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•Ganytojo žodis (p. 3)
•D. Cidzikaitės skiltis (p. 3)
•Primiršta kova dėl lietu-
viškų kapinių Čikagoje (p.
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aukoti kūriniai sugrįš į
Kauną? (p. 5)
•Renginių kalendorius (p.
6–7)
•Mūsų šeimose (p. 8)
•Esu patenkintas gydytojo
darbu kaime (p. 10–11)
•Mosėdyje – akmenys ir
vienos giminės susitikimas
(p. 12–13)
•Vilko guolis tebedomina
turistus (p. 14)

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA) –
Valdžios žingsniai, susiję su skolini-
musi tarptautinėse rinkose – netin-
kamas pasiskolintų pinigų naudoji-
mas, nuolat didėjančios palūkanos už
skolą ir jai tvarkyti skiriamos lėšos –
Lietuvą pamažu veda link finansinio
bankroto, teigia finansų žinovai ir
ekonomistai naujienų agentūroje
ELTA surengtoje diskusijoje.

Premjeras Andrius Kubilius yra
pareiškęs, kad jeigu Lietuva nema-
žins biudžeto deficito, tai po poros
metų skolai aptarnauti bus skirta per
4 mlrd. litų iš valstybės biudžeto, tuo
tarpu pajamos sudarys apie 12 mlrd.
litų.

Finansų ministerijos duomeni-
mis, Lietuvos valstybės planuojama
skola metų pabaigoje sudarys 35,89
mlrd. litų, palūkanų šiais metais bus
sumokėta apie 1,6 mlrd. litų. Pla-
nuojama, kad kitais metais palūka-
nos sieks beveik 2 mlrd. litų, o vals-
tybės biudžeto pajamos šiais metais
sudarys 14 mlrd. litų.

Ekonomistai
persp∂ja d∂l

Lietuvos bankroto

V. Landsbergis Europos Parlamente reiškè abejones
dèl Rusijos patikimumo

Užsienio reikalû ministras pabrèžè paramâ Moldovai
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Kišiniovas, spalio 1 d. (ELTA) –
Kišiniove rugsėjo 30 d. surengtame
Moldovos draugų grupės susitikime,
kuriame dalyvavo aštuonių šalių už-
sienio reikalų ministrai, Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis pabrėžė Europos Sąjungos
(ES) paramą Moldovos pastangoms
įtvirtinti šalyje demokratiją.

Susitikime dalyvavo Čekijos, Es-

tijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Ru-
munijos ir Švedijos užsienio reikalų
ministrai, Prancūzijos Europos rei-
kalų valstybės ministras Pierre Lel-
louche ir Europos komisaras ES plėt-
rai ir Kaimynystės politikai Štefan
Fiulu.

Anot A. Ažubalio, Moldovos
draugų grupės, kurios vienas pagrin-
dinių sumanytojų yra Lietuva, tikslas

– atrasti būdus, kaip Europos Sąjun-
ga galėtų veiksmingiau padėti Mol-
dovai vykdyti vidaus pertvarkas ir
suartėti su ES.

A. Ažubalis taip pat susitiko su
Moldovos vicepremjeru Viktor Osipov
ir aptarė Padnestrės konflikto sure-
guliavimo klausimus, derybų eigą ir
padėtį regione. Ministras pristatė
Lietuvos pirmininkavimo Europos

saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijai 2011 m. tikslus ir pabrėžė,
kad pirmininkavimo metu Lietuva
vadovausis sąžiningumo ir skaidru-
mo principais.

Lietuvos diplomatijos vadovas
Kišiniove taip pat dalyvavo apskritojo
stalo diskusijoje Padnestrės tema su
nevyriausybinių organizacijų ir pilie-
tinės visuomenės atstovais.

Vilnius, spalio 1 d. (President.
lt) – Minint Kūno kultūros ir sporto
dieną Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė nusipelniu-
siems Lietuvos sportininkams įteikė
valstybinius apdovanojimus už Lie-
tuvos vardo garsinimą ir nuopelnus
sportui, parodytą valią ir ryžtą sie-
kiant pergalių pasaulio ir Europos
čempionatuose.

Valstybės ordinai ir medaliai
skirti 2010 m. pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato bronzos medalio lai-

mėtojai Lietuvos rinktinei, Europos
lengvosios atletikos čempionato 2010
m. maratono bėgimo čempionato
aukso medalio laimėtojai Živilei Bal-
čiūnaitei, 2010 m. pasaulio šiuolaiki-
nės penkiakovės čempionato asme-
ninių varžybų sidabro medalio laimė-
tojai ir mišrių komandų varžybų
bronzos medalio laimėtojai Donatai
Rimšaitei, pasaulio ir Europos čem-
pionatuose medalius laimėjusiems
dviratininkams, penkiakovininkams,
irkluotojams.

Briuselis, spalio 1 d. (BNS) –
Vytautas Landsbergis Europos Par-
lamente (EP) iškėlė Rusijos patiki-
mumo klausimą ir minėjo Maskvos
nevykdomus tarptautinius įsiparei-
gojimus, pasitraukimą iš ginkluotę ri-
bojančios sutarties bei karinės jėgos
panaudojimą prieš kaimynines vals-
tybes. Tokią nuostatą Lietuvai EP at-
stovaujantis V. Landsbergis išsakė
Europos Sąjungos ir Rusijos parla-
mentinio bendradarbiavimo komiteto

posėdyje.
,,Kai tiek daug kalbama apie

partnerystę su Rusija pagal esamus ir
siūlomus naujus susitarimus, tarp jų
– ir dėl saugumo, o nūnai dar pabrė-
žiant ‘tikrą partnerystę’, kaip ką tik
pasakyta, ‘be jokio Rusijos sulaiky-
mo’, – pamatinis klausimas buvo ir
lieka principinis Rusijos patikimu-
mas”, – sakė politikas.

Jis prisiminė neseniai Rusijos
prezidento Dmitrij Medvedev pasa-
kytus žodžius, kad šiai šaliai parla-
mentinė demokratija netinka. ,,Ka-
dangi demokratija yra mažų mažiau-
sia švelnesnė taikos garantija, tai ne-
tiesioginis pasiuntimas kur nors su
visa ‘jūsų demokratija’ turi kelti su-
sirūpinimą. Todėl kalbėkime apie Ru-
sijos vyriausybių patikimumą, ir tai
daugiskaitoje”, – sakė V. Landsbergis.

Europarlamentaras minėjo, jog
Europos Tarybos Parlamentinė Asam-
blėja ,,tebelaukia”, kol Rusija įvykdys
įsipareigojimą išvesti savo kariuome-
nę iš separatistinio Moldovos regiono

– Padniestrės. ,,Dabar Rusijos pajė-
gos vėl didinamos, telkiamos Šiaurės
Dagestane prie Gruzijos sienos. Susi-
rūpinusieji klausia – kada naujas ka-
ras?”, – kalbėjo V. Landsbergis.

Kalbėdamas apie Rusijos amba-
sadoriaus prie NATO Dmitrij Rogo-
zin minėtas kibernetines grėsmes, jis
sakė: ,,Būtent Rusija pirmąsyk pa-
naudojo kibernetinį Estijos užpuoli-
mą, ir tai lieka blogų papročių testu
Rusijos politikos vykdymo priemonė-
se, ypač prieš kaimynus.’

Lietuvos europarlamentaras pa-
brėžė, kad kalbėdamas apie patiki-
mumą jis turi omenyje Rusijos vy-
riausybes, ,,menkai atskaitingas ge-
riesiems rusų žmonėms”. ,,Patiki-
mumas neatsiras iš naujų projektų,
tik iš taikingų veiksmų stiprinant
saugumą žemėje. Iš čia mano klausi-
mas svečiams: ar Rusijos dabartinėse
išorinėse politikos nuostatose gali
įvykti pokyčių link didesnio patiki-
mumo ir atskaitingumo?”, – sakė V.
Landsbergis.

,,Draugo” archyvo nuotr.

Šalies vadovė įteikė Valstybės apdovanojimus ir padėkas Lietuvos sportinin-
kams bei jų treneriams. President.lt nuotr.
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Spalio 5 d. UNESCO yra pa-
skelbusi tarptautine Mokytojo
diena. Ja siekiama atkreipti dė-
mesį į itin svarbų mokytojo dar-
bą. Kai kas galvoja, kad mokyto-
jo darbas – pavydėtina profesija:
ilgos atostogos, trumpa darbo
diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis
mokytojo darbas – be galo var-
ginantis, mat turi prisiimti atsa-
komybę už vaiko lavinimą ir patį
ugdymą. O kur dar nuolatinė
įtampa dirbant su pilna klase
mokinių? Mokytojo darbas su-
dėtingas – rezultato iškart ma-
tyti negali. Net JAV, daugelio
svajonių šalyje, mokyklos ,,ser-
ga” tomis pačiomis ligomis, kaip
ir Lietuvoje, – trūksta mokytojų,
pašlijusi drausmė, tvarka, moki-
nių elgesys. Tačiau kad ir kokios
problemos būtų, kiekvienoje
mokykloje rasi Mokytoją, kuris
savo mokiniui gali ne tik gerai
išaiškinti pamoką, suteikti žinių,
bet ir, užmiršus save, visą dė-
mesį sutelkti į jį. Tik mylint gali-
ma nuoširdžiai domėtis kitu
žmogumi. Laimingi sutikę savo
kelyje tikrąjį Mokytoją.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Šios žinios apie B. Žemaitytę yra iš
jos parašytos knygos ,,Palydėsiu į Tėvo
namus”, išleistos Lietuvoje 1994 me-
tais, kurioje atsiskleidžia jos krikščio-
niškoji veikla. Birutė buvo šeštas vaikas

aštuonių vaikų šeimoje. Dažnai visa
šeimynėlė būdavo Simno bažnytėlėje ir
neretai visi suklupdavo bendrai šeimos
maldai (...). Tai pirminės ir svarbiausios
tikėjimo pamokos. Kad galėtų padėti
sunkiai besiverčiančiai šeimai, Birutė
nutaria mesti mokslą, kuris jai sekėsi
labai gerai, ir tapti siuvėja... Tačiau rei-
kalai susiklosto kitaip... Susirgusi sep-
tiniu edokarditu ir atsidūrusi prie mir-
ties, ji sau pasiryžta – jeigu pasveik-
sianti, tapsianti med. sesele, kad galėtų
dalyti savo meilę kenčiantiems. Ji ne
tik baigė med. seserų mokyklą, bet ir
medicinos institutą. Ji pasirenka darbą
su sunkiai sergančiais. Ji su pasiauko-
jimu iš mirties gelbsti ir priklausomybę
alkoholiui turinčius žmones, ir daug
negimusių savo kūdikius nužudžiusias
degradavusias motinas, nes visi jie –
Dievo vaikai. Ją taip mokė bažnyčia ir
...kun. Juozas Zdebskis. Dirbdama juo-
dojo ateizmo metais, ji, rizikuodama
būti atleista iš darbo, nevengdavo
prieiti prie baigiančio žemės kelionę ir
paraginti visą savo likimą sudėti į Dievo
rankas, pakviesti kunigą. Ir ne tik ti-
kinčiam, juolab tam, kuris seniai už-

miršo Dievą ir savo sielos reikalus.

Atostogų metu ji važiuodavo į Ru-
siją misijų darbui daugiausia tarp
vokiečių katalikų. Tam darbui ji buvo
pasiruošusi, nes dar okupacijos laikais
neakivaizdžiai studijavo teologiją. To-
dėl su Lietuvos nepriklausomybe tuo-
jau galėjo prisidėti prie karitatyvinio ir
evangelizacinio darbo. Ji darbuojasi
kaip mokytoja, kaip Alytaus ,,Caritas”
vadovė. Ji noriai eina ten, kur sunkiau-
sia, – į kalėjimą, į griežto režimo ko-
loniją, kur tvyro pykčio, pagiežos, žiau-
rumo ir baimės atmosfera, kur dažnai
pamirštama, kad ir nusikaltėliai yra
žmonės. Ji pas juos ateina su evangelija
ne tik rankose, bet ir širdyje. Išgirdę,
kad ir jie – Dievo mylimi vaikai, kaip ir
visi žmonės, jie linksta prie Dievo, kaip
žiedai į saulę.

Šiais metais, parenkant moterį
žymeniui, balsavo Čikagoje, Cleveland,
Los Angeles ir kituose Amerikos mies-
tuose gyvenančios giedrininkės. Žyme-
nį laureatei įteiks Indrė Tijūnėlienė
lapkričio 28 dieną po 10 v. r. Mišių Šv.
Ksavero bažnyčioje, esančioje Kaune,
Rotušės aikštėje.

Tad, visų giedrininkių vardu linkiu
mielai laureatei toliau dabuotis Vieš-
paties vynuogyne ir skleisti jo šviesą.

—Raminta Marchertienė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkių Korp! Giedros laureatė – Birutė Žemaitytė

Dr. Birutė Žemaitytė.
Broniaus Vertelkos nuotr.

Ateitininkijos
šimtmečio šventė
Čikagoje • lapkričio 26–28 d.

Iškilmingos šv. Mišios Čikagos Švento
Vardo katedroje • Kultūrinė ir akademinė programa ,,Marriott
Magnificent Mile” viešbutyje 540 N. Michigan Ave. Chicago

Kviečiame registruotis internete: http://100metis.ateitis.org
arba kreipkitės į Ritą Rušėnienę tel. 630-355-4445

ar e. paštu: RitaRusenas@yahoo.com

Korporacija Giedra, paskatinta prelato dr. Juozo Pruns kio, nuo 1986
metų kasmet skiria žymenį – ,,Lietuvė moteris, ypatingai
pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnyboje” su pinigine premija

moteriai, gyvenančiai Lietuvoje. 2010 metų premija buvo skirta dr. Birutei
Žemaitytei. 

Čikagos moksleiviai pradėjo 
naujus veiklos metus

Rugsėjo 11 d. Pranckevičių namuose, Lemont, Čikagos kun. Alfon so
Lipniūno–Prez. Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų

kuo  pos nariai susitiko pirmam šių moklso metų susirinkimui.
Tai buvo susipažinimo vaka ras: susipažino-
me su naujais nariais ir su naujais globėjais.

Su sirinkime su moksleiviais atsisveiki-
no ilgametis jų globėjas Marius Polikai-
tis, pristatęs naujas globė jas – Viją Sid-
rytę ir Vaivą Laniaus kai tę.  

—Vilija Aleksaitė

Čikagos sendraugių
susirinkimas – spalio 8 d.

Kviečiame visus į Čikagos atei-
tininkų sen draugių rengiamą susirin -
kimą–vaka rone Ateitininkų namuo se,
Lemont, spalio 8 d. 7 val. v.

Susirinkime — XVI Ateitininkų
kongreso ir prieškongresinės stovyklos
prisiminimai. Savo įspūdžiais dalinsis
studentės Kristina Quinn ir Monika
Mikulonytė ir sendraugis Šarūnas
Užgiris. Pokalbyje pakviesime dalyvau-
ti ir kitus ypatingo šimtmečio pami nė -
jimo šventės Lietuvoje dalyvius bei
vakaro svečius.

Po susirinkimo — vaišės ir pa ben -
dravimas.

Nuotraukoje: naujoji Čikagos moksleivių
ateitininkų kuopos valdyba. Pirmoje eilė-
je, iš k.: Kovas Kubis, Andrytė Siliūnaitė,
Vilija Aleksaitė, Alena Pranckevičiūtė;
antroje eilėje: Indrė Bielskutė, Žara Ki -
sie liūtė, Vija Kasniūnaitė; viršuje: Do vas
Lietuvninkas.
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Tarpreliginis dialogas
,,Drauge” ir už jo

arba kodėl rašome apie budistų vienuolį

DALIA CIDZIKAITÈ

Šį vedamąjį paskatino parašyti skambutis, kurio sulaukiau po to,
kai ,,Drauge” š. m. rugsėjo 28 d., antradienį, pasirodė redaktorės
Laimos Apanavičienės straipsnis ,,Turiu savo įžadus ir, kiek galiu,

jų laikausi” apie spalio 1 d. Čikagos Jaunimo centre apsilankysiantį bu-
distų vienuolį lietuvį Kęstutį Marčiulyną. Į redakciją paskambinusio skai-
tytojo nuomone, toks ir panašūs straipsniai neturi vietos „Drauge”, mat
mūsų dienraštis – katalikiškas. Kadangi redakcija laikosi kitos nuomonės,
šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie tarpreliginį dialogą ,,Drauge” ir už
jo ribų. 

,,Vatikano radijas” 2007 metų kovo 5 d. paskelbė straipsnį, pavadintą
,,Tarpreliginis dialogas popiežiaus Benedikto XVI akimis”, kuriame Vene-
cijos patriarchas, kardinolas Angelo Scola gilinasi į popiežiaus išsakytą
požiūrį, kas Katalikų Bažnyčiai ir jos tikintiesiems yra ar turi būti tarpre-
liginis dialogas.

Be kitų dalykų kardinolas Scola, primindamas Šventojo Tėvo teolo-
ginius veikalus, teigia, jog tarpreliginis dialogas Benediktui XVI yra atsa-
kymo apie mūsų pačių tikėjimą ieškojimas. ,,Mūsų laikais, kultūroms su-
artėjus, pasidarė aišku, kad krikščionybė yra tik viena iš žmonijos dvasi-
nės istorijos tradicijų, – rašo kardinolas Scola. – Tad tarpreliginis dialogas,
krikščionybės ir kitų religijų tarpusavio santykių suvokimas galų gale yra
bandymas suprasti, kodėl mes esame ir galime būti krikščionys.” Kitaip
tariant, popiežius ragina mus per pažintį su kitą religiją išpažįstančiu
žmogumi atsigręžti į savo tikėjimą – katalikybę – ir atsakyti į klausimą –
kodėl ir kas mes esame. O kaip yra pastebėjęs kunigas tėvas Antanas Sau-
laitis, SJ, ,,Žmogiški ryšiai – visuomet mainai.”

