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Vilnius (ELTA) – Iki Sočio žiemos olimpinių žai-
dynių likus 84 dienoms, pristatyta oficiali Lietuvos
rinktinės apranga. Specialius sportinius ir paradi-
nius kostiumus kūrusi ir gaminusi bendrovė ,,Au-
dimas” juos perdavė Lietuvos tautiniam olimpi-
niam komitetui (LTOK).

,,Olimpinės žaidynės abejingo nepalieka nė vie-
no, nes tai pagrindinis sporto renginys. Mūsų šalies
delegacija Sočyje nebus labai didelė, bet viliuosi, kad
ji tinkamai atstovaus Lietuvai. Tikimės, kad mūsų
sportininkai pateisins visų viltis”, – per olimpinės
aprangos kolekcijos pristatymą Vilniuje, prekybos ir
pramogų centre ,,Ozas” sakė LTOK prezidentė Dai-
na Gudzinevičiūtė.

Žiemos olimpinėms žaidynėms paruošta 40 ap-
rangos komplektų, skirtų olimpiečiams ir juos ly-
dintiems asmenims. Žalių atspalvių derinių olim-
pinės rinktinės aprangoje su šiuolaikiška orna-
mentika susijungė senovės baltų simboliai.

Olimpinės aprangos pristatyme nedalyvavo nė
vienas šalies olimpinės rinktinės kandidatas – spor-
tininkai šiuo metu treniruojasi ir dalyvauja varžy-
bose užsienyje.

Sočyje dalyvaus daugiausiai devyni Lietuvos
sportininkai. Galutinė Lietuvos olimpinės rinktinės
sudėtis paaiškės sausio mėnesį. Sočio žiemos olim-
pinės žaidynės vyks 2014 metų vasario 7–23 dienomis. Dainiaus Labučio nuotr.

Energetikos
ministrų 

susitikimas
Lapkričio 12 – 15 d. Lietuvos ener-

getikos ministras Jaroslavas Ne-
verovičius lankėsi Jungtinėse

Amerikos Valstijose, kur lapkričio 13 d.
susitiko su JAV Energetikos sekreto-
riumi Ernest Moniz. Tai pirmas toks
aukščiausio lygio oficialus susitiki-
mas Washingtone su JAV energetikos
sekretoriumi nuo 2009 m., kai buvo
įkurta Lietuvos Respublikos Energeti-
kos ministerija.

„Norėčiau padėkoti JAV Vyriau-
sybei už ilgalaikę paramą tiek pačios
Lietuvos energetinės nepriklausomy-
bės siekiui, tiek ES Energetikos politi-
kai apskritai. Ši parama yra labai svar-
bi visam regionui. Lietuva ir JAV ar-
timai bendradarbiauja energetikos sri-
tyje ir tikiuosi, kad šį bendradarbiavi-
mą dar labiau plėtosime ateityje”, – su-
sitikime su E. Moniz pabrėžė ministras.

Susitikimo metu ministras J. Ne-
verovičius pristatė Lietuvos Vyriau-
sybės pastangas ir veiksmus siekiant
sukurti dujų tiekimo alternatyvas ir
stiprinti konkurenciją Lietuvoje ir Bal-
tijos regione. Lietuva, vis dar būdama
priklausoma nuo vieno išteklių tiekė-
jo, vykdo infrastruktūros plėtros pro-
jektus, svarbiausias kurių – SGD ter-
minalas Klaipėdoje, leisiantis jau 2015
metais į Lietuvą tiekti dujas iš kitų pa-
saulio rinkų. Ministras pažymėjo, jog
Lietuva tęsia pokalbius su įvairiais
potencialiais dujų tiekėjais. Anot J.
Neverovičiaus, Lietuva aktyviai stebi

Energetikos minitras Jaroslavas Neverovičius (d.)  Washingtone susitiko su JAV Energetikos
sekretoriumi Ernest Moniz.

Ruduo 
Philadelphijoje. – 7 psl. 

Į Sočio žiemos olimpines žaidynes – su ryškia apranga

JAV vykstančias diskusijas dėl libera-
lesnio SGD eksporto iš JAV į Europos
rinkas ir tikisi, kad vis daugiau JAV
energetikos kompanijų galės lengviau
ir paprasčiau eksportuoti iš skalūnų iš-
gaunamas dujas ir į Europos rinkas.

JAV energetikos sekretorius E.
Moniz pažymėjo, kad JAV nuosekliai
rėmė ir remia energijos išteklių tieki-
mo diversifikavimą tiek Baltijos re-
gione, tiek visose Europos Sąjungos
šalyse.

Susitikime J. Neverovičius pabrė-
žė, kad JAV yra labai svarbi ES partnerė
energetikoje, todėl derantis dėl būsimos
Transatlantinės prekybos ir investici-

jų partnerystės (angl. Transatlantic
Trade and Investment Partnership) bū-
tina kalbėti ir apie energetiką bei gali-
mybę plėtoti ES–JAV prekybą energe-
tiniais ištekliais.

Buvo aptartas ir Lietuvai šiuo
metu itin aktualus branduolinės saugos
klausimas. Anot ministro, labai svarbu,
kad visi regione vystomi branduolinių
elektrinių projektai atitiktų aukščiau-
sius saugumo ir skaidrumo reikalavi-
mus.

Lietuvos energetikos ministerijos 
info ir nuotr. 
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Homilija pasakyta lapkričio 10 d., šven-
čiant iškilmingą Eucharistiją Kauno arki-
katedroje bazilikoje ir dėkojant Dievui už
75-erių metų ju biliejų.

Pirmajame Mišių skaitinyje gir dė -
jome pasakojimą apie brolių Ma -
kabėjų kankinystę. Šią istoriją pir -

mą kartą skaičiau prieš 60 metų; ji man
paliko didelį įspūdį bei suvokimą, kaip rei-
kia branginti ištikimybę Die vui. Ypač žavėjo šių
kankinių motinos elgesys. Ji matė savo septynis sū-
nus, vieną po kito žiauriai nukankinamus, ir drąsiai
pakėlė jų mirtį, nes jos viltis buvo Viešpatyje. Prieš
kankinystę ji drąsino kiekvieną sū nų. Kai atėjo jau-
niausiojo sūnaus eilė, karalius paliepė motinai
įkalbė ti, kad sūnus sulaužytų įstatymą ir liktų gy-
vas. Tuomet motina kalbėjo jaunėliui: „Maldauju
tave, vaikeli, kad pažvelgtum į dangų bei žemę ir pa-
svarstytum apie visa, kas ten yra. (...) Nebijok tad
šio budelio, bet būk vertas savo brolių ir sutik
mirtį” (2 Mak 7, 28–29).

Laimingi buvo Makabėjų vaikai, turėdami to-
kią motiną. Laimingi visi, kurie turi giliai tikin-
čias motinas. Iš Dievo jos mokosi pasiaukoja mos
meilės ir begalinės kantrybės. Save priskiriu prie tų
laimingųjų, nes jei ne motinos tikėjimas bei pa-
maldumas, nebūčiau buvęs nei Mišių patarnauto-
jas, nei subrandinęs pašaukimo į kunigystę, nei sto-
vėčiau prieš jus kaip vyskupas. Iš tolimos vaikystės
išliko atmintyje prisiminimas, kai motina parėjusi
iš bažnyčios kalbėjo: „Sūneli, aš savo širdyje turiu
Jėzų!” Neturėjau nė mažiausio suvokimo apie Eu-
charistiją ir kaip tas Jėzus galėjo ateiti į motinos šir -
dį, tik su vokiau, kad čia yra kažkas nepaprastai di-
dinga. Motinos paragintas, bū damas vos šešerių
me tų, jau mokiau si Šventosios Istorijos ir katekiz -
mo ir greitai tapau Mišių ministrantu. To dėl šian -
dien visų pirma dėkoju Vieš pačiui už tėvus, ypač už
motiną, už jos maldaknygę.

Šalia motinos rikiuojasi geri ku nigai, kurių pa-
vyzdys man buvo labai svarbus. Parapijos kleboną
atostogų metu matydavau kiekvieną dieną ir visuo -
met rasdavau jį skaitantį, ra šan tį arba dirbtuvėje
prie staliaus vars toto. Darbo kambaryje ant sienos
buvo kryžius ir du išpiešti žodžiai: „Ora et labora”
– „melskis ir dirbk!”. Turtinga klebono biblioteka
pasidarė pačia mėgstamiausia mano vieta, gal net
konkuravusi su altoriumi. Tos knygos mano gyveni -
me suvaidino išimtinai svarbų vaidmenį – išmokė
sąmoningo tikėjimo ir paskatino jį praktikuoti. To-
dėl kiekvienam jaunuoliui patarčiau daug dėmesio
skirti geroms knygoms.

Dėkoju Dievui už kitą kunigą, ku ris mano vai-

kystės metais slapstėsi nuo NKVD ir su kuriuo ret-
sykiais bendravau. Tai šviesios atminties saleziečių
direktorius kun. Antanas Skeltys, SDB. Jis išmokė
mane bran ginti Eucharistiją ir dažnai ją priimti. Iš
jo rankų gavau knygelę apie jau nąjį don Bosko ir ją
perskaitęs pa norėjau būti panašus – akrobatas ir
kunigas.

Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje su-
tikau daug šviesių kunigų – rektorių kan. Kazi-
mierą Žit kų, prefektą kun. Vincentą Sladke vi čių,
dvasios tėvą Pranciškų Tamu levičių ir daugelį kitų.
Jų paskaitos, jų dvasingumas, jų patarimai giliai
smigo į širdį. Kaip nedėkoti Dievui už tuos visus
brangius dvasininkus, ypač už vysk. Vincentą, ku-
ris gyvenimo kelio ieškančiam jaunuoliui, o vėliau
vi sokių planų turinčiam kuni gui buvo žiburys ir
ramstis. Ir kaip niekingai atrodo šiandieniai ban-
dymai suniekinti kunigus, tarsi jie būtų kažkokie
nenaudėliai. Tačiau velnias žino, ką daro: užgauk
piemenį ir gal pasiseks išsklaidyti kaimenę.

Kunigiškos tarnystės metais tu rėjau didelį būrį
vienminčių kunigų, su kuriais dalydavomės Baž-
nyčios džiaugsmais ir rūpesčiais. Dažnai su sirink -
davome į kurią nors kleboniją aptarti ir pasitarti,
kaip vienu ar kitu atveju reikėtų laikytis, kad bedie -
viška valdžia neužsmaugtų Bažnyčios. Tie susitiki -
mai, ta kunigiška bend rystė buvo dvigubai brangi.
Ji ne tik padėjo gintis nuo priešiškų jėgų, bet ir iš-
saugoti kunigiškąjį idealizmą. Jei ne tie broliški
ry šiai su kunigais, juk galėjo atsirasti ir stikliukas,
ir moterys, ir dar daug kas. Ačiū, Vie š pa tie, už visus
tuos draugus kunigus, padėjusius išsaugoti tai, kas
buvo pa žadėta kunigystės šventimų proga.

Už vieną kunigą ypač norėčiau padėkoti Dievui,
kad jį sutikau savo gyvenimo kelyje. Tai kunigas jė-
zuitas Pranciškus Masilionis, SJ, kuris vedė ne vie-
nas aštuonių dienų rekolekcijas dar tebesimokant
seminarijoje ir vėliau kunigiškos tarnystės metais.
Be jokios abejonės, jo įtaka buvo pati stipriausia,
kad dar seminarijos lai kais jau pradėjau mąstyti
apie vie nuo linį gyvenimą ir prieš 45 metus įstojau
į Jėzaus Draugiją. Tai buvo tikrai švento gyvenimo
kunigas, ge rai supratęs, kad Bažnyčioje galima pa -
da ryti daug gera, esant ne vienam, bet buriant apie

save vienminčius ir kai ko išsižadant, kad
būtų laimėta viskas.

Dėkodamas Dievui už gyvenimą,
Krikšto malonę ir pašaukimą į kunigystę,
negaliu nepadėkoti už išbandymo valan-
das kariuomenėje, kalėjime, lageriuose ir
Sibire, kai, Benedikto XVI žodžiais tariant,
pūtė priešingas vėjas. Tai buvo pro ga pri-
siliesti prie Jėzaus kryžiaus ir su visišku
pasiti kė jimu pulti į dangaus Tėvo glėbį.
Tik Dievo Apvaizda galėjo pervesti per

tuos labirintus, kuriuos kūrė Bažnyčios nedraugai.
Vyskupo tarnystė buvo Dievo do vana ne asme-

niniam pasimėgavimui valdžia ar garbe, bet Baž-
nyčios – Die vo tautos, bundančios laisvam gy ve -
nimui, statybai. Dėkoju Dievui už Bažnyčiai ištiki-
mus kunigus, ypač dėkoju už pasauliečius, kurie
mane supo per 22 vyskupo tarnystės metus. Drą-
siai sakau, kad tokių pagalbinin kų galėtų pavydėti
bet kuri pasau lie tinė institucija.

Nuostabus yra Viešpats ir dar nuostabiau jis el-
giasi. Girdėjome Evan gelijos palyginimą, kaip
šeimi ninkas pakvietė į pokylį vargšus žmo nes iš
miesto aikščių ir skersgatvių. Juk ir aš buvau pa-
našus. Prieš septyniasdešimt penkerius me tus gi-
miau vargingoje kaimo pirkioje, ir tėvai labai silpną
kūdikėlį sku bėjo pakrikštyti, kad, neduok Dieve,
nenumirtų ir nenueitų į dangų. Iš vargano, į kolū-
kius sugrūsto kaimo Viešpats pasišaukė į kunigišką
tar nystę. Šiandien galiu tik dėkoti: ačiū tau, Vieš-
patie, už pakvietimą.

Šiandien per maža būtų pasakyti ačiū Dievui ir
visiems sutiktiems žmo nėms, padėjusiems dvasiš-
kai aug ti arba atlikti atsakingas parei gas. Ne ma-
žiau reikalingas ir atsi prašymo žodis. Pirmiausia
jis skirtas Dievui už tai, kad ne viskas buvo pa -
daryta, ir žmonėms, kuriuos mano elgesys galėjo
įskaudinti arba ku riuos nuvyliau, neatsiliepdamas
į jų lūkesčius. Kartais šie lūkesčiai ro dėsi nepama-
tuoti. Deja, net šalia Jė zaus buvę apaštalai ne vi-
suomet išstovėdavo savo pašaukimo aukštumoje, ir
tai vėliau apgailėdavo. Todėl ne sijaučiu nei didvy-
ris, nei šventasis, bet tik šios žemės keleivis, kuris
at kakliai ieškojo Dievo veido.

Savo ateitį pavedu maloningajai Dievo Apvaiz-
dai, o tolesne tarnyste pasirūpins popiežius Pran-
ciškus. Ma no giliausią troškimą ir paraginimą vi-
siems noriu išreikšti apaštalo Pauliaus žodžiais:
„Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai my-
lėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tar-
pusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs,
karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės
viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje”
(Rom 12, 10–12).
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Viešpats 
mano šviesa
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ko-
misija nutarė kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komi-
siją (VRK) bei kitas Lietuvos įstaigas dėl atskiros

rinkimų apygardos užsienyje gyvenantiems Lietuvos pi-
liečiams. Anot komisijos, specialiai jiems skirta apygarda
labiau įtrauktų išeivius į Lietuvos gyvenimą.

,,Mes norime pritraukti daugiau žmonių, kad balsuotų
ir rūpintųsi, kas dedasi Lietuvoje, ir turėtų balsą ne tik re-
komendacinį (...), bet ir šiek tiek daugiau įtakos turėtų
Seime”, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė JAV
gyvenantis Seimo ir PLB komisijos narys Kęstutis Eidu-
konis.

Anot jo, užsienyje gyvena apie 400 tūkst. Lietuvos pi-
liečių, bet balsuoti registruojasi tik apie 18 tūkst., iš jų
apie 12 tūkst. ateina balsuoti.

VRK duomenimis, pernai spalį balsuoti Seimo rinki-
mams buvo užsiregistravę apie 17 tūkst. išeivių, balsavo –

apie 13 tūkstančių.
Šiuo metu užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai bal-

suoja Naujamiesčio rinkimų apygardoje Vilniuje. Ji yra di-
džiausia iš visų 71 vienmandačių apygardų, turinti dau-
giau kaip 52 tūkst. rinkėjų.

Nuo antradienio Seime posėdžiavusi Seimo ir PLB ko-
misija taip pat priėmė rezoliucijas dėl pilietybės išsaugo-
jimo užsienyje gyvenanties piliečiams. Joje ragina ne
rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės, o pataisyti Pi-
lietybės įstatymą, išplečiant atskirų atvejų sąrašą.

Taip pat priimtas kreipimasis į Lietuvos valdžią su
prašymu užtikrinti lietuvių kalbos teisinę apsaugą, priimti
Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinį įstatymą, skatinti
verslą, lietuviškos kultūros puoselėjimą užsienyje pavesti
Kultūros ministerijai.

