais ir
kaip šiandienos evangelija skelbia, pa-
sirūpindamas vienu vieninteliu žmo-
gumi, ir tas pats buvo piktadarys, ku-
ris jam sakė: „Jėzau, prisimink mane,
kai ateisi į savo karalystę!” Jėzus jam
atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su
manimi būsi rojuje.” Tik Evangelijoje
pagal Luką aprašyta scena su dviem
nusikaltėliais, nukryžiuotais kartu su
Kristumi, iš kurių vienas per savo žo-
džius patiria išganymą, o kitas bevil-
tiškai save pražudo. 

Kaip ir dera besibaigiantiems Gai-
lestingumo metams, dovanojamas vai-
nikas, jaudinantis gerojo piktadario at-
sivertimas ir tikėjimo išpažinimas.
Gai lestingas Kristaus atsakymas
mums yra neišsemiamas „eschatolo-
ginės” vilties šaltinis: „Iš tiesų sakau
tau: šiandien su manimi būsi rojuje”
(Lk 23,43).

Šioje perspektyvoje svarbiausias
klausimas, kurį derėtų iškelti sau per
Kristaus Karaliaus šventę nėra – vieš-
patauja jis pasaulyje, ar ne. Tai klau-

simas – ar jis viešpatauja manyje. Ne
klausti, ar jo karaliavimą pripažįsta
valstybės ir vyriausybės, bet ar aš jį
pripažįstu ir pagal tai gyvenu. Sėkmės,
Dieve laimink visus.            

Kristus, Visatos Valdovas

Užsienio lietuvių organizacijų atstovai dalyvauja seminare Vilniuje

Užsienio reikalų ministerijoje
lapkričio 18 dieną prasidėjo
seminaras „Užsienio lietuvių

organizacijų dalyvavimas projektų
konkursuose”, skirtas užsienio lie-
tuvių organizacijų atstovams. Į se-
minarą atvyko net 59 užsienio lietu-
vių organizacijų at stovai iš 30 šalių,
siekdami susipažinti su įvairių ins-
titucijų ir įstaigų, įgy vendinančių
„Globalios Lietuvos” programą, vyk-
domais konkursais, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programa ir aptarti glaudesnio ben-
dradarbiavimo gali mybes.

Užsienio reikalų ministerijos po-

 litikos direktorius Rolandas Kačins -
kas, sveikindamas susirinkusius už-
 sienio lietuvių organizacijų atsto-
vus, pabrėžė valstybės ir diasporos
bendradarbiavimo svarbą įtraukiant
už sienio lietuvius vienaip ar kitaip
dalyvauti kuriant Lietuvos ateitį.

„Nuoširdžiai vertiname užsie -
nyje gyvenančių lietuvių indėlį ir
veiklas puoselėjant lietuvybę, pri-
statant ir garsinant Lietuvą už jos
ribų, kuriant ir stiprinant Globalią
Lietuvą”, – sakė R. Kačinskas.

Nukelta į 15 psl.
Naujojo Seimo narys, buvęs ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

Į seminarą atvyko beveik 60 dalyvių iš 30 šalių.



organizavo. Pir mą kartą šiame pokylyje dalyvavęs
Lietuvos ambasadorius Washingtone Rolandas
Krikščiūnas su žmona stebėjosi istorinio laikraš-
čio gyvybingumu, gausiu archyvu, kuriame su kaup -
ta visos lietuvių išeivijos istorija, skatino visa tai
perduoti ateities kartoms. Apie darbų tęstinumą už-
si minė ir DF pirmininkė. 

Baigdama M. Remienė priminė, kad DF yra už-
sibrėžęs Lietuvos ne priklausomybės 100-mečiui iš-
leisti istorinę knygą apie Amerikos lietuvius, kurie
labai daug prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkū-
rimo ir kles tėjimo. Renkamos aukos ir knygos lei-
dimui. Jų sulaukiama, bet vėlgi iš tų pačių aukotojų.
Kadangi knyga pasakos apie visus lietuvius išei-
vius, visas organizacijas, tikėtina, kad kny ga su-
lauks ir daugiau visų dėmesio. 

M. Remienė išreiškė padėką DF iždininkui Leo-
poldui von Braun, kuris pareigingai veda laikraščio
sąskaitybos knygas, dirba be jokio atlyginimo, au-
kodamas savo darbą ir laiką. Taip pat ji išreiškė pa-
dėką fotografui Jonui Kupriui už pagalbą fondo dar-
buose, vyr. redaktorei ir visam kolektyvui už nuo-
širdų darbą ir geras idėjas. 

Iždininkas Leopoldas von Braun pranešė, kad
DF nariams kartu su kvietimu į suvažiavimą buvo
išsiuntinėta DF iždo apyskaita. Jis ją trumpai ap-
žvelgė. 

Kontrolės komisijos pirmininkė Vida Sakevi-
čiūtė pranešė, kad komi sija, sudaryta  iš Aušrelės
Sakalai tės ir Salomėjos Daulienės, 2016 m. lapkričio
3 d. susirinkusi „Draugo” patalpose, patikrino fondo
iždininko Leopoldo von Braun vedamas knygas nuo
2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Komisija
rado, kad DF narių ir rėmėjų įnašai yra lengvai pri-
einami ir patikrinami. Papildžiu siems įnašus ne tik
padėkojama, bet nurodoma ir visa paaukota suma.
Aukotojų sąraše yra nurodomos aukos „Draugas
News” ir Lietuvos Nepriklausomybės 100 metų su-
kakties knygai. Pajamų ir išlaidų knygos vedamos
labai tvarkingai pagal iždi ninko metodus, kurie yra
lengvai su prantami ir prieinami.

Registracijos ir mandatų komisijos vardu pasi-
sakė Vacys Šaulys.

DF direktorių taryboje turėjo vykti keturių na-
rių rinkimai. Rūtai Jautokienei, dr. Algiui Norvilai,
Va ciui Šauliui ir Ramunei Račkauskie nei sutikus
pasilikti kitai kadencijai ir suvažiavimo dalyviams
vieningai pritarus, rinkimų neprireikė. Į di rektorių

tarybą taip pat įeina Marija Remienė, Birutė Zala-
torienė ir dr. Augustinas Idzelis.

Kitai kadencijai sutiko pasilikti ir Kontrolės
komisija. Dalyviai plojimais tam pritarė. Kontrolės
komisiją sudarys: Aušrelė Sakalaitė, Salomėja Dau-
lienė ir Vida Sakevičiūtė. 

Suvažiavime taip pat buvo išklausyta pasisa-
kymų. Svarstyta, ar „Draugas” turėtų daugiau dė-
mesio skirti Amerikos politikai. Išreikštas pagei-
davimas, kad laikraštis būtų ,,apie mus” – tada ir
daugiau skaitytojų sulauktų. Siūlyta stambių au-
kotojų dėka išauginti DF iki pusantro milijono, kaip
buvo kadaise. Suva žia vimas baigtas tradiciškai su-
dainuo jant „Lietuva brangi”.
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Draugo fondo XXIV suvažiavimas
Atkelta iš 1 psl.

Pirmiausia tarti žodį buvo pakviesta laikraščio
„Draugas” vyr. redaktorė Ramunė Lapas. Pasi-
džiaugusi gerais dalykais – vis labiau vystoma in-
ternetine svetaine, ,,Facebook”, atsiradusiais spal-
votais puslapiais, nemažu naujų korespondentų bū-
riu – ji pabrėžė, kad tolimesniam laikraš čio plėto-
jimui reikalinga pajėgesnė redakcija bei didesnis
iždas ir siūlė pagalvoti apie naujas rinkodaros for-
mas. ,,Galbūt be investicijų, galėtų būti dar ir kiti
būdai papildyti DF, o tuo pačiu ir ‘Draugo’ kasą?” –
svarstė redaktorė. 

Ji siūlė pagalvoti apie vardinių fondelių stei-
gimą po DF skėčiu, krei piantis į pasiturinčius ir at-
sidavusius lietuvybei žmones visoje Ame rikoje.

Siūlė DF vardu organizuoti įvai rias išvykas,
skirtas artėjančiam valstybės 100-mečiui, pvz., Va-
sario 16-osios akto signatarų takais ar kt. Galimos
ir trumpesnės kelionės į idomias Amerikos lietuvių
vietas ar pusdienio ekskursija po lietuvišką Čika -
gą... Taip pat galima būtų išleisti teminius kolek-
cinius kalendorius – tarkim, ,,Dingusi lietuviška
Čikaga”.

,,Jūs esate kūrybingi ir atsidavę žmonės, ir mes
labai dėkingi, kad DF taip rūpinasi laikraščio gy-
vavimu. Aš tik norėjau garsiai pamąstyti, kad gal-
būt yra dar kažkokių būdų DF uždirbti, kad ir fon-
das, ir laikraštis lengviau kvėpuotų, – sakė redak-
torė R. Lapas. – Aišku, viską lemia darbo jėga, ir aš
manau, kad visuose baruose mums reiktų stengtis
įjungti naujus žmones – tai ir papildomos rankos, ir
galvos, ir pa galiau apie ateitį reikia galvoti.”

,,Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė pasi-
džiaugė, kad lapkričio mėnesį angliškasis laikraš-
tis pažy mė jo jau trejų metų sukaktį. Laik raštis lei-
džiamas sykį per mėnesį ir turi per 2 000 prenume-
ratorių. Į rašytojų eiles įsitraukia vis naujų auto-
 rių. Pradedant ketvirtuosius metus, galvojama
,,Draugas News” įvesti įvairesnių skyrių, kad ir
skaitytojai galėtų lengviau pasisakyti jiems rū pi-
mais klausimais ar pasidalinti savo asmeniškomis
istorijomis.

Žurnalą „Lithuanian Heritage” redaguojantis
leidėjų tarybos narys Jonas Daugirdas daugiau kal-
bėjo apie bendrus visų leidinių rinkoda ros rūpes-
čius. Jis sakė, kad buvo išbandyta daug būdų, sie-
kiant padidinti prenumeratorių skaičių, bet kol kas
apčiuopiamų rezultatų ne-
matyti. Anot jo, jeigu pa-
vyktų išlaikyti da bartinį
prenumeratorių skaičių, tai
finansiškai ,,Draugas” ilgai
galėtų išsi laikyti. Jis paste-
bėjo, kad yra normalu, jog
per metus tam tikras pro-
centas prenumeratorių nu-
byra, bet reikia naujų, kad
galima būtų išlai kyti norimą
lygį. J. Daugirdas pri dūrė,
kad tai – ne tik ,,Draugo”, ne
tik lietuvių spaudos, bet visų
laikraščių problema. Kaip ir
tai, kad žmonės nenori mo-
kėti už internetu gaunamą
informaciją.

Sekretorė N. Nausė-
dienė perskaitė praėjusio su-
važiavimo proto kolą. Jis
buvo priimtas be pataisymų.

Po to  žodis buvo suteik-
tas DF tarybos pirmininkei
Marijai Remie nei. „Laikraštis lyg veidrodis, – sakė
ji, – atspindi Amerikos lietuvių gyve nimą, visuo-
meninę veiklą. Užsidary tų jis, ir gyventume tam-
soje. Prisi min kime, koks buvo šviesus mūsų gy ve-
nimas, kai ėjo daug laikraščių, žurnalų, veikė ke-
lios radijo progra mos. Koks tada buvo pilnas mūsų
gy venimas! Tačiau veidrodžio šukės pradėjo by-
rėti. Daug kas užsidarė. Liko dar ‘Draugas’, nors ir
apkarpytas. Turime dėti visas pastangas, kad jis gy-
vuotų ilgus metus”. 

DF tarybos pirmininkė prisimi nė, kaip 1993
metais tuometinis tėvų marijonų provincijolas
kun. Viktoras Rimšelis, matydamas senstančius ir
mirštančius vienuolius ir sunkėjan čią vienuolyno
finansinę padėtį, suprato, kad netolimoje ateityje

laik raščiui „Draugas” jie nebegalės padė ti, tad pa-
siūlė įkurti DF. Ji pati buvo pirmoji fondo aukotoja,
paskyrusi 500  dolerių ir  iš  draugių surinkusi dar
3 000 dolerių. Su šiuo įnašu ir buvo įkurtas DF, kuris
gyvuoja jau 23 metus. 

DF direktoriai susirenka tris kartus per metus
ir skelbia vajus (pavasarį ir rudenį), kuriems yra pa-
renkamos atitinkamos temos. M. Remienė pasi-
guodė: „Vajų proga man tenka rašyti straipsnelius,
raginti skaitytojus aukoti. Rašydama dažnai pagal-
voju: ar juos kas skaitys, ar tai nėra  beprasmis dar-
bas? Tačiau negali nerašyti, negali nesistengti, įdedi
daug darbo, ir paprastai aukų sulaukiame. Gaila
tik, kad visados iš tų pačių mūsų prenumeratorių. O

kur yra Lietuvių Bendruomenių va dovai, mokyklų
mokytojai bei įvai rios organizacijos, kurias garsina
‘Draugo’ laikraštis? Juk tai ne vien laikraščio lei-
dėjų ar redakcijos darbuotojų rūpestį, agituoti už
‘Draugą’ turėtų visos visuomeninės organiza cijos,
nes laikraštis tarnauja visiems. Jo išlikimas turėtų
būti svarbus ir opus visiems”. 

