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Vilnius (BNS) – Lietuvos vysku-
pų konferencijos (LVK) pirmininku
dar vienai trejų metų kadencijai per-
rinktas Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius. Šią sa-
vaitę Vilniuje vykusiame LVK plena-
riniame posėdyje organizacijos vice-
pirmininku perrinktas Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis.

Bažnyčios vadovai išplatintame
pranešime taip pat paragino tikin-

čiuosius ,,artėjant Visų Šventųjų iš-
kilmei ir mirusiųjų pagerbimo die-
nai Vėlinėms, nepamiršti, kad mirš-
tantis žmogus, asmeniniu ar artimų-
jų sprendimu dovanodamas save or-
ganų donorystei, gali išgelbėti dauge-
lio žmonių gyvybę”.

LVK yra lotyniškųjų apeigų Baž-
nyčios Lietuvos vyskupų sambūris,
įsteigtas siekiant drauge nagrinėti bei
spręsti kylančius pastoracinius už-
davinius ir derinti bažnytinę veiklą.

Vilnius (ELTA) – Galimai Lietu-
voje veikusiame slaptame CŽV kalė-
jime kalintas palestinietis Abu Zu-
baydah dėl žmogaus teisių pažeidi-
mo Lietuvą skundžia Europos Žmo-
gaus Teisių Teis-
mui (EŽTT). Skun-
du siekiama Lietu-
vos valstybės atsa-
komybės už A. Zu-
baydah priverstinį
dingimą, kankini-
mus ir žeminantį
elgesį jo atžvilgiu
slaptame sulaiky-
mo centre, veikusiame Lietuvoje, bei
kitus Europos žmogaus teisių kon-
vencijos pažeidimus. Skundą EŽTT
A. Zubaydah vardu pateikė organiza-
cija ,,Interights” – Tarptautinis Žmo-
gaus teisių teisinio gynimo centras,
bendradarbiaudamas su teisininkais
iš JAV. 

A. Zubaydah teigia į Lietuvą bu-
vęs atgabentas 2005 m. pradžioje. Lie-

tuvoje jis esą buvo laikomas slaptame
įkalinimo centre, kuris, gavus iš-
ankstinį aukščiausių Lietuvos val-
džios institucijų sutikimą, buvo
įrengtas pritaikant patalpas CŽV

slapto kalinimo
programos porei-
kiams. Iš Lietu-
vos A. Zubaydah
buvo išgabentas į
nežinomą įkalini-
mo vietą, o vėliau
pervežtas į Guan-
tanamo kalėjimą
Kuboje.

Nukentėjusiojo skundas EŽTT
pasiekė po to, kai spalio 21 d. Lie-
tuvos generalinė prokuratūra paskel-
bė, jog neatnaujins tyrimo dėl gali-
mai Lietuvoje veikusių CŽV kalėji-
mų. A. Zubaydah sieks, kad teismas
pripažintų, jog Lietuva privalo atlik-
ti nepriklausomą ir išsamų jo skun-
dų tyrimą, kuriame jis dalyvautų tie-
siogiai arba per teisėtą savo atstovą.
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Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė ir Lietuvoje su ofi-
cialiu vizitu viešinti Danijos premje-
rė Helle Thorning-Schmidt pabrėžė
visų 27 Europos Sąjungos (ES) šalių
atsakomybę priimant Europai svar-
bius sprendimus.

D. Grybauskaitė susitikusi su
naująja Danijos ministre pirmininke
H. Thorning-Schmidt aptarė dviša-
lius santykius, Europos ekonominę
padėtį ir šią savaitę įvykusio ES va-
dovų susitikimo sprendimus dėl euro
zonos skolų krizės, Šiaurės ir Baltijos
valstybių bendradarbiavimo stipri-
nimo galimybes, energetinio saugu-
mo klausimus.

Šiais metais minimas Lietuvos ir
Danijos diplomatinių santykių dvide-
šimtmetis. Prezidentė padėkojo Da-
nijai, kuri 1991 m. viena pirmųjų tvir-
tai išreiškė paramą Lietuvos nepri-
klausomybės siekiui.

Lietuvos ir Danijos vadovės taip
pat aptarė pasirengimą pirmininka-
vimui ES. Pasak D. Grybauskaitės,
Lietuvai ir Danijai artimiausiu metu
teks atsakomybė vadovauti Europos
Sąjungai ir užtikrinti bendradarbia-

vimą, siekiant įveikti skolų krizės
pasekmes ir susitarti dėl naujosios
2014–2020 m. finansinės perspekty-
vos. Danija pirmininkaus ES 2012 m.,
o Lietuvai – 2013 m.

Kalbėdama apie naują finansinę
perspektyvą D. Grybauskaitė pabrė-
žė, kad Lietuvos svarbiausi uždavi-

niai yra energetikos jungčių projek-
tai, lygesnis žemės išmokų paskirsty-
mas ir struktūrinės paramos panau-
dojimas ES regioniniams skirtu-
mams mažinti, taip pat realius porei-
kius atitinkantis Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo finansavimas.

Palestinietis Lietuvą skundžia EŽTT

S. Tamkevičius perrinktas 
Vyskupų konferencijos pirmininku

Lietuvos kariuomenės vadas generolas
leitenantas Arvydas Pocius.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė (d) priėmė Danijos premjerę Helle Thorning-Schmidt.
ELTA nuotr.

LR ambasados JAV info – Spa-
lio 19–23 dienomis Lietuvos kariuo-
menės vadas generolas leitenantas
Arvydas Pocius lankėsi Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Šios kelionės
metu gen. ltn. A. Pocius apsilankė
JAV Sausumos pajėgų karo koledže
Pennsylvania valstijoje, kur įvyku-
sių iškilmių metu buvo pažymėta
gen. ltn. A. Pociaus narystė kole-
džo garbės muziejuje. Apsilankymo
Amerikoje metu Lietuvos kariuome-
nės vadas taip pat susitiko su Penn-
sylvania nacionalinės gvardijos va-
du generolu majoru Wesley E. Craig.

JAV lankėsi Lietuvos
kariuomenės vadas



„Mokytojau, koks
įsakymas yra didžiau-
sias Įstatyme?” Jėzus
jam atsa kė: ,,Mylėk Vieš-
patį, savo Dievą, visa
širdimi, visa siela ir visu
protu. Tai didžiausias ir
pirmasis įsakymas. Ant-
rasis – panašus į jį: Mylėk savo ar-
timą kaip save patį” (Mt 22, 36–39).

Klausomės šių Viešpaties žodžių
ir, tikiuosi, nė vienas neabejojame jų
teisingumu. Visų pirma turiu galvoje
į Dievą tikinčius žmones. Jeigu mes
įsileidžiame Dievą į savo gyvenimą,
tai pirmasis mūsų žingsnis privalo
būti pagarba ir meilė savo Viešpa -
čiui. Antrasis – pagarba ir meilė šalia
mūsų esančiam žmogui, kurį Kristus
vadina savo broliu ir seserimi. Kiek -
vienas žmogus nešioja savyje Kūrėjo
paveikslą tarsi jo paties dalelę. Tiesa,
kartais žmoguje tas Dievo paveikslas
būna taip subjaurotas, kad jį mylėti
išties labai sunku. Be to, būna laiko-
tarpių, kai išvis yra sunku vykdyti
didįjį Dievo meilės įsakymą. Apie
tokį metą ir noriu kalbėti.

Spalio 23 d., sekmadienį, iš visos
Lietuvos susirinkome į tolimą Žaga-
rę pagerbti didžio Lietuvos ganyto-
jo arkivyskupo Julijono Steponavi -
čiaus, kuriam, sovietinės valdžios pa -
reigūnų sprendimu, Žagarės parapija
buvo tremties vieta net dvidešimt sep-
 tynerius metus. Prieš tai devyniolika
kunigiškos tarnystės metų pra leista
taip pat labai sunkiu laikotar piu, kai
Vilniaus kraštas buvo oku puotas
lenkų, sovietų, nacių ir vėl so vietų.

1955-ieji, kai kun. Steponavičius
Panevėžio katedroje buvo konsekruo-
tas vyskupu, buvo sušvelnėjusios
priespaudos metai. Neseniai buvo
miręs tironas Stalin, kuris be pasi-
gailėjimo siuntė vyskupus ir kunigus
į Gulagą, o kai kuriuos, kaip antai
vysk. Vincentą Borisevičių, tiesiog
sunaikino. Mes, tada Kauno kunigų
seminarijos klierikai, turėjome lai -
mės dalyvauti šios konsekracijos iš-
kilmėje ir pasidžiaugti, kad Lietuvos
Katalikų Bažnyčia turės jau tris vys-
kupus.

Tačiau džiaugsmas buvo trum -
pas. Nikita Chruščiov, tapęs faktiniu
Sovietų Sąjungos vadovu, vėl leido
milijonus nekaltų žmonių sunaikinu-
siai KGB kovoti prieš vadinamuosius
liaudies priešus. Jais buvo laikomi ir
visi aktyvūs Bažnyčios žmonės, visų
pirma – vyskupai ir kunigai. Vėl pra -
dėta verbuoti klierikus ir kunigus
dirbti okupacinės valdžios kolabo-
ran tais ir siųsti į Gulagą. Savo pa -
reigas atliekantys kunigai buvo įpa -
reigoti griežtai laikytis išleistų nu-
rodymų, kurie draudė katechi zuoti
vaikus, leisti jiems patarnauti Mi-
šioms, adoruoti prie altoriaus mer-
gaitėms, draudė lankyti savo parapi-
jiečius, kviesti kaimynus kunigus į
atlaidus, organizuoti kunigų rekolek-
cijas, leisti be valdžios sutikimo ku -
nigams atlikti pareigas, draudė vys -
kupams atsisakyti šventinti kunigais
net visiškai netinkamus kandidatus.
Vyskupas Teofilius Matulionis buvo
ištremtas iš Kaišiadorių vyskupijos į
Šeduvą, vyskupas Vincentas Sladke -
vičius – į Nemunėlio Radviliškį, o Ju -
lijonui Steponavičiui įsakyta išleisti
nurodymą kunigams, kad jie turi lai -
kytis sovietinės valdžios nurodymų.

Apie tai vysk. Julijonas rašė:
„Esu nušalintas nuo Vilniaus arki -
vys kupijos Apaštalinio administrato-
riaus pareigų ir ištremtas į Žagarę ne
už valstybinių įstatymų pažeidimą,
bet už atsisakymą pažeisti bažnyti-
nius įstatymus, bažnytinės teisės ka-
nonus. (...) Įgaliotinis reikalavo, kad

jų potvarkius paskelbčiau kuni gams
raštu, nors mane supažindindavo su
jais tik žodžiu. Be to, dar pa grasino,
kad nesilaikantys tų potvar kių kuni-
gai bus baudžiami, o vyskupas, jei
nepadės vykdyti tų reikalavi mų, bus
nušalintas nuo pareigų.”

Vysk. Steponavičius žinojo, kuo
būtų rizikavęs, nepaklausydamas
įsak maus reikalavimo. Žinojo, bet pa-
sielgė taip, kaip reikalavo vyskupo
tikėjimas ir ganytojo sąžinė. Jis atsi -
sakė pašalinti vaikus nuo altoriaus,
uždrausti vaikų ir jaunuolių katechi -
zaciją ir laikytis kitų įsakymų, kurie
buvo skirti Bažnyčiai griauti. Dėl
šios priežasties 1961 metais jis buvo
nutremtas į Žagarę ir ten išbuvo, kol
pradėjo byrėti sovietinė imperija –
iki 1988 m. pabaigos.

Tai buvo Dievo ir žmonių meilės
egzaminas. Anuomet laikytis svar-
biausiojo Dievo meilės įsakymo reiš -
kė prisiimti visus smūgius, kurių ne -
gailėjo komunizmo kūrėjai, planuo-
dami visą pasaulį padaryti raudoną.
Kai vysk. Steponavičius buvo ištrem-
tas į Žagarę, raketos su branduoli -
niais užtaisais jau buvo nuplukdytos
į Kubą prie pat Amerikos krantų.

Per ilgus tremties metus vysk. Ju-
lijonas drauge su Nemunėlio Rad vi-
liškio tremtyje esančiu vysk. Vin cen-
tu Sladkevičiumi buvo nenugalėtos
Bažnyčios ir nenugalėtos Lietu vos
simboliai ir vėliavos. Anuomet šios
vėliavos buvo labai reikalingos. Kai
iškildavo bet koks svarbesnis reika-
las ar klausimas, mes, kunigai, neva-
žiuodavome į savo kurijas, bet vyk da-
vome į Žagarę ar Nemunėlio Radvi-
liškį, nes žinojome, kad ten iš girsime
tiesų atsakymą, gausime rei kalingą

pritarimą ir būsime pa -
drą sinti.

Tačiau tremtis liko
tremtimi, ir ji buvo sunki
dalia, suvokiant, kad ne -
gali būti su ganomaisiais
ir turi būti nebyliu liu-
dininku, kai vilkai drasko

kaimenės avis. Tremtis buvo meilės
kaina. Todėl su didele pagarba ir pa -
sididžiavimu prisimename šį tvirtą
Lietuvos vyskupą, išdrįsusį sovieti -
nei valdžiai pasakyti „ne” –
netarnau ti griaunant Bažnyčią. Vys-
kupas Bažnyčią gali tik statyti.

Šiandien būtų per maža tik pri si -
minti arkivysk. Julijoną ir nesusi -
mąstyti, ar mes esame pasirengę mo -
kėti meilės kainą, didelę kainą. Tie -
sa, tremtimi niekas negrasina, tačiau
laikytis meilės įstatymo visuomet
kainuoja. Kai daugelis vagia, suk -
čiau ja ir dėl visko kaltina kitus, lai -
kytis teisingumo ir nepasiduoti kal -
tinimų isterijai – tai meilės kaina.
Kai net Konstitucinis Teismas iškrei -
pia šeimos ir santuokos santykį ir
atveria kelius teisinei homoseksualų
partnerystei, ginti santuokinę šeimą
ir būti niekinamam yra meilės kaina.
Kai daugelis dievu paverčia seksą,
krepšinį ir alų, nesilenkti bet ko -
kiems stabams ir aiškiai stovėti Kris -
taus pusėje yra meilės kaina. Kai al-
koholio gamintojų rankos pasiekia
net vaikus ir paauglius, bandyti gel-
bėti Lietuvą nuo alkoholizmo, rizi -
kuo jant būti suniekintam, – tai taip
pat yra meilės kaina.

Maldoje palinkėkime šviesiam
Lietuvos arkivyskupui būti apglėb-
tam begalinės Dievo meilės, o vieni
kitiems – aiškaus ir tvirto pasiryži-
mo mokėti reikalingą meilės kainą
bei niekuomet jos neišduoti.

Homilija pasakyta 2011 m. spalio
23 d. Žagarės bažnyčioje, minint Vil-
niaus arkivyskupo tremtinio Julijo no
Steponavičiaus 100-ąsias gimimo ir
75-ąsias kunigystės metines. 
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Kalbėdama LR Seime vykusioje
konferencijoje apie pilietiškumo ug-
dymą mokykloje Seimo pirmininkė
Irena Degutienė prisipažino, jog ji ne-
supranta, kaip lietuviai palieka savo
kraštą dėl geresnio gyvenimo. Savo
kalboje ji atskyrė senuosius emigran-
tus, kurie į užsienį bėgo nuo okupaci-
jos ir karo, ir naujuosius, kurie, pirmi-
ninkės teigimu, iš Lietuvos išvyko dėl
ekonominių priežasčių ir kurie, skirtin-
gai nuo pirmųjų, nepuoselėja tėvynės
meilės, o kartais net gėdijasi kalbėti
lietuvių kalba. Vos prieš mėnesį JAV
viešėjusi Seimo pirmininkė turėjo pro-
gos susitikti ir su vietos lietuviais – tiek
antrosios, tiek trečiosios bangos emi-
grantais. Tada Balzeko muziejuje su-
rengtoje spaudos konferencijoje De-
gutienė, paprašyta pakomentuoti šiuo
metu galiojantį Pilietybės įstatymą,
teigė apgailestaujanti, jog jis skaldo ir
priešina dvi emigracijos bangas. Gaila,
jog sugrįžusi į Lietuvą savo išsakyto-
mis mintimis Degutienė pati – sąmonin-
gai ar nesąmoningai – ėmėsi išvažiavu-
sius skirstyti į geresnius ir blogesnius.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Ką tik grįžome iš verslo kelio-
nės po Lietuvą bei Vokietiją.
Grįžau šiek tiek nusivylusi ir

pikta. Nusivylusi, kad negaliu Lietu-
voje paviešėti ilgiau nei keletą dienų,
pikta, nes mes nuolat kritikuojame,
skundžiamės, burbame, tačiau nema-
tome, kaip gražėja Lietuva ir jos
miestai, kaip keičiasi jos žmonės,
kaip mūsų Tėvynė sėkmingai tampa
stipria Europos valstybe.

Į kelionę vykome kartu su dukra
Berta, kurią iš Lietuvos išsivežėme,
kai jai buvo vos septyneri. Nereikėjo
būti labai pastabiai, kad matytumei,
kaip jai patiko Lietuva, kaip ji džiau-
gėsi tuo, ką matėme. Aišku, labai
sunku daug ką pamatyti, nes Lietu-
voje praleidome vos šešias dienas, o
aplankėme Vilnių, Druskininkus,
Kauną, Raseinius, savo gimtąją Klai-
pėdą ir Mažeikius. 

Nėra namų be dūmų: yra jų
Lietuvoje, kaip ir Amerikoje. Iš Lie-
tuvos išvažiavusios į parodą Vokie-
tijoje ir ten matėme protestuojančius
žmones, kurie piktinosi Graikijos,
Ispanijos, Portugalijos ekonomine
krize, nesutiko su savo valdžios
sprendimu finasiškai paremti ban-
krutuojančias šalis. Tuo tarpu Lietu-
va tvarkingai moka savo skolas. 