BNS

Atskira rinkimų apygarda paskatintų išeivius domėtis Lietuva ,,Draugo”
prenumeratoriai gali skaityti 
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Jau esame pripratę, kad įvairių svarbių
ir atmintinų sukakčių proga žiniask-
laida  klausia – ką veikėme ar kur bu-

vome  tam įvykiui vykstant ar ką tik įvykus.
Proga tokiam klausi mui vėl užduoti yra JAV
35-tojo prezidento John F. Kennedy  nužudy -
mo 50 metų sukaktuvės.  

Ta pasaulį sukrėtusi diena buvo 1963 m.
lapkričio 22-oji, penktadienis. Tą dieną dir-
bau Manteno psichiatri nėje ligoninėje (kaip
psichologas), esančioje apie valandą kelio į
pietus nuo Čikagos. Su kolegomis pavalgęs
leng vus pietus, nuėjau į vieną iš man priklau sančių
palatų. Tai buvo apie 150 moterų turinti palata. Su
mažo mis išimtimis, jos ligoninėje buvo už darytos
jau daug metų. Nakvodavo dviejuose miega -
muosiuose, talpinančiuo se po 75 lovas. Dienos metu
visos daugiausia laiko praleisdavo bendroje patal-
poje besisupdamos medinėse kėdėse. Aukštai ant
sienos esančioje lentynoje visą laiką buvo įjungtas
juodai-baltai rodantis televizorius. Tai buvo
jų pagrindinis ryšys su bu vusiu gyvenimu ir
pasauliu apskritai.

Atsirakinęs duris, į tą salę įėjau prieš
pirmą valandą. Už minutės pa sigirdo nie-
kada negirdėti klaikūs balsai, skausmingos
aimanos. Skubėjau žiūrėti kas ką muša ar
smaugia, bet jokių  smurtingų judesių nepa-
stebėjau. Ta siaubinga garsų agonija sklido iš
tai šen, tai ten kėdėse sėdinčių moterų. Bu-
vusios arčiausiai paklau siau, kas nutiko.
Nieko nesakydama, kūkčiodama ji pirštu
rodė į tele vizo rių, per kurį ką tik buvo pra-
nešta apie pasikėsinimą į krašto Prezidentą.
Tarsi į nuos tolius gyvenimo nurašytos mo-
terys labai žmoniškai, labai normaliai su-
reagavo į ką tik ištikusią tragediją. Tai tikrai at-
mintina aki mirka mano gyvenime.

Pasikėsinimas prieš John F. Ken nedy, gimusį
1917.05.29, įvyko 12:30 val. po pietų Dallas mieste, Te-
xas valstijoje. Tuo pačiu metu buvo sužeista Prezi-
dento žmona Jacque line ir Te xas valstijos guber-
natorius John Connally. Netrukus buvo areštuotas
Lee Harvey Oswald. Už poros dienų, įtariamąjį per-
vežant iš policijos nuovados į miesto daboklę, Jack
Ruby jį mirtinai peršovė. Visa tai bu vo perduodama
per televiziją ir radiją įvykiui tebevykstant. 

Prezidento laidotuvės vyko lapkričio 25 d., pir-

madienį. Ta proga Čikagoje nusipirkome savo pir-
mąjį te levizorių (juodai-baltą) ir nuvažia vę pas
draugus kartu žiūrė jome laidotuves. Jie televizo-
riaus dar netu rėjo. Laidotuvėse dalyvavo daugiau
nei 90 pasaulio kraštų atstovai. Po Requiem šv. Mišių
Šv. Mato katedroje kūnas buvo palaidotas Ar lington
valstybinėse kapinėse, Ar ling ton, VA.  Ne trukus
buvo sudaryta Warren ko misija, kuri dešimt mėne-

sių (1963–1964 m.) tyrė nužudymą. Komisija priėjo
išvados, kad Lee Harvey Os wald pats vienas nužudė
Prezidentą ir kad po to Jack Ruby pats vienas nu-
žudė Lee Harvey Oswald. Tos išvados sukėlė nesi -
bai giančias konspiracijos teorijas, tei giančias, kad
abu žudikai turėjo savo bendrininkų. Bu vo įtarinė-
jama So vietų Sąjunga, Ku bos vadovas Fidel Castro,
JAV CIA, bet įrodomosios me džiagos nerasta. Mano
žmona tuomet padarė savo išvadą – kad tuometinis
viceprezidentas, nekentęs savo vir ši ninko, prikišo
pirštus. Jis automa tiš kai tapo Prezidentu, tad nie-
kas net nedrįso tokio įtarimo jam primesti. Pasikė -

si nimas vėliau buvo tyrinėjamas įvai-
rių kitų komisijų, kas tik ska  tino toli -
mesnius įtarimus.

Per 50 metų daug sužinojome apie
nužudytojo Prezidento gyveni mą. Jo
žudikui, niekada teismo ne teistam, vi-
suomenės rodytas dėme sys tarsi iš-
bluko. Tačiau man priešingai – dabar
norisi apie jį ką nors daugiau suži-
noti. Štai keletas faktų. Jis gimė New
Orleans, LA, 1939 m. spalio 18 d. Būda -
mas ketvirtame skyriuje, jis surinko

103 intelektualumo taš kus, – visai vidutiniškas ro-
diklis. Augdamas jis turėjo daug sunkumų santy-
kiuose su kitais. Iki 17 metų amžiaus jis jau buvo gy -
ve nęs 22 vie tose ir lankęs 12 mokyklų. Būdamas 15
me tų amžiaus  apsiskelbė marksistu. 17-os metęs
gim naziją, įstojo į JAV marinus. Ten buvo apmoky-
tas dirbti  su radiolokatoriais ir gavo leidimą pri eiti
prie slaptos karinės  informacijos. Buvo baustas už

muštynes. Pra dėjo mokytis rusų kalbos.
Buvo pa leistas iš marinų dėl motinos svei -
katos, bet netrukus per Angliją ir Suo miją
atsirado Maskvoje. Ten no rėjo likti, bet ne-
gavęs vizos pratęsimo, suvaidino savižudy -
bę ir buvo už darytas į psichiatrinę ligoninę.
1959 m. spalio 31 d. JAV ambasadoje Mask -
voje atsižadėjo JAV pilietybės. Norėjo stu-
dijuoti Maskvos universitete, bet buvo iš -
siųs tas į Minską, kur buvo įdarbintas radi -
jo fabrike. 1961 m. susipažino su devynio-
likmete farmakologijos studente Marina ir
po šešių savaičių ją vedė. 

1962 m. gegužės 24 d. Oswald pa prašė
JAV ambasados dokumentų ir paso, kad ga-
lėtų su žmona ir naujagi miu atvykti į JAV.

Mano nustebimui, leidimas buvo duotas. Grįžo į
JAV  1962 birželio mėnesį ir  dirbo įvairius darbus,
bet niekur nepritapo. Po to dar lankėsi Kuboje ir tur-
būt Meksi koje.  Jo gyvenimas baigėsi  dvi die nas po
nuo jo šūvių pakirsto John F. Kennedy, krašte va-
dinto „Jack” Ken nedy vardu.

Iki šių dienų Prezidentas prisimenamas su pa-
garba. Po mirties jam uždegtas amžinosios ugnies
aukuras Arlington kapinėse neseniai buvo iš pa-
grindų atstatytas, kad ateities kartoms galėtų liu-
dyti ne tik apie jo tra giš ką mirtį, bet kartu duoti vil-
ties taikingam rytojui.

Ką veikėme prieš 50 metų – 1963 m.
lapkričio 22 d.?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Pirmasis lietuviškas palydovas
„LituanicaSAT-1” visiškai atitin -
ka visus NASA skrydžio saugu-

mo reika lavimus ir jau yra parengtas
skrydžiui. Tai patvirtino skrydžiui į
Tarp tautinę kosminę stotį besirengian -
ti „Nanoracks” kompanija. „Lituani -
caSAT-1” kartu su kitais cubesat tipo
pa lydovais sėkmingai integruotas į
konteinerį, iš kurio bus paleistas į
or bitą.

„Iš palydovų sudėjimo į konteine -
rį sekos matome, kad mūsų palydovas
į jį integruotas pirmasis. Paprastai pir-
masis konteineryje būna integruo tas
svarbiausias ir technologiš kai  įdo-
miausias NASA inžinieriams palydo-
vas. Tai nulėmė funkcinės ir konstruk -
cinės unikalios palydovo savybės”, –
teigia Misijos „Lituani caSAT-1” vado -
vas Vytenis Buzas. 

Pasak jo, dabar jau galime patvir -
tinti, kad „LituanicaSAT-1” taps pir-
muoju lietuvišku palydovu, apskrie ju -
siu žemės orbitą. Žemės orbitą pa ly do -
vas apskries per 1,5 val. Kartu su „Li-
tuanicaSAT-1” viename konteine ryje
yra integruotas kitas lietuvių sukur-
tas palydovas LitSat-1, taip pat kitų ša-
lių SkyCube, ArduSat-2, UAPSat-1 pa-
lydovai. 

„Džiaugiuosi, kad Nanoracks spe-
cialistai „LituanicaSAT-1” palydo vą
pa skyrė šių penkių palydovų gru pės
flagmanu. Kadangi skrisime šios pa-
lydovų grupės priekyje, ryšį su Vil -
niaus universitete įkurta žemės stoti-
mi galėsime užmegzti pirmieji”, – tei-

„LituanicaSAT-1” taps pirmuoju lietuvišku palydovu, apskriejusiu žemės orbitą
gia Misijos „LituanicaSAT-1”
tech  nikos vadovas Laurynas
Mačiu lis.

Vilniaus universiteto Mate -
mati kos ir informatikos fakulte-
to prode kanas Linas Bukauskas
teigia, kad Na noracks ir NASA
sprendimą „Li tua nicaSAT-1” leis-
ti pirmajam atlikti istorinę mi-
siją priėmė įvertinusi pa lydovo
svarbą Lietuvai ir inovacijas,
ku rios bus išbandomos šiame

pa lydove. „Jau dabar esame tech-
niškai pa siruošę užmegzti ryšį su
orbitoje skriejančiu palydovu ir
iš kosmoso ištransliuoti pirmuo -
sius lietuviškus žodžius”, – teigia
L. Bukauskas.

Pirmasis lietuviškas palydo-
vas „LituanicaSAT-1” į kosmo są
kyla gruo džio 15 d. Iš JAV Wal lops
saloje įsikūrusios raketų bazės. Į
Tarptau ti nę kosminę stotį jį ga-
bens erdvėlaivis „Cygnus”.

Apie „LituanicaSAT-1” projektą

Projekto globėja – Lietuvos Res publikos pre-
zidentė Dalia Grybaus kai tė. 

Nacionalinės kosmoso misijos media partne-
riai: LRT ir DELFI.

„LituanicaSAT-1” palydovą kuria daugiau nei 30
narių komanda, suda ryta iš įvairių sričių aukštos
kvalifi ka cijos specialistų, jaunų lietuvių moksli-
ninkų, inžinierių, fizikų, programuotojų, gyvenan-
čių ne tik Lie tuvoje, bet ir už jos ribų. Vilniaus uni-
versitetui bendradarbiaujant su VšĮ „Inovatyvūs in-
žineriniai projektai” į Žemės orbitą paleistas paly-
dovas „LituanicaSAT-1” atliks pirmuosius lietuviškus
kosmoso tyrimus, išbandys lietuvių sukurtas tech-
nologijas ir testuos alternatyvius energijos šaltinius
ekstremaliomis sąlygomis. 

Ryšį su palydovu užmegzti galės kiekvienas lie-
tuvis. Tereikia radijo sto telėje palydovui skriejant or-
bita nustatyti atitinkamus dažnius: FM Ra dijo švy-
turio dažnis: 437,275 MHz (šau kinys LY5N); FM bal-
so retransliatoriaus dažniai: į palydovą – 145,950
MHz, iš palydovo – 435,180 MHz; Sub toninis rak-
tas (CTCSS/PL) – 67 Hz. Netrukus bus paskelbta ra-
dijo ry šio užmezgimo instrukcija prade dan tie -
siems radijo mėgėjams.

daugiau informacijos:
Vytenis Buzas (misijos vadovas)

vytenis@kosmonautai.lt ir
dr. Linas Bukauskas 

(VU Mate matikos ir informatikos
fakulteto prodekanas)

linas.bukauskas@mif.vu.lt

,,LituanicaSAT-1” – parengtas skrydžiui.



rence Morton pilnai atskleidė lietu-
višką partitūros, visam laikui pakei-
tusios klasikinę Vakarų muziką, pri-
gimtį. 

2006 m., kai Čikagos simfoninis or-
kestras paprašė manęs paruošti prog-
ramą apie ,,Šventąjį pavasarį” serijai
,,Beyond the Score” (,,Kitapus natų”),
aš nusprendžiau, kad klausytojai vi-
same pasaulyje neliks abejingi Jusz-
kiewicz dainoms atliekamoms kartu su
baleto muzika. Visi galės suvokti ir
įvertinti šių ganėtinai skirtingų mu-
zikos rūšių gilų ryšį. Aš paskambinau
žinomam Čikagos muzikui Dariui Po-
likaičiui. Tai jis pasiūlė susirasti Ve-
roniką Povilionienę ir įtikinti ją įrašyti
saują tų senovinių melodijų. 

Asmeniškai niekada nebuvau su-
sitikęs su šia nuostabia dainininke. Ta-
čiau gavęs jos įrašus buvau priblokš-
tas. O kai jos puikus balsas užtvindė
Orchestra Hall erdvę, ir kai jam atsa-
kė Čikagos simfoninis orkestras, klau-
sytojai liko sužavėti. Ne mažiau suža-
vėti buvo ir orkestro muzikantai, dau-

guma kurių visiškai nenutuokė, kad
melodijos, kurias jie žinojo taip gerai
ir atlikdavo taip dažnai, savo kilme
buvo lietuviškos, nors ir iškraipytos,
sukeistos genialios Stravinskio vaiz-
duotės.

Nuo tada mūsų programa, pripil-
dyta Veronikos Povilionienės balso,
daug kartų buvo atliekama įvairių or-
kestrų, o nufilmuotą jos versiją dabar
galima nemokamai pamatyti interne-
te: http://beyondthescore.org/the-rite-
of-spring/

Įsivaizduokit mano susijaudini-
mą, kai sekmadienį, lapkričio 3 d.,
vykau į popietę gražioje Saint Ann of
the Dunes bažnyčioje su pačia Vero-
nika Povilioniene. Nors aš nesupran-
tu lietuviškai, vykau su draugais, ku-
rie galėjo išversti man jos nuostabius
pasakojimus iš savo pačios gyvenimo
ir gilios savo tautos praeities, o taip pat
platesnius apibendrinimus apie dainų
ir kultūros tąsos svarbą mums vi-
siems (nesvarbu, kokioje tautoje mūsų
šaknys). Aš sėdėjau užburtas jos kalbos
vingiavimo ir ritmo, jos nuostabios dik-
cijos ir gyvybingumo, o už lango vir-
pėjo rudeniniai lapai, spindėjo ežero
paviršius ir tolimame horizonte tarsi
sapne žibėjo Čikagos bokštai. 

Maždaug kas 10 minučių ji uždai-
nuodavo, – o padainavo ji gal tuziną dai-
nų, ir visos buvo skirtingos. Tas gilus
ir turtingas balsas, ta ,,raumeninga”,
tvirtai įsišaknijusi muzika, kuri prieš
100 metų pakerėjo Rerichą ir Stra-
vinskį, dabar ir mane tarsi galinga
banga pernešė į kitą pasaulį. 

Tai buvo popietė ir pažintis su di-
džia menininke, kurios aš niekada ne-
užmiršiu. 

(Dėkoju keturiems draugams, ku-
rių dėka aš visa tai patyriau: Dariui Po-
likaičiui, kuris supažindino mane su
Veronikos Povilionienės balsu; Dai-
nai Volodka, kuri pranešė man apie
koncertą; mano brangiai kaimynei
Vicki Matranga ir jos seseriai Rimai,
nuvežusioms mane į Šv. Onos bažnyčią
ir man vertėjavusioms.)

Gerard McBurney – britų kompo-
zitorius, aranžuotojas, rašytojas ir mo-
kytojas. Jis yra Čikagos simfoninio or-
kestro (Chicago Symphony Orchestra)
meninės programos patarėjas ir prog-
ramų serijos ,,Beyond the Score” kūry-
binis vadovas (www.beyond thesco-
re.org.)   
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Beverly Shores, IN

TELKINIAI

2013 m. lapkričio 12 d. American Museum of National  History įvyko konferencija, skirta žy-
maus anglų gamtininko, ty rinėtojo, antropologo ir biologo, zoogeografijos ir evoliu cinės bio-
logijos pradininko Alfred Russel Wallace 100-osioms mir ties metinėms paminėti. Joje pas -
kaitą skaitė lietuvių kilmės pasauli nio garso antropologė, gamtosaugi ninkė, žymiausia oran-
gutangų tyri nė toja, biologijos ir fizinės antropo  gijos daktarė, profesorė Birutė Gal dikas. Po
paskaitos garsi mokslinin kė susitiko su Princeton University veterinarijos profesore Ramune
Zin kute-Cobb (dirbusia kartu su B. Gal dikas Indonezijoje) ir Lie tuvos ge ne ra liniu konsulu New
Yorke Valdema ru Sarapinu. 