Kardinolas Scola įsitikinęs, jog jeigu religijos tikslas yra atsakymų į
klausimus „Kas yra žmogus? Iš kur ir kur jis keliauja?” ieškojimas, tada
tarpreliginis dialogas leidžia palyginti skirtingų tradicijų pateikiamus, per
šimtmečius kurtus atsakymus, kurių tiesos ieškantis žmogus neturėtų
vengti. Apibendrindamas Venecijos patriarchas teigia, jog popiežius Bene-
diktas XVI kviečia gerbti religijas ir kultūras kaip lygiavertes dialogo da-
lyves.

Šią vasarą liepos 26 d. vykusio Popiežiškosios tarpreliginio dialogo ta-
rybos surengtame susitikime Tarybos pirmininkas, kardinolas Jean-Louis
Tauran sakė, kad Bankoko susitikimas suteikė progą įsiklausyti į tai, ką
sako kiti, pasimokyti iš jų ir pasidalyti savo patirtimi. Pavyzdžiui, sakė jis,
iš induistų galime mokytis meditacijos ir kontempliacijos, iš budistų –
materialinių gėrybių atsisakymo ir pagarbos gyvybei. Tėvas A. Saulaitis
internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt neseniai rašė, jog kultūriniai
bei religiniai mainai norom nenorom vyksta nuo žmonijos pradžios. Pa-
vyzdžiui, istorikai teigia, kad mečečių minaretai tikriausia kilę iš krikš-
čioniškos stulpininkų tradicijos. O štai rožinio vėrinys pas krikščionis at-
keliavęs iš budistų per musulmonus.

,,Visos religijos vienokiu ar kitokiu būdu kalba apie žmonių brolystę
ir bendrumą, – pastebėjo kardinolas Tauran. – Suvažiavime buvo galima
įsitikinti, jog visi pripažįsta, kad religijos gali drąsiai dalytis savo dvasi-
niais turtais (…).” Jo nuomone, pagrindinė priežastis, skatinanti tą dary-
ti, yra ta, jog norime, kad religijos padėtų sukurti geresnę aplinką ne tik
tarpreliginėje srityje, bet visų vyrų ir moterų, priklausančių skirtingoms
religijoms, socialiniams sluoksniams ir kultūroms, kasdieniame gyveni-
me. Galima būti laimingais kartu. Tai visai paprasta, – įsitikinęs Popie-
žiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. 

,,Draugas” pasisako už tarpreliginį dialogą, kuriam vykstant vėl ir vėl
bandome atsakyti į klausimą, kas yra katalikų tikėjimas, kodėl jį išpažįs-
tame, kas esame mes, kaip katalikai ir žmonės? Manome, jog krikščioniš-
kojo gyvenimo esmė – nėra uždaras dvasingumas, o visų pirma tarnavi-
mas kitiems, to kito pažinimas ir atsivėrimas jam. Toks dialogas nenu-
skurdina, o, atvirkščiai, praturtina mus. Pokalbiai su kitų religijų, tikė-
jimų atstovais, straipsniai apie juos yra dalis mūsų indėlio į tarpreliginį
pokalbį tiek dienraščio rėmuose, tiek už jo. Kardinolas Tauran mano, jog
tai ne tik įmanoma, bet ir labai paprasta. Norisi tikėti, jog tai tinka ir
,,Draugui” bei mūsų skaitytojams.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

LĖBAUTOJO IR DIEVO 
ŽMOGAUS KELIAS

Pranašas Amosas rūsčiai kalba
apie žmones, nesirūpinančius daryti
gera ir leidžiančius laiką lėbavimui:
„Vargas tiems, kurie guli dramblio kau-
lo lovose, dykaduoniauja savo guoliuose
(...). Jie geria vyną taurėmis ir tepasi
rinktiniais aliejais, tačiau dėl Juozapo
žūties nesisieloja! Todėl dabar jie pir-
mieji išeis į tremtį. Pasibaigs dykaduo-
nių lėbavimas” (Am 6, 4–7). 

Panašiai Kristus kalba apie lėbau-
toją, pasipuošusį gražiausiais drabu-
žiais, kasdien ištaigingai puotaudavusį
ir po mirties atsidūrusį pragaro kan-
čiose. Dievo žodis smerkia beširdžius,
leidžiančius sau viską ir užsimerkian-
čius prieš kitų vargą. Toks kelias veda
ne į amžinąjį gyvenimą, bet į amžiną
atskirtį nuo Dievo.

Apaštalas Paulius ragina savo mo-
kinį Timotiejų: „O tu, Dievo žmogau,
bėk šalin nuo tų dalykų! Tu verčiau
vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą,
meilę, ištvermę, romumą. Kovok šau-
niąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį
gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį
puikiai išpažinai daugelio liudytojų
akyse” (1 Tim 6,11–12).

Šventasis Raštas, ypač Kristaus
Evangelija, yra mūsų programa, aiškiai
nurodanti, ko turime siekti, kad mūsų
gyvenimas patiktų Dievui. Programą
visuomet reikia turėti prieš akis. Todėl
mūsų namuose turėtų būti Šventasis
Raštas, kurį dažnai skaitytume, o dar
geriau, jei jį skaitydami melstumės –
apmąstytume, ką perskaitėme, ir pra-
šytume Dievą šviesos suprasti mums
rodomą kelią, išminties jį priimti ir jėgų
juo eiti. Šįkart apmąstome Kristaus žo-
džius, kalbančius apie krikščioniškąjį
bendrumą.

Šiuo metu pasaulyje yra milijonai
badaujančių žmonių. Daug jų iš bado
miršta, kitų gyvenimas būna trumpas,
o žemės turtais gausiai naudojasi labai
mažas procentas gyventojų. Neatsitik-
tinai Jėzus, pasakodamas apie lėbau-
jantį turtuolį, šalia jo vaizdavo elgetos
Lozoriaus paveikslą.

Krikščioniškas socialinis mokymas
skatina atviromis akimis žiūrėti į žmo-
nių vargą. Net geriausiai besitvarkan-
čioje valstybėje visuomet bus silpnų
žmonių, kuriems gyvenime kažkas ne-
pasisekė, kurie gal buvo ar yra ir patys

kalti dėl savo bėdų, kurie yra atsidūrę
visuomenės užribyje. Jiems sunku ir
patys jie nesugeba įveikti savo bėdų.
Vargo atvejais į pagalbą turi ateiti
krikščioniškasis bendrumas ir bandy-
mas jį sumažinti.

Pirmaisiais Nepriklausomybės me-
tais Vokietijos katalikai labai stengėsi
padėti Lietuvai. Pirmosiomis spalio die-
nomis Oldenburgo krašte, Vechtoje, bus
minimas vokiečių solidarumo su Lietu-
vos žmonėmis dvidešimtmetis. Dar ta-
da, kai nebuvo paskelbta Lietuvos ne-
priklausomybė, bet jau buvo atsiradusi
galimybė pervažiuoti sieną, Oldenbur-
go krašto katalikai pradėjo rinkti pagal-
bą ir vežti į Lietuvą. Galėjo jie, kaip tas
turtuolis iš Evangelijos, mąstyti tik
apie save. Galėjo, bet jų tikėjimas skati-
no juos būti solidariais ir dalytis su ki-
tais savo gėrybėmis. Per dvidešimt me-
tų jie per 220 kartų vežė į Lietuvą di-
delius įvairios pagalbos krovinius.

Praėjusiais metais minėjome dvi-
dešimtmetį, kai Lietuvoje susikūrė
,,Caritas” organizacija. Pradžioje kata-
likės moterys, matydamos aplinkui
daug vargo, susiorganizavo į sambūrį,
kuriam davė ,,Caritas” vardą. Jos lankė
ligonius, vargšus, dalijo tai, ką gaudavo
iš turtingesniųjų. Per dvidešimt metų
padarė daug gerų darbų. 

Atkreipkime dėmesį, kad Evange-
lija nemoko žmonių būti išlaikytiniais.
Šis pavojus yra labai realus. Šiandien
Lietuvoje surasime daug žmonių, kurie
nenori dirbti ir siekia, kad valstybė juos
išlaikytų. Kartais net siekiama nesąži-
ningai gauti pašalpas ir, tai liūdniausia,
ne kartą jos būna prageriamos. Kris-
taus laikais buvo turtingų lėbautojų, o
mūsų laikais atsirado daug tinginių,
norinčių būti lėbautojais. Kai kurie
žmonės net atsidūrę didžiausiame
varge ir gavę paramos, skuba nusipirk-
ti ne duonos, bet degtinės ar alaus.
Dievo žodis smerkia tokį tingėjimą ir
skatina užsikariauti amžinąjį gyveni-
mą. 

Tikinčio į Dievą žmogaus gyveni-
mas yra nuolatinė kova prieš blogį,
kuris kėsinasi įsibrauti į jo širdį ir jį
pavergti. Nesurasime nė vieno gero,
švento žmogaus, kuris būtų tapęs toks
be pastangų, be kasdienės kovos su
nuodėme, be kovos už gėrio pergalę.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Saulės laikrodis ant Parnidžio kopos vėl rodys laiką. Atsižvelgdama į tai,
kad Kuršių nerijos nacionalinio parko vadovybė neprieštarauja sudaužyto
Saulės laikrodžio remontui, Neringos savivaldybė renka lėšas Parnidžio
kopos (saulės laikrodžio) sutvarkymui Nidoje. 

Romos Balsienės (ELTA) nuotr.
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ALEKSAS VITKUS

Neseniai teko būti prieš maždaug
trisdešimt metų mažame Sunny
Hills, FL, miestelyje įsikūrusioje ne-
didelėje LB apylinkėje ir ten dalyvau-
ti laidotuvėse. Apeigos prasidėjo Šv.
Teresės katalikų bažnyčioje ir baigėsi
tos parapijos kapinėse, kuriose jau
yra palaidota(s) ne vienas tos negau-
sios lietuvių bendruomenės lietu-
vis(ė).

Mirusioji į kapines buvo palydėta
nedidelio vietinių lietuvių būrelio ir
lietuviams labai draugiškai nusi-
teikusio lenkų kilmės parapijos kle-
bono Rev. Msgr.  Francis Szczykuto-
wicz. Karstas buvo atvežtas prie pat
jam iškastos duobės, vėliau įleistas į
duobę. Man ta tyli ir rami palyda
priminė kovas, kurias mes prieš daug
metų išgyvenome čia, Čikagoje, kol
iškovojome teisę nepalikti mirusiojo
ar mirusios kapinių koplyčioje, o ne
prie jau paruoštos duobės, taip, kaip
kadaise tradiciškai darydavome
prieškarinėje Lietuvoje.

Jaunesnieji gal tos kovos neprisi-
mena, nors prieš dešimt metų ta
tema buvau rašęs „Dirvoje”. Manau,
kad būtų verta kovos apmatus vėl pa-
minėti, ypač kai tik prieš keletą sa-
vaičių prisiminėme tos kovos didžiojo
kovotojo Algio A. Regio pirmąsias
mirties metines (mirė 2009 m. rug-

pjūčio 20 d.)
* * *

Algis Regis 1939 m. buvo iš Lie-
tuvos atsiųstas į Ameriką pagelbėti
paruošti Lietuvos skyrių tuo metu
New York mieste vykusioje pasauli-
nėje parodoje. Kilus karui, jis nega-
lėjo grįžti į Lietuvą ir taip liko Ame-
rikoje, tuojau prisijungdamas prie
lietuviškos veiklos. 1943 m. jis stojo
savanoriu į JAV kariuomenę, o 1952
m. sukūrė šeimą su skautų veikėja
Irena Truškauskaite ir apsigyveno
Čikagoje.

Šv. Kazimiero lietuvių Rymo ka-
talikų vardo kapinės Čikagoje buvo
atidarytos 1903 m. Kapinės augo po
truputį, 1952 m. jų plotą sudarė 523
akrai. 10 akrų buvo atskirti ir pava-
dinti Vytauto parku, kuriame ilgus
metus vasaros metu vykdavo gegu-
žinių pobūdžio išvykos ir susirinki-
mai. Kapinės tapo akivaizdžia gyvųjų
ir mirusiųjų bendravimo vieta. Ka-
pinių šimtmetis buvo iškilmingai pa-
minėtas 2003 m., apeigose dalyvau-
jant kardinolui Francis George.

Gražus sugyvenimas su arkivys-
kupija pasibaigė, kai maždaug prieš
40 metų naujas Čikagos arkivyskupi-
jos valdytojas, kardinolas John Cody
pabandė įvesti naujoviškas, arkivys-
kupijai taupesnes, bet lietuviams ne-
priimtinas laidojimo apeigas.

Tada su apmaudu sužinojome,

Primiršta kova dėl lietuviškų kapinių Čikagoje
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse kasmet vyksta iškilmingi minėjimai.  Jono Kuprio nuotr.

kad velionio negalėsime laidoti tuo-
jau pat, jį atlydėjusių artimųjų aki-
vaizdoje, bet turėsime atiduoti karstą
kapinių darbininkams, kurie, surin-
kus daugiau tokių karstų, kitą dieną
ar vėliau, juos išvežiotų ir be jokių
paskutinių religinių apeigų tuos
karstus įleistų į iš anksto paruoštas
duobes. Maža to, kapinių adminis-
tracijos parėdymu, patriotiniai lietu-
viški užrašai ant paminklų, jei paimti
ne iš Šv. Rašto, turėjo būti uždrausti.
O žodis „Lithuanian” buvo visai iš-
brauktas iš kapinių oficialaus pava-
dinimo.

Taip užgauti kapų savininkai
skundėsi, tačiau asmenų ar net gru-
pių skundai nieko nepasiekė. Reikėjo
imtis stipresnių žygių. Laimei, tiems
arkivyskupijos potvarkiams lietuviai
pasiryžo priešintis. Buvo nutarta su-
kurti specialų Bendruomenės komi-
tetą apsaugoti pasauliečių teisėms Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse, kurio
pagrindiniu varikliu tapo Algis A. Re-
gis, tuo metu jau plačiai žinomas be-
kompromisinis kovotojas už lietuvy-
bę.

Netrukus ryžtingasis Regis pra-
dėjo energingai veikti. Dar prieš tų
metų Vėlines, 1967 m. spalio 22 d.,
įvyko masinis kapų sklypų savininkų
ir šiaip pasauliečių susirinkimas, kur
nutarta, kad: kapinės turi aptarnauti
lietuviškų parapijų žmones, o taip pat

ir visus lietuvių kilmės mirusiuosius,
nepaisant, kur jie gyventų; laidoja-
mieji įleidžiami į duobę tuojau pat
šeimos ir dalyvių akivaizdoje; arti-
mieji, o ne administracija parenka
užrašus ant kapų paminklų; informa-
ciniai užrašai kapinėse gali būti ir
lietuvių kalba.

Susirinkimas kreipėsi ir į lietu-
viškų parapijų klebonus ir visus lie-
tuvius dvasiškius, prašydamas para-
mos šitoje kovoje. Laikinas komitetas
subūrė kapų savininkus ir įsteigė šią
šiandien beveik merdinčią Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinių sklypų savi-
ninkų draugiją. Nors su arkivyskupi-
jos kapinių administracija prasidėjo
gana glaudžios derybos, vis tiek buvo
jaučiama, kad administracija labiau
rūpinosi savo nusistatymo išlaikymu,
o ne lietuviškų tradicijų puoselėjimu.

Arkivyskupijos pareigūnai vis
kartojo, kad visas tas triukšmas – tai
tik „mažumos” (daugiausiai antro-
sios emigracijos bangos dipukų)
užmačios. Tam atremti 1968 m. lap-
kričio 10 d. buvo sušauktas masinis,
labai įspūdingas bei tvarkingas su-
sirinkimas, kuriame dalyvavo apie
2,000 žmonių, kartu ir Msgr. F.
McElligott bei visų arkivyskupijos
kapinių direktorius J. Philbin. Mūsų
teisių gynimo veiksniai tada pagaliau
suprato, kad jų laiškai ir visokie nu-
tarimai paties kardinolo Cody nepa-

Už lietuviškas kapines Čikagoje kovojo bekompromisinis kovotojas Algis A. Regis (antras iš dešinės) 1969 metais.
Nuotr. iš ,,Draugo” archyvų

Ar arkivyskupija vėl
galvoja parduoti dide-
lius, dar nenaudoja-
mus kapinių plotus ki-
tiems reikalams? Ar
norės grąžinti seną,
mažiau kainuojančią
laidojimo tvarką? O gal
ištrins „Lithuanian”
vardą net iš registra-
cijos knygų? Ko mes
turime bijoti ir, reika-
lui atsiradus, vėl ne-
tęsti savo pastangų?
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Ar lietuvių suaukoti kūriniai
sugrįš į Kauną?