Po darbo valandų Lietuvoje ėjo-
me, kaip sakoma, kur akys rodė, kur
kojos vedė: klaidžiojome gražiai at-
statytomis senamiesčių gatvėmis,
valgėme pakeliui pasitaikiusiuose
restoraniukuose, kurių valgiaraš-
čiuose buvo nelengva susigaudyti ir
visko norėjosi, džiaugėmės, kad lietu-
viai vis labiau pamėgsta vyną, juo
pakeisdami vis mažiau populiarią
degtinę. Užsukdavome į parduotuves,
kurios buvo pilnos ir prekių, ir
žmonių. Kalbėjome su žmonėmis: kas
nori dirbti, tas ir darbą randa, ir už-
sidirba. Tikrai, atrankos nedarėme,
šnekučiavomės su daugeliu – lietu-
vaičiai apsirengę, pavalgę, keliauja
po pasaulį. Ar ne per daug aimanuo-
jame, pagarsėję kaip viena iš nelai-
mingiausių pasaulio tautų?

1997–1999 metais ,,Draugo” laik-
raštyje buvo išspausdinta nemažai
mano straipsnių, skatinusių lietu-
vius pradėti verslą su Amerika. Vie-
name jų ,,Ko reikia Lietuvai” (1998
m. gruodžio 4 d.) rašiau: ,,Kad lietu-
viai jau subrendę rimtam bendradar-
bia-vimui su Vakarų šalimis, parodė
ne-senas Klaipėdos Prekybos rūmų
narių vizitas į Čikagą. Energingi,
nu-simanantys versluose, sugeban-
tys užmegzti derybas su Amerikos
bendrovėmis ir jas vystyti, klaipė-
diečiai parodė, kad mes ir patys čia
ne visai gerai suvokiame, kaip toli
Lietuva yra pažengusi į priekį.” Šian-
dien ta pažanga dar ryškiau mato-
ma.

Šiais metais kas antrus metus
rengiamoje maisto produktų parodo-
je ,,Anuga” (Kolnas, Vokietija) daly-
vavo kone keturiasdešimt Lietuvos
įmonių. Palyginimui galiu paminėti,
kad Rusijai atstovavo vos vienuolika
maisto produktų gamintojų, Latvijai
– dvidešimt vienas, o Estijai – šešioli-
ka. Lietuvos stendai buvo gražūs,
skoningi, savo įmonėms profesiona-
liai atstovavo jauni, gerai pasiruošę,
net kelias užsienio kalbas puikiai
įvaldę atstovai. 

* * *
Prieš penkiolika metų a. a. Algis

Liepinaitis ir kiti autoriai ,,Drauge”
ne kartą klausė, kodėl Amerikoje ga-
lima nusipirkti įvairių šalių maisto
produktų, tačiau nėra lietuviškų,
todėl surizikavome į Ameriką atvežti
produktų, ant kurių jau puikavosi už-
rašas ,,Product of  Lithuania”. 

Sunku buvo įtikinti parduotuves
paimti tuo metu dar ne visiems
žinomos šalies produktus į parduo-
tuves. Pagal mano užrašus, į vieną
parduotuvę kulniavome net 31 kartą,
kol pavyko įtikinti jos savininkus
paimti lietuviškų maisto produktų.
Nesuskaičiuojamą daugybę kartų
parduotuvėse rengėme gaminių ra-
gavimus, fotografavome produktus ir
ruošėme reklamas, kopėme aukštyn
ir ritomės žemyn. Lietuvos spauda,
,,Draugas” ir ,,Amerikos lietuvis”
metai iš metų spausdino straipsnius,
kuriais paaiškindami, pastūmėdami,
kartais pabardami ir net pamokyda-
mi ,,stūmėme” lietuviškus maisto
produktus į Amerikos rinką. Kada
Lietuvoje lankėmės ,,Maximos” par-
duotuvėse, buvo sunku rasti produk-

tų, kurių šiandien negalėtume pasiū-
lyti savo pirkėjams Amerikoje. Buvo
nueitas ilgas ir akmenuotas kelias.
Šiandien mūsų pramintais keliais,
taip pat įveždami lietuviškus maisto
produktus, pasuko jau ne vienas im-
portuotojas. Labai gaila, kad versli-
ninkai vis dar neryžtingai ieško nau-
jų ir nepramintų takų.

Lietuvoje užsukome į keletą dra-
bužių parduotuvių. Tikrai nesinorėjo
pirkti užjūrio rūbų, kada jiems vi-
siškai nenusileido lietuviškieji, su-
kurti talentingų modeliuotojų, pasiū-
ti lietuviškose įmonėse. Vis daugiau
lietuviškų pavardžių surasime tarp
žinomų pasaulio mados kūrėjų, ta-
čiau lietuviškų drabužių nedaug te-
rasime Amerikos parduotuvėse. Jei
sovietmečiu nuo ,,Lelijos” siuvamų
gaminių paniekinančiai sukdavome
nosis, tai šiandien jie – gražūs, spal-
vingi ir madingi, mielai perkami, jei
tik įkandami, nes yra gana nepigūs.
Mielieji verslininkai, nelaukite, kol
kas nors už jus pramins kelius. Kaip
nebūtų sunku pirmajam, jis visada
bus pirmasis. Tikrai tikiu, kad lietu-
viški rūbai turės paklausą tarp

Amerikos pirkėjų.
Lankėmės lietuviškose įmonėse,

kur žavėjomės lietuviškais baldais.
Lietuvoje pagaminti, jie sėkmingai
keliauja į Prancūziją, Vokietiją,
Skandinavijos ir kitas šalis. Gražūs,
patogūs, šiuolaikiniai, be jokios abe-
jonės, jie rastų savo pirkėjų Ameri-
koje. Jau seniai praėjo laikai, kada
lietuviško baldo nebuvo galima pa-
kelti nuo žemės, o ant jo sėdėti galė-
jome linkėti nebent savo priešams.
Kodėl mes Amerikoje skundžiamės
negalį susirasti darbo, tuo tarpu
Lietuvos baldų gamintojai ieško, kas
galėtų jų gaminius importuoti į
Ameriką? Joks verslas nėra lengvas,
tačiau nesuaręs dirvono pyrago ne-
valgysi. Lietuva iš tikrųjų turi ką
pasiūlyti Amerikos rinkai. Gaila, kad
dažniausia apsiribojama maisto pro-
duktais. Lietuva šiandien – ne vien
žemės ūkio šalis. 

* * *
Apsilankėme draugų dailės sa-

lone Klaipėdoje. Stebino autorių kū-
rybiškumas. Šalia paveikslų, grožė-
jomės menišku lietuvišku stiklu, ke-
ramika, porcelianu, papuošalais,
audiniais, vienetiniais baldais. Tokių
meno kūrinių nelengva rasti Ame-
rikoje. Nejaugi jiems neatsirastų pir-
kėjų? Eksporto galimybių yra daug,
tik reikia pasiryžimo nelengvam ir
ilgam darbui, entuziazmo ir verslo
nuojautos.

Lietuva yra tokia, kokią ją no-
rime matyti: kažkam džiugu būti
lietuviu, kažkam mes – girtuoklių
tauta. Esu kritikuojama, kad dažnai
matau gyvenimą per rožinius aki-
nius. Mano supratimu, dažnai geriau
rožiniai akiniai ant nosies negu no-
sis, nuolat įbesta į purvyną. 

Labai liūdna, kad mano geriau-
sios gyvenimo dienos buvo praleistos
sovietų okupacijoje. Lietuva šiandien
laisva. Senosios, kaip mes sakome,
didele dalimi sugadintos, kartos pa-
keisti ateina kita – jauna, gabi, šiuo-
laikinė. Graži mūsų Lietuva, tačiau
manau, kad Lietuvos geriausios die-
nos – dar ateityje. Tikiu, kad jų dar
sulauksiu. 
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NUOMONės, KOMENTARAI

KODĖL LIETUVIŲ MENININKAI
LIEKA UŽ DURŲ?

Nuostabaus pavadinimo ,,Rudens
simfonija” madų parodos plakate –
data, laikas, vieta ir bilieto kaina. Ką
žmogus pamatys, apsilankęs šiame
renginyje, nutylima. Manau, tai yra
įdomu kiekvienam, ketinančiam eiti
į renginį, tačiau, neradę tokios infor-
macijos, viliamės, kad renginio orga-
nizatoriai vis tiek kažką parodys. 

Madų paroda Pasaulio lietuvių
centre vyksta jau ne pirmi metai. Šis
renginys tapo tradiciniu ir lankomu.
Bandžiau belstis ir sužinoti, kas šį-
kart bus pristatoma – nepavyko, nes
niekas, išskyrus organizatorę, to ne-
žino. Dvi dienas nesėkmingai ban-
džiau prisiskambinti renginio orga-
nizatorei Vidai Kosmonienei, paga-
liau pavyko sužinoti – bus pristatomi
„Hansen’s Villa” parduotuvės drabu-
žiai ir ,,Christos Talsidis” kailiniai.
Iš pavadinimų aišku, kad tai – ne lie-
tuviškos prekės, todėl buvo įdomu

sužinoti, ar tai vienetiniai gaminiai,
ar tiesiog iš Kinijos atvežtos masinės
gamybos prekės?  Pasirodo, tai bouti-
que parduotuvių drabužiai ir akse-
suarai.

Mes, lietuviai, esame labai talen-
tingi ir kūrybingi žmonės, tad kyla
klausimas – nejaugi neturime talen-
tingų lietuvių kūrėjų, gyvenančių
Čikagoje ar netoli jos, kurie turėtų
mums ką parodyti tokiame renginy-
je? Kodėl mes graibstome kitose ša-
lyse sukurtus gaminius ir, kas ypač
kelia nuostabą, juos pristatome
PLC?  Blogas skonis ar tiesiog neno-
ras palaikyti vieniems kitus? Kodėl
neįsileidžiami lietuvių menininkai į
šį renginį? 

Paskambinusi gerbiamai ,,Ru-
dens simfonijos” organizatorei, pa-
siūliau renginyje pristatyti Lietuvoje
kurtus menininkų darbus. Atsaky-
mas buvo ,,Ne”. Bandžiau prašyti
nors kelių minučių lietuviškų ga-
minių pristatymui, atsakymas irgi
buvo neigiamas. Neliko nieko kito,

kaip atsisveikinant palinkėti sėkmės.
Menininkai turbūt skaudžiau-

siai pajunta ekonominį sunkmetį. Be
meno mes galime išgyventi, bet ar ga-
li išgyventi menininkas, kuriam kū-
ryba yra jo darbas ir uždarbis duo-
nai? Menininkais galima laikyti ir
batsiuvį, siuvėją ar bet kokį ama-
tininką. Kaip bebūtų sunku, šiandien
lietuviai kūrėjai sukasi kaip bitės,
naujai atgijo veltinio, šilko, lino dir-
biniai, jie gaminami moderniai ir
gražiai, svarbiausia – tai vienetiniai,
rankų darbo gaminiai. Labai gaila,
kad jiems lietuviškame renginyje ne-
atsiranda vietos. Klausimas, ar ši
madų paroda bus įdomi ir spalvinga?
Už renginio bilietus mokėsime ne-
mažus pinigus, o kas už tai bus pasiū-
lyta? Juk pristatomus gaminius gali-
me nusipirkti, apsilankę reklamuoja-
moje parduotuvėje. Tokie mano klau-
simai, kas į juos duos atsakymą?

Diana Darbutienė
Oak Forest, IL

LAIŠKAI 

Gražiausios Lietuvos 
dienos – ateityje

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Labai liūdna, kad mano geriausios gyvenimo
dienos buvo praleistos sovietų okupacijoje. Lietuva
šiandien laisva. Senosios, kaip mes sakome, didele
dalimi sugadintos, kartos pakeisti ateina kita – jauna,
gabi, šiuolaikinė. Graži mūsų Lietuva, tačiau manau,
kad Lietuvos geriausios dienos – dar ateityje. Tikiu,
kad jų dar sulauksiu. 



sus ,,Dainavos” stovykloje, Man ches -
ter MI, į kuriuos iš įvai rių vietovių
suvažiuoja grupių vado vai, šokių
mokytojai ir padėjėjai bei vie na šo-
kėjų pora iš kiekvienos gru pės. Kur-
suose jie mokosi šventės šo kių, kad,
grįžę į savo vietoves, per atei nančius
10 mėnesių šventei galėtų pa ruošti
savo šokių kolektyvų šokėjus.

Šiais metais tokie kursai ,,Dai na -
voje” vyko rugpjūčio 7–14 d., į juos at -

važiavo apie 70–80 dalyvių iš Čika gos,
Toronto, Los Angeles, Boston, Cle ve -
land ir kitų vietovių, įskaitant net
Min nesota valstiją. Jauniausiųjų
gru  pę sudarė vyresni nei 18 metų stu-
dentai, atvykę su noru tapti pavyz-
diniais šokėjais, ir šokių vadovų pa -
dėjėjai. Vyresniųjų gretas sudarė jau
patyrę įvairaus amžiaus tautinių šo -
kių grupių vadovai ir mokytojai,
tarp jų – XIV Tautinių šokių šventės
meno vadovai Vida Brazaitytė iš Či -
kagos ir Romas Jonušonis iš Toronto.
Į kursus iš Lietuvos atvyko vyriau -
siasis šventės choreografas Vidman -
tas Mačiuls kis. 

Visiems sekmadienį suvažiavus į
,,Dainavą”, vyko susipažinimo vaka -
ras, kurio metu kiekvienas kursų
dalyvis prisistatė, o prie lengvų už -
kandžių turėjo progos pabendrauti
su senais pažįstamais, užmegzti nau-
jas draugystes. 

Šventėje – 25 šokiai

Nuo pirmadienio prasidėjo rim-
tas darbas. Savaitės dienotvarkė
mažai keitėsi: kasdien kiek po 7 val.
ryto visus švilpuku pri keldavo sto-
vyklos komendantas Gintaras, 8 val.
prasidėdavo pusryčiai, o jau 9 val.
visi eidavo į pag rin dinę salę. Po rau-

menų apšilimo ir tempimo pratimų
prasidėdavo šokių mokinimas. Šven-
tės repertuarą su daro 25 šokiai,
atliekami skirtingo amžiaus grupių:
vaikų, jaunių, studentų, suaugusiųjų
ir pagyvenusiųjų. Kiekvienas moky-
tojas savaitės metu mokė po kelis
šokius. Nors mokytojai buvo skirtin-
go būdo ir temperamento, tačiau visi
laikėsi tam tikros nustatytos tvarkos:
šokio mokinimas prasidėdavo nuo
šokiui būdingų žings  nių kartojimo,
kuriuos galėjo mokytis visi kursų
dalyviai. Šokio choreografijos mokė-
si tik tie, kurie, grįžę į savo vietoves,
tą šokį mokins. Likusieji tuo metu
galėjo atsipūsti: ste bėti pamoką ar
pasidžiaugti ,,Dai navos” nuostabia
gamta. 

Kasdien rei kėjo išmokti po 4–5
šokius. Šokių mo kytojai ir atlikėjai
bandė išmokti kuo daugiau – pietų
pertrauka buvo trum pa, po jos visą
likusią dieną iki pat vakaro šokėjai
bei mokytojai sukosi, trypė, prakai-
tavo, mokydamiesi sudė tingų šokių
žingsnių ir figūrų.

Po vakarienės vyko kaskart vis
skirtinga vakaro programa. Iš Bos-
ton atvykęs XIV Tautinių šokių šven-
tės organizacinio komiteto pir-
mininkas Žiaugra perskaitė prane-
šimą apie atei nančią šventę. Komi-
teto narė bei kursų dalyvė Rūta Mic-
kūnienė papa sakojo apie grupių re-
gistraciją. Vid mantas Mačiulskis
kalbėjo apie 2014 m. Lietuvoje vyk-
siančią dainų šventę, rodė vaizdus iš
įvykusios Baltijos šalių studentų
šventės ,,Gaudeamus”. 

Dalyviams buvo smagu geriau
susipažinti per laužo ir talentų vaka-
rus. Tą savaitę vyko ir visuotinis
LTŠI narių suvažiavimas. Po pilnos
dienos programos daug kas galėjo
jausti nuovargį, bet jaunesni dar
pasilikdavo pabendrauti savo grupe-
lėse, tik ne iki vėlumos, nes rytinis
Gintaro švil pukas miegaliams buvo
negailestingas.

Apie kursus ir būsimą šventę –
iš pirmų lūpų

Kursuose dalyvavusios bostoniš -
kės Rūta Mickūnienė, Audra Mickū -
naitė ir Monika Bernotaitė mielai
sutiko pasidalinti savo įspūdžiais. 

Rūta LTŠI kursuose dalyvavo jau
ketvirtą kartą, Audra – antrą, o Mo -
nikai tai buvo pirmoji patirtis. Rūta
tautinių šokių pradėjo mokinti Con-
necticut valstijoje, šiuo metu ji ak-
tyviai dalyvauja Boston ,,Sambū -
ryje”, kur ateinančiai šventei ruošia
pagyvenusiųjų šokėjų grupę. 

Nukelta į 13 psl.
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Šokių šventei ruošiamės ir Boston, ir ,,Dainavoje”

Vasara – puikus laikas atsipa -
lai duoti nuo darbo, gyvenimo
rutinos, išvykti į gamtą ar

pakeliauti. Bos to niškiai, įsipareigoję
surengti XIV Tau tinių šokių šventę,
be abejo, rado laiko ir poilsiui, bet ne
ilgam. Šven tei, kuri vyks 2012 m.
liepos 1 d. Boston mieste, įgyvendinti
reikia įdėti nepaprastai daug pas-
tangų. To dėl šventės pasiruošimo
darbai spar čiai vyko net ir per va-
saros karščius. O įžengus į rudens
sezoną, veiklos greitis dar pa greitėjo.

