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Lietuva kovos 
dėl bronzos – 8 psl.

,,Liaudies priešą Nr. 1” 
prisimenant – 10 psl.

Minint Rugsėjo 11-ąją – nauji iššūkiai

Ketvirtadienį minint 13-ąsias Rugsėjo 11-osios iš-
puolių metines JAV prezidentas Barack Obama
kalbėdamas iškilmėse Pentagone sakė, kad teroristai

savo tikslo nepasiekė – Amerika ir toliau yra didi ir svar-
bi. Ir lydimi vertybių, kuriomis remiamės, mes būsime dar
stipresni, pabrėžė Prezidentas.

Tačiau grėsmių vis iškyla – šiandien tai ,,Islamo vals-
tybės” (IS) kovotojai Sirijoje ir Irake.

Per televiziją transliuotoje kalboje, kurioje B. Obama
pristatė strategiją prieš IS, prezidentas teigė, kad bet kuri
grupė, Amerikai kelianti grėsmę, ,,neras saugios vietos”.

B. Obama taip pat pranešė, kad 475 amerikiečių kariai

bus pasiųsti į Iraką, tačiau jų vaidmuo nebus kovinis. Pre-
zidentas pažadėjo, kad Amerika vadovaus ,,plačiai koalicijai,
sustabdysiančiai IS”.

JAV kovoje su ,,Islamo valstybės” sukilėliais sutiko su-
sivienyti Arabų valstybės, įskaitant ir Saudo Arabiją. Su-
sitarimas buvo priimtas po derybų tarp Arabų šalių mi-
nistrų ir JAV valstybės sekretoriaus John Kerry Saudo Ara-
bijos mieste Džidoje.

Be Saudo Arabijos, posėdyje dalyvavo Bahreino, Egip-
to, Irako, Jordanijos, Kuveito, Libano, Omano, Kataro,
Jungtinių Arabų Emyratų ir NATO narės Turkijos atstovai.

ELTA

Seimo Vitražo galerijoje pristatyta paroda, skirta
Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo
90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Prezidentas Valdas Adamkus, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, kardinolas Audrys Juozas
Bačkis.                                                      Gedimino Savickio (ELTA) nuotraukos

Lozoraičiai – kelyje į Laisvę

EPA-ELTA nuotr.

Rugsėjo 12 d. Seimo Vitražo galerijoje pristatyta pa-
roda ,,Lozoraičiai kelyje į Laisvę”, skirta Lietuvos
diplomato, Vilties prezidento Stasio Lozoraičio

jaunesniojo (1924–1994) 90-osioms gimimo metinėms pa-
minėti.

Parodoje rodomos Lozoraičių šeimos fotografijos iš Vy-
tauto Didžiojo universiteto S. ir S. Lozoraičių muziejaus

fondų, taip pat pirmą kartą pristatomos fotografijos iš Lie-
tuvos centrinio valstybės archyvo Fotodokumentų skyriaus
Stasio Lozoraičio jaunesniojo ir Danielos Lozoraitienės ko-
lekcijos. 

Fotografijų autoriai – lietuviai Algirdas Sabaliauskas,
Vladas Ščiavinskas, Jonas Staselis, užsienio fotografai –
Arturo Mari, Michele Iannacci. – 2 psl.



Jėzus pasakė: „Kur du ar trys su sirinkę
mano vardu, ten ir aš esu tarp jų” (Mt
18, 20). Šiandien Šiluvoje su sirinkę ne

du ir ne trys, bet tūks tan čiai, todėl Jėzus
tikrai yra tarp mūsų. Mūsų Viešpaties Jė-
zaus ir Šiluvos Die  vo Motinos artumoje pa-
mąsty ki me pačią aktualiausią temą žmo-
gaus gyvenime, apie kurią apaštalas Pau-
 l ius rašo: „Broliai! <...>Niekam nebūkite ką
nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę,
nes kas myli, tas įvykdo įstatymą“ (Rom 13, 8).  

Visa savo prigimtimi mes norime mylėti ir būti
mylimi. Jeigu mylime ir esame mylimi, tuomet kaip
gėlės žiedas išsiskleidžiame ir jaučiamės esą laimingi.
Jeigu nesijaučiame my limi, mūsų sielos padange pra-
deda plaukti niūrūs debesys. Jeigu vaikas nepatiria
tėvų meilės, jis lieka sužeistas visam gyvenimui. Jau
paauglystėje mes pradedame ieškoti ne tik tėvų, bet
ir draugų meilės. Pamažu prade dame svajoti apie as-
menį, su kuriuo galėtume būti laimingiausi žmonės
pasaulyje.

Dievas meilės įstatymą įrašė ne tik į akmenines
plokštes, bet ir į mū sų širdis. Jo didysis įsakymas
skelbia: „Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visu pro-
tu <...>, mylėk savo arti mą, kaip save patį.” Jėzus pa-
tvirtino šį meilės įstatymą ir vyrui, klausian čiam
apie svarbiausią įsakymą,  patvirtino, kad tai yra mei-
lės įsakymas: „Tai daryk, ir gyvensi” (Lk 10, 28).

Atrodo, viskas labai aišku – tik daryk, kas įrašyta
tavo širdyje ir būsi gyvas, būsi laimingas žmogus. Ta-
 čiau meilė patiria daug išbandymų. Kartais pasi-
metame ir meile prade dame laikyti tai, kas nėra tik-
roji mei lė. Blogiausia, kas gali nutikti, kai pradedame
mylėti tik save pačius, kai vietoj meilės mumyse lie-
ka tik savimeilė.

Pats didžiausias melas apie meilę yra dėmesio
nukreipimas tik į seksą. Šia tema plačiausiai kalbama
jaunimui skirtuose žurnaluose. Ši tema užpildo in-
ternetą ir socialinius tink lus. Mokyklas pasiekia švie-
timo programos, kurios jau nuo vaikų darže lių pra-
deda mokyti, kaip patirti seksualinį malonumą. Ir
Bažnyčios mo kymas pripažįsta, kad atsakingai nau-

 dojamas ir gyvybei atviras sek sua lumas yra Dievo
dovana ir pasitarnauja tarpusavio meilei ugdyti
bei palaikyti, tačiau neatsakingas seksualumo nau-
dojimas yra ne meilės, tik savimeilės išraiška ir nie-
ko daugiau.

Labiausiai mylinti būtybė yra Dievas. Ką jis my-
lėdamas daro? Jis sukuria žmogų ir apdovanoja jį pa-
 čio mis brangiausiomis savybėmis: iš min timi, kū-
ryba, meile ir laisve. Jė zus Kristus, Dievo Sūnus, my-
lėdamas žmones, už juos paaukoja savo gyvybę – mirš-
ta prikaltas prie kryžiaus; lieka Eucharistijoje, kad
galėtų mus maitinti ir stiprinti. Štai kokia yra tikroji
meilė. Mylėti – tai apdovanoti kitą tuo, ką savyje tu-
rime brangiausio. Aukščiausia meilės išraiška yra
atiduoti už mylimus žmones savo gyvybę. O visa kita,
kai žmogus ieško tik malonumo ar naudos, nemąs-
tydamas kokioje padėtyje palieka tariamai mylimą
asmenį, yra ne meilė, bet didžiausia savimeilė ir
egoizmas. 

Dievas mus pašaukė mylėti. Pir miausia mylėti
šalia mūsų esančius artimiausius asmenis: tėvus, vai-
kus, bendramokslius, bendradarbius. Mes pašaukti
mylėti žmones, su kuriais susietas mūsų likimas –
savo tautie čius. Ir ne tik juos. Krikščioniui ne gali būti
svetimų ir tolimų žmonių. Kai vargas beldžiasi į du-
ris kur nors  Afrikos ar Azijos žmonėms, turime at-
minti, kad jie yra mūsų broliai. Gražiausias meilės
veidas – mūsų iš tiesta ranka silpnam ir kenčiančiam
žmogui. Kai 1990 metais paskelbėme Lietuvos ne-
priklausomybę nuo So vie tų Sąjungos ir kai mums
buvo pa skelbta ekonominė blokada, tada orga nizaci-
jos TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) nariai surin-

ko ir Sovietų Sąjungos vadovui Gorbačiovui
nuga beno per penkis milijonus parašų, rei  ka-
laudami Lietuvai laisvės. Rink dami parašus
du žmonės žuvo. Aš sa vo akimis mačiau šiuos
žmones Washingtone renkančius tuos para-
šus. Tai krikščioniškos meilės gražiausias pa-
vyzdys.

Ten, kur yra tikroji meilė, nelie ka vietos
abejingumui. Tuomet ne mąs tome: tegu kiti
kenčia, dejuoja, verkia, svarbu, kad man nie-

ko ne trūktų. Šitoks egoizmas yra toliau nuo tikrosios
meilės, nei Žemė iki Saulės.

Šiandien meldžiamės už tautie čius, kurie gyve-
na ne Lietuvoje. Vie nus jų toli nuo Tėvynės nubloš-
kė ka ro audra, kitus – vargas, trečius – no ras gerai
ir saugiai gyventi. Tėvynė ne visuomet būna kaip
gera motina. Kartais ji nepajėgia būti tokia, kartais
mes, jos vaikai, sudarkome Tė vy nės veidą. Kartais
mes iš jos per daug norime, nesusimąstydami, ką mes
pa tys galėtume jai duoti. Tačiau dauguma mūsų tau-
tiečių, gyvendami net labai toli nuo Tėvynės, jos ne-
užmiršo ir rūpinosi jai padėti. Per visą okupacijos
metą visais įmanomais bū dais jie budino didžiųjų
valstybių va dovus, kad neužmirštų pavergtos Lie tu-
vos.

Šiais metais daug mąstome apie santuoką ir šei-
mą: kas yra šeima, ko kia turėtų būti šeima ir kaip pa-
si ruošti šeimos gyvenimui. Beveik visi sukuria šei-
mas, ir tik nedidelė jaunimo dalis pasirenka kuni-
gystės ar Dievui pašvęstojo gyvenimo kelią. Noriu be-
siruošiančius šeimos gy ve nimui paraginti būti bud-
rius ir nepa tikėti kalbomis, kad bet koks, net ir la-
biausiai neatsakingas gyvenimas kartu jau yra šei-
ma. Šeima – tai santuokos priesaika patvirtintas įsi-
pa reigojimas gyventi drauge, puoselėti tarpusavio
meilę, užauginti Dievo duotus vaikus ir viskuo dalytis
iki mirties. Tokiai santuokai gražiausiai subręstama
išsaugant skaisčias šir dis.  

Homilija pasakyta 2014 m. rugsėjo 7 d. Ši li nių at-
laiduose švenčiant Šv. Jono Pau liaus II, Jaunimo ir
Pasaulio lietuvių dieną.

2 2014 RUGSėJO 13, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –

Renata Šerelytė
rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

„Meilė – Įstatymo 
pilnatvė” (Rom 13, 10)

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lozoraičiai – kelyje į Laisvę
Atkelta iš 1 psl.

Iš Užnemunės valstiečių kilusi Lozoraičių giminė
paliko neišdildomą pėdsaką lietuvių tautos kelyje į
laisvę ir stovi lygia greta šalia tokių Lietuvos politi-
kai, kultūrai, švietimui nusipelniusių asmenų kaip

Biržiškos, Jablonskiai, Vailokaičiai, Vileišiai ir kiti.
Trys Lozoraičių kartos nuosekliai dirbo Lietuvos vals-
tybingumo baruose kuriant, įtvirtinant, išsaugant ir
atkuriant Lietuvos valstybingumą per visą XX am-

žiaus Lietuvos istoriją. Pirmasis iškilus šios šei-
mos atstovas – Motiejus Lozoraitis (1866–1907). Jis
buvo teisininkas, pirmasis lietuvių advokatas, var-
pininkas, publicistas.

Jo sūnus Stasys Lozoraitis vyresnysis (1898–
1983) – žymus XX a. Lietuvos valstybės veikėjas,
dirbęs Lietuvos pasiuntinybėje Vokietijoje. Jis
buvo Lietuvos pasiuntinys ir laikinasis reikalų pa-
tikėtinis prie Šventojo Sosto, Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras, nepaprastasis pasiuntinys ir įga-
liotasis ministras Italijoje. SSRS okupavus Lietuvą,
ilgametis Lietuvos diplomatinės tarnybos vadovas
(iki 1983 m.) S. Lozoraitis vyresnysis, kaip ir kiti
demokratinio pasaulio valstybėse rezidavę Lie-
tuvos diplomatai, toliau tęsė diplomatinę tarnybą.

Lietuvos diplomatinės tarnybos kelią pasi-
rinko ir abu S. Lozoraičio sūnūs – Stasys Lozo-
raitis jaunesnysis ir Kazys Lozoraitis (1929–2007).
Tai buvo tarnystės Lietuvai kelias, nes okupuotos
valstybės diplomatų darbas nebuvo jokia privi-
legija, veikiau priešingai – sunki ir nedėkinga
veikla.

Aktyvi S. Lozoraičio diplomatinė veikla ir il-
gametė patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, as-
menybės charizma, patarimai ir rekomendacijos
Lietuvos politikams tapo lemiamais per Sąjū-
džio atgimimą, Sovietų Sąjungos griūtį ir atku-
riant Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11-
ąją bei ją įtvirtinant tarptautinėje plotmėje 1990–
1992 metais. 

ELTA

Parodos atidaryme kalbėjusio V. Landsbergio klausėsi ir V. Adamkus



Lietuvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis dėl sunkios ligos 1971 m. rugpjū-
čio 1 d. kreipėsi į Lie tuvos diplomatijos šefą Stasį Lozo raitį, prašydamas atleisti jį iš už-
ima mų pareigų ir paskirti kitą konsulą, kuris galėtų perimti konsulato finansus ir ar-

chyvą. Diplomatijos šefas ne priėmė generalinio konsulo atsistatydinimo, bet įgaliojo jo žmo-
ną Juzę Daužvardienę pavaduoti sergantį vy rą. Nors ir sunkiai sirgdamas, dr. Petras Dauž-
vardis rūpinosi genera linio konsulato einamaisiais ir planuojamais reikalais, tačiau liga buvo
negailestinga. Generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis mirė 1971 m. rugsėjo 26 d.