GERARD McBURNEY

1900m. Krokuvoje buvo išleistas
garsus lietuvių liaudies dai-

nų albumas Melodje ludowe litewskie.
Šį melodijų gausybės ragą surinko
nuostabus folkloristas ir kunigas Ant-
on Juszkiewicz, miręs dešimt metų
iki albumo pasirodymo. 

Po metų ar dvejų tas albumas pa-
teko į didžiojo rusų tapytojo, mistiko ir
archeologo Nikolajaus Rericho ran-
kas. Tuo metu jis buvo susižavėjęs
Lietuvos ir Latvijos liaudies kūryba ir
ne mažiau – abiejų Baltijos kraštų kal-
bų artumu sanskritui, kas piršo jam
mintį apie užmirštų protėvių šešėlius.
(Vėliau, kaip daugelis atsimena, Reri-
cho dėmesys nukrypo į įvairias seną-
sias Indijos ir ypatingai Himalajų kul-
tūras.) 

1910 m. vasarą garsus meno pro-
paguotojas (animateur) Sergejus (Ser-
ge) Diagilevas pakvietė Rerichą daly-
vauti bendrame projekte su daug ža-
dančiu jaunu Rusijos kompozitoriumi

Igoriu Stravinskiu. Stravinskis pasiūlė
nepaprastą mintį – sukurti baletą, ku-
rio pagrindas būtų senovinis aukojimo
ritualas. Diagilevas genialiai sugal-
vojo, kad Rerichas, su savo antropolo-
gijos žiniomis bei su savo tapytojo ir
scenografo talentu, būtų geriausias
jaunuolio bendraautorius.

Aptarti projekto Stravinskis ir Re-
richas susitiko Talaškine, dosnios
menų rėmėjos kunigaikštytės Teniše-
vos užmiesčio viloje. Atrodo, kad bū-
tent Talaškine Rerichas pasiūlė Stra-
vinskiui įsigilinti į lietuviškas melo-
dijas, kaip labiausiai atitinkančias jo
baleto turinį. 

Ir taip bene garsiausio pasaulyje
baleto ,,Šventasis pavasaris” (Le Sacre
du printemps), ypatingai jo pirmosios
dalies, pagrindu tapo visa eilė lietu-
viškų muzikinių motyvų, atkeliavusių
tiesiai iš Juszkiewicz kolekcijos.

Stravinskiui gyvam esant šis fak-
tas nebuvo labai plačiai žinomas. Tik
po kompozitoriaus mirties, 1971 metais,
jo draugas, amerikiečių muzikas Law-

Literatūrinis vakaras – pabendravimas su rašytoju 
WendeLL MAYo

įvyks
lapkričio  22 d., penktadienį,  7 val. vakare

dRAUGo laikraščio redakcijoje • 4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Mayo naujausia knyga ,,The Cucumber
King of Kėdainiai” buvo įvertinta Subito
Press Award for Innovative Fiction.
Šmaikštus amerikietis rašytojas knygas
rašo lietuviška tematika.

Vakaro vedančioji –
rašytoja  daiva Markelytė
(Eastern Illinois University)

Vakaronė bus vedama angliškai

Prof. B. Galdikas paskaita New Yorke

Iš kairės į dešinę: V. Sarapinas, B. Galdikas, R. Zinkutė-Cobb. R. Gedeikos nuotr.

Veroniką Povilionienę atrandant

Nuotraukoje (iš k.): LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su sūneliu, Veronika Povilionienė, Gerard McBurney, Rima
Kašubaitė Binder ir Viktorija Kašubaitė Matranga.
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APOLONIJA
STEPONAVIČIENĖ

Veronika... Šis vardas man sie-
jasi su nuostabiu laikotarpiu
Jau nimo teatre, kai teko daly-

vauti žy maus Lietuvos muzikologo,
Etno gra finio teatro Rumšiškėse įkū-
rėjo Po vilo Mataičio etnografiniame
an samblyje. Vienos repeticijos metu
at si vėrė durys ir į salę įėjo jauna,
liekna, nepaprasto grožio ir ilgio
plau kais mergina, vardu Veronika.
Man tas vardas buvo ypatingas, nes
mano mo čiutė buvo Veronika ir my -
limos herojės vardas iš A. Vie nuolio
,,Pasken duo lės”, kurią teko skaityti
nuo mo kyklos iki stoja mų jų egza-
minų į Jau nimo teatrą. Nuo tos aki-
mirkos, kai Veronika uždai navo savo
sodriu, ga lingu balsu niekur negir-
dėtą dainą, dar vienas Veronikos var-
das paliko mano gy venime svarbus ir
įsimintinas. Jos atliekamos dainos,
kaip senovinė kraičio skrynia, atsi-
vėrė ne tik man, bet ir daugeliui lie-
tuvių. Jos dėka ne vienas pažino
mūsų senolių kultūros lobius, ne vie-
nas brau kė aša rą įsiklausydamas į
mūsų žemės vargus, džiaugsmus. Tos
dai nos ža vėjo meile savo tautai, savo
istorijai, savo kultūrai. Jos jaudino
širdis ir žadino protus. Būtent to kių
žmonių dėka Lietuvos Laisvės Revo-

liucija garsėjo pasaulyje kaip unikali,
įvar dinta ,,Dainuojamąja” revoliu-
cija.

Po daugelio metų susitikome ki-
tame žemyne, Amerikoje. Prieš ma ne
stovėjo subrendusi moteris, žmo na,
motina, trumpais žilais plau kais, bet
su ta pačia nuoširdžia šypsena, iš-
mintingu žvilgsniu ir sodriu, įtai giu
balsu. Likimas pado vanojo mums
bendrą įsimintiną vakarą: Vėlinių
koncertą Čikagoje, Marquette Parko,
Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo baž -
nyčioje, kurį suruošė Lietuvos gene-
ralinis konsulatas.  

Jame dalyvavome keturiese: Ve -
ronika Povilionienė, aktorius Petras
Steponavičius, aktorė Apo lonija Ste -
ponavičienė ir vargoni nin kas Pau lius
Jankauskas. Visų širdis palietė reto
grožio dainos, ku pinos liūdesio ir vil-
ties. Pauliaus parinkta muzika, paly-
dėjusi ne tik dainas, bet ir tekstus, su-
teikė dar didesnio emocingumo va-
karo programai. Pasibaigus koncer-
tui, žmo nės džiaugėsi, kad nepraleido
to kios puikios progos nepaprastoje
aplinkoje prisiminti iškeliavusius
anapus savo artimuosius, drau gus,
pažįstamus. Visi džiau gė mės susiti-
kimu su Veronika. Visi norėjo nusi-
fotografuoti, persimesti žodeliu, pa-
linkėti geros kloties, prie ko ir mes
visi nuoširdžiai pri sijungiame.

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuviai, kurie lanko sek-
madieninę tautiečių susibū-
rimo vie tą, pavadintą „Ka-

vine”, lapkričio 10 d. turėjo retą vieš-
nią – Eglę Juod val kę, neseniai grįžu-
sią iš rudeninės vieš nagės Lietuvoje
(ten ji važiuoja du kartus per metus ir
praleidžia po maždaug du mėnesius).

Ši moteris, gimusi 1950-siais Či -
ka goje (tuoj po tėvų atvykimo į JAV),
gyvendama Amerikoje gerai įvaldė
lietuvių kalbą, jau jaunystėje pradėjo
rašyti lietuvių spaudoje, vaidino
„Ant ro kaimo” teatro kolektyve, o nuo
1976 m. dirbo „Laisvosios Euro pos”
radijuje kaip lietuvių skyriaus vedėja.

Eglė yra tarp Amerikos lietuvių
pasižymėjusio žurnalisto, visuome nės
veikėjo Antano Juodvalkio duk ra, ku-
ris, be abejo, prisidėjo prie jos nusi-
teikimo darbuotis lietuvybei.

Ji yra baigusi Čikagos universi-
tete (University of  Illinois at Chica -
go) slavistiką bakalauro laipsniu, o
vėliau P. Illinois universitete studijavo
teatro meną. Prieš tai ji baigė Či ka -
gos aukš tesniąją lituanistinę mo -
kyklą, kur gavo tvirtus lietuvių kal-
bos pagrindus.

Jos pirmasis eilėraščių rinkinys –
„Jei tu paliesi mane” išėjo 1973-siais.
1983 m. išleista antroji poezijos knyga
„Pas ką žiedas žydi”. 1996 m. Vilniuje
pasirodė jos trečiasis poezijos rinki-
nys, o dar vėliau – kitos knygos.

Tačiau iš jų daugiausia dėmesio
susilaukė 2011 m. Lietuvos gyventojų
genocido rezistencijos išleista eilė -
raščių knyga apie partizanus „Saka lai
naktį nemiega”. Tai buvo pirmasis ei-
lėraščių forma parašytas rinki nys
Lietuvoje.

Beje, apie šią knygą Eglė Juod val -
kė Cicero daugiausia kalbėjo. Nors šis
leidinys buvo išleistas 800 egz. tiražu
(kas poezijai yra gana daug), jis buvo
greitai išparduotas. Šią knygą para-
šyti autorę paskatino aplankyta pa-

roda apie Lietuvos partizanų judėjimą
„Karas po karo”, kuri buvo surengta
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimų centre Vilniuje.

Poetė sako, ši knyga yra geriausia
dovana, ką ji galinti duoti Lie tuvai,
nes ji yra skirta tam, kad žmo nės ži-
notų savo istoriją ir suvoktų, jog prie
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
prisidėjo ir partizanai. Kny gos  po-
veikį sustiprina iš partiza ninio judė-
jimo joje patalpintos nuotraukos.

Eglė Juodvalkė (kartu su Petru
Venclovu ir  aktore Olita Dautartaite)
šią knygą pristatė Punsko lietuviams,
o taip pat ir įvairiuose Lietuvos mies-
tuose suruoštuose renginiuose. Pas -
va lio gimnazijoje surengtame prista -
tyme dalyvavo ir buvęs čikagietis, jau
9 metai gyvenantis Lietuvoje, Leonas
Narbutis.

Autorė iš šios knygos paskaitė ke -
letą eilėraščių, o klausytojai Eglei tu-
rėjo nemažai klausimų. Taip pat vieš -
nia papasakojo apie Lietuvoje maty-
tus įdomius filmus.

Baigiant renginį viešniai padė-
kojo JAV LB Cicero apylinkės
pirminin kė Birutė Zalatorienė.

Atmintinas vakaras 
su Veronika

Vėlinėms skirto vakaro akimirkos. Agnės Vertelkaitės nuotr.

Poetė Eglė Juodvalkė Cicero 
lietuvių kavinėje papasakojo

apie savo veiklą Lietuvoje

Vytautas Zalatorius ir autorė Eglė Juodvalkė. Jono Kuprio nuotr.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

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

www.draugofondas.org



Š. m. lapkričio 2 d. New York Marijos Pečkauskaitės ateitininkų kuo-
pos nariai kartu su Apreiškimo parapijos parapijiečiais paminėjo Vėlines
ypatingomis pamaldomis – Taize giesmių ir skaitinių vakaru. Tamsioje
bažnyčioje, apšviestoje vien žvakutėmis, buvo prisiminti į amžinybę iške-
liavę artimieji. Paprastos Taize giesmės su vis besikartojančiais žodžiais
sutelkė visus maldon. 

Prasmingą vakarą suorganizavo nedidelis, bet veiklus komitetas: Al-
girdas Lukoševičius paruošė bažnyčią pamaldoms, Milda Palubinkskaitė –
programą, broliai Adris ir Loris Jautakai grojo  klavišiniu instrumentu
bei fleita, Jūratė Žukauskienė  parinko giesmes, o Patricia Sidienė visus po
pamaldų pavaišino parapijos kavinėje.

2014 liepos 12-13 d.
šaukiamas Ateitininkų

kongresas Vilniuje
VII Ateitininkų  federacijos kongresas, skirtas paminėti

ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje
25-ąsias metines. 

ŠAAT patvirtino šiuos asmenis atstovauti Š. Amerikos ateitininkams Atei -
tininkų Federacijos taryboje: dr. Petras V. Kisielius, dr. Remigijus Satkauskas,
Danguolė Kuolienė ir dr. Tomas Girnius. Vokietijoje gyvenančių ateitininkų
ats tove pakviesta Gitana Bielskytė. AF taryba yra bendras visų pasaulio atei-
tininkų patariamasis strateginis vienetas. Taryba sudaroma iš suvažiavime ar
kongrese išrinktų Lietuvos ateitininkų bei išeivijos deleguotų atstovų.

Moksleivių ateitininkų są jungos Centro valdyba ruo šia Ateiti nin kų
pasaulė žiū ros Žiemos kursus, š. m. gruodžio 26 d. iki 2014 m. sausio 1 d.
Ame rikos lietuvių Romos katalikų federacijos sto vyk la vietėje Dai navoje.

Į kursus kviečiami moksleiviai, lan kan tys gimnazijos 9–12 skyrius ir
norintys praleisti savaitę ateitinin kiš koje dvasioje kartu su kitais jaunais
lietuviais katali kais. Tai proga kartu pamąstyti ir pasi da linti mintimis
apie gyvenimą ir idea lus, pasiklausyti pas kaitų, susikaupti, o lais va laikiu
links mai pabendrauti. Apie praė ju sių  metų kursus galima rasti nuotrau -
kų ir apra šymą inter nete:  mesmas.org.  Netrukus bus paskelbta regist-
racija.

MAS Žiemos kursai
Visi moksleiviai kviečiami – tai gera proga susipažinti su ateitininkų organizacija.

NY Marijos Pečkauskaitės kuopa

Paminėjo Vėlines
Taize giesmių vakaru

New York Marijos Pečkauskaitės ateitininkų kuopos jaunieji nariai  po Vėlinių pamaldų. Iš k.: Aušra ir Ona Pranevičiūtės, Greta Nemickaitė, Nida Chacar-Palubinskaitė, Elizabeth
ir Olivia Žukauskaitės, Arijana ir Jonas Lukoševičiai, Linas ir Rimas Chacar-Palubinskai, Loris ir Adris Jautakai.

New York Marijos Pečkauskaitės ateitininkų kuopos nariai apie Apreiškimo parapijos al-
torių smaigsto uždegtas žvakutes – vaizdas daug kam  priminė Vėlinių vakarą Lietuvoje. 

Paskirti JAV atstovai į 
Ateitininkų Federacijos tarybą

Parama JAV rytinia me pa   kraš tyje
gyvenan tiems moksleiviams

Boston ateitininkai, norėdami pas ka tin ti JAV rytinio pakraščio gim -
nazistus dalyvauti MAS Žiemos kur suose, suteiks finansinę paramą tiems, ku-
rie gyvena New England valstijose ir norėtų šiuose kur suose dalyvauti. Susi-
domėję moks leiviai  kviečiami kreiptis į  vieną iš  šių ateitininkų: 

Mirgą Girniuvienę  mgirnius@hotmail.com
Andrių  Kazlauską  andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių  tomasgirnius@gmail.com

Korp! Giedros
šventė
Korp! Giedros šventė sekma-
dienį, lapkričio 24 d. prasidės
9 val. ryto šv. Mišiomis Pal. J.
Matulaičio misijoje, Lemonte, IL. Po Mišių,10:30 val. r. Ateitininkų namuose 1380
Castlewood Dr, Lemont, IL – naujų narių pakėlimas į tikrąsias nares, muzikinė prog-
rama ir vaišės.  Bus prisaikdintos net 23 naujos giedrininkės!  Visi kviečiami – ypa -
tin gai įvairių korporacijų nariai – pasidžiaugti švente. 

Senoji giedrininkių vėliava

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
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VYTIS DUNČIA

Aš mokausi V. Krėvės lituanisti nėje mokyk-
loje. Mane mokytoja pa skyrė laikinu, rudens
laikotarpio, ko respondentu. Taigi, aš noriu

papasa koti, kas įdomaus vyksta mūsų mo kykloje ir
lietuvių bendruomenėje Philadelphijos apylinkėje.  

Pirmiausia papasakosiu mokyklos naujienas.
Mokykloje mes mokomės lietuviškai kalbėt, rašyt,
su sipažįstame su Lietuvos istorija, moko mės dai-
nuot, šokt… Ne tik mokomės, bet surandame laiko ir
linksmybėms.  Vaikai neįsivaizduoja rudens  be
vaikų šventės – Halloweeno.  Mūsų Halloweenas
įvyko spalio 23 dieną.  V. Krė vės mokyklėlę aplankė
įvairiausi veikėjai: bitutė, vėžliukas, kariai, grei -
 tosios pagalbos darbuotojas, prin cesės ir fėjos. Hal-
loweeno tradiciją „trick or treat” mes pavertėme į lie -
tuvišką – „pokštas ar saldumynai”. Vai kai, atėję į
draugų klases, prisista tė kas jie yra, krėtė visokius
pokštus arba dalinosi saldainiukais. 