DF tarybos pirmininkė M. Re mie nė papasakojo
ir apie pastarojo meto sunkumus. Kilus gaisrui „Wil -
low brook” salėje, kurioje turėjo vykti „Draugo” me-
tinis pokylis, organizaciniam komitetui teko greitai
persiorganizuoti ir renginį perkelti į Pasaulio lietu-
vių centrą Lemonte. Laimei, tą sekmadienį centro
didžioji salė nebuvo užimta. Viskas vyko žai bišku
greičiu, sumanūs komiteto nariai puikiai viską su-

Draugo fondo XXIV suvažiavimo dalyviai. 

DF pirm. Marija Remienė prisiminė fondo įkūrimo istoriją,
papasakojo apie naujausius iššūkius, supažindino su vals-
tybės 100-mečiui ruošiama knyga.
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„Saulės takas” Omahoje: baigtas antras etapas
DR. GEDIMINAS MURAUSKAS

Omaha, Nebraska, JAV: 2016 me tų
lapkričio 4-toji diena:  2015 metais,
Omaha Sister Cities Association (Oma -
hos Susigiminiavusių miestų asociaci-
ja) bendradarbiaudama su Omahos
„Lauritzen Gardens” botani kos sodu,
pradėjo tęstinį projektą „Saulės takas”.
Šio projekto vizija yra sukurti medžio
skulptūrų ansamblį lietuvių tautosakos
motyvais. Šis ta kas per mišką būtų iš-
puoštas tra dicinėmis dekoratyvinėmis
tvoromis, raižytais suolais bei apso-
dintas auga lais ir medžiais, primenan-
čiais Lietu vos kraštovaizdį.

Projekto pirmasis etapas buvo at-
liktas 2015 metais rugpjūčio mė-
ne sį. Jo metu žymus tautodaili-

ninkas ir me džio drožėjas Aurimas

Šimkus iš Šiaulių rajono Kurtuvėnų
kaimo iš dro žė inauguracinę medžio
skulptūrą „Eglė – Žalčių Karalienė”.
Per antrą jį projekto etapą, 2016 metų
spalio mė nesį, Aurimas Šimkus dirbo
kartu su kolega, žymiu tautodailinin-
 ku Daliu mi Žymantu, atvykusiu iš
Šiaulių rajono Vijolių kaimo. Šie du ta-
lentingi medžio drožėjai su kūrė pen-
 kias naujas medžio skulptūras „Saulės
takui”.

Skulptorius drožėjas Aurimas Šim-
kus šiais metais kūrė saulės vartus, ku-
rie bus įėjimas į „Saulės tako” medžio
skulptūrų ansamblio teritoriją. Šie
vartai simbolizuos Omaha mies to glau-
džius giminystės ryšius su saulės mies-
tu Šiauliais. Įkvėp tas Omaha daili-
ninkės Dalios Suda vičiūtės pradinės
kūrybinės idėjos, pavaizduoti Eglės –
Žalčių karalienės keturis vaikus me-
džius kaip krėslus, skulptorius drožė-
jas Dalius Žyman tas sustiprino šį pra-

dinį dizainą, pri dėdamas savo kūrybi-
nį parašą. Jis kū rė savo ąžuolinius
krėslus augali niais motyvais, simbo-
lizuojančiais Eglės vaikus Ąžuolą,
Uosį, Beržą ir Drebulę. Visa tai dabar
sudaro baigti nę kompoziciją.

Šiuo metu visos „Saulės tako” pro-
jekto medžio skulptūros laikinai stovi
Omaha „Lauritzen Gardens” bota nikos
sodo vaikų sodelyje. Pra ėjusią savaitę
daug lankytojų atvyko į „Lau ritzen
Gardens” botanikos sodą, tam, kad
pamatytų „Saulės tako” lietuviškos
liaudies medžio skulptūros ansamblį.
Pastaruoju me tu, tai tapo labai popu-
liaria Omahos vietinių gyventojų bei
mūsų miesto turistų atrakcija. 2017
metais visos skulptūros bus perkeltos
į naują miško taką – „Saulės taką”, ku-
ris bus paruoštas vadovaujant „Lau-
ritz en Gardens” botanikos sodo spe-
cialistams ir primins Lietuvos miško
kraštovaizdį. Kitos „Saulės tako” pro-

jekto skulptūros bus kuriamos kitais
me tais, surinkus lėšų, reikalingųdar-
 bams vykdyti.

„Saulės tako” projektui vadovau-
ja Omahos Susigiminiavusių miestų
asociacijos (Omaha Sister Cities As-
sociation) „Omaha Friends of  Šiau-
liai” komitetas.  OSCA – „Omaha
Friends of  Šiauliai” komiteto nariai:
dr. Gediminas Murauskas (pirminin -
kas), Dalia Sudavičius (vicepirminin -
kė), dr. Paulius Mileris, Margarita Se-
deravičiūtė-Hathaway, Indrė Seibu-
 tytė, Asta Šimbelytė-Reiff  ir Nellie
(Nijolė) Sudavičius-MacCallum. Išsa-
 mi šio projekto informacija, nuotrau-
kos bei vaizdo įrašai yra pateikti in-
terneto svetainėse:

https://www.facebook.com/Sau-
lesTakasOmaha/ 

http://omahasistercities.com/pa-
thofthesun/ 

TelkINIAI

Eglė – Žalčių karalienė stovi Omahos „Lauritzen Gardens” botanikos sode, vaikų sodelyje tarp savo vaikų: Uosio, Dre-
bulėlės, Beržo ir Ąžuolo. G. Murausko nuotr.

Omahos dailininkė Dalia Sudavičius stovi šalia drožėjo Da-
liaus Žymanto kūrinio. N. Sudavičius-MacCallum nuotr.

Drožėjai Aurimas Šimkus ir Dalius Žymantas stovi tarp savo  skulptūrų: „Eglė – Žalčių karalienė” ir krėslų dre-
bulėlės bei beržo motyvais. G. Murausko nuotr.

Omahos „Lauritzen Gardens” botanikos sodo ūkio darbuotojas
Ran dy Koopman (v.)  su drožėju D. Žymantu ir A. Šimkumi prie „Sau-
lės tako” įėjimo vartų.  G. Murausko nuotr.
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Balzeko lietuvių kultūros muzie juje į politinio trilerio
„Chicago Tan go” pristatymą atvykusį knygos auto rių
Tony Mankų atlydėjo solidi pa laikymo komanda –
žmona Margarita Marchan-Mankus ir trys dukros – Cla-
rissa, Ariana ir Camilla. Ketvir toji autoriaus dukra Mar-
garita tėvą pasveikino telefonu iš New Yorko.

Lietuvių kilmės amerikiečių advokatas T. Man-
kus, padedamas kolegos advokato Alexander
R. Do manskio šeštadienį, lapkričio 12 dieną

skaitytojams pristatė antrąją savo knygą. 
Joje – intriguojanti istorija, į kurią patenka

knygos herojus Dennis Bruntas. Jis, kaip ir pats ro-
mano autorius, yra mokesčių advokatas. D. Bruntą
darbas nuveda į Argentiną, kur jam tenka narplio-
ti savo kliento Gerhardo Šmidto bylą. O joje figūruoja
sunkūs kaltinimai, tokie, kaip  narkotikų, ginklų pre-
kyba. Kodėl Dennis Bruntas, gimęs Argentinoje,
bet įvaikintas JAV, vėl likimo nu bloškiamas atgal į
Argentiną? Atsa kymas – įtraukiančiame ‘Chicago
Tango” pasakojime. 

Ši, antroji Tony Mankaus knyga „Chicago Tan-
go” yra grožinis kūri nys. Pirmoji, išleista 2013 metais
„Where do I belong?”, buvo autobiografinis pasako-
jimas apie šeimos kelionę, baigiantis Antrajam pa-
saul i niam karui, iš Lietuvos per Vokietiją į Ameriką. 

„Memuaruose – reali mano gyve nimo patirtis.
Juos rašiau gal 20 metų. Ne tik rašiau prisiminimus,
bet ir atlikdavau to istorinio laikmečio tyrimų. No-
rėjau skaitytojams pateikti kuo išsamesnį to sudė-
tingo lietuvių tautai istorinio periodo vaizdą. Atlik-
damas tyrimus sužinojau, kad daugybė, milijonai
žmonių yra tokie pat emigrantai, kaip aš. Ir jie jau-
čiasi panašiai, kaip aš, negali svetimoje šalyje pri-
tapti”, – kalbėjo Tony Mankus. 

Jis pripažino, kad Amerika jam, atvykėliui, pa-
sirodė esanti visai ne tokia, kokią įsivaizdavo žiūrė-
damas filmus apie šią šalį. Joje nebuvo lengva įsi-
tvirtinti tiek ekonomine, tiek kultūrine prasme. To-
kia savijauta skatino ieškoti atsvaros savyje. „Ne-
bežinojau, kas aš esu. Gyvenu Amerikoje, bet ar esu
‘amerikonas’?”,   – kalbėjo Tony Mankus.

Todėl jis ėmėsi rašyti memuarus. Autorius pri-
sipažino, kad pirmosios knygos rašymas jam buvo sa-
votiškas nusiraminimas, relaksacija. Tačiau antro-
ji knyga – „Chicago Tango” gimė padiktuota visai ki-
tokių paskatų. 

„Norėjau parašyti ką nors įdomaus, uždegančio,
neleidžiančio skaitytojui atsitraukti nuo knygos.
Man atrodo, kad daugeliui žmonių gyvenimas kartais
būna nuobodus. Jie pavargsta žiūrėti tas verksmin-
gas televizijos noveles. Todėl pamaniau, kad įtrau-

Į knygos sutiktuves – su visa šeima

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje „Chicago Tango” rašytojo pokalbis su skaitytojais. Ritos Janz nuotraukos

kianti knyga būtų kaip tik tai, ko jiems reikia. Be to,
norėjau įrodyti visų pirma pačiam sau, kad sugebu
parašyti ne tik liūdnus me muarus, bet ir kiek links-
miau”, – susitikimo metu Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje kalbėjo T. Man kus. 

Autorius savo naują kūrinį pavadino teisiniu po-
litiniu trileriu. Kaip gimė jo siužetas? Iš gyvenimo
ir fantazijos. Knygoje aprašyti įvykiai yra išgalvoti,
tačiau pagrįsti realiu gyvenimu. T. Mankaus ilgalaikė
advokato praktikos patirtis, internete ir laikraščiuose
perskaityti pasakojimai apie įvykius, kažkieno gy-
venimo istorijų detalės sugulė į spalvingą pasakoji-
mą.  

Balzeko lietuvių kultūros muzie juje susitikimo
su skaitytojais metu T. Mankus į juos kreipėsi trimis
kalbomis – lietuviškai, ispaniškai ir angliškai. Da-
lis susirinkusių ir be sidominčių naują autoriaus kny-
ga buvo ispanų kilmės amerikiečiai. Kodėl? Atsa-
kymas – paties T. Man kaus gyvenimo istorija. 

Autorius, panašiai, kaip ir jo „Chicago Tango”
herojus Dennis Bruntas, prieš kelis dešimtmečius,
būdamas JAV mokesčių agentūros darbuotojas, dar-

bo reikalais buvo išvykęs į Lotynų Ameriką. Vairuo -
damas automobilį Puerto Rico, jis padarė avariją.

„Avarija įvyko dėl mano kaltės, todėl turėjau eiti
į teismą. Man reikėjo advokato. Viena pažįstama
mane supažindino su šioje šalyje dirbusia simpatiška
ispanų kilmės advokate Margarita Marchan. Dabar
aš juokauju, kad ši moteris mane ištraukė iš kalėji-
mo. Ir dar (čia irgi juokas) sakau, kad neturėjau pi-
nigų susimokėti advokatei už jos paslaugas, todėl ją
vedžiau”, – juokiasi T. Mankus.

Puerto Rico pamilęs gražuolę advokatę Marga-
 ritą, lietuvis ne tik sukūrė šeimą. Žmonos paragin-
tas jis dar kartą stojo mokytis, šį kartą teisės (prieš
tai universitete buvo baigęs anglų kalbos studijas).
Nepaisant to, kad Tony ir Margarita šeimą sukūrė
būdami jau brandaus amžiaus (jam buvo 40, jai 38-
eri metai), advokatų pora susilaukė keturių gražuolių
dukterų. 

„Kartais nedidelė avarija gali nulemti didelę lai-
mę”, – įsitikinęs T.  Mankus. Rašytoją visokeriopai
palai kančios penkios jo gyvenimo moterys – puikus
to patvirtinimas.  

Dažais kvepiančioje knygoje – jos autoriaus parašas.Tony Mankus su savo palaikymo komanda – žmona ir dukromis.
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Iš ATeITININkų GYveNImO

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pradžiai truputis istorijos. Tikslių metų net ne-
žinau, bet vienu metu, dar praėjusiame šimt-
metyje, ateitininkų vasaros stovyklose Dai-

navoje buvo pradėta tradicija vieną dieną skirti žy-
giui už ,,Ateities” žurnalą. Apie tai visi jau iš anks-
to žinodavo ir dar prieš stovyklą rinkdavo rėmėjus
šiam žygiui. Pastarieji pasižadėdavo, kad už kiek-
vieną nueitą mylią ,,Atei ties” žurnalui paaukos pa-

žadėtą sumą pinigų. Vieni žadėjo po dolerį už mylią,
kiti – penkis, dešimtį ar daugiau. Po žygio žygiuotojai
gaudavo pažymėjimą, kur buvo užrašytas nueitas
nuotolis, o „Ateitis” iš savo rėmėjo gaudavo auką. 