Džiu gina toks didelis 
susidomėjimas būsima švente

Šventės organizacinio komiteto
pirmi nin kas Marius Žiaugra pristatė
jau nuveiktus darbus. ,,Esame pasi-
rašę sutartį su Bostono universiteto
‘Agan nis arena’, kur vyks šokių šven-
tės programa, – sakė jis. – Tai sporto
arena, kurioje telpa daugiau kaip
6,000 žiūrovų. Čia vyksta ne tik spor-
to rungtynės, bet ir įvairūs mu zikos
koncertai bei kiti didesni ren giniai.
Vieta yra parinkta labai tinkamai,
tik 2 mylios skiria ją nuo ‘She raton
Boston’ viešbučio, kuriame ap sis-
tos dauguma šventės dalyvių, vyks
šventės pokylis bei kiti renginiai.”
Žiaugra pastebėjo, jog susidomėji-
mas švente yra di džiulis, nes rugsėjo
mėn. viduryje su žinota, kad šventės
dalyviams su nuolaida skiriami kam-
bariai ,,She raton Boston” viešbutyje
jau visi už sakyti. Šventės komitetas
tu rėjo iš anksto sudarytą planą, ką
galėtų pasiūlyti, paklausai išaugus.
,,Mums pasisekė, – džiaugėsi  komite-
to pirmininkas, – tokiomis pačiomis
palankio mis sąlygomis susitarti su
netoliese esančiu viešbučiu ‘Mar -
riott Copley Place’.” Abu viešbučiai –
,,Sheraton” ir ,,Marriott” – yra vie na -
me iš populiariausių Boston preky-
bos centrų. Užtrunka tik penkias
minutes pėsčio mis nueiti iš vieno
viešbučio į kitą, net neišėjus į lauką.
Tiesa, neseniai šventės komitetas ga -
vo informaciją, kad jau ir ,,Mar riott
Copley Place” viešbutyje nebeliko

kambarių su tai koma nuolaida birže-
lio 28 d., ketvirtadienio, nakčiai. To-
dėl Žiaugra ragina šventės dalyvius
užsisaky ti kambarius ,,Mar riott
Copley Pla ce” nuo birželio 29 d.,
penktadienio,  iki liepos 2 d., pirma -
dienio, o birželio 28 d., ketvirtadie -
nio, nakčiai užsisa kyti kambarius
,,Marriott Courtyard Boston Down -
town/Tremont’’ viešbutyje, kur ko-
mitetui taip pat pavyko gauti nuolai -
dą. ,,Supran ta me, kad iškils nepato -
gumų dėl vieš bučių keitimo, tačiau,
norėdami jums padėti, pasirūpinsi-
me, jog penkta dienio rytą autobusai
pervežtų žmo nes iš vieno viešbu čio į
ki tą, – sakė Žiaugra. – Atsiprašome
už šį nepato gumą. Tuo pačiu krei-
piamės į tuos, kurie yra užsisakę
daugiau kamba rių, ne gu jiems reikės
– atšaukite tuos užsa kymus ir atlais-
vinkite kambarius kitiems! Tokia jau
yra tvarka, kad šventės organizaci-
niam komitetui teks mo kėti viešbu-
čiui baudą, jeigu užsakymai bus at-
šaukti paskutinę minutę ir kamba-
riai liks neapgyven dinti. Žino ma,
mus nepaprastai džiu gina, jog yra
toks didelis susidomėjimas būsima
Tautinių šokių švente”, – baigė Žiau-
gra. (Daugiau informacijos apie
šventę rasti svetainėje: www.sokiu-
svente2012. org)

Savaitės kursai ,,Dainavoje”

Ką tik čia paminėti organizaci -
niai darbai tėra tik viena tautinių šo -
kių šventei reikalingo pasiruošimo
dalis. Viena iš svarbiausių – tautiniai
šokiai ir šventės programa, taip pat
šokių atlikėjų paruošimas. Šioje sri-
tyje darbuojasi Lietuvių tautinių šo -
kių institutas (LTŠI). Likus me tams,
prieš kiekvieną tautinių šokių šven-
tę LTŠI surengia vienos savaitės kur-

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Tautinių šokių kursų dalyviai stebi pamoką: priekyje Vilija Yčaitė (Toronto); pirmoje
eilėje iš kairės Rūta Mickūnienė ir Audra Mickūnaitė (abi iš Boston), Vytautas Banys
(Hamilton), Lidija Polikaitienė (Čikaga); stovi Tomas Mikuckis (Boston).

Čikagos ,,Grandies’’ baletmeisteris Gintaras Grinkevičius veda šokio pamoką.
Ryčio Grybausko nuotr.

XIV Tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas Marius Žiaugra su šventės meno
vadove Vida Brazaityte.



Spalio 20-ąją JAV Rytų pakrantė-
je nutūpė 37 žmonių grupė iš
Saulės miesto – Šiaulių berniu-

kų ir jaunuo lių choras „Dagilėlis’’ su
ilgamečiu to paties pavadinimo dai-
navimo mokyklos direktoriumi Re-
migijumi Ado mai čiu, koncertmeis-
tere Daiva Šul caite bei renginių orga-
nizatoriumi Romu Bieliausku. Šios
pirmos choro kelionės už Atlanto ne-
kantriai laukė visi – tiek jaunieji dai-
nininkai, tiek „Dagilėlio’’ koncerti-
nės kelionės ren gėjai ir, žinoma, gau-
sūs žiūrovai.

Jau įvyko pirmieji penki šiaulie -
čių koncertai Maryland valstijoje,
svečiai lankėsi Lietuvos Respublikos
ambasadoje Washington, DC, kur
juos priėmė LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis. Šį
savaitgalį „Dagilėlio’’ pasirodymais
žavėsis Pennsylvania valstijoje gyve -
nantys klausytojai, o pirmosiomis
lapkričio mėn. dienomis vieno žino-
miausių Lietuvoje ir Europoje vaikų
choro sulauksime ir New York (lap-
kričio 5-ąją, šeštadienį, 3 v. p. p. Ap -
reiškimo bažnyčioje, o lapkričio 6 d.,
sekmadienį, kaimyniniame New Jer -
sey – 11 v. r. pamaldų metu Šv. Petro ir
Povilo baž nyčioje). 

Šiandien Jūsų dėmesiui – pokal-
bis su Šiaulių berniukų ir jaunuo-
lių choro meno vadovu Remigijumi
Ado mai čiu.

– Ar pamenate, kai pirmą syk
išgirdote giedant berniukų chorą?

– Mano abu tėvai labai mėgo mu-
ziką, visada rėmė abiejų vyresnių jų
seserų ir mano paties pastangas, ko
nors siekiant garsų pasaulyje. Mama
taip pat dainavo chore, kartais tapda-
vo soliste. Kai man sukako septy neri,
išvydau meninį filmą ,,Mal czeki”
(,,Berniukai”) apie berniukų chorą.
Aš tiesiog įsimylėjau šį filmą ir
peržiūrėjau jį gal dar penkis kartus!
Žinoma, iškart pa norau prisijungti
prie tokio mu zikinio ansamblio, ap-
gailesta vau, jog negaliu, nes gyveno-
me ne Vilniuje, kur panašus choras
buvo įkurtas.

– Kaip Jūsų gyvenimas klostė -
si vėliau?

– Man pasisekė būti priimtam į
vietinę muzikos mokyklą mokytis
groti pianinu, nors pamokos vyko 30
kilometrų nuo mū sų namų, tad turė-
jau keliauti ten vienas pats tris sy-
kius per savaitę autobusu arba trau-
kiniu. Kai man sukako 12 metų, pra-
dėjau mokytis groti ir trimitu, vėliau
išsamiau studijavau muzikos teoriją
ir istoriją. 

– Kas pastūmėjo Jus pasirinkti
tolimesnę muzikinę kar jerą? 

– Mano abi seserys jau buvo ta-
pusios muzikėmis. Vis dėlto nema-
nau, kad muzika yra pati pelningiau-
sia sritis, o ir tėvas, nors ir pajuokau-
damas, vis bandė mane atkalbėti nuo
šios profesijos. Tuo metu priklausiau
daugeliui mokyklos būrelių, vėliau
susidomėjau medicina. Baigdamas
vidurinę mokyklą vos ne pasirinkau
chirurgo specialybės. Ta čiau, susipa-
žinus su šiuo tikrai su dėtingu darbu
iš arčiau, mano en tu ziazmas, susijęs
su būsima karjera medicinos srityje,
išblėso. Tuo tar pu daugelis bendrak-
lasių ir draugų, mo kytojų pasirinko
muzikos garsų pa saulį.

– O kaip atsirado ,,Dagilėlio”
dainavimo mokykla, kaip Jūs joje
atsidūrėte?

– Kai mokiausi vidurinėje, teko
atlikti praktiką muzikos mokykloje.
Mano tuometinis kuratorius užklau -
sė choro narių, kuris iš mūsų studen-
tų-dirigentų jiems labiausiai patikęs.
Choras pasirinko mane. Tada mano
vadovas užsiminė, kad turi tokį ber -
niukų chorą Šiauliuose, kuriame tė-
ra 15 mokinių, kuriam reikia moky-
tojo. Gavau pasiūlymą, galima saky-
ti, pusei etato, tačiau su nemaža per-
spektyva. ,,Užsikabinau” už naujojo
darbo, pradėjau svajoti – norėjau su -
kurti aukščiausio lygio chorinio dai -
navimo programą. Buvau girdė jęs,
kokio aukšto meninio lygio ber niu kų
chorai yra suburti Anglijoje, Vokie -
tijoje ir Ispanijoje, bet supratau, kad
be rimtos dainavimo mokyklos tai –
neįmanoma misija. Kai pradėjau
apie tai kalbėtis su kitais, mane pa-
laikė bepročiu. Daug kas nesuprato,
kam reikalinga chorinio dainavimo
mokykla, juo labiau, kad tada dauge-
lis muzikos mokyklų Lie tuvoje užsi-
darinėjo. Turėjau prista tyti tokio
projekto įgyvendinamumo tyrimą,
siūlomą mokymo programą, biudže-
tą ir turbūt svarbiau sia – įti kinti
vietinius biurokratus, kad menas ir
muzika yra be galo svarbu vaikų
lavinimui. Prabėgo devyneri metai,
kol pavyko išjudinti šį milžinišką
pro jektą ir rasti reikiamos paramos,
kad atsirastų Šiaulių ,,Dagilėlio” dai -
navimo mokykla.

– Kaip Jums pavyko ,,užver-
buoti” pirmuosius ,,Dagilėlio”
dai navimo mokyklos studentus?

– Tuo metu aš dėsčiau muziko -
logiją dviejose kitose mokyklose, pa -
kviečiau savo mokinius į konkursą
,,Dagilėlyje”. Dėjome skelbimus į
laik račius, važiuodavau į kitas mo-
kymo įstaigas ieškoti gabių vaikų,
net ikimokyklinio amžiaus! Taip 1999
metais atsirado 160 norinčių mokytis
vaikų, įdarbinome 3 dėstytojus (aš
buvau vienas iš mokytojų). Šiandien
,,Dagilėlio” dainavimo mokykloje
turime per 300 besimokančiųjų ir 37
mokytojus.

– Kaip galėtumėte trumpai
apibūdinti ,,Dagilėlio” mokymo
programą? 

– Moksleiviai atvyksta pas mus
po įprastos vidurinės mokyklos pa -
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LAURYNAS R. MISEVIČIUS mo kų nuo pirmadienio iki penk-
tadie nio vykstančioms repeticijoms,
mu zikologijos ir muzikos teorijos (du
kartus per savaitę), istorijos (kartą
per sa vaitėje) pamokoms, taip pat
indivi dualiems užsiėmimams. Nuo
antros muzikos mokyklos klasės mo-
kiniai pasirenka instrumentą (pia ni-
nas, smuikas, gitara, saksofonas, flei -
ta, akordeonas ir būgnai), kuriuo
gros. Taip prisideda dar pora pamo-
kų į savaitę. Kai ku rie mokiniai pasi-
renka išmokti skam binti ir dviem
skirtingais inst ru mentais. O mūsų
choras repetuoja dusyk per savaitę
po valandą, pusan t ros. Dar repetuo-
jame ir mažesnėse grupėse po 6–8
vaikus kartą arba du kartus per sa-
vaitę, priklausomai nuo amžiaus ir
balso rūšies. Mokinių pastangos ver-
tinamos pažymiais, bendra mokymo
programa – septyneri me tai. Sėkmin-
gai baigus ,,Dagilėlio” dai navimo
mokyklą, išduodamas diplomas. Bet
ir pabaigus oficia lią mūsų mokyklos
programą, niekas nėra varomas
lauk, kai kurie mūsų auklėtiniai iš-
lieka choro na riais ir vėliau.

– Kokiu būdu Jūsų dainavimo
mokykla yra finansuojama?

– Mūsų muzikos mokyklos mo -
kinių tėvai turi apmokėti tik dalį iš -
laidų – apie 30 litų per mėnesį už ben-
drą programą, dar 10 litų kas mėnesį
papildomai už individualias pamo -
kas. Likusi ,,liūto” dalis yra paden-
giama Šiaulių miesto bei mūsų šalies
valdžios, taip pat iš privačių rėmėjų

gaunama parama.

– Ko Jūsų mokykloje vaikai
pramoksta dar, šalia puikaus mu -
zikinio išsilavinimo?

– Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad
mū sų muzikos mokykloje vaikai yra
išauklėjami skirtingai, nei jų ben-
dra amžiai, nelankantys ,,Dagilėlio”.
Mū sų mokyklos auklėtiniai laikosi
griež tos disciplinos, užauga savimi
pasitikinčiomis asmenybėmis ir pui -
kiai su kitais vaikais sutariančiais
jaunuoliais. ,,Dagilėlio” mokiniai
ver tina meną, visuomet neatsisako
padėti kitiems. Jie daug keliauja po
pasaulį, visiems pasakoja apie savo
kraštą, tuo pačiu daug ką sužino ir
apie aplankytas šalis. 

– Kuo vėliau tampa ,,Dagilė lio”
muzikos mokyklos absolventai? 

– Mūsų dainavimo mokyklos mo -
kiniai pasirenka įvairias profesijas,
daugelis ir toliau eina muzikos keliu
– tampa dainininkais arba instru-
mentinės muzikos atlikėjais, šios sri-
ties dėstytojais. Kiti įstoja į univer-
sitetus, dažniausiai tapdami gabiau-
siais studentais. Bet svarbiausia –
visi užauga ypatingai gerais žmonė -
mis!

– Ko tikitės iš šios kelionės
JAV?  

– Esame be galo laimingi, juk tai
– pirmoji ,,Dagilėlio” koncertinė k e -
lio nė JAV. Klausytojai išgirs apie 30
skirtingų mūsų choro atliekamų kū -
rinių, tarp jų – žinomiausių pasaulio
kompozitorių Mozart, Bach, Elgar,
Franck, Faure bei Rutter, taip pat lie-
tuvių ir kitų Baltijos šalių, o ir Ame-
rikos muzikų dainų. Atlik sime įvai-
rią programą, pritaikytą skirtingo
amžiaus ir muzikos žanro mėgėjams.
Tikimės, kad ,,Dagilėlio” atliekamos
giesmės pasieks Jūsų krašto klausy-
tojų širdis, suteiksime Jums malonių
akimirkų. Norėtume pa rodyti gra-
žiausią jaunosios Lietu vos meninę
pusę. Be abejo, esame nepaprastai dė-
kingi ,,Inter muse Performing Artists
Bureau” koncertinei agentūrai, jos
vadovams dr. Charles Borowsky ir dr.
Barry Goldstein už jų nenuilstamą
triūsą (už kurį jie negavo nė men-
kiausio at ly ginimo). Patys niekuo-
met nesugebėtume surengti tiek kon-
certų pres tižiškiausiose Washington,
DC ir kitų Amerikos Rytų pakrantės

didmiesčių koncertinėse salėse, kate-
drose, universitetuose. Laukiame
malonių susitikimų su amerikiečiais
chorinės muzikos mėgėjais, lietuvių
bendruo mene, vietinių chorų na-
riais. Reiškiu gilią padėką ir Rytinio
pakraščio JAV Lietuvių Bendruome-
nės vadovams – visų pirma lietuviš-
ko meno ir muzi kos rėmėjui Laury-
nui R. Misevičiui, Romai Krušinskie-
nei ir Raimundui Šližiui. 

Dr. Borowsky mums pasiūlė fan-
tastišką pirmojo ,,Dagilėlio” ke lio nės
po Ameriką šūkį, kurio ir pa sižadė-
jome laikytis: ,,Muzika – ge riau sias
tiltas, suvienijantis viso pa saulio
žmones.” Iš tiesų tiek aš pats, tiek
,,Dagilėlis”, tiek mūsų naujieji drau-
gai iš Amerikos stengiamės su ręsti
tokį tiltą. Belieka viltis, kad ir Lietu-
vos vyriausybė neliks abejinga to-
kiems mūsų visų siekiams.

,,Dagilėlio” viešnagė Washington, DC.                                                                                                                               Ingos Lukavičiūtės nuotr.

„Dagilėlis’’ suplasnojo ir Amerikos padangėje
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Paminėję Ateitininkijos pirmąjį šimtmetį,  pra dė jo -
me antrąjį. Rug sėjo mėnesį prasidėjo 2011–2012
veiklos metai. 2010 m. lapkričio mėn. gale Čika -

goje suruoštos Ateiti nin kijos 100-mečio Šventės pa -
grin dinis tikslas buvo nutiesti ateities veiklos gaires
pagal 5 principus. 2011–2012 veiklos metai yra skiriami
katalikiškumo principui.  ŠAA valdyba išspausdino ir iš -
pla  tino specialų leidinį  ,,Tegaivina mus Kristus”, kuria -
me nurodomos katalikiškumo strateginės veiklos gai-
rės.