Bostone vyko mokytojų kon fe ren  cija.  Papra-
šiau mokyklos vedėjos Irinos Brusokienės papasa-
koti savo įspūdžius:

„Šiais metais V. Krėvės litua nis tinės mokyklos

mokytojos labai en tuziastingai nusiteikusios tobu-
lintis ir mokytis idėjų iš kitų kaimyninių mokyklų.
Didžioji mokyklos mokytojų dalis susiorganizavo ir
spalio 20-tą dieną nulėkė į Bostone vykstančią lie -
tuviškų mokyklų konferenciją. Mokytojos ne tik tu-
rėjo progos iš girsti idėjas iš seniai dirbančių mo -
kytojų, tokių kaip Daiva Navickienė (JAV LB švie-
timo tarybos pirminin kė). Mirga Girniuvienė ir Gai -
la Nar kevičienė (Bostono mokyklos direktorė), bet
taip pat ir pasidalinti savo patirtimi ir sėkmingų pa-
mokų idė jomis su kitų mokyklų (Kudirkos mokyk-
los, Elizabeth, NJ, ‘Lietuvėlė’ Jackson, NJ, Kazickie-
nės mokyklos, Long Island, NY, Connecticut mo-
kyklėlė ir Bostono, MA) mokytojomis. Neila Baumi-
lienė pristatė projektą, kuris padės visoms mokyk-
loms da lin tis savo medžiaga internetinėje erdvėje ir

kokios dar gali iš to išeiti ateities perspektyvos. Vi-
sos konferen cijos dalyvės buvo pavaišintos skaniais
cepelinais.”

Atrodo, kad po šios konferencijos mes turėsime
dar įvairesnes ir įdo mesnes pamokas.

Nors Kalėdos dar labai toli, bet Mariui Vilimai-
čiui pakvietus išpil dyti nors kelių Lietuvos vaikų
svajones, V. Krėvės mokyklos mokiniai, su savo tėvų
pagalba, paruošė kalėdinių dovanų siuntą į Lietuvą.
Man smagu žinoti, kad mūsų dovanos pra džiugins ir
padės vargingiau gyve nan tiems Lietuvos vaikams.

Šį savaitgalį mokykla „Lietuvė lė” kviečia kai-
mynines mokyklas kar tu padainuoti, pasilinksminti
ir paremti vargstančius vaikus Lietuvo je. V. Krėvės
mokyklos mokinukai, vadovaujami Jorūnės Balčiū-
nienės, ruošiasi iš širdies būsimam pasirodymui.

Kalėdų senis į Philadelphiją pla nuoja atvykti
tik už mėnesio, bet mes jau gavome vaidmenis ir
pra dedame įsijausti į savo charakterius. Kokį vai di -
ni mą mes ruošiame – aš negaliu išduoti paslapties.
Bet galiu pasakyti, kad Philadelphijoje per Kalėdas
V. Krėvės mokyklėlėje bus daug grybų.

Mokinukų gyvenimas Philadel phi joje yra neat-
skiriamai susijęs su visos bendruomenės gyvenimu.

To dėl trumpai papasakosiu, ko-
kiuose bendruomenės rengi -
niuo se man teko dalyvauti.

Spalio mėnesį  Philadelphi-
jos „Lais vės” choras pakvietė vi-
sus mu zikos mėgėjus į jubilieji -
nį koncer tą. Koncertas buvo pa-
vadintas „Min tis, žodis, dai na”.
Choristai labai gra žiai dainavo
lietuviškas ir angliškas dai nas.
Po koncerto visi, kartu su dai nų
atlikėjais, pasivaišinome ir pa si -
džiau gėme, kad Philadelphijoje
dar yra nemažai lietuvišką dai -
ną mėgs tančių dainininkų.

Lapkričio pirmą savaitgalį
(kiek vienais metais tuo pačiu
metu), įvyko garsioji, 36-oji Phi-
ladelphijos Lietu vių Bendruo-
menės mugė Lietuvių namuose.
Philadelphijos Lietuvių namai
yra neatskiriama JAV lietuvių

is torijos dalis. Šiuose namuose yra kelios salės, kul-
tūros centras, o puoš nios sienos prisimena prieš dau-
gelį metų čia kalbėjusį dr. Basanavičių.  Jeigu jus do-
mina JAV lie tuvių istorija, tai kitais metais atvyki -
te į mugę.  

Man labai patinka dalyvauti mu gėje. Mugėje
verslininkai pardavinėja savo gaminius. Mugės sve-
čiai ap žiūrinėja prekes ir pradeda kalėdinį apsipirki -
mą.  Tuo pačiu metu jie gali klausytis muzikos, ska-
niai pavalgyti ir pasikalbėti su draugais. Mano pa -
reigos mugėje yra pardavinėti bulvi nius blynus. Par-
davinėjant blynus, aš įsivaizduoju save verslinin ku,
kuris parduoda blynus, kad Lietuvių namai galėtų iš-
silaikyti.

Bet labiausiai man patinka mu gėje groti su altu
kaimo kapeloje „Varpelis”. „Varpelio” kapelos vedė -
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Jaunesnieji mokiniai su dovanomis Lietuvos vaikams. 
Tautvilės Kazakevičiūtės nuotr.

Vadovė Violeta Kundrotienė ir jos ansamblis ,,Spindulėlis”.
Jono Dunčios nuotr.

Vadovė Lynne Cox su kaimo kapela ,,Varpelis” atidaro mugę Philadelphijos Lie-
tuvių namuose.                                                                                     Jono Dunčios nuotr. 

Vytis Dunčia groja altu Philadelphijos Lietuvių namų mu-
gėje.                                                                 Jono Dunčios nuotr.

Ruduo Philadelphijoje
ja Lynn Cox leidžia man pagroti su jais kelias lietu-
viškas dainas.  Groti lietuviškas dainas kartu su 10
la biausiai patyrusių muzikantų yra fantastiš kas
jausmas. Taip pat man teko gar bė pagroti su New
Jersey jaunųjų muzi kantų grupe „Spindulėlis”.
„Spin  du lė lio” vadovė Violeta Kun dro tienė pakvietė
mane pagroti su jos vado vaujama muzikantų grupe
„Že mė Lietuvos”. Man patiko groti su „Spin dulėlio”
muzikantais, nes jie groja autentiškais lietuvių liau-
dies instrumentais, kurių niekur kitur ne gali gir-
dėti. Labai smagu matyti, kai žmonėms patinka
mūsų grojimas.

Pasibaigus mugės pirmai dienai, buvome pa-
kviesti pasiklausyti profesionalaus dainininko iš
Lietuvos Ro mo Dambrausko koncerto. Nors daugu -
ma žiūrovų buvo nuvargę po die nos darbų, bet nuo-
stabi muzika pa dėjo jiems surasti energijos links -
miems šokiams. 

Lapkričio 10 dieną mūsų Šv. An driejaus parapiją
ir mokyklėlę ap lankė Lietuvos kultūros ministras
Šarūnas Birutis, ambasadorius Žygi mantas Pavilio-
nis, konsulas Valde ma ras Sarapinas ir kiti konsulato
darbuotojai. Man labai patiko, kad Lie tuvos valdžios
žmonės dalyvavo lietuviškose Mišiose.  Jų dalyvavi-
mas Mišiose parodė, kad mes visi esame viena lie -
tuviš ka šeima ir kad mes visi turime tą patį tikslą –
rūpintis savo tautiškumo išlaikymu.

Lapkričio 10 dieną aplankiau Phi ladelphijos
Convention Center, kuriame 23 menininkai iš Lietu-
vos su ruošė taikomojo meno parodą. Buvo labai įdo -
mu susipažinti su įvairiomis meno rūšimis. Dauge-
lis vyresniųjų žmonių negalėjo atsistebėti, matydami
Philadelphijoje po vienu stogu tiek daug menininkų
iš Lietuvos.  Tikiuosi, kad Philadelphijos apy lin kėje
nebeliks nė vieno amerikiečio, kuris nebus girdėjęs
apie Lietuvą ir jos talentingus menininkus.

Rudenį ūkininkai džiaugiasi gausiu derliumi.
Mes, Philadelphijos lie tuviai, džiaugiamės gausiais
ren gi niais mūsų apylinkėje. Aš visų rengi nių ir įvy-
kių negalėjau aprašyti, nes ne visus pats aplankiau,
bet iš apra šymo jūs galite susidaryti įspūdį, kad mes
Philadelphijoje tikrai nenuobo džiaujame.

Vytis Dunčia – Vinco Krėvės Li tuanistinės mo-
kyklos mokinys. Naujienas papasakoti Vyčiui padėjo
mama Vitalija Dunčienė.
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ALTL – pirmoji čempionų pergalė

Čikagos lietuviai stalo tenisininkai 
pradėjo jubiliejinį sezoną

Lietuvio D. Zubraus įvartis 
išplėšė pergalę „Devils” komandai

ČLKL sukrėtė žaidėjų muštynės

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lapkričio 10 d. Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) čempio-
nate sužaistos penkerios rung-

tynės. Jose eilines pergales iškovojo
pirmaujančios komandos, o ČLKL
čempionų titulą ginantys „Compass-
Kunigaikš čių” krepšininkai pralaimė -
jo penktas rungtynes iš eilės ir nuo
čem  pio nato pradžios neapleidžia pas -
kuti nės turnyrinės lentelės vietos.

Dar vieną skaudų pralaimėjimą
„Compass-Kunigaikščių” krepši nin -
kai patyrė rungtyniaudami su šio se -
zono „atradimu” – „Švyturio” ko man -
da. Įveikusi šešiese rungtyniavusius
var žovus rezultatu 76:69 ji neuž leido
ČLKL komandų viršūnės ir tur ny ri -
nėje lentelėje toliau žengia pir ma.

„Švyturiui” daugiausiai taškų pel -
nė Michael Randick – 22, Andrius Ši-
mulis – 15, o stebėtinai gerai dėl ka -
muo lių kovojęs Julius Staišiūnas su-
griebė net 27 kamuolius.

„Kunigaikščių” komandoje pasi -
žymėjo abu juodaodžiai šios ekipos
legionieriai: Rico Hill pelnė 30 taškų,
Anthony Simmons – 21.

Savo nepralaimėtų rungtynių se -
riją praėjusį sekmadienį pratęsė „M
Brothers” komanda. Čempionato de -
biu tantai rezultatu 99:40 sutriuškino
„Žalgiris-35” komandą.

Septintą pergalę iškovojusiems
ČLKL debiutantams 25 taškus pelnė
stabiliai ir užtikrintai rungtyniaujan -
tis Tomas Rekštys, 24 taškus pelnė ko-
mandos legionierius Cooper Land, 19 –
Lukas Žebrauskas, 15 – Simas Norkus.
Varžovų komandai didžiąją dalį taškų
– 24 surinko ČLKL vadovas Aurimas
Matulevičius.

Žalgiriečiai pergalės skonio ne -
pa juto ir rungtyniaudami su „Lieta -
vos” penketuku, kuriems nusileido
re  zultatu 45:56. Šiose rungtynėse nu -
galėtojams 19 taškų pelnė Antanas
Rauchas, o „Žalgiris-35” komandai vėl
pusę taškų – 22 pelnė A. Matule vičius.

Triskart ČLKL čempionė „Radvi -
liškio” komanda nesunkiai, rezultatu
61:47 įveikė Panevėžio „Lietkabelio”
krepšininkus. 

Nugalėtojams Pat Morris pelnė
15 taškų, Giedrius Jucys – 10, o „Liet -
kabelio” gretose pasižymėjo 13 taškų
pel nęs Laurynas Giniotis, po 11 įmetė
Gvidas Drungilas ir Karolis Kozys.

Penktą pergalę šeštose ČLKL čem-
pionato rungtynėse iškovojo ko vingai
šiame sezone rungtyniaujanti „Atleto”
komanda. Šįkart ji niekam neleido
suabejoti savo sėkme: „Atle tas” rezul-
tatu 73:47 nugalėjo „Stumb ro” ko-
mandą.

„Atletui” Kąstytis Normantas pel-
nė 22 taškus, Vaidotas Lydeka – 15, o
„Stumbro” komandai po 10 taškų pel-
nė Dalius Marčiukaitis ir Algirdas
Za malaitis.

Įsikarščiavę žaidėjai
paleido kumščius

Šias rungtynes gerokai apkartino
rungtynių pabaigoje įvykęs itin ne-
malonus aikštelėje epizodas, pa -
ženklintas atviromis krepšininkų
mušty nėmis. Iki rungtynių pabaigos li-
kus žaisti 3 min. jas išprovokavo agres -
yviai ir priekabiai šiose rungty nėse
rungtyniavęs „Stumbro” vidurio puolė -
jas Sigitas Kazlauskas (jo sąskaitoje –

5 taškai ir 8 atkovoti ka muoliai). Iki
rungtynių pabaigos li kus žaisti 3 min.
jis itin grubiai ban dė sustabdyti link
varžovų krepšio besiveržiantį Vaidotą
Lydeką.

Užvirus aistroms aikštelėje, mi nė -
ti krepšininkai į darbą paleido kumš -
čius. Į S. Kazlausko ir V. Lyde kos gin-
čą įsiterpė ir dar du savo ko mandos
drau go ginti suskubę „Atle to” žaidėjai
– Ramūnas Žemaitis ir Laurynas Ino-
kaitis. Kilus masinėms muštynėms
teisėjui nieko kito neliko, kaip nu -
trauk ti rungtynes, esant akivaizdžiai
„Atleto” komandos persva rai.

Įvertinęs šį ne ma lonų atvejį, ČLKL
direktorius Aurimas Matulevi čius

priėmė spren dimą visus keturis „mu-
šeikas” nu bausti po 50 dolerių bauda,
be to, muš tynes išprovokavęs S.
Kazlaus kas suspenduotas dvejoms, o
kiti trys – „Atleto” žaidėjai, atlikdami
nuo bau dą turės praleisti po vienerias
I etapo rungtynes.

„Per 10 ČLKL sezonų, krepšinio
aikštelėje tai pirmas toks nemalonus
epizodas, kai krepšininkai santykius
nutarė aiškintis ne žaisdami krepši nį,
o sukeldami muštynes. ČLKL nie kada
netoleruos tokių krepšinio ne -
puošiančių epizodų. Visi prasižengę
krepšininkai turės atsakyti už savo
veiksmus ir neliks nenubausti”, – ti-
kino A. Matulevičius.

Kito rato rungtynes komandos žais
lapkričio 23–24 dienomis. Tuomet bus
sužaista net 11 ČLKL rungtynių. Krep-
šininkai rungtyniauja Pasaulio lietuvių
centre Lemonte. Įėjimas – nemokamas! 

ČLKL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, pergalės,

pralaimėjimai):

1. „Švyturys”  7 1
2. „M Brothers” 7 0
3. „Lituanica”  6 1
4. „Atletas”                5 1
5. „Jaunimas” 4 8
6. „Radviliškis” 4 1
7. „Prima-Lituanica” 3 9
8. „Žemaitija” 3 4
9. „Stumbras” 3 4
10. „Lietava 3 4
11. „Žalgiris-35” 2 6
12. „Lietkabelis”   2 5
13. „Kunigaikščiai” 0 5

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lapkričio 10 d. Amerikos lietuvių
tinklinio lygos (ALTL) čempio -
nate sužaistos dvejos trečiojo

rato rungtynės. Ir toliau nesustabdo-
mai rungtyniauja šio, 8-ojo ALTL se-
zono atradimas – „Panevėžio” koman -
da. Trečią ją pergalę iš eilės vienval-
džiai čem pio nato lyderiai iškovojo
žais dami su „Pilėnų” komanda. Ant-
roje vietoje žengiančius varžovus pa-
nevėžiečiai nugalėjo rezultatu 2:1
(25:19, 19:25, 25:19) ir įsitvirtino pirmoje
turnyri nės lentelės vietoje.

Po dviejų nelauktų pralaimėjimų
čempionato pradžioje, pirmąją perga-
lę šio sezono varžybose iškovojo pra ėju -
sio sezono ALTL čempionai „Atlantic
Express” tinklininkai. Jie rezultatu 3:0
įveikė „Gubernijos” komandą ir iš pa-

skutinės turnyrinės lentelės vietos
šoktelėjo į trečiąją.

IV turo rungtynes ALTL koman-
dos žais lapkričio 24 d. (sekmadienį).
Praleisto rato rungtynes sužais „Smū -
gio” ir „Šiaulių” komandos, be to,
vyks dar trys rungtynės. Kvie čiame
tinklinio gerbėjus atvykti stebėti tink-
linio dvikovų. PLC salėje Lemonte
vyksiančių rungtynių pra džia – 5 val.
p. p. 

Turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, rungtynės, taškai):

1. „Panevėžys” 3 8
2. „Pilėnai” 3 4
3. „Atlantic Express” 3 4
4. „Šiauliai” 2 3
5. „Gubernija” 3 3
6. „Smūgis” 2 2

Parengė Dainius Ruževičius

„Atleto” ir „Stumbro” komandų rungtynėse
įsiplieskusios aistros peraugo į muštynes. 