Žygiai prie Wampler ežero

Gal buvo ir kitokių maršrutų, bet atsimenu žy-
gius prie Wamp ler ežero, esančio Hayes parke. Žy-
giuodavo bene visi stovyklautojai. Į abi puses nuo-
tolis buvo apie 15 mylių, gal kiek mažiau. Žinoma,
kai kurių entuziazmas buvo didesnis nei turimos jė-
gos. Tokius grįžtant atgal tekdavo pavėžėti atgal į sto-
vyklą sunkvežimiuku.

Naujos galimybės

Tie keleliai, žygiuoti nuo Dainavos iki Wampler
ežero, tebėra, bet tradicija nuslinko užmarštin. Ją
būtų galima atgaivinti – kokia buvo arba kiek pa-
lengvintą. Atsiranda nauja galimybė trumpesniam
žygiui už ,,Ateitį”. 2016 m. spalio mėn. pabaigoje Mi-
chigan valstijos parkų tarnyba pranešė, kad yra ati-
daromas 103-iasis valstijos parkas ,,Watkins Lake Sta-
te Park and County Preserve” vardu.

Pradžioje kelelis į šį parką būtų tas pats, kaip ir
į Wampler ežerą. Tačiau nuotolis būtų daug trum-
pesnis – septynios mylios į abi puses. Iš Dainavos žy-
giuojant į rytus Austin Road, už 1.52 mylios yra Nogg-
les Road. Juo sukti į dešinę pusę ir toliau eiti 0.82 my-
lios iki Herman Road. Jį priėjus sukti į dešinę ir to-
liau žygiuoti iki Watkins Road. Ties juo sukti į dešinę,
į šiaurę, ir ten pat prasideda naujasis parkas. Parko
plotas yra 1122 akrai, apytikriai keturis kartus di-
desnis už Dainavą. Iš aprašymo internete galima
spręsti, kad parko gamta labai panaši į Dainavos: kal-

 neliai, pievos,  lapuočių  miškas,  raistas ir ežeras.
Ten  numatoma  įrengti pasivaikščiojimo takelius,
paukš čių stebėjimo stoteles ir pasivažinėjimo kele-
lius dviratininkams. 

Jau yra rėmėjų!

Puiki proga atgaivinti ,,Žygis už „Ateitį” tradi-
ciją. Žyginin kams tai būtų smagus, atmintinas ir pra-
smingas įvykis, o mūsų mielam žurnalui – konkre-
tus parėmimas. Pirmam šimtui žy giuo tojų jau yra
rėmėjas, pasižadantis paaukti po dolerį už kiekvie-
ną nužygiuotą mylią. Iš viso būtų 700 dol. Stovyklų
organizatoriams yra proga ir bent pusmetis laiko šio
žygio mintį aptarti ir įjungti į planuojamas stovyk-
lų programas. 

Parko telefono numeris yra 517-467-7401. Oficia-
lus  parko  adresas  nėra  toks,  kurį ant žemėlapio
galima rasti: 42.129723, -84.137981, Brooklyn, MI
49230. 

Ateitininkų šalpos fondas ir
Korporacija ,,Giedra“  bendrauja

Korp. Giedra kasmet skiria premiją ,,Lietuvė mo-
teris, ypatingai pasižymėjusi krikščioniškų idealų tar-
nyboje” moteriai gyvenančiai Lietuvoje. 2016 metų pre-
mijos laureatės yra Telšiuose gyvenančios, su jaunaisiais
ateitininkais daugelį metų dirbančios, seserys Jurgita ir
Loreta Raudytės. Lietuvių Fonde yra globojamas prel.
Juozo Prunskio sudarytas fondelis šios premijos reika-
lams. Šiemet fondelyje iš metinių palūkanų nesusikau-
pė užtektinai lėšų padengti visą premijos sumą, paprastai
500 dol. Ateitininkų Šalpos Fondas atėjo į pagalbą ir rugp-
jūčio mėnesį paskyrė šiais metais padidintai premijai 600
dol. 

Šalpos Fondui dėkingos laureatės, kurios žada
pinigus panaudoti tolimesniam jaunimo auklėjimui. Dė-
kingos ir Clevelendo bei Čikagos giedrininkės, nuo 1986
vykdančios gražią premijos paskyrimo tradiciją.

Raminta Marchertienė
Čikagos „Giedros“ skyriaus iždininkė

MAS ŽIEMOS KURSAI
,,Kur kylančioji generacija kyla”
Kviečiame visus moksleivius registruotis 

Moksleivių ateitininkų saj̨ungos centro val-
dyba ruošia ateitininku ̨ pasaulėžiūros Žiemos
kursus Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos stovyklavietej̇e Dainavoje, kurie vyks
nuo gruodžio 26 d. iki  2017 m. sausio 1 d. 

Į kursus kviečiami moksleiviai, lankantys
gimnazijos 9–12 skyrius ir norintys praleisti sa-
vaitę ateitininkiškoje dvasioje kartu su kitais
jaunais lietuviais katalikais. Tai proga kartu pa-
mąstyti ir pasidalinti mintimis apie gyvenima ̨
ir idealus, pasiklausyti paskaitų, susikaupti, o
laisvalaikiu linksmai pabendrauti. 

Visi moksleiviai laukiami! Tai gera proga su-
sipažinti su ateitininkų organizacija.  

Registruotis iki gruodžio 10 d. 
svetainėje: www.mesmas.org. 

Naujasis Watkins valstybinis parkas yra istoriškai reikš-
mingas.  XIX amžiaus viduryje pirmieji tos žemės sąvinin-
kai, Watkins šeima,  savo ūkyje priglausdavo pabėgusius
vergus, jiems keliaujant slaptais keliais iš JAV pietų  į lais-
vę Kanadoje. Tai buvo tik maža dalis slaptų kelių tinklo, va-
dinamo ,,Underground Railroad”, per kurį į laisvę pateko
per 100 000 vergų. Žemėlapyje pažymėti vergų maršrutai.
Dainava ir Watkins parkas yra netoli žemėlapyje pažymė-
to Jackson miestelio.                              Žemėlapis: Wikipedia

Atgaivinkime ,,Žygio už ‘Ateitį’” tradiciją
Dainavos kaimynystėje atidarytas naujas valstybinis parkas

Nauji kaimynai – Dainava ir Watkins valstybinis parkas. Dai-
navos teritorija yra kiek mažesnė už ,,07” kvadratą. Dainavos
šerdis – Spyglio ežeras, žemėlapiuose žymimas ,,Thorn Lake”.
Naujas Watkins parkas pažymėtas brūkšniais. Šiais metais,
po ilgų derybų,  Michigan valstija nupirko žemę parkui iš
Glynn Trolz palikimo už 2 900 000 dol. Beje, Trolz palikime
dar lieka didelis plotas žemes, kuriuo taip pat domisi Mi-
chigan valstija, bet šiuo metu neišgali nupirkti.

Knygų diskusijų būrelis
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

Ateitininkų namų knygų diskusijų būrelis susitiks
gruodžio 7 d. 10 val. r. Bus aptariama Eric Metaxas
knyga ,,Miracles” (,,Stebuklai”). 

Visi yra kviečiami dalyvauti diskusijoje Ateitinin-
kų namuose – net ir tie, kurie knygos nespės per-
skaityti.

Jei turite klausimų apie Knygų klubą, malonėki-
te kreiptis į Dainę Quinn el. paštu: dainequinn@
gmail.com. 

Ateitininkų Kūčių agapė Čikagoje
Čikagos ateitininkų ruošiama Kūčių agapė vyks

sekmadienį, gruodžio 18 d. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont, Chicago, IL. Visi kviečiami dalyvauti. 

Svečius registruoja Ona Daugirdienė el. paštu
odaugirdas@hotmail.com arba tel. 630-325-3277.
Prašome registruotis iki gruodžio 11 d. Kainos:  10
dol. jaunučiams, moksleiviams, studentams, 20 dol.
suaugusiems, 15 dol. pensininkams, o vaikams iki 8
m. nemokamai.

Watkins valstybinio parko augmenija mažai kuo skiriasi nuo savo kaimynės – Amerikos lietuvių Romos katalikų fede-
racijos Dainavos stovyklavietės. Michigan Dept. of Natural Resources nuotr.
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lIeTUvOS  vYČIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių centro valdybos po-
 sėdis vyko lapkričio 12 d. Šv. Elž bietos
parapijos patalpose, Pitts burgh, PA.
Dalyvavo 24 centro valdybos nariai iš Il-
linois, Indiana, Massa chusetts, Michigan,
Pennsylvania, New Jersey, New York,
Ohio ir Okla homa valstijų. Suvažiavimą
globojo vyčių 19 kuopa, veikianti Pitts-
burgh, PA, kuriai pirmininkauja John
Bal trus. 

Susirinkimo pradžioje visus pa-
 sveikino ir sėkmingo posėdžio
palin kėjo 19-osios kuopos narė

Rita John son. Maldą vedė centro val-
dybos garbės narys dr. prelatas Juozas
Ander lonis. Taip pat malda „Amžiną
atilsį” prisiminta garbės narė Stella J.
(Es telle) Rogers, kuri šį pasaulį aplei-
do 2016 m. spalio 14 d. Čikagoje. 

Posėdžiui vadovavo pirmininkė
garbės narė Regina Juškaitė-Švobie nė.
Šiek tiek laiko buvo skirta padis kutuoti
apie praėjusį, 103-iąjį metinį vyčių su-
važiavimą, kuriame buvo įvertinti pa-
siekimai. Jis vyko Bing hamton, NY. At-
rodė, kad dalyviai ir svečiai buvo pa-
tenkinti nutarimais, savaitgalio prog-
rama, posėdžiais ir suvažiavimo glo-
bėjų nuoširdumu.

Finansų sekretorė June Grenier
pranešė, kad šiuo metu Vyčių organi-
zacijai priklauso 1 300 narių. Yra pen-
 kios apygardos ir veikia 44 kuopos. Tu-
rime 23 garbės narius ir 50 religi niam
gyvenimui pasišventusių kuni gų, vie-
nuolių, vyskupų. „Vyties” žurnalo re-
daktorius garbės narys Robert A. Mar-
tin, Jr, pranešė, kad nuo pra ėjusio Vy-
čių metinio suvažiavimo buvo išleisti
du „Vyties” žurnalai. Žurnalas taip pat
siunčiamas elektroniniu būdu. Re-
daktorius ragino taupant organizacijos
lėšas skaityti elektroninį žurnalo va-

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

riantą. „Vy ties” žurnalo redakcija iš se-
selių kazimieriečių motiniškų namų
buvo per kelta į Šv. Pijaus X parapijos
patalpas, Stickney, IL, kur klebonauja
šios organizacijos Švč. Mergelės Ma-
rijos Šiluvoje fondo pirmininkas kun.
Antanas Markus. 

96-osios kuopos narys Alex Flet-
 cher papasakojo apie pasirengimą 104-
ajam metiniam suvažiavimui. Jis vyks
2017 m. liepos 28–30 d. Dayton, OH. Bus
pasinaudota „Holiday Inn”  viešbučiu
Fairborn, OH. Suvažia vi mą globos 96
kuopa, vadovaujama Michael Petkus.
Suvažiavimo ruoša vyksta sėkmingai.

Apie Lietuvos vyčių archyvo būk-
 lę papasakojo archyvarė Norma Pet-
 kus. Buvo pranešta, kad internete ad-
resu: http://ecommons. udayton.edu/
finding aid/97/ jau galima rasti infor-
macijos (finding aids) apie Lietuvos vy-
čių organizacijos istoriją. Jei organi-
zacijos nariai, kuopos ar apygardos turi
dokumentų, informacinės medžiagos,
nuotraukų ir t. t., gali siųsti Normai
Petkus, kuri įvertins, ar medžiaga yra
verta saugoti archyve.

Buvo diskutuojama apie galimybę
rašyti Lietuvos vyčių istoriją nuo or-
ganizacijos gyvavimo 75-mečio (1988
m.) iki šimtmečio (2013 m.). Šis laiko-
tarpis yra ypač svarbus, nes tuo metu
buvo rašomi laiškai JAV kongresme-
nams bei JAV prezidentui dėl Lietuvos
valstybės atkūrimo, laisvės ir nepri-
klausomybės. Taip pat tais lai  kais
buvo įsteigtas padalinys „Aid to Lit-
huania, Inc.” (Pagalba Lietu vai), kuris
į Lietuvą siuntė medikamentų, vaistų,
kompiuterių, ligoni nės lovų, staliukų,
rentgeno aparatū ros ir t. t. Šį projektą
pradėjo garbės narė Bernice Aviza.
Buvo nuspręsta, kad Susan Binkis pa-
dės rūpintis, kad ši istorijos atkarpa
būtų užfiksuota. 