Čikagos sendraugiai  buvo pirmieji, su rengę pras-
mingą renginį, į kurį buvo pakviesti ne tik ateitininkai,
bet ir visuomenė. Poezijos po pie tės programoje pag-
rindinę dalį užėmė ,,Ateities” poetų montažas  ,,Švęs-
kime gy ve ni mą”. Šiuo montažu buvo paminėtas ,,Atei-
ties” žurnalo šimtmetis, taip pat juo buvo atsiliepta į

ŠAA Tarybos paskelbtą 2011–2012 m. šūkį ,,Švęs kime
gyvenimą Kristuje”.  Viena šių me tų veiklos gairių yra
dėmesys gyvybės kul tūrai, kuri puoselėjama ruošiant
visuo me ni nius, me ni nius ar liturginius renginius
siekiant švęsti gyvenimą.

Apie gyvenimo šventimą išgirsite spaudoje, inter-
nete ir rengi niuo se.

Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų sąjungų, taip pat
atskirų vietovių vienetų vadovai prašomi pasinaudoti
veiklos gairėmis, kurios nu rodytos leidinyje  ,,Tegaivina
mus Kristus”. Šį leidinį Šiaurės Amerikos ateitininkų val-
dyba dalina dovanai (Red: Leidinį galima įsigyti parašius
ŠAAV pirm. Rasai Kasniūnienei el. paštu: rasakas@aol.
com).

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Los Angeles jaunieji ateitininkai įsijuosę dirba. Iš k: Saulė
Baipšytė ir Erika Gedgaudaitė.

Spalio 22 d. Los Angeles kun. St. Ylos kuopos
jauniai ir jaunučiai susirinko jau į antrąjį
šių mokslo metų susirinkimą. Nagrinėjant

temą ,,Švęskime Kristų”, globėja Audra Narbutie-
nė paaiškino, kaip galima džiaug tis Dievo dovano-
mis per meną. Beveik visi vaikai moka groti blok-
fleita, dauguma iš jų groja kitais muzikos instru-
mentais, visi dainuoja. Pasitelkę šiuos talentus,
mes garbiname Jėzų.

Globėja Žydra van der Sluys papasakojo apie
bažnyčiose esančius tapybos ir skulptūros šedev -
rus ir supažindino, kaip meno darbais yra šlovina-
mas Viešpats. 

Jaunieji ateitininkai turėjo progą pabūti
skulptoriais. Kiekvienas gavo molio gabalą ir
laisvą temą lipdymui. Mažųjų rankose molis įgavo
senio besmegenio formą, paukštelių, pelyčių, gry-
bų pavidalus. Taip kurdami savo rankomis, atei-
tininkai įvertino Dievo duotas dovanas.

Šiandieną, spalio 2 d., mes  atvažiavom į Ateitininkų susirinkimą iš Indianapolis, Indiana. Mi-
šiose buvo krikštynos ir mes, ateitininkai, dalyvavom su vėliavom. Susirinkimą pradėjo globėja Lai-
ma Aleksienė. Metinė tema yra  ,,Švęskime gyvenimą Kristuje!”. Mano vadovai yra  Alena ir du Ko-
vai. Jie pradėjo susirinkimą, paaiškindami taisykles. Man patinka mano būrelis. — Petras Simonaitis,
3 sk. būrelis

Šiandieną ryte mes atvažiavome į Ateitininkų susirinkimą. Pagiedojom himną ir pasakėme
maldą. Mus paskyrė į grupes. Mano grupė buvo antras skyrius. Pasisveikinę kalbėjom apie gyvūnų
pėdas, kurias matėme knygoje. Mes buvome tikrais detektyvais — išmokom, kaip juos atpažinti ir
atskirti. Buvo labai įdomu. Aš jau laukiu kito mėnesio susirinkimo. — Simona Bilevičiūtė, 2 sk. būrelis

Šių metų tema yra „Švęskime gyvenimą Kristuje”, o šio susirinkimo tema buvo „Švęskime gyve-
nimą gamtoje”. Mes gavom netikras gėles ir  mažą vazą. Vazytę pripildėm akmenukais ir įstatėm
gėlytes. Buvo labai įdomus darbelis. Dabar aš papuošiau savo kambarį tomis gėlytėmis. Mes
išmokome, kad reikia mylėti gamtą ir ja džiaugtis, nes gamtoje yra labai daug gražių dalykų. —  Emilia
Kunickaitė, 2–3 sk. būrelis

Mes pasikalbėjom apie gamtos svarbą ir apie tai, kaip gražu gamtoje. Tada pagalvojom, kaip galė-
tume sukurti meną iš gamtos. Išėję į lauką, apžiūrėjom medžius ir krūmus; surinkom kankorėžių,
lapų, gilių, šakų ir pan. Sugrįžę į vidų, sudėjom gražius meno kūrinius. Po to pasikalbėjome ir paval-
gėme pietus.  — Gilius Aleksa, 5–6 sk. berniukų būrelis

Spalio 2 d. Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, Lemont, aš giedojau kartu su ,,Vyturio” vaikų choru
per šv. Mišias. Kai giedu Mišiose, žinau, kad tą dieną po pamaldų rinksis jaunučiai ateitininkai.
Susirinkimo tema buvo ,,Švęskime gyvenimą gamtoje”. Mano būrelis padarė gamtos madų parodą.
Pasidalinome į grupes, kiekvienoje grupėje buvo po tris mergaites: viena buvo modelis, antra — madų
kūrėja, trečia — pranešėja. Sukurti rūbai turėjo atspindėti gamtą. Mano grupės drabužis pavaizdavo
bitę, kitų grupių — lapus, medžius ir ,,gamtos žmones”. Pranešėjos paaiškino, kodėl jie padarė tokį
kostiumą, kaip tas kostiumas padeda gamtai ir kas jiems daugiausiai patiko tame kostiume. Visi
kūriniai buvo gražūs ir išradingi. Susirinkimui pasibaigus, mes pavalgėme lauke ir pasidžiaugėm
gražia rudens diena. — Nida Aleksaitė, 7–8 sk. būrelis

Pradėjome veiklos metus
švęsdami gyvenimą

Kun. St. Ylos kuopos jaunieji skulptoriai. Iš k. Remigijus
Bruožis, Brigita Gedgaudaitė ir Lelija Kazlauskaitė.

Švenčiame gyvenimą gamtoje
Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio ateitininkų kuopos jaunučiai papasakoja apie savo
susirinkimus, vykstančius kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį Ateitininkų namuose, Lemont.

Švenčiame gyvenimą
Los Angeles

Spalio 22 d. Ateitininkų namų sodelyje Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio ateitininkų kuopos nariai uždegė laužą ir jo liepsnų šviesoje vaidino. Pasirodė jauniau-
si kuopos nariai su savo vadovais. Iš k: Gabija Staniškytė, Tomas Čyvas, Jokūbas Šlajus, Monika Papartytė, Julytė Sherpetytė, Kotryna Kovalskytė, Izabelė Didžbalytė, Karis Gar-
bonkus, Ona Kriaučiūnaitė, Lija Siliūnaitė.                                                                                                                                                                                                                 Dainos Čyvienės nuotr.



Atrodo, jog tai buvo tik vakar.
Dešimt mėnesių produkty-
viausias Lietuvos kompozito-

rius Benjaminas Gorbulskis suki-
nėjosi čia tarp mūsų, gyvenančių šia-
pus Atlanto balos. Daug kur suspėjo
pabuvoti, pažinčių užmegzti, draugų
įsigyti. O Holly wood net tris ilgo gro-
jimo plokšteles su vietiniais muzikos
mėgėjais įrašė. 

Bet iš tiesų laiko praėjo daug –
trys dešimtmečiai. Ir paties maestro
jau nebėra. Jei nebūtų man į rankas
pakliuvusi neseniai pasirodžiusi
Aud ros Baranauskaitės knyga ,,Čia
priėjo Gorbulskis”, ko gero, aš šian -
dien irgi nerašyčiau apie žmogų,
kurį teko asmeniškai pažinti. O tai
buvo spalvinga asmenybė!

Gorbulskis Gyvenimo estradą
apleido prieš 25 metus – 1986 metų lie -
pos 14-tą. ,,Kas tenai rakina miegan -
čius vartus, šaukia amžinus vardus”
– vis dar skamba manyje žodžiai iš jo
dainos ,,Mėlynos gatvelės”. Įdomu,
kad Amerika žinojo jo sukurtas me -
lodijas, jis kažkaip sugebėjo atrasti
plyšį Geležinėje uždangoje ir prisi-
sta tyti išeivijai tiek asmeniškai, tiek
savo dainomis.

Draugams Gorbulskis buvo tie -
siog Benka, o melomanams – lietuviš -
kos estrados karalius!

Pirma kregždė

Prieš mėnesį oro paštu iš Lietu -
vos sostinės gavau didelį voką. Jame
– simpatiška knyga su autografu ti-
tuliniame puslapyje: ,,Be galo smagu
dovanoti knygelę bendraamžiui, ku -
ris matė Gorbulskį kažin kur Ame ri -
koje. O aš su maestro turbūt prasi -
lenkdavau Vilniaus gatvėse, bet su -
sidurti su juo man taip ir neteko...”
Seka ,,smiley” piešinukas ir parašas.
Tai pirmosios pažinties su Audra
Baranauskaite rezultatas. Taip, esu
neišgydomas smalsuolis ir žurnalis-
tiniai bei bibliofiliniai ieškojimai
mane nuolat kur nors nubloškia –
kur reikia ir kur nereikia. Kai suži-
nojau, kad pagaliau pasirodė knyga
apie Gorbulskį, lengviau atsidusau –
pagaliau! Naršydamas po internetą
ne kažin ką apie estrados karalių su -
žinosi: trumpa biografija ,,Vikipe -
dijoje”, viena kita žinutė, kelių dainų
videoįrašai ,,YouTube” – ir viskas. O

juk jis buvo toks produktyvus ir toks
ryškus, atrodytų, virtualioji erdvė tu -
rėtų mirgėte mirgėti puslapiais apie
Gorbulskį! 

„Čia priėjo Gorbulskis” – 133
puslapių knyga, kurią išleido Vil-
niaus leidykla ,,Versus aureus”. Gal
ir ne itin meniškai sumaketuotą kny-
gą sudaro trys dalys. Pirmoji – įvai-
rūs apmąstymai apie Gorbulskį. Ant-
ra dalis „Iš prisiminimų” – liūto kąs-
nis, pati didžiausia. Gorbulskį prisi-
mena ne tik dainininkai ar muzikan-
tai, aktoriai, choreografai, kompozi-
toriai bei muzikologai, poetai, fotog-
rafai ir žurnalistai, bet ir chemikai,
architektai, skulptoriai. Savo žodį čia
taria daug ryškių asmenybių: Algi-
mantas Kunčius, Feliksas Bajoras,
Undinė Nasvytytė, Vladimiras Tara-
sovas, Violeta Palčinskaitė, Virgilijus
No rei ka, Nelė Paltinienė ir kt. Apie
tėvą kalba ir duktė Karina, nors štai
žmo nos Marinos atsiminimų apie
vyrą nerasime. Galbūt galima buvo
įtraukti ir daugiau žmonių, ben-
dravusių su Gorbulskiu. Viena tokių,
iškart atėju sių į galvą, yra Zinutė Nu-
tautaitė, bu vusi ilgametė Vilniaus
plokštelių stu dijos redaktorė. Dir-
busi šioje įstaigoje beveik nuo įsikū-
rimo, ji – savotiška vaikščiojanti lie-
tuviškosios estrados enciklopedija.
Knygos pabaigoje – pluoštas juokų.
Trečiasis skyrelis pavadintas kaip ir
pati knyga – ,,Čia priėjo Gorbulskis”
(su aliuzija į populiarų lietuviškų
anekdotų veikėją Kindziulį).

Įsiamžinę nuotraukoje

Jau pašte nekantriai atplėšiau
voką – buvo smalsu, kaip atrodo kny -
ga apie Benjaminą. Ar yra joje kas
nors apie jo ,,amerikietišką laiko-
tarpį”? Jis paminėtas tik ilgametės
Gorbulskio kūrinių atlikėjos Violetos
Rakauskaitės atsiminimuose. O juk
1980 metais lankydamasis JAV, Gor -
bulskis čia paliko ryškų pėdsaką.
Sklaidau knygos puslapius toliau. A-
ha, atrandu trumpą, vienuolikos sa -
kinių laiškutį 1980 m. rugpjūčio 23 d.
rašytą šmaikštaus žurnalisto iš Los
Angeles Bronio Railos Domui Cese -
vičiui, kuriame minimas kompozito-
riaus ,,siautėjimas” Vakarų pakran-
tėje. O štai Gorbulskio nuotrauka su
rašytoju Tomu Venclova. 

Atsivertęs 28-tą puslapį, netekau
žado – vienoje iš kelių neatpažintų
nuotraukų, darytų Benjamino vieš-
na gės California metu, pamačiau ir
savo veidelį (aišku, gerokai jaunes-
nį)! Po ja – parašas ,,Privati garso įra-
šų studija. Čikaga”. Iš tikrųjų ta nuo-
trauka daryta Hollywood, Pau liaus
Jasiukonio ,,Gintaro” garso įra šų stu-
dijoje. Teatrališkai atsirėmusi į maest-
ro su cigarete rankoje pozavo kali-
fornietė Raisa Urbanienė, Jasiu konio
studijoje įdainavusi pirmąją (JAV)
Gorbulskio dainų plokštelę. Šalia –
buvusi kaunietė, Čikagos prie mies-
tyje gyvenanti Violeta Karalis ir aš.
Fone, prisėdęs ant rašomojo stalo, –
kalifornietis Leonardas Baltušis. 

Kitoje nuotraukoje – parašu ,,Mo -
terys jį mėgo. Viešnagė Amerikoje” –
aštuonios gražiosios lyties atstovės,
visos gana žinomos bendruomenės
veikėjos: Valerija Irlikienė, Milda
Mikėnienė, Violeta Sutkienė, Raisos
sesuo Aleksandra Hoover, Alė Vil -
činskienė, Nijolė Pupienė, Eglė Arie -
nė ir vėl pati Urbanienė.  

Kilo pagunda šiek tiek papildyti
Gorbulskio viešnagės JAV laikotarpį,
todėl nutariau pasidomėti, kas iš mū -
siškių galėtų dar ką nors įdomaus ar
pikantiško papasakoti apie Maestro.
Išeivijos sostinėje Čikagoje tokių liu-
dininkų neatsirado, tad viltys nukry-
po į saulėtąją California, į lietuvius,
gyvenančius arčiau ,,Tinsel town’’,
t. y. pasaulio pramogų sostinės Hol-
lywood.

,,Lik sveikas”

Gorbulskiui atvykus į Los Ange -
les, bene pirmoji jo globėja buvo Rai -
sa Urbanienė. Ji sulaukė skambučio
iš savo kaimynės Valerijos Irlikienės
su prašymu kuriam laikui apnakvin-
dinti pas save kompozitorių. ,,Žmo -
gus linksmas, komunikabilus, greitai
susidraugavo su mūsų kaimynais,
ypač su Pupiais ir Arais”, – tuos lai-
kus prisimena Urbanienė. Kom pozi-
torius Raisos ir Prano namuose pasi-
juto tarsi žuvis vandenyje. Ge ra no-
riški šeimininkai išnuomavo Ben ja-
minui pianiną, prie kurio kla višų jis
praleisdavo                 Nukelta į 14 psl.
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,,Ant senos palangės kaktusai žydės…”
„Gimiau 1925 m. rugsėjo 14 d. sa vo tėvų iniciatyva laikinojoje

Lietu vos sostinėje Kaune. 1941 m. baigiau Kauno XII vidurinę mokyklą
ir karui prasidėjus buvau evakuotas į Tarybų Sąjungos gilumą...
Kariuomenėje iš mokau pūsti triūbą ir gerti degtinę, už ką buvau
„apdovanotas” trimis mė nesiais baudžiamojo bataliono. Čia organi-
zavau Dainų ir šokių an samblį, kurio artistai buvo recidyvistai, dezer-
tyrai ir šiaip aktyvūs savi veiklininkai... Mano tarnyba kariuo menėje
pasibaigė 1949 metais. Po to grįžau į Vilnių ir nutariau mokytis
muzikos...  Į konservatorijos I kursą  nebuvau priimtas dėl savo supuvu-
sios moralės ir teko kitais metais stoti į II kursą. Deja, dėl blogo elgesio
buvau išvarytas ir tapau ‘nevertas tarybinio studento vardo’. Kitais
metais teko stoti į III kursą. Nuo to laiko tapau pavyzdingu studentu ir
užbaigiau mokslus Konservatorijoje. Po to gana ilgai blaškiausi ir
eksperimentavau šeimos klausimais, kol 1963 m. gimė duktė ir buvau
privers tas savo noru sukurti šeimą, kuriai esu ištikimas iki šiol. Iš savo
tėvų pa veldėjau daug buržuazinių liekanų, su kuriomis beprasmiškai
kovoju, bet, nežiūrint į tai, esu sveikos mo ralės ir vertas pasitikėjimo ne
tik Žvėryno rajone, bet ir išvykstant į už sienį.” 

(Iš Benjamino Gorbulskio pa raiškos stojant į Kompozitorių są jungą)    

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Plokštelės ,,Lik sveikas’’ įraši nėjimo metu: Raisa ir Benjaminas.

Plokštelė gimė bohemiškoje aplinkoje! Stebėtojai iš Čikagos Vio leta Karalis, šio straipsnio autorius, dainų atlikėja Raisa Urbanienė,
kompozitorius Benjaminas Gorbulskis ir užklydęs vietinis Leonardas Baltušis.           Nuotraukos iš asmeninio R. Urbanienės albumo.   
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Iš k.: S. Jovaiša, A. Sabonis.                                                                                           Delfi.lt nuotr.