Juzė Daužvardienė, kalbėdama apie savo vyrą, teigė, kad „jo pasi šven timas Lietuvos
tarnybai buvo legendarinis ir šviesiame nepriklausomybės periode, ir tamsiausioje, skau-
džioje okupacijoje. Buvo jam progų išeiti iš diplomatinės tarnybos – stoti į žymių advoka-
tų firmas, tapti tarptautinių reikalų patarėju ir profesoriauti. Paskutinis pasiūlymas, pa kvietimas
profesoriauti viename vidurvakarių universitete, buvo be galo viliojantis – gera alga, ribotos

valandos, atostogos, pensija ir t. t. Bet neilgai svarstęs, atsisakė, nes Lietu vai jo tarnyba buvo
reikalingesnė. Be to, pasitraukimas iš tarnybos būtų susilpninęs Diplomatinės Tarnybos struk-
tūrą...” (Juzės Daužvardienės atsiminimai, įrašyti jėzuito kunigo Algimanto Kezio 1976 m.
sukurtame dokumentiniame filme apie Lietuvos generalinį konsulą dr. Petrą Dauž vardį).

Dr. Petras Daužvardis visą gyve nimą vadovavosi principu – „gyvenk taip, kad po mir-
ties liktum gyvas”. Nėra abejonių, kad jo darbai ir gy venimas bus svarbus indėlis ne tik į Lie-
tuvos diplomatijos, bet ir į lietuvių išeivijos istoriją.

Galiu tik pasidžiaugti, kad artimai pažinojau šį taurų lietuvį ir dip lomatą. Dar paaug-
lystėje dr. Petras Dauž vardis buvo vienas pirmųjų visuomenininkų, kuris manyje įskiepijo
meilę ir ryžtą dirbti mūsų mažosios tautos labui. Už tai aš jam amžiams būsiu dėkingas. Ir,
manau, ne aš vienas.                                                               

R. M. Lapas
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Lietuvos konsuLatui Čikagoje – 90

LEONARDAS ŠIMUTIS

Mano ir artimo draugo ir dešimtmečių ben-
dradarbio dr. Petro Dauž vardžio nelaukta
mirtis, padariusi sunkiai užtaisomą spragą

konsulari nėje Lietuvos tarnyboje, Amerikos lietuvių
visuomenėj ir Chicagos lietuviams, paskatina mane
pradėti rašyti ir atsiminimus ir tuo vykdyti velionies
ir kitų mano draugų bei bendradarbių pageidavimus.
Tokių atsiminimų pagrindas galėtų būti velionies at-
likti darbai ir jo nueitas kelias.

Velionis į Ameriką atvyko 1914 m., eidamas 19-
tus metus. Lietuvių Enciklopedijoj parašyta, kad jis
atvy ko kartu su savo tėvais. Pats velionis yra aiškiai
pasakęs, kad jis čia atvyko vienas iš apsigyveno Ne-
wark, N.J.

Niekas jo čia nelaukė, niekas nesirūpino jo gy-
venimu ir ateitimi. Jam pačiam teko susirasti kelius
duonos kąsniui uždirbti ir ateičiai ruoštis. Ir jis jai
ruošėsi labai rimtai, nuo kasdieninio darbo dirbtu-
vėse atliekamu laiku lankydamas vakari nes mo-
kyklas bei kursus, taupyda mas centus aukštesniam
mokslui išeiti. Tuo pačiu metu jis pradėjo veikti ir su
lietuvių jaunimu, ypač su Lietuvos vyčiais. Pradėjo
įsijungti ir į kitas lietuvių katalikų organizacijas. Tuo
būdu jis darė pirmuosius, bet tikslius žingsnius
kaip bebręstantis visuomenininkas.

1914 metų vasarą kilus karui tarp Rusijos ir Vo-
kietijos, Amerikos lietuviai, besirūpindami nuo karo
nukentėjusios Lietuvos žmonių šelpimu, įkūrė Tau-
tos Fondą ir Amerikos Lie tuvių Tarybą. Šis fondas rū-
pinosi šal pa, o ALT – Lietuvos išlaisvinimu. Jauna-
sis Petras ir į šiuos sąjūdžius jungėsi ir juose dar-
bavosi.

Petras buvo vienas tų laikų jaunuolių, kuris ge-
rai sugebėjo suderinti kasdieninį darbą įstaigoje ar
dirbtuvėje su darbu mokykloje ir lietuvių oraniza-
cijose. Tai išugdė jame stiprų charakterį, drausmę,
ryžtą, parei gin gumą ir nepalaužiamas pastangas
siekti mokslo aukštumų, kad dar būtų naudingesnis
visuomeninei veik lai ir lietuvių tautai, siekusiai at-
statyti savo laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Pirmas mudviejų susitikimas

Su velioniu susitikome tik 1918 me tų vasarą. 1918
m. pavasarį Lie tuvių R. K. Susivienijimo centro va-
 dovybė pakvietė mane tos organizacijos leidžiamo
laikraščio „Garso” re daktorium. Atsisveikinęs su či-
ka giečiais, išvykau į Brooklyn, N.Y. pakeliui sustojau
Washingtone, kur gegužės pradžioje vyko Amerikos
Lietuvių Tarybos svarbus suvažiavimas, kurin ir aš
buvau pakviestas jau kaip centrinės ALT narys, nes
redaktoriai buvo laikomi jos nariais. Su važiavimo
metu, būtent gegužės 3 d., prezidentas Woodrow
Wilson Baltuo siuose rūmuose priėmė ALT delegaciją.
Buvau ir aš joje. Jauno redaktoriaus gyvenime tai
buvo nepaprastai svarbus įvykis.

(...) Geroje nuotaikoje nuvykęs perimti iš Juliaus
Kaupo „Garso” redaktoriaus kėdę, netrukus buvau
pakviestas į Newarką pasakyti kalbą apie LRKSA. Čia
mudu ir susitikome  pirmą kartą. (...) Pirma mūsų pa-
si kalbėjimo tema buvo apie mokyklas ir mokslo
svarbą. (...) Kiek atsimenu, jis paklausė, ar iš viso ver-
ta toliau mokytis, nes numatąs daug sunkumų ir kliū-
čių. (...) Neabejodamas aš jam patariau vykti į Val-
paraiso, Indianoj, universitetą, prie kurio veikė ir vi-
durinioji mokykla. Man buvo žinoma, kad lietuviai,

studijuoją toj mokslo įstai-
goj, turi geresnes ir leng ves-
 nes sąlygas, negu bet kur ki-
tur. Jis ten nuvyko ir per
ketverius metus labai gerai
baigė vidurinę mokyklą, įsi-
gydamas teisę studijuoti
aukštuosius mokslus bet ku-
riame universitete.

(...) 1922 m. velionis pra-
dėjo stu dijuoti teisę George-
town universitete Washing-
tone. (...) Atliekamu nuo
mokslo laiku reikėjo uždar-
biauti. Padirbėdavo Lietu-
vos pasiuntinybėje, kur įgijo
patirties administraciniuose
ir teisiniuose reikaluose.

Universitetą baigė, gaudamas bakalauro laips-
nį. Bet advokatūros ne galėjo praktikuoti, nes nebu-
vo Amerikos pilietis. (Lietuvos pilietybę išlaikė iki
pat savo mirties). Reikėjo pasukti į kitą darbo sritį.
Pakvie čiamas dirbti „Darbininko” redakcijoje. Vė-
liau išrenkamas Lietuvių Darbininkų sąjungos cent-
ro sekretorium. Būdamas tose pareigose ap lankė
daug lietuvių kolonijų su pra nešimais apie spaudos
reikalus ir apie darbininkų organizavimą. Ne apsiėjo
be jo nei Lietuvių Katalikų federacija, nei Lietuvos
vyčiai. Visur buvo kviečiamas, visur laukiamas, nes
buvo darbštus, pareigingas ir jau gerai pasiruošęs vi-
suomeniniam darbui.

Užsieninėje Lietuvos tarnyboje

Šiuos žodžius rašantis šiek tiek prisidėjo įtrauk-
ti jauną teisininką į Lietuvos užsieninę tarnybą.
Mano draugas ir artimas bendradarbis Amerikos lie-
tuvių visuomeninėje veik loje ir Lietuvos išlaisvini-
mo darbo baruose dr. Julius J. Bielskis, Lietuvos kon-
sulato steigėjas New Yorke ir pirmasis Lietuvos
valstybės konsulas Jungtinėse Amerikos Vals tybėse,
1925 m. paskambino man į „Garso” redakciją ir pa-
klausė, ar aš nežinau jauno akademiko, lietuvio ir
Lietuvos piliečio, kuris būtų kvalifikuotas ir norėtų
eiti į Lietuvos valstybės užsieninę tarnybą. Kalbėjo -
mės apie keletą kandidatų, bet sustojome ties teis. Pet-
ru Daužvardžiu, kurį aš stipriai rekomendavau.
Bet apie jį ir pats  dr. Bielskis jau gerai žinojo, kaip
apie jauną visuomeni nin ką, laikraštininką ir jau dir-
busį Lietuvos pasiuntinybėje Washingto ne. Šiuo
mudviejų pasikalbėjimo pasekmės buvo tokios, kad
dr. Biels kis pakvietė Daužvardį šion tarnybon. Už-
sienio reikalų ministeriją, kurios užsienio reikalų mi-
nisteriu tuomet buvo kun. prof. Mačislovas Reinys
(vėliau vyskupas, arkivyskupas), pakvietė pusmečiui
į Kauną padirbėti užsienio reikalų ministerijoje ir
susipažinti su pagrindiniais jos uždaviniais, jos sis-
tema kreipiant daugiau dėmesio į konsularinę tar-
nybą. Tarnybą pradėjo 1925 m. rugsėjo mėn. Po šešių
mėnesių buvo grąžintas atgal Amerikon pradėti
savo tie siogines pareigas Lietuvos konsulate New Yor-
ke, kur velionis (konsulato sekretoriaus, vicekonsulo
ir konsulo poste) išbuvo iki 1937 m. Šiame konsula-
te jam teko talkinti šiems konsulams: dr. J. Bielskiui
iki 1927 m., Henrikui Rabinavičiui ir Povilui Ža dei-
kiui. Yra tekę kalbėtis su visais čia minimais kon-
sulais ir visi yra išreiškę pasigėrėjimą Petro Dauž-
 vardžio darbštumu, tvarkingumu, pareigingumu ir

taktingumu tiek su konsulato pareigūnais, tiek su at-
silankiusiais į konsulatą.

Perkeliamas į Chicagą

Staiga mirus konsului Chicagoje dr. Mikui Bag-
donui, 1937 m. P. Dauž vardis buvo atkeltas jo postui
perimti. Jis čia buvo šiltai priimtas visos vidurva-
karių ir pačios Chicagos lie tuvių visuomenės, nes jo
vardas, kaip labai pareigingo valstybės tarnautojo,
jau buvo gerai žinomas. Konsulo ir vėliau generali-
nio konsulo pareigose velionis ištarnavo iki pat
savo mirties – trisdešimt ketverius metus, o iš viso
konsularinėje tarnyboje – 46 metus. 

Chicagos lietuviai iš karto ve lionį pamilo, nes pa-
juto jo ištikimybę ne tik Lietuvos valstybei ir Baž-
nyčiai savo atsakomingoms pareigoms, bet ir lietu-
vių visuomenei, kurioje jis buvo išaugęs, subrendęs
ir taip nuo širdžiai darbavęsis. Jis buvo laikomas savo
žmogumi pilna ta žodžio prasme. Todėl jis savo
įstaigoje visais laikais turėdavo daug interesantų ir
šiaip lankytojų bei svečių, nes miela buvo su juo pa-
sikalbėti ir pasitarti įvairiomis dienos aktualijomis,
susijusiomis su Lietuva ir jos reikalais. Be to, velionis
turėdavo daugybę pa kvietimų dalyvauti įvairiuose
pobū viuose, parengimuose, suvažiavimuose, susi-
rinkimuose ir kt. Visur buvo mie lai laukiamas, vi-
sur kviečiamas tarti žodį. O jo žodis visada buvo rim-
tas, svarus, aktualus ir patriotiškas. Ne apsėjo be jo
nė vienas didesnis minė jimas, šventė ir taip pat nė
vienas, kad ir mažesnis parengimas, jei tik jis buvo
lietuviškas, nešąs lietuvių tautai didesnę ar mažes-
nę naudą. Todėl šeštadieniais ir sekmadieniais ne po
vieną, bet dažniausiai po keletą vietų reikėdavo ap-
lankyti ir kalbėti. Nepaisant visų tų darbų, velionis
vis dar surado laiko gilintis teisės teisės moksle John
Marshall Law School, Chicagoj, kur įgijo magistro ir
daktaro laipsnius.

Lietuvą okupavus

Daug darbo ir rūpesčių turėjo po Lietuvos oku-
pacijos 1940 m. Pirmiau sia pažymėtina, kad jis nuo
pat okupacijos pradžios visą laiką iki pat sa vo mir-
ties Lietuvos okupanto atžvilgiu laikėsi kietai, nie-
kuomet nepa nūs damas į bet kokį, nors ir mažiausią
bendravimą su okupantu – Sovietų Rusija ir su tais
lietuviais, kurie vykdė okupanto užgaidas, steng-
damiesi palaužti Lietuvos žmo nių valią, atkovoti savo
teises į laisvą gyvenimą.                   Nukelta į 15 psl.

Didžiai pareigingo valstybės vyro netekus
Atsisveikinant su dr. Petru Daužvardžiu
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teLkiniai

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šiluva yra Dievo dovana Lietu vai, o
Lietuva dar ir vadinama Ma rijos žemė. 