VIDA MAŽRIMIENÈ,
Nacionalinio M. K. Çiurlionio
dailès muziejaus išeivijos dailès
kuratorè

NIJOLÈ ADOMAVIÇIENÈ,
Nacionalinio M. K. Çiurlionio
dailès muziejaus vyriausioji
fondû saugotoja

OSVALDAS DAUGELIS,
Nacionalinio M. K. Çiurlionio
dailès muziejaus direktorius

Dvi meno įstaigas pasaulyje vie-
nija M. K. Čiurlionio vardas. Nacio-
nalinis M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jus, 2011 m. minėsiantis savo gyvavi-
mo 90-metį, įsikūręs Kaune, o M. K.
Čiurlionio galerija, įsteigta 1957 m.
Tėvų jėzuitų pastatytuose naujuose
rūmuose, esti Čikagoje. Tėvynės ilge-
sio įkvėpta galerija ėmėsi  nieko pa-
našaus neturinčios misijos: surinkti
lietuvių dailininkų suaukotus kūri-
nius ir grąžinti juos Nepriklauso-
mybę atgavusiai Lietuvai. Istoriškai
svarbi, pasišventimo kupina akcija
turėjo suvienyti išblaškytą Lietuvos
meną, padėti užpildyti spragas nu-
trūkusioje lietuviškos dailės istorijo-
je. Kad tai buvo oficialiais dokumen-
tais pagrįsta veikla, liudija Čiurlionio
galerijos 1957–1982 metų katalogai, o
ypač Domo Adomaičio archyvas,
atkeliavęs į Kauno Nacionalinį M. K.
Čiurlionio dailės muziejų 2010 m.
vasarą. 

XXI a. sandūroje Čikagos Čiurlio-
nio galerija pradėjo vykdyti savo įsi-
pareigojimus: paaukoti lietuvių daili-
ninkų kūriniai ėmė pasiekti Lietuvą.
Įsigyti pasaulyje išblaškytų lietuvių
dailės klasikų kūrybą iš tuo pačiu
vardu pavadintos galerijos Nacionali-
niam M. K.Čiurlionio dailės muziejui
buvo ypač aktualu. Nors Kauno mu-
ziejaus pasididžiavimas yra M. K.
Čiurlionis, jo vardas įpareigoja puose-
lėti ir kaupti nacionalinę dailę, su-
rinkti lietuvių tautai brangią meno
dalį. Į muziejų privalo patekti 1922
m. Kaune įsteigtos Meno mokyklos
studentų ir dėstytojų darbai: jie yra
lietuviškos nacionalinės dailės žiedas.
Tokia sistema buvo įdiegta nuo pat
pirmųjų muziejaus egzistavimo die-
nų, ir tuometinio muziejaus direkto-
riaus prof. Pauliaus Galaunės, vėliau
– Petro Stausko bei dabartinio muzie-
jaus direktoriaus Osvaldo Daugelio
pastangomis muziejaus jau gali di-
džiuotis XX. a. pirmosios pusės Lietu-
vos dailininkų kūriniais, kurie yra
muziejaus rinkinių aukso fondas. Ta-
čiau ar vien jis byloja apie bendrą
tautos kultūros istoriją? Dauguma
lietuvių klasikų, 1941–1944 m. pa-
traukę emigracijos keliais, kūrė JAV,
Kanadoje, Europoje, Australijoje ir
kitur. Politinės stagnacijos ir suvar-
žymų laikais jų vėlesnė kūryba sun-
kiai pasiekdavo Lietuvą. Dirbtinai at-
skirta nuo savo kamieno, išeivijos
dailė buvo tarsi nutrauktas paukščio
skrydis, nebaigti rašyti kultūros pus-
lapiai. 

Į praeitį tolstant geležinės už-
dangos egzilio atskirties laikotarpiui,
ryškėjo naujos gairės muziejų struk-
tūrose. Tapo svarbu praplėsti lietuvių

dailės kontekstą, parodyti, kad išeivi-
jos dailė yra tos pačios Lietuvos dailės
tęsinys. Išeivijos dailininkų parodos
stipria srove įsiliejo į mūsų dailės
tėkmę. Muziejuje leidžiamos knygos,
katalogai, nuo 1999 m. pastoviai vei-
kianti išeivijos dailės paroda, sureng-
tos parodos. „Čikaga – Kaunas: gale-
rijos sugrįžimas” (2002), ,,Čikaga-
Kaunas: svajonių Lietuva” (2003),
„Nuo Europos iki Australijos” (2005)
ir kitos vis nuosekliau priartino išei-
vijos dailę prie Lietuvos žiūrovo. Ne
kartą įsitikinta, kad niekas negali at-
stoti žiūrovo natūralaus ryšio  su dai-
lės kūriniu. Svariausi meno kūriniai,
nesvarbu, kur jie sukurti, gali ir turi
tapti nuolatine tautos dvasine savas-
timi. 

Nacionalinį M. K. Čiurlionio dai-
lės muziejų pasiekęs Domo Adomai-
čio archyvas, aprėpiantis Čikagos M.
K. Čiurlionio galerijos veiklą, kūrinių
judėjimą muziejų viduje, dailininkų
kūrinių perėmimo dokumentaciją,
akivaizdžiai byloja, kad visų aukotojų
tikslas buvo grąžinti juos tėvynėn.
Kam, jei ne Kaunui, savo kūrinius
aukojo Povilas Puzinas, dėstęs Kauno
taikomosios ir dekoratyvinės dailės
institute, Viktoras Petravičius, Kau-
ne sukūręs įžymiąsias iliustracijas
liaudies pasakai „Gulbė karaliaus pa-
ti” ir iš Paryžiaus atsivežęs aukso
medalį, Kauno meno mokyklą baigę
Bronius Murinas, Vytautas Kasiulis,
Alfonsas Dargis, Juozas Bagdonas,
Aleksandras Marčiulionis, Kauno
meno mokyklos grafikos studijai va-
dovavęs Adomas Galdikas?

Deja, dalis geriausių šių lietuvių
klasikų darbų Kauno Nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus dar
nepasiekė. Kadaise Čikagos Čiurlio-
nio galerijos direktoriaus A. Alek-
sandro Janušo paskolinti darbai Le-
monto Lietuvių dailės muziejui
(JAV), ten ir pasiliko. Šiandien norisi
tikėti, kad geranoriškumas ir pagar-
ba jau išėjusiems dailininkams, kūri-
nių kaupimo organizatoriams, to me-
to liudininkams leis ir užbaigti šią
kilnią Čikagos galerijos misiją.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje ruošiamas išleisti
išeivijos dailės katalogas ketina
atkurti tikrąją išeivijos dailės vaizdą.

Neįmanoma nepaisyti jau amži-
nybėn išėjusių dailininkų valios. Var-
gu, ar būtų jie aukoję Čikagos Čiur-
lionio galerijai savo kūrinius, jei būtų
žinoję, kad šie kūriniai niekada ne-
pasieks Lietuvos, jų mylimo jaunys-
tės miesto Kauno, kur jie rengė paro-
das, rinko tautinį meną kartu su prof.
P. Galaune, kur muziejui buvo nu-
pirkti jų pirmieji darbai, formavosi
naujos meninių grupuotės „Ars” ir
„Nepriklausomieji”, kur jie brendo
kaip menininkai.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus nuoširdžiai dėkoja vi-
siems tautiečiams, kurie savo pasiau-
kojančiu rūpesčiu jau padėjo lietuvių
suaukotiems darbams pasiekti tėvy-
nę ir toliau rūpinasi išeivijos lietuvių
kūrybos likimu.

NUOMONĖNUOMONĖ
siekia.

Proga susitikti su pačiu kardino-
lu pasitaikė viename visuomeninia-
me susirinkime, švenčiant prelato
Antano Deksnio įšventinimą į vysku-
pus. Po kelių diplomatiškai neutralių
pasisakymų, A. Regis rado progą mė-
ginti kardinolui Cody paaiškinti
lietuviams rūpimus kapinių reikalus.
Iš to pokalbio paaiškėjo, kad kapinių
administracija stengėsi kardinolą lai-
kyti nuošalyje nuo tos problemos.

Komitetas, supratęs, kad jo pas-
tangos lietuviškai visuomenei grąžin-
ti krikščionišką jos laidojimo tvarką,
buvo išsemtos, nutarė imtis drastiš-
kesnių žygių – viešų demonstracijų.
Tokios taikios, kartu ir didingos, de-
monstracijos įvyko 1971 m. gegužės
23 d. Čikagos miesto centre, prie
arkivyskupijos administracijos pa-
grindinio pastato. Įvairių žiniasklai-
dos žinybų dėka apie tai sužinojo mi-
lijonai amerikiečių. Bendrai paėmus,
reakcija buvo teigiama ir iš ameri-
kiečių, ir iš katalikiškos lietuviškos
spaudos pusės. Nors vyresnioji lietu-
vių dvasiškija jautė pareigą užtarti
kardinolą, komitetas ir lietuviška
visuomenė sulaukė nemažai padrąsi-
nimų iš klebonų ir kunigų, nors jie
negalėjo būti vieši.

Šiandien yra ypač malonu prisi-
minti, kad didysis Lietuvos visuome-
nininkas, politikas ir valstybininkas,
kun. Mykolas Krupavičius suprato
tos kovos reikšmę, ją spaudoje ir
kitaip įvairiai rėmė ir net sutiko pats
tapti Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
draugijos ir Bendruomenės komiteto
„Garbės globėju”.

Nepaisant viso to, arkivyskupija
nepajudėjo mūsų trokštama linkme.
Tad Komitetas atsargiai kreipėsi net į
Šv. Sosto įstaigas Romoje. Čia lydėjo
sėkmė, nes po kelių atvirų ir labai
nuoširdžių pokalbių supratęs mūsų
reikalą, Vatikanas sugebėjo teigiamai
paveikti Čikagos arkivyskupijos val-
dytojus. Planuotų demonstracijų prie
Šv. Petro bazilikos nebereikėjo. 

Po kiek laiko buvo padaryti sun-
kiai iškovoti esminiai pakeitimai lai-
dojimo potvarkiuose: atkurtos laidoji-
mo apeigos ir karsto nuleidimas duo-
bėn artimųjų akivaizdoje; paminklų
užrašai neberibojami vien Šv. Rašto
citatomis; kapinių vardas perregist-
ruotas į Šv. Kazimiero Lietuvių ka-
pines” arba „St. Casimir Lithuanian
Cemetery”.  Deja, žodis „Lithuanian”
vieną kartą nuo kapinių vartų pra-
puolęs, dar ir šiandien laukia sugrįži-
mo į jam priklausančią vietą.

* * *
Po sunkiai sukalbamo kardinolo

John Cody arkivyskupiją valdyti atė-
jo labai malonus kardinolas Joseph
Bernardin. Deja, 1996 m. jis mirė,
nespėjęs nieko pakeisti. Šiandieninė
arkivyskupijos kapinių administraci-
ja, nors jau kita, ir vėl pradeda už-
miršti senus pažadus, pamažu ati-
trūkdama nuo senosios lietuvių kar-
tos kapinių įsteigimo dedikacijos. Ko
mes turime bijoti ir, reikalui atsi-
radus, vėl netęsti savo pastangų? Ar
arkivyskupija vėl galvoja parduoti
didelius, dar nenaudojamus kapinių
plotus kitiems reikalams? Ar norės
grąžinti seną, mažiau kainuojančią
laidojimo tvarką? O gal ištrins „Lit-
huanian” vardą net iš registracijos
knygų?

Tuometinės Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinių sklypų savininkų draugi-
jos valdybos narės Birutė Matutienė
ir Salomėja Daulienė savo laiške
dabartinio (nuo 1997 m.) Čikagos ar-
kivyskupijos ganytojo kardinolo
Francis George prašė bent grąžinti
žodį „Lithuanian” į oficialų kapinių
pavadinimą. Savo atsakyme kardino-

las George labai diplomatiškai ir
mandagiai pareiškė savo susižavė-
jimą „gražiais lietuvių kapinių pa-
minklais ir skambiomis lietuviškomis
maldomis”, išreikšdamas viltį, kad
,,lietuvių visuomenė Čikagoje ir to-
liau išlaikys savo kalbą bei kultūrą”.
Laiške kardinolas pastebėjo, kad
žodis „Lithuanian” iš Šv. Kazimiero
kapinių pavadinimo iškritęs prieš
keliolika metų, jam dar nesant Čika-
gos arkivyskupijos valdytoju. Bet ati-
taisyti tą skriaudą jis neprižadėjo.

Graudu būdavo klausyti A. Regio
apie Bendruomenės ir visų kapų sa-
vininkų šventą pareigą rūpintis mū-
sų kapinėmis, kuriose iš visų Lie-
tuvos kampelių yra palaidota apie
60,000 lietuvių. Regis buvo tikrai
garbaus amžiaus (g. 1914 m. gegužės
17 d.), šešiasdešimt metų dirbęs
Amerikoje įvairiuose lietuviško gyve-
nimo vynuogynuose, žymus visuome-
nininkas, JAV kariuomenės savano-
ris, lietuvis-respublikonas, šaulys,
skautas ir ateitininkas, veiklus dau-
gybėje lietuviškų organizacijų ir pats
didžiausias veikėjas kovoje už krikš-
čioniškai lietuviškas laidojimo tradi-
cijas.

Viename susirinkime A. Regis
savo tartame žodyje mus gerokai su-
gėdino. „Ar leisime tai mūsų senųjų
beraščių imigrantų sukurtai lietu-
viškai mirusiųjų šventovei išnykti?
Ar tik mirti mes tesugebame, o gy-
venti už tėvynę nebemokame? Senieji
beveik prieš šimtą metų iš centų su-
kūrė lietuviškumo salas, o kur mūsų,
dabartinės kartos, ryžtas, kur mūsų
dvasia? Ar tikrai mes jiems nebepri-
lygstame?” A. Regis prie darbo ypač
kvietė jaunesnius, nes senieji veikė-
jai, ypač daug pastangų įdėję į ka-
pinių vertės atstatymą, jau senokai
patys ten ilsisi. „Mums reikia jaunes-
nių, ne tokių, kurie jau į netolimą
amžinybę patys žvelgia. Reikia pasi-
ryžimo ir tikrai lietuviško pareigos
jausmo.” Regis pats jau išėjo į amži-
nybę, bet jo sukurta draugija bando
veikti ir toliau. Pirmininkė B. Matu-
tienė, stropiai padedant reikalų ve-
dėjui Antanui Paužuoliui bei sekre-
torei S. Daulienei, kasmet vis dar
ruošia iškilmingus metinius paminė-
jimus Kapų puošimo dienos ir Vėlinių
proga. Jie paprastai vyksta prie Ka-
pinių Steigėjų paminklo, būna mielai
žmonių lankomi.

O ar nėra jaunesnių, kurie galėtų
tą darbą perimti? Aš manau, kad yra.
Ne vien senųjų pensininkų, bet ir ar
Lietuvą vaiko amžiuje palikusių, ar ir
jau Amerikoje išsimokslinusių bei
lietuvybėje subrendusių, kurių tėvai
ir seneliai gal jau ilsisi Šv. Kazimiero
kapinėse ir laukia jaunesniosios kar-
tos pagalbos. Nemažai jų jau dirba
įvairiose gausiose lietuviškų organi-
zacijų tarybose ar valdybose, jiems
retkartinis kelių papildomų valandų
paskyrimas Šv. Kazimiero kapinių
reikalams neturėtų būti per sunki
našta. Jų pareiga būtų perimti iš a. a.
A. Regio ilgai neštą Amerikos lietu-
vių panteono vėliavą.

Kodėl drįstu Šv. Kazimiero kapi-
nes vadinti lietuviškuoju panteonu?
Pagal senovės graikus ir romėnus
panteonu yra vadinama visų šven-
tykla. O Šv. Kazimiero kapinės Čika-
goje ir yra kaip tik neabejotinai vie-
nintelė amžino poilsio vieta pasauly-
je, kur ilsisi lietuviai iš visų etnogra-
finės Lietuvos vietovių. Ten ir aukš-
taičiai, ir žemaičiai, dzūkai, suval-
kiečiai, Vilniaus krašto žmonės ir kiti
– visi, kuriuos likimas vienokiu ar
kitokiu būdu nubloškė iš jų tėvynės ir
pametė kitoje Atlanto pusėje. Jų
palikimu ir turėtume rūpintis.
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tel. 732-713-5108 .
– Lietuvių dailės muziejuje, PLC

vyks Čikagos lietuvių tautodailės
institutas ruošia juostų audimo pa-
mokas, kurios vyks spalio 16, 23 ir
30 d. nuo 9:30 val. r. iki 12:30 val. p.
p. Registruotis iki spalio 8 d. tel. 708
-598-7438 (Aldona) arba tel. 630-858-
3629 (Rugilė).

Spa lio 17 d., sekmadienį: Die-
vo Apvaizdos bažnyčios parapijos sa-
lėje (Detroit, MI) organizacijos ,,Vai-
ko vartai į mokslą” Detroit skyrius
ruošia  koldūnų pie tus. Pradžia – po
11 val. r. šv. Mišių. 1 val. p. p. – mu zi-
ki nė popietė, kurios programą at liks
meno ansamblio ,,Dainava” vyrų vie-
netas. 

Spalio 22 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
bus atidaroma jungtinė Lietuvos me-
nininkų darbų paroda. Pradžia 7:30
val. v.  Informacija tel. 708-574-3992
arba 708-307-8632.

Spalio 23 d., šeštadienį: Šv.
Antano lietuvių bažnyčios (St. Ant-
hony’s Church) mokykloje ir salėje

(32nd St., South Omaha) bus šven-
čiamas Omaha lietuvių tautinių šo-
kių grupės ,,Aušra” 40-metis. Rengi-
nys vyks nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v.
Programos pradžia 7 val. v.

– Lietuvių dailės muziejuje PLC
vyks Lietuvių Fondo ruošiamos me-
nininkų darbų parodos atidarymas.
Pradžia 6 val. v.  Paroda veiks iki lap-
kričio 6 d. (LF pokylio). Daugiau in-
formacijos el. paštu admin@lithfund.
org.

– Latvian Hall (11710 3rd Ave.,
Seattle 98125) vyks Šv. Martyno va-
karas – aukų rinkimas Baltijos studi-
jų programai.  Pradžia 6 val. v.  

Spalio 24 d., sekmadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje vyks prelato Jono Kuzinsko pa-
gerbimas. Ta proga po 10:30 val. r. šv.
Mišių ruošiami šventiniai pietūs.
Vietas prašome užsisakyti iš anksto
tel. 773-776-4600 (Audra).