Bus patikslintas Lietuvos vyčių
statutas, jį į lietuvių kalbą sutiko iš-

Lietuvos vyčių centro valdybos rudens posėdis
Dalis Lietuvos Vyčių centro valdybos ir 19-tos kuopos nariai. R. Švobienės nuotr.

piligriminėje kelionėje į Wa shington,
D.C. kartu su visa lietuvių visuomene
švęsti istorinį įvykį ir ypatingą šven-
tę – Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios
Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasi dėji mo bazilikoje šven-
tinimo 50-čio jubiliejų, tikrai nesigai-
lėjo. Atvyko la bai daug maldininkų iš
visų JAV valstijų bei Kanados. Padėkos
šv. Mišios, giesmės, muzika kėlė visų
dalyvių širdis į dangų. Ruošimo ko-
mitetas atliko milžinišką darbą organi -
zuojant šį ypatingą jubiliejų. Visiems
liko gražiausi atsiminimai. Džiaugia-
mės, kad ir Lietuvos vyčiai prisidėjo
prie šios istorinės šventės! 

Toliau buvo aptarti einamieji rei-
 kalai, vyko diskusijos, svarstymai,
buvo priimti nutarimai. Posėdis baig-
tas malda, kurią vedė Lietuvos vyčių
organizacijos garbės narys dr. prel. J.
Anderlonis.

Dalyvavome šv. Mišiose, kurios
vy ko naujai restauruotoje Šv. Elžbie tos
bažnyčioje, jas koncelebravo parapijos
klebonas kun. Dale DeNino ir Lietuvos
vyčių garbės narys prel. J. Anderlonis. 

Po Mišių Lietuvos vyčių centro val-
dyba ir 19-osios kuopos nariai vaka-
rieniavo ir maloniai bendravo vieti-
niame restorane.

Kitas centro valdybos posėdis nu-
matytas surengti 2017 m. balandžio 1 d.,
šeštadienį, „Hampton Inn” vieš bu tyje,
Kearny, New Jersey. Posėdį globos 90-
oji kuopa, kuriai pirminin kauja garbės
narė Elena Nakrosis.

 versti seselė kazimierietė Johanna
Shainauskas. 

Buvo šiek tiek laiko skirta dis ku-
 sijai apie ateinančius posėdžius ir ga-
 limybę tiems centro valdybos nariams,
kurie negali nuvažiuoti į posė džius, da-
lyvauti „tele-conferencing” būdu. Gar-
bės narys Robert A. Mar tin, Jr sutiko
sukaupti informacijos apie tokią gali-
mybę.

Tie centro valdybos nariai bei kuo-
pų ir apygardų nariai, kurie dalyvavo

Remkime 
Draugo fondą

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

www.draugofondas.org
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lIeTUvA  IR PASAUlIS

Seimui pateikė kandidatą į premjerus 
Vilnius (ELTA) – Kitą sa-

vaitę, lapkričio 22 d., Seimas ke-
tina svarstyti ir balsavimu ap-
sispręsti dėl Prezidentės Dalios
Grybauskaitės Seimui prista-
tytos Sauliaus Skvernelio kan-
didatūros į ministro pirminin-
ko postą. 

Pagal Konstituciją, prem-
jerą skiria Prezidentas Seimo
pritarimu.

Sulaukęs Seimo pritarimo
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas į ministrus
pirmininkus S. Skvernelis ke-
tina pradėti susitikimus su ga-
limais pretendentais į ministrų
postus.

Kandidatų į ministrus pa-
vardes jis atsisakė nurodyti.
,,Iki antradienio – tikrai ne”, –
sakė S. Skvernelis. Jis pažy-
mėjo, kad gerai sekasi formuoti ko-
mandą ir yra kandidatai į visus mi-
nistrų postus. 

S. Skvernelis norėtų, kad būsi-

moji Vyriausybė, kuri dirbs ketverius
metus, būtų laikoma ir vertinama kaip
veržli, moderni, skaidri, neskanda-
linga Vyriausybė.

Rusija pasitraukė iš TB teismo  

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Sei-
mas tvirtai remia Ukrainos suvereni-
tetą, nepriklausomybę, teritorijos vien-
tisumą ir ragina Europos Sąjungos
(ES) valstybes nares pratęsti sankcijas
Rusijos Federacijai tol, kol bus visiškai
įgyvendinti Minsko susitarimai. Tai
deklaruojama Seimo priimtoje rezo-
liucijoje. Joje pabrėžiama, kad esminė
sąlyga atkurti taiką ir stabilumą ryti-
nėje Ukrainos dalyje yra visiškas
Minsko susitarimų įgyvendinimas,
pirmiausia užtikrinant realias pa-
liaubas ir nevalstybinių pajėgų išve-
dimą iš Ukrainos teritorijos. Taip pat
pripažįstama, kad bet kokie bandymai
šiuo metu švelninti ar panaikinti sank-
cijas Rusijos Federacijai paskatintų ag-
resyvią Rusijos politiką ir padidintų

grėsmę Ukrainos, Lietuvos ir visos
Europos saugumui.

Seimas pakvietė ES kaip galima
greičiau nustatyti bevizį režimą Uk-
rainai ir Gruzijai ir skatina Ukrainą
ryžtingai kovoti su korupcija, tęsti
demokratijos plėtros, teisinės valstybės
kūrimo ir kitas šaliai modernizuoti bū-
tinas reformas.

2016 m. gruodžio 15–16 dienomis
vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje
bus keliamas sankcijų Rusijai pratę-
simo klausimas. Seimo priimtame do-
kumente pabrėžiama Ukrainos ir kitų
ES Rytų partnerystės programoje da-
lyvaujančių valstybių strateginė svar-
ba ES ir poreikis užtikrinti šios prog-
ramos tęstinumą, stiprinimą ir toles-
nį įgyvendinimą.

Ragina pratęsti sankcijas Rusijai

Vilnius (www.alkas.lt) – Lapkričio
16 d. posėdyje Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisija (LRTK) priėmė spren-
dimą 3 mėn. sustabdyti televizijos
programos „RTR Planeta” retranslia-
vimą Lietuvos Respublikos teritorijo-
je dėl šioje programoje besikartojančių
Europos Sąjungos (ES) Audiovizuali-
nės žiniasklaidos paslaugų direkty-
vos ir LR visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimų.

LRTK bei nepriklausomi eksper-
tai nustatė, kad 2016 m. spalio 16 d. te-
levizijos programoje  „RTR Planeta”
paskelbta informacija jau trečią kartą
per nepilnus metus pažeidė minėtus

teisės aktus – laidoje „Dvikova. Vla-
dimiro Solovjovo programa” buvo
kurstomas karas, nesantaika ir tauti-
nė neapykanta. Todėl, atlikusi Europos
Sąjungos teisėje nustatytas procedū-
ras, LRTK pritaikė numatytas sank-
cijas ir laikinai sustabdė jos laisvą
priėmimą.

Švedijos Karalystės jurisdikcijai
priklausančios Rusijos Federacijoje
gaminamos programos ar atskirų lai-
dų retransliavimą Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje LRTK buvo laikinai su-
stabdžiusi ir anksčiau dėl jose sklei-
džiamos įstatymais draudžiamos in-
formacijos.

Sustabdytas rusiškos televizijos retransliavimas

Vilnius (ELTA) – Vilniečiai ori-
ginaliai penktadienį pasveikino kai-
mynus latvius Nepriklausomybės die-
nos proga – Latvių gatvę papuošė už-
rašu latvių kalba – Latviešu iela. 

Vilniaus meras Remigijus Šimašius
vilniečių vardu sveikino artimiausius
kaimynus ir latvius visame pasaulyje
Nepriklausomybės dienos proga.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos lat-
vių visuomeninių organizacijų koor-
dinacinės tarybos pirmininkė Gunta
Rone priminė, kad po dvejų metų švę-
sime jau 100 metų, kaip susikūrė Lat-

vijos valstybė: „Vilniuje gyvena apie
500 latvių, čia kuriasi lietuvių ir latvių
šeimos, auga jaunoji karta – baltų vai-
kai. Vilniuje labai aktyviai jau beveik
tris dešimtmečius veikia Vilniaus lat-
vių draugija. Kartu su lietuviais da-
lyvavome mitinguose už laisvę, drau-
ge puoselėjome nepriklausomą gražų
Vilnių – savo namus.”

Prieš daugiau, nei metus Užupyje,
Paupio gatvės sienoje, buvo atidengta
Konstitucija latvių kalba. Tuomet buvo
pažymėtas Latvijos pirmininkavimas
Europos Sąjungos Tarybai.

Latviai šventė Nepriklausomybės dieną

Berlynas (ELTA) – Kaden-
ciją baigiantis JAV prezidentas
Barack Obama penktadienį pa-
skutinį kartą susitiko su pen-
kių Europos šalių lyderiais. Su-
sitikime Berlyne buvo kalbama
apie jo įpėdinį Donald Trump ir
šio kursą, taip pat apie elgesį su
Rusija bei padėtį Sirijoje.

Pokalbiuose dalyvavo Vo-
kietijos kanclerė Angela Mer-
kel, Didžiosios Britanijos prem-
jerė Theresa May, Prancūzijos
prezidentas Francois Hollande
ir Italijos bei Ispanijos premjerai Ma-
riano Rajoy ir Matteo Renzi.

Po D. Trump pergalės prezidento
rinkimuose Europoje ir JAV vyrauja
susirūpinimas dėl tarptautinių sutar-
čių, pavyzdžiui, Paryžiaus klimato su-
sitarimo ar branduolinio sandorio su
Iranu tolesnio gyvavimo. Aukščiausio
lygio susitikime galėjo būti kalbama ir

apie bendrą kovą su islamo terorizmu
bei „Brexit” referendumą Didžiojoje
Britanijoje.

Vidudienį B. Obama baigė savo at-
sisveikinimo vizitą Berlyne ir išvyko
į Peru, kur dalyvaus Azijos ir Ramio-
jo vandenyno šalių ekonominio ben-
dradarbiavimo (APEC) viršūnių susi-
tikime.

B. Obama susitiko su Europos šalių lyderiais

Washingtonas (ELTA) – Califor-
nijos senatorė Barbara Boxer pateikė
įstatymo projektą dėl prezidentą ren-
kančios Rinkikų kolegijos panaikini-
mo. Ji argumentavo, kad esant dabar-
tinei sistemai pralaimėti gali kandi-
datas, gavęs daugiau rinkėjų balsų už
konkurentą.

Tai prie modernios visuomenės
nederanti pasenusi, nedemokratiška
sistema, kuri nedelsiant turi būti pa-
keista, sakė B. Boxer. Kiekvienas JAV
pilietis esą turi turėti garantiją, kad jo

balsas yra svarbus.
Iš tikrųjų lapkričio 8-ąją vyku-

siuose JAV prezidento rinkimuose de-
mokratų kandidatė Hillary Clinton
gavo beveik 800 000 rinkėjų balsų dau-
giau nei respublikonas Donald Trump,
kuris aiškiai pirmauja Rinkikų kole-
gijoje.

Daugiau kaip 4,3 mln. žmonių in-
terneto svetainėje „change.org” pasi-
rašė peticiją, kurioje rinkikai ragina-
mi per balsavimą gruodžio 19-ąją bal-
suoti už H. Clinton.

JAV siūlo panaikinti Rinkikų kolegiją

Varšuva (BNS) – Lenkijos užsie-
nio reikalų ministras Witold Waszc-
zykowski pareikalavo, kad Rusija per-
duotų 2010 metais katastrofą patyrusio
jos prezidentinio lėktuvo liekanas.

Tuometinis Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski ir jo žmona Maria
buvo tarp 96 žmonių, daugiausia aukš-
to rango Lenkijos pareigūnų, žuvu-
sių per lėktuvo katastrofą prie Smo-
lensko Rusijos vakaruose.

Varšuva ne kartą prašė Maskvos
perduoti jai lėktuvo liekanas ir vadi-
namąsias juodąsias dėžes, tačiau Ru-

sija atsisako tai padaryti.
Lėktuvo liekanos ne tik turi sim-

bolinę prasmę Varšuvai, bet kartu
yra svarbus įkaltis, kuris galėtų pa-
dėti atskleisti šios katastrofos prie-
žastis.

Šią savaitę Lenkijoje pradėta bu-
vusio valstybės vadovo palaikų eks-
humacija. Prokurorai nori patikrinti,
ar palaikai buvo teisingai identifi-
kuoti, ir ieškoti sprogmenų arba de-
gimo pėdsakų, nes kai kurių tyrėjo
nuomone, prieš lėktuvo katastrofą
jame galėjo kilti gaisras.

Lenkija prašo sugrąžinti lėktuvo liekanas

Stokholm (BNS) – JAV bardas
Bob Dylan gruodį neatvyks atsiimti
jam paskirtos Nobelio literatūros pre-
mijos per įteikimo iškilmes, nes turi
„kitų įsipareigojimų”, pranešė Švedi-
jos akademija.

75-erių metų amerikietis šių metų
laureatu paskelbtas spalio 13 dieną, ta-
čiau vienas premiją teikiančios Švedi-

jos akademijos narys po savaitės pasi-
skundė, kad amerikietis neatsiliepė nė
į vieną iš daugybės telefono skambučių.

Akademijos narys, švedų rašytojas
Per Wastberg, B. Dylan pavadino ne-
mandagiu ir arogantišku. Jo teigimu,
anksčiau niekada nėra buvę, kad aka-
demija nežinotų, ar laimėtojas atsiims
apdovanojimą.