Daugiau nei 400 metų lietuviai
rodo daug meilės ir pagarbos Ši-
luvos Marijai. Atlaidų metu į Ši-

luvą (Šili nes) keliauja minios maldi-
ninkų iš vi sos Lietuvos: jaunų, senų,
mažų. Žmo nės suneša savo maldas,
prašymus ir padėkas už suteiktas ma-
lones  prie Mergelės Marijos kojų.
Maldi nin kus į Šiluvą ypač traukia ste-
buklingas „Dievo Motinos su kūdi-
kiu”  paveikslas. Šioje vietoje žmonės

yra patyrę daugybę Dievo malonių.
Dau gybė  piligrimų  kasmet aplanko
Ma rijos šventovę. 2008 m. rudenį į Ši-
luvą suvažiavo tūkstančiai piligrimų iš
Lie tuvos ir kitų šalių paminėti nuos ta-
bųjį Šiluvos Mergelės apsireiš kimo
400 metų jubiliejų. 

Šį jubiliejų 2008 m. šventė ir  lie tu-
viai užsienyje – savo bažnyčiose, kop-
lyčiose, salėse. Šiemet Dievo Ap vaiz dos
lietuvių bažnyčia taip pat pa minėjo
Švč. Mergelės Marijos apsi reiškimą Ši-
luvoje prieš 406 metus. 

Gražų, jau artėjančio rudenėlio
sekmadienio rytą, rugsėjo 7 d., rinko-
 mės į Dievos Apvaizdos lietuvių Ro mos

Mokslo metai prasidėjo!

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Nors Čikagoje dar rudenėlis tep-
tuko neišsitraukė, bet rugsėjo
6 d., šeštadienį, Čikagos litua-

nistinės mo kyklos mokinukai, moky-
tojai ir tėvai pasistengė labiau už bet
kokį profesionalą – papuošė mokyklą
ir jos kie mą daugiau nei trispalvės
spalvomis. Jie atsinešė džiugią nuo-
taiką, gėles, tautinį nusiteikimą ir vie-
nybę.

Mokslo metu šventė prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias aukojo kunigas An-
 ta nas Gražulis, SJ. Po jų visi rinkomės
kie me prie paminklo Lietuvos kariams
ir partizanams. Patriotinėms dainoms
skambant įžygiavo į aikštę 23-ioji abi-
turientų laida, jų jaunat višką grožį
palydėjo pirmieji šio rug sėjo skam-
bučio garsai.

Mūsų mokykloje vaikai mokosi

nuo 3 metukų – Kiškių klasės, vadina-
si, jei pradėjai lankyti mokyklą nuo
pradžių, tai šie metai abiturientui-de-
šimtokui jau 13-ti. Tikimės, kad pa-
skutinieji bus patys įspūdingiausi, juk
ne veltui tiek metų, tiek šeštadie nių pa-
aukota lietuvybei.

Šiais mokslo metais mokykloje
mokysis per 300 vaikų, dirbs apie 50
mokytojų. Labai džiaugėmės, kad į
mū  sų šventę atvyko Lietuvos genera-
 linis konsulas Čikagoje Marijus Gu dy-
nas, sveikinimo žodį tarė Jaunimo
centro vadovė Marytė Utz. Esame lai-
 mingi, kad tiek metų tampriai drau-
gaujame su Brighton Parko apylinke –
ir šiemet mus pasveikino jos pirmi nin-
kas Viktoras Kelmelis bei buvusi pir-
mininkė Salomėja Daulienė.  Dė kojame

šiai apylinkei už finansinę paramą
bei gražius palinkėjimus.

Visada labai malonu matyti bu vu-
 sią mokyklos direktorę Jūratę Do vilie-
nę. Tikimės, kad ji nenusivylė ste bėda-
ma  savo darbų tęsinį. Direktorė Laima
Apanavičienė ir jos pavaduotoja Lore-
ta Timukienė taip pat pasveikino visus
susirinkusiuosius.

Mokykla – tai gyvas organizmas.
Kaip vienus mokinukus pakeičia ki ti,
taip ir mokytojų kolektyvas kei čiasi ir
jaunėja. Šventės metu pristatėme nau-
jus mokytojus, džiaugiamės, kad buvę
mokiniai sugrįžta dirbti padėjėjais.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad tė vų
komitetui vadovauja energingieji Rita
ir Antanas Rašymai. Prieš pat mokslo
metus, jie su pulkeliu mūsų tėvelių ir
mamyčių – Dalia Drąsutyte, Jurgita
Bribiesca, Svaja Petrikyte, Roma Bi-
kulčius, Renata Čeponis, Žyd rūne Kar-

veliene, Alena Bu-
rony shava, Renata
Bliumaite, Ramune
Papartiene, Edita
Sekiškiene, Euge ni-
 jumi Šileika, Vir-
mantu Mašaičiu,
Aidu Frismantu,
Vaida Kavaliaus kas,
Milda Kvapukaitis,
Ryčiu Al čiausku su-
rinko ir sustatė nau-
jus suo lus, spintas,
padėjo Jaunimo
centro prižiūrėto-
jams Alfredai ir Vy-
tui Daubariams pa-
ruošti klases. Labai
ačiū jums visiems!

Nebūtume turė-
ję naujų suolų ir
spintų, jeigu ne fi-

nansinė Kazickų fondo parama. Ačiū!
Mokyklos administracija ir tėvų

komitetas taip pat vis galvoja, kaip su-
rinkti daugiau lėšų, kad galėtume ne
tik patalpas atnaujinti, bet ir skirti dau-
giau pinigų knygoms, mokymo prie-
monėms, naujosioms technologijoms.
Ši šeštadienį tam tikslui rengiamas pa-
ramos koncertas, kuriame pa sirodys
ansamblis iš Californijos „To limi ai-
dai”. Po pietų mokykloje pardavinėja-
mi ledai – tokiu būdu irgi papildoma
mokyklos kasa.

Dėkojame „Baltic Food Distribu-
 ting Inc” už ledus, „Kunigaikščių už-
eigai” už skanius pietus ir saldžias vai-
šes – mokslo metų atidarymo proga.
Džiaugiamės, kad visada mus pare-
mia ir „Racine Bakery” – ačiū už sal-

Neleiski, Marija, keliauti vieniems
Dievo Apvaizdos parapija šventė Šilines

Tautos dieną prisiminti R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

džią dovaną ir šiais metais!
Mokslo metų šventę užbaigėme su-

darydami gyvą grandinę: paminėdami
Baltijos kelio 25-metį, susi ėmėme visi už
rankų – maži ir dideli, tėvai ir moky-
tojai, ir apjuosėme mo kyklos kiemą, ap-
kabinome mažąją lietuvybės salelę Či-
kagoje savo meile ir rūpesčiu. Gražu
buvo žiūrėti į pa sipuošusius, laimingus,
besišypsan čius vaikus ir jų šeimas.
Aišku, ne pamiršome paleisti balionų į
dangų, tuo suteikdami daug džiaugsmo
ma žiausiems mokyklos lankytojams.
Na, o po šventės dar ilgai aptarinė-
 jome šių mokslo me tų planus, susipa-
žinome su naujais mokyklos lankyto-
jais, dalinomės knygomis ir skirs tėme
pirmuosius namų darbus.

Mūsų mokyklos ,,Facebook” jau
puikuojasi kelios dešimtys nuotrau kų,

galite pamatyti ir filmuką apie šią
dieną, bus smagu ir mums patiems pri-
 si minti ir kitiems parodyti. Ačiū vi-
 siems ,,Facebook” draugams už drau-
gystę, o jų jau turime  per 1 100.

Vėlyvą šeštadienį išeidamos iš
Jaunimo centro, mokytojos džiaugėsi
didžiulėmis gėlių puokštėmis. Ame ri-
koje tokios tradicijos nėra, bet mes, at-
sivežę ją iš Lietuvos, galvojame, kad do-
vanodami gėlės žiedą mokytojui – do-
vanojate pasitikėjimą, perduodate mei-
lės giją. Ačiū, vaikai, mamy tės ir tė-
veliai, už jūsų pasitikėjimą. Stengsimės
jūsų nenuvilti!

Gražių ir prasmingų naujų moks-
lo metų visiems!

Audronė Sidaugienė – ČLM direk-
torės pavaduotoja

,,Facebook” nuotraukos
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Suvažiavimai, ypač kai su-
sirenka atstovai iš 21 ša-
lies, praplečia da lyvių aki -

ratį. Tuo dar kartą įsi tiki nau Pa-
saulio Lietuvių Bendruome nės
(PLB) šalių pirmininkų suvažia -
vime Klaipėdoje, liepos 8–9 die-
nomis atstovaudama JAV Lie-
tuvių Ben druo menės Krašto val-
dybai. Atsimi niau Rimo Vėžio
eilėraštį ,,Nematei? Na matai, o
manei, kad jau viską ma tei.”
Mat Airijos LB atstovas pasakė,
jog Airijoje Lietuvių Bendruo-
menei lietuvybės puoselėti ne-
reikia. Dubli ne lietuviai turį 30
parduotuvių, me cha ninių dirb-
tuvių, kirpyklų, kepyklų, grožio
salonų, be to, šįmet Airijos li-
tuanistinės mokyklos ketvirtos
ir penktos klasės lietuviukai
Lietuvos egzami nus išlaikė
aukštesniais pažy miais negu
Lietuvoje.

Tačiau kitose šalyse lietu-
vybės puoselėjimas bei paveldo
perdavimas naujajai kartai ir toliau lieka pagrin-
diniu LB uždaviniu.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad pla čiausią veiklą iš-
vysčiusi yra JAV LB. Kanados LB išsiskiria ben-
dravimu su latviais, estais ir kitų kilmių kana die-
čiais, kai iškyla Lietuvos, Latvijos ir Estijos reika-
lai.

Rusijos atstovas džiu-
gino savo energingu pa-
triotizmu. Jo pastangų dėka
(,,Niekas neatsiranda iš
oro!”) Rusijoje 96 LB na-
riai prenumeruoja ,,Pa-
saulio lietuvį”. Sužinojus,
kad dau gumoje šalių šio
spalvingo, įvai rių šalių LB
veiklą pristatančio žurnalo
neprenumeruoja niekas, o
kai ku riose tėra vienas pre-
numeratorius (pvz., Jung-
tinėje Karalystėje) ar tik
keli, Rusijos LB gausus ,,Pa-
saulio lie tuvio” prenume-
ratorių skaičius tik dar kar-
tą priminė, kiek daug pasi-
 šventęs žmogus gali atlikti.
JAV yra 103 šio žurnalo
prenumeratoriai, Ka nadoje
– 19. 

Lietuvos valdžiai su-
važiavime atstovavo Švie-
timo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Nu-
m gaudis ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų
ministerijos Užsienio lietuvių departamento di-
rektorė Gintė Damušytė.  Ji užsienyje ir Lietuvoje
gyvenančius pavadino ,,Lietuvos šei ma, kuri nuolat
kinta” ir priminė, kad, kaip ir šeimos nariai, turi-
me vie ni kitiems padėti. Užsienyje gy ve nantys lie-
tuviai gali informuoti gyvenamos šalies visuomenę
apie Lietu vą, profesionalai gali tapti jaunų profe-
sionalų Lietuvoje mentoriais, galima užsienio šalyse
ieškoti Lietuvai investitorių, pagaliau, PLB galėtų
daugiau bendrauti su Lietuvos nevyriausybinėmis
organizacijomis.

Lietuvos valdžia dabar rems stambesnius užsie-
 nyje gyvenančių lietuvių projektus, pranešė Damušy -
tė. Vieno asmens projektui bus ski ria ma nuo 1 000
iki 3 000 litų, bendrai paraiškai iš kelių šalių – 5 000–
15 000 Lt, o jei prie projekto dirbs trys ar dau giau ša-
lių, bus galima sulaukti 7 000–70 000 Lt paramos, pvz.,
2018 me tais vyksiančiam Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio minėjimui.

G. Damušytė patvirtino, kad užsienyje gimu-
siems Lietuvos pilie čių (ar piliečio) vaikams yra ga-
limybė neprarasti Lietuvos pilietybės. Jaunuoliui,
kuris gimdamas įgijo JAV pilietybę, suėjus 21 me-
tams rei kia rinktis, ar būti Lietuvos, ar JAV piliečiu.
Įstatymo pataisa ,,leistų pa sirinkimą nukelti per ke-

lias kartas”. PLB vadovybė šią galimybę atmetė, nes
pataisa nebūtų taikoma kito krašto pilietybę priė-
musiems tėvams.  Dis kusijų šiuo klausimu suva-
žiavime neiškilo. 

Kancleris Numgaudis kalbėjo apie Lietuvos
paramą užsienio lietuvių švietimui per ,,Draugys-
tės tiltą” (lituanistinių mokyklų mokytojų su važia-

vimus Europoje), mokymo
prie monių finansavimą, net-
gi mokyk lų iš laikymą Balta-
rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje
ir kt. Šių metų spalio mė nesį
Lietuvoje rengiami kursai
užsie nio lietuviškos spaudos
darbuotojams,  formuluoja-
ma galimybė už skai tyti li-
tuanistinėje mokykloje mo ky-
tojavimo stažą. Valdžia ir Lie-
tuvo je, ir užsienyje pirmo-
kiukams išduoda į tikrą pasą
panašų ,,Lietuvos pa są”.
Jame yra pirmokiuko asme-
ninė informacija, Lietuvos
himnas, Lietu vos istorijos da-
tos ir kt. Gavę tokį pa są vai-
kai pasijunta Lietuvos pi lie-
 čiais.

Klaipėdos meras Vytau-
tas Grub liauskas PLB suva-
žiavimo dalyviams dovano-
jo ekskursiją laivu po Klaipė -

dos uoste. Mūsų gidas buvo uosto direktorius. Jis yra
aplankęs dau gybę uostų, įskaitant JAV, ir pri ėjęs prie
išvados, jog uostų technikos srityje Klaipėdos uos-
tas yra tarp pirmaujančių uostų pasaulyje. Prekiniai
laivai jau dabar atplaukia į Klaipėdą iš viso pasau-
lio, o netrukus (papildomai pagilinus dugną) galės
atplaukti patys didžiausi prekiniai laivai. Uos te
dir  ba 23,000 žmonių, mokomi jūri ninkai. Per metus
į uostą atplaukia 62 kruiziniai laivai.

Klaipėdos smagusis meras (,,Daug keliaujam,
daug mokomės!”, „Visada galima geriau!”) suva-
žiavimo dalyviams surengė ir priėmimą senamies-
tyje. Gražiai atnaujinta sa lė, folkloro grupė, skanus
maistas ir staigmena – meras trimitu užgroja Louis
Armstrong dainą. Ne tik trimitavo, bet ir ,,Satchmo”
balsu dainavo. Refrenus traukėme visi. 