Čikagą pasiekusiame šių metų 9-
ojo numerio „Mūsų krepšinio’’ žur-
nale (nuo šio leidinio pradžios – 46-
ame) daug rašoma apie 2011 m.
Europos krepšinio pirmenybes, ku -
rios šiemet po 72 metų pertraukos bu -
vo surengtos Lietuvoje ir kuriose pir -
mą kartą šių žaidynių istorijoje žaidė
net 24 komandos. Varžybas stebėjo
rekordinis televizijos žiūrovų skai -
čius, o svečiai iš kitų valstybių ne -
gailėjo pagyrų Lietuvai.

Įdomu tai, kad 1939 m., kai Lie tu-
va pirmą kartą rengė tokias pirme-
nybes, čempionatui buvo pasi ruoš ta
per 6 mėnesius – per tiek laiko pas-
tatyta Kauno sporto salė ir tiek už-
truko pasirengti priimti krepšinin -
kus iš kitų valstybių. Šiemet vyku-
sioms pirmenybėms pasiruošti pri -
rei kė net 6 metų. Apie tai kalbėjo Lie-
tuvos krepšinio federacijos preziden-
tas Vladas Garastas.

FIBA ir „FIBA Europa” vadovy-
bės duomenimis, 2011 m. pirmenybių
Lietuvoje baigiamąsias rungtynes
tarp Ispanijos ir Prancūzijos rink-
tinių per „La Sexta’’ kanalą Ispani -
joje stebėjo 4,173 mln. ispanų, o Pran -
cūzijoje per „France 4’’ ir „Ca nal+
Sport’’ – 2,9 mln. žiūrovų. Tai bu vo
didžiausias krepšinio rungtynių žiū-
rovų skaičius nuo 1993 m., kai Pran-
cūzijos rinktinė kovėsi Europos čem-
pionų taurės turnyro baigiamajame
rate. 

Lietuvoje lietuvių ketvirtfinalio
susitikimą su Makedonija stebėjo
847,000 žmonių, kurių dauguma nu -
sivylė, kai mūsiškiai pralaimėjo, ga -
li ma sakyti, laimėtas rungtynes ir
ne pateko į pusfinalį. Daugiau žiūro-
vų Lietuvoje yra sulaukusi tik 2003
m. Europos čempionato pabaiga ir
2004 m. olimpinių žaidynių pusfi-
nalis.

2011 m. pirmenybių galutinė 
rikiuotė

„Mūsų krepšinis’’ yra vieninte-
lis žurnalas Lietuvoje, paskelbęs ga-
luti nę 2011 m. pirmenybių komandų
ri kiuotę. Jei pirmosios 8 komandos
buvo surikiuotos po papildomų rung-
tynių, tai likusios 16-a išsirikiavo
pagal jų pa sirodymus I ir II pirmeny-
bių etapuo se.

Štai galutinė rikiuotė: Ispanija;
Prancūzija; Rusija; Makedonija; Lie -
tuva; Graikija; Slovėnija; Serbija;
Vokietija; Suomija; Turkija; Gruzija;
Kroatija; Bulgarija; Didžioji Britani -
ja; Izraelis; Ukraina; Lenkija; Bosnija
ir Hercegovina; Juodkalnija; Latvija;
Belgija ir Portugalija.

Geriausi taškų 
medžiotojai

„Mūsų krepšinio” žurnale pa -
skelb ti daugiausia taškų pirmeny-
bėse pelnę žaidėjai. O jų penketukas
atrodo taip:

Andrea Bargnani (Italija) rung-

tynėse su Latvija – 36 tšk.
Juan Caplos Navarro (Ispanija),

žaidžiant su Makedonija – 35 tšk.
Janis Blumas (Latvija), rungty-

niaujant su Prancūzija – 32 tšk.
Tony Parker (Prancūzija), žai -

džiant su Vokietija – 32 tšk.
Tony Parker (Prancūzija) rung-

tynėse su Latvija – 31 tšk.

Lietuvos krepšininkų nesimato
net pirmame dešimtuke. Iš Lietuvos
žaidėjų daugiausia taškų pelnė Man -
tas Kalnietis – 11 taškų vidurkis per
11 rungtynių. Antras buvo Rimantas
Kaukėnas (10,9 tšk. per 11 rungty-
nių), trečioje – Šarūnas Jasikevičius
(9,5 tšk. per 11 rungtynių), ketvirtoje
– Simas Jasaitis (8,9 tšk. per 11 rung-
tynių). Toliau eina: Jonas Valančiū -
nas (8,9 tšk. per 10 rungtynių), Mar -
tynas Pocius (8,4 tšk.), Darius Songai -
la (8,4 tšk.), Robertas Javtokas (8,4
tšk.) ir Paulius Jankūnas (5,8 tšk.).
Kiti surinko žymiai mažiau taškų.
Kšyštofo Lavrinovičiaus taškų vidur -
kis (jis kažkokiu būdu pateko į rink -
ti nę) buvo tik 3,9 tšk. per 8 rungtynes.

Apskritai Lietuvos krepšininkai
nepasižymėjo niekur, gal tik išsky-
rus Jasikevičių, kuris buvo trečias
pagal rezultatyvius perdavimus.

• • •
„Mūsų krepšinio’’ vyr. redakto-

rius yra Dalius Matvejevas. Tarp
bendradarbių minima 13 pavardžių.
Žur nalo adresas: Lietuvos krepšinio
fe deracija, Birželio 23-iosios g. 5, LT-
0326 Vilnius, Lietuva. Jo tiražas –
5,000 egz. Vieno egzemplioriaus kai-
na – 6,5 Lt. Žurnalo apimtis 66 pus-
lapiai.

Keista, kad Lietuvoje nepajėgia-
ma išleisti dažniau reguliariai pasi -
rodančio sporto žurnalo, nors ir ma -
žesnės apimties, kurio puslapiuose
atsispindėtų visos Lietuvoje kul-
tivuojamos sporto šakos (ne vien tik
krepšinis). Anksčiau pasirodydavo
net savaitinis sporto žurnalas, tačiau
jis nepajėgė ilgai išsilaikyti. O mo te -
rims skirtų žurnalų (gana dažnai
išeinančių ir puošnių), leidžiama
arti dešimties. Įdomu, kodėl?

Į ,,Mūsų krepšinio” naujo numerio 
puslapius pažvelgus

Praėjusios savaitės pabaigoje
Kauno „Žalgirio’’ komandos savinin -
kas Vladimiras Romanovas atleido
vyriausiąjį „Žalgirio’’ trenerį Ilias
Zouros ir pristatė laikinąjį trenerį.

Graikas Zouros prie „Žalgirio’’
vai ro stojo šių metų pradžioje, pra -
ėjusiam sezonui įpusėjus. Šį sezoną
Kau no komanda pradėjo netikėtu
pralaimėjimu Kazachstano „Astana’’
klubui 78:86, tik po įtemptos kovos
įvei kė Samaros „Krasnyje Krylja’’
(84:82) bei ,,Eurolygoje’’ nusileido
Mask vos „CSKA’’ (74:87).

Iš pradžių buvo pranešta, jog at -
leidžiamas tik Zouros padėjėjas Ilias
Kantzouris, tačiau kitą dieną Roma -
novas „Žalgirio’’ internetiniame tin-

klalapyje oficialiai pranešė apie Zou -
ros atleidimą. Laikinai klubui vado -
vauja komandos sporto direktorius
Vitoldas Masalskis, o naujasis tre ne -
ris turėtų būti paskelbtas atei nan čią
savaitę.

„Žalgirį’’ laikinai treniruoja V. Masalskis
PAUL TRIUKAS

Vitoldas Masalskis.   Delfi.lt nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį savaitgalį California
vals tijoje vykusiose „Skate Ameri-
ca’’ ISU varžybose bronzos medalius
iško vojo Isabella Tobias ir Deividas
Stag niūnas.

Tik antrus metus kartu čiuožian -
tys Tobias ir Stagniūnas po trumpos
programos buvo užėmę 5-ąją vietą, o
truputį geriau atlikę laisvąją progra -
mą ir pasinaudoję blogiau sučiuo -
žusių varžovų nesėkme, jie sugebėjo
iškovoti bronzos medalius. Surinkę
132,58 taškus, Lietuvai atstovaujanti
pora daugiau nei 23-imis taškais atsi-
liko nuo antroje vietoje likusių Nat-
ha  lie Pechalat ir Fabian Bourzat iš
Prancūzijos bei daugiau nei 45-iais
taškais nuo nugalėtojų Meryl Davis
ir Charlie White iš JAV.

Auksą tarp moterų laimėjo
Alissa Czisny iš JAV. Sidabrą laimėjo
Carolina Kostner iš Italijos, o bronzą
– Viktoria Helgesson iš Švedijos.
Auk są tarp vyrų iškovojo čekas Mi -
chal Brezina, antras liko belgas Ke -
vin van der Perren, trečias – japonas
Taka hiko Kozuka.

Tarp porų aukso medalius namo
parsiveš Vokietijai atstovaujantys

Aliona Savchenko bei Robin Szol -
kowy. Sidabro medalius į Kiniją išsi -
veš Zhang Dan ir Zhang Hao, bronzą
į Kanadą – Kirsten Moore-Towers ir
Dylan Moscovitch.

I. Tobias ir D. Stagniūnas iškovojo 
bronzos medalius

PAUL TRIUKAS

Šios savaitės pradžioje Kaune
bu vo renkamas naujasis Lietuvos
krep šinio federacijos (LKF) prezi-
dentas. Juo šį kartą išrinktas 46-erių
metų buvęs olimpinis, Pasaulio ir

Europos čempionas Arvydas Sabo-
nis. Už jį bal savo visi 98 konferencijo-
je dalyvave delegatai. Sabonis šiose
pareigo se pakeis 79-erių Vladą Ga-
rastą, ku ris prezidentu buvo nuo 2003
metų.

LKF prezidentu išrinktas Arvydas Sabonis
PAUL TRIUKAS

Naujo ,,Mūsų krepšinio’’ žurnalo numerio
viršelis.

Isabella Tobias ir Deividas Stag niūnas.
APA nuotr.

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie dar jo neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 
www.draugas.org
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Susitikimas su knygų vaikams rašytoju Vytautu Račicku

Vėli nių koncertas – nusiraminimo, susikau pimo ir ilgesio vakaras
LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuviai lapkričio pradžioje
šven čia dvi šventes: Visų Šven-
tųjų die ną ir Vėlines. Daugu-

ma mirusiuosius prisimena ne Vėli-
nių dieną – lap kričio 2-ąją, bet per
Visų Šventųjų šventę – lapkričio 1-
ąją. Gal todėl, kad katalikams Visų
Šventųjų diena buvo skirta šventie-
siems pagerbti, o Vėlinės – mirusiuo-
sius prisiminti. 

Mūsų protėviai Vėlines minėda-
vo dar būdami pa gonys. Iš išli kusių
rašytinių šaltinių žinome, kad lietu-
viai spalio pabaigoje–lapkričio pra -
džioje švęsdavę didelę šventę, kurioje
ypatingai buvo atsimenami miru sie -
ji. Kapinėse rinkdavosi žmonės, at -
sinešdavo valgių ir puotaudavo ke -
letą die nų. Vėliau Vėlinės pradėtos
švęsti namie. 

Visi, kas neseniai yra atvažiavę
iš Lietuvos, puikiai prisimena, kad
tamsiais lapkričio pirmųjų dienų va -
karais, važiuojant bet kokiu – di deliu
ar mažu – Lietuvos keliuku, iš tolo
matydavosi mirksinčios ug nelės –
uždegtos ant kapų žva kės. Nuo seno
manyta, kad ugnis nuš vie čia kelią
amžinoje tamsoje klai džio jančioms
vėlėms, parodo jį į dan gų, taip pat
simbolizuoja dviejų pa saulių – gy vų -
jų ir mirusiųjų – am ži nąjį ryšį. 

Pati ryškiausia Vėlinių tradicija
– arti mųjų kapų lankymas. Diena,
skirta mirusiųjų prisiminimui, tarsi
suvie nija gyvuosius – susitinka se -
niai nesimatę žmonės, vieni kitus ap -
lanko, pabūna kartu. Tai savotiška

duok lė išėjusiems, jų valios pildy-
mas, nes protėviai norėjo, kad jų vai -
kai gyventų santarvėje, vieni kitiems
pa dėtų.

Atvykę į Ameriką tokių papro -
čių neradome. Čia nei Visų Šventųjų,
nei Vėlinių dieną į kapines niekas
neina, niekas nedega ir žvakučių ant
mirusiųjų kapo – tai daryti draudžia-
ma. Tad reikėjo ieškoti kitokių būdų,
kaip pagerbti ir prisiminti Anapilin
išėjusiuosius. Lietuviškose bažnyčio -
se kalbame maldas, giesmėmis, ap -
mąs  tymais pagerbiame mirusiuo-
sius.  

Gražią tradiciją palaiko Lietu vių

2008 metų Vėlinių koncertas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Brighton Park.
Nuotrauka iš Lietuvių Operos archyvo

Smagu bus skaityti knygą su paties rašytojo parašu.
Laimos Apanavičienės nuotr. 

KARILĖ VAITKUTĖ

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniams, galima sakyti, se-
kasi, nes mokykloje jie ne tik

pamokose sėdi, bet mokyklos direk-
torės Jū ra tės Dovilienės ir jos pava-
duotojos Laimos Apanavičienės dėka
turi progos pabendrauti ir su įvairia-
is iškiliais Lietuvos žmonėmis, suži-
noti apie jų gyvenimus, pasimokyti.  

Sau lėtą šių metų spalio 21-osios
rytą šios mokyklos mokinius aplan-
kė žymus Lietuvos rašytojas Vytau-
tas Ra čic kas. Didžiojoje salėje išdė-
liojęs pa čias populiariausias savo
knygeles vaikams rašytojas su moki-
niais da linosi savo mintimis apie
knygų ra šymą ir skaitymą. Lietuvoje
garsaus rašytojo klausėsi mokiniai
nuo ket virtos iki dešimtos klasių.
Pir miausiai rašytojas papasakojo,
kad jo kelionę į Ameriką padėjo suor -
ganizuoti Lietuvos Respublikos ge -
neralinis konsulatas Čikagoje ir Lie -
tuvos užsienio reikalų ministerija,
nupirkusi rašytojui bilietą. O mintis
pakviesti rašytoją susitikti su mo -
kiniais Čikagoje ir kituose miestuose
kilo jo antros eilės pubroliui, kuris
gyvena Jungtinėse Amerikos Vals -
tijose. Paklaustas, kaip jam patinka
Amerika, V. Račickas pasakė, kad čia
yra daug gražių ir gerų dalykų, ta-
čiau Lietuvoje jam patinka labiau ir
pakvietė visus vaikus kaip galima
dažniau lankytis Lietuvoje, palinkėjo
nepamiršti lietuvių kalbos,  skatino
skaityti lietuviškas knygas. Moki-
niai domėjosi statistika: kiek rašyto-
jui yra metų, kiek knygų jis pa rašęs,
kiek metų jis jau rašo knygas, kokią
pirmą knygą parašė, kiek laiko trun-
ka parašyti knygą, kokia jo paties
knyga yra mėgstamiausia.

Paaiškėjo, kad rašytojui prieš
keturiasdešimt metų buvo devy nio -
lika – ketvirtokai ir penktokai patys
turėjo apskaičiuoti jo amžių. Pirmąją
knygą V. Račickas parašė dar 1980
metais, tačiau tai nebuvo knyga vai-
kams. Tai buvusi knyga suau gu-
siems apie jaunuolių meilę. Kita ver-
tus, rašytojas pastebėjo, kad visos
knygos iš tikrųjų yra apie meilę. 

Iš viso Račickas jau yra parašęs
27 kny gas, tačiau knyga, kuri jį iš -
garsino, vadinosi „Šlepetė”. Ši knyga
iš pra džių buvo tik apsakymas pagal
tikrą rašytojui papasakotą istoriją.
Šį apsakymą jis išspausdino žurnale
vaikams „Genys”. Apsakyme buvo
rašoma apie berniuką Edvarduką,
kurio tėvai išsiskyrė ir, tėčiui išva -
žiavus, namuose liko tik jo šlepetės.
Vėliau atsirado apsakymo tęsinys,
vėliau – kitas tęsinys. Apsakymai iš -
augo į knygą, o šiuo metu jau yra pa -
rašytos net penkios „Šlepetės”. 1997
metais pirmąją rašytojo knygą „Šle -
petė” perskaitė garsus krepši ninkas
Ša rūnas Marčiulionis, kny ga jam
taip patikusi, kad jis nutarė apdo va -
noti autorių savo įsteigta pre mija.
Tai, žinoma, paskatino rašytoją kurti
toliau. 

Mokiniai domėjosi, ar visos kny -
gose aprašytos istorijos yra tikros.
Račickas pripažino, kad istorijos daž-
niausiai yra parašytos pagal tikrus
gyve nime jam ar kitiems žmonėms
atsi ti kusius įvykius, tačiau jos  para -
šytos su išmone, panaudojus rašytojo
vaizduotę. Rašytojas mo kiniams pab-
rėžė, kad vaizduotė yralabai svarbus
dalykas (ne tik rašytojo, bet ir vi suo-
se darbuose). O vaiz duotę ugdo ne
kas kita, o skai tomos knygos. 

Kai kurie mokiniai domėjosi, ko -
kia knyga pačiam rašytojui yra

Opera, jau ne pirmą kartą pa kvies-
dama į Vėlinių koncertą. Š. m. lap-
kričio 5 d., šeštadienį, 5 val. p. p.  po
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos bažnyčioje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL) ope rie -
čiai vėl kviečia visus pa bū ti rimtyje.
Koncerto prog ramą at liks solistai
Genovaitė Bige ny tė, Vil ma Skučienė,
Linas Sprindys, ka me rinis choras,
va dovaujamas Jūra tės Grab liaus kie -
nės, bei skaitovai Da lia So kienė ir
Eval das Gir džiūnas.  

Vėli nių koncertas – nusiramini-
mo, susikau pimo ir ilgesio vakaras.
Tomis aki mirkomis pabūsime su pa -

čiais savimi bei su tais, kurie jau
iškeliavę anapus. Mums padės Baž -
nyčios tyla, po jos skliautais vy rau -
janti susikaupimo aura. 