B. Dylan nesivargins atsiimti premiją

B. Obama ir A. Merkel.                        EPA-ELTA nuotr.

Maskva („Draugo” info) – Maskva
paskelbė oficialiai atšaukianti savo
parašą po sutartimi, kuria buvo įkur-
tas Tarptautinis Baudžiamasis Tei-
smas (TBT), ir pareiškė, kad ši insti-
tucija nepateisino tarptautinės ben-
druomenės lūkesčių.

2000 metais Rusija pasirašė Ro-
mos sutartį, tapusią pirmojo pasauly-
je nuolatinio karo nusikaltimų teismo
statutu, tačiau neratifikavo šio doku-
mento.

Maskva nurodė, kad ji nepaten-
kinta tuo, kaip TBT traktuoja bylą dėl
trumpo Rusijos karo su Gruzija 2008-ai-
siais. Pasak jos, TBT ignoruoja Tbilisio

vykdytą agresiją prieš civilius gyven-
tojus Pietų Osetijoje – nuo Gruzijos at-
skilusiame separatistiniame regione,
kurį remia Rusija.

TBT šiuo metu atlieka pirminį ty-
rimą dėl įtariamų nusikaltimų Ukrai-
noje per gatvių protestus 2013-ųjų pa-
baigoje ir įvykių 2014-ųjų vasarį, taip
pat dėl Krymo aneksijos ir lėktuvo
MH17 numušimo virš Ukrainos rytų.

Vakarų valstybių lyderiai taip pat
kaltina Maskvą karo nusikaltimais
Sirijoje, kur rusų aviacija padeda Pre-
zidento Bashar al-Assad vyriausybei,
bombarduoja Alepo miestą, puola su-
kilėlius.

Kalba kandidatas  į premjerus S. Skvernelis.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Baigiantis Gailestingumo jubilie jiniams metams,
lapkričio 6 dieną  po vakarinių šv. Mišių Kauno Kris-
 taus Prisikėlimo bazilikos konferen cijų salėje įvyko
Šiaulių vyskupo Eugeni jaus Bartulio 2017 metų ka-
lendoriaus  pristatymas.

Pradžioje kiek žvilgterėkime į vys kupo asme-
nybę, jo nueitą gyvenimo kelią. Gimė daugia-
vaikėje šeimoje, 1968 metais baigė tuomet va-

dintą  Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą, dabar turinčią
Šančių mokyklos-daugiafunkcinio centro vardą.
Dvejus metus  praleido sovietinėje kariuomenėje, ku-
rioje stengėsi brandinti jau mo kyk liniame suole
praktikuotą foto grafijos meną. Jausdamas savo pa-
 šau kimą dvasiniam gyvenimui, pen kerius metus stu-
dijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1976 metais
įšventintas į kunigus. Dešimt metų vikaravo  įvai rio-
se Lietuvos vietose. Paskutinė jo, kaip vikaro pa-
reigybė, buvo susijusi su Kauno arkikatedra bazili-
ka. Trejus metus klebonavo Deltuvos ir Bukonių pa-
rapijose. Visur skleisda mas didelę meilę ir gyvojo ti-
kėjimo žodį, pasižymėjo dideliu stropumu, darbš-
tumu ir atidumu žmonėms. Stengėsi ne tik  gražin-
ti savo tarnystės vietų bažnyčias, bet savo atlieka mų
kilnių darbų pavyzdžiu  stiprinti ir pačios Bažnyčios
dvasinius pamatus. Atgimstant Lietuvai, lankantys
Kauno katedrą žmonės labai nudžiugo, kad jų my-
limas kunigas Euge ni jus 1989 metais  vėl sugrįžo  į
šią šventovę. Grįžo jau atlikti aukštesnes – Katedros
administratoriaus  ir Kau no arkivyskupijos kurijos
kanclerio pareigas. 1995 metais tapo Kauno Kristaus
Prisikėlimo parapijos klebonu, kaip jam įprasta, stro-
piai rūpi nosi bažnyčios atstatymo darbais, dėstė Kau-
no kunigų seminarijoje, buvo joje studijuojančių klie-
rikų dvasios vadovas. Čia  buvo pastebėtas ne tik ad-
ministracinis, bet ir jo pedago ginis talentas – 1996 me-
tais paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų semi-
narijos rektoriumi.   

Su kunigu Eugenijum Bartuliu  susipažinau, kai
jis kunigavo Kauno arkikatedroje bazilikoje. Su
jaunimo būreliu teko būti ir Deltuvoje. Tada kiek ne-
tikėtas susitikimas įvyko  miestelio Švč. Trejybės
bažnyčioje: jos klebonas E. Bartulis, užlipęs ant pa-
stolių, pats  apsitaškęs dažais,  rest au ravo šoninį  al-
torių, gražino  šventovę. Paskui įvyko nuoširdus po-
kal bis. Kalbėjomės apie bažnyčios ir  miestelio is-
toriją, prisiminėme čia bu vusius knygnešius, Lie-
tuvos kariuo menės artilerijos pradžią. (2013 metais
ant Deltuvos senosios klebonijos pastato atidengta
atminimo lenta, kurioje įamžintas pirmasis Lietu-
vos kariuomenės artilerijos šūvis 1919 m., kovojant
su  įsiveržusia į Lietuvą bolševikų kariuomene.)  

Vadovaujami  kunigo Eugenijaus Bartulio, da-

Kūrybinio polėkio vyskupas

lyvavome išskleidę savo Trispalvę ir tarptautiniame
beveik šimto kilometrų tris dienas trukusia me pi-
ligriminiame žygyje iš Pary žiaus Dievo Motinos ka-
tedros į Chartres miesto Katedrą. Joje saugoma pasau -
lio krikščionims brangi relikvija: Dievo Motinos – Švč.
Mer gelės Ma rijos  apsiaustas. Chartres katedra – tai
vienas didingiausių religi nių statinių Europoje. Šven-
tovė dėl skulptū rų ir vitražų gausos vadinama Pran-
 cūzijos akropoliu. Šios ne lengvos ke lionės metu ma-
tėme savo vadovo spinduliuojančią energiją,  jutome
jo atidumą, draugišką paprastumą bei nuoširdumą.

1997 metų gegužės 28 d. kunigas Eugenijus Bar-
tulis nominuotas vys kupu. Birželio 29 dieną jo kon-
sekraciją  sveikino  tikinčiųjų  prisirinkusi pilnutėlė
Kauno arkikatedra bazilika.  Naujasis vyskupas
buvo paskirtas pirmuoju popiežiaus Jono Pau liaus
II naujai įsteigtos Šiaulių vys kupijos vyskupu. Savo
vyskupiškame  herbe įsirašė: Gaudete semper in Do-
mino. Tai reikštų, kad visuomet reikia džiaugtis Vieš-
pačiu. Šiais žo džiais vyskupas Eugenijus Bartulis ir
vadovaujasi savo dvasinio gyvenimo kelyje. Matant
jo prakilnius darbus, jo nuoširdaus paprastumo už-
kre čiančią šypseną ne veltui dažnas jį vadina džiaugs-
mo vyskupu, skleidžiančiu savo širdies gerumo
šviesą ir besidžiaugiantį kitų teikiama  šviesa.  

Šiauliuose vyskupas atnaujino savo buveinės
šventovę – Katedrą. Katedrą jis stengiasi statyti ir
mieste gyvenančių žmonių širdyse. Jo inicia tyva

įkurti vyskupijos Jaunimo, Ka techetikos ir Šeimos
centrai, su mal da bei giesmėmis rengiami pės čio mis
piligriminiai žygiai į Kryžių kal ną, į Tytuvėnus ir Ši-
luvą. Vyskupo Euge nijaus Bartulio aktyvi veikla reiš-
kėsi jam būnant ir Lietuvos karo pajėgų ordinaru.
1999 metais vyskupas išrinktas Lietuvos Vyskupų
Kon ferencijos nuolatinės tarybos nariu, palaiko
glaudų ryšį su Šiaulių universitetu. Jo pastangomis
universitete įteisinta kapeliono pareigybė, pradėta
dėstyti nauja disciplina – meninis ugdymas ir tiky-
ba. Univer siteto senatas, įvertinęs vyskupo nuopel-
nus, 2015 metais suteikė jam Šiaulių universiteto gar-
bės daktaro vardą. Nuo 2007 metų jis yra ir Šiaulių
miesto Garbės pilietis.

Nepaisant didelio pareigų krū vio, vyskupas Eu-
genijus Bartulis nuolat bendrauja su žmonėmis,
mėgsta keliones, sportą, fotografiją. Jis nuo 2007 metų
leidžia teminius krikščioniškos krypties savo dary-
tų nuotraukų kalendorius, reikalaujančius  turėti ne
tik meninį skonį, vidinį intelektualumą, bet ir lei-
dybinę nuovoką.  Šias savybes jis tikrai turi. Pirmasis
jo kalendorius vadinosi „Kryžiai Europos kalnuose”.
2017 metų kalendorius pavadintas „Išganytojo re-
likvijos”. Šis pavadinimas ir nusako jo turinį, kurį
paryškina prie nuotraukų pridėtos evangelistų Jono,
Luko, Morkaus ir Mato rašinių citatos. Kalendoriaus
viršelį puošia Išganytojo veido relikvijos, saugo-
mos Italijos Švč. Veido bazilikoje, nuotrauka, tarsi
prabildama į mus: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiek-
vienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per
am žius. Tai skarelė su Jėzaus atspaudu, atsiradusiu
Kristaus prisikėlimo metu, jam gulint kape. Ši nuo-
trauka padidinta lapkričio mėnesio kalendoriaus
lape, cituojant evangelisto Jono evangelijos 20-ojo
skirsnio ištrauką:

Kalendoriuje pateiktos Turino drobulės,  Šven-
tosios Taurės, kurią kan čios išvakarėse savo ran kose
lai kęs Išganytojas, Vinies, kuria prie kryžiaus buvo
prikaltas Jėzus (pasak IV a. rašiusių autorių, šv. Ele-
 na radusi ne tik kryžiaus liekanas, bet ir vinis, ku-
riomis prie kryžiaus buvo prikaltas Jėzus) bei kitos
Išga nytojo išlikusių istorinių relikvijų nuotraukos.
Jos yra padarytos labai subtiliai, su didele meile.
Daug kam šios išlikusios Kristaus relikvijos nebuvo
žinomos, dabar jos ne vienam  pra plės pažintinį aki-
ratį, gal ir su stiprins  patį  tikėjimą. Kalendo riaus ver-
tę taip pat didina jame pateiktos oficialios valstybi-
nės ir religinės šventės, Bažnyčioje minimos įsi-
mintinos dienos, su šventaisiais  susiję vardadieniai.
Būtų gera, kad  kitame  kalendoriuje rastume pažy-
mėtus  nors svarbiausius ir tautinius vardus. Pvz.,
Vytautas susijęs ir su Lie tuvos krikštu, jo motina Bi-
rutė – tautinė legenda... Rugsėjo 8-oji turėtų žymėti
ne tik Švč. M. Marijos gimimo, bet ir Vytauto Didžiojo
karūnavimo bei Padėkos dieną (1991 m. rug sėjo 8 d.
Šiluvoje kardinolas Vincen tas Sladkevičius ir LR Sei-
mo pirmi ninkas Vytautas Landsbergis, dėkodami
Dievui už Lietuvos laisvę,   pasi rašė Lietuvos paau-
kojimo Švč. Mer gelei Marijai aktą). Gal turėtų būti
pažymėtos ir Laisvės gynėjų (sausio 13), Gedulo ir vil-
ties (birželio 14), Juodojo kaspino ir Baltijos kelio
(rugpjūčio 23), Konstitucijos (spalio 25) bei Lietuvos
kariuomenės (lapkričio 23) dienos. Žinoma, tai tik pa-
geidavimo pastabėlės, jokiu būdu nesumenkinančios
šio kalendoriaus aktualumo bei kokybės.                       

Norinčių susitikti su vyskupu, pristatančiu
savo naująjį kalendorių,   pri sirinko pilnutėlė Kau-
no Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salė.
Kalendoriaus autorius vyskupas Eugenijus Bartulis
kalbėjo apie šio  leidinio su ma nymo aplinkybes, apie
jo turinį, pasidžiaugė čia atėjusių žmonių gau sa,
kvietė atnaujinti savo širdis, kad visi galėtume
džiaugtis būdami Kris taus vaikai. Susirinkusiems
savo giesmėmis ir poezijos posmais  prabilo Kauno
sakralinės muzikos mokyklos įkūrėjos, žinomos
chorvedės ir pedagogės Nijolės Jautakienės iš savo
buvusių mokinių  naujai suburtas vokalinis an-
samblis „Pastoralė”, ra dęs prieglobstį  šios bazilikos
erdvėje.  

Šis susitikimas buvo lyg dvasinio pakylėjimo ir
krikščioniškos vienybės šventė. Baigiantis jai, vys-
kupas palaiminęs visus, palinkėjo ir Dievo laiminamų
2017 metų. O mes Jo Ekscelencijai vyskupui Eugeni-
jui Bartuliui taip pat linkime Dievo pa laimos, kuo ge-
riausios sveikatos, daug gražių tolimesnių kūrybinių
darbų, puošiant Lietuvą dvasinio atgimimo žiedais. 

Šiaulių vyskupo Eugeni jaus Bartulio 2017 m. kalendo-
rius, skirtas Išganytojo relikvijoms.