Suvažiavimą baigėme Kristijono Donelaičio
vakaru su žodžio, balso ir instrumentų menininkais.
Po širdį gaivinančios programos – dainavom. Vienas
iš atlikėjų atsiminė, kaip Ame rikoje po programos
žmonės lie tuviškas dainas dainavo iki paryčių, o Lie-
tuvoje tiek lietuviškų dainų žmo nės nebemoka.
Buvo gera, kad būdami toli nuo Lietuvos išsaugojome
ir perduodame tautos dainų paveldą.

Dr. Elona Vaišnienė – JAV LB Kraš to valdybos at-
stovė PLB suvažia vime

DRAUGAS

PLB suvažiavimas

Klaipėdos mero priėmime iš kairės į dešinę: Užsienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė, JAV LB KV atstovė Elona Vaiš-
nienė, PLB pirmininkė Danguolė Navickie nė.

katalikų bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo klebonas
kun. Gintaras Anta nas Jonikas. Šių Mišių spe-
cialios in tencijos buvo: už dvasios pasišventimo
Šiluvos Marijai ir už sugrįžimą nuklydusių nuo
katalikiško Tikėji mo, už bažnyčią Lietuvoje, pa-
dėką už Lietuvos laisvę, už šeimas – tėvelius, jų
vaikučius, senelius bei jaunimą. Šv. Raštą skai-
tė liturginės komisijos komiteto pirmininkė Lai-
ma Mazi liaus kienė. Mišių metu vargonavo Rita
Giedraitienė; jai vadovaujant pa rapijiečiai giedojo
lietuviškas gies mes. Ypatingai gražiai skambėjo
A. Mi kulskio „Šiluvos Marijai”. 

Kun. G. A. Jonikas pasakė šiai šven tei skir-
tą pamokslą. Jis pabrėžė Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 1608 metais reikšmę. Švč.
Mergelė Marija skatino, kad būtų garbinamas jos
Sūnus ir kad mes Jo klausytume. Šis jos prašymas
vertas mūsų visų dėmesio, švenčiant atlai dus. Bū-
kime vieningi maldoje Mari jai, prašydami pa-
laimos mūsų šei moms ir visiems  mūsų kasdie-
nybės darbams. Prašykime pagalbos li go niams.
Taip pat kun. G. A. Jonikas pri minė, kad rugsė-
jo 8 d. yra švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo šventė ir Tautos diena – Vytautas Di dysis
buvo pasirinkęs šią dieną savo karūnavimui.
Mes meldėmės už Lie tuvos žmones  ir dėkojome
Dievui už Lietuvos laisvę. Taip pat meldėmės Švč.
Dangaus Motinai Marijai. Švč. Mergelės Marijos
prašėme  daug malo nių, kurių reikia mūsų Tau-
tai.  Mel dėmės už taiką ir ramybę pasaulyje. 

Kadangi šie metai yra paskelbti Šeimos me-
tais, meldėmės už mūsų parapijos šeimas – tėve-
lius, vaiku čius, senelius. Kun. G. A. Jonikas ska-
 tino visus  kartu melstis šeimose.     

Piligrimai ir maldininkai keliauja į Šiluvą pa-
gerbti Švč. Mergelės Ma rijos, o mūsų parapijoje
Monika ir Va sara Mikulevičiūtės nešė po puokš-
 tę gėlyčių, o Patricia ir Algis Kauneliai, Audro-
nė Vaitiekaitytė-Hoeschele, Alma Butkūnienė, Al-
dona Duobienė ir Česė Naumienė – po de gančią
žvakutę. Šios aukos buvo pa dėtos prie specialiai
įrengto altorėlio.      

Po komunijos buvo kalbama Švč. Mergelės
Marijos litaniją ir specia liomis maldomis bei gies-
mėmis pa gerbtas Švenčiausias. 

Po Mišių gražus būrys parapijiečių susirin-
ko parapijos Kultūros centro salėje, kur laukė Die-
vo Ap vaiz dos parapijos nuolatinės šeimininkės
Reginos Greenhalgh vaišės.    

Esame dėkingi mūsų Dievo Mo tinai Marijai
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Prašome
Švč. Šilu vos Mergelės Marijos, kad ta laisvė
būtų apsaugota nuo neišvengiamų  pa vojų. Dė-
kojame Švč. Mergelei Ma rijai už nuolat patiria-
mą jos globą ir malones. 

* * *

Bažnyčios koridoriuje ant stalo buvo išties-
ta iš lino išausta staltiesė ir juosta. Buvo padėtas
Šiluvos Ma rijos su Kūdikiu paveikslas. Prie jo pa-
dėti gintarinis rožinis ir  žvakutės, simbolizuo-
jančios mūsų tikėjimą ir viltį. Taip pat buvo pa-
dėta Švč. Mer gelės Marijos litanija lietuvių ir ang-
 lų kalbomis. 

Kultūros centro salės prieangyje Tautos die-
nos proga ant austos vilnonės staltiesės padeng-
to stalo buvo iš dėstyti: Vytauto Didžiojo pa-
veikslas, Vytis, Žalgirio mūšio 600 metų jubi liejaus
šventei skirtas plakatas, Šiau lių kryžius, lietu-
viška vėliava ir or na mentas, vaizduojantis pa-
galvėlę su Vytauto Didžiojo karūna.

Antrą stalą puošė Šiluvos Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimą vaizduojantis paveikslas. Ša-
lia du koplytstulpiai su Marijos statula, žvake iš
Šiluvos ir gintarinis rožinis. Medi nė je skrynelė-
je – Švč. Mergelės Marijos maldos kortelės, mūsų
visų mal dų sim bolis. Taip pat ant stalo buvo se-
novinė maldaknygė – „Balsas  Balan dėlės arba
Mažas šaltinėlis – Dievo mylistų” (1909 m.) iš Vin-
 terberg, Vo kie tija, Marijos maldos knygelė „Auš-
ros žvaigždė”, 1951 m. gausiai iliustruota knyga
„Lietuva – Marijos žemė” apie Vilniaus, Kauno,
Telšių, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų baž-
nyčias ir šventoves bei knygą „Šiluva – A Pilg-
rim’s Guide”. Taip pat buvo informacinės me-
džiagos lietuvių ir anglų kalbomis apie Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimą Šilu voje, Šiluvos
istoriją ir įvairios mal delės Marijos garbei. Ma-
rijos paveikslas ir koplytstulpiai buvo papuošti
rudenio žiedais ir rūtomis.   
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iš ateitininkų gyvenimo

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Pasibaigė liepos 20–26 dienomis
Dainavoje vykusi Sendraugių
ateitininkų stovykla. 2014 m.

stovykloje dalyvavo daugiau nei 250 už-
siregistravusių dalyvių, kurie prisi-
mins saulę, retkartinį lietų ir uodus,
bet  labiau – darbingą ir smagią sto-
vyklišką nuotaiką. Stovyklon suva-
žia vo sendraugiai ateitininkai ir jų
šei mos bei draugai iš įvairių JAV vie-

tovių – Čikagos, Detroito, Clevelando,
Seattle, San Francisco, Bostono, New
Yorko, Houstono. Jau antri metai sto-
vyklos kapelionas buvo kun. Edgaras
Vegys iš Vilniaus, o viešnia iš Lietu-
vos – vilnietė ateitininkė sendraugė
Agnė Markauskaite. Stovyklos tema –
Šventojo Rašto žodžiai – ,,Duona ir
druska”. 

Pirmą stovyklos dieną, sekmadie -
nį, liepos 20 d. stovyklautojai susipa-
žino, suvaidindami lietuviškų vestuvių
tradicijas. Tą vakarą jie pirmą kartą
apžiūrėjo parodą  Baltųjų rūmų salėje,
pavadintą ,,Kaip mes čia atsiradome?
JAS, MAS, SAS ir ASS šeimų migra-
cijos prisiminimai”. Sienos buvo nu-
kabintos stovyklautojų šeimų nuo-
traukomis, o šalia – trumpi  aprašymai
apie šeimų išvykimą iš Lietuvos į JAV. 

Pirmadienį  pradėjome savaitės
darbotvarkę – kas rytą, po bendro dai-

navimo, buvo paskaita suaugusiems ir
atskira programa vaikams. Po pietų –
maudymasis, sportavimas ir pavaka-
riai, popietiniai būreliai vaikams, po-
kalbiai bei pašnekesiai suaugusiems.
Vyresni paaugliai įsijungė į stovyklos
talkos būrelio darbus, taip pat išbandė
savo dainavimo, vaidybos, choreogra-
fijos bei scenografijos talentus teatro
būrelyje repetuodami miuziklą. Vyko
ir suaugusių bei vaikų chorų repeti-
cijos.  Prieš miegą jauniausi stovyk-
lautojai  klausydavosi Pasakų pelėdos

skaitomų lietuviškų pasakų. O vai-
kams sugulus, suaugusieji rinkdavosi
Baltuosiuose rūmuose. Ten jie ben-
dravo, aptardavo dienos programas,
švęsdavo gimtadienius. Kai kas virtu-
vėje išbandydavo naujus patiekalų re-
ceptus,  po to visus vaišindavo. Vaka-
rais salėje buvo galima pasižiūrėti fil-
mų:  režisierės Agnės Marcinkevičiū-
tės psichologiniais motyvais perpintą
detektyvą ,,Vardas tamsoje” (susuktas
pagal Renatos Šerelytės romaną tuo pa-
čiu pavadinimu), Vytauto V. Lands-
ber gio filmą ,,Trispalvis” apie Lietuvos
partizanus,  dokumentinį  filmą ,,Vai-
neta” apie Marijampolėje senelių au-
ginamą penkiolikmetę merginą su ce-
rebraliniu paralyžium (jos koja tapyti
paveikslai kabėjo stovyklos Baltųjų
rūmų salėje). Vieną vakarą buvo žiū-
rimas šią vasarą vykusios Dainų šven-
tės Ansamblių vakaro įrašas. Stovyk-

lautojai taip pat turėjo progos pamatyti
filmą ,,Ateitis, kuri suvienijo”, susuk-
tą Rūtos (Vaitkevičiūtės) ir Pauliaus
Juozevičių – apie ateitininkijos su-
grąžinimą į Lietuvą prieš dvidešimt
penkerius metus.

Pirmadienio rytą Dalia Cidzikai-
tė, knygos ,,Manėm, kad greit grįšim”
sudarytoja, papasakojo knygos leidimo
istoriją (su ja kartu dirbo Dalia Any-
sienė bei Laima VanderStoep). Knygoje
išspausdinti iš po Antrojo pasaulinio
karo pasitraukusiųjų pasakojimi ( tarp

jų ir keli ateitininkai). Knygai
buvo atrinkta aštuoniolika
pasakojimų – kiekvieno as-
mens patirtis bei kelionė skir-
tinga ir įvairi. Pasak D. Cid-
zikaitės, gerai, kad šie pokal-
biai buvo anksčiau surinkti,
nes jau kai kurie pašnekovai
yra  iškeliavę į amžinybę. Po
pietų Audra Kubiliūtė-Dau-
lienė vedė pokalbį ,,Informa-
cija = jėga: Pradėkime anks-
ti informuoti vaikus”. Ji pa-
ste bėjo, kad pasaulio istori-
joje būta daug tragedijų, o
jaunesnei kartai apie jas nėra
daug prieinamos informaci-
jos. Ji  pateikė jaunimui tin-
kamai parašytų knygų pa-
vyzdžių ir siūlė kreiptis į savo
vietovių bibliotekas, kad jų
įsigytų. Tai knygos apie ko-
mu nizmo įtaką kasdieninių
žmonių gyvenimuose ir pan.

Ji taip pat siūlė, kad tokios knygos būtų
padovanotos mokyklų bibliotekoms ir
jaunimo skaitymo konkursams ,,Batt-
le of  the Books”. 

Antradienį pedagogė Regina Čy-
vaitė pasidalijo savo patirtimi skaity-
dama  pranešimą „Kas tikrai vyksta
Montessori mokykloje? Montessori is-
torija, metodai ir šiuolaikinė padė-
tis”. Po pietų suaugę galėjo pasirinkti
užsiėmimą: arba  su Daiva Kisieliene
mokytis kepti lietuvišką duoną, arba
pasiklausyti dr. Aro Žliobio „Pokalbio
apie medicinos mokslus ir kintančią
profesiją”. Vakare šeimos varžėsi  taš-
kų taško žaidynėse.

Trečiadienį kun. Edgaras Vegys
pasidalijo mintimis tema ,,Jeigu drus-
ka nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų
pasūdyti [Mt 5, 13]” ir atsakė į anksčiau
stovyklautojų pateiktus teologinius
bei tikybos klausimus. Daug ką domi-

no klaidžiojimo ir nutolimo nuo tikė-
jimo klausimai, kaip galima melstis,
apie išpažinties vaidmenį kataliko gy-
venime. Popietinės programos metu
Pranas Pranckevičius vedė būrį Dai-
navos gamtos taku. Vakare Rūta Mi-
kulionienė pravedė susikaupimo va-
karą su įvairiomis stotelėmis, įskaitant
šventovę miške. Buvo klausomasi  skai-
tinių ir per trumpus inscenizavimus
bei giesmes mąstoma apie tikėjimą, šei-
mas, gyvenimą ir pan. Vakare Baltuo-
siuose rūmuose vyko Taize giesmių ir
maldų valandėlė.