– Pokylių salėje ,,Garden Chalet”
(11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL)
vyks Čikagos lietuvių moterų klubo
iškilmingi pietūs. Programą ,,Musical
Cornucopia” pristatys Pacek šeima.
Pradžia 12:30 val. p. p. Vietas užsisa-
kyti tel. 708-388-4885.

Spalio 30 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje vyks ,,Drau-
go” pokylis. Pradžia 4 val. p. p. (kok-
teiliai), vakarienė – 5 val. p. p. Vietas
užsisakyti ,,Draugo” administracijoje

tel. 773-585-9500.
– Roslyn, Kittitas County, WA,

esančiose kapinaitėse per Vėlines, 3
val. p.  kviečiami susitikti lietuviai.

Spalio 31 d., sekmadienį: Phi-
ladelphia Vinco Krė vės li tuanistinėje
mokyklėlėje, veikiančioje Šv. Andrie-
jaus parapijos patalpose (1913 Walla-
ce St., Philadelphia, PA 19130),  vyks
Halloween renginys.

LAPKRITIS

Lapkričio 3–4 d. Čikagos kul-
tūros centre (78 E. Washington St.,
Chicago, IL 60602) vyks džiazo festi-
valis ,,European jazz meets Chicago”,
kuriame bus pristatomas ir Lietuvos
džiazas. Koncertai vyks nuo 6 val. v.
iki 11 val. v. Įėjimas nemokamas.

Lapkričio 6 d., šeštadienį:
PLC vyks tradicinis Lietuvių Fondo
(LF) rudens pokylis ,,Menas ir muzi-
ka”. Pradžia 5:30 val. p. p. Vietas už-
sisakyti iki lapkričio 1 d. LF rašti-
nėje tel. 630-257-1616 arba el. paštu
admin@lithfund.org. Daugiau infor-
macijos – tinklalapyje www.lithua-
nianfoundation.org.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks „Žaltvykslės” teatro sambūrio
spektaklis „Dobilėlis penkialapis”.

Lapkričio 6–7 d.: Philadelphia
Lietuvių namuose vyks  mugė.

Lapkričio 13 d., šeštadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks Draugo fondo posėdis.

– New York mieste vyks JAV LB
Kultūros tarybos skelbiamo tarptau-
tinio filmų konkurso, skirto Žalgirio
mūšio 600-osioms metinėms, nugalė-
tojų apdovanojimo ir geriausių kon-
kurso filmų pristatymo iškilmės.
Daugiau informacijos tel. 215-248-
3049 arba tinklalapyje www.zalgirio-
musis.com

Lapkričio 13 d. Latvių centre
(11710 3rd Ave.,  Seattle, WA 98125)
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. ir 14 d.
nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p. vyks
kasmetinis latvių turgus.

Lapkričio 14 d., sekmadienį:
PLC vyks kasmetinė ,,Madų paroda”.
Pradžia 12:30 val. p. p.  

– Philadelphia Lietuvių namuose
vyks Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių
minėjimas ir koncertas. 

Lapkričio 17 d., trečiadienį:
St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo
salėje vyks metinis-rinkiminis narių
susirinkimas. Pradžia 2 val. p. p. 

Lapkričio 20 d., šeštadienį:
Deer Path Inn – Windsor Hall (255
East Illinois Road, Lake Forest, Illi-
nois 60045) vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės „Rudens
puota”.  Pradžia:  7 val. v. Vietas pra-
šoma užsisakyti iš anksto. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731. 

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Operos pokylis 

– St. Petersburg, FL, Lietuvių
klubo žiemos sezono atidarymo po-
kylis.

Lapkričio 25–28 d. Čikagoje
bus švenčiamas Ateitininkijos 100-
metis. Prog ramoje – iš kilmingos šv.
Mišios Čikagos Švento Vardo kated-
roje; kultūrinė ir aka de minė progra-
ma ,,Chicago Marriott Downtown
Magnificent Mile” viešbutyje. Dau-
giau informacijos: www.ateitis.org

GRUODIS

Gruodžio 3 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pradžia 6:30 val. v.

Gruodžio 4 d., šeštadienį:
PLC  vyks renginys ,,Lietuvos diena”.
Pradžia 2 val. p. p. 

Gruodžio 5 d., sekmadienį:
PLC pokylių salėje vyks prelato Igno

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

SPALIS

Spalio 3 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro (PLC) (14911
127th St., Lemont, IL 60539) didžio-
joje salėje vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” kasmetiniai lėšų
telkimo ,,Derliaus pietūs”. Pradžia
12:30 val. p. p. Vietas užsakyti pas
Rūtą Šmulkštienę, tel. 630-243-1089
arba el. paštu: r.l.smulkstys@sbcglo-
bal.net

Spalio 6–12 d. vyks piligriminė
kelionė į Guadalupės Marijos, Šiau-
rės ir Pietų Ame rikos globėjos, šven-
tovę Meksikoje. Išsami programa ir
registracija tinkla lapyje www.pilgri-
mages.com/srigne/. Daugiau informa-
cijos tel. 860-928-7955 arba el. paštu
sesigne@gmail.com

Spalio 7 d., ketvirtadienį:
,,Seklyčioje” vyks Šakių klubo susiti-
ki mas. Pradžia 1 val. p. p.

Spalio 7–8 d. Lietuvos Respub-
likos generalinio konsulato New York
darbuotojai St. Petersburg, FL priims
iš anksto užsiregistravusius piliečius
visais konsuliniais klausimais. Užsi-
registruoti el. paštu: ltconsnulfl@ bay-
printonline.com arba tel. 727-895-4811
(palikti žinutę).

Spalio 8 d., penktadienį: Ama-
rillo Museum of Art (2200 S. Van Bu-
ren St., Amarillo, TX, 79109) vyks dai-
lininkės Dalios Ramanauskaitės tapy-
bos darbų parodos ,,Playing Reali ty”
(,,Realybės žaismas”) atidarymas. Pra-
džia– 6 val. v. Paroda vyks nuo 2010 m.
spalio 9 iki 2011 m. sausio 16 d. Tuo
pačiu metu šio muziejaus didžiojoje sa-
lėje vyks Dalios vyro, skulptoriaus Leo
Jensen įvairiamedijos skulptūrų paro-
da ,,Total Pop Art”. 

– Carriage Greens Country Club
(8700 Carriage Greens Drive; Darien,
IL) vyks Akademinio skautų sąjūdžio
Čikagos skyriaus metinė šventė. Pra-
džia 6:30 val. v.  Dėl vietų skambinti
fil. Jolandai 630-257-2558.

– Ateitininkų namuose (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL)  Čikagos
ateitininkai sendraugiai ruošia pirmą
2010–2011 veiklos metų susirinkimą
-vakaronę. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 8–10 d. vyks tra dicinės
,,Iškylos” eitynės, skirtos Ne rin gos
stovyklai paremti. Užsiregistruoti
stovyklos tinklalapyje www.neringa.
org. Daugiau informacijos el. paštu ai-
daszk@yahoo.com (Vida Strazdienė).

Spalio 9 d., šeštadienį: ,,The
Purl” galerijoje (1038 9th St., Italian
Market) vyks Jurgitos Čenkutės ir  Ži-
vilės Pu pi nytės fotodarbų paroda. Paro-
dą bus galima apžiūrėti nuo 12 val. p. p.
iki 6 val. v. 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje vyks ALRK Moterų są-
jungos 3 kuopos susirinkimas. Pradžia
2:30 val. p. p. 

Spalio 10 d., sekmadienį: Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija  (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje daly-
vaus Daniel Gilbert, šiaurinės Illinois
apylinkės prezidentas, LCMS, ir Lie-
tuvos evangelikų liute ronų vyskupas
Mindaugas Sabutis. Šventė prasidės
10 val. r. Iškilmingi pietūs vyks Cha -
teau Del-Mar (8200 West 95th Street,
Hickory Hills, IL). Daugiau informa-
cijos parapijos raš tinėje arba tel. 708-
422-1433, arba el. paštu zionlithluthe-
ran@aol.com

– PLC didžiosios salės vakarinėje
dalyje po 11 val. r. šv. Mišių nuo 12 val.
p. p. iki 2 val. p. p. bus galima pasis kie-
pyti nuo gri po ir plaučių uždegimo. Ei-

nant skiepytis su savimi reikia turėti
,,Medicare” kortelę.

– Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chica-
go, IL) Lietuvių rašytojų draugija ruošia
poeto, kun. dr. Kęstučio Tri ma ko eilė-
raščių rinkinio ,,Jis man dovanojo būtį”
sutiktuves. Pradžia 2 val. p. p. 

– Maironio parke (52 So. Quinsiga-
mond Ave., Shrewsbury, MA 01545)
koncertuos legendinė grupė iš Šiaulių
,,Vairas”. Pradžia  3 val. p. p. Bilietus
užsisakyti tel. 508-799-5469 arba el.
paštu IreneMark@aol.com (Irena
Markevičienė); tel. 508-410-1397 ar-
ba el. paštu variantas23@hotmail.
com (Vytas Braškis); tel. 508-410-1774
arba el. paštu Kaunas07@ gmail.com
(Artūras Varnas).

Spalio 14 d., ketvirtadienį:
,,Seklyčioje” vyks Suvalkiečių drau gi-
jos susirinkimas. Pradžia 1 val. p. p.

Spalio 15 d. penktadienį:
Willowbrook Grand Ballroom (8900
S. Archer Ave., Willow Springs, IL)
vyks Irenos Starošaitės ir Žilvino
Žvagulio koncertas ,,Noriu šventę
švęst”. Pradžia 9 val. v. Tel. pasitei-
rauti 708-839-1000.

Spalio 15–16 d. 18–36 metų ne-
te kė jusios moterys katalikės, norin -
čios dau giau sužinoti apie vienuolių
gy venimą ar galvojančios tapti vie-
nuo lėmis, kviečiamos dalyvauti prog-
ramoje ,,Nun Run”. Regis t ruotis el.
paštu jhoward@spsmw.org arba tel.
812-535-2897 (seselė Jenny Howard).

Spalio mėn. 15–17 d. Balzeko
lietuvių kul tūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks
jungtinė paroda ,,Lithpex-Pol pex
2010”. Dėl papildomos informacijos
kreiptis į Vio letą Rut kauskienę el.
paštu aviv2008@att.net arba tel. 847
-244-4943 ir į Jo ną Variakojį el. paštu
variakojis@sbcglobal.net arba tel.
773-585-8649.

Spalio 16 d., šeštadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje (6812 South Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629) vyks visuotinis
parapijos susirinkimas. Pradžia po 4
val. p. p. šv. Mišių.

– Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway, Clark, NJ 07066)
koncertuos Žilvinas Žvagulis ir Irena
Starošaitė. Daugiau informacijos –

Spalio 22 d., penktadienį: Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, bus
atidaroma jungtinė Lietuvos menininkų darbų paroda. 

Dainiaus Darbuto nuotr.
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Urbono 100 metų jubiliejaus šventė.
Pradžia – po 11 val. r. Mišių.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Jaunimo centro metinė puota.
Šv. Mišios – 2 val. p. p., po jų – pokylis.

Gruodžio 10 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pradžia  6:30  val. v.

Gruodžio 11 d., šeštadienį:
Latvių centre (11710 3rd Ave.,  Seatt-
le 98125) kviečiama susėsti prie sim-
bolinio šv. Kū čių stalo. Pradžia 8 val.
v. Bilietai parduodami iki lapkričio
1 d. Čekius ir sve čių pavardes siųsti
Editai Bukauskienei adresu: 18463
Blueberry Ln. SE, Apt. G 302 Mon-
roe, WA 98272.

Gruodžio 11–12 d., šeštadie-
nį–sekmadienį: PLC vyks kasmeti-
nė ,,Kalėdinė mugė”. Renginys tęsis
nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p.  

Gruodžio 12 d., sekmadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje – misijos choro ir vaikų choro
,,Vyturys” kalėdinis koncertas.

Gruodžio 17 d., penktadienį:
PLC patalpose vyks Advento vakaras.
Pradžia  6:30  val.v.

Gruodžio 19 d., sekmadienį:
PLC vyks Kūčių vaišės. Pradžia
12:30 val. p. p.

Gruodžio 24 d., penktadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje – Kūčių Mišios bažnyčioje 4 val.

p. p.,  misijos Kūčios PLC salėje 6:30
val. v., Bernelių Mišios Jaunimo rū-
muose 11 val. v.

Gruodžio 27– 2011 sausio 1
d.: Melbourne, Australijoje, vyks
XXVI Australijos ,,Lietuvių dienos
2010”. Daugiau informacijos www.
ald2010.org

2011 METAI

SAUSIS

Sausio 23 d., sekmadienį: Sho-
reline Community  College (16101
Greenwood Ave., North, Shoreline,
WA 98133) vyks Dainiaus ir Astos Vai-
čekonių koncertas. Pradžia 3 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 206-546-4101.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje vyks lietuvių meno ansam-
blio ,,Dainava” religinės muzikos
koncertas. Daugiau informacijos gali-
ma rasti choro tinklalapyje www.dai-
nava.us

VASARIS

Vasario 6 d., sekmadienį: PLC
vyks Lietuvos prezidento Aleksandro
Stulginskio 115-ųjų metinių minėji-
mas. Ruošia Lietuvos vaikų globos
būrelis ,,Saulutė”. Pradžia 12:30 val.
p. p. 

Seime atsirado naujû milijonieriû
Vilnius, spalio 1 d. (BNS) – Pra-

ėjusiais metais parlamente dirbo 40
Seimo narių, kurių turtas ir pinigi-
nės lėšos viršijo milijoną litų. Tai
rodo specialiame ,,Valstybės žinių”
leidinyje paskelbtos 2009 metų turto
ir pajamų deklaracijos.

2008 metais Seime buvo 35 mili-
jonieriai. Pernai kai kurie iš jų, pa-
vyzdžiui, Aleksandras Sacharukas šį
titulą prarado, tačiau atsirado ir pen-
ki nauji milijonieriai.

Milijono litų turto ir pajamų kar-
telę peržengė Socialdemokratų parti-
jos lyderio Algirdo Butkevičiaus šei-
ma (1,06 mln. litų), socialdemokratė
Aušrinė Marija Pavilionienė (1,51
mln. litų), ,,darbiečio” Kęstučio Dauk-
šio šeima (1,8 mln. litų) ir jo kolegos
Jono Pinskaus šeima (3,4 mln. litų),
liberalo Eriko Tamašausko šeima
(1,45 mln. litų).

Iš Seimo pasitraukus milijonie-
riui iš Kėdainių Viktorui Uspaski-
chui, turtingiausio parlamentaro ti-
tulas atiteko jokiai partijai nepriklau-
sančiam Valdemarui Valkiūnui. Per-
nai jis deklaravo turėjęs turto už
33,139 mln. litų, santaupų – 3,2 mln.
litų, pusę milijono jis buvo paskoli-
nęs, dar 1,3 mln. litų pasiskolinęs.
Bendra jo turto ir piniginių lėšų su-
ma – 36,34 mln. litų.

Antrą vietą pagal turtus Seime
užima socialdemokratas Bronius
Bradauskas. Jo ir žmonos bendras
turtas su piniginėmis lėšomis pra-
ėjusių metų pabaigoje sudarė 24,89
mln. litų. Beje, per metus šis skaičius
padidėjo 4 mln. litų.

Treti liko parlamente dirbantys
sutuoktiniai liberalas Kęstutis Gla-
veckas ir konservatorė Rūta Rutke-
lytė. Jų bendras turtas ir santaupos
siekė 12,43 mln. litų. Be to, R. Rut-
kelytė yra pasiskolinusi beveik pusę
milijono litų.

Beveik nepasikeitė socialdemok-
rato Jono Jagmino ir jo žmonos tur-
tinė padėtis – jie, kaip užpernai,
išlaikė maždaug 10 mln. litų turtą.

Buvęs socialdemokratas Andrius
Šedžius deklaravo turto ir piniginių
lėšų už 8,69 mln. litų, tačiau apie 6,5
mln. litų yra skolinti.

Kita parlamentarų pora – buvęs
Seimo pirmininkas ,,prisikėlėlis”
Arūnas Valinskas ir jo žmona Ingrida
Valinskienė – savo turtą bei santau-
pas įvertino 6,21 mln. litų. Jie dekla-
ravo turintys privalomo deklaruoti
turto už 6 mln. litų, o A.Valinsko sąs-

kaitoje praėjusių metų pabaigoje dar
buvo 207 tūkst. litų piniginių lėšų.
Per abu politikai turi ir 2 mln. litų
skolos.

Po 6 mln. litų savo šeimos turtą
bei pinigus įvertino Seimo Krikščio-
nių partijos frakcijos narys Jonas
Ramonas bei Mišriai Seimo narių
grupei priklausanti Agnė Zuokienė.

,,Tvarkiečio” Vytauto Galvono ir
jo žmonos Laimos Ritos Galvonienės
bendras turtas sudaro 3,6 mln. litų,
nedaug nuo jų atsilieka liberalu nese-
niai tapęs Arminas Lydeka su su-
tuoktine Olga Brigita Lydekiene. Jie
turto ir piniginių lėšų deklaravo už
3,4 mln. litų. Beje, per metus Lydekų
turtas išaugo beveik milijonu litų.

Po 3 mln. litų turtą valdo social-
demokrato Juozo Palionio ir valstie-
čių liaudininkų atstovo Konstanto
Ramelio šeimos.