Švenčiausiojo veido atvaizdas, esantis Švč. Veido bazilikoje, Manopele, Italijoje, pasirinktas kalendoriaus viršeliui.
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8. Lou Rymkus. Jis šešerius metus
rungtyniavo NFL pirmenybėse ir per
tokį trumpą laiką suspėjo iškovoti
čempiono titulą bei 4 kartus žaisti
„Pro Bowl” rungtynėse. Žaidėjo kar-
jerą baigęs gynėjas netrukus ėmėsi tre-
nerio darbo ir pasiekė skambių per-
galių – 1970 m. jo treniruojami Balti-
morės „Colts” futbolininkai tapo NFL
čempionais.

7. John Laurinaitis. Skirtingai nei
kiti šiame sąraše esantys lietuvių kil-
mės amerikiečiai, jis labiau pasi žymėjo
ne kaip sportininkas, o ame rikietiškų
imtynių organizacijos (WWE) dar-
buotojas. 2011 m. jis užėmė vieną svar-
biausių WWE postų – tapo generaliniu
vadybininku. Šią poziciją jis išlaikė iki
2012 m., kol buvo atleistas. Nepaisant
to, vos per vienerius metus generalinio
vadybininko poste jis gausybę kartų
pasirodė televizijos ekranuose ir spė-
jo tapti ryškia asmenybe amerikietiš-
kų imtynių pasaulyje.

6. Jack Sharkey (Juozas Žu kauskas).
New Yorke gimęs J. Žukauskas prieš
Antrąjį pasaulinį karą tapo vienu iš pa-
jėgiausių JAV boksininkų. Jacko Shar-
key slapyvardį pasirinkęs sportininkas
sunkiasvorių kategorijoje iškovojo 38
pergales (13 nokautais), patyrė 14 pra-
 laimėjimų ir 3 kovas baigė lygiosio mis.
J. Žukauskas 1930 m. pirmą kar tą ko-
vojo dėl NYSAC ir NBA organizacijų
čempiono diržų. New Yorko „Yankees”
stadione vykusią kovą tarp jo ir vo-
kiečio Max Schmeling stebėjo beveik 80
tūkst. žmonių. Tąkart J. Žukauskas
buvo diskvalifi kuotas už smūgį že-
miau juostos, bet praėjus dvejiems
metams legendinėje „Madison Square
Garden” arenoje lietuvių kilmės ame-
rikietis atsirevanšavo M. Schmeling ir
apsijuosė NYSAC bei NBA čempiono
diržais. Karjerą J. Žukauskas baigė
1936 m., o 1994 m. jis buvo įtrauktas į
bokso šlo vės muziejų. 

5. Rick  Barry. Lietuviško, airiško,
angliško ir prancūziško kraujo turin-
tis R. Barry NBA lygoje žaidė net 15
metų (1965–1980 m.) ir pasižymėjo fan-
tastišku žaidimu puolime. Lengvojo
puolėjo pozicijoje rungtyniavęs 201
cm ūgio R. Barry yra vienintelis krep-
šininkas istorijoje, kuris tapo rezulta-
tyviausiu sezono žaidėju NBA, NCAA
ir ABA pirmenybėse. R. Barry 1975 m.
su Oklando „Golden State Warriors”
tapo NBA čempionu ir buvo išrinktas
geriausiu finalo serijos žaidėju. Puo-
lėjas 8 kartus buvo renkamas į „Visų
žvaigž džių” rungtynes. Jis 15 kartų per
NBA rungtynes pelnė po 50 ir daugiau
taškų, o 1974 m. į „Trail Blazers” krep-
šį įmetė net 64 taškus.

4. Mariel Žagunis. Ji yra viena ge-
riausių pastarųjų metų pasaulio fech-
tuotojų. Pirmąjį olimpinį auksą ji iš-
kovojo dar 2004 m. Atėnuose, o šį lai-
mėjimą pakartojo 2008 m. Pekine. Kar-
do rungtyje kovojanti M. Žagunis yra
keturiskart pasaulio čempionė. Pa-
saulio reitinge ji ne kartą buvo pirmoje
pozicijoje. Sportininkės svarbą JAV
sportui geriausiai atspindi faktas, kad
būtent ji 2012 m. Londono olimpinių
žaidynių atidarymo iškilmėse nešė
JAV vėliavą.

3. Vitas Gerulaitis.
Legendinis žaidėjas
tiek teniso korte, tiek
už jo ribų. Ryškiausią
karjeros pergalę pa-
siekė 1977 m., laimė-
jęs „Didžiojo kirčio”
serijos „Australian
Open” turnyrą. Dar
du sykius (kartą „US
Open” ir kartą
„French Open”) žai-
dė tokio rango turny-
rų finaluose. Ge riau-
 sių pasaulio tenisi-
ninkų reitinge 1978
m. pakilo iki trečios
vietos.

2. Dick Butkus. 1965–1973 m. Čika-
gos „Bears” klube žaidęs D. But kus pa-
liko ryškų pėdsaką amerikietiško fut-
bolo istorijoje. Pirmajame raunde tre-
čiuoju šaukimu pasirinktas vidurio
gynėjas netrukus tapo vienu iš „Bears”
lyderių ir jau pirmajame sezone buvo
išrinktas į geriausių lygos žaidėjų
rungtynes „Pro Bowl”. Šiose rungty-

nėse jis žaidė aštuonerius metus iš ei-
lės, 6 kartus buvo renkamas į pirmąją
„All-Pro” komandą ir 2 sykius buvo pri-
pažintas geriausiai besiginančiu NFL
žaidėju. Oficialus NFL puslapis D. But-
kui skyrė 10-tą vietą geriausių visų lai-
kų šios lygos žaidėjų reitinge. 1979 m.
jis buvo išrinktas į amerikietiško fut-
bolo šlovės muziejų.

1. Johnny Unitas (Jonas Jonaitis).
Net 18 metų NFL pirmenybėse pralei-
dęs J. Unitas savo karjeros piko metu
buvo laikomas vienu geriausių lygos
įžaidėjų. J. Unito laimėjimai tiesiog pri-
bloškia – jis keturis kartus buvo ren-
kamas naudingiausiu NFL žaidėju,
laimėjo keturis NFL čempionų titulus,
net 10 kartų žaidė „Pro Bowl” rungty-

nėse ir 5 kartus buvo renkamas į „All-
Pro” pirmąją komandą. 1979 m. jis
buvo išrinktas į amerikietiško futbolo
šlovės muziejų. „The Sporting News”
J. Unitą išrinko geriausiu visų laikų
NFL įžaidėjų, o ESPN lietuvių kilmės
amerikiečiui skyrė 32-ą poziciją tarp 50
geriausių XX a. pasaulio sportinin-
kų.

***

***

***

***

***

***

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Garsiausių JAV lietuvių  
sportininkų dešimtukas

Sudėtinga Lietuvos politinė pa dėtis praėjusio amžiaus pradžioje pri-
vertė ne vieną mūsų šalies gyventoją emigruoti į užsienio šalis, iš ku-
 rių didelė dalis išvyko į Jungtines Ame rikos Valstijas. Jose gimė, augo

ir sporto aukštumų pasiekė ne vienas lietuviško kraujo turintis asmuo.
Jūsų dėmesiui pateikiame dešimtuką ryškiausių lietuvių kilmės JAV

sporto asmenybių. 
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Lietuvė Agnė Sereikaitė Salt Lake City
pasibaigusio antrojo pa saulio greitojo
čiuožimo trumpuoju taku taurės etapo
moterų varžybose 1 500 m atkarpoje
užėmė 20-ąją vietą.

Antrajame pusfinalio čiuožime
lietuvė finišavo per 2 min.
25,673 sek. ir liko paskutinė,

septinta. Etapo nugalėtoja tapo korė-
jietė Čoi Mindzeong (Choi Minjeong).
Šioje rungtyje varžėsi 42 čiuožėjos.

500 m atkarpoje A. Sereikaitė už-
ėmė 32-ąją vietą. Paguodos varžybų
antrajame čiuožime  ji buvo trečia ir
nepateko į ketvirtfinalį.

Trečiasis pasaulio taurės etapas
vyks gruodžio 9–11 dienomis Kini-
 joje.  

ALTL čempionate – pirmoji „Pilėnų” pergalė
Lapkričio 13 d. Amerikos lietuvių tink-
linio lygos (ALTL) 11-ajame sezone su-
žaistos IV rato rungtynės. Pagaliau pir-
mąją pergalę po trijų iš eilės nesėkmių
iškovojo čempionų vardą ginanti „At-
lantic Express” komanda. Turnyrinės
lentelės kai my nų dvikovoje priešpas-
kutinėje šešių komandų turnyrinės len-
telės vietoje žingsniuojantys „Atlantic
Ex press” vyrai rezultatu 2:1 (25:21,
25:17, 17:25) nugalėjo paskutinėje vie-
toje esančią „Nemuno” komandą.

Ir toliau nesustabdomai ALTL čem-
pionate rungtyniauja „Panevė žio”
tinklininkai. Ketvirtą pergalę iš

eilės jie iškovojo rungtyniaudami su se-
nais varžovais – „Gubernijos” spor ti-
ninkais, kuriuos nugalėjo rezultatu

Pasaulio fitneso čempionate lietuvės iškovojo 
du medalius Balstogėje

Lenkijoje, vykusiame pasaulio fitneso
čempionate Lietuvos sporti ninkės iš-
kovojo du apdovanojimus.

Moterų kūno fitneso ūgio ka-
tegorijoje iki 158 cm bronzos
medalį iškovojo Daiva Žu-

vaitienė. Finale ji turėjo pripažinti tik
pasaulio čempione tapusios ispanės
Evos Berenguer ir sidabrą pelniusios
lenkės Sylwia Taczala pranašumą.
Šioje kategorijoje varžėsi 13 sporti-
ninkių.

Dvi lietuvės pateko į moterų kūno
fitneso ūgio kategorijos iki 163 cm (19

dalyvių) penketuką. Marta Alešiūnai-
tė iškovojo bronzos medalį, o Renata
Marcinkutė užėmė penktąją poziciją.
Dar viena lietuvė Evelina Žiogienė į 15-
uką nepateko.

Šioje kategorijoje triumfavo rusė
Svetlana Fiskova, o antrąją vietą užėmė
slovakė Ela Masarykova.

Ūgio kategorijoje iki 168 cm lietu-
vė Viktorija Petraitytė užėmė septin-
tąją vietą tarp 24 dalyvių. Ūgio kate-
gorijoje virš 168 cm (25 dalyvės) Dai va
Varnelienė liko septinta, o Sonata Ili-
jonskienė – 13-ta.

Vyrų figūros varžybų ūgio kate-

gorijoje iki 170 cm per žingsnį nuo me-
dalio liko Renatas Suleimanovas. Jam
finale atiteko ketvirtoji vieta.

Linas Petraitis ir Justinas Bar-
 kus (abu – daugiau nei 178 cm) liko už
pusfinalio ribos.

Moterų bikinio varžybose lietu-
vaitės į finalus neprasibrovė. Kris tina
Narbutaitytė (iki 169 cm) užėmė de-
vintąją vietą, Viktorija Sadovskaja
(iki 166 cm) – dešimtąją, Asta Kočė naitė
(iki 172 cm) – 12-ąją, o Rasa S elemona-
vičiūtė (iki 169 cm) ir Sandra Kaz-
lauskienė (iki 160 cm) nepateko į pus-
finalį. 

NBA klubas sukilo prieš D. Trump
 Keli NBA klubai nutarė paskelbti savo-
tišką boikotą naujai išrinktam JAV pre-
zidentui verslo magnatui Donald Trump.
Jau trys NBA komandos oficialiai pra-
nešė, kad išvykų metų nesinaudos šio
„Verslo liūto” valdomais viešbučiais ir ieš-
kosis kitų vietų, kur galėtų apsistoti.

Trys komandos – Memphio
„Grizzlies”, Dallas „Mavericks”
ir Milwaukee „Bucks” ieškos

kitų vieš bučių New Yorke ir Čikagoje
ir tuo būdu sieks atsiriboti nuo skan-
dalingojo naujojo 45-ojo JAV prezi-
dento. Dar aštuonios NBA komandos ti-
kina, kad jos nekeis savo įpročių ir to-
liau naudosis tais viešbučiais, kuriais

naudojosi iki tol. 
„Bucks” komandos bendraturtis

Marc Lasry ir „Mavericks” klubo sa-
vininkas Mark Cuban palaikė de mok-
ratus ir šių metų rinkimuose fi nansiš-
kai prisidėjo prie Hillary Clinton rin-
kiminės kampanijos. Tad natūralu,
jog didelio džiaugsmo lai mėjus D.
Trump jie neparodė. Pa sibaigus rin-
kimams, kuriuose Ame rikos prezi-
dento postą ketveriems metams neti-
kėtai laimėjo D. Trump, net trys NBA
klubų treneriai aiškino, kad tai yra vie-
nas blogiausių dalykų, kurie galėjo
atsitikti JAV gyvenime. 

Homofobija, nepagarbiu elgesiu su
moterimis ir skandalingais pasi saky-
mais išgarsėjusį naująjį Pre zidentą

A. Sereikaitė varžybose JAV liko 20-ta

Agnė Sereikaitė Salt Lake City.  Seanpix nuotr.