Kitą savaitę skaitykite Ramunės Kubi-
liūtės stovyklos aprašymo antrą 

Prisimename vasaros stovyklas:
Sendraugių stovykla Dainavoje: ,,duona ir druska” 
Nuo pirmadienio iki trečiadienio

Sendraugių stovykloje Dainavoje.  Regina Čyvaitė kalba apie Montessori vaikų mokymo metodą. Dainos Čyvienės nuotraukos

Ateitininkų 
namų žinios
Knygų klubas
Po vasaros atostogų knygų skaitytojų
būrelis vėl renkasi Ateitininkų na-
muose. Visi yra kviečiami. Šį kartą bus
aptariama autoriaus Jeff Shaara kny-
ga – ,,To the Last Man” (2004).  Bū-
relis rinksis du kartus – pasirinkite
jums patogų laiką:  trečiadienį, rug-
sėjo 24 d., 10 val. r. arba ketvirtadienį,
rugsėjo 25 d., 7:30 val. v.  Ateitinin-
kų namuose 1380 Castlewood Dr.,
Lemonte. Daugiau informacijos su-
teiks Dainė Quinn el. paštu Daine-
Quinn@gmail.com

jjj

Ateitininkų namų
jubiliejaus pokylis
Šeštadienį, spalio 4 d. Ateitininkų
na mai švęs 35 m. jubiliejų. 4 val. p. p.
Šv. Mišios ir atnaujinto kryžiaus pa-
šven tinimas, 6 val. v. – iškilminga va-
karie nė. Meninę programą atliks
duetas ,,Iš  Rytų  šalelės” – dalyvauja
Rūta Pakš  taitė-Cole ir Rimas Polikai-
tis.  Užsisakykite vietas pas Pranutę
Domanskienę: tel. 708-712-7112 arba
el. paštu Frances.Domanskis @gmail.
com 

Sendraugių stovykloje teko ir vaidinti (iš k.): sendraugės Daina Anužienė, Rūta Mikulionienė,
Žibutė Pranckevičienė ir Lija Siliūnaitė.
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Iš kairės: Monika Vinclovaitė, Julija Vlasova, ses. Jolita Matulaitytė, Rita Venclovienė, ses. Pranciška Kavaliauskaitė ir
ses. Dalia Dapkūnaitė

RITA KAUFMANIENĖ

Šių metų liepos mėnesį Ateitininkių Korp!Gied-
ra  žymenį ,,Lietuvei moteriai, ypatingai pa-
sižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje”

paskyrė Vilniuje gyvenančiai Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių vienuolijos se-
selei Jolitai Matulaitytei. Seselė Jolita yra 27-toji lau-
reatė.

Savo rekomendaciniame laiške Korp!Giedra
narė Rita Venclovienė apibūdina ses. Jolitos gyve-
nimą ir veiklą.  Jolita Matulaitytė gimė Kruonio
miestelyje, Kaišiadorių rajone. Augo penkių vaikų
šeimoje ir yra pati vyriausia. 1991 m. baigė Kruonio
vidurinę mokyklą ir tęsė studijas Vilniaus Peda-
goginiame universitete (dabar Lietuvos Edukolo-
gijos universitetas). Jį sėkmingai baigė, įgydama lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytojos  specialybę, o
vėliau (1999 m.) – ir kalbotyros magistrą.  1995 m.
ji  įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė -
jimo Vargdienių seserų vienuoliją, o 2000 m. davė
am žinuosius įža dus. 

Penkerius metus savanoriavo Vilniaus arki-
vyskupijos Carito vaikų ir paauglių dienos centre

2014 m. Korp!Giedra premija ses. Jolitai Matulaitytei

,,Vilties angelas”, o nuo 1999 m. rugsėjo pradėjo dirb-
ti šio centro vadove (dirba iki šiol). ,,Vilties angelas”
yra vienas iš pirmųjų pomokyklinių dienos centrų
beglobiams vaikams Vilniuje ir Lietuvoje. Ses. Jolita
ne tik dirba su vaikais, bet kartu ir su jų tėvais, ypač
motinomis, kurių didelė dalis turi priklausomybę
nuo alkoholio ir yra bedarbės. Ses. Jolita rūpinasi,
kad jos gautų dokumentus darbui, būstui ar socia-
linei paramai. 

Ses. Jolitos rūpesčiu dienos centras pritraukia
daug savanorių, kurių dalis yra socialinio darbo, so-
cialinės pedagogikos, psichologijos studentai ir se-
minaristai. Savanoriavimo kandidatams yra pa-
ruošta programa, kad jie galėtų efektyviai dirbti su
vaikais, juos atjaustų, skatintų, taip pat susipažin-
tų su jų šeimų problemomis ir vargais. Ji kasmet or-
ganizuoja vaikams trejas vasaros stovyklas, paaug-
liams – žygius į Trakus ar kitas vietoves. 

Norint sėkmingai ugdyti vaikuose krikščioniš-
kas vertybes ir  paskatinti mokytis, svarbu paveik-
ti tėvus, kurie neturi tėvystės ar auklėjimo įgūdžių,
kad vaikai vakare grįžę į namus jaustųsi mylimi ir
nebūtų atstumti. Tai suprasdama ses. Jolita porą kar-
tų per savaitę į Carito patalpas kviečia motinas, ku-
rios, padedant dailininkei, daro sveikinimų  atvi-
rukus iš sausų, jų pačių pririnktų žolyčių ir gėlių.
Taip bedirbdamos ir besivaišindamos arbata, jos ne
tik bendrauja tapusavyje, bet ir kalbasi su psichologe
ar socialine darbuotoja, o kartais ir teisininke. 

Ses. Jolita ne tik daug laiko praleidžia dienos
centre, ji taip pat yra Šv. Kryžiaus namų socialinių
paslaugų  centro vadovė ir Vilniaus vienuolyno vy-
resnioji. Keletą metų ji buvo Švč. M. Mergelės Ne-
kaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos
vyr. vadovės ses. Viktorijos Plėckaitytės padėjėja bei
patarėja. Ji dažnai kviečiama vesti rekolekcijas, se-
minarus bei kitų dienos centrų vadovams ir dar-

buotojams skaityti paskaitas.
Svarbiausias ses. Jolitos Matulaitytės rūpestis

yra vaikai ir paaugliai. Jos veide švyti meilė, užuo-
jauta, rūpestis, bet vaikams nusikaltus, ji pasikvie-
čia juos į raštinę, rimtai su jais kalbasi ir ramiai pa-
aiškina, kodėl toks elgesys yra nepriimtinas. Jeigu
vaikai nelanko pamokų, ji apsilanko jų namuose su-
žinoti nelankomumo priežastis ir palaiko glaudžius
ryšius su mokytojais.

Savo rekomendaciniame laiške Rita Venclovie-
nė pasidalina ir savo asmeniškais prisiminimais.
,,Daug metų lankydamasi Vilniuje ir gyvendama se-
selių svečių namuose, matydavau Jolitą skubančia
tai į centrą, tai į Socialines ir Darbo ministerijos įstai-
gą, mokyklas, pas šeimas, stebėjausi jos energija, pa-
sišventimu, rūpesčiu beglobiams vaikams  bei jų šei-
moms. Ji visiems yra prieinama, visus paguodžia, įsi-
klauso ir su šypsena bendrauja ne tik su pažįstamais,
bet ir su benamiais, kurie lankosi Šv. Kryžiaus na-
muose gauti maisto ar kitų paslaugų.” 

Žymens įteikimas vyko Šv. Kryžiaus vienuolijos
namuose Vilniuje, trečiadinį, liepos 9 d., dalyvaujant
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselėms
Daliai Dapkūnaitei, Pranciškai Kavaliauskaitei ir
Leonei Vanagaitei, ,,Vilties angelo” centro darbuo-
tojoms Julijai Vlasovai ir Monika Vinclovaitei ir gied-
rininkėms Viktutei Siliūnienei ir Ritai Venclovienei.
Rita Venclovienė trumpai apžvelgė šio žymens trum-
pą istoriją, ateitininkių Giedros! korporacijos veik-
lą, perskaitė Korp!Giedros pirmininkės Ramintos
Marchertienės sveikinimą ir įteikė seselei Jolitai žy-
menį. Seselės jaukus ir nuoširdus pagerbimas vyko
prie vaišių stalelio, mažame artimųjų ratelyje. 

Nuoširdžiai sveikiname seselę Jolitą Matulaitytę
ir linkime, kad vis atsirastų jai padėjėjų ir savano-
rių, kurie įsijungtų į artimo meilės darbą.

Korp! Giedros 
premijos ištakos
ONA DAUGIRDIENĖ

Korp! Giedros premijos istorija prasi-
deda nuo prelato Juozo Prunskio.
Prelatas gimė 1907 m. gruodžio 22 d.

Žvilbučių dvare, Utenos apskrityje. 1940 lie-
pos mėn. sovietų saugumo persekiojamas, pa-
sitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Iš ten tais pa-
čiais metais atvyko į JAV ir per savo ilgą ir
darbingą gyvenimą buvo plačiai žinomas
kaip visuomenininkas, kuris rėmė lietuviš-
kas organizacijas; buvo mecenatas ir dau-
gelio premijų sumanytojas, įskaitant jauni-
mo rašinių premiją; žurnalistas, įvairiomis
temomis parašęs kelis tūkstančius straips-
nių; ,,Draugo” redaktorius; rašytojas, para-
šęs, suredagavęs ar išvertęs 42 knygas. Pre-
latas mirė 2003 m. balandžio 26 d. Čikagos
priemiestyje.

Įsteigti premiją ,,Lietuvė moteris, ypa-
tingai pasižymėjusi krikščioniškų idealų
tarnyboje” Korp!Giedra prelatas Juozas
Prunskis pasiūlė 1985 metais. Jis pasisiūlė
būti premijos mecenatu, paaukodamas 1,000
dol. apdovanojimui, o giedrininkių prašė kas
dvejus metus išrinkti moterį, kurios darbai
ir veikla atspindi krikščioniškus idealus
tarnystėje artimui ir visuomenei,   ir vykdyti
premijos įteikimą. Giedrininkės tokiam pre-
lato sumanymui entuziastingai pritarė. Pir-
moji premija buvo įteikta 1986 metais garbės
konsulei Juzei Daužvardienei.

Prelatas J. Prunskis visuomet buvo ži-
nomas savo praktiškumu. Jis suprato, kad
reikia tinkamai įvertinti pasiaukojančią
moterį  bei konkrečiai remti jos darbus.
1994 m. prelatas išreiškė norą, kad Korp!
Giedros premija taptų kasmetine ir būtų ski-
riama moteriai, gyvenančiai Lietuvoje. Ap-
dovanojimas buvo padalintas perpus ir tapo
dabartine 500 dol. suma. Tais pačiais metais
premijos finansiniam užtikrinimui prelatas
Lietuvių Fonde padidino savo įnašą 10,000
dol., sukurdamas specialų fondą, kurio ka-
pitalas neliečiamas, ir iš kurio palūkanų ski-
riama premija. Jei per metus palūkanos ne-
sudaro reikiamos sumos, Korp! Giedra pri-
duria skirtumą iš savo iždo. Graži premijos
tradicija tęsiasi ir šiandien.

Rita Venclovienė skaito ses. J. Matulaitytei apdovanojimo raštą Viktutės Siliūnienės nuotraukos
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Du čempionatus iš eilės Lietuvos
rinktinė sunkiai įsibėgėjo, bet
dar sy kį patvirtino meistriškos

komandos vardą. Europos vicečem-
pionai pateko tarp keturių stipriausių
pasaulio komandų. Planetos pirme-
nybių ket virt finalyje lietuviai 73:61
įveikė Tur kiją ir kovos dėl pasaulio
čempionato medalių.

Pusfinalio rungtynes lietuviai ket-
 virtadienį Barselonoje žaidė su JAV
rinktine. Čia netikėtumų nebuvo: su-
sitikimą 96:68 laimėjo amerikiečiai. Po
rungtynių Lie tuvos komanda išvyko į
Madridą, kur šeštadienį sužais dar
vie ną dvikovą – dėl trečiosios vietos
(skaitydami šį „Draugo” numerį jūs
tikriausiai jau žinote šios dvikovos
baigtį – red.).

Pirmasis planetos pirmenybių
ketvirtfinalis, kaip ir tikėtasi, buvo at-
kaklus: juk nuo galutinio rezultato
priklausė, kas vyks namo ir nesivar žys
dėl pirmenybių medalių. 2010 me tų Pa-
saulio čempionato sidabro me da lių
laimėtojai turkai bandė palauž ti ten
pat Turkijoje trečiąją vietą lai mėjusius
lietuvius.

Ir pradžioje ne viskas mū siš kiams
ėjosi gerai – varžovai privertė lietuvius
žaisti pagal jų numatytą klampaus
krepšinio planą ir Turkija visą pirmąjį
kėlinį pirmavo. Labiau siai varžovai
buvo atitrūkę 14:8, 16:11, o ketvirtį
laimėjo 18:13.

Antrajame kėlinyje tikrą tri taš kių
reginį surengė Darjušas Lavri novičius

– jis pataikė iš eilės tris to limus meti-
mus ir padėjo lietuviams spurtuoti bei
įgyti 3–5 taškų prana šumą. Po dviejų
kėlinių lietuviai pirmavo 33:28, o tre-
čiojo ketvirčio pra džia buvo dar ge-
resnė. Tris taškus įme tė Jonas Ma-
čiulis ir lietuviai įgijo 8 taškų prana-
šumą – 36:28. Tačiau tur kai nebuvo nu-
siteikę kapituliuoti ir po Ömer Asik ir
Ender Arslan pastangų pasivijo Lie-
tuvą – 36:35. Maža to – už kalbas ne-
sportinę pražangą ga vo Jonas Valan-
čiūnas ir turkai per kelias minutes pa-
bėgo 40:36.

Gerai, kad Renaldo Seibučio ir
Martyno Pociaus rankos nedrebėjo ir
jie tritaškiais vėl išvedė Lietuvą į
prie kį 42:41. Lietuviai trečiąjį kėlinį
laimėjo 47:44, o ketvirtojo pradžioje nu-
rūko pirmyn 53:46. Pasaulio vice  čem-
pionai turkai siekė kuo greičiau su-
mažinti atotrūkį, bet R. Seibutis rei-
kiamu momentu pelnė 5 taškus iš ei-
lės ir lietuviai turėjo 8 taškų prana šu-
mą – 56:48.

Likus kovoti 4 minutes, J. Mačiu-
 lis pasižymėjo keturiais iš eilės taš kais
ir mūsų šalies  rinktinė pirmą kartą
įgijo dviženklę persvarą – 62:51. Kai iki
finalinės sirenos buvo likę žaisti 3
min., D. Lavrinovičius įmetė savo 11-
ąjį tašką ir Lietuva turėjo net 13 taškų
pranašumą – 64:51.