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Čikagos lietuvių stalo teniso lyga
(ČLSTL) lapkričio 14 d. pradėjo
jubi liejinio, penktojo sezono

var žybas. 18-ajame ČLSTL turnyre
rungtyniauti prie stalo teniso stalų
užsiregistravo rekordinis žaidėjų bū-
rys – net 28 šios dinamiškos sporto ša-
kos stalo te ni si ninkai kovos dėl 5-ojo
ČLSTL sezono apdovanojimų. 

Kartu su sportininkais vyrais
ČLSTL varžybas pradėjo ir vienintelė
moteris – nuolatinė šių varžybų da -
lyvė Raimonda Šimkonienė. Ji, kaip ir
kiti sportininkai, su savo varžovais
tarpusavyje susitiks po kartą, po to
sta lo teniso turnyro dalyviai pasida-
lins į dvi grupes: pajėgiausioje „A”
grupėje rungtyniaus 8 geriausius re-
zultatus po pirmojo etapo varžybų pa-
rodę sportininkai, o „B” grupėje – visi
likusieji stalo tenisininkai.

ČLSTL varžybos vyksta ketvirta-
dieniais (nuo 7 iki 9 val. vakaro) Pa -
saulio lietuvių centre Lemonte. Kvie -
čiame visus norinčius prisijungti prie
šaunaus ČLSTL būrio žaidėjų! Tel e -
fonas pasiteirauti: 847-890-2194 (To-
mas).

Trečią įvartį 18-ose
Šiaurės Ame ri kos
Nacionalinės ledo

ritulio lygos (NHL) regu -
liariojo sezono rung ty -
nėse pelnė Dainius Zub -
rus, o lietuvio atsto vau -
jamas New Jersey „De-
vils” (17 tšk.) klubas iš-
kovojo šeštą pergalę. 

Vienuoliktą vietą
Rytų konferencijoje už-
imanti „Devils” ekipa
lapkri čio 12 d. svečiuose
18,000 žiūrovų akivaiz-
doje 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) pri-
vertė pasiduoti aštunto -
jo je vietoje Ry tuose esan -
 čius bei devintą nesėkmę
per 18 mačų patyrusius
New Yorko „Ran gers” (18 taškų) ledo
ritulinin kus. 

Lietuvis, patekęs tarp trijų ge riau -
sių rungtynių žaidėjų, šiame žai dime
tapo pergalingo įvarčio autoriumi, pa-
sižymėjęs trečiojo kėlinio (57:05) pabai -
goje. 

Antrasis puolėjo, išvengusio bau -
dų minučių, smūgis į arenos šeimi nin -
kų vartus nebuvo taiklus. Be to, per 19

su puse minučių (19:24) jis blokavo du
varžovų metimus. 

Iš viso D. Zubraus sąskaitoje per 18
reguliariojo sezono rungtynių – 3 įvar-
čiai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 12
baudos minučių. 

Likusius du įvarčius svečiams pel-
nė Ryan Carter (26:37 ir 39:13), o 41-erių
metų „Devils” vartininkas Mar tin Bro-
deur atrėmė 33 varžovų smūgius. 

D. Zubrus tapo pergalingo įvarčio autoriumi.
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LIETUVA IR PASAULIS

Naujas lietuviškas filmas apie partizanus

Sankcijos gali pakenkti deryboms su Iranu

Popiežiaus antra enciklika bus apie ekologiją

Vilnius (Bernardinai.lt) – Krei -
pimąsi dėl Pranciškonų (konventualų)
vienuolyno ansamblio pastatų Vil-
niuje grąžinimo religinei bendruo-
menei pasirašė daugiau nei 6,000 Lie-
tuvos piliečių. Lapkričio 7 d. doku-
mentas su parašais buvo įteiktas Lie-
tuvos Ministrui Pirmininkui Algirdui
Butkevičiui. Piliečiai at kreipia dė-
mesį į įsisenėjusią problemą, susiju-
sią su nuosavybės teisės atkūrimu į
Pranciškonų vienuolyno pastatus ir
grąžinimu jų istoriniam valdytojui
bei savininkui – Pran ciškonų ordino
vienuolynui. Pastatų grąžinimo vie-
nuolynui klausimas tęsiasi jau nuo
1992 m., kai Vyriausybė pripažino, jog
pastatai turi priklausyti vienuolynui.
Teismų sprendimų, palankių vienuo-
lynui, taip pat pačios Vyriausybės

ankstesnių veiksmų nepakako, kad
Lietuvos Respublika imtųsi veiksmų
pastatams grąžinti. Iki pat šiol spren-
dimo priėmimas šiuo klausimu yra
įvairiais būdais vilkinimas, nors vie-
nuolynas ir tikintieji ne kartą krei-
pėsi į Ūkio ministeriją ir į Vyriausy-
bės vadovą. Pastaruoju metu įvairiose
žiniasklaidos prie monėse, ypač „Lie-
tuvos ryto” laik raštyje, pasirodė vie-
nuolyną šmei žiantys straipsniai, ku-
riuose vie nuolynas įvardijamas kaip
„6 lenkų vienuoliai, taip ir neišmokę
lietuviškai”, kad vienuolynas nėra
„gyvybingas ir perspektyvus”. Pilie-
čiai prašo Vyriausybės vadovą imtis
visų priemonių kuo greičiau išspręsti
pastatų grąžinimo vie nuolynui klau-
simą.

Kreipimasis dėl Pranciškonų 
vienuolyno grąžinimo

D. Britanijoje išleista lietuvių literatūros 
antologija

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po -
pie žiaus Pranciškus sukvietė eks-
pertų grupę padėti parengti tekstą,
skirtą aplinkos apsaugai, kuris užims
didelę antrosios jo enciklikos dalį. Bū-
simoji enciklika bus skirta ne tik
skurdo temai, tačiau atsigręš į gamtą.
Labiau už viską popiežius Pranciškus
susirūpinęs vandens apsauga. Apie jis
kalbėjo savo draugui Gustavo Vera,
Argentinos žmogaus teisių aktyvis-

tui. Jis sakė: „nesistebėčiau, jei kitas
karas kiltų dėl vandens išteklių” ir
priminė katastrofišką padėtį, kurią
kenčia Afrikos žemynas. Aplinko sau -
gi  n in kai viliasi, kad popiežiaus palai-
kymas bus labai reikšmingas siekiant
gerinti aplinkos apsaugos situaciją,
kadangi nemažai atliktų apklausų
rodo, jog Pranciškus  yra vienas įta-
kingiausių žmonių pasaulyje. 

Vilnius (ELTA) – Moks li nin kams
bus lengviau siekti karjeros aukš-
tumų. Europos Sąjunga skatins verslo
ir mokslo partnerystę, mokslinius ty-
rimus ir eksperimentinę plėtrą, tyrėjų
įsidarbinimą šiuolai kinėse įmonėse,
o jaunuolius – rinktis mokslininko
profesiją. Lietuvos mokslų akademi-
jos (LMA) prezidento prof. Valdemaro
Razumo teigimu, 2010–2011 m. moks-
lininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo 9
proc. Kaip tikina profesorius, padėtis,
į ją nereaguojant, turėtų dar pablo-
gėti, mat į mokslo sritį ateina daug

mažiau jaunųjų mokslininkų. Ir nors
tokios linkmės pastebimos ir visoje
Europoje, Lietuvoje duomenys daug
grėsmingiau atrodo: mokslininkų ir
tyrėjų mažėja dideliais tempais. Ši ir
kitos aktualijos, susijusios su moksli-
ninkų karjera bei naujausiomis ty-
rėjų skatinimo priemonėmis Europos
Sąjungoje, gvildenamos svarbiau-
siame šių metų LMA renginyje – tarp-
tautinėje konferencijoje „Investuo-
kime į tyrėjus”, kuri vyksta lapkričio
14–15 dienomis.  

Lietuvos mokslininkams – naujienos iš ES 

Steigiama M. Lukšienės premija  

Vilnius (BNS) – Švietimo ir
mokslo ministerija, įprasmindama dr.
Meilės Lukšienės mokslinę ir visuo-
meninę veiklą, steigia M. Lukšienės
premiją mokslininkams, aukštųjų mo-
kyklų dėstytojams už ryškiausius
edukologijos, kultū rologijos ir litua-
nistikos mokslo darbus, taip pat už
reikšmingą viso gyvenimo mokslinę
veiklą. Premija siekiama  įvertinti
Lietuvoje vykdytus ir vykdomus dr.

M. Lukšienės mokslinio palikimo,
mokslininkės iškeltus esminius Lie-
tuvos kultūros ir švietimo orientaci-
jos klausimus. Premijos dydis – 120
BSI (bazinės socialinės išmokos dy-
džių). Ji bus skiriama kas ketveri me-
tai. Kandidatūras premijai gali siūlyti
aukštųjų mokyklų senatai, akade -
minės tarybos, mokslinių tyrimų ins-
titutų mokslo tarybos, mokslininkų
asociacijos.

Londonas (ELTA) – Devy ni o li kos
lietuvių rašytojų kūryba pri statoma
Jungtinėje Karalystėje išleidžiamoje
lietuvių literatūros antologijoje.
Knyga bus pristatyta lapkričio 18 d.
Europos namuose Londone. Kelerius
metus rengtos antologijos „The Deda-
lus book of  Lithuania literature”
(„Dedalus” Lietuvos literatūros
knyga) sudarytojas – Almantas Sama-
lavičius, ją išleido Didžiosios Britani-
jos leidykla „Dedalus Limited”. Kny-
goje prista toma tiek klasikinė šalies
literatūra – Jono Biliūno, Vinco Krė-
vės, Jurgio Savickio kūryba, tiek ir
šiuolaikiniai autoriai. 250 puslapių
antologijoje daugiausia pateikiami
prozos kūri niai – apsakymai ir esė,
taip pat dviejų romanų Jurgio Kun-
čino „Tūlos” ir Sigito Parulskio „Mur-
mančios sienos” skyriai. Tekstus į
anglų kalbą vertė septyni vertėjai.
Antologija pradedama išsamia jos su-
darytojo A. Samalavičiaus įžanga, ku-
ria siekiama įvesti Vakarų skaitytoją
į pastarojo šimtmečio Lietuvos tik-
rovę, įvardinti esminius istorinius lū-

žius, fizines ir moralines okupacijos
pasekmes, nepriklausomybės siekį.
Knyga bus platinama Jungtinėje Ka-
ralystėje, JAV, Kanadoje ir Australi-
joje, ją galima įsigyti internetu, o ar-
timiausiu metu leidėjas ketina išleisti
ir elektroninę šios knygos versiją. 

Briuselis (BNS) – Europos Są -
jungos (ES) stebėtojų misija dėl įka-
lintos Ukrainos buvusios premjerės
Julijos Tymošenko likimo pratęsta iki
ES Rytų partnerystės susitikimo, ku-
ris lapkričio 28–29 d. vyks Vilniuje.
Europos Parlamentas (EP) lapkričio
13 d. nusprendė pratęsti misiją, kuriai
vadovauja buvęs Lenkijos preziden-
tas Aleksander Kwasniewski ir buvęs
EP pirmininkas Pat Cox po to, kai Uk-
rainos parlamentui nepavyko priimti
įstatymo, kuris leistų J. Tymošenko
išvykti gydytis į Vokietiją. A. Kwas-
niewski ir P. Cox kitą savaitę vėl vyks
į Ukrainą ir bandys rasti kompromisą
prieš Rytų partnerystės susitikimą
Vilniuje. Ukrainos parlamentas įsta-
tymą dėl J. Tymošenko vėl svarstys
lapkričio 19 d. ES stebėtojų misijos va-

dovai mano, kad dar yra 50 proc. tiki-
mybė, jog įstatymas galiausiai bus
priimtas. A. Kwasniewski Kijeve per-
spėjo Ukrainą, kad lapkričio 19 d. yra
galutinis terminas išspręsti J. Tymo -
šenko klausimą. JAV vyriausybės at-
stovė Europos reikalams ragina Rytų
Europą pamiršti senas nuoskaudas ir
neapykantą bei pataria Ukrainai pa-
sirašyti Asociacijos sutartį su Euro-
pos Sąjunga. Per pirmąją savo viešą
kalbą naujoji JAV valstybės sekretorė
Europai Victoria Nuland sakė, kad po
dviejų savaičių per ES susitikimą Vil-
niuje Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos
laukia istorinis momentas. Visos trys
šalys padarė pažangą teisės ir demok-
ratijos srityse, o Asociacijos sutartys
yra pirmasis žingsnis visateisės na-
rystės link. 

Washington, DC (ELTA) – JAV
valstybės sekretorius John Kerry Se-
nato nariams sakė, kad bet kokios
naujos sankcijos gali sužlugdyti dery-
bas dėl Irano branduolinės progra-
mos. Senato bankų komitetas svarsto
naujas sankcijas Iranui. Kai kurie de-
mokratai ir respublikonai mano, kad
naujos sankcijos galėtų būti geras de-
rėjimosi objektas, bet senatoriai ne-
turi vieningos nuomonės šiuo klau-

simu. Valstybės sekretorius komite-
tui sakė, jog JAV gali netekti derybų
partnerių, jei skirs Iranui naujas eko-
nomines sankcijas. Derybininkai vėl
susitiks lapkričio 20 d. Mainais už su-
sitarimą JAV siūlo Iranui grąžinti dalį
užsienyje įšaldytų lėšų. Bet taip pat
reikalauja, kad sankcijos nebūtų švel-
ninamos, kol Iranas neįrodys, kad ne-
ketina kurti branduolinio ginklo. 

Vilnius (Alkas.lt) – Lapkričio 13
d. į „Forumcinemas” kino teatrą Vil-
niuje sugužėjo apie pusę tūkstančio
žiūrovų, kurie ilgai laukė dar vieno
Vytauto V. Landsbergio filmo „Tris-
palvis” premjeros. Filmą partizanų
dainomis įgarsinusi Ieva Narkutė su-
dainavo dvi filme girdėtas dainas.
Premjeroje dalyvavusi festivalio di-
rektorė Gražina Arlickaitė sakė, jog
šis filmas yra pats laukia miausias iš
keturių „Skanoramos” lietuviškų
premjerų šiais metais. V. V. Landsber-
gio teigimu, labai jaudinantis dalykas,

kai žmonės nusprendė tapti partiza-
nais, nes praktiškai apsisprendė išeiti
numirti, atsisveikino turbūt visam
laikui. Šiuolaikiniam žmogui ne-
lengva įsivaizduoti tardymus ir tai,
kaip jie turėjo ištverti ir neišduoti.
Kaip turi jaustis ir kaip neišduoti
draugų žmogus, kuriam lupa panages,
muša, sutraiško kaulus, kai jam gy-
vam be operacijų pjauna koją. Ži-
noma, turbūt padėjo tikėjimas ir dau-
gelis dalykų. Filmo nerėmė valstybė,
jis pastatytas iš paaukotų lėšų. 

M. Levickis ir I. Narkutė filme „Trispalvis”.                                           A. Sartanavičiaus nuotr.

ES pratęsė stebėtojų misiją Ukrainoje
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Muzikinė mintis man gimsta vi siškai užbaigta,
aš net girdžiu kokiu instrumentu – fleita ar smuiku
– turi būti pagrota, viena ar kita gaida. Visas sun-
kumas – kuo greičiau tą mintį užrašyti ir perteikti įsi-
vaizduojamą visumą.

Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (gimė
1813 m. spalio 10 d. Le Roncole miestelyje,
Busseto komunoje – mirė 1901 m. sausio 27 d.

Milane) buvo žymus italų kompozitorius, daugiau-
sia rašęs operas. Jo darbai dažnai atliekami operų
salėse visame pa saulyje, peržengia įprastinio žanro
ribas. Verdi garsiausi kūriniai – „Tra viata” (La Tra-
viata), „Sicilijos miš parai”, (Vespri Siciliani) „Don
Karlas” (Don Carlos), „Nabukas” (Nabucco), „Ote-
las” (Otello), „Tru ba dūras” (Il Trovatore), „Rigole-
tas” (Rigoletto), „Aida”. Dažnai kūriniai pajuokiami
kritikų tiek šiandien, tiek anksčiau, neva jie patai-
kauja pub   likos skoniui, juose paprasta chro matinė
struktūra ir gėdingas melodramizmas, tačiau Verdi
šedev rai dominuoja standartiniame re pertuare net
ir po pusantro šimto metų, nuo to laiko, kai buvo su-
kurti. 

Ne paslaptis, kad jo gyvenimas buvo nepapras-
tai sunkus nuo pat vaikystės, tačiau jis niekada ne-
nuleido rankų ir kabinosi į muziką žino damas, kad
vieną dieną taps garsiu kompozitoriumi ir turės
tiek pinigų, kad galės nusipirkti žemės kiek norės ir
turės savo ūkį bei bus nuo nieko nepriklausomas.
Verdi nekentė dė me sio, šurmulio, jį kamavo depre-
sija, buvo piktas ir atšiaurus, niekam ne pataikavo.
Pasižymėjo griežtumu dai nininkams ir orkestran-
tams.