2:1 (25:18, 25:22, 19:25).
Antrąją pergalę šiame čempiona-

te iškovojo „Pilėnų” tinklininkai, ku-
rie rezultatu 2:1 (25:16, 25:22, 23:25)
įveikė „Šiaulių” tinklininkus.

Paskutines I rato rungtynes ALTL
komandos žais gruodžio 18 d., sekma-
dienį, nuo 4 val.  p. p. Pasaulio lietuvių
centro salėje Lemonte. 

Turnyrinė lentelė (vieta, 
komanda, taškai):

1. „Panevėžys” 10
2. „Šiauliai” 7
3. „Gubernija” 7
4. „Pilėnai” 5
5. „Atlantic Express”     4
6. „Nemunas” 3

prie kryžiaus kalė ir Detroito „Pistons”
klubo vedlys Stan Van Gundy, „Golden
State Warriors” stra tegas Steves Kerr ir
San Antonio „Spurs” klubo pagrindinis
specialistas Gregg Popovich. Šis 67
metų krep šinio specialistas tiesiai švie-
siai pa reiškė, kad nėra patenkintas,
jog JAV prezidentu tapo D. Trump.

„Man tiesiog bloga. Ir ne dėl res-
publikonų pergalės, o dėl šlykštaus
tono, ksenofobiškų, homofobiš kų, ra-
sistinių ir prieš moteris nu kreiptų ko-
mentarų. Aš gyvenu šalyje, kur pusė
žmonių ignoravo visa tai, kad išrinktų
tą asmenį. Man tai  didžiausią baimę
keliantis dalykas. Tai neturi nieko
bendra su aplinka, ‘Obamacare’ prog-
rama ar kitais dalykais. Mes gyvename
šalyje, kuri ignoravo visas vertybes, ku-
rias patys skiepijame savo vaikams”, –
sakė G. Popovich.

10. Eddie Waitkus. Jį galima va dinti
daugiausiai pasiekusiu lietuvių kil-
mės beisbolininku. Pirmoje bazėje
rungtyniavęs E. Waitkus stipriausioje
JAV lygoje MLB su pertraukomis žaidė
nuo 1941 m. iki 1955 m. Nors lietuvių kil-
mės amerikiečio komandoms nepavy-
ko iškovoti skambių pergalių, tačiau
sėkmingas E. Waitkaus žaidimas neli-
ko nepastebėtas – jis 1948 m. ir 1949 m.
žaidė MLB „Visų žvaigždžių” rungty-
nėse.

Tiesa, E. Waitkaus karjerą su trik-
 dė 1949 m. įvykis Čikagos viešbutyje.
Sparčiai tobulėjęs žaidėjas buvo pa-
šautas Ruth Ann Steinhagen, kuri
buvo susižavėjusi E. Wait kumi, kol
jis žaidė Čikagos „Cubs” klube. Vėliau
jis persikėlė į Philadelphijos „Phil-
lies” ir atvyko žaisti su „Cubs”. R. A.
Steinhagen viešbučio kambaryje, ku-
riame buvo apsistojęs E. Waitkus, pa-
liko raštelį, kviesdama beisbolininką
susitikti su tariamu jo draugu. Vos at-
vykęs pas R. A. Steinhagen žaidėjas
buvo pašautas, o kulka tik per plauką
nekliudė jo širdies. Operuojamas E.
Waitkus buvo atsidūręs ant mirties
slenksčio, bet gydytojams pavyko iš-
gelbėti jo gyvybę, o R. A. Steinhagen
buvo uždaryta į psichiatrijos ligoninę.
E. Waitkus jau po 3 mėnesių grįžo į
MLB ir buvo sutiktas audringais plo-
jimais. Ši istorija įkvėpė 1984 m. su-
kurti filmą „The Natural”.

sportas.lt

9. Joe Jurevičius. Nuo 1998 m. iki
2008 m. NFL pirmenybėse žaidęs J. Ju-
revičius savo karjeros viršūnę pasiekė
2003 m., kai „Superbowl” rungtynėse
padėjo Tampos „Bucca neers” koman-
dai 48:21 nugalėti Oakland „Raiders”.
Puolėjo pozicijoje žaidęs lietuvių kil-
mės amerikietis svarbiausiose metų
rungtynėse ko mandai „atkovojo” net 78
jardus ir buvo vienas pagrindinių per-
galės kalvių. J. Jurevičius tris kartus
tapo NFC konferencijos čempionu, o
2008 m. jam atiteko „Ed Block” apdo-
vanojimas, skiriamas drąsiausiam,
spor tiškiausiam ir kitus komandos
draugus įkvepiančiam žaidėjui.

***
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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

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

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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,,Surašymo” Nr. 64 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KONDICIJA.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 59
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, IL
Romas Kuraitis, Westmont, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

IŠnUOmOJA

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 gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel.
630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pa-
keitimai.  Tel. 331-245-5378. 

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeiti-
mų penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.
Legalūs dokumentai, vairuoja, patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 708-465-6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 630-280-1347.

� Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti patir-
ties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieško žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu. Galimi pastovūs
pakeitimai. Tel. 630-827-3000. 

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

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

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos.
Tel. 312-834-8718.

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

ĮVAIRūS

Ar turite klausimų apie Medica-
re? Ar praradote savo grupinį draudi-
mą? Ar reikia vaistų draudimo? Skam-
binkite Tomui Vieraičiui 

tel. 708-927-4570

NOTARIzUOTI VERTIMAI
ĮGALIOJIMAI MIGRACINIŲ fORMŲ

PILDYMAS
VERTėJO PASLAUGOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

Pasaulio lietuvių centre, 14911 E.
127th St., Lemont, IL 60439 išnuo-
mojamos erdvios biuro patalpos. Pa-
siteirauti skambinkite į PLC raštinę 

tel. 630-257-8787

PARDUODA

Parduodu beveik nenaudotą elektrinę lovą,
skirtą  vienam asmeniui.  Elektrinės lovos pri-
valumai:  patogu gulėti pakėlus kojas, no-
rimu kampu atremti nugarą ir kt.  Kaina su-
tartinė.  

Tel. 708-562-1448 ,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas,

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus  nustebins.

,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grumdama-
sis su kokiu nors klausimu”.  (Psichologas Rollo May)

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną Paškų parašyti knygą ,,Žvilgs nis į pa-
saulėžiūrinę aplin ką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mū sų amžiaus veidas”,
,,Krikš čionis šventovėje”, ,,Žvilgsnis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors
ir atskiros, bet ,,sukabintos” stipria grandine, kurios vardas – žmogus, jo pasau-
lėžiūrinis klimatas, jo kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus sakralumo
sfera (šventykla). Gvildenami klausimai yra aktualūs ir šiandien  žiūrint iš de-
sakralizacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei) perspektyvos. Kai kultū-
ra įspraudžiama į vieno matmens žmogiškosios egzistencijos erdvę, tuomet pa-
saulyje ,,nebelieka nieko šventa”, pratarmėje teigia pats kn. autorius.

****
Tuo pačiu pavartykite  kun. A. Paškaus kn. ,,Asmuo ir laisvė”, kurioje pus-

lapiai prisodrinti autoriaus minčių, kad norėdamas būti visiškai laisvu, žmogus
dar turi pasisakyti ir už ,,kilnią vertybę”,  bandoma kritiškai analizuoti Vakarų žmo-
gaus takus į laisvę ir laimę. Kny goje iškyla vienas aštriausių dabarties klausi mų:
kuriai vertybių sistemai žmogus turėtų pavesti savo gyvenimo užmojį? Autoriaus
atsakymas yra aiškus: tik tokiai, kuri atliepia pilnutinį žmogaus vaizdą. O tokią
vertybių sistemą atrandame tik krikščionybėje, nes tiktai ,,krikščioniškosios žmo-
gaus sampratos pagrin de randame dievažmogį Kristų”. 

Kun. Antanas Paškus lietuvių spaudoje yra gausiai analizavęs da barties lai-
ko dvasią vakarų kul tūroje, o ypač plačiai nagrinėjęs Teil hard de Chardin teori-
jas. 

Knygos ,,Žvilgsnis į pasaulėžiū rinę aplinką, šventovę, save” kaina – 8 dol.,
o ,,Asmuo ir laisvė” – 5 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas  paštu – 5 dol.). Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. Knygynėlio ad-
resas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

630-202-6867 rmitkus@yahoo.com
103 Ogden Ave, Clarendon Hills, IL 60514
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Buvusiems politiniams kaliniams 
ir tremtiniams veiklos netrūksta
Kal biname dr. Povilą Jakučionį

Atkelta iš 1 psl.

– Kaip buvusieji politiniai kaliniai ir
tremtiniai vertina neseniai pasibaigusius
Seimo rinki mus?

– Pasikartojimai... 

– Ką turite galvoje?
– Turiu galvoje Artūrą Valinską –

prisimenate, su kokiu triukšmu atėjo,
po metų pradėjo byrėti ir suby rėjo...
Galimas dalykas, ir šį kartą taip bus.
Tremtiniai ir politiniai kali niai žiūri
atsargiai – nei jie smerkia, nei rodo
palankumo. Laukiam, kaip reikalai
vystysis Seime. Pirmiausia – ar liks
Seime Pasipriešinimo okupa ciniams
režimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų tei sių ir reikalų
komisija. Iki šiol ją vis norėta nai-
kinti. Jeigu ji bus bandoma naikinti,
mes protestuosim ir atsiribosim nuo
tokios valdžios, kuri ne nori turėti le-
galaus kontakto kanalo su buvusiais
tremtiniais ir politiniais kaliniais,
partizanais. Komisija yra tam tikras
legalus kanalas, per kurį galima ben-
drauti su valdančiai siais. Paprastai
komisijos vadovu būdavo paskiriamas
kas nors iš tremtinių ar partizanų šei-
mos Seime. Socialdemokratai, nors
mes su jais ir nelabai gerai sugyve-
nom, komisijos pirmininku buvo pa-
skyrę žmogų iš Rokiškio, kurio bro-
liai buvo partiza nai. Jis buvo mūsų
žmogus. Aš jo klausiau – kodėl tu nu-
ėjai pas so cialdemokratus? Sakė: „Aš
norėjau eiti pas konservatorius, bet
jie ne priėmė”. Žinote, kaip būna rajo-
nuose – susipyksta dėl ko nors, tai pa-
skui rimtus dalykus trukdo vieni ki-
tiems daryti. Tai nesolidu ir politiš-
kai netoliaregiška. 

Praėjusioji kadencija praėjo ra-
 miai. Tiesa, socialdemokratai buvo pa-
žadėję Vilniaus Lukiškių aikštėje pa-

statyti paminklą visų laikų
laisvės kovotojams. Nepastatė.

– O koks to paminklo liki-
mas? Dabar Lukiškių aikštėje kaž-
kas vyksta, teritorija aptverta, gal
vyksta restauracija? 

– Aikštė nėra restauruo-
jama, praktiškai grindžiamas
grindinys ir vykdomi požemio
darbai. O paminklo reikalai
palikti spręsti savivaldybei.
Savivaldybė nori, kad įsi-
jungtų vi suo meninės organi-
zacijos, kad būtų įsteigtas fon-
das ir žmonės aukotų pinigus,
nes savivaldybė neturi lėšų. O
dabar, kai valdžia keičiasi, vis-
kas sustojo. 

– Šiomis dienomis buvo pasi -
rodžiusi žinutė, kad bus pastatytas
Vyčio paminklas.

– Su tuo Vyčiu išėjo ne-
gražiai. Jau buvo nuspręsta
perduoti reikalus visuomeni-
ninkams. Lietuvos laisvės ko-
votojų sąjunga buvo viską su-
organizavusi, buvo priimta
Vyčio idėja. Nuo seno buvome

apsisprendę, ką ten įamžinsime, vi-
suomeninė komisija buvo jau ir
tvarką pasitvirtinusi. O dabar meras
sako, kad reikia skelbti naują kon-
kursą, ir nebūtinai bus Vytis. Toks ne-
apibrėžtumas lieka iki šiol. Jeigu per
26 metus paminklo nepastatė, ko gero,
nepastatys ir dabar.

– Ar politinių kalinių ir tremtinių or-
ganizacijos yra visuom eninės, ar politinės?

– Tai visuomeninės organizaci-
jos – Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrija, Politinių kalinių
sąjunga, minėtoji Lietuvos laisvės ko-
votojų sąjunga ir kt. Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga – buvusi
politinė organizacija 2004 m. susijungė
su Tėvynės sąjunga ir dabar joje vei-
kia kaip Politinių kalinių ir tremtinių
frakcija. Bet Lietuvos politinių kali-
nių ir tremtinių sąjunga liko veikti ir
kaip visuomeninė organizacija, nes
tik taip galima dalyvauti įvairiuose
projektuose (pvz., So cialinės apsaugos
bei Krašto ministerijos, Vyriausybės
kanceliarijos ir kt.), mat politinės or-
ganizacijos projektuose dalyvauti ne-
gali. Mūsų veikla yra gana plati, todėl
reikia lėšų transportui, konferenci-
joms, sąskrydžiui Ariogaloje, dainų
šventėms, laikraščio leidybai ir kt. 