Nors turkai strimgalviais puolė
tirpdyti atotrūkį, tačiau baigtis tapo
aiški, o salėje buvę sirgaliai pradėjo
skanduoti: „Mes – laimėjom”.

Laura Asadauskaitė-Zadneprovs -
kienė ir Justinas Kinderis šiuo-
laiki nės penkiakovės čempio-

nate prarado asmeninius pasaulio
čempionų titulus, bet iškovojo juos
mišrių estafečių varžybose.

Mūsų sportininkams šį kartą pui-
 kiai pavyko varžybų pirmoji rung tis –
fechtavimas. Joje L. Asa dauskaitė-
Zadneprovskienė ir J. Kin deris lai-
mėjo 28 kovas ir užėmė pirmąją vietą.

Plaukimo rungtyje lietuviai buvo
9-ti, tačiau tai leido būti antriems ben-
 drojoje įskaitoje nuo britų atsi liekant
tik 4 taškais. Vis dėlto jojimo rungty-
je J. Kinderis padarė keletą klai dų ir tai
baigėsi 10-ąja vieta rungtyje bei iki 18
taškų išaugusiu britų atotrūkiu.

Tai reiškė, kad kombinuotąją bė-
 gi mo ir šaudymo rungtį L. Asadaus kai-
tė-Zadneprovskienė ir J. Kinderis pra-
dės nuo pirmaujančių britų atsilikda-
mi 18 sekundžių. Trečiąją vietą tuo
metu užėmusius lenkus mū siš kiai len-
kė 10 sekundžių.

Finale Lietuvos sportininkams
vis dėlto teko kovoti tik su britais. L.

Asadauskaitė-Zadneprovskienė su ma-
 žino atsilikimą iki keleto sekun džių ir
J. Kinderis jau pirmojo šaudymo metu
susilygino su britų sporti ninku. Var-
žovas netgi leidosi aplen kia mas, bet
stengėsi iš paskutiniųjų nepaleisti lie-
tuvio į priekį. Tuomet J. Kinderis vėl
užleido pirmąją poziciją konkurentui
ir ramiai bėgo su juo iki šaudyklos.
Joje ir įvyko lemiamas lū žis – britas
šaudė labai netaikliai ir į bėgimo takelį
lietuvis bėgti paskuti nio rato pajudė-
jo susikrovęs apie 10 sek. pranašumą.
Jau išbėgdamas iš šaudyklos J. Kin-
deris pergalingai iš kėlė kumštį ir ra-
miai pasiekė finišą pirmojoje pozici-
joje.

Finale Lietuvos sportininkai su-
 rin ko 1 518 taškų. Antrąją vietą užėmę
britai Kate French ir Joseph Evans –
1 515, o trečiąją vietą išsau goję lenkai
Oktawia Nowacka ir Szy mon Staskie-
wicz – 1 504.

Planetos pirmenybių asmeninė se
varžybose L. Asadauskaitė užėmė
penktąją vietą, o J. Kinderis  šešta die  -
nį buvo devintas.

Vilnietis ugniagesys gelbėtojas
Aidas Ardzijauskas, jau api-
 bėgęs Lietuvą ir Baltijos jūrą,

prieš kelias savaites įgyvendino dar
vieną savo svajonę. Rugpjūčio pabai-
goje JAV jis įveikė 5 tūkstančių kilo-
metrų trasą nuo Los Angeles iki New
Yorko. Maž daug 80 kilometrų per die-
ną tempu lietuvis per du mėnesius per-
bėgo 14 JAV valstijų.

A. Ardzijauskas tapo 132-uoju žmo-
gumi pasaulyje, įveikusiu bėgi mą Los
Angeles – New Yorkas. Tiesa, skirtin-
gai nei dauguma bėgikų, lietuvis at-
stumą įveikė vienas. Ir nors pa siekti
šios trasos rekordo lietuviui nepavyko
(vietoje planuotų 46, bėgda mas A. Ard-
zijauskas užtruko 61 parą) sportinin-
kas to nesureikšmina. „Ne dėl ži-

niasklaidos dėmesio bėgau. Tu rėjau
tikslą įveikti trasą ir jį įgy ven dinau”,
– sakė A. Ardzijauskas.

Praėjusiais metais 42 metų bėgi-
 kas apibėgo aplink Baltijos jūrą ir
kitą dieną startavo Vilniaus marato ne.
Tačiau šiemet, rugsėjo 14 d., Aido Vil-
niaus bėgimo trasoje neišvysime.

„Esu tuščias. Maratoną įveik čiau,
tačiau nežinau, kas būtų po to. O ir
greitis, kuriuo galėčiau bėgti, ma nęs
netenkintų. Žmonės pirštais už ba dytų,
kad tas, kuris perbėgo Ame riką, taip
lėtai binzena (juokiasi). Šventėje tikrai
dalyvausiu, tačiau persitempti neno-
riu. Arba su sūnumi bėgsime kilo-
metrą vaikų  bėgime,  arba  išvis  bū-
siu tik žiūrovas”, – sakė A. Ardzijaus-
kas.

Lietuvos krepšininkai pateko tarp stipriausių keturių planetos komandų

Lietuva – tarp keturių stipriausių pasaulio
krepšinio komandų!

A. Ardzijauskas Vilniaus maratone nebėgs

Penkiakovininkų L. Asadaus kai tės 
ir J. Kinderio pora – stipriausia pasaulyje

Lietuvos futbolininkai Europos čempionato
atrankos varžybas pradėjo pergale

Penkiakovininkų L. Asadauskaitės-Zadneprovskienės ir J. Kinderio duetas – stipriausias
pasaulyje!

Lietuvos vyrų futbolo
rinktinė iš kovojo
pirmąją pergalę at-

rankos į 2016 metų Euro-
pos čempionatą varžybose.
Pirmosiose E grupės rung-
ty nėse lietuviai išvykoje
2:0 nugalėjo San Marino
rinktinę.

Abu įvarčius Lietuvos
rinktinė įmušė pirmaja-
me kėlinyje. Vos prasi dėjus
rungtynėms Mindaugas
Kalo nas skersavo kamuo-
lį į baudos aikš telę, o ten
buvęs Deivydas Matulevi-
 čius nukreipė jį į vartus.
Besibai giant antrajam kėliniui po
Georg Freidgeim perdavimo antrąjį
įvartį pelnė Arvydas Novikovas.

2016-aisiais žemyno pirmenybė-
se žais 24 komandos, o ne 16, kaip bū-
davo anksčiau. Tai suteikia galimybę
rinktinėms, likdavusioms už čempio-
nato borto. Tarp jų ir Lietuva.

Į finalinį „Euro 2016” etapą iš kar-
to pateks po dvi stipriausias rinktines
iš devynių atrankos grupių ir geriau-
sia trečioji komanda iš visų grupių, o
dar aštuonios trečiąją vietą užėmusios

komandos dalyvaus at krin tamosiose
varžybose dėl 4 paskutiniųjų kelialapių
į Prancūziją.

Lietuvos rinktinė atrankos tur-
 nyro E grupėje žaidžia su San Mari no,
Anglijos, Šveicarijos, Slovėnijos ir Es-
tijos komandomis.

Lietuvos komandos sudėtis rung-
tynėse su San Marinu: G. Arlauskis, V.
Slavickas, T. Kijanskas, M. Žaliū kas, G.
Freidgeimas, A. Novikovas, M. Pa-
nka, K. Chvedukas, F. Černy chas, M.
Kalonas, D. Matulevičius.

Komandos draugai sveikina pirmąjį įvartį į San Marino
vartus įmušusį D. Matulevičių



9DRAUGAS 2014 RUGSėJO 13, ŠEŠTADIENIS

Respublika.lt nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva iR PasauLis

Rusų kariai atsitraukia iš Ukrainos? 

Vilnius (BNS) – Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) nariai po pusantrų metų per-
traukos ketina grįžti prie svarstymo dėl
žvalgybos institucijų veiklos parla-
mentinės kontrolės griežtinimo: ini-
ciatorių teigimu, susiklosčiusi geopo-
litinė situacija skubina steigti Seimo
žvalgybos inspektorių įstaigą.

2013-ųjų birželį parlamentarai po

pateikimo pritarė Žvalgybos įstatymo
pataisoms, kuriomis siūloma steigti
visiškai naują kontrolės instituciją –
Seimo žvalgybos inspektorių įstaigą.

Pagal projektą įstaigos pareigū-
nai būtų atskaitingi NSGK, šis formu-
luotų jiems konkrečias užduotis ir pa-
vedimus. Inspektoriams būtų suteikta
teisė dirbti su bet kokia slapta infor-
macija. 

Washingtonas (BNS) – Ukrainos
prezidento Petro Porošenkos paskelbtą
žinią, kad Rusija išvedė iš jo šalies dau-
gumą savo karių, Jungtinės Valstijos pa-
vadino „pirmuoju geru žingsneliu”.

Washingtonas negali patikrinti in-
formacijos apie rusų karių atitraukimą,
kuris būtų labai reikšmingas įvykis kri-
zėje, sakė Valstybės departamento at-
stovė spaudai Marie Harf  ir pridūrė:
„Jei tai yra tiesa, tai būtų pirmasis ge-
ras žingsnelis, tačiau to tikrai nepa-

kanka”.
„Kaip rodo naujausia informacija,

kurią gavau iš mūsų žvalgybos, 70 proc.
rusų karių buvo sugrąžinti per sieną (at-
gal į Rusiją)”, – sakė P. Porošenka.

Prezidentas taip pat pažymėjo, kad
rugsėjo 5 dieną sudarytos paliaubos –
pirmasis susitarimas dėl ugnies nu-
traukimo penkis mėnesius trunkan-
čiame konflikte, kurį parėmė ir Kijevas,
ir Maskva, labai pagerino saugumo si-
tuaciją Ukrainos rytuose. 

Siūlo steigti Seimo žvalgybos inspektorių įstaigą 

Vilnius (ELTA) – Dėl nutrūkusio
gintaro importo iš Rusijos Kaliningra-
do srities, Lietuvoje pirmą kartą per de-
šimt metų gali būti pradėta pramoninė
gintaro kasyba.

Aplinkos ministerija dar rugpjūčio
pabaigoje pranešė, kad netrukus bus
skelbiamas konkursas detaliai gintaro
klodų paieškai Kuršių mariose. Minis-
terijos vadovo Kęstučio Trečioko tei-
gimu, imtis pramoninės šio vertingo
mineralo gavybos skatina užsivėrusi
gintaro rinka iš kaimyninio Kalining-
rado. Gintaro apdirbėjų teigimu, gin-
tarą iš Rusijos masiškai superka Kini-
jos piliečiai, galintys pasiūlyti iki 10 kar-
tų didesnę kainą nei lietuviai. 

Realūs kasybos darbai gali prasidė -
ti jau 2015 m., o šiuo metu atlikta tik
frag mentinė potencialių telkinių žval-
gyba ir rengiamasi būsimam konkur-
sui.

„Kol kas kalbame apie vieną 84,4 h
ploto telkinį ties Juodkrante, kur, spė-
jama, yra 112 tonų gintaro”, – sakė
Lie tuvos geologijos tarnybos direkto-
rius Jonas Satkūnas. Už 100 tonų iškas -
to gintaro verslininkai valstybei turė-
tų sumo kėti apie 7 mln. litų mokes čių.

Oponuojantys nuogąstauja, kad
masinė gintaro gavyba ir jo pardavimas
Kinijoje nuskurdins smulkiuosius Lie-
tuvos verslininkus ir drastiškai suma-
žins Lietuvos gintaro atsargas.

Lietuvoje vėl bus kasamas gintaras
Varšuva (ELTA) – Lenkijos prezi-

dentas Bronislaw Komorowski rugsėjo
11 d. atleido iš pareigų ministrą pir-
mininką Donald Tusk ir jo vyriausybę.
Tačiau ir D. Tusk, ir jo ministrai toliau
vykdys pareigas, kol bus suformuotas
naujas kabinetas.

Šis žingsnis buvo būtinas, nes nuo

2007 metų rudens vyriausybei vadova-
vęs D. Tusk gruodį užims Europos Va-
dovų Tarybos pirmininko postą. Pasi-
rengimas naujos vyriausybės forma-
vimui jau vyksta. Naująja premjere
penktadienį patvirtinta parlamento
pirmininkė Ewa Kopacz. 

Lenkijos prezidentas atleido premjerą ir jo vyriausybę

Monrovija („Draugo” info) – Li-
berijos išlikimui iškilo rimta grėsmė dėl
mirtino Ebolos viruso, kuris „plinta
kaip miškų gaisrai”,  – teigė gynybos mi-
nistras Brawnie Samukai.

B. Samukai sakė Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybai, kad tarptautinis at-
sakas į krizę nėra pakankamas. Libe-
rijos gynybos ministras įspėjo, jog silp-
na šalies sveikatos apsaugos sistema ne-
besusidoroja su susidariusia padėti-
mi. 

Pasaulio Sveikatos organizacijos
duomenimis, Ebola jau pareikalavo 2

tūkst. 288 žmonių gyvybių Liberijoje,
Gvinėjoje ir Siera Leonėje.

Europos Sąjunga (ES) kovai su
Ebola skirs 5 mln. eurų. Šios lėšos bus
pervestos naujai Afrikos Sąjungos mi-
sijai, kuria siekiama pažaboti epide-
miją. 

ES teigimu, padėtis dėl Ebolos tam-
pa vis dramatiškesnė. „Krizė toliau aš-
trėja. Ebolos atvejai fiksuojami tose
vietose, kur liga jau buvo pažabota”, –
sakė sveikatos reikalų komisarė Kris-
talina Georgieva.

Londonas (ELTA) – Prieš Škotijos
atsiskyrimą nuo Jungtinės Karalystės
pasisakė britų verslo laikraštis „The Fi-
nancial Times” ir vienas įtakingiausių
Škotijos laikraščių „The Scotsman”.