Sausio 21 d. Maestro ištinka pa ralyžius, o sau-
sio 27 d. jis miršta Mi lane. Auštant prie „Milano”
viešbu čio vežikai pristabdo arklius ir tyliai važiuoja
per šiaudus, miesto valdžios nurodymu paklotus
prie įėjimo, kad triukšmas netrikdytų „Didžiojo Se -
nio”, kuris aprengtas juodais rūbais, miega ramy-
bėje ir miegos per am žius. Kompozitorius buvo pa-
laidotas, kaip buvo nurodyta testamente – kukliai,
be muzikos ir kalbų. Po mėnesio Verdi ir jo žmonos
palaikai perkeliami į muzikantų prieglaudos kop-
lyčią, šiose gedulo iškilmėse dalyvauja tūkstančiai
milaniečių. Diriguojant Ar tu ro Toscanini nuaidi
choro Va, pensiero, sull’ali dorate melodija...

Nė vienam italų kompozitoriui, išskyrus Gia-
como Puccini, nepavyko prilygti Giuseppe Verdi di-
dingumui.

Verdi ir Lietuva

Tai kompozitorius, kurio kūrybą pamilo Lie-
tuva dar tada, kada mūsų nualinta nuo caro ir kai-
zerio šalis drąsiai atsistatinėjo iš Pirmojo  pa -
saulinio karo pelenų. Per vos du gan sudėtingus Ne-
priklausomybės metus tauta pasiryžo savo pėdsaką
palikti kultūroje steigdama savo valstybinę operą. Ir
neveltui 1920 m. gruodžio 31 d. Kaune nuskambėjo
Verdi „Travia ta”, kuri tapo lietuvių tautos nauja -
metiniu talismanu.

Šiandien, genialaus kompozito riaus garbingo
200 metų sukakties proga, siūlau stabtelti prie tų
Ver  di ope rų, kurios buvo statomos Lietuvo je iki
1944 metų, ir kuriose savo pėdsakus paliko Ameri-
kos lietuviai bei Antrojo pasaulinio karo vėtrų į dė-
dės Semo pakrantę nublokšti mūsų tautiečiai. Ga-
lop, susipažinsime su tais, kurie šiuose operose dai-
navo tarybiniais, o paskui Nepriklausomybės atkū-
rimo metais. Daugumas jų  mums, išeivijoje, gerai
pa žįstami, o kai kurie – net koncertavę JAV...

La Traviata

„Traviata” yra aštuonioliktoji Verdi opera ir
pir moji pagal savo siu žeto aktualumą. Jos prem-
jera įvyko 1853 m. kovo 6 d. Venecijos „La Fe nice” te-
atre. Pagal Francesco Maria Piave libretą, Verdi
operą rašė su di deliu įkvėpimu, sukūrė vieną gra -

 žiausių savo veikalų. 1854 m. gegužės 6 d. „San
Benedetto” teatre, Veneci joje, pastatytą „Tra-
viatą” lydėjo di delė sėkmė – prasidėjo „vargšės
nu sidė jė lės” kelionė per pasaulį. Ale xandre Du-
mas tvirtino: „Po 50 metų mano ‘Damos su ka-
melijomis’ niekas neprisimintų, bet Verdi pa-
darė ją ne mirtingą”.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto te-
atras „Traviatą” yra pastatęs 1920, 1931, 1952,
1974, 1980, 1992, 2005 ir 2009 m. Iki pat 2002 m.
„Traviata” buvo rodoma kiekvienų Naujųjų
me tų išvakarėse. Kartu tai ir daž niau siai Lietu -
vos teatro scenoje vaidinta ope ra. Kauno vals-
tybinis muzikinis teat ras „Traviatą” yra pa -
sta tęs 1952, 1961, 1984, 1999 metais.

1934 m. „Traviatą” parodė Klai pė dos opera, ta-
čiau tuomet ten nuolatinės trupės įkurti nepavyko.
Ši ope ra Klaipėdos muzikiname teatre buvo pasta-
tyta 1958, 1978 ir 1993 m. 1942-tais „Traviatą” pa-
rengė 1942–1944 m. veikusi Vilniaus opera.

Violetos personažą sukūrė solis tės Adelė Ga-

launienė, Julija Dvario naitė, Elzbieta Kardelienė
(mirė 1999 m. gegužės 7 d. Montrealyje, Kana doje),
Irena Ylienė, Elena Čiudakova, Vida Kuraitė, Aušra
Vasiliauskaitė, Elvyra Kornejeva, Danguolė Juodi -
kai  tytė, Irena Milkevičiūtė, Violeta Sagaitytė, Ro-
mutė Tumuliauskaitė, Lilija Deksnytė, Sigutė Sto-
nytė, Irena Zelenkauskaitė, Julija Stupnianek, Re-
gina Šilinskaitė, Asmik Grigorian ir kitos.

Įdomu tai, kad 1935 m. kovo 17 d. „Traviatos”
spektaklyje dalyvavo ir Amerikoje dirbę ar mi rę
operos solistai: Violeta – Elzbieta Kardelienė (mirė
1999 m. gegužės 7 d. Montrea lyje, Kanadoje), Flora –
Aliodija Di čiūtė (mirė 1997 m. spalio 2 d. Santa Mo-
nicoje, Californijoje), Alfredas – Aleksand ras Kut-
kus (mirė 1969 m. rugsėjo 6 d. Čikagoje) ir Juozas
Bab ravičius (protarpiais tarpukario me tais gyveno
ir dirbo Amerikoje, 1926  m. prisijungęs prie Fio-
doro Šaliapi no trupės ir su ja dainavęs JAV bei Ka-
nadoje), Žermonas – Antanas So dei ka (1907 – 1920
gyveno JAV) ir Jo nas Butėnas (mirė 1968 m. lapk-
ričio 28 d. Čikagoje), baronas – Stepas So deika (mirė
1964 m. kovo 15 d. Či kagoje), daktaras Granvilis –
Vytau tas Puškorius (mirė 1958 m. sausio 27 d. At-
hole, MA).

Rigoletto

„‘Rigoletas’ – taip gerai žinoma ir  tokia popu-
liari opera, kad, atrodytų, nustebti čia nėra ko. Gar-
siosios Verdi melodijos, niekšas ištvirkęs Herco -
gas ir vargšas, nuskriaustas, kuprotas juok darys
Ri goletas. Bet... Nors trum pam visa, ką žinai, už-
miršti, įdė miai, lyg pirmą kartą, išklausai mu ziką,
dar įdėmiau įsiskaitai pažodinį libreto vertimą
ir nustembi! Viskas ne taip jau paprasta. Ir tampa
įdomu. Pamatai visai ne taurios sielos, o kom pleksų

ir pykčio pritvinkusį, pa giežingą, pavydų Rigoletą,
kuris dėl savo gyvenimo keikia visą žmoniją. Ope-
ros konfliktą ir netgi baisųjį Mon teronės prakei-
kimą išprovokuoja pats Rigoletas! Jo jausmų kar-
diograma per visą operą stulbinamai kontrastinga.
Jis iki paskutinės minutės nepasiduoda – kovoja su
esamais ir tariamais priešais, su savo mintimis ir
baimėmis, maldauja, žeminasi, rei kalauja, trum-
pam susmunka netekęs jėgų ir vėl pakyla įkvėptas
minties ker šyti. Ir pati opera – rūsti, drama tiška,
kartais komiška, vietomis la bai lyriška, sykiais su-
skamba tikra jausmų polifonija, o finale – tragiška.
Pa dvelkia būties siaubu”, – rašė reži sierius Ginta-
ras Varnas.

Lietuvos Valstybės teatre, vėliau Nacionali-
niame operos ir baleto teat re opera „Rigoletas” buvo
pastatyta 1921, 1924, 1932, 1945, 1957, 1969, 1976, 2003
metais. 2013 m. spalio 10 d. – pas kutinis spektaklis
LNOBT scenoje.

1942 m. „Rigoletą” pastatė vokie čių okupacijos
metais (1942–1944 m.) veikusi Vilniaus opera. 1951,
1963 ir 1991 m. – Kauno muzikinis teatras. 2003 m. ši
opera buvo pastatyta Klai pėdos muzikiniame teat re.

Pagrindinius vaidmenis operoje sukūrė Kipras
Petrauskas, Jonas By ra, (kelis kartus gastroliavo
JAV, 1933 m. baigė New York Institute of  Musical
Art dainavimo klasę), Antanas Sodeika (1907–1920
gy veno JAV), Adelė Galaunienė, Vladis lava Grigai-
tienė (mirė 1961 m. liepos 23 d. New Yorke), Jadvyga
Vencevi čai tė (mirė 1984 m. balandžio 27 d. Čikago je),
Vincė Jonuškaitė-Zaunie nė (mirė 1997 m. gegužės 18
d. Santa Barbara, Californijoje), Danguolė Juo -
dikaitytė, Elena Čiudakova, Vir gilijus Noreika, Jo-
nas Stasiūnas, Va lentinas Adamkevičius, Eduardas
Ka  niava, Vytautas Juozapaitis, Ed mun das Seilius,
Audrius Rubežius, Regina Šilinskaitė, Irena Zelen -
kaus kaitė, Dainius Stumbras ir kiti.

Un ballo in maschera

Opera „Kaukių balius” –  be jo kios abejonės,
vienas iš Verdi šedev rų. Tai opera, sukurta vienu
prisėdi mu, veržli,  nepriekaištinga ir didžiai ele-
gantiška. Jos muzika sklinda pla čiomis bangomis,
verpetuoja lyg pa tvinusi upė, nešdama spalvingus

Verdi iš didžiosios raidės
Genialaus kompozitoriaus gimimo
200 metų sukaktį minint

Giuseppe Verdi (1813–1901).  Gia como Brogi  (1822–1881) nuotr.

Alfredas – Juozas Babravičius. „Traviata”, 1935.

Amelija – Vladislava Grigaitienė. „Kaukių balius”, 1927. 
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ro mantizmo fragmentus, predekaden tinės lyrikos
svaigulį, intymumą, juo ką, ironiją, liūdesį, tra-
gizmą. Ištisi nis aistrų ir jausmų srautas plūsta ir
plūsta netramdomas, vis pagyvinamas teminio iš-
radingumo, su kuriuo varžytis gali nebent Mozart
genijus.

Operos „Kaukių balius” libretą pagal Eugene
Scribe dramą „Gusta vas III” parašė Antonio Som -
ma. Tuo metu, kai teisininkai dar kovojo, Ver di su-
sirašinėjo su Romos teatro „Apol lo” vadovybe. Buvo
reikalaujama, kad operos veiksmas būtų per keltas
į ne europietišką šalį ir pagrindinis herojus būtų ne
karalius, o bent truputį žemesnis  pagal rangą as-
muo. Verdi ir Somma peržiūrėjo pasaulio žemėlapį.
Tarp galimų variantų buvo aptarinėjamas net Kau-
kazas. Paga liau nusprendė pasirinkti XVII a. pa -
baigos Bostoną. Verdi „Kaukių ba  liu je” meistriš-
kai sujungė skirtingus ope rų stilius: buffa ir opera
comique, seria ir melodramie, tragediją ir ko mediją,
realizmą ir pasaką.

„Kaukių balius” Valstybės operoje Kaune (vė-
liau – Lietuvos operos ir baleto teatras Vilniuje)
buvo pastatytas 1926, 1928, 1934 ir 1967 metais. Nau -
jausi pastatymai – premjera „Vil niaus festivalyje”
2001 m. birželio 30 d. ir premjera Lietuvos nacionali -
nia me operos ir baleto teatre 2002 m. lapkričio 29 d.

Pagrindinį grafo Rikardo vaidmenį sukūrė so-
listai Kipras Pet raus kas, Aleksandras Kutkus (mirė
1969 m. rugsėjo 6 d. Čikagoje), Va len tinas Adamke-
vičius, Vladas Česas, Vytau tas Kurnickas.

Aida

„O viskas prasidėjo nuo... Sueco kanalo atida-
rymo! Kai ištisą dešimtmetį (1859–1869 m.) trukęs
nežmo niš kai sunkus, alinantis darbas ėmė ar tėti
prie pabaigos, Egipto vyriausybė pradėjo rengtis
neeilinėms iškil mėms, kurių sudėtine dalimi tapo
nau  jo itališkojo operos teatro Kaire atidarymas.
Slapčia tikėtasi, jog šiai progai specialų kūrinį su-
kurti pa vyks prikalbinti jau visame pasaulyje pa-
garsėjusį Verdi. Tačiau užsispy ręs kompozitorius
pasakė ne. Antrą kartą – irgi ne. Tad teatro atida-
rymui buvo pasirinktas ‘Rigoletas’, o kanalo atida-
rymo iškilmėms – Giacomo Meyer beer ‘Hugenotai’.
Ir vis tik Egip to valdžia neatlyžo, iniciatyvos ėmėsi
pats chedivas Ismail Paša. Per trečius asmenis Ver -
di buvo supa žin dintas su būsimosios operos scena-
rijumi, kuris, netikėtai, jam labai pa ti ko ir kompo-
zitorius sutiko rašyti muziką”, – apie operos sukūri -
mo isto   riją pasakoja muzikologas Adeo tas Tauragis.
Glaustą (vos keturių puslapių) operos scenarijų pa-
rašė įžymus prancūzų egiptologas Augus te Mariette
(1821–1881). Pasak kai ku rių šaltinių, jis tiesiog per-
pasakojo tikrą, gyvenimišką istoriją, aptiktą seno-
viniuose papirusuose. Šį sce na rijų teatro žinovas
Camille du Locle (1832–1903), Paryžiaus „Opera Co -
mi que” direktorius, pavertė detaliu pran cūzišku
libretu, o patyręs libre tistas, daugiau kaip 60-ties
lib retų autorius Antonio Ghislanzoni (1824–1893)
tekstą išvertė į italų kalbą ir su eiliavo.

„‘Aida’ yra muzikos šedevras, žy mintis italų
stiliaus klasikinės Grand Opera viršūnę. Tačiau
jame užkoduota ir intymi šekspyriško užmojo žmo -
giška drama. Operoje svarbiausias mei lės ir pa-
triotizmo konfliktas, ku ris tebėra universalus ir
šiandien. Griežtai organizuotos, totalistinės Egipto
visuomenės kariui Radamesui Verdi skiria spręsti

nepakeliamą di lemą, ką pasirinkti – ištikimybę savo
širdžiai ir meilę priešiško krašto Etio pijos vergei Ai-
dai, ar tapti Egipto didvyriu, gal net valdovu, ta-
čiau mai nais už tokią šlovę pasiduoti valdingai jį
mylinčiai Faraono dukrai Am neris, kad jos aist-
ringa meilė nuslopintų jame dieviškąjį pradą –
dangiš kosios ‘Celeste Aida’ trauką”, – tai režisie-
riaus Jono Jurašo žodžiai.

Kiekvienas „Aidos” pastatymas – teatro šventė.
Pačiam kompozitoriui tai irgi buvo neeilinis kūri-
nys: „Ai da” – viena paskutiniųjų jo operų, su kurta
ne tik subrendusio, bet ir ant rąją jaunystę kaip tik
tada patyrusio Meistro. Operos premjera įvyko 1871
m. gruodžio 24 d. Kaire.

Vienos gražiausių Verdi operų premjera įvyko
1927 m. Lietuvoje Valstybės teatre Kaune. Vėliau,
1963 m. ir 1975 m. – Lietuvos operos ir ba leto teatre
Vilniuje. 1971–1974 m. se zonų uždarymai vykdavo
rodant „Ai dos” pastatymą po atviru dangumi – Dau-
kanto aikštėje Vilniuje. Paskuti nis „Aidos” – pasta -
ty mas Lietuvos na cionaliniame operos ir baleto
teat re įvyko 1997 metais.

Pagrindinių personažų atlikėjai – Vladislava
Grigaitienė (mirė 1961 m. liepos 23 d. New Yorke),
Marijona Rakauskaitė (gimė Čikagoje 1892 m., 1918-
taisiais baigė Šekspyro dramos studiją Čikagoje,
1923 m. persikelė į Kauną), Aleksandra Staškevi-
čiūtė, Veronika Podėnaitė, Elena Saulevi čiūtė, Gra-
žina Apanavičiūtė, Irena Milkevičiūtė, Sigutė Sto-
nytė, Kipras Petrauskas, Valentinas Adamkevi čius,
Vytautas Kurnickas.

Il Trovatore

Libretą operai parašė Salvadore Cammarano
pagal Antonio Garcia Gutierrez dramą. „Truba-
dūro” premjera įvyko 1853 m. Romos „Apollo” te-
atre. Operą žiūrovai sutiko labai šiltai – audringai
plojo, šaukė „bravo”. Publika sužavėta, apstulbinta,
su krės ta šios negirdėtos, aistringos, ne paprastos
muzikos.