Milijonieriais taip pat save vadin-
ti gali ,,tvarkietis” Remigijus Ačas
(1,36 mln. litų), konservatorius Man-
tas Adomėnas (2,5 mln. litų), ,,prisi-
kėlėlis” Vincas Babilius (1,8 mln.
litų), ,,darbietė” Virginija Baltraitie-
nė (1,05 mln. litų), ,,tvarkietis” Dailis
Barakauskas (1,5 mln. litų), neseniai
į Mišrią Seimo narių grupę išėjusi
Asta Baukutė (2,29 mln. litų), liberal-
centristas Vytautas Bogušis (1,26
mln. litų), ,,prisikėlėlis” Dainius Bud-
rys (1,42 mln. litų), ,,darbietis” Va-
lentinas Bukauskas (1,3 mln. litų), jo
kolega Vydas Gedvilas ( 1,75 mln. li-
tų), socialdemokratas Stanislovas
Giedraitis (1,2 mln. litų), ,,tvarkietis”
Kęstas Komskis (1,21 mln. litų),
,,darbietė” Dangutė Mikutienė (1,64
mln. litų), socialdemokratas Bronius
Pauža (1,11 mln. litų), ,,tvarkietis”
Rimas Ručys (1,76 mln. litų), konser-
vatorius Kazimieras Starkevičius
(1,14 mln. litų), konservatorius Sta-
sys Šedbaras (1,53 mln. litų), liberal-
centristas Žilvinas Šilgalis (2 mln.
litų), ,,darbietis” Mečislovas Zasčiu-
rinskas (1,13 mln. litų) ir Krikščionių
partijos frakcijos narys Rokas Žilins-
kas (1 mln. litų). Visų jų turtas ir
piniginės lėšos suskaičiuotos drauge
su sutuoktinių turtu.

Tarp Seimo milijonierių yra ir
parlamento vadovė konservatorė Ire-
na Degutienė. Ji su vyru Gediminu
Degučiu pernai turto ir santaupų tu-
rėjo už 1,59 mln. litų.

1999 metais į Seimą buvo išrink-
ti 2, 2000 metais – 13, 2004 metais –
28, 2008 metais – 35 milijonieriai.

Kaunas, rugsėjo 29 d. (ELTA) –
Rugsėjo 29 d., trečiadienio, popietę
Vytauto Didžiojo universiteto rū-
muose (VDU) duris atvėrė nauja
skaitykla, skirta XX a. antrosios
pusės Lietuvos periodikos archy-
vams. Gausią spaudos rinkinių ko-
lekciją universitetui padovanojo pro-
fesorius Leonas Gudaitis, šiemet
švenčiantis 75-erių metų jubiliejų.
Nuo 1994 m. L. Gudaitis dėsto VDU,
aštuonerius metus ėjo Lietuvių lite-
ratūros katedros vedėjo pareigas,
2002 m. jam suteiktas profesoriaus
vardas.

Po naujos skaityklos atidarymo
renginys persikels į tame pačiame
VDU pastate esančią universiteto
menų galeriją ,,101” – čia bus prisi-
mintas profesoriaus 75-erių metų
jubiliejus, L. Gudaitis ir jo kolegos
pristatys savus periodikos tyrimus
bei jų problematiką.

Prof. L. Gudaitis padovanojo
spaudos rinkinî

Vilnius, 2010 m.
rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Vilniaus centre, Odminių
skvere, surengta visuo-
meninė ekologinė akcija
,,Uždek žvakutę", kurios
pagrindinis tikslas – pa-
gerbti atominių elektrinių
nelaimių aukų atminimą
ir atkreipti Lietuvos pilie-
čių dėmesį į naujų bran-
duolinių jėgainių statybos
Lietuvoje ir Baltarusijoje
problematiką. Iš kelių
šimtų žvakučių ant skvero
grindinio buvo išdėliotas
užrašas ,,Radiacija”, pra-
eiviams buvo dalijamos
skrajutės apie AE ir bran-
duolinės energetikos ke-
liamą pavojų. 

Dainiaus Labučio
(ELTA) nuotr. 

Leonas Gudaitis.             ELTA nuotr.

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į ,,Draugo”
,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 606029 arba el. paštu: dalia. cidzikaite@gmail.com

Redakcija
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622))  994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA  CC..  MMAARRSSHH,,  MMDD  SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS  SSIIDDRRYYSS,,  MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell..  ((770088))  663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell..  ((777733))  888844--77996600

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS  ŽŽLLIIOOBBAA,,  MM..DD..
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000

DDrr..  PPEETTRRAASS  VV..  KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR  LLAALL,,  MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell..  777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66  

CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600663388
TTeell..  777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn::  884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy::  881155--336633--99559955
EEllkk  GGrroovvee::  884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn::  884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SKAUTŲ SĄJUNGA BE 
EUGENIJAUS VILKO

Malonu prisiminti jaunas dienas,
kada jaunystė veržėsi iš apibrėžtų ri-
bų, kada dainuodavome stovyklose
dainą ,,Širdyje – jaunystės šventė,/
veide – skauto šypsena./ Leiskit
mums gamtoj gyventi/ su paukšte-
liais ir laužais.’. Tai buvo dienos, ku-
pinos didelių sumanymų ir užsimo-
jimų. Į šiuos kūrybingus metus įsi-
jungė ir jaunasis Eugenijus Vilkas.
Prieš akis, dar tebegyvenant Vokieti-
jos išvietintųjų asmenų stovyklose,
lyg miražas stovėjo didelis skautiškos
veiklos atkūrimo darbas. Jau tada
Eugenijus ėmėsi organizacinio darbo,
kurio nenutraukė iki pat išėjimo pas
Kūrėją.

Su Eugenijumi susipažinau jam
apsigyvenus Čikagos priemiestyje
Roseland, kur jis augino nemažą šei-
mą. Atvykęs į naują vietą jis prisijun-
gė prie ,,Lituanicos’’ veikiančio tunto
ir tapo nuolatiniu jo talkininku.
Eugenijus buvo vienas iš pirmųjų,
nusipirkusių mažytį automobilį, nes
turėjo šeimą, kurią reikėjo vežioti į
sueigas, tautinių šokių repeticijas ir
lituanistinę mokyklą.

Jis buvo lietuvis patriotas, užkie-
tėjęs skautas, turėjęs vadovavimo
gabumų. Tuos gabumus pastebėjo
skautų vadovybė ir pakvietė užimti
aukštas vadovavimo pareigas, kurių
Eugenijus niekada neatsisakydavo.
Jis buvo pareigos žmogus – jeigu pri-
žadėjo, atlikdavo visu 100 procentų.
Eugenijus siekė ir mokslo, nerimo sa-
vo profesiniame darbe. Išvažiavo į
California valstiją ir ten pradėjo savo
verslą metalų virinimo technologijos
srityje, padarė naujų išradimų ir juos
užpatentuvo. Bet net ir būdamas
labai užsiėmęs savo versle, auginda-
mas gausią šeimą, nepasitraukė iš
skautiškos veiklos. Skautų sąjunga,

įvertindama Eugenijaus darbus skau-
tijai, yra suteikusi jam visus aukštuo-
sius medalius, o už nepaprastą įnašą
į Skautų sąjungos veiklą įteikė
„Geležinio vilko’’ ordiną.

Kaip jau minėjau, be Eugenijaus
nepraėjo jokia stovykla, jokie suva-
žiavimai. Jis buvo ten, kur jo reikėjo.
Stovyklose, vakarui atėjus, laužui
pradėjus blėsti, galiausiai sukalbama
vakarinė malda: ,,Ateina naktis, sau-
lė jau nuslinko nuo kalnų, nuo miš-
kų...’’ Ateina naktis ir skautijos dar-
buotojams, nepaisant, jog jie dar yra
labai reikalingi. Dievo angelo atneš-
toji naktis neaplenkė ir Eugenijaus.
Skautija neteko stulpo, ant kurio lai-
kėsi skautiška veikla. Mielas Euge-
nijau, palikai veiklos dirvonus, bet
parodei jaunąjai kartai meilę darbui,
pareigai ir tvirtiems skautybės ide-
alams. Nuėjai namo, kad stebėtumei
mūsų darbus iš aukštybių. 

Antanas Paužuolis

Eugenijus Vilkas.
Nuotr. iš ,,Draugo” archyvų

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA



SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell..  777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell..  663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477  WW  110033  SStt,,  OOaakk  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSttee  22440011,,  

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600  

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell..  770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  LL..  PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell..  770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell..  663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  DDAALLIIAA    EE..  CCEEPPEELLÈÈ,,  DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell..  770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr..  DDAALLIIAA  JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell..  663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355  WW..  111111  SStt,,  CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600665555
777733--223333--00774444  aarrbbaa  777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.www.draugas.org

Sudoku Nr. 31

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 

1 vonios butai. 
Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275
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Š. m. rugsėjo 15 d. Kon fe rencijų
centre, Springfield, IL, 10 geriausių
Illinois valstijos kaimo gydytojų buvo
įteikti ,,Illi nois Rural Health As -
sociation” apdovanojimai. Tarp ap -
dovanotojų ir lietuvis gydytojas
Remigijus Satkauskas. Siūlome
skaitytojams su juo susipažinti.  

– Koks jausmas apėmė suži-
nojus, kad esate tarp 10 Illinois
valstijos gydytojų, gavusių ,,Illi -
nois Rural Health Association”
(IRHA) apdovanojimą?

– Buvau maloniai nustebintas,
kai išgirdau, kad man buvo paskirtas
toks garbingas apdovanojimas. Tai
labai didelis mano, kaip kaimo gydy-
tojo, darbo įvertinimas. Apdova no -
jimui mane pasiūlė Henry-Stark apy-
gardos Sveikatos apsaugos skyriaus
ve dėja Gail Ripka, su kuria aš jau 14
metų dirbu minėtos apygardos Svei -
katos apsaugos skyriaus valdyboje.

– Gal galite trumpai pasa ky -
ti, kas tai per apdovanojimas ir
už ką jis teikiamas?

– The Illinois Rural Health Asso -
ciation (IRHA) – Illinois Kaimo Svei -
katos susivienijimas – tai ne pelno
sie  kianti organizacija, įkurta 1989
m., vienijanti labai skirtingus šios
valstijos narius: ligonines, kiekvienos
apygardos Sveikatos skyrius, pri-
vačių gydytojų grupes, mokslininkus
ir pedagogus, visus tuos, kurie  dirba,
kad pagerintų kaimo žmonių svei-
katos būklę. Illinois valstijoje yra 64
kaimo ligoninės (iš viso valstijoje yra
185 ligoninės), iš kurių 51 yra Kri-
tinės pagalbos ligoninė (Critical
Access Hospitals), 210 kaimo Svei -
katos klinikų ir 36 Sveikatos centrai.
IRHA palaiko labai glaudžius ry šius
su Illinois Department of Public
Health ir kitomis valstybinėmis, vi -
suomeninėmis ir privačiomis organi-
zacijomis. Jos tikslas – stiprinti svei -
katos apsaugos sistemą visiems Illi -
nois kaimo gyventojams. Ši organiza -
cija jau šeštus metus kasmet apdo -
vanoja 10 geriausių Illinois vals tijoje
dir bančių kaimo gydytojų, įteikdama
jiems ,,Physician of Excellence
Award”. Apdovanojimui gydytojai
siū lomi už jų nuopelnus vietinėms
bendruomenėms pilietinėje, kultūros
ir sveikatos apsaugos srityse, už atsi-
davimą medicinos profesijai ir hu ma -
nitarinei veiklai. 

Kaip buvo pasakyta per iškilmin -
gą priėmimą š. m. rugsėjo 15 d. Kon -
fe rencijų centre, Springfield, IL, man
šis apdovanojimas buvo įteiktas už
sveikatos apsaugos paslaugų pageri -
ni mą mūsų apylinkės gyventojams,
ypač nepasiturintiems, ir už aktyvų
da lyvavimą Stark apygardos Sveika -
tos apsaugos skyriaus valdyboje bei
darbą Kewanee li goninėje bei šios li -
goninės valdyboje.

– Jūsų kelias į šį apdovano-
jimą buvo sunkus ir ilgas. Baigęs
medicinos mokslus sovietinėje
Lie tuvoje, buvęs vienu geriausiu
Kauno medicinos akademijos
(dabar – universitetas) studentų,
staiga emigruojate į Vakarus. Ar
ne buvo baisu? Be penkių minu -
čių gydytojas, išvažiuoja į neži -
nią? 

– Aišku, kad buvo truputį bai su,

nes išvažiavau į Kanadą, į nežinomą
kraštą, beveik visai nežinodamas an -
g  lų ar prancūzų kalbos, dar vis gi laus
sovietmečio metu, 1987 metais, kai
mil žiniška propagandos mašina iš vi -
sos gerklės rėkė apie ,,supuvusio Va -
karų pasaulio” blogybes.

Taip, turėjau gydytojo diplo mą,
bu vau atlikęs akušerijos-gineko lo gi -
jos internatūrą ir gavęs darbą  Medi -
cinos akademijos Akušerijos-gineko -
lo gi jos katedroje. Visa tai išmainiau į
nežinomybę profesinėje srityje. Tada
tikrai tikėjau, kad ma no bendramok-
sliai taps puikiais daktarais, o mano
gyvenimas neaišku kaip pasisuks… 

Kas įveikė mano baimę? Pir -
miausia – tai supratimas, kad manęs
laukia žmona Irena, su kuria mus ri -
šo šešerių metų trumpų susitikimų ir
ilgų laiškų draugystė. 

Antra, po trumpų apsilankymų
Lietuvoje ir pa bendravimų su mano
būsimų giminaičių Adamonių iš Mon -
t real  šeima, aš žinojau daug daugiau
nei kiti. Gir dėjau apie labai aktyvų iš -
eivijos gy venimą Kanadoje ir Ame ri -
koje. 

At vykus į Kanadą, Adamoniai la -
bai šiltai priėmė į savo šeimą ir vi -
sokeriopai padėjo naujam imigrantui. 

Trečia, aš tvirtai tikėjau, kad kal-
bos išmokimas ir pasiruošimas medi-
cinos egzaminams – įveikiami daly -
kai. Visada norėjau būti geru gydyto-
ju.

– Apsispręsti imigrantui būti
gydytoju tokioje šalyje kaip JAV
– drąsus iššūkis. Kas Jus palaikė
tuo sunkiu metu? Kas padėjo eiti
tuos ,,kryžiaus kelius” į pasirink-
tą tikslą?

– Aš niekad net nesvajojau, kad
gy vensiu JAV, nors mano senelis gal
du dešimtmečius gyveno ir dirbo
Ame  rikoje. Prieš Antrajį pa saulinį
ka rą sugrįžo į Lietuvą ir vedė mano
mo čiutę. 

Kanadoje medicinos egzaminus
išlaikiau labai greitai, bet niekaip ne -
ga lėjau gauti internatūros vietos, nes
užsieniečių gydytojų vietų skaičių
reguliuoja Kanados valdžia. Tuo pa -
čiu metu laikiau ir Amerikos egzami-
nus. Tai buvo ilgas ir sunkus sa va -
rankiškų studijų kelias, užtrukęs ket -

Esu patenkintas gydytojo darbu kaime
verius metus. Aš ištisas dienas pra -
leisdavau vienoje žymiausių pasauly-
je McGill University (Montreal, Que -
bec) bibliotekoje, o žmona Irena dir bo
architekte. Ji buvo ta, kuri už dir bo
duo ną mūsų šeimai. Kol aš pradėjau
šeimos gydytojo rezidentūrą Peoria,
IL, ji morališkai padėjo pereiti pasi -
ruo šimo dirbti gydytoju Ameri koje
lai kotarpį. Mums abiem tai buvo di -
desnio vienas kito pažinimo ir prisi -
tai kymo prie amerikietiško gyvenimo
metas.

Ir dabar Irena yra aktyvi mano
pagalbininkė, įsitraukusi į mūsų
praktiką. Ji atsakinga už materialinį

tie ki mą, klinikos reklamą, pastatų
prie žiūrą. Irena, būdama architekte,
su pla navo, o paskui prižiūrėjo mūsų
nau jos klinikos Kewanee statybą.

– Šiuo metu ne tik dirbate
Ge neseo, IL, ir Princeton, IL, li -
go ninėse, bet ir savo įkurtose tri-
jose klinikose Kewanee, Wyo -
ming ir Galva, IL. Ar lengva būti
gydytoju? Ar patenkintas savo
pasirinkimu?

– Bet kurioje šalyje būti gydytoju
nėra lengva dėl didelės atsakomybės
už pacientų sveikatą, bet JAV tik -
riau siai dar sunkiau dėl čia esančių
taisyklių. Reikia labai gerai pasverti
kiekvieną žodį, prieš pra nešant ligo-
niui diagnozę ar gydymą. Daugelis
pacientų yra labai gerai ap si skaitę.
Prieš ateidami pas gydytoją jie yra
internete išsistudijavę savo simpto-
mus, net žino, kokius tyrimus turi
paskirti gydytojas ir kokią pagalbą
su teikti. Dauguma žmonių labai
šven tai laikosi gydytojo patari mų. Su
tokiais labai malonu dirbti. 

Aš labai patenkintas savo pasi -
rin kimu ir darbu kaimo vietovėje.

– Ar būta per Jūsų darbo
metus didelių nesėkmių ir skau -
džių klaidų?

–Dirbu ne tik šeimos gydytoju,
bet ir gydytoju akušeriu. Kartu su
kitais dviem bendradarbiais pri ima -
me gimdymus, atliekame įvairias
ope   racijas. Tai labai rizikingas dar-
bas. Net ir prie geriausių no rų ne

kiekvienas gimdymas bai gia si laimin-
gai. Ypač kai jaunos merginos nesi-
laiko gydytojų patarimų – nėštumo
metu toliau rūko, vartoja svaigalus…

Man asmeniškai labai skaudus
buvo atsiskyrimas su Kewanee ligo-
nine, kurioje aš išdirbau aštuonerius
metus. Tačiau iš kitos pusės, apsis-
prendimas sukurti savo kliniką sus -
tiprino mane ir visą mano šeimą, nes
visus sprendimus turėjome priimti
pa tys. Šiuo metu, kaip jau minėjau,
kartu su bendradarbiais atidaryta
kli nika yra išaugusi į tris klinikas ir
joje dirba 38 darbuotojai.