Toli mūsų gimtinė – už Atlanto.
Toli brangių žmo nių kapeliai, tad
susiburkime visi kartu ir pabūkime
rimtyje. Už de gę žvakeles, prisimin-
sime savo arti muosius, besiilsinčius
Amžiny bėje, mintimis ir širdimi pa -
būsime Lietu voje, kur prie mažy čio
žemės kaubu rėlio susirinkdavo visa
šeima. Kon certo organizatoriai šį
Vėlinių rengi nį dovanoja visiems –
dideliems ir ma žiems, o surinktos lė -
šos bus skirtos Lietuvių Operai. 

mėgs tamiausia. Račickas prisipa ži-
no, kad, nors visos jo knygos jam yra
mielos, ta, kurią pasiimtų su sa vimi į
negyvenamą salą, būtų „Mano vai-
kystės ledai”, nes joje daugiausiai
įvykių iš paties rašytojo vaikystės. Ir
ledai, kurie tuomet kainavo 13 kapei-
kų, rašytojui iki šiol atrodo patys
skaniausi. 

Į mokinių klausimą, kaip greitai
rašomos knygos, rašytojas atsakė,
kad įvairiai. Vieną knygą galima
rašyti ir dvidešimt metų, tačiau jo
rekordas buvo antroji „Šlepetė”, ku -
rią rašytojas parašė kūrybos na -
muose Švedijoje per dešimtį dienų.
Lituanistinės mokyklos mokiniams
rašytojas paskaitė ištraukų iš savo
knygų „Lukošiukas”, „Berniukai

šoka breiką”. Po skaitymo mokiniai
galėjo knygų įsigyti ir paprašyti,
kadautorius pasirašytų. 

Račicko knygų yra ir Čikagos
lituanistinės mokyklos bibliotekoje.
Po susitikimo su autoriumi tikriau -
siai ne vienas mokinys susidomėjo jo
knygomis ir mielai jas skaitys. Ypač
todėl, kad knygose rašoma apie vi-
siems rūpimas ir opias problemas –
tėvų ir vaikų santykius, tėvų sky -
rybas, mokinių ir mokytojų santy -
kius, net paauglių savižudybes. Ta -
čiau, kad ir kokios liūdnos kartais
bebūtų šios istorijos, autorius vi -
suomet randa progų ir pajuokauti,
tuo labiau, kad, kaip jis pats pri si-
pažino, jam įdomiausia rašyti apie
teigiamus išdykusius vaikus.
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LAPKRITIS
Lapkričio 1–10 d.: Palaimintojo

Jurgio Matulaičio misijoje vyks Vėli-
nių novena. Ji prasidės šv. Mišiomis
lapkričio 1 d., antradienį, 7 val. v.
Novenos šv. Mišios taip pat bus atna-
šaujamos lapkričio 2 d., trečiadienį,
(Vėlinės) – 8 val. r.; lapkričio 3 ir 5 d.
– 8 val. r.; lapkričio 6 d., sekmadienį –
11 val. r.; lapkričio 8–10 d. – 8 val. r.

Lapkričio 2–3 d. Čikagos kultū-
ros centre (GAR Rotunda, 2nd Floor,
77 E. Randolph, Chicago, IL 60611)
vyks džiazo festivalis ,,European Jazz
meets Chicago”, kuriame lapkričio 3
d. 6:30 val. v. koncertuos džiazo
muzikantas Jan Maksimovič iš
Lietuvos. 

Lapkričio 3 d., ketvirtadienį:
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios
patalpose (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) vyks pirmas Psicho-
loginės ir dvasinės pagalbos draugi-
jos savitarpio pagalbos grupės užsiė-
mimas. Pradžia 7 val. v. Sesija truks 6
savaites. Tel. informacijai ir regist-
racijai 708-422-1433.

Lapkričio 4 d., penktadienį:
Janinos Monkutės-Marks muziejuje-
galerijoje (J. Basanavičiaus 45, LT –
57182, Kėdainiai, Lietuva) atidaroma
JAV lietuvių dailininkų paroda ,,Lie-
tuvai – su meile...”. Pradžia 5 val. p. p.
Parodą Lietuvoje pristato Čiurlionio
galerija Jaunimo centre (Čikaga). Pa-
roda tęsis iki gruodžio 30 d.

– Pal. J. Matulaičio misijoje bus

aukojamos šv. Mišios už 2010–2011 m.
Lietuvoje mirusius. Mišių pradžia 7
val. v.

– American Film Institute (AFI)
(8633 Colesville Rd., Silver Spring,
MD 20910)  prasideda Europos filmų
peržiūra. AFI Silver Theatre and Cul-
tural Center lapkričio 5 d., šešta-
dienį, 7:30 val. v. ir lapkričio 6 d.,
sekmadienį, 9:45 val. v. bus rodomas
lietuviškas filmas ,,Anarchija  Žirmū-
nuose” .

Lapkričio 5 d., šeštadienį: St.
Petersburg, FL Lietuvių klubo patal-
pose (Lithuanian Club, 4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714)
Klubo valdyba nuo 8 val. r. iki 2 val. p.
p. rengia naudotų daiktų išpardavi-
mą (,,Garage Sale”).

– Seselių kazimieriečių Motiniš-
kajame name (2601 W. Marquette Rd.,
Chicago) bus aukojamos metinės šv.
Mišios už visus mirusiuosius ir už
tai, kad kongregacijos stei gėja Moti-
na Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Mišios prasidės 9:30
val. r. Prieš Mišias, 9 val. r., bus skai-
tomi mirusiųjų vardai.  

– Goethe Institute (812 7th St., N.
W., Washington, DC 20001), kur vyks
IV ,,Kids Euro” festivalis, aktorė
Audrė Budrytė pristatys savo spek-
taklį ,,Naktiniai piemenys”. Spektak-
lio pradžia 11:30 val. r. ir 2:30 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,

IL 60629) Gražina Santoski, buvusi

restorano ,,Healthy Foods” savinin-
kė, ir Danutė Kapačinskas iš ,,Racine
Bakery” primins lietuviškas Kūčių ir
Kalėdų tradicijas, patars, kaip pa-
ruošti tradicinius Kūčių valgius, ir
pakvies paragauti 12 patiekalų. Ren-
ginys vyks anglų kalba. Pradžia 2 val.
p. p. Registruotis tel. 773-582-6500 ar-
ba muziejaus internetinėje svetainė-
je www.balzekasmuseum.org

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (6812 S. Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60629) po šv. Mi-
šių vyks Vėlinių koncertas. Progra-
mą atliks solistai Genovaitė Bigeny-
tė, Vilma Skučienė, Linas Sprindys,
skaitovai ir kamerinis choras, vado-
vaujamas Jūratės Grabliauskienės.
Pradžia 5 val. p. p.

Lapkričio 5–6 d. Lietuvių muzi-
kos namuose (2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA 19134) vyks tradici-
nė vietos lietuvių mugė. Lapkričio 5
d., šeštadienį, 6 val. v. v. prasidės va-
karinė festivalio dalis. Pelnas bus
skirtas Lietuvių namų ir Kultūros
centro remontui ir tvarkymui.  Dau-
giau informacijos tel. 215-739-4831
(Lietuvių namų administratorė Liza)
arba el. paštu lmha@verizon.net

Lapkričio 6 d., sekmadienį:  Šv.
Antano bažnyčioje (518 W. 28th Pl.,
Chicago, IL 60616) vyks kasmetinis
Lietuvos vyčių organizacijos miru-
siųjų prisiminimas. Pradžia 11:30 val.
r. Po Mišių bus renkamasi resto-rane
,,Al   Teatro” (1227 W. 18th St.,
Chicago, IL 60608).  Tel. pasiteiravi-
mui 773-363-2023.

– Prie Steigėjų paminklo Čika-
gos Šv. Kazimiero kapinių sklypų sa-
vininkų draugija rengia mirusių pa-
minėjimą. Pradžia 1 val. p. p. Daly-
vaus kun. prelatas Jonas Kuzinskas
ir šauliai.

Lapkričio 10 d., ketvirtadienį:
PLC (14911 127 St., Lemont, IL 60439)
vyks Psichologinės ir dvasinės pa gal-
bos draugijos rengiamas poros tarpu-
savio santykių grupės susitikimas.
Pradžia 7 val. v.  Susitikimai tęsis 6
savaites. Tel. informacijai ir registra-
cijai: 630-257-5613. 

Lapkričio 11 d., penktadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC vyks
susitikimas su „Dainavos” vyrų  vie-
netu. Vakaro metu surinktos lėšos
bus skirtos Lietuvių dailės muziejui
ir PLC paremti. Pradžia 7:30 val. v.
Daugiau informacijos: www.dainava.
us ir www.lcenter.org 

Lapkričio 12 d., šeštadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks metinis Draugo fondo narių su-
važiavimas. Pradžia 10 val. r.  

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks laisvės kovų dainų ir po-
ezijos vakaras. Dalyvaus dainininkė
Audronė Simanonytė, aktorė Julija
Sakalaitė-Paukštienė. Pradžia 7 val. v.
Daugiau informacijos: tel. 773-582-6500
arba www.balzekasmuseum. org

Lapkričio 13 d., sekmadienį:
Boston Šv. Petro parapijoje (75 Fla-
herty WaySouth Boston, MA 02127)
bus atnašaujamos  šv. Mišios miru-
siųjų atminimui. Mišių metu skam-
bės kompozitoriaus Aleksandro Stan-
kevičiaus (Montreal, Canada) ,,The
Requiem”, kurį atliks jungtinis Mont-
real, Ottawa ir Boston lietuvių choras.
Solistai – jauni atlikėjai Kristina Klio-
rytė, Monika Liubinaitė ir Kęstutis
Daugirdas. Pradžia 10:30 val. r.

– Čikagos Jaunimo centro Mote-
rų klubas vėl keps mielinius blynus.

10:30 val. r. – šv. Mišios koplyčioje, po
Mišių Jau nimo centro kavinėje bus
vaišinama blynais. 

– Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont, vyks Marijos Remienės ant-
ros knygos ,,JAV lietuvių kultūros
keliuose” sutiktuvės. Programoje da-
lyvaus rašytoja, buvusi ,,Draugo”
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir
,,Draugo” bendradarbis dr. Romual-
das Kriaučiūnas. Popietę globoja
skautininkių ir vyr. skaučių drau-
govė ,,Sietuva”. Pradžia 1 val. p. p. 

– Detroit, Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje (25335 West Nine Mile Rd,
Southfield, MI 48033) koncertuos To-
ronto moterų choras ,,Volungė”. Pra-
džia 1 val. p. p.  Bilietus galima įsigyti
sekmadieniais po šv. Mišių arba pas
Rasą Karvelienę, tel. 248-380-1363.
Koncertą rengia organizacijos ,,Vai-
ko vartai į mokslą” Detroit skyrius. 

Lapkričio 16 d., trečiadienį:
,,EJ Thomas Performing Arts Hall”,
The University of  Akron (198 Hill
Street Akron, OH 44325-0501) vyks
koncertas, kuriame pianistas And-
rius Žlabys akompanuos violončeli-
ninkui Joshua Roman.  Koncerto pra-
džia 7:30 val. v.

Lapkričio 18 d., penktadienį:
Čikagos Čiurlionio galerijoje, Jauni-
mo centre vyks dailininko Artūro
Slapšio parodos atidarymas. Dalyvaus
autorius, kalbės Lietuvių filatelistų
draugijos ,,Lietuva” pirmininkas Jo-
nas Variakojis. Pradžia 7:30 val. v. 

Lapkričio 19 d., šeštadienį:
Cleveland Lietuvių klube (877 E.
185th St., Cleveland, OH 44119) vyks
ŠALFASS kasmetinis suvažiavimas.
Pradžia 11 val. r. Tos pačios dienos
vakare, 7 val. v., Lietuvių klube vyks
labdaringas vakaras, programoje –
vietinio vyrų kvarteto ir grupės
,,Harmonia” pasirodymas. Tel. pasi-
teiravimui 216-531-2131, 732-317-9195.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje bus mokoma, kaip padaryti
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsiė-
mimą ves Vaida Lagoneckytė. Regist-
ruotis tel. 773-582-6500 arba muzie-
jaus internetinėje svetainėje www.
balzekasmuseum.org.  Pradžia  2 val.
p. p. 

– St. Petersburg Lietuvių klubo
salėje (4880 46th Ave., North, St.  Pe-
tersburg, FL 33714) vyks Klubo meti-
nis rinkiminis narių susirinkimas.
Pradžia 2 val. p. p. 

–  PLC, Lemont, vyks Generolo T.
Daukanto jūrų šaulių kuopos ruošia-
ma rudeninė puota. Pradžia 6 val. v.

– Lenkų namuose (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) koncertuos grupė iš
Lietuvos ,,Lemon Joy”. Pradžia 8 val.
v. Bilietus užsisakyti tel. 732-713-5108
(Žilvinas) arba el. paštu zilvis_ bublis
@yahoo.com

Lapkričio 20 d., sekmadienį:
PLC, Lemont, vyks pasaulinio lygio
mokslininko, Purdue University pro-
fesoriaus emerito Romualdo Viskan-
tos pagerbimas. Ruošia Vydūno fon-
das. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie daly-
vavimą prašoma pranešti iki lap-
kričio 6 d. Militai Lauraitienei tel.
708-489-2941.

–  Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre vyks Eglės Juodvalkės knygos
apie Lietuvos partizanus „Sakalai
naktį nemiega” sutiktuvės. Paskaiti-
ninkė – ,,Draugo” vyr. redaktorė dr.
Dalia Cidzikaitė, programos vedėjas
– Linas Umbrasas. Rengia Lietuvos
rašytojų draugija. Pradžia 1 val. p. p. 

Prie Steigėjų paminklo Šv. Kazimiero kapinių sklypų savininkų draugija rengia
mirusių paminėjimą. Jono Kuprio nuotr.                                                                  
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Švenčionyse išniekinti lenkų karių kapai

Lietuva uždraudė Sirijos lėktuvams
kirsti šalies oro erdvę

Vilnius (ELTA) – Europos Komi-
sija (EK) paskelbė Komisijos pirmi-
ninko sprendimą išplėsti  EK nario
Algirdo Šemetos atsakomybę. Iki šiol
A. Šemeta buvo atsakingas už mokes-
čių ir muitų sąjungos, audito ir kovos
su sukčiavimu sritis, dabar Lietuvos
atstovui teks atsakomybė už Europos
statistikos klausimus.

„Šią naują atsakomybę laikau
tam tikru darbo Komisijoje įvertini-

mu. Mano pagrindinis uždavinys šio-
je srityje bus užtikrinti nešališką, ob-
jektyvią Europos ekonomikos  padė-
ties stebėseną, kuriai Komisijoje ski-
riamas itin didelis dėmesys”, – teigė
A. Šemeta.

Išplėtus Komisijos nario A. Še-
metos atsakomybės sritis, jis bus at-
sakingas daugiau nei už keturias Ko-
misijos tarnybas, kuriose dirba per
1,700 tarnautojų.

Vilnius (ELTA) – Lietuva už-
draudė Sirijos krovininiams lėktu-
vams kirsti šalies oro erdvę. Lietuvos
krašto apsaugos ministerija pranešė,
kad Sirijoje registruota privati skry-
džių bendrovė keletą kartų nuo lie-
pos iki rugsėjo mėnesio prašė leidi-
mo ,,Il-76” krovininiams lėktuvams
kirsti Lietuvos oro erdvę skrendant į
Rusijos Karaliaučiaus sritį ir iš jos.

Siriją sukrėtė protestai prieš pre-

zidento Bashar al-Assad režimą. Val-
džia naudojo jėgą protestams malšin-
ti ir Jungtinės Tautos (JT) teigia, kad
taip žuvo 3,000 žmonių. Sirijos val-
džia tvirtina, kad aukų skaičius dvi-
gubai mažesnis. Spalio 4 d. Rusija ir
Kinija vetavo JT Saugumo Tarybos
rezoliuciją, kuria buvo reikalauja-
ma, kad Sirijos režimas tuojau pat
nustotų prieš protestuotojus naudoti
jėgą, nes kitaip JT imsis priemonių.

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis
pasmerkė lenkų karių kapų išnieki-
nimą Švenčionyse. Pasak Lietuvos
diplomatijos vadovo, pasirodžiusi in-
formacija dėl lenkų kapų išniekini-
mo Švenčionyse yra skaudinanti ži-
nia, ypač prieš artėjančią visų Šven-
tųjų dieną ir Vėlines.

Užsienio reikalų ministras pasi-

džiaugė, kad vandalizmo padariniai
jau sutvarkyti. ,,Tikiuosi, kad pradė-
tas ikiteisminis tyrimas padės nusta-
tyti kaltuosius ir tinkamai įvertinti
jų elgesį”, – sako A. Ažubalis.

Apie 50 lenkų karių kapų Šven-
čionių kapinėse buvo išniekinta nak-
tį iš spalio 25 į 26 d. Vandalai lenkų
karių kapus ištepė dažais, ant atmi-
nimo lentų buvo nupieštos svastikos.

A. Šemetai patikėta papildoma 
atsakomybės sritis

Užsienio reikalų ministerijoje spalio 28 d. vyko JAV lietuvių rašytojos Rūtos
Šepetys knygos „Tarp pilkų debesų” vertimo į lietuvių kalbą pristatymas ir susitiki-
mas su autore. Renginio svečius pasveikino Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis.   Ministras pasveikino R. Šepetys, kuri rado puikų atsakymą į
klausimą, kaip kalbėti pasauliui apie lietuvių tautai skaudžius okupacijos laikus,
kad jie būtų išgirsti ir suprasti, kad būtų gerbiamas totalitarinio teroro aukų atmi-
nimas ir atstatytas istorinis teisingumas. ,,Tarp pilkų debesų” sulaukė pripažinimo
daugelyje šalių, kūrinys yra išverstas į 24 užsienio kalbas, išleistas 27 valstybėse.
Keturias savaites iš eilės romanas pateko į laikraščio ,,New York Times” perka-
miausių knygų JAV dešimtuką.                                                       ELTA nuotr.