„Opera ‘Trubadūras’ – italų mu zikinio (ir ne tik
muzikinio) romantizmo šedevras. Audringa, veržli
mu zika, plačios melodijos, galingi ritmai, neapsako-
mai ryškūs kontrastai. Verdi čia nesistengia gilintis
į personažus, psichologizuoti veiksmo. Drą siai brėžia
linijas, kloja genialius potėpius, skiria daug dėmesio
vidinei prasmei, ypač dvasios būsenai. ‘Tru badūre’
yra viskas: begalinis švelnumas ir laukinis šėlsmas,
verksmas ir riksmas, kančia ir džiaugsmas, mirtis ir
likimas, silpnumas ir jėga”, – rašo italų rašytojas
Giuseppe Tarocchi savo knygoje „Verdi”.

Lietuvos teatruose „Trubadūras” buvo pasta-
tytas 1929 ir 1994 m. Pag rindinius vaidmenis pa-
ruošė Anta nas Sodeika (1907–1920 gyveno JAV, 1920
m. Bostone baigė Miko Petraus ko konservatoriją),
Vladislava Gri gai tienė (mirė 1961 m. liepos 23 d.
New Yorke), Irena Milkevičiūtė, Vin cė Jonuškaitė-
Zaunienė (mirė 1997 m. gegužės 18 d. Santa Bar-
bara, Califor nijoje), Violeta Urmanavičiūtė-Urma -
na, Kipras Petrauskas, Gehamas Gri gorianas, Eu-
genijus  Vasilevskis ir kiti.

Otello

Maestro, pirmojo nacionalinio Italijos parla-
mento narys, visų gerbia mas ir mylimas, jo operos
rodo mos viso pasaulio operos teatrų sce nose... Ir

staiga Verdi užsidaro savo Šv. Agotos viloje, atsi-
tveria tyla ir pa syvumu, ūkininkauja, užsiima lab -
da ra. Po 1871 m. didžiulio pasisekimo sulaukusios
„Aidos” premjeros Kai re, Verdi neberašė jokios ope-
ros. Drau gai, susirūpinę tokia padėtimi, pamėgino
sudominti Verdi naujos operos idėja. Ko gero, prie-
špaskutinė jo opera „Otelas” net nebūtų buvusi pa-
rašyta, jei ne jo leidėjas Ricordi, ta pęs sąmokslo,
kurio tikslas – įkalbėti Verdi sukurti itališką operą,
iniciatoriumi. Jis nusprendė pasiūlyti kompozito-
riui tokį libretą, kurio būtų neįmanoma atsisakyti.
Žinodamas Verdi aistrą Šekspyro tekstams, Ri cor di
nukreipė Verdi dėmesį į „Ote lą” ir pasikvietė libre-
tistą Arrigo Boito. 1879 m. buvo parengtas libretas,
1885 m. – užbaigta muzikinė me džiaga. Puikus lib-
retas lėmė ir operos išskirtinumą. 1886 m. lapkričio
1 d. partitūra buvo baigta. Pats kompozitorius buvo
įsitikinęs, kad juodu su Boito sukūrė šedevrą, ir jis
neklydo – dauguma vertintojų ir muzikologų
„Otelą” laiko svarbiausia ir bran džiau sia Verdi
opera.

„Otelo” premjera 1887 m. vasario 5 d. Milano „La
Scala” teatre tapo neeiliniu visuomenės įvykiu,
nacio na liniu Italijos triumfu. „La Scala” buvo sau-
sakimša. Šis teatras dar nie kad nematė intelektua-
lesnės publi kos! Maestro nepaprastai sujaudino pub-
likos nuoširdumas, „Otelo” šlovė jam reiškė ne vien
asmeninę sėkmę, tai buvo visos Italijos operos trium-
fas. Neilgai trukus „Otelas” pradėjo iki šiol besitę-
siantį triumfo žygį per pasaulio operos teatrų scenas.

Lietuviškoje operos scenoje „Ote las” buvo pa-
statytas Kaune 1938 m. ir 1947 m., Lietuvos naciona -
li niame operos ir baleto teatre – 1983 ir 2011 metais.
Verdi 100-osioms mirties me ti nėms 2001 m. Lietuvos
Valstybinis simfoninis orkestras (dirigentas Gin -
taras Rinkevičius) pateikė operos koncertinį atli-
kimą. 

Otelo vaidmenį Lietuvoje yra atlikę Kipras Pet-
rauskas, Donatas Lukštoraupis, Valentinas Adam -
kevi čius, Virgilijus Noreika, Vaidotas Vyš  niauskas. 

Mums, Amerikos lietuviams,  bus įdomu suži -
no ti, jog „Otelo” 1938 m. spalio 15 d. spektaklyje
Kaune dalyvavo daugelis žymių atlikėjų, ku rie gy-
veno, kūrė ar mirė JAV: libreto vertėjas bei Rodrigo
vaidmens atlikėjas Stasys Santvaras (mirė 1991 m.
balandžio 12 d. Bostone), dirigentas Vytautas Mari-
jošius (mirė 1996 m. vasario 17 d. Putname), Iago dai-
navęs Antanas Sodeika (1907– 1920 gyvenęs, vargo-
ninkavęs Amerikoje), Kasijo vaidmenį atlikęs An-
tanas Sprindys (mirė 2004 m. birželio 14 d. Flori-
doje), Montano – Stepas Sodeika (mirė 1964 m. kovo
15 d. Čikagoje), Araldo – Vla das Puškorius (mirė
1958 m.sausio 27 d. Athole, MA), Dezdamonos – An -
ta nina Dambrauskaitė (mirė 1994 m. gegužės 18 d.
Miami, Floridoje), Emi lijos – Jadvyga Vencevičaitė
(mirė 1984 m. balandžio 27 d. Čikagoje).

Lietuviai dirigentai – 
Giuseppe Verdi operų atlikėjai

Su batutu rankose, ne vienas Lie tuvos dirigen-
tas yra šauniai ar net audringai dirigavęs Verdi
ope ras Lie tuvoje tarpukario metais: Juozas Tallat-
Kelpša (1889–1949) – „Traviatą” ir „Rigoletą”, Myko -
las Bukša (1869–1953) – „Aidą”, „Traviatą”, „Kaukių
balių”, „Rigoletą” bei „Trubadūrą” ir Leiba Hof-
mekleris – „Trubadūrą”  bei  „Rigoletą”. Tačiau pri -
si minkime tuos dirigentus, kurių sąjajos su JAV
yra ženklios.

Stasys Šimkus (1887–1943). Kom pozitorius Šim-
kus Valstybės teatro di rigentu dirbo 1930–1933 me-
tais. 1931–1932 m. dirigavo Verdi operas „Aida” ir
„Rigoletto”. 1933 m. Šimkus iš teatro buvo atleistas
ir paskirtas Švietimo ministerijos muzikos reika lų
inspektoriumi.

Jeronimas Kačinskas (1907–2005). Kompozitoriaus
Kačinsko iniciatyva 1934 m. gruodžio 8 d. Klai pėdos
miesto teatre įvyko Verdi ope  ros „Traviata” prem-
jera. 1942–1944 m. Kačinskas dirigavo Vilniaus ope-
roje. Jo repertuare buvo Verdi operos „Traviata” ir
„Rigoletas”. Iš viso dirigavo apie 250 operų spek-
taklių.

Vytautas Marijošius (1911–1996). Marijošius nuo
1933 m. buvo Valsty bės teatro dirigentas, 1938–1944
m. – vyr. dirigentas ir meno vadovas. 1938–1944 m.
Valstybės teatre pastatė ir dirigavo apie 20 klasiki-
nių operų, iš jų – Verdi operas „Trubadūras”, „Rigo -
le tas”, „Aida”, „Otelas”.

Pagal Jono Bruverio knygą „Lie tu vos nacionalinis ope-
ros ir baleto teatras” bei internetinius šaltinius lie   tuvių, anglų
ir italų kalbomis pa rengė Raimundas Marius LapasDezdemona – Antanina Damb raus kaitė. „Otelas”, 1938.

Amneris – Vincė Jonuškaitė-Zau nienė. „Aida”, 1940.



2013 LAPKRIČIO 16, ŠEŠTADIENIS

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

HoLY FAmILY memoRIAL uRoLogY
1818 memorial Dr., manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, 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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

WWW.DRAUGAS.ORG
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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Sudoku Nr. 70
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su -
do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

SiŪLo dARBĄ

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

esate laukiami svečiai Flori doje, jaukiame
delray Beach mies telyje, naujai įrengtame 2
mieg., 2 vo nių B&B. Papildomai galite užsisa -
kyti pilną maitinimą kasdien, šventinius pie-
tus ar vakarienę, vaikučių priežiūrą valando-
mis ar visą parą. Tel. 773-895-4720.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose.
Tel. 708-663-4577.

�  Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės
die ną, bet kuriuo laiku žmonių priežiūros
darbe. Tel. 773-387-7232.

�  Nemokamai padedu prižiūrėti pagyve-
nusius žmones nuo vienos valandos iki pen-
kių valandų. Tel. 773-387-7232.

�  Vyras gali pakeisti savaitgaliais pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbe. Labai ska-
niai gamina maistą. Tel. 773-600-2887.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali

anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

�  57 metų moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
rioje valstijoje. Dokumentai, patirtis. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 708-673-7236.

�  Moteris ieško darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško senelių slaugos darbo su
gyvenimu 5–6 dienas. Anglų kalba, reko-
mendacijos, vairuoja. Tel. 773-786-7078.

DĖMESIO! 

Perku Lietuvoje žemę, mišką. Gali

būti ne iki galo sutvarkyta nuosavy-

bė. Tel. 630-340-9604
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

31

Lietuvių istorinės atminties
bėda, kad tų individų pasakoja-
mai yra iš sidraikę įvairialypėje

literatūroje, uždengti tikėjimo, kad
tik masiniai emigrantų, pabėgėlių ar
tremtinių srautai turi istorinę reikš -
mę. O be laisvo individo, be ats kiro
žmogaus unikalaus istorinio vaid-
mens aprašymo, tad be biografijų lie-
tuvių pasaulio istorija nebus išsamiai
atskleista.

Praradę savo valstybę lietuviai
buvo įlieti į margaspalvį Rusijos im-
perijos tau tų būrį. Imperijos dydis ir
ancient regime arba senoviška abso-
liutinės monarchi jos tvarka ne iš kar -
to pasiekė tą modernioms nacionali-
nėms valstybėms būdingą savo paval-
dinių integravimo ar asimiliavimo
ryžtą, kuris visu savo brutalumu at -
siskleidė XIX a. pabaigoje. Iš to laiko
lietuvių atmintyje giliausiais randais
išliko spaudos ir kultūrinių laisvių
draudimo istorija. XIX a. pirmojoje
pusėje Rusijos imperija iš tiesų vis
dar labiau priminė rytietišką pusiau
feodalinę imperiją, kuri savo užka-
riautų tautų elitą gundė lojalumo do-
vanomis. Kaukazo kunigaikščiai,
Len kijos ir Lietuvos aristokratai, ku-
rie rinkosi lojalumo naujiems viešpa-
čiams kelią, įgydavo privilegijas, gau-
davo geras tarnybas ir garbingus ti-
tulus, ir, žinoma, siekė įsikurti kuo
arčiau imperatoriaus dvaro Sankt Pe-
terburge. Tas pats prijung tų padaly-
tos Abiejų Tautų Respublikos žemių
diduomenė buvo įtraukta į Austri jos
ir Prūsijos dvaro gyvenimą.

Milžiniškos Rusijos valstybės eli-
tas buvo daugiakultūris ir išpažino
skirtingus tikėjimus. O kaina buvo
viena: ištikimybės priesaika carams
ir tarnystė pagal vi sus elito kanonus.
Manyti, kad užkariauta Lietuva buvo
tik naujų pasipriešinimo kovų pa-
trankų mėsos kraštas būtų mažų ma-
žiausiai netikslu. Kraštas davė rusų
valdžiai ir kolaborantus, ir tiesiog pa-
sidavusius žmones. Neužmirština,
kad net kai kurie Tado Kosciuškos su-
kilimo generolai (žemaičių vadas To-
mas Vavžeckis), 1812 m. susigundę
Aleksandro I pažadais atkurti Lietu-
vos Didžiąją Kunigaikštys tę, kovėsi
rusų pusėje prieš Napoleono Bona-
parto kariuomenę.

Rusijos sostinėse carui lojali Lie-
tuvos diduomenė statė savo rūmus,
perio diškai gyveno, apsupta atsivežtų
tarnų. Ano meto kasdienybė buvo
įsprausta į sezoninį aristokratijos gy-
venimo stilių. Žiemos buvo dažniau-
siai praleidžiamos miestuose, šiltasis
metų laikas – savo dvaruose. Būti ar-
čiau imperatoriško dvaro atrodė pres-
tižo reikalas. Norom nenorom Rusi-
jos imperijos sostinės – Maskva ir
Sankt Peterburgas – darėsi visų caro
valdinių sostinėmis. Karjeros laiptai
kilo jų pusėn ir nepaisant lietuvių
spyriojimosi centrinės valdžios įstai -
gų aplinka pasi darė vienokiu ar kito-
kiu lietuvių pasaulio elementu.

Po Lietuvos užkariavimo rusai
laipsniškai veržė integracijos ir asi-
miliacijos kilpą ant pavergtos tautos
kaklo. Jei iki 1831 m. sukilimo kraštas
vis dar gyveno savotiškos kultūrinės
autonomijos sąlygomis, tai po pralai-
mėtų kovų vietiniams katalikams Lie-
tuvoje beveik nebeliko galimybių
gauti darbą valstybiniame sek toriuje
– nuo vietinės administracijos iki mo-
kyklų. Laisvosios profesijos – kunigo
ar gydytojo – liko tie siauri keliai, ku-
riais išprususi Lietuvos jaunuomenė
galėjo judėti kokybiškesnio gyvenimo
galimybių link. Kiti, net patys di-
džiausi patriotai ir lietuvių atgimimo
šaukliai, buvo priversti keltis į Ru-
siją. Buvo uždarytas Vilniaus univer-
sitetas, perkelta į Sankt Peterburgą

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

Vilniaus dvasinė akademija, Šiauri-
nėje Rusijos sostinėje buvo sukon-
centruotas net Romos katalikų baž-
nyčios valdymas – įkurta speciali ko-
legija. Būtent dėl prarastų galimybių
studijuoti sa vame krašte šimtai ir net
tūkstančiai Lietuvos jaunuolių vyko į
Sankt Peterburgą, Maskvą, Kijevą,
Dorpatą (Tartu). Ilgainiui jų buvo tiek
daug, kad prie 1863 m. su kilimą jie su-
darė kone pusę tų universitetų stu-
dentų. Tie lietuviai, kurie neturėjo
savo dvarų ir negalėjo pragyventi iš
senoviškos ūkinės veiklos, nelabai tu-
rėjo iš ko rinktis. Tad emigracija buvo
tiek išorinė, tiek vidinė.

Šių priežasčių visuma atvijo į Pe-
terburgą lietuvių atgimimo pionie-
rius Simoną Daukantą ir Motiejų Va-
lančių. Jei būsimas žemaičių vysku-
pas, lietuvių rašytojas ir švietėjas
sekė įkandin Romos katalikų dvasi-
nės akademijos, tai galima teigti, kad
Simoną Daukantą visų pirma viliojo
užkariautojų išsigabenti Lietuvos Me -
trikos klodai. Pradėjęs valstybės tar-
nautojo karjerą Rygoje, jis gavo darbą
Sankt Peterburge Valdančiojo senato
Heroldijos departamente, tapdamas
svarbiausiu Metrikos ekspertu. Taip
istorijos pėdsekys atsekė svarbiausią
žlugusios Lietuvos valstybės istorijos
archyvą.

Maždaug 4 deš. viduryje Sankt Pe-
terburgas tapo svarbiausiu lietuviš-
kosios veiklos centru. Kitaip tariant
lietuvių pasaulis po valstybės katast-
rofos pakriko, išsiplėtė ir pradėjo ilgą
skausmingo prisitaikymo prie tikro-
vės istoriją. Labiausiai tikėtina, kad
Simonas Daukantas buvo svarbiau-
sias Sankt Peterburgo lietuvių spi -
ritus movens. Tarp jo artimiausių
bendradarbių buvo ir dvasininkų, ir

centrinėse valstybės įstaigose dirbu-
sių inteligentų – pasauliečių, su ku-
riais jis susipažino dar Vilniaus uni-
versiteto klestėjimo laikais. Paminė-
tini svarbiausi: buvęs Vilniaus uni-
versiteto profesorius Ignas Onacevi-
čius, akademinės Lietuvos istorijos
pra dininkas, dėstęs ją studentams, Va-
silijus Anastasevičius, Antanas Lend-
zevičius, Antanas Muchlinskis, vėliau
pasaulinio pripažinimo sulaukęs Lie-
tuvos totorių istorikas ir orientalisti-
kos profesorius. Ne mažiau svarbi
Sankt Peterburgo lietu vių oazės dalis
buvo žymieji katalikų dvasininkai ir
hierarchai Jonas Chrizosto mas Gin-
tila, Motiejus Valančius, Juozapas
Kryžanauskis.