Į jungtinę Tėvynės sąjungą įstojo
apie 2,5 tūkst. mūsų žmonių (bet jie
galėjo likti ir visuomeninės organiza-
cijos nariais). Frakcija partijoje vei-
kia, pastaruoju metu į ją įstojo daug
jaunimo, tarp kitų – ir Tėvynės sąjun-
gos-krikščionių demokratų partijos
pirmininkas Gabrielius Lands bergis
(jo senelė Gražina Ručytė-Landsber-
gienė buvo tremtinė. Red.). Dabar par-
tijoje veikia dvi stiprios frakcijos –
Krikščionių demokratų ir Politkali-
nių bei tremtinių. 

– Kas po Jūsų ir partizano a. a. Antano
Lukšos tapo Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos pirmininku?

– Šiuo metu sąjungos pirmi nin-

kas yra dr. Gvidas Rutkauskas, moks-
lininkas, tremtinių vaikas. S ąjungos
būstinė veikia Kaune. Val dybos pir-
mininkė – irgi tremtinių vaikas Rasa
Bumbulienė, labai ener ginga, veikli
jauna moteris, labai atsidavusi. Da-
bar didelę dalį organizacijos jau su-
daro tremtyje gimusieji arba tremti-
nių anūkai, pačių tremtinių jau be-
veik nėra. Bet mes priimame į Są-
jungą visus – ne tik tremtinių, parti-
zanų palikuonis, svarbu, kad sutiktų
su mūsų programa ir būtų šalies pa-
triotai. 

– Už ką per rinkimus paprastai bal-
suoja buvusieji politiniai kaliniai, tremtiniai
ir jų šeimos?

– Daugiausiai už Tėvynės są-
 jungą, bet yra ir tokių, kurie balsuoja
kitaip, tai dažniausiai kaimo žmonės,
buvę kolūkiečiai, kuriems vis dar
gaila kolūkių, nors kolūkiai jau ir
Baltarusijoje bankrutuoja, o Rusijoje
iš viso nebeliko... Juokauju, kad į se-
natvę žmonių smegenys suakmenėja,
nauja informacija nebeprasiskverbia. 

– Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga yra didžiausia iš visų tokių orga-
nizacijų. Kiek joje narių?

– Kai aš perėmiau vadovavimą,
buvo 46 tūkstančiai, šiuo metu ma-
žiau, daug išmirė, sakyčiau – apie 30
tūkst. Pradžioje, kol dar nebuvome su-
skilę (pirmiausiai atsiskyrė Poli tinių
kalinių sąjunga, vėliau – ir Lietuvos
politinių ir kalinių bei tremtinių ben-

drija; žmonės, nenorėję būti politinės
organizacijos nariais, su kūrė visuo-
menines) ir vadovavo bu vęs politinis
kalinys Balys Gajaus kas, iš viso buvo
apie 70 tūkst. 

– Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjunga yra ne tik didžiausia, bet ir
veikliausia. Kokie svarbiausi jūsų rengi-
niai?

– Du kartus per metus vyksta žy-
giai partizanų takais – pavasarį ir ru-
denį. Juose dalyvauja moksleiviai,
nes šis renginys yra skirtas būtent
jaunimui (žygiuose dalyvauja
200–300–500 dalyvių). Kas dveji metai
vyksta dainų šventės – atskirų zonų –
Dzūkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos.
Turime dar daugiau kaip 30 chorų (o
buvo 40, kuriuose dainuodavo po 50
žmonių). Rengiame konferencijas,
skirtas pažymėti svarbias datas, ug-
dyti jaunimo patriotiškumą; kvie-
 čiame mokytojus, vyresnių klasių
mokinius. Pranešimus skaitome ne
tik mes patys, bet kviečiamės ir isto-
 rikus. Ariogaloje (Raseinių r.) kiek-
 vieną vasarą vyksta tremtinių sąsk-
ry džiai, sutraukiantys tūkstančius
dalyvių. O svarbiausias mūsų darbas
– leisti laikraštį „Tremtinys” (iš da-
lies prisideda Spaudos rėmimo fon-
das). Redakcija įsikūrusi Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos
patalpose Kaune. Taigi – veiklos ne-
trūksta.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Dr. Povilas Jakučionis

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San
francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato
Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lie-
tuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pri-
statyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai
Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei ko-
vojusieji Afganistane.  Aprašyti Amerikos lietu-
viai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susi-
kirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti
du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – par-
tizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veik-
los rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Balta-
rusijoje, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta vi-
siems, kas domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

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
PETER GRIGALIŪNAS

Mirė 2016 m. spalio 29 d. Good Samaritan ligoninėje, Downers
Grove, IL, sulaukęs 89 metų.

Gyveno Oak Forest, IL.
Nuliūdę liko: duktė Rūta (Robert) Nazareth, sūnūs Paul ir Pe-

ter (Annette), anūkai Marisa, Lisa, Matthew ir Philip, daug gi mi -
nių ir draugų Lietuvoje.

A. a. Peter į Ameriką atvyko 1949 m. ir dirbo dailide.
Velionis buvo pašarvotas lapkričio 5 d. Palos Gaidas laidojimo

namuose, Palos Hills, IL. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

Užsienio lietuvių organizacijų atstovai 
dalyvauja seminare Vilniuje

Atkelta iš 2 psl.

Seminare užsienio lietuvius taip
pat sveikino naujai išrinkti Seimo na-
 riai Žygimantas Pavilionis ir Do vilė
Šakalienė.

Vilniuje vykstančiame seminare
„Užsienio lietuvių organizacijų daly-
vavimas projektų konkursuose” už sie-
nio lietuviams pirmą dieną pristatyti
Lietuvos institucijų (Švietimo ir
mokslo ministerija, Lietuvos kul tūros
taryba, Jaunimo reikalų departamen-
tas, Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas, Lietuvos mokslo ta ry ba,
Spaudos, radijo ir televizijos rė mimo
fondas ir kt.) vykdomi projektų kon-
kursai.

Lapkričio 19 d. seminaro daly-
viams  surengti mokymai „Kaip tin-
kamai parengti ‘Globalios Lietuvos’
projektą”, kurių metu užsienio lietu-
vių organizacijų atstovai turėjo pro-
gos pagilinti savo žinias ir įgūdžius
vertinant projekto finansavimo gali-
mybes ir pildant paraiškas. 

Nuo 2011 m. Lietuvos Vyriausy-
 bės įgyvendinama Globalios Lietuvos
programa bendram darbui sutelkia 14
valstybės institucijų (ministerijų, de-
partamentų, kitų įstaigų), kurios, vyk-
dydamos joms priskirtas funkcijas, to-
kias kaip lituanistinis švietimas, in-
formacijos sklaida ar verslo ryšių ska-
tinimas, vadovaujasi bendra vizija ir
tikslais ir tokiu būdu iš vysto pažan-
gesnes, labiau sutelkian čias idėjas.
Vien tik Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamentas yra

Į  susirinkusiuosius kreipėsi URM politikos direktorius Rolandas Kačinskas.

Seminaro  dalyviai  susidomėję  klausosi pranešimų.

sulaukęs daugiau kaip 1 000 projekto
paraiškų, iš jų apie 650 paremta maž-
daug 480 000 eurų suma. Ši programa
kasmet sulaukia didelio užsienyje gy-
venančių lietuvių susi do mėjimo ir jau
turi akivaizdžių re zultatų – sustiprė-
jusį lituanistinio švietimo tinklą pa-
saulyje, intensyvėjančius verslo at-
stovų ryšius, augantį Lietuvos insti-
tucijų ir užsienio lietuvių organiza-
cijų bendradarbiavimą.

„Globalios Lietuvos” programos
įgyvendinimą koordinuoja Užsienio
reikalų ministerija.

URM info ir nuotr. 

Lietuvių Fondo atstovas Lietu voje Leo-
nas Narbutis.

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį
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,,Draugo“ bendradarbis, rėmėjas ir knygos ,,Lietuviški takai” autorius
Donatas Januta iš Oakland, CA atsiuntė antrą tūkstantinę (papildydamas
savo įnašą iki 2 000 dol.) ruošiamai istorinei knygai ,,Amerikos lietuvių įnašas

į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. 
Knygos išleidimu rūpinasi Draugo fondas.Aukas istorinei knygai

prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus skelbiamos knygoje.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnią finansinę paramą.

� Lietuvių evangelikų Tėviškės parapijoje
(5129 Wolf Rd., Western Springs, IL
60558) šį sekmadienį, lapkričio 20 d., po
11:30 val. r. pamaldų įvyks poezijos apie gy-
venimo prasmę popietė. Paskutinis bažny-
tinių metų sekmadienis – tai Amžinybės ir
mirusiųjų prisiminimo diena. Visi laukiami. 

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje (59
N 5th Street, Brooklyn, NY 11211) kviečia-
me drauge paminėti Lietuvos Kariuomenės die-
ną. Iškilmingose Mišiose ir minėjime parapi-
jos salėje dalyvaus LR nuolatinės misijos ka-
rinis atstovas JT Pulkininkas Darius Petryla
bei LR generalinis konsulas New Yorke, Ju-
lius Pranevičius. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius praneša, kad lapkričio 23 d., tre-
čiadienį, tradicinės filmų popietės nerengs,

nes dauguma popietės lankytojų nori pasi-
ruošti Padėkos dienos šventei. 

� Lapkričio 30 d., trečiadienį, 8 val. v. Car-
negie Hall (881 7th Ave., New York, NY
1001) vyks pianisto Viktoro Paukštelio kon-
certas. Daugiau informacijos tinklalapyje
www.carnegiehall.org.

� Gruodžio 3 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Parke) Bendruomeninėms susitaiki-
nimo pamaldoms vadovaus svečias iš Lie-
tuvos kun. Alionidas Budrius. Bus klausoma
išpažinčių. 4 val. p. p. – šv. Mišios.

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai kviečiame visus para-
pijiečius prie bendro Kūčių stalo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Vie-
tas užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

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% 
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G. L. Quality Motors 
aptarnauja pirkėjus nuo 1997

Autopardavimai – aukščiausios kokybės,
patikimi automobiliai,  pagaminti JAV arba užsienyje

Autotaisykla – aukštos kvalifikacijos mechanikai
ir galimybė sutaupyti bent 30 proc. 
Mašinų išorės ir vidaus remontas –

automobilių nuoma – nemokamos Valet paslaugos

Giedrius Lesčinskas
savininkas  

Gediminas Bielskus
rinkodaros direktorius

2835 S. State St., 
Lockport, IL 60441

815-723-7650 or 708-770-3948

,,Saulutės” pagalbininkės (iš k.): Lilija Balčiauskaitė-Kelpšienė, Lina Viržintaitė-Jamei-
kienė, Daina Siliūnienė, Daiva Majauskienė, Lina Žliobienė ir Rasa Tijūnėlytė-McCart-
hy kartu su Dalia Nariene, Lidija Polikaitiene, Mary Kriaučiūniene, Žiba Pranckevičie-
ne, Daiva Kisieliene, Adria Neverauskiene, Rima Žigaityte, Elzyte Lietuvninkiene, Vida
Maleiškiene ir Adele Lietuvninkiene jau ruošia dovanėles, kurios bus parduodamos tra-
dicinėje Kalėdinėje mugėje Pasaulio lietuvių centre gruodžio 3–4 d. Alvydo Pazdraz-
džio dėka šiemet ,,Saulutė” turės tris Lietuvos krepšinio rinktinės uniformas su komandų
narių parašais – tarp jų ir Atlantos Olimpiadoje žaidusios rinktinės bei trenerių V. Ga-
rasto ir J. Kazlausko autografais. Visos pajamos skiriamos ,,Saulutės” veiklai Lietuvo-
je.

Iki pasimatymo mugėje!

www.glquality.com •  nemokamas įvertinimas• beprocentinis išsimokėjimas

Kalėdinis chorų koncertas: 
sekmadienį, gruodžio 11 d., 
12:30 val. p. p., 

Bendruomeninis Susitaikinimo
vakaras (išpažintys)
ketvirtadienį, gruodžio 15 d., 7  val. v.
pirmadienį, gruodžio 19 d., 7 val. v.
antradienį, gruodžio 20 d., 11 val. r.

Asmeninės išpažintys
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį
nuo 5 val. p. p.  iki 6 val. v.

Kūčių vakaro šv. Mišios
šeštadienį, gruodžio 24 d.,
4 val. p. p. bažnyčioje 

Misijos Kūčių vakarienė
šeštadienį, gruodžio 24 d., 6 val. v. 
(prašome registruotis iki 
gruodžio 20 d.)

Bernelių Mišios
šeštadienį, gruodžio 24 d., 10 val. v.

Kalėdų šv. Mišios
Sekmadienį, gruodžio 25 d., 
9 val. r. ir 11 val. r.

Biblinė vaikų stovykla
antradienį ir trečiadienį, 
gruodžio 27–28 d., 
nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.,
Ateitininkų namuose 

Naujųjų Metų išvakarės, šv. Mišios
šeštadienį, gruodžio 31 d., 6 val. v.

Švč. Mergelė Marija, Dievo
Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv.
Mišios
2017 m. sausio 1 d., sekmadienį, 
9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai)
šv. Mišios
sekmadienį, sausio 8 d., 
9 val. r., 11  val. r. ir 6 val. v.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Tel. 630-257-5613

matulaitismission@gmail.com

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS 
Šv. mišių ir šventinių renginių tvarka

2016–2017 metai

,,Saulutės” archyvo nuotr.

Vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošiasi Kalėdinei mugei