– ALKA patalpose (37 Mary Crest
Drive, Putnam, CT) vyks Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos suvažiavi-
mas. Pradžia 1 val. p. p. Dėl nakvynės
kreiptis į Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo vienuolyną tel. 860
-928-7955.

Lapkričio 26 d., šeštadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks moterų klubo ,,Alatėja” 6-tojo
gimtadienio šventinis vakaras. Pra-
džia 6 val. v. Vietas užsisakyti iki lap-
kričio 20 d. tel. 708-205-8742 (Audronė).

Lapkričio 27 d., sekmadienį:
Muvico Theater   (9701 Bryn Mawr
Ave, Rosemont, IL. 60018) vyks isto-
rinio veiksmo filmo ,,Tadas Blinda.
Pradžia” premjera. Dalyvaus kūrybi-
nė grupė ir pagrindinių vaidmenų at-
likėjai. Pradžia 5 val. p. p. Smulkesnė
informacija tel. 630-464-5000.

GRUODIS
Gruodžio 3 d., šeštadienį: LR

ambasadoje Washington, DC vyks
Dariaus Shubert koncertas, skirtas
paremti Neringos stovyklavietę. Ren-
ginio pradžia 6 val. v. 

Gruodžio 4 d., sekmadienį: Šv.
Petro ir Povilo parapijos salėje (211
Ripley Pl.,  Elizabeth, NJ) vyks lab-
daros diena, skirta padėti Dr.  V. Ku-
dirkos lituanistinei mokyklai, kurios
pastatas buvo apvogtas. Renginys
prasidės 12 val. p. p. Išsamesnė infor-
macija: dminkute@hotmail.com

– PLC Lietuvių Fondo salėje
vyks dokumentinių televizijos laidų
ciklo „Lagerių moterys” pristaty-
mas. Dalyvaus viešnia iš Vilniaus,
„Ateities” redaktorė Reda Sopranai-
tė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matu-
laičio misija ir Čikagos ateitininkai
sendraugiai. Pradžia 12:30 val. p. p.
Tel. pasiteirauti  630-257-5613 (Misijos
raštinė).

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je Čikagoje vyks Jaunimo centro kas-
metinė lėšų telkimo vakarienė.  

Gruodžio 10 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Metų žmogaus pokylis, kurio
metu bus pagerbtas dr. Audrius
Plioplys.

– Jaunimo centre, Čikagoje vyks
Čikagos lietuvių skautų ,,Aušros var-
tų/Kernavės”  ir ,,Lituanicos” tuntų
sueiga. Pradžia 2 val. p. p.

Gruodžio 10–11 d.: PLC didžio-
joje salėje kalėdinė mugė vyks nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p.  Norintys joje pre-
kiauti gali skambinti į PLC raštinę
tel. 630-257-8787.

Gruodžio 16 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks tekstilininkės Jadvygos Orantie-
nės skiautinių parodos atidarymas.
Dalyvaus autorė. Pradžia 7:30 val. v. 

Gruodžio 17 d., šeštadienį:
Portland Lietuvių Bendruomenėje
bus švenčiamos Kūčios, vyks kalėdi-
nė eglutė.

Gruodžio 18 d., sekmadienį:
Jaunimo centre Čikagoje vyks Ateiti-
ninkų Kūčios. Pradžia 1 val. p. p. Re-
gistruotis tel. 630-325-3277.

Gruodžio 28 ir 29 d. Palaimin-
tojo J. Matulaičio misijoje vyks bibli-
jinė stovyklėlė  1–6 kl. vaikams.

2012 metai
SAUSIS
Sausio 29 d., sekmadienį: PLC

didžiojoje salėje organizacija ,,Vaiko
vartai į mokslą” pristatys metinį
veiklos pranešimą.  Pradžia 12:30 val.

p. p. Daugiau informacijos: vvm@
childgate.org

VASARIS
Vasario 25 d., šeštadienį: Lie-

tuvių Fondo salėje, PLC, vyks Čika-
gos lietuvių skautų ruošiamas Jauni-
mo vakaras. Pradžia 6 val. v.  

KOVAS
Kovo 4 d., sekmadienį:  PLC,

Lemont, vyks Čikagos lietuvių skau-
tų ir skaučių tradicinė Kaziuko mu-
gė. Šv. Mišios 9 val. r. Atidarymas po
Mišių Jaunimo rūmuose.

Kovo 25 d.  sekmadienį: PLC,
Lemont, Korp! Giedra ruošia Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos mi-
nėjimą. Pradžia 12:30 val. p. p.  

Kovo 25–31 d. Aspen, Colorado,
ŠALFASS/ALGS organizuoja kasme-
tinį kalnų slidinėjimą. Daugiau in-
formacijos el. paštu: edmickus1@
aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nak-
vynės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigiji-
mo kreiptis į Carol Pasternak el. paš-
tu carol@ski.com arba tel. 1-800-525-
2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846. 

BALANDIS
Balandžio 14 d., šeštadienį:

Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL vyks
šventinis pokylis, skirtas Lietuvių
Fondo 50-ies metų jubiliejui. Daugiau
informacijos tel. 630-257-1616 arba el.
paštu: admin@lithfund

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
sociation for the Advancement of
Baltic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Daugiau informacijos: http://depts.
washington.edu/aabs/ arba aabscon-
finfoChicago@gmail.com

BIRŽELIS
Birželio 28–liepos 1 d.: Boston

vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Boston miesto centre įsikūru-
siame viešbutyje ,,Sheraton Boston”
veiks lietuviška mugė. Norinčius
prekiauti mugėje prašoma susisiekti
su šventės organizaciniu komitetu el.
paštu muge@sokiusvente2012.org. No-
rinčius dalyvauti muzikinėje šventės
programoje pop/roko  atlikėjus prašo-
ma kreiptis į Rimą Girniuvienę el.
paštu rimagirnius@hotmail.com

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos
grupės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYbAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

D R A U G O
F O N D A s

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

DF rudens vajus tęsiasi

Ruduo – gausus renginiais, ypač Čikagos lietuvių bendruomenėje. Ru-
denį įvairios organizacijos  kviečia  paremti jų svarbius projektus. ,,Draugo”
puslapiuose tie prašymai  mirga  prieš rengnius, o, praėjus renginiui, laikraš-
čius užpildo renginių aprašymai. Mūsų spaudoje labai daug dėmesio  skiria-
ma įvairiems paramos prašymams Lietuvoje, per laikraštį prašoma paramos
jiems. Tik pagalvokime, kas būtų, jei vieną dieną ,,Draugas” mus nustotų lan-
kyti?

Amerikiečiai sako: ,,Labdara prasideda savo namuose.” Visi prašytojai ir
rašantys į ,,Draugą” turėtų pagalvoti, kad pirmiausia reikia pasirūpinti savo
reikalais.  Kur tilptų tie visi labdaros prašymai, kas juos išgirstų, jei išeivijo-
je nebūtų ,,Draugo” ir kitos lietuviškos spaudos? Tad būtų labai prasminga,
jei kiekviena organizacija bent vieną renginį per metus skirtų laikraščiui
,,Draugas”. 

Artėja metinis ,,Draugo” renginys su puikia menine programa, kurią
atliks svečias iš Lietuvos, aktorius Egidijus Stancikas. Negalinčių dalyvauti
,,Draugo” metiniame renginyje prašoma atsiųsti aukas. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Kun. dr. Kęstutis Trimakas, gar-

bės narys, iš viso 1,000 dol., West-
chester, IL

Su 200 dolerių:
Viktorija Karaitienė, garbės na-

rė, iš viso 4,500 dol., Unio Pier, MI
Su 195-150-115-100 dolerių:
Vidmantas Raišys, garbės na-

rys, iš viso 2,000 dol., Mercer Island,
WA

Joseph Bernot, garbės narys, iš
viso 1,605 dol., Union Pier, MI

Patricia Nelia Paulauskas –
Korp. ,,Saulė”, garbės narė, iš viso
1,565 dol., Chicago, IL

John ir Romualda Rynne, iš viso
395 dol., Crete, IL

Su 50 dolerių:
Gražina Kenter, garbės narė, iš

viso 3,150 dol., Danbury, CT
Vita Neverauskas, garbės narė,

iš viso 1,450 dol., Sterling Heights, MI
Jonas ir Birutė Sverai, garbės

nariai, iš viso 1,450 dol., Bloomfield
Hills, MI

Antanas Osteika, garbės narys,
iš viso 1,200 dol., Warren, MI

Pilypas ir Elvyra Naručiai, iš
viso 790 dol., Oak Lawn, IL

Jonas ir Ona Vaičekoniai, iš viso
550 dol., Severna Park, MD

Edmundas ir Marytė Vasiliaus-
kai, iš viso 250 dol., Burr Ridge, IL

Rimantas ir Jūratė Grabliaus-
kai, iš viso 120 dol., Burr Ridge, IL

Rita Bureikienė, iš viso 100 dol.,
Los Angeles, CA

Marytė Burba, iš viso 100 dol.,
Indian Head Park, IL

Su 25-20-15-10 dolerių:
Kostas ir Vida Stankai, garbės

nariai, iš viso 2,570 dol., Homer Glen,
IL

Irena Vilkienė, garbės narė, iš
viso  2,550 dol., Valencia, CA

Albina Ramanauskienė, garbės
narė, iš viso 2,220 dol., Oak Lawn, IL

Margarita Petrikaitė, iš viso 810
dol., S. Pasadena, FL

Roma Žilionienė, iš viso 580 dol.,
Baltimore, MD

Stasys ir Marytė Erlingiai, iš
viso  260 dol., Dearborn Heights, IL

Vanda Bichnevičienė, iš viso 250
dol., Cicero, IL

Irena Ivaškienė, iš viso 140 dol.,
Monroe, CT

Diane Grajauskaitė, iš viso 135
dol., Glastonbury, CT

Alfonsas ir Vera Bimbiriai, iš
viso 125 dol., Boise, ID

Marija Vygantienė, iš viso 125
dol., Great Neck, NY

Jurgis Kisielius, iš viso 120 dol.,
New Haven, CT

Arvydas ir Birutė Kliorės, iš viso
120 dol., Pasadena, CA

Jadvyga Savickas, iš viso 70 dol.,
Nashua, NH

Jurgis ir Gintarė Janus, iš viso
45 dol., Cicero, IL

Vida Bučmienė, iš viso 35 dol.,
Cleveland, OH

Regina Palubeckas, iš viso 30
dol., Northbrough, MA

Connie Lepar, iš viso 15 dol.,
Bonita Springs, FL

Antanas Klimas, iš viso 150 dol.,
Rochester, NY

M. Ruikis, iš viso 10 dol., Oak
Lawn, IL

DF taryba nuoširdžiai dėkoja vi-
siems aukotojams.

Lietuvybė ir aukos

South side intermodal trucking 
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook. 

Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLOME DARbUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIūLO DARbą



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIūRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 44
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

kEPYkLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

“bAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

IEŠkO DARbO

* Moteris, turinti patirties, ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Tel. 708-422-
6514 arba 708-560-6902.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel. 773-808-
0011.

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

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros darbo bet kurioje valstijoje su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos, buitinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797 arba 609-457-1025.

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net
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PERkA PARDUODA

Perku žemės ūkio paskirties žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką prieš sudarant

sandorį. Tel. +370 616 93194, 
el. paštas: kadugiai@gmail.com

PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $249,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

Atkelta iš 7 psl. ilgas valandas
kurda mas naujas dainas. Viena jų –
net buvo pagal Urbanų telefono nu-
merį! 

Nežinodamas, kad Raisa daly-
vauja Los Angeles lietuvių dramos
sambūryje, ,,estrados liūtas” įžiūrėjo
joje dainininkę ir įviliojo į pramogų
verslo pasaulį. Jiedu užsuko pas Pau -
lių Jasiukonį, kuris Hollywood turė-
jo plokštelių įrašų studiją. Raisa pa-
sa kojo, kad ji nemokėjo skaityti natų,
tačiau kompozitoriaus padrąsinta vi -
są plokštelės repertuarą išmoko ste-
buklingai greitai. Gorbulskis jai pa -
dainuodavo dainą porą sykių, ir ji ją
įsimindavo. Per dvi savaites buvo įra -
šyta ilgo grojimo plokštelė „Lik svei -
kas”. Saviveiklininkė aktorė tapo
dainų atlikėja. Turėjau laimės asme -
niškai tris vakarus stebėti įrašinėji -
mą ir galiu pasakyti, kad, nors ir ,,ne -
didelis” atlikėjos balsas, bet, įnešus
vaidybos bei koketiškumo, dainos
klausėsi lengvai. Studijos šeiminin -
kas Jasiukonis buvo gabus garso re-
žisierius, tad kai kurias dainas jis
tiesiog suklijavo, atrinkęs geriausius
bandymus. Trijulė dirbo su kompozi-
toriaus atsivežtomis fonogramomis.
,,O, kiek mes ten pas Paulių rūkyda-
vome, juk įrašų sesijos be cigarečių
ir vynelio neapsieidavo. Keista, kaip
išvis mano balsas visa tai atlaikė”, –
trims dešimtims praėjus stebisi Raisa.

Plokštelėje buvo įrašyta dvylika
lyriškų kūrinių pagal Jono Mačiuke -
vičiaus, Stasio Žlibino, Ramutės Gir -
kontaitės, Alfonso Bukanto bei Nijo -
lės Tallat-Kelpšaitės tekstus. Dainų
atlikėja sakė neturėjusi jokio spren -
džiamojo balso. Viską tvarkė Gor -
buls kis. ,,Jis mane tempė kaip arklys
vežimą. Aš jam pasidaviau, nes jam
tai patiko, patiko ir mano vyrui Pra -
nui. Sulaukiau paskatinimo tai dary-
ti”, – prisipažino Raisa. Ir pridūrė:
,,O, Dieve, kaip greitai viskas buvo
padaryta.” Iš plokštelėje įdainuotų
dai nų jai labiausiai patiko ,,Sugrįž -
tanti gulbė”. Ar Urbanienė buvo pa-
tenkinta albumu apskritai? Jos atsa-
kymas buvo paprastas: ,,Šiaip sau.”
Tačiau Benjaminas buvo pa tenkin-
tas, net labai komercine projekto pu-
se. Gavęs už Čikagoje paliktas plokš-
teles avansą, jis grįžo namo su tokia
pinigų suma, kurios iki tol nebuvo
gyvenime matęs. Atvažia vusiai į Vil-
nių Raisai būdavo siūloma pagal
fonogramą padainuoti televizi joje,
tačiau kalifornietė atsisakydavo, aiš-
kindama, kad tai – ,,ne jos pievos”.

Plokštelės tiražas įspūdingas –
1,000 egzempliorių. Įdomu ir tai, kad
pirmą kartą su plokštele buvo pa -
ruoš ta ir vaizdajuostė, tiesa, nutarta
jos neplatinti dėl garso takelio tech-
ninio broko. „Lik sveikas” sulaukė ir
neigiamos Los Angeles lietuvių reak-
cijos. ,,Net apšaudė mūsų namą su
oriniu šautuvu (,,BB gun”), – pri si -
minė dainininkė. – Metalinė kulkelė
pateko į Benjamino taurę, ir jis susi-
laužė dantį. Piktadarys šovė į valgo-
mąjį, paskui į virtuvę.” Darbas, aiš -
ku, buvo lietuvių – spėjama, jog
vieno kerštingo žiniasklaidos atsto-
vo. Kri tikavo ir viena Los Angeles gy-

ve nanti lietuvė kompozitorė, tačiau
pati dainų atlikėja teigia ,,nepreten-
davusi į solistes” – įrašė ir tiek.

Benjaminas nevengdavo bendra -
vimo su vietiniais kaliforniečiais. Jis
buvo labai socialus, žmonės jį mėgo,
tačiau oficialių susitikimų ar koncer-
tų vietiniai lietuviai jam nesu rengė.
Tiesa, kompozitoriaus ,,patikimumą”
ištyrė – Raisos brolis, dirbantis ame-
rikiečių saugume, pranešė seseriai,
kad ,,Gorbulskis švarus”. Pas Urba-
nus jis išgyveno devynis mėnesius.

Pasibaigus viešnagei JAV Benka
grįžo į LTSR neapsakytai „bagotas’’ –
už įrašytų plokštelių avansą kišenėje
– per penkios „štukos” žaliujų, už ku-
rias Lietuvos sostinėje buvo įmamo-
na įsigyti net keletą naujutėlaičių ži-
guliukų automobilių!

Čia priėjo Gorbulskis ir tarė

Benjaminas taip pat įrašė plokš -
telę ,,Aš tau saulėtos vasaros linkiu”
su kita Los Angeles lietuve Stase
Klimaite-Pautieniene. Su ja Gorbuls -
kis susipažino per kompozitorę Gied -
rą Gudauskienę. Pautienienei, Urba -
nienės teigimu, įdainuoti plokštelę
užtruko ilgiau, nes ji tuomet dirbo
gai lestingąja seserimi ir galėdavo re-
petuoti tik pripuolamai. Urbanie nės
nuomone, jos plokštelę galima bu vo
uždėti kaip foninę muziką, o Stasės
,,reikėjo sėdėti ir klausytis”. Urba-
nienė taip pat teigė, kad Pautie nienei
buvo leista pasirinkti, ką įrašyti.

Buvo numatyta ir trečia plokš -
telė – su dar vienu Los Angeles lietu-
viu Henriku Paškevičiumi. Įrašai
buvo padaryti, tačiau plokštelė taip
ir nepasirodė. Netrukus mirė ir pats
atlikėjas.