Abu laikraščiai pabrėžė savo nuo-
monę, kad dabartinės Didžiosios Bri-
tanijos sudėties išsaugojimas atitinka
Škotijos nacionalinius interesus. „Mū -
sų laikraščiui atėjo metas pareikš ti, kad
atsiskyrimas yra beprasmiškas su-

manymas, ypač pavojingas”, – pabrėžė
,,The Financial Times” redakcinio
straipsnio autorius.

Laikraštis „The Scotsman” teigia,
kad Škotijai dėl jos pačios interesų
būtų naudingas ,,ne atsiskyrimas, o są-
jungos išsaugojimas ir pasinaudoji-
mas jos privalumais siekiant pažan-
gos”. 

Referendumas dėl Škotijos nepri-
klausomybės vyks rugsėjo 18 dieną.

Liberijos išlikimui iškilo rimta grėsmė

D. Britanijos laikraščiai prieš Škotijos nepriklausomybę

Johanesburgas (ELTA) – Pietų
Afrikos Cullinan kasykloje rastas 232,08
karato (46,4 gramo) baltasis deimantas.
„Numis Securities" ekspertai deiman-
tą įvertino 10–15 mln. dolerių (7,72-
11,59 mln. eurų).

Bendrovė ketina deimantą par-

duoti.
Cullinan kasykla yra žinoma savo

dideliais deimantais. Joje aptiktas ir iki
šiol didžiausias deimantas, pavadintas
„Cullinan". Jis buvo suskaldytas, ir
dabar dalis jo puošia britų monarchų
karūną.

PAR kasykloje rastas 232 karatų deimantas

Vilnius (Vyriausybės info) – Vy-
riausybės pasitarime buvo pristatyta
2013 metų valstybės valdomų įmonių
(VVĮ) metinė veiklos ataskaita, kurio-
je pateikiami audituoti praėjusių metų
VVĮ finansiniai rezultatai.

Metinėje ataskaitoje atskirai ap-
žvelgti VVĮ specialieji įpareigojimai,
įvardyta jų atskyrimo nuo komercinės
veiklos nauda valstybei, rinkos daly-
viams, pačioms valstybės valdomoms
įmonėms.

Lietuvos VVĮ į valstybės biudžetą
už 2013 metus sumokėjo 156 mln. litų –
3,7 proc. daugiau nei už 2012 metus. Iš
jų valstybei paskirtų dividendų ir pel-
no įmokų suma sudarė 58,3 mln. litų.

Daugiausia dividendų išmokėjo ,,Lie-
tuvos geležinkeliai” (10,6 mln. litų) ir
Lietuvos paštas (8,5 mln. litų), o dau-
giausia pelno įmokų paskyrė sumokė-
ti miškų urėdijos ir Valstybinis miš-
kotvarkos institutas (19,3 mln. litų).
Likę 97 mln. litų valstybei buvo išmo-
kėti kaip turto mokestis ir žaliavų mo-
kestis.

Apžvelgtos ir 262 savivaldybių val-
domos įmonės. 2013 metais šios įmonės
uždirbo 35,8 mln. litų grynojo pelno –
beveik du kartus daugiau nei 2012 me-
tais. Tam daugiausia įtakos turėjo ši-
lumos tiekimo įmonės, kurių grynasis
pelnas išaugo net 43 proc., iki 38,9 mln.
litų.

Valstybės įmonėms 2013 metai buvo pelningesni

Vilnius (ELTA) – Už civilinę sau-
gą atsakingoms institucijoms pavesta
įvertinti, kokios būtų galimybės žmo-
nėms rasti priedangą agresijos atveju. 

,,Esame davę pavedimą atsakin-
goms už civilinę saugą institucijoms,
tai yra Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentui ir mūsų Mobi-
lizacijos departamentui, viską inven-

torizuoti, paruošti ir pažiūrėti, ką mes
turime ir kokios yra galimybės rasti
tam tikrą priedangą agresijos atveju,
kur būtų saugu, kur būtų netinka-
ma”, – sakė krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas atsakydamas į konser-
vatorės Irenos Degutienės klausimą
dėl slėptuvių, kuriomis galėtų naudo-
tis eiliniai piliečiai. 

Kur slėptis agresijos atveju

Dėl Ebolos viruso Liberijai iškilo rimta grėsmė. EPA-ELTA nuotr.
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Stebėtina, kad tokia maža šalis kaip Lietuva su-
gebėjo tiek daug duoti pasauliui nusipelniu-
sių bei šiaip garsių žmonių. Šiandien nekal-

bėsime apie Mekus ir Galdikaites, Heifetzus bei
Lipchitzus – prisiminsime kitą daugeliui pažįstamą
figūrą, kurią JAV teisėsauga buvo įvardijusi kaip ,,Pub-
lic Enemy Number One” (įamžintas 2009 m. vaidy-
biniame režisieriaus Michael Mann filme ,,Public Ene-
mies”). Pasirodo, John Dillinger nebuvo vienintelis
,,liaudies priešas  Nr. 1”. FBI (lietuviškai FTB – Fede-
ralinis tyrimų biuras) tokiais laikė keturis asmenis –
jau minėtą Dillinger, ,,Pretty Boy” Floyd, ,,Baby
Face” Nelson ir mūsų straipsnio herojų Alvin ,,Cree-
py” Karpį (minėtame filme jį vaidino aktorius Gio-
vanni Ribisi). Visi, išskyrus Karpį, mirė smurtine
mir timi. O šis nusikaltėlis, visur pasaulyje pristato-
mas kaip ,,Lithuanian-American”, mirė natūralia
mirtimi. Neseniai, rugpjūčio 26 d., sukako 35 metai,
kai Alvin Karpis baigė savo žemiškąją kelionę.

Kas tas didysis nusikaltėlis?

Kiekvieno lietuvio emigranto istorija yra sa-
votiškai įdomi, tačiau Onos ir Jono Karpavičių šei-
mos odisėja visai nebūdinga. Atvykę į JAV Karpa-
vičiai įsikūrė New Yorke, paskui persikėlė į Grand
Rapids, MI. Ten jie pagyveno dvejus metus. Po to šei-
ma persikėlė į Kanadą. 1907 m. rugpjūčio 10 d. Mont-
realyje porelei gimė sūnus. Jį pakrikštijo Alvino (gal
Albino? – R. M. L. pastaba) Pranciškaus vardu. Kar-
pavičiams buvo nelengva rasti pastovaus darbo. Su
dvejų metukų sūneliu šeima sugrįžo į JAV ir apsi-
gyveno Topeka, Kansas valstijoje. Būdamas devy-
nerių metų Alvin pavogė pistoletą, tačiau  kaip ne-
pilnametis nebuvo nuteistas.  1923 m.  Ann ir John
Karpavicz  persikėlė į Čikagą ir įsikūrė 2842 North
Francisco Avenue (jų adresą nustačiau pagal Chi-
cagos ir apielinkių lietuvių telefonų knyga 1936 me-
tams – R. M. L. pastaba). Koks jų likimas – galingoji
virtualioji erdvė, deja, mums neatskleidžia...

1923 m. Čikagos gydytojai Karpiui nustatė šir-
dies nepakankamumą, ir po dvejų metų jis grįžo  gy-
venti į Topeką pas seserį.  1926  m.  Alvin paskirta
dešimties metų laisvės apribojimo bausmė už san-
dėlio apiplėšimą. Hutchinson, Kansas pataisos na-
muose Karpis tapo duonkepio padėjėju. Ilgos darbo
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Alvin Karpis – ,,liaudies priešas Nr. 1”

istoRijos užkuLisiuose

valandos nuo anks-
tyvaus ryto iki vėlyvo vakaro
septynias dienas per savaitę tikrai nevilio-
jo nusikaltėlio – tai nebuvo jo „gyvenimo stilius”. Ne-
paklusdavo viršininkų bei prižiūrėtojų nurodymams,
todėl gan dažnai jis buvo kalinimas vienutėje. Ilgai
ir skrupulingai Karpis planavo kaip „šią nemalonią
rezidenciją apleisti...” Kartu su kitu kaliniu Larry De
Vol 1929 m. kovo mėn. Alvin pavyko pasprukti iš pa-
taisos namų. Pabėgo į Čikagą ir kurį laiką rado slap-
tą užuovėją savo tėvų pastogėje. Nors Karpavičiai
buvo sąžiningi šios šalies piliečiai, jie apie sūnaus „su-
grįžimą” teisėsaugos pareigūnams nepranešė, mo-
tyvuodami tuo, kad jų sūnus pa-
suko dorybės keliu, sąžiningai įsi-
darbino duonkepiu. Tačiau „Vėjų
mieste”  Alvin ilgai neišbuvo ir vėl
atsidūrė Kansas City. Ten jis susi-
rado savo bendrininką De Vol. Jie-
du vėl pradėjo „darbuotis”  pa-
mėgtose srityse. Netrukus teisė-
saugininkai sugavo automobilius
bevogančius Karpį ir De Vol. 1930
m. kovo 23 d. Karpis atsidūrė   Kan-
sas valstybiniame kalėjime Lan-
sing mieste.

Tada Karpis naudojo įvairius
slapyvardžius: Ray Slim, Old Cree-
py, Raymond Hadley, George Heller,
Ed O’Hare, Killer Karpis ir kt.

Karpis buvo paleistas iš kalė-
jimo 1931 m. pavasarį. 

Net žmona nesugebėjo vyrą „išauklėti”

1931 m. rudenį Karpis vedė Dorothy Slayman, bet
laikas, kurį praleido su ja, buvo trumpas. Jiedu iš-
siskyrė 1935 metais. Netrukus Karpis susitiko su iš
Lansingo kalėjimo išėjusiu Freddie Barker, ir Karpio-
Barker gauja pradėjo savo veiklą, apiplėšinėjant
bankus, parduotuves bei sandėlius JAV vidurvakarių
valstijose. Gauja taip pat įvykdė du pagrobimus: pir-
ma auka 1933 m. birželį buvo William Hamm, Jr., vien-
gungis, ,,Hamms” alaus daryklos prezidentas St.
Paul, Minnesota.  Už jį gauta išpirka – net 100.000 dol.
Antroji auka buvo to paties miesto Komercinio vals-
tybinio banko prezidentas Edward Bremer. 200.000 dol.
išpirka buvo įteikta, tačiau banknotų kupiūros buvo
slaptai paženklintos, tad gauja ne taip lengvai galė-
jo išleisti gautus pinigus. Tuomet FBI jau gaudė ban-
ditus – Karpio draugus ir kolegas: Freddie ir Ma Bar-
ker buvo nugalabyti susišaudymo metu Floridoje, Dil-
linger nušautas priešais ,,Biograph” kino teatrą Či-

kagoje, ,,Baby Face” Nelson taip pat žuvo
susišaudyme su saugumo agentais Čikagoje,

o ,,Pretty Boy” Floyd pasitiko likimą užkluptas per
saugumiečių reidą viename ūkyje Ohio valstijo-

je. Karpiui sekėsi vienu žingsniu aplenkti FBI. 1935
m. rudenį jo gauja apiplėšė traukinį Clevelando ge-
ležinkelio stotyje. Tačiau Alvin nesijautė saugiai  –
jis buvo priverstas nuolat judėti iš vietos į vietą. 1936
m. FBI agentams pagaliau pavyko sučiupti Karpį ir
jo bendrininką Freddie Hunter New Orleans mieste.
Liaudies priešui Nr. 1, arba, anot FBI, ,,Old Creepy”
Alvin Karpiui skirta  bausmė iki gyvos galvos, kurią
privalėjo atlikti Alcatrazo salos kalėjime San Fran-

cisco įlankoje. 1962 metais Karpis buvo perkeltas į ka-
lėjimą McNeil saloje – Puget Sound, Washingtono
valstijoje. Iš ten paleistas 1969-taisiais ir deportuotas
į Kanadą. Apsigyveno savo gimtajame Montrealyje.
Kartu su žurnalistu Bill Trent parašė savo atsimi-
nimų knygą Public Enemy Number One: The Alvin
Karpis Story (ją 1971 m. Kanadoje išleido McClelland
and Stewart leidykla, o Amerikoje šiek tiek pakeis-
tu pavadinimu The Alvin Karpis Story: Public Enemy
Number One – Coward, McCann & Geoghegan lei-
dykla). Alvin tapo pažiba ir plačiai keliavo po visą Ka-
nadą, dalyvaudamas knygos sutiktuvėse, dalindamas
autografus ir interviu, kurie po kiek laiko jam, beje,
įgriso. Į JAV Karpiui buvo uždrausta įvažiuoti. Tačiau
Kanadoje Karpis ilgai neišgyveno. Netrukus jis per-
sikėlė gyventi į Ispaniją, kur ir mirė 1979 metais.

Pėdsakų beieškant

Mane visuomet intrigavo šio legendinio nusi-
kaltėlio biografija, todėl nutariau surasti jei ne Alvin

Amerikos lietuvis – liaudies priešas Nr. 1
Prisimenant vieną žinomiausių pasaulyje gangsterių Alvin Karpį

1934 m. nusikaltėlio Alvin Karpio paieškos plakatas

Gimęs  kriminalistu? Alvin paauglystės portretas

Alaus ,,karaliaus” W. Hamm pagrobimas tapo viena didžiausių sensacijų
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šeimos narį, tai bent ką nors jį pažinojusį. Maniau,
kad tokių pėdsakų rasiu čia pat, Čikagoje – juk pa-
galiau Cicero priemiestis buvo mafijos galiūnų
,,lopšys” Deja, tokių ,,liudininkų” savo kieme ne-
radau. Tačiau mano šerlokaholmsiška uoslė nenu-
vylė, patardama  ieškoti Montrealyje gimusio  Robert
Edward Livesey, kuriam Karpis patikėjo savo antros
autobiografinės knygos rašymą. Iš profesijos Robert
pedagogas, ilgus metus dėstęs Sheridan koledže
Oakville, Ontario. Buvęs karininkas, Livesey nuo
1978-tųjų vadovauja savo įsteigtai leidyklai. Jo kny-
gos apie Karpį On the Rock išėjo jau ne viena laida.
Kuklus ir santūrus – kaip dauguma kanadiečių ar
anglų, Robert iš pradžių skeptiškai reagavo į mano
prašymą pasidalinti prisiminimais apie Karpį. Tu-
rėdamas galvoje artėjančią gangsterio mirties su-
kaktį, jį paerzinau: ,,Nejaugi mes neprisiminsim Al-
vin drauge tokia gražia proga? Nejaugi užmiršote
rugpjūčio 26-tąją?” Jo tonas kitame telefono ragelio
gale iškart suminkštėjo, ir jis maloniai leidosi kal-
binamas Draugo bendradarbio.