Lietuviškojo sąjūdžio dalyviai
rinkdavosi erdviame Jono Chrizos-
tomo Ginti los bute arba pas profeso-
rių Igną Onacevičių. Nors formalių
organizacijos steigi mo požymių isto-
rikams nepavyko aptikti (labiausiai
tikėtina, kad dėl Nikolajaus I režimo
net nebuvo stengtasi formalizuoti
veiksmų), tačiau tolimieji šio sąjūdžio
siekiai ir praktiniai veiksmai yra la-
bai ryškūs. Buvo diskutuojami Lietu-

vos isto rijos klausimai, svarstomi lie-
tuvių švietimo klausimai, kuriami il-
galaikiai akademiniai planai, sie-
kiant vystyti lietuvių kultūrinį pajė-
gumą. Sudėtingomis po litinėmis są-
lygomis lituanistinė veikla buvo plė-
tojama labai delikačiai, saugantis tiek
žandaro akies, tiek dalies Lietuvos di-
duomenės įtarumo dėl to, ką jų kal-
boje reiškė žodis separatizmas. Abu
šie faktoriai veikė, kai bet kokie lie-
tuviškos vei klos aktyvinimo požy-
miai buvo palydimi konservatyvio-
sios lietuvių visuomenės dalies ap-
kalbomis, kad viskas yra tiesiog rusų
intrigos, divide et impera priemo nės,
taikytos išimtinai lietuviams ir len-
kams atskirti.

Kai kurie lietuviai buvo gana
aukšti valstybės pareigūnai, jų veik-
los pobūdis buvo legalus. Buvo išnau-
dojamos visokios oficialios priemo-
nės plėtoti lietuvių liaudies švietimą,
plėsti parapines mokyklas, spausdinti
vadovėlius ir šviečiamą ją literatūrą.
Viso judėjimo apogėjus tęsėsi
1835–1850 metais. Bet ir per trumpą
laiką Sankt Peterburgo lietuviai ge-
bėjo suformuluoti svarbiausius lietu-
vių ben druomenės gaivinimo princi-
pus, kūrė istorinės atminties vaizdi-
nius, be kurių ir ateities planai ne-
būtų įgiję apčiuopiamų, lengvai atpa-
žįstamų ir liaudies masių sąmonę ga-
limų mobilizuojančių idėjų. Čia buvo
klojami nacionalinių mokslų, pir-
miausia istorijos ir etnologijos, pa-
matai. Iš Sankt Peterburgo sklido
folkloro rinkimo talkos šaukiniai, o
pati folklore slypinti lietuvybės dva-
sia buvo geriau sia agitacijos prie-
monė, etninio bendrumo jausmų ug-
dytoja ir naujosios lietuvių tapatybės
formuotoja.

Lietuvių pasaulio akiratis Rytuose
buvo stipriai ribojamas sostinės ir
cen trinių imperijos administracijos
įstaigų. Tačiau tarnybinių karjerų
vingiai vedė lietuvius į visas, net ato-
kiausias Rusijos gubernijas nuo Suo-
mijos Didžiosios Ku nigaikštystės iki
Kaukazo ir Vidurinės Azijos prieigų.
Deja, ankstyvojo Rusijos viešpatystės
laikotarpio lietuvių išsibarstymo pro-
cesai istorikų yra menkai ištirti. Dar
sunkiau atsekti pėdsakus tų Lietuvos
žmonių, kurie verslo sumetimais kė-
lėsi tolyn į Rytus. Vėluojantis bau -
džia vos panaikinimas Rusijos impe-
rijoje ir lėtas pramonės perversmas
dar nebuvo išjudinęs darbo žmonių.

Bus daugiau
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Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

• 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

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A † A
DOLORES KOLIS

NARTONYTĖ
Gyveno Westchester, IL, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 2013 m. lapkričio 13 d. 10:15 val. ryto.
Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Andrius, sūnus Tim su žmona Ingrid;

anūkai Emily ir Michael; švogeris Vytas Kolis  su žmona Ona ir
šeima; svainė Irena Summers su vyru Terry ir šeima bei kiti
gimi nės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Dolores buvo žmona a. a. Andriaus.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 18 d. nuo 10 val.

r.  iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th. St.,
Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi -
šių a. a. Dolores bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Kasmetinis visuotinis Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo sporto sąjungos (ŠAL-

FASS) suva žia vimas kitą savaitgalį,
lapkričio 23 d. (šeštadienį), 11 val.
ryto, vyks įprastoje vietoje – Cleve-
lando Lietuvių na muose (adresas 877
East 185th Str., Cleveland, Ohio, tel.
pasiteirauti:  216-531-2131).

Šalia įprastų ŠALFASS reikalų,
vienu svarbiausių darbotvarkės punk -
tų šiais metais bus žaidynių pra -
vedimo finansavimo didinimo, drau -
dimo ir pagrindinių kitų metų sporto
varžybų vietovių parinkimo klausi-
mai, taip pat vyks rinkimai į Centro
valdybą kitai 3-jų metų kadencijai.

Pagal ŠALFASS statutą, visuoti -
niame JAV ir Kanados išeivijos lietu-
vių sporto veikėjų suvažiavime pilna-
teisiais nariais dalyvauti yra kvie -
čiami sporto klubų visuotinio narių
susirinkimo išrinktieji atstovai, spor -
 to klubų pirmininkai ar jų įga  lio tieji
asmenys, ŠALFASS Centro valdybos
nariai ir kandidatai, ŠALFASS revi-

zijos komisijos nariai, ŠALFASS gar-
bės ir teismo nariai, sporto apygardų
vadovai ir apygardos komi teto nariai,
atskirų sporto šakų ko mitetų ir kitų
specialių ŠALFASS padalinių vadovai
ar jų įgaliotieji, ŠALFASS centro val-
dybos nuožiūra pakviesti asmenys.

Patariamuoju balsu suvažiavime
dalyvauti kviečiami sporto darbuoto-
jai, fizinio lavinimo mokytojai, spor to
veteranai, lietuviškų organizacijų,
ypač jaunimo, atstovai, spaudos dar-
buotojai ir visi lietuvišku sportiniu
judėjimu besidomintys asmenys.

Norintieji pateikti pasiūlymus,
pageidavimus ir gauti kokios nors de -
talesnės informacijos prašomi kreip-
tis į Centro valdybos pirm. Lauryną
Misevičių (adresas: 37 Elliot Pl., Edi-
son, NJ, 08817; tel./fax.: 732-317-9195,
el. paštas:  rytupakrante@yahoo.com.

Lapkričio 23-osios, vakarą (8 val.)
sporto veikėjams neteks nuobo-
džiauti: Clevelando Lietuvių Piliečių
klu bas visus pakvies į Eugenijaus
Dice vičiaus koncertą. Visi spor to vei-
kėjai kviečiami dalyvauti ŠALFASS
suva žia vime!

Kviečia ŠALFASS suvažiavimas

Lietuvių katalikiškai veiklai 
– 1 milijonas dolerių

Spalio 25–26 d. Vilniaus arki vys -
kupas Gin taras Grušas, vysku-
pas Paulius Baltakis, prel. Ed-

mundas Put rimas ir kiti Lie tuvių ka-
talikų religinės šalpos (LKRŠ) direk-
torių ta rybos nariai aukojo šv. Mišias
už vi sus gyvus ir mirusius LKRŠ ge-
radarius, kurie, per LKRŠ aukomis ir
darbais,  remia lietuvių katalikišką
ug dymo, religinę ir karitatyvinę veik -
lą Lietuvoje ir iš ei vijoje. Direktorių
ta ryba  spa lio mė nesį susi rinko, kad
įvairiems projektams galėtų skirti
400,000 dol. pa ramą. Kartu su 600,000
dol. parama, skirta gegužės mėn.  vy-
kusiame  susi rin kime, LKRŠ 2013 m.
skyrė 1 mln. dol. paramos  dau giau
nei 250 projektų. LKRŠ re mia Caritas,
Ber nar di nai.lt, katalikišką spaudą,
dva siškių ugdymą, jauni mo sielovadą,
skautus ir ateitinin kus, vaikų dienos

centrus ir namus.
Amerikos lietuvių kunigų vie-

nybė LKRŠ  įkūrė New Yorke, 1960 m.
Jos tarybos nariai yra dvasiškiai ir
pa sauliečiai. Per 50 metų surinktų
aukų iš lietuvių parapijų, asmenų ir
pali ki mų, šiandieną LKRŠ pajėgia
dosniai šelpti ir paremti katalikišką
veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Paramos
prašymai, kurie liudija projekto porei -
kį ir tikėtiną naudą, turi būti pa tvir -
tinti vietos vyskupo. Gavėjai privalo
pateikti finansinį atsiskaitymą visų
gautų lėšų, o LKRŠ tarybos nariai daž-
nai domisi Šalpos finansuo ja mais
projektais.

Daugiau informacijos apie LKRŠ
ga lima rasti jos svetainėse www.
lcraid.org ir lkrsalpa.org

LKRŠ raštinės informacija

Amerikos karo veteranas

A † A
JOHN J. JAGIELLA

Buvo pašauktas į Viešpaties poilsio namus. 
Gilią  užuo  jautą reiškiame žmonai MILDRED JA -
GIELLA, ,,Draugo” direktorių tarybos narei, visai
šeimai ir ar ti miesiems.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią  sunkią
ne tek ties valandą.

,,Draugo” direktorių taryba
Draugo fondo taryba

A † A
JOHN J. JAGIELLA

Mirė 2013 m. lapkričio 10  d., sulaukęs 87  metų.
Gyveno Hebron, IN.
Nuliūdę liko: žmona Mildred;  sūnūs Justin (Bonnie), gyve-

nantys Hebron ir Thomas (Kathy), gyvenantys Peoria, IL; duk-
terys Diana (Charles) Thorbjornsen, gyvenantys Peoria, IL ir
Monica Ja  giella, gyvenanti Hebron, IN; anūkai Kenneth,
Rachael, Lau ren, Brooke, Nicholas, Kodee, Kate, Matthew, Ma -
risa, John, Joe, Ja cob ir Mary Kate; proanūkai Hannah, Kam -
dyn, Connor ir Rae gan.

Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai Nr. 82, Amerikos Le gio -
nierių postui Nr. 289, Antrojo pasaulinio karo metu  tarnavo JAV
armijo je, buvo Nativity parapijos, Čikagoje, narys.

Velionis buvo  sūnus a. a. Walter ir a. a. Anna Jagiella, brolis
a. a. Frank ir a. a. Waclav. 

A. a. John  buvo pašarvotas trečiadienį, lapkričio 13 d. nuo 3
val. p. p.  iki  7 val. v. Rendina  laidojimo namuose, 5100 Cleveland
St., Merrillville. Atsisveikinimas vyko 6:15 v. v. 

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį,  lapkričio 14 d. Iš laidojimo
namų 9:15 val. ryto velionis buvo atlydėtas į St. Mary’s bažnyčią,
Crown Point, IN, ku rioje 10 val.  ryto buvo aukojamos  šv. Mišios
už jo sielą. Po Mi šių  a. a.  John buvo palaidotas  Šv. Kazimiero
kapinėse. 

Nuliūdusi šeima
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www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL)
lapkričio 16 d. 5 val. p. p. maloniai kvie-
čia į kamerinės muzikos popietę ,,...Už-
dekime žvakelę...”. Programą atliks so-
listė Nijolė Penikaitė, pianistė Nijolė Ši-
mulynienė ir ,,Vilties” teatro aktorė Inesa
Makaras. Susikaupsime, uždegsime žva-
kelę, pasiklausysime muzikos ir poezijos ei-
lių.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), sekmadienį, lapk-
ričio 17 d., 10 val. r., šv. Mišias atnašaus
kun. Jaunius Kelpšas.  Po pamaldų para-
pijos salėje Brighton Parko Lietuvių Ben-
druomenė ruošia cepelinų pietus ,,Draugo”
laikraščiui paremti. Taip pat bus rodomas
filmas ,,Pasivaikščiojimas ant Kryžiaus
Kalno”.  Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.    

� Lietuvių Katalikų Labdarių sąjungos
susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio
17 d., po 11 val. r. šv. Mišių, Marquette
Parko parapijos salėje. Pradžia 12 val. p.
p. Auka už pietus – 10 dol. 

� LR ambasada JAV kviečia  į susitikimą
su Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nistru, Seimo nariu, valdančiosios social-
demokratų partijos pirmininko pavaduotoju
Juozu Bernatoniu. Susitikimas vyks lapk-
ričio 18 d., pirmadienį, nuo 6 val. v. am-
basados patalpose (2622 16th Street NW,
Washington, DC, 20009). Po susitikimo,
vyksiančio priėmimo metu, bus galimybė
neformaliai pabendrauti su ministru ir jo
komandos nariais. R.S.V.P. rsvp.us
@mfa.lt 202-234-5860 ext. 111.         

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 20  d.,

1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą,
kur matysite video filmą apie Žemaitijos iš-
didžią sostinę Telšius ir jo apylinkes.        

� Filatelistų draugijos ,,Lietuva” visuoti-
nis narių susirinkimas vyks lapkričio 24 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Balzeko muziejaus
Gintaro salėje (6500 S. Pulaski Road, Chi-
cago, IL). Po susirinkimo – pabendravimas.
Draugijos nariai ir kiti asmenys, kurie do-
misi filatelija, yra kviečiami susirinkime
dalyvauti.

� Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” narių su-
sirinkimas rengiamas sekmadienį, gruo-
džio 1 d. Pasaulio lietuvių centro posėdžių
kambaryje. Pradžia 9 val. r. Kviečiami or-
ganizacijos nariai ir asmenys, susidomėję
penkiolika metų veikiančios organizacijos
labdaros projektais bei veikla. Informa-
cija: vvm@childgate.org.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
choras kviečia visus į kalėdinį koncertą, ku-
ris įvyks gruodžio 8 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. misijos bažnyčioje, Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte. Koncerte dalyvauja
misijos choras, vaikų choras ,,Vyturys” ir
solistai. Biletus į koncertą galima gauti
misijos prieangyje prieš ir po 11 v. ryto šv.
Mišių kiekvieną sekmadienį.

� Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 val. v.
LMA ,,Dainava” kviečia į chorinės muzikos
koncertą ir apmąstymus Advento ir  Šv. Ka-
lėdų proga ,,Naktį gimė kūdikis” Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 Bi-
lietai: www.dainava.us; ,,Old Vilnius – Lie-
tuvėlė”, PLC, Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje. Koncerto metu apylinkės
saugumu rūpinsis ,,Illinois Homeland Se-
curity” tarnyba.

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THe LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Pirksiu Vizgirdos, Jono ir Petro Rimšos,
Galdiko, Domšaičio, Žmuidzinavičiaus,
Kalpoko, Katiliūtės ir Šimonio tapybos
darbus. 

Tel. 708-349-0348.

ATKReiPKiTe dĖMeSĮ!!!
Parduodame septynis Eleonoros Marčiu-
lionienės keramikos kūri nius. Kreipkitės į
Antaną ir Aldoną Minelgus, 

tel. 360-491-4663,
gyvenančius Olympia, WA.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Igno,
K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, C. Janušo, J. Čeponio, L. Tuleikio, J.
Švažo, A. Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Martinaičio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus,  A. Valeškos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Zavisaitės, A. Motiejū -
no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių dailininkų
sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno, E. Kepalas ir
kitų lietuvių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina tai
padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks
2013 m. gruodžio 7 d.

Registracija 9:30 val. ryto, suvažiavimo pradžia 10 val. ryto

SLA Centrinėje įstaigoje, New Yorke
307 West 30th Street, New York, New York 10001

Daugiau informacijos: 
slalass@verizon.com Tel (212)-563-2210

Lietuvos Vyčių 112-tos kuopos kalėdinis susirinkimas įvyks gruo džio 8 d.
12 val. p. p. seselių kazi mieriečių vienuolyno patalpose. Po susirinkimo 1 val. p.
p. – pietūs. Apie dalyvavimą pranešti Julijai Zakarkai iki lapkričio 23 d. tel. 708-
425-5015. Pietų kaina – 20 dol. Meninę progra mą atliks muzikas Algimantas
Bar niškis. Kviečiame kuopos narius ir Lietuvos Vyčių draugus gausiai dalyvauti
šių metų susirinkime.

Lietuvos Vyčių 112-tos kuopos valdyba

Vienas – du – trys... kuris
įdomiausas šių metų rašinys?

Dalyvaukite įdomiausio 2013 m.
,,Drauge” paskelbto straipsnio konkurse.

Siūlykite iki gruodžio 20 d. 
tel.: 773-585-9500 arba 

el. paštu: redakcija@draugas.org.

Lapkričio 9 d. Philadelphijoje surengtame Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje
suvažiavime buvo aptarti lietuvių kultūros sklaidos, ES pirmininkavimo bei verslo ryšių
su JAV stiprinimo klausimai. Suvažiavime dalyvavo 12 garbės konsulų, Lietuvos diplo-
matinių atstovybių JAV vadovai, aukšti svečiai iš Lietuvos.            Rimo Gedeikos nuotr.