– Kas, Jūsų nuomone, yra ge -
ras medikas?

– Mano nuomone, geras medikas
yra tas, kuris tikrai nori padėti savo
pa cientams, kuris prieš paskirdamas
gydymą rimtai pagalvoja ką daro, ku -
ris kiekvieną ligonį gydo kaip savo
šei mos narį. Geras gydytojas rūpes -
tin gai išklauso visus, kad ir keisčiau-
sius, nusiskundimus, atkreipia dė me -
sį net ir į mažiausias detales. Jos daž-
nai padeda padaryti tolimesnius
spren dimus. Visa tai reikalauja daug
laiko, bet daugelis ligonių labai įver -
tina gydytojo atsidavimą. 

– Žmonės dažnai pakalba
apie gydytojų klaidas. Kaip tu -
rėtų elgtis gydytojas, jei jis suk-
lydo?

Taip, klaidų išvengti neįma no -
ma, bet jų dydis ir reikšmė yra labai
svarbus dalykas. Būna nedidelių klai -
dų, kai dėl klinikos darbuotojų kaltės
nu kenčia ligoniai, pvz., reikia pakar-
toti tyrimą, nes ligonis ne buvo įspė-
tas, jog negali prieš tą tyrimą keletą
valandų valgyti. Tačiau pačios skau -
džiausios pasekmės, kai gydytojai yra
neatidūs ir neatkreipia dėmesio į la -
bo ratorinių ar kitokių tyrimų rezul-
tatus. Tada jie nepaskiria papildomų
tyrimų, kartais dėl to vėluoja gydy-
mas, ir liga toli pažengia. Amerikoje
ne retai tokie atvejai bai giasi teis -
muose. Todėl būtina kuo anks čiau
pra nešti ligoniui ir jo šeimai apie įvy -
kusią klaidą, kol pacientas nepasibel -
dė į teisininko duris. Net ir ge riausios
išeities atveju ligoniai krei piasi į ad -
vo katus, nes medicini nių ieš kinių su -
mos yra astro no minės ir labai vilio -
jan čios.

– Nepaisant to, kad jau daug
metų gyvenate JAV, vis dar esate
lietuvis. Jūsų dukros lanko Čika-
gos lituanistinę mokyklą, pri-
klausote Amerikos lietuvių gydy-
tojų sąjungai. Kodėl Jums svarbu
būti lietuviu?

– Mūsų šeimos šaknys yra Lie -
tuvoje. Norėčiau, kad jos niekad ne -
būtų nukirstos, kad ateityje kažkelin-
tos kartos vaikaičiams nereikėtų jų
at rasti iš naujo. 

Smagu, kad mano vaikai gali lais-
vai susikalbėti su savo seneliais ir ki -
tais giminaičiais Lietuvoje bei Ka na -
doje lietuviškai, kad jie gali su kitais
lietuvaičiais dalyvauti Dainų ir Šokių
šventėse Lietuvoje ir išeivijoje, kad
gali didžiuotis esą lietuviais.

Su žmona Irena esame įsitikinę,
kad tos mūsų kelionės, už trunkan -
čios dvi su puse valandos į vie ną pusę
kiekvieną savaitgalį keliaujant į Či -
ka gos lituanistinę mokyklą, nepraeis

Remigijui Satkauskui apdovanojimą įteikia Illinois Rural Health Association
prezidentė Mary Jane. 

R. Satkausko asmeninio albumo nuotr.
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,,Drauge” galima įsigyti puošnių

vestuvinių kvietimų.

Tel. 773-585-9500

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IEŠKO DARBO

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Atsakinga, pareiginga moteris
ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Tel. 312-
752-0713.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių anglų,
lenkų kalbomis, vairuojanti, turinti
dokumentus, ieško senelių priežiūros
darbo naktimis arba rytais iki 12 val.
pietiniuose rajonuose. Valymo darbų
nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Gali pakeisti ar išleisti atostogų bet
kurią savaitės dieną. Vairuoja. Tel.
630-863-0958 arba 630-962-0808.

* Vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Anglų kalba, vairuoja. Tel. 630-863-
0958 arba 630-962-0808.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną, išleisti atostogų.
Tel. 773-434-0706 arba 773-808-
0011.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.

* Jaunatviška moteris ieško bet
kokio darbo. Anglų kalba, legalūs do-
kumentai. Tel. 773-983-6438.

* Rimtas vaikinas ieško rimto darbo.
Gera anglų kalba, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-209-1535.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
riame Amerikos mieste. Nekalba
angliškai. Tel. 708-717-1001.

* Moteris nori išsinuomoti kambarį
pietiniuose Čikagos priemiesčiuose,
Oak Lawn ar aplinkiniuose, arba ieš-
ko moters, kuri nori nuomotis kartu.
Tel. 773-516-0496.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 440-465-4461.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

GIEDRIUS SKORUPSKAS
Quality Work at Competitive Prices
Email: skorupskas@hotmail.com

Ph: (708) 829-9297
• Įvairūs vidaus ir lauko darbai
• Dažymas
• Grindų dėjimas
• Vonių ir virtuvių rekonstrukcijų darbai
• Plytelės
• Visi kiti smulkūs darbai
Darbų įkainavimas nemokamai!

PASLAUGOS

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500www.draugas.org

be pėdsakų. Bendravimas su kitais
vaikais ČLM ir Ateitininkų sąjungoje
leidžia mūsų dukroms dar labiau pa -
jausti savo tautos savitumą ir pa si -
semti jos lobių toli nuo tėvų ir se nelių
Tėvynės.

Man pačiam labai įdomu susitik-
ti su lietuviais medikais. Be galo ma -
lo nu, kad išeivijos lietu viai gydytojai
labai mielai ir šiltai priėmė mus vi -
sus, atvykusius iš Lietuvos, į savo bū -
rį. Gaila, kad senųjų gydytojų gretos
jau pradeda retėti.

– O ar bendraujate su  Lie tu -
vos medikais, ar prisimenate
savo dėstytojus, ar tarp jų yra
tokių, kuriems galite pasakyti
nuoširdų ,,ačiū”?

– Visus tuos 23 metus stengiausi
palaikyti ryšius su savo draugais ir
ko  legomis Lietuvoje. Čia pasitarnau-
ja ir internetas. Jo dėka pastaraisiais
metais pasidarė žymiai lengviau tai
daryti. Lankydamasis Lietuvoje aš
dar vis susitinku savo kolegas iš Kau -
no medicinos universiteto Akuše ri -
jos-ginekologijos katedros. Norė čiau,
naudodamasis proga, pasakyti nuo -
širdų ,,ačiū” profesoriui V. Sadauskui,
docentei D. Baliutavi čie nei, profeso-
riui Mickiui ir dau geliui kitų iškilių
gydytojų. Aš labai vertinu šiame uni-
versitete įgytas medicinines žinias. 

Taip pat esu labai dėkingas li ki -
mui, suvedusiam mane Lietuvoje,
Ka nadoje ir Amerikoje su tokiais žy -
miais gydytojais kaip profesorius A.
Dumčius, profesorius J. Brėdikis,
pro fesorius S. Pranskevičius, a. a. dr.
R. Sidrys, a. a. dr. Jonas Valaitis, dr.
Alėnas Pavilanis, su kuriais turėjau
progos ir daugiau asmeniškai susipa -
žinti. Beje, dr. A. Pavilanis iš Mont -
real labai daug padėjo man tik atvy -
kus į Kanadą ir nukreipė į šei mos
gydytojo specialybės pasirinki mą. Tik
jo dėka aš supratau, koks platus ir
įdo mus yra šeimos gydytojo darbas.
Aš manau, kad daugelis atvykėlių iš
Lietuvos, net ir gydytojai, to nesu -
pranta, nes Lietuvoje šeimos gydyto-
jai dirba kitaip.

– Smagu žinoti, kad Lietu -
voje medikai yra tikri profesio-
na lai (tą ne kartą esu girdėjusi iš
už sieniečių). Ką manote apie me -
dikų emigraciją?

– Emigruoja iš Lietuvos ne tik
me dikai. Tai rimta problema Lie -
tuvos valstybei. Kiek sup ran tu, dabar

jau imta apie tai garsiai kalbėti. Kol
nepasikeis ekonominė padėtis, tas
,,protų nutekėjimas” tęsis, nes Lie tu-
va yra laisva šalis. Reikia tikėti, kad
kiekvienas išvykęs iš Lie tuvos, gar-
sins jos vardą tik ge rais darbais.

– O ką gydytojas veikia, kai
nusivelka baltą chalatą? Kokie
Jūsų pomėgiai?

– Laisvalaikio lieka mažai, nes
vien kelionės į Čikagą atima daug lai-
ko. Stengiamės jį išnaudoti kuo ge-
riau. Mums labai pa tinka ke liauti,
važinėti dvira čiais ir slidinėti nuo
kalnų. Abi mūsų dukros griežia smui-
kais. Smagu eiti į jų pasirodymus,
ypač kad vyresnioji dukra Moni ka
koncertuoja su Čikagos jaunimo sim-
foniniu orkestru. 

Mėgstu ,,pasikrapštyti” sa vo
gėlynuose. Visa šeima mėgs ta me fo-
tografuoti. Jeigu kur ke liaujame, tai
visi keturi darome savas nuotraukas,
paskui visi keturi dalyvaujame foto-
konkursuose, pvz., kasmetiniame fo-
to konkurse Galva, IL, miestelyje lie-
pos pradžioje. Dažniausiai bent vie-
nas šeimos narys laimi. Šiemet aukš-
čiausius įvertini mus pelnė Irena ir
jaunesnioji duktė Diana. Taigi, mūsų
šei mo je vyksta tikras lenktyniavi-
mas. Nors esu užimtas, bet ran du
laiko kartą per mėnesį lan kyti mūsų
vietinį fotoklubą Black Hawk kolegi-
joje. Sten giuosi neatsilikti nuo savo
žmo nos ir vaikų.

–Ar galite pasakyti, kad Jums
pavyko prisijaukinti laimės
paukštę?

– Man atrodo, kad kol kas dar
niekam nepavyko to padaryti. Mes
visą gyvenimą siekiame to, bet kaip ir
toje pasakoje, kelyje vis atsi randa
kliūčių, kurias rei kia įveikti. Tik
gyvenimo pa baigoje daugelis gali pa-
sakyti, kiek buvo priartėję prie tos
lai mės paukštės. 

Nors šiemet gavau šį gar bingą
apdovanojimą, bet tikiuo si, kad atei-
tyje manęs vis dar laukia kiti pa-
siekimai ir darbai, kurie neliks ne-
pastebėti, kurie atneš man profesinį
pasitenki nimą.

– Sveikiname su gražiu ap-
dovanojimu, dėkojame už po kal-
bį ir linkime sėkmės.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Margumynai

Vieno cento moneta parduota... 
už 1,7 mln. dolerių

Vieno cento moneta aukcione
New Jersey buvo parduota už 1,7
mln. JAV dolerių, praneša UPI. Taip
brangiai ši moneta parduota dėl jos
unikalumo – mat centas, nukaltas
1943 metais Denver miesto monetų
kalykloje, buvo per klaidą išlietas iš
bronzos, o ne iš cinkuoto plieno, kaip
tuo metu buvo įprasta.

Antrojo pasaulinio karo metais
monetos buvo liejamos iš cinkuoto
plieno, siekiant išsaugoti varį, kuris
yra pagrindinė bronzos sudedamoji
dalis, karinei pramonei. Tačiau per
klaidą monetų kalykloje centas su
prezidento Abraham Lincoln atvaiz-

du buvo išlietas iš vario lydinio.
Manoma, kad parduotoji moneta yra
tokia vienintelė.

Pasak numizmatų draugijos
,,Legend Numismatics of Lincroft”,
surengusios aukcioną, atstovės, uni-
kalią monetą pavyko pasiūlyti auk-
cione tik po ketverius metus trukusių
derybų su buvusiu cento savininku.
Kaip pastebėjo atstovė, derybos buvo
labai sunkios, tačiau numizmatų
draugijai vis dėlto pavyko susitarti.
Centą įsigijo verslininkas iš JAV piet-
vakarių. Manoma, kad lėšos, gautos
pardavus centą, bus skirtos labdarai.

ELTA
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RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Apsilankius keliaujančioje paro-
doje „Pirmieji lietuviai Teksase/The
First Lithuanians in Texas”, Čikagos
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (
paroda veiks nuo rugsėjo 10 d. iki
spalio 3 d.), neišvengiamai pagalvoji
apie parodoje aprašytus XIX a. vi-
duryje JAV įsikūrusius žmones iš
Lietuvos, apžiūri nuotraukas, laiškų
ištraukas. Įdomu sužinoti apie paro-
doje aprašytas jau penkias Texas val-
stijoje gyvenančias kartas, kurios
susidomėjo savo lietuviška kilme.
Įdomu sužinoti, kaip ir kodėl Lie-
tuvos ir JAV lietuviai mokslininkai
susidomėjo šia „neįvertinta žinia”,
kaip parodos programėlėje parašyta.
Susidomėjimas giminėmis, geneologi-
ja – labai populiarus užsiėmimas ne
vien JAV, bet ir Lietuvoje. Etninių
muziejų ir archyvų darbuotojai bei
pavieniai specialistai padeda žmo-
nėms ieškoti žinių ir duomenų apie
savo šaknis. Iš dalies yra liūdna spau-
doje pamatyti žinutes skyrelyje „Ieš-
kau giminių”. Yra įvairiausių prie-
žasčių, kaip ir kodėl giminės abipus
Atlanto nutraukė ryšius vieni su
kitais, arba kodėl giminės iš viso gali
nenorėti vieni su kitais palaikyti ry-
šių. Kitiems giminių susitikimai yra
šventės, ypač kai tie susitikimai vyks-
ta Lietuvoje, nes daug kam ten – gi-
minės, gyvi ar mirusieji, giminių is-

torijai svarbios vietos, giminių kapai.

Lukošių palikuonių 
suvažiavimas

Prieš metus, 2009 m. rugsėjo 1
d., ,,Drauge” Ritonė Rudaitienė pa-
rašė straipsnį „Giminių susitikimai
Lietuvoje”. Ji rašė, kad galėjo pasi-
rinkti net iš trijų savo ir savo antro-
sios pusės giminių suvažiavimų. Į
vieną, savo pačios giminių susitikimą
nespėjo, o iš likusiųjų – vieni susitiko
net antrą kartą, kai atvažiavo dau-
giau giminių iš Australijos.

Savo straipsnyje autorė rašė:
,,Ruošiant susitikimą tokiai gausiai ir
įvairaus amžiaus žmonių grupei,
tenka nelengvas uždavinys surasti
poilsiavietę, kuri galėtų priglausti ir
patenkinti ne tik vyresniuosius (se-
nelius), bet jaunimą (studentus), ma-
žamečius (vaikus) ir vaikaičius. Kad
visiems būtų smagu, ieškoma vieto-
vės su krepšinio ir teniso aikštelė-
mis, smėlio dėže, sūpynėmis, pirtimi
ir ežeru. Pasamdomi muzikantai. Ne-
nuostabu, kad į šiuos giminės susiti-
kimus jaunimo raginti nereikia.”

2010 metų  vasarą tikriausiai ne
viena giminė suvažiavo į kurią nors
Lietuvos vietovę. Kai kurie suvažia-
vimai vyko pirmą, kiti – jau kelintą
kartą. Į kai kuriuos suvažiavo gi-
minės ne vien iš Lietuvos, bet ir iš už-
sienio, tie, kurie paskutiniu laiku

Mosėdyje – akmenys ir vienos
giminės susitikimas 

išvyko, ir tie, kurie buvo karo vėjų
nublokšti į svetimus kraštus. Viena
tokia giminė buvo Lukošių giminė,
kuri rinkosi liepos pabaigoje Mosė-
dyje. Dalis giminės kas keli metai su-
sirenka, o šiais metais buvo pakviesti
visų XIX a. pabaigoje gimusių, Mosė-
dyje ir jo apylinkėse užaugusių ketu-
rių brolių Lukošių palikuonys iš abie-
jų Atlanto pusių – iš Lietuvos, JAV ir
Kanados. Nors tie keturi broliai (ir jų
tėvai) jau mirę, į susitikimą atvyko jų
dar gyvi vaikai, vaikaičiai ir provai-
kaičiai – šiek tiek daugiau nei truputį
šimtas dalyvių, nuo kelių mėnesių
iki beveik devyniasdešimt metų am-
žiaus. 