Gorbulskiui grižus į Vilnių, jo
ry šiai su Urbanais nenutrūko, jie jį
aplankė Lietuvoje. Raisa juokaudavo:
,,Tu pas mus buvai devynis mėne-
sius, o mums trims pas Tave teko tik
po šešias savaites”. Paskui Urbanai
išgirdo, kad Benjaminas sunkiai su -
sirgo. Tiesa, dar besisvečiuodamas
California, jis prarado daug svorio,
nors atvyko ,,pilvotas”. Ne paslaptis,
kad Gorbulskis mėgdavo išgerti. Šei -
mininkai pastebėjo, kad galiono vis -
kio savaitei neužtekdavo. Tačiau,
anot Raisos, ,,Benjaminas niekada
nepasigerdavo, jis mokėdavo tą alko-
holį kontroliuoti.’’ 

Benjaminas yra sakęs, kad ne -
norįs gyventi ilgai nei iki 60. Taip ir
išėjo – jis mirė neatšventęs savo 61-
ojo gimtadienio. Raisa prisimena su -
laukusi skambučio iš Australijos –
kompozitoriaus draugas prašė tuoj
pat paskambinti į Vilnių, mat norėjo
sutaikyti su Benjaminu, nes tarp jų
buvo prabėgęs juodas katinas. Ka -
dangi jau buvo vakaras, Urbanienė
nutarė paskambinti kitą rytą. Tele -
fonu atsiliepusi Benjamino duktė
Karina pasakė: ,,Tėvelis vakar mirė.” 

Gulėdamas ligoninėje Gorbuls kis
laiškuose bičiuliams rašė: ,,Mir tis –
tai didelė kiaulystė draugams. Kiek
vargo: gėlės, šermenys... O jei numir-
tum užsienyje, kiaulystė priešams.
Bet kartu – vargas muitininkams.”

,,Ant senos palangės…”

Atkelta iš 4 psl.
,,Iš pas kutiniųjų kursų, kuriuose

dalyvavau 1995 m., turiu malonių
prisiminimų, – prisimena Rūta. – Šį
kartą kažkaip man net labiau vis kas
patiko – ir oras, ir maistas buvo pui-
kus. Taip pat įspūdį padarė, jog ypač
sunkiai visi dirbome. Apimdavo di-
džiausias pasitenkinimas, kai buvo
išmokstamas šokis, taip pat kai į ran -
kas gavome DVD, iš kurio parva žiavę
namo mokinsime kitus. Vid mantas
Mačiulskis – toks dinamiš kas! Mo -
kinomės penkis jo šokius: skirtingi,
smagūs šokti.” 

Su Rūta į kursus atvažiavo ir jos
dukra Audra. (Be jų buvo dar viena
mamos ir dukros pora: Audra ir Ri-
ma, atstovaujančios Lemont ,,Spin-
du liui”). Audra Mickū nai tė tautinius
šokius šoka nuo mažens. Prieš pas-
kutiniąją Los Ange les mieste vyku-
sią šokių šventę Aud ra tapo Boston
,,Sam būrio” vadovo Tomo Mikuckio
padėjėja. Anot Aud ros, palyginti su
prieš ketverius me tus vykusiais kur-
sais, šį kartą atvyko daugiau dalyvių,
atstovaujančių di des niam šokių ko -
lektyvų skaičiui. Ypatingą įspūdį pa -
liko Mačiulskis ir jo požiūris į be-
sivystantį tautinių šokių meną: ,,Mes
pamatėme, kad ga lima įvesti naują
choreografiją, ir tai mane ska tina
toliau dalyvauti tautinių šokių veik-
loje.” Audra taip pat paminėjo, kad
kitais metais ,,Sambū ris”, Onos Ivaš-
kienės įsteigtas 1937 m., švęs savo 75
metų veiklos sukaktį. ,,Tautinių šo -
kių šventė Boston bus kartu ir ‘Sam -
būrio’ jubiliejaus šventė!” –   džiaugė-
si Audra.

Audra ir kita kursų dalyvė Mo -
nika Bernotaitė bus vadovo Mikuc -
kio padėjėjos šventės šokius moki-
nant ,,Sambūrio” jaunius ir studen-
tus. Studentų grupėje Los An geles
vykusioje šventėje šokusios Aud ra ir
Monika panoro, kad jų bendraamžiai
šoktų ir 2012 m. šventėje. Tiesa, šiuo
metu grupė yra išsi sklaidžiusi po
įvairius universitetus skirtinguose
miestuose ir suburti visus į vieną
repeticijų vietą yra su dėtinga. Ta-
čiau Monika tiki, jog jai pavyks tai
įvykdyti. Pasirinkusi Rytų Europos
srities studijas, antruosius univer-
siteto metus ji praleido Lietu voje,
kur jai teko dalyvauti Tūks tant mečio
dainų šventėje. Monika pajuto stiprų
norą išlaikyti ryšį su tautiniais šo-
kiais ir lietuvių bendruomene. Grį-
žus į JAV paaiškėjo, kad Monika turi
pakankamai mokslo kreditų, todėl
galės savo mokslus užbaigti semestru
anksčiau. Tai sutapo su Monikos pla -
nais – grįžusi į Boston nuo naujųjų
metų galės daugiau dėmesio ir jėgų
skirti studentų šokių grupei ir ją tin-
kamai paruošti šokių šventei. Šypso -
damasi Monika pridūrė: ,,Galite įsi-
vaizduoti, kaip mano pažįstami ame-
rikiečiai nustebę pažvelgia į ma ne,
kai, paklausta, kas man geriau siai
patiko iš praėjusios vasaros, atsa kau,
kad, nors ir praleidau šešias sa vaites
Rusijoje besimokindama rusų kal-
bos, man maloniausias laikas bu vo
viena savaitė Mičigano valstijoje be -
simokinant lietuvių tautinių šo -
kių!”

,,Dainavoje” didelę dalį kursų da -
lyvių sudarė 18–30 metų tautinių šo -
kių entuziastai. Jie, grįžę į savo na -
mus, paruoš daugiau kaip tūkstantį
šokėjų, kurių didesnė dalis yra jauni-
mas. Taip per tautinius šokius sena
karta suartėja su jauna karta, susi-
tinka seni draugai, užsimezga naujos
pažintys, suartėja gimtoji tėvynė ir
užjūryje gyvenantys lie tu viai, o se-
nos tradicijos pinasi su naujomis me-
no išraiškomis. XIV Lietuvių tauti-
nių šokių šventė, vyksianti Boston
2012 m., yra mūsų pa veldo ir vertybių
šventė!  

Birutė Šležienė – XIV Tautinių šo-
kių šventės atstovė spaudai.

Šokių šventei ruošiamės ir...

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 sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių
kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

www.draugas.org

PASLAUGOS

A † A
STASĖ

TREŠKEVIČIŪTĖ
RIŠKIENĖ, MD

Mirė 2011 m. spalio 7 d., sulaukusi
94 metų.

Gimė 1917 m. Linkuvoje, Medicinos
studijas baigė Lietuvoje.

Ištekėjo už Kazimiero Riškaus, ku-
ris mirė 1999 m. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. atvy-
ko į Ameriką su dviem mažais vaikais, Kęstučiu ir Aldona, apsi-
gyveno Čikagoje, kur susilaukė Jurgio.

Pasirinko psichiatrijos specialybę ir 35 m. išdirbo Westside
veteranų ligoninėje. Išėjusi į pensiją, persikėlė gyventi į Hill-
side, IL, o po vyro mirties į  Plainfield, IL.

Nuliūdę liko: brolis Jonas Treška su žmona Onute ir šeima;
sūnus Kęstutis su žmona Aldona; vaikaičiai Vida ir Jeff  Keene,
Audra ir Peter Spuhler, Andrius ir Carmen Riškai, Alisa ir Nas-
ser Grainawi; dukra Aldona; sūnus Jurgis, vaikaičiai Jus tinas ir
Jenny, Paulius ir Antanas; provaikaičiai Adam ir Noah Keene,
Alex ir Didier Spuhler, Evan Riškus, Ronan ir Theoden Grai-
nawi; daug giminių  Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Stasė buvo anyta a. a. Ritos Riškienės.
Atsisveikinimas su velione įvyko spalio 9 d. ir po šv. Mišių

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, velionė spalio 10 d. palaidota
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdusi šeima

TRISDEŠIMT VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą
Tėviškę – Uteną,
Gudeniškes, –
Amžina Tėvynė taip
Anksti netikėtai
Priglaudė Tave...
Meilė Lietuvai, lietuviškai
Dainai, buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin...

2011 m. lapkričio 5 d. sueina trisdešimt vieneri metai, kai
Viešpaties pašauktas užbaigė šios Žemės Kelionę mano myli-
mas vyras

A † A
muzikas MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos lapkričio
5–8 dienomis Lietuvoje – Utenoje ir Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo vienuolyne – Putnam, CT.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a. My -
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną švie-
są.

Su malda
žmona  Eufemija Cibas-Steponis

Dėl mylimo vyro

A † A
VACIO LAUKAIČIO

mirties, Lietuvos Respublikos ambasadorius Žygi-
mantas Pavilionis viso LR ambasados kolektyvo var-
du reiškia nuoširdžią užuojautą ALDONAI BUDAI.

A † A
ONA ŪSELYTĖ NORVILIENĖ

Mirė 2011 m. spalio 27 d., sulaukusi 99 metų amžiaus.
Gyveno Čikagoje, ilgus metus Marquette Park, vėliau Le-

mont apylinkėje.
Gimė 1912 m. Lietuvoje,  Švėkšnos valsčiuje.
Velionė buvo žmona a. a. Povilo Norvilo, mamytė a. a. Stasio

ir a. a. Kazimiero Norvilų.
Nuliūdę liko: dukterys Gražina Eringienė su vyru Stasiu ir

šeima, Liucija Šlikienė su vyru Danieliumi ir šeima; sūnūs Al-
gis su žmona Jūrate ir šeima, Kęstutis su žmona Maryte, Vytau-
tas su žmona Donna; devyni anūkai ir keturi proanūkai; svainė
Juzė Norvilienė ir šeima bei kiti giminės Lietuvoje ir Ameriko-
je.

A. a. Ona Norvilienė lietuvių visuomenei Čikagoje buvo ge-
rai žinoma šeimininkė. Kulinarijos specialybę įsigijo Švč. Jė-
zaus Širdies kongregacijos seserų vedamoje mergaičių žemės
ūkio mokykloje,  Antalieptėje. Priklausė Lietuvių Bendruome-
nei, Lie tuvių Fondui, Putnamo seselių rėmėjams ir kitoms lietu-
vių organizacijoms.

A. a. Ona bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 2 d., nuo 9 val.
ryto iki 9:50 val. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, ku-
rioje 10 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacijai ir Dainavos stovyklavietei.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys ir sūnūs su šeimomis, svainė ir kiti
gimi nės
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 3
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC
skaityklą, kur bus rodomas Lietuvos TV
filmas ,,Salakas” iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai”. 

� Lapkričio 4 d. 7 val. v. Palaimintojo
J. Matulaičio misijoje bus aukojamos šv.
Mišios už 2010–2011 m. Lietuvoje mi -
rusius. Prie altoriaus bus galima padėti
mirusiųjų artimųjų nuotraukas ar kitą
atmintinę ir uždegti žvakelę.

� Švento Kazimiero kapinių sklypų sa -
vi ninkų draugija rengia mirusiųjų pami -
nė jimą prie Steigėjų paminklo lapkričio
6 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Dalyvaus
kun. pre la tas Jonas Kuzinskas ir šauliai.
Kviečiame vi suomenę atvykti ir prisi-
minti mirusiuosius maldoje. 

� Lapkričio 11-ąją, penktadienį, 7:30
val. v.  Lietuvių dailės muziejuje (14911
127 St., Lemont, IL 60439) vyks  „Dai -
navos” vyrų  vieneto koncertas.  Su rink -
tos lėšos bus skirtos Lietuvių dai lės mu -
ziejui ir Pasaulio lietuvių centrui pa -
remti. Bilietų kaina: suaugusiems – 15
dol., jaunimui iki 17 metų – 5 dol. Dau -

giau informacijos apie renginį galima
rasti tinklalapiuose www.dainava.us ir
www.lcenter.org. 

�  Lithuanian Music Hall (2715 E. Al-
l eg heney Ave., Philadelphia, PA 19134)
lapkričio 5–6 dienomis kviečia į tradi ci -
nę lietuvišką mugę. Lapkričio 5 d., šeš-
tadienį, nuo 6 val. v. girdėsite lietuvišką
muziką, susirinkusiųjų laukia įvairūs
žai dimai, loterijos laimėjimai, veiks ba -
ras. Vai kams bus rodomi lietuviški ani-
maciniai filmukai. Įėjimas nemokamas.
Mu gės pel  nas bus skirtas išlaikyti nuo -
savą pastogę Philadelphia, PA lietuvių
bendruomenei. Daugiau informacijos
apie renginį suteiks Lietuvių namų ad -
mi nistratorė Liza tel. 215-739-4831
ar ba el. paštu lmha@verizon.net.

� ŠALFASS kasmetinis suvažiavimas
tradiciškai vyks Lietuvių klube (877 E.
185th St., Cleveland, OH 44119 š. m.
lapkričio 19 d. nuo 11 val. r. Tos pačios
dienos popietę Lietuvių klube bus lab-
daringas vakaras. 8 val. v. vyrų kvarteto
(Jonas Muliolis, Rytis Urbaitis, Ed
Kijauskas ir Paulius Nasvytis ) ir čigo-
niškos muzikos grupės „Harmonia”
(Virginijos Muliolis ir Danutės Liauba)
pasirodymas. 

IŠ ARTI IR TOLI...

„Labdaros diena” vyks gruodžio 4 d. 12 val. p. p. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje (211 Ripley Pl.,  Elizabeth, nJ)

Išsamesnė informacija dminkute@hotmail.com

„Labdaros diena” – tai aukų rinkimas Dr. V. Kudirkos lituanistinei mokyklai,
kurios patalpos buvo apvogtos prieš pradedant naujus mokslo metus. Čekius ra-
šyti „Kudirka Li thua nian School” ir siųsti 211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ 07206. Aukos
– neapmokestinamos (Tax deductible). 

Pianistas Edvinas Minkštimas,
atlikęs M. K. Čiurlionio kūrinius  spalio
23 d. Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Saulutė” suruoštame didžiojo kompo-
zitoriaus 100-jų mirties metinių minė-
jime, š. m. gegužės mėn. Juilliard mu-
zikos mokykloje apsigynė muzikos
daktarato laipsnį. Jaunąjį daktarą pa-
sveikino būrelio ,,Saulutė”  narės.

Baniutė Kronienė įteikė pianistui
savo padarytą kūrinį.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $300 dr. Leo Trečiokas. $100
Jurgis ir Dalia Anysai, William
Schmalstieg. $50 Raimundas Alis,
Janina ir Feliksas Bobinai, Vincas
Dovydaitis, Viktoras Makiejus, Ze no -
 nas ir Stasė Obelėniai, Liudas ir Rūta
Šmulkščiai, Janina ir Narimantas
Ūdriai, Marija Vaitkus. $30 Vitalis
Svazas. $25 Tauras ir Nicole Šmulkš -
čiai, Robertas Tamulionis. $20 Juo -
zas Blazys, Jurgis ir Gerda Leskaus -
kai. Dėkojame visiems rėmėjams.
Mažosios Lietuvos Lietuvių drau -
gija, 1394 Middleburg  Ct., Naper -
ville, IL 60540.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas praneša, kad spalio mėnesį
aukojo: $600 – Vanda Petkus, St. Pe -
tersburg Beach, FL. $450 – Viktorija

ir Antanas Valavičiai, Chicago, IL;
$200 – Aldona K. Šmulkštys,  Chica -
go, IL. $150 – Julia A. Danta, Exton,
PA; Joseph P. Laukaitis, Bethesda,
MD; Marie Kapacinskas, Chicago, IL;
Mary Mazens Sullivan, Oxford, CT;
Elena E. Jasaitis,  St. Petersburg,  FL;
Paul Vadopalas, Palo Alto, CA; Jean -
ne Dorr, Riverton, NJ. $130 – Lucia ir
R. J. Vedegys, Union Pier, MI. $50 –
Mr. & Mrs. C. J. O’Donnell – a. a.
Vyto Jan kaus atminimui. Lietuvos
Naš lai čių Globos komitetas taria
nuošir dų ačiū visiems, kurie priside-
date prie Lietuvos vaikų paramos.
Mes vertiname kiekvieną auką ir
tikimės, kad Jūsų aukos atneš geres-
nį rytojų mažiau turintiems vaikams
tėvynėje. Ačiū Jums! Lietuvos Naš-
laičių Glo bos komitetas (Lithua-
nian Orphan  Care), Fed. Tax ID #
35-412419, 2711 W. 71st St., Chi-
cago, IL 60629. Tel. 773-476-2655

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas gydyto-
jas Laimutis Paškevičius neseniai lankėsi Čikagoje vykusioje medicinos konferen-
cijoje. Gydytoją Laimutį Paškevičių Čikagoje lydėjo tarptautinės prekybos specia-
listas Linas Klimavičius. Kelionės metu L. Paškevičius taip pat aplankė kultūrines
institucijas, tarp jų ir Balzeko lietuvių kultūros muziejų. 

Nuotraukoje iš kairės: Stanley Balzekas, Jr., gyd. Laimutis Paškevičius, Lietuvos
ekonomikos viceministras Daumantas Lapatinskas.   Nuotr. iš muziejaus archyvo

Visus, norinčius išmokti padaryti 
šiaudinukus Kalėdų eglutei, 

kviečiame į  užsiėmimą, 
kurį ves Vaida Lagoneckytė

Atsineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką,
o mes pasirūpinsime šiaudeliais,
siūlais ir instrukcijomis. Atvykite į
Balzeko lietuvių kultūros muziejų 

(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) 
lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p.

Registracija: tel. 773-582-6500 arba
muziejaus internetinėje svetainėje

www.balzekasmuseum.org

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.