Suvažiavimas buvo gal kiek pa-
našus į R. Rudaitienės aprašytus su-
sitikimus, bet kai kuo ir skyrėsi. Pvz.,
susitikimas nevyko bet kur, bet Že-
maitijos šiaurės vakaruose, Mosėdy-
je, kurio apylinkėje užaugo keturi
broliai Lukošiai, kur dar tebegyvena
kai kurie plačios giminės nariai. To
miestelio ir kai kurių gretimų kaimų
kapinėse palaidotas ne vienas gimi-
naitis. Miestelio parke pastatyto pa-
minklo partizanams lentoje įrašytas
vieno giminaičio, netoli esančiame
Daukšių kaime sušaudyto partizano
pavardė, jam tuo metu buvo tik de-
vyniolika metų. Paminklas pastaty-
tas 1991 m.,  lentoje įkaltas užrašas
„Žuvusiems kovoje su bolševizmu ir
okupantais Mosėdžio apylinkėse

1944–1953”.
,,Įsikūrus poilsiavietėje, visuo-

met yra pakeliama giminės logotipą
turinti vėliava, kuri, susitikimui bai-
giantis nuleidžiama, visiems giedant
Lietuvos himną”, – rašė R. Rudaitie-
nė. Lukošių giminių susitikimas šia
prasme irgi buvo panašus. Susitiki-
mas ir nakvynė vyko svečių namuose,
pačiame Mosėdyje, su baseinu, krep-
šinio aikšte, sale iškilmingai vakarie-
nei ir pan. Giminių vėliava – iš anks-
tesnio susitikimo. Giedorių, daini-
ninkų, muzikantų taip pat buvo.
Kapinėse sugiedota ,,Marija, Marija”.
Giminių susitikimo pokylyje, įvai-
rioms šeimoms prisistatant, vienas
Lukošių giminės senelis ir jo anūkas
muzikavo – vienas su armonika, kitas
su lumzdeliu. Kita motina kankliavo
ir dainavo kartu su savo gražiabalse
gimnaziste dukra. Vakarą vedė gimi-
naitis muzikantas ir tokių vakaronių
specialistas – jis  programą vedė  kar-
tu su pasamdytu muzikantu, o jo
žmona su draugėmis atliko rytietiškų
šokių programą, buvo žaidžiami  net
keli žaidimai. Keli giminaičiai prik-
lauso Mosėdžio folkloro ansambliui,
kuris įsikūrė 1988 m. ir kurio veiklo-
je dalyvauja įvairaus amžiaus mosė-
diečiai ir apylinkių žmonės. Giminių
baliuje ansamblis padainavo, pagro-
jo. Ansamblio 2009 m. paruoštame
lankstinuke parašyta, jog „Mūsų
kraštiečiai sako ‘Rek dainiuot tep, ka
kalna lingoutumes...’” 

Mosėdžio miestelis

Mosėdis yra vienas iš  tų mieste-
lių, kuriuos giria jį aplankusieji. Apy-
linkė graži. Informacijoje apie Mosėdį
dažnai minima, kad miestelis įsikū-
ręs upės Bartuva kalvotose pakran-
tėse. Per miestelį vingiuojanti Bartu-
va įteka į Liepojos ežerą (Latvijos te-
ritorijoje ši upė vadinama Barta). Iš
Mosėdžio ir į jį važiuojant, bent su
automobiliu, lengvai pasiekiami kiti
kuo nors pasižymėję Žemaitijos kai-
mai, miesteliai ir miestai. Paskaičius
„Lietuvių enciklopediją”, internete
rastoje „Samogitia” jaunimo korpo-
racijos 2005 m. paruoštoje istorijoje
apie gimnazijos istoriją ir kitas ži-
nutes, nesunku pastebėti, kokį vaid-
menį turėjo miestelio bažnyčia. (Joje
Lukošių giminių susitikimo dalyviai
pirmą rytą meldėsi už savo giminių
mirusiuosius.) Pasak istorinių šal-
tinių, vietovė paminėta 1253 m., ikiMosėdžio folkloro ansamblis.

Lukošių giminė priešais bažnyčią.
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XV a. apylinkė retai gyvenama. Toje
apylinkėje pradėjus kurtis kaimams,
Žemaičių vysk. Viežbickis pastebėjo,
kad apie Mosėdį nebuvo bažnyčių ir
1551 m. pastatė medinę bažnyčią
(buvusio parapijos klebono L. Šar-
kausko kronikoje rašoma, kad iš
tikrųjų tai buvo 1544 m.). Buvo pa-
statyta ir antroji, taip pat medinė, o
vėliau, 1780 m., pradėta statyti ir
1783 m. baigta mūrinė bažnyčia su
dviem bokštais. Ši buvo jau šv. My-
kolo Arkangelo, ankstyvesnės turėjo
kitus vardus. Buvusio klebono kro-
nikoje rašoma, kad ši trečioji  pas-
tatyta prie kapinaičių, nes ankstesnė
(antroji) prie gretimos turgavietės
„trukdė normaliam bažnyčios dar-
bui”. Renesansinio stiliaus bažnyčia
turi nemažai ir barokinio stiliaus
bruožų, ypač tai ryšku viduje. Ar-
chitektas nežinomas, bet klebono
Šarkausko kronikoje rašoma, kad se-
nieji mosėdiškiai pasakoja, jog bažny-
čia buvo suprojektuota prancūzų ar-
chitekto, be Mosėdžio bažnyčios Lie-
tuvoje jis pastatęs dar tris bažnyčias.
Nuo 1971 m. bažnyčia – respubli-
kinės reikšmės architektūros pamin-
klas. 

Prie bažnyčios seniai veikė cho-
ras ir biblioteka, o 1937 m. miestely-
je įsteigta viešoji biblioteka. 1629 m.

įkurta pradinė mokykla Mosėdyje, at-
kurta 1804 m., 1867 m. įsteigta val-
diška pradžios mokykla. Visi dalykai
buvo dėstomi rusų kalba. Nuo 1919
m. atidarė jau lietuvišką mokyklą,
kurią, kaip tuo metu buvo įprasta,
lankė daugiausia berniukai, nes tėvai
buvo įsitikinę, kad tik jiems mokslo
reikia. 1985 m. pastatytas dabartinis
gimnazijos pastatas. 1925 m. gyven-
tojai nubalsavo, kad valsčiaus ribose
nebūtų pardavinėjami svaigalai. Mo-
sėdžio vls. 1909 m. gyveno 10,000 gy-
ventojų, o 1940 m. buvo 6,854 parapi-
jiečių. Dabar seniūnijoje yra 29 kai-
mai, gyventojų jau mažiau nei 1,500. 

Mosėdis turėjo savo žinomus gy-
ventojus. 1895–1899 m. ten vikaravo
kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, lei-
dęs ir redagavęs „Tėvynės sargą”.
Ten gimė dailininkas Adomas Galdi-
kas, poetai Lidija Šimkutė ir Vytau-
tas Brencius, aktorė rašytoja Dolo-
resa Kazragytė ir daugelis kitų. Kai
kurie Mosėdyje gimę ir  augę likimo ir
karo vėjų blaškomi atsirado kitoje At-
lanto pusėje – Čikagoje, Cleveland ir

kitur. Vienas iš jų savo elektroninio
pašto adresu pasirinko kaip tik savo
gimtojo miesto pavadinimą, kitas su
žmona – Mosėdžio bažnyčios rėmėjai
– paminėti bažnyčioje pakabintoje
lentoje.

Kiekviena vietovė turi savo vardo
atsiradimo pasakojimus. Apie Mosėdį
buvusio klebono Šarkausko kronikoje
aprašomi trys: Mosėdis – tai vieta,
kur musės ėda (kanda); svetingas že-
maitis, kuris mojo iš savo sėdėjimo
vietos, kad užsuktų į viensėdį. Bet
vaizdžiausias ir retas – tai, kad pago-
nys žemaičiai manydavo, kad įvairių
formų akmenys yra suakmenėję žmo-
nės, kuriuos jie vadino ,,mokais” (mo-
kytojais). ,,Tie žili, seni, apsamanoję
mokai sėdi, posėdžiauja, kalbasi, mo-
ko gyvuosius, vietiniai žmonės ir pa-
vadinę Mosėdžiu (mokų sėdėjimo
vieta)”. 

Rašoma, kad ,,Mosėdis ir akme-
nys – neatskiriamos sąvokos.” Pa-
brėžta, kad akmenys – yra iš ledo am-
žiaus atnešti. Bet gamtos ,,rinkinys”
padidėjo, kai vienas žmogus pradėjo
akmenis rinkti. Tai gydytojas dr. Vac-
lovas Intas, kuris nuo maždaug 1957
m. pradėjo rinkti įdomesnius akme-
nis ir augalus ne vien iš Lietuvos, bet
iš viso pasaulio. Miestelyje galima ap-
lankyti jo sodybą, pamatyti jo kapą,

aplankyti 1979 m. oficialiai atidarytą
Unikalių akmenų muziejų ir muzie-
jaus parką. Ten tikrai yra į ką pasi-
žiūrėti. Pamatai, kad ir jaunavedžiai
su visu pulku suvažiuoja iš įvairių
apylinkių nusifotografuoti prie ak-
mens skulptūrų.

Apie miestų ypatumus 
ir turizmą

Sunku porą dienų kur nors pabu-
vus viską pamatyti, įvertinti, įsigilin-
ti. Einant keliuku link Mykolo Ar-
kangelo bažnyčios, praėjus dr. Into
sodybą,  matyti maža iškaba, kad ten
pat – vaikų namai. Galima suprasti,
kad ir Mosėdyje, kaip ir kitur, yra šei-
mų, kurios gal neprižiūri  savo vaikų,
iš kurių atimtos tėvystės teisės ar
tėvų, kurie paliko savo vaikus. Vasarą
Mosėdyje, kaip visada, žmonės su-
kinėjosi kapinėse, prižiūrėjo savo
artimųjų ir gal kaimynų kapus. Buvo
galima pavalgyti seno malūno pastate
įkurtame restorane, o vasaros atosto-
gas ramiai praleisti miestelio bib-

liotekoje, kultūros centre ar gimnazi-
jos kieme. Bevaikščiojant galėjai ma-
tyti žmones, kurie lankėsi mažoje
maisto parduotuvėje, sustojo grei-
čiausiai vasarą apmažėjusiame tur-
guje. Vis pravažiuodavo dviračiai ir
automobiliai, kurie iki artimiausio
pieno surinkimo punkto prie greitke-
lio vežė savo karvės ar karvių ką tik
pamelžtą šviežią pieną. 

Amerikoje angliškai leidžiami
žurnalai ,,Bridges” ir ,,Lithuanian
Heritage” dažnai spausdina spalvo-
tas  įvairiausių Lietuvos miestų bei
miestelių nuotraukas, ,,Drauge”
spausdinami įvairių žmonių miestų
aprašymai – praeities prisiminimai
ar ilgesnės viešnagės. Lietuvos Res-
publikos ambasada JAV rugsėjo 18 d.
Washington, DC dalyvavo kasmeti-
niame Europos Sąjungos diplomati-
nių atstovybių organizuojamame
renginyje „Europos naktis” (Euro
Night). Rugsėjo 23 d. „Drauge” apie
renginį  rašoma: „Šiuo dėmesiu, sie-
kiant pristatyti Lietuvos kultūrą ir
turizmo galimybes, stengiasi pasi-
naudoti ir Lietuvos ambasada.” Į tu-
rizmo tikslais lankytinų Lietuvos
vietovių sąrašą galima įtraukti daug
vietovių, ne vien didesnius miestus.
Juk ir Lietuvos kultūra nėra viena –
kiekvienas miestelis turi savo tradici-
jas ir ypatumus.

Rugsėjo 13 d. žurnale ,,Veidas”
pateikta lentelė, savivaldybes įverti-
nusi pagal 21 kriterijų, tarp jų – gy-
ventojų skaičiaus pokytį, nedarbo,
nusikalstamumo lygį, gydytojų, vei-

kiančių įmonių, kultūros centrų skai-
čių, tiesiogines užsienio investicijas.
Pagal tuos įvertinimus, Lietuvoje ge-
riausia gyventi Neringoje, Kaune ir
Vilniuje, o blogiausia – Pagėgių, Kal-
varijos ir Šalčininkų rajono savival-
dybėse, rodo paskelbti tyrimo rezul-
tatai. Į pirmąjį dešimtuką taip pat pa-
teko Klaipėda, Kėdainių rajonas,
Druskininkai, Palanga, Panevėžys,
Šakių rajonas ir Mažeikiai. 60-ties
miestų sąraše nėra Mosėdžio, nors
yra visai netoliese esančios kitos Že-
maitijos vietovės. 

Gal Mosėdis nepateko į minimą
lentelę dėl per mažo gyventojų skai-
čiaus? Mosėdyje bei jo apylinkėse gy-
venantiems ir iš ten kilusiems mies-
telis kelia sentimentus. Gal į jį sugrįš
ar įsikurs šeimos, norinčios gyventi
ar vasaroti ramesniame Lietuvos
kampelyje? Folkloro ansambliai, ne
vien iš Lietuvos, jau Mosėdį atrado –
nes nuo 1999 m. V. Into Respubliki-
nio unikalių akmenų muziejaus par-
ke po atviru dangumi vyksta folkloro
šventės „Bieg opelė vingurdama”. Ne
vienas turistas jį aplankys dėl vieno
gydytojo įsteigto unikalaus akmens
muziejaus, kuris net po jo mirties
minimas turistinėse knygose ir tin-
klalapiuose. Internetiniame puslapy-
je ,,Man 750 metai” autorius Mosė-
džio vardu rašė: „Aš gyvuosiu ilgai ir
klestėsiu, nes mano žmonės seniai
suprato, kad galima gyventi gražiai,
švariai ir tvarkingai. Atvažiuokite,
nepasididžiuokite, ir aš jus priimsiu,
kaip patį brangiausią svečią.”

Mosėdžio akmenų muziejuje.
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„Vilko guolis’’ tebedomina turistus 
iš viso pasaulio

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lenkijos

Vos už 150 kilometrų nuo Lietu-
vos-Lenkijos sienos, netoli nedidelio
Kenštyno (Kętrzyn)miesto, Lenkijoje,
yra įsikūręs objektas, kurio pasižiū-
rėti ištisus metus važiuoja turistai iš
viso pasaulio. Tai vadinamasis „Vilko
guolis” – buvusi Vokietijos nacių vado
Adolf Hitler karinė būstinė. Objek-
tas, kuris turistams buvo atidarytas
1959 metais, net ir praėjus keliems
dešimtmečiams kelia siaubą, o kartu
ir didelį susidomėjimą – čia lanky-
damasis nuolat išgirsi rusų, vokiečių,
anglų, prancūzų, kitas kalbas. Per
metus čia apsilanko daugiau kaip 200
tūkstančių turistų.

„Vilkas’’ – dažniausiai A. Hitler
vartotas karinis slapyvardis. Šiauri-
nėje Lenkijos dalyje, buvusiose Rytų
Prūsijos žemėse, pagrindinės A. Hit-
ler būstinės statyba (jis iš viso turėjo
devynias įvairias būstines) prasidėjo
praėjus keliems mėnesiams po Antro-
jo pasaulinio karo pradžios, 1940-ųjų
vasarą. Buvo pasirinkta gūdi, miškin-
ga, nuo pagrindinių kelių nutolusi
vietovė. Viduryje Gierlorz girios keli
tūkstančiai įvairių tautybių žmonių –

vokiečių, lenkų, norvegų, prancūzų,
rusų – plušo dieną ir naktį, kol di-
džiu lėje teritorijoje atsirado ištisas
karinis miestelis su daugiau kaip
šimtu įvairios paskirties pastatų. 

Tarp jų – septyni sunkiojo tipo
bunkeriai-slėptuvės, kurių sienų sto-
ris siekė 8 metrus, o perdangų – 10
metrų, buvo atsparūs bombardavi-
mui. Čia buvo ir du oro uostai, gele-
žinkelis su stotimi, elektrinė, van-
dentiekis, viešbutis, sauna, dvi kavi-
nės, restoranas, kazino ir kitos pas-
kirties pastatai, kurie iš viso užėmė
250 hektarų plotą. Tokios apimties
statybos nebuvo įmanoma paslėpti,
bet vietos gyventojams buvo paaiš-
kinta, kad čia statoma pavojingų che-
minių medžiagų gamykla, ir jie vengė
artintis prie šio objekto.

Planuota, kad A. Hitler čia pra-
leis nedaug laiko, bet jis čia lankėsi
nuolat ir ilgai – nuo pirmo apsilanky-
mo 1941-ųjų birželio 24-ąją iki pasku-
tiniojo 1944-ųjų lapkričio 20 dieną
praėjo apie 800 dienų. Nacių vadeiva
čia priiminėjo savo generolus, minis-
trus, sąjungininkų vadovus. 1944-ųjų
pradžioje čia buvo įsikūrę apie du
tūkstančiai įvairaus rango karininkų
ir kareivių. A. Hitler saugojo daugiau

kaip tūkstantis asmeninio bataliono
karių, dalis visos teritorijos buvo už-
dengta specialiu slepiančios spalvos
tinklu, ant bunkerių pastatyti dirb-
tiniai medžiai. Būstinė turėjo tris
apsaugos zonas, išorinę apsaugos zo-
ną sudarė 100 metrų pločio minų lau-
kai. Po karo Lenkijos išminuotojai,
rizikuodami gyvybėmis, nukenksmi-
no 54 tūkstančius įvairių rūšių sprog-
menų, nemažai kariškių buvo sužei-
sta ir žuvo – jiems dabar čia pastaty-
tas atskiras paminklas.

Atskirus bunkerius „Vilko guoly-
je” turėjo nacistų partijos vadai Her-
mann Goering, taip pat Martin Bor-
mann, Wilhelm Keitel. Visas šis di-
džiulis karinis kompleksas buvo sus-
progdintas 1945 metų sausio 24-ąją,
kai naciai jautė neišvengiamą pralai-
mėjimą ir traukėsi. Kiekvienam bun-
keriui susproginti panaudota iki 10
tonų trotilo. Dabar vaikščiojant po šį
kraupų objektą galima pamatyti, ko-
kio storio buvo bunkerių sienos, o ve-
dantieji parodo fotografijas, kuriose
įamžintas buvęs šių statinių vidus –
kambariai buvo iškalti medžiu, išk-
loti kilimais, juose stovėjo prabangūs
baldai. Itin prabangus buvo paties A.
Hitler asmeninis bunkeris, kurio lie-
kanas pirmiausiai skuba apžiūrėti
turistai. Jame buvo įrengta dujinė
katilinė, didelė virtuvė ir valgomasis,
daugiau kaip 400 kvadratinių metrų
ploto butas. Dabar, vaikščiojant po
šio statinio griuvėsius, galima tik įsi-
vaizduoti, kaip viskas atrodė prieš
beveik 70 metų.

Ši vieta daugeliui dar įdomi ir
tuo, kad čia įvyko garsusis ir paskuti-
nis pasikėsinimas į A. Hitler gyvybę.
Jį surengė vokiečių karininkas Claus
von Stauffenberg, ankstesnėse kovo-
se Maroke stipriai sužeistas ir nete-
kęs vienos akies. 1944 metų liepos 20
dieną būtent šis bajorų kilmės kari-
ninkas pasitarimo kambaryje po
ąžuoliniu stalu padėjo sprogmenį, ku-
ris turėjo nužudyti A. Hitler. Tačiau
pasikėsinimas nepavyko – masyvus
ąžuolo dirbinys sušvelnino smūgį, tad
nacių vadas atsipirko lengvais sužalo-
jimais. Netrukus pasikėsinimo orga-
nizatorius ir dar keli karininkai buvo
sušaudyti Berlyne. Vėliau buvo suim-
ta keli tūkstančiai asmenų, manoma,
kad apie 5 tūkstančiai – nužudyta,
tarp jų – 150 aukšto rango karininkų. 

Vokietija iki šiol mini šią atmin-
tiną dieną. Šiemet liepos 20-ąją šios
šalies gynybos ministras Karl-Theo-
dor zu Guttenberg, kurio vienas gi-

minaitis buvo susijęs su pasipriešini-
mo judėjimu Vokietijoje, vadovavo pa-
gerbimo iškilmėms, kai gynybos mi-
nisterijos kieme, toje vietoje, kur
įvykdyta mirties bausmė C. Von
Stauffenberg ir kitiems sąmokslinin-
kams, buvo padėti vainikai, o kancle-
rė Angela Merkel prisaikdino 420
karo tarnybos naujokų. 

Įdomu tai, kad šią istoriją nese-
niai įamžino ir Hollywood, o karinin-
ko C. von Stauffenberg vaidmenį fil-
me „Valkirija” (taip vadinosi pasikė-
sinimo į A. Hitler gyvybę operacija)
atliko pats Tom Cruise. Tiesa, reži-
sieriaus Bryan Singer sukurtą filmą
lydėjo ir tų įvykių dalyvių giminaičių
protestai, ir įvairios nesėkmės, dėl ko
filmo premjeros data gerokai vėlavo.
Filmavimo metu sunkvežimis su sta-
tistais patyrė avariją, dalis žmonių
atsidūrė ligoninėje. Filmo kūrėjai
nefilmavo Lenkijoje, toje vietoje, kur
buvo tikrasis „Vilko guolis”, bet jį at-
kūrė studijoje, taip pat filmavo Ber-
lyne, Prahoje. Per 2008-ųjų Kalėdas
Amerikoje ir kitose šalyse pasirodęs
filmas sulaukė prieštaringų įvertini-
mų, bet žiūrovams patiko. 

„Vilko guolyje” dažnai lankosi ir
lietuvių grupės, nes nuvažiuoti iki
šios vietos automobiliu tereikia vos
dviejų valandų. Vaikštant po didžiulę
teritoriją, kyla įvairių minčių ir pa-
mąstymų. Čia tikrai verta apsilankyti
jau vien dėl to, kad įsitikintumei, ko-
kios pragaištingos mintys knibždėjo
nacių galvose, kokius beprotiškus
planus jie puoselėjo, kokiomis prie-
monėmis tai įgyvendino. Kiekvienas,
apsilankęs šioje niūrioje vietoje, jau-
čiasi prisilietęs prie netolimos istori-
jos, kurios negalima pamiršti.

Paminklas žuvusiems išminuotojams.

A. Hitler bunkeris.

Bunkeriai po susprogdinimo.                          A. Vaškevičiaus nuotraukos

Pasikėsinimo į A. Hitler istorija.
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GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Išrinktos etnografiškiausios
sodybos Lietuvos saugomose

teritorijose
Valstybinė saugomų teritorijų

tarnyba surengė konkursą ,,Gražiau-
sia etnografinė sodyba Lietuvos
saugomose teritorijose 2010”, kurio
metu Nacionaliniuose ir regioniniuo-
se parkuose buvo renkamos gražiau-
siai tvarkomos ir atspindinčios tam
tikram regionui būdingą tradicinę ar-
chitektūrą sodybos.  Konkurso komi-
sija išskyrė du nugalėtojus: autentiš-
kos, išsaugotos sodybos grupėje – so-
dybą Mančiagirės kaime, Dzūkijoje,
atnaujintos sodybos grupėje – sodybą
Vaišnoriškės kaime, Aukštaitijoje. 

XIX amžiaus pabaigoje statytos
ir priklausiusios garsiam kryždirbiui
Tomui Miškiniui Dzūkijos naciona-
liniame parke, Mančiagirės kaime,
esančios sodybos autentiškumą iš-
saugojo dabartiniai šeimininkai –
kryždirbio anūkas Gintaras Latkaus-
kas ir menotyrininkas Alfonsas And-
riuškevičius. Viskas išliko beveik
taip, kaip buvo: gyvenamasis namas
su gražiai papuoštais viršlangiais,
sodybos priklausiniai, o karčių ir sta-
tinių tvoros bei kryžius prie įvažiavi-

mo į sodybos kiemą – atstatyti. Sody-
bos visuma atspindi Dzūkijos regiono
architektūros tradicijas ir krašto-
vaizdį. 

Kita konkurso nugalėtoja – Vir-
ginijaus Sabučio atnaujinta sodyba
Aukštaitijos nacionaliniame parke,
etnografiniame Vaišnoriškės kaime.
Sodyba, pradėta atstatinėti dar prieš
tris dešimtmečius, šiandien alsuoja
senolių dvasia. Kai dabartiniai šei-
mininkai įsigijo sodybą, ji buvo kiau-
ru šiaudiniu stogu ir vos laikėsi ant
pamatų. Teko perstatyti gyvenamąjį
namą, tačiau pavyko išlaikyti kai ku-
riuos sodybos ūkinius pastatus. Daug
atstatomųjų darbų Sabučiai daro
savo rankomis, taip pat ir senovinę
karčių tvorą, kurią reikia atnaujinti
kas penkerius metus.

Konkurso komisija padėkos raš-
tais už tradicinės gyvensenos puose-
lėjimą ir tęstinumą apdovanojo dar
šešias sodybas Lietuvos saugomose
teritorijose: Daivos ir Antano Vaškių
sodybą Žemaitijos nacionaliniame
parke, Reginos ir Algirdo Mecutų
sodybą Vištyčio regioniniame parke,
Alfonso Demerecko sodybą Nemuno
deltos regioniniame parke, Irmos ir
Egidijaus Rudžių sodybą Krekenavos
regioniniame parke, Jorgo Mar-
guardt sodybą Kuršių nerijos nacio-
naliniame parke ir dainininkės Sta-
selės Bogušienės sodybą Dzūkijos na-
cionaliniame parke. 

Pasak Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos direktorės Rūtos Baš-
kytės, labai norisi, kad saugomose
teritorijose išliktų kuo daugiau au-
tentiškų sodybų arba nauji pastatai
būtų statomi tęsiant tradicijas. Tik
taip galima išsaugoti nacionalinių ir
regioninių parkų savitumus. 

ELTA

A † A
ANITA LEKŠIENĖ

Mirė 2010 m. rugsėjo 29 d.
Gimė 1922 m. gruodžio 4 d. Alkos kaime, šalia Šilutės, Lietu-

voje.
Nuliūdę liko: sūnūs Martin su žmona Lisa, George su žmona

Linda, anūkai Kristofer ir Kimothy; broliai Mikas Gelžinis, gy-
venantis Vokietijoje, ir Martin Gelžinis, Kanadoje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, spalio 2 d., nuo 9:30 val. r. iki
11 val. r. Lietuvių evangelikų liuteronų lietuvių „Tėviškės” bažnyčio-
je, 5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL. 11 val. ryto vyks laidojimo
pamaldos. Po Pamaldų velionė bus palaidota Bethanie kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti bažnyčiai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Mūsų uoliam nariui

A † A
inž. ALFONSUI PARGAUSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms ir jų
šeimoms, broliui su šeima, giminėms bei artimie-
siems.

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
Architektų sąjunga

A † A
STASĖ STROPUTĖ-ILGINIENĖ

Mirė 2010 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė Šiemulių kaime, Kulių valsčiuje, Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Kastytis su žmona Carolyn; dukros Danguo-

lė Ilginytė, Nijolė Dargienė ir vyras Liūtas; Daiva Sexton su vyru
Jeffrey; anūkai Danielle Csanady, Tiffany Mullarkey, Michael Ilginis
ir Matthew Ilginis su šeimomis, Katherine Ilginis, Lara Dargytė ir
Rimas Dargis, Kristen ir Bridget Sexton bei kiti giminės, draugai ir
pažįstami; Lietuvoje  a.a. sūnaus Rimanto žmona Natalija, anūkai
Žydrūnas su šeima, Evaldas ir kiti giminės, Vokietijoje anūkė Ilona
Kannengiesser su šeima; 9 proanūkiai, vienas proproanūkis.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, spalio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy,
Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 4 d. Iš laidojimo namų ve-
lionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje
10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a.
Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Našlaičių Globos komite-
tui ar Jėzuitų Baltic Project.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Sodyba Vaišnoriškės kaime, Aukštaitijoje. 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nuotr.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Nuo š. m. spalio 3 iki 23 dienos
dienraščio vyr. redaktorė Dalia Ci dzi -
kaitė atostogaus. Ją pakeis redaktorė
Laima Apanavičienė. Redakcija.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Spalio
6 d., trečiadienio,  1 val.  p. p. popietė
bus skirta režisierės, dokumentinių
fil mų ciklo ,,Mūsų miesteliai” kūrėjos
Nijolės Baužytės darbo 20-mečiui
pažymėti. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

��Kviečiame visus į pirmąjį 2010
–2011 veiklos metų Čikagos ateiti -
ninkų sendraugių rengiamą susirin -
ki mą-vakaronę Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
spalio 8 d., penktadienį,   7 val. v. Te -
ma: ,,XVI Ateitininkų kongreso ir
prie š kongresinės stovyklos įspū -
džiai”. Po susirinkimo dalies – paben -
dra vimas ir vaišės.

�ALRK Moterų sąjungos 3 kuo-
pos susirinkimas įvyks spalio 9 d.,
šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč. Mer -
gelės Ma rijos Gimimo parapijos salė-
je. Kviečiame visas nares ir mote ris,
norinčias priklausyti šiai organizaci-
jai, dalyvauti.

��Lietuvių rašytojų draugija, va -
dovaujama rašytojos Stasės Peterso -
nie nės, sekmadienį, spalio 10 d., 2
val. p. p. kviečia poezijos ir dailės mė -
gėjus į Čiurlionio galeriją, Jau nimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
ca go, IL, kur bus aptarta kun. dr. K.
A. Trimako eilėraščių knyga ,,Jis
man do  vanojo būtį”. 

��Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad spalio 10 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre po
11 val. r. šv. Mišių nuo 12 val. p. p. iki
2 val. p.p. didžiosios salės vakarinėje
dalyje bus galima pasis kiepyti nuo
gri po ir plaučių uždegimo (Pneu mo -
nia and Flu schots). Primename, kad
einant skiepytis su savimi reikia tu -
rėti ,,Medicare” kortelę.

�Prelato Jono Kuzinsko pagerbi -
mas vyks sekmadienį, spalio 24 d. Ta
proga po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje ruošiami šventiniai pietūs. Vie -
tas prašome užsisakyti iš anksto tel.
773-776-4600 (Audra).

��Maloniai kviečiame į iškilmin -
gą Lietuvių Fondo rudens pokylį
,,Menas ir muzika”, kuris įvyks šešta-
dienį, lapk ričio 6 d., Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kok -
tei liai (Fondo salėje); 6:30 val. v. –
Lie tuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (Indianapolis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė. Vietas
iki lapkričio 1 d. galite užsisakyti LF
raštinėje tel. 630-257-1616 arba el.
paštu admin@lithfund.org.

��Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” Detroit skyrius kviečia spa -
lio 17 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje
(Detroit, MI) visus į parapijos salę
koldūnų pie tums. Po pietų 1 val. p. p.
– mu ziki nė popietė, kurios programą
at liks  meno ansamblio ,,Dainava”
vy rų vienetas. 

��St. Petersburg, FL, Lietuvių
klubo valdyba praneša, kad metinis-
rinkiminis narių susirinkimas vyks š.
m. lapkričio mėn. 17 d., trečiadienį, 2
val. p. p. klubo salėje. Visi nariai kvie-
čiami dalyvauti šiame svarbiame
susirinkime.

��St. Petersburg, FL, Lietuvių
klu bo valdyba kviečia jau dabar pa-
sižymėti kalendoriuose Klubo žiemos
sezono atidarymo puotą-vakarienę,
rengiamą lapkričio mėn. 20 d., šešta-
dienį. Pasi ti ksime naująjį sezoną su
gražia šokiu mu zika, puikia progra-
ma ir skania va kariene. Laukiame
sugrįžtančių iš šiaurės narių ir sve-
čių.

Ieško giminių

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

IŠ ARTI IR TOLI...

Broliai Juozas (gimęs 1876 m.) ir
Mykolas (gimęs 1878 m.) Balčiūnai į
JAV emigravo prieš Pirmąjį pasaulinį
karą. Lietuvoje liko sesuo Salomėja
Balčiū naitė-Čepienė kartu su tėvais,
Simonu Balčiūnu ir Karolina Balčiū -
niene. 

Emigravę broliai gyveno Čikago-
je, Auroros gatvėje. Vienas brolių au -
gino sūnų Joną ir dukrą Oną. 

Balčiūnai gimė ir užaugo Spilgių
kaime, Klovainių parapijoje, Pakruo -
jo valsčiuje. Ieškau Balčiūnų vaikai -
čių, esu sesers Balčiūnaitės-Čepienės
vaikaitis Juozas Čepas. Mano adre -
sas: Užpalių gatvė 7, Vilnius, Li -
thuania. Ką nors žinantys apie šiuos
žmones gali parašyti ir el. pašto ad re -
su  a.j.cepas@gmail.com

Juozas Čepas

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žo sios Lietuvos Lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $240 Gediminas Ba-
landa. $100 Vytautas Dudėnas. $50
Renata Gerulaitis. $25 William Ches-

na, Marija Kuprys. $20 Antanas ir
Vilija Marchertai. $15 dr. Kazys ir
Dalia Bobeliai. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos Lie-
tuvių draugija, 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 60540.

Rugsėjo 25–26 dienomis Orlando, FL, vyko JAV LB XIX tarybos antroji sesija.
Iš kairės nuotraukoje: LR garbės generalinis garbės konsulas Floridoje
Stanley Balzekas, Jr., LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis
ir UIC Lietuvių studentų asociacijos narys Paulius Vertelka.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archyvo nuotr.

,,Draugo” metinis pokylis 
vyks š. m. spalio 30 d.

Willowbrook Ballroom salėje
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Kokteiliai – 4 val. p. p.; vakarienė – 5 val. p. p. Auka – 60 dol. 

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą”. 
Pokylyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš Washington, DC. 

Bus gardi vakarienė, muzikinė programa, šokiai.  

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje 
tel. 773-585-9500.

��  Pranešame džiugią žinią –
rugsėjo 26 d. Šv. Andriejaus bažnyčio-
je buvo pakrikštytas Gvinas Jonas
Ba bins kas, Jurgitos ir Alberto Babins-
kų sū nus, Ilonos ir Valdo Babinskų
pirmasis anūkas, Kristinos Babins-
kaitės pir ma sis sūnėnas. Sveikiname
naują Šv. An driejaus parapijietį Gvi-
ną Joną bei vi są Babinskų šeimą ir
kartu džiaugia mės.

��  Dėmesio, dėmesio visoms
organizacijoms ir visiems prekei-
viams, norintiems užsisakyti stalus
prekia uti mugėje, kuri vyks lapkričio
6–7 die nomis Lietuvių namuose,
2715 E. Alleg heny Ave., Philadelphia,
PA 19134. Stalus prašome užsisakyti
iki spalio 20 d. Daugiau informacijos
suteiks Virgus Volertas el. paštu vol-
ertas@verizon.net arba tel. 610-664-
9425.

��  Jurgita Čenkutė ir  Živilė
Pu pi nytė kviečia apsilankyti spalio 9
d.  nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v. ,,The
Purl” galerijoje, 1038 9th St., Italian
Market, Philadelphia, PA, ir apžiū-
rėti jų fotodarbų parodą. 

��  Philadelphia Vinco Krė -
vės li tuanistinė mokyklėlė, veikianti
šv. Andriejaus parapijos patalpose,
1913 Wallace St., Philadelphia, PA
19130, kviečia visus vaikus ir jų tė ve -
lius ruoštis šauniam Halloween ren -
giniui, kuris vyks sekmadienį, spalio
31 d., Lie tuvių namuose.

��  Lapkričio 14 d. Žalgirio mū-
šio minėjimas ir koncertas  Lietuvių
na muose, 2715 E. Alleg heny Ave.,
Phi la delphia, PA 19134, vyks po šv.
Mišių.

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Janina Marks, gyvenanti Chi-
cago, IL, tapo garbės prenumera-
tore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys
dar vienerius metus. Nuoširdžiai
dėkojame už tai, kad mus skaitote, ir
sveikiname tapus garbės prenumera-
tore.