– Kada Jūs pirmąsyk išgirdote Karpio pavardę?
– 1974 m. mokytojavau Kennedy gimnazijoje Mis-

sisaugoje (populiari lietuvių vasarvietė Ontario
provincijoje – R. M. L. pastaba). Tuomet apie Karpį
aš nieko nežinojau. Vienas iš mano mokinių dirbo
picerijoje – jis perdavė savo viršininko prašymą pas
jį užeiti. Neva, žmogus žinojo, kad buvau sureda-
gavęs keletą vadovėlių ir norėjo pasikalbėti leidy-
biniais klausimais. Jaunuoliui atšoviau, kad neno-
riu rašyti receptų knygos – ,,šimtas būdų pagaminti
picą”. Tačiau reikalas buvo kitas – užeigos savi-
ninkas Gianni Tomasi prisitarė, kad jo nuominin-
kas Ispanijoje norėtų, jog parašyčiau knygą apie Al-
catrazą. Sutikau kovą per pavasario atostogas nu-
vykti į Ispaniją ir susitikti su Alvin Karpiu. Nega-
lėjau sutikti rašyti apie nusikaltėlį ir žmogžudį ne-
susitikęs su juo akis į akį, nežinodamas, ar jis turės
ką nors įdomaus ir vertingo pasakyti. Su didelėmis
abejonėmis, tačiau pasiryžęs ištirti galimybes, sėdau
į lėktuvą ir išskridau.

– Berods, pirmas susitikimas įvyko 1974 m. kovo 16-
tąją?

– Taip. Karpis pasirodė visiškai kitoks nei aš jį
įsivaizdavau. Tiesa, buvo keletas kriminalisto po-
žymių, tačiau šiaip aš susipažinau su draugišku,
švelnaus balso, lengvai bendraujančiu žmogumi. Al-
vin turėjo fotogenišką atmintį ir prisiminė aibes
anekdotų iš savo gyvenimo. Tuomet sutikau parašyti
knygą apie jį.

Po metų, 1975-tųjų pavasarį aplankiau Alcatra-
zą. Norėjau susipažinti su salos geografija ir pajusti
psichologinę atmosferą. Alcatrazas tapo turistų
traukos centru, kurį valdo ,,Golden Gate National
Park Association”. Išgirdus, kad ruošiuosi rašyti
knygą apie vieną žymiausių jų įnamių, parko va-
dovybė parodė man išskirtinį dėmesį. Man buvo su-
teikta galimybė naršyti visus nerestauruotus kalė-
jimo pastatus ir požemius. 

Visos buvo gražios, inteligentiškos 
… ir gerokai jaunesnės!!!

– Robert,  kaip vyko knygos rašymas?
– 1975 m. vasarą nuvykau į Ispanijos kurortą

Torremolinos. Ten išsinuomavau kuklų kambarėlį
mažame viešbutyje. Kasryt siauromis akmenuoto-
mis gatvelėmis žingsniuodavau pas Alvin. Įrašy-
davome kokį Alcatrazo istorijos epizodą, papietau-
davome, ir jis toliau tęsdavo savo atsiminimus. Mes
chronologiškai įrašydavome į magnetofoną jo pa-
sakojimą apie kiekvienus iš ketvirčio amžiaus  Al-
catraze išbūtų metų. Jo atmintis buvo fenomenali!
O pats gyvenimas Ispanijoje buvo ramus ir nesu-
dėtingas. Alvin prisipažino, kad jo kalėjimo celė buvo
mažesnė nei tualetas šiame butelyje. 

– O kokie buvo Karpio santykiai su moterimis?
– Moterims jis buvo patrauklus, ir jis jas mėgo.

Per tą penkmetį, kai aš su juo bendravau, turėjo visą
eilę draugių. Pavyzdžiui, 1974-tųjų vasarą jis drau-
gavo su  amerikiete, vardu Pat, kuri savo ,,Jaguaru”
lėkdavo siaurais ir vingiuojančiais Costa del Sol ke-
liais. Visos Karpio draugės buvo gražios, inteli-
gentiškos, pasiturinčios, na ir mažiausiai 20 ar 30
metų jaunesnės už jį. Pat, Alvin ir aš gan dažnai pa-
bendraudavome. Keliauda vome tryse į kurortus
Sierra Nevados kalnuose. Vasarai pasibaigus, su-
sipakavau šimtus įrašytų magnetofono juostų ir grį-
žau į Kanadą pradėti rašyti On the Rock.

– Ar lengva buvo rašyti tokio
žmogaus atsiminimus?

– Iš pradžių mes susiraši-
nėjome laiškais. Paskui tris sy-
kius Alvin atvyko į Kanadą,
kad galėtų perskaityti korektū-
rą. Prisimenu, vienos viešnagės
metu Alvin atsivežė savo nau-
jausią  draugę Nancy. Jis pasa-
kojo, kad kai buvo mažas, kartu
su draugais pirkdavo kanapę
(kurią tais laikais legaliai par-
davinėjo kaip vaistą nuo ast-
mos). Jis kanapę vadino ,,mugg-
les” ir mėgo net senatvėje. Prieš
išeidamas iš namų, mano  sve-
čias vis prašydavo: ,,Gal gali
man ir Nancy parūpinti porą
‘muggles’?” 

Pasirūpindavau, kad tele-
vizijoje būtų pravedami pokal-
biai su juo. Tokiu būdu Alvin už-
sidirbdavo pinigų padengti savo kelionės išlaidas.

Jis niekada nesigailėjo dėl savo praeities ir pa-
brėždavo, jog Alcatrazas jo  neperauklėjo. Transfor-
macija įvyko McNeil saloje, kur kalėjimo viršininkas
Madigan turėjo jam didelės įtakos. Karpis prisipaži-
no, kad negalįs grįžti prie kriminalinės veiklos iš pa-
garbos Madigan ir kitiems, kurie jam padėjo.

2004-tųjų rugpjūtį Alcatrazo tarnautojas Tim Bra-
zil mane pakvietė į buvusių kalėjimo sargų ir kali-
nių suvažiavimą. Susipažinau su buvusiais kaliniais,
taipogi ten dalyvavo McNeil kalėjimo viršininko Ma-
digan dukra. Ji prasitarė, kad Alvin net buvo kvie-
tęs jos į pensiją išėjusį tėvą apsilankyti pas jį Ispa-
nijoje, tačiau šis kvietimo atsisakė. Ji pasakojo,
kad tėvas jai vis primindavęs, jog nusikaltėliai ne-
patekdavo į Alcatrazą už tai, kad per garsiai giedo-
davo bažnytiniame chore!

Nusikaltėlio ,,svajonė”

– Ar  Karpiui senatvėje nebuvo pagundos paskutinį sykį
įvykdyti kokį nusikaltimą?

– Alvin niekada nebūtų pažeidęs įstatymų, tačiau
jis leisdavo sau ,,pasvajoti...” Jis nurodė ,,patiki-
miausią taikinį” Torremolinos kurorte – du bankai
vienas šalia kito,  į kuriuos plaukte plaukė pinigai
turistų sezono metu. Plėšikas galėtų nakties metu įsi-
laužti ir ištuštinti abiejų bankų seifus. Kadaise šią
viziją Karpis papasakojo vienam kanadiečių kino re-
žisieriui, tačiau ji taip ir liko neekranizuota. Toks fik-
tyvus kino filmo scenarijus ko gero būtų didžiausias
Karpio ,,kriminalas” senatvėje.

– Ar Karpis buvo žmogžudys?
– Kai jį areštavo 1936 m. gegužės 31 d. New Or-

leans, LA, jis buvo kaltinamas dėl 14 žmogžudysčių.
Jeigu FBI būtų sugebėjęs bent kai kurias jų įrodyti
per tuos 33 metus, kol Karpis kalėjo (neužmirškime,
kad tada dar gyvi buvo įvykių liudininkai), jis būtų
seniai sulaukęs mirties bausmės. Alvin vengdavo
klausimų, kiek ir ką jis nužudė. Tačiau niekada to ne-
paneigdavo. Jis aiškindavo, kad, pavyzdžiui, apsi-
šaudymo metu viskas vyksta taip chaotiškai, kad sun-
ku suprasti, kas nuo kokios kulkos žuvo. Kiek žmo-
nių ir ką konkrečiai jis nužudė – tai paslaptis, kurią
Karpis su savim nusinešė į kapą. Alvin  turėjo įtakos
jo bendravimas su Lawrence Devol, Freddie Barker
ir ,,Baby Face” Nelson, kurie niekada nedvejodavo
prieš ką nors nužudydami. Jie nebuvo kraujo ištroškę
maniakai, o tiesiog pavojingi plėšikai, pasiruošę su-
tvarkyti tuos, kurie jiems pastodavo kelią. Karpis api-
būdino Freddie Barker kaip ,,kietą tipą – plėšiką, ku-
ris pasiruošęs atsišaudinėti bet kada”. Toks apibū-
dinimas ne mažiau tiktų ir pačiam Alvin.

– Tai Alvin išbuvo už grotų net 33 metus?
– J. Edgar Hoover (pirmasis JAV saugumo FBI

viršininkas – R. M. L.  pastaba) blokavo bet kokias pa-
stangas išlaisvinti Karpį. Jam savotiškai buvo sma-
gu laikyti savo ,,laimikį” už grotų. Ne paslaptis, kad
tai buvo asmeniška Hoover vendeta prieš Karpį. Iš-
kalėjęs 15 metų, Karpis galėjo būti paleistas už gar-
bės žodį, tačiau Hoover sugebėjo jį išlaikyti kalėjime
net 33 metus. Nepaisant visų kliūčių, Alvino advo-
katui James E. Carty pavyko iškovoti jo kliento pa-
leidimą į laisvę, tačiau su sąlyga, kad Karpis bus de-
portuotas į Kanadą. Tai įvyko 1969-taisiais. 

– Karpis, berods, turėjo šeimą – koks jos likimas?
– Taip, jis turėjo žmoną Dorothy (jiedu išsisky-

rė 1935 m. ir ji tapo prostitute – R. M. L. pastaba),
sūnų Raymond, tris seseris – Clara, Emily ir Miha-
lin. Po to, kai Karpį paleido iš kalėjimo, jo sesuo Emi-
ly atvyko iš Čikagos į Montrealį jo aplankyti. Alvin
sūnus to nepadarė – aplankė jį tik 1958 m., kai Kar-
pis tupėjo Leavenworth kalėjime. Pats Raymond buvo
teistas už apiplėšimą ir apskritai buvo  nutolęs
nuo savo tėvo. Karpis niekada nematė savo vienin-
telio anūko Damon. Paklaustas kodėl, kažkada
murmtelėjo, kad jam tai neaktualu. Man buvo smal-
su, tačiau gerbiau jo privatumą. Vėliau perskaičius
Raymond nekrologą, paskelbtą 2001 m. spalio 12 d.
The Chicago Tribune, daug kas paaiškėjo: ,,Raymond
A. ‘Creepy’ Karpis, mylimas Nancy (gimusios Sodin)
vyras, velionio Damon tėvas, ištikimas velionių
Alvin ir Delores (Alvino draugė Delores Delaney, pa-
gimdžiusi jam sūnų Raymond, bet vedę jie nebuvo
– R. M. L. pastaba) Karpių sūnus, mylimas dėdė ir
draugas.” Vienintelis Karpio anūkas, jau paaug-
lystėje pasižymėjęs kaip kriminalistas, mirė gerokai
anksčiau nei jo tėvas – sulaukęs vos 15-kos.

– O kada Jūs sužinojote apie Karpio mirtį?
– Jis mirė 71-erių 1979 m. rugpjūčio 26 d. Tor-

remolinos, Ispanijoje. Sulaukiau skambučio iš jo kai-
myno, kuris rado Alvin negyvą savo bute. Karpio
mirtis sukėlė didelę kontraversiją. The Chicago Tri-
bune paskelbė, kad tai buvo savižudybė, nors po ke-
lių dienų tą faktą atšaukė. Nepaisant paneigimo, sa-
vižudybės versija greitai pasklido visoje žiniasklai-
doje. Aš žinojau, kad tai netiesa. Jeigu Karpis būtų
pajėgus savo gyvybės siūlą nutraukti, jis tai būtų pa-
daręs jau seniai – dar sėdėdamas už grotų Alcatraze.

In Memoriam

Tokia gaida ir baigėsi mudviejų pokalbis su Ro-
bertu Livesey apie vieną žinomiausių pasaulyje
nusikaltėlių Alvin Karpį. Anot mano pašnekovo, Al-
vin neturėjo jokios priežasties nusižudyti. Gyveno
jis saulėtoje Ispanijoje, apsilankydavo Kanadoje,
pasirodydavo televizijoje, laukė pasirodančio kino fil-
mo pagal jo pirmąją knygą, tikėjosi pamatyti išleistą
On the Rock, visada turėjo kokią nors draugę, planavo
parašyti trečią knygą apie savo gyvenimą po kalė-
jimo... 

Knygos On the Rock autorius man padovanojo eg-
zempliorių su  šmaikščiu autografu: ,,For Raimun-
das Lapas... I think Alvin Karpis is smiling up at you
from down there. Robert Livesey...”  

J. Edgar Hoover pastangos buvo apvainikuotos Karpio suėmimu

Karpis prie savo buto Terremolinos kurorte Ispanijoje

Ikonografinė medžiaga iš R. M. Lapo archyvo
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS�SIDRyS,�MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR.�ELIgIJUS�LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel.�815-723-1854

VyTEnIS�gRyBAUSkAS,�MD
SUSAn�T.�LyOn,�MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER�LAL,�MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

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 3www.SkyTRIP.nET
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

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

SiŪLo dARBĄ

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys

turėtų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!



� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait -
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį
žmogų. Pilietė, turi rekomendacijas, pa-
 tirtį,  vairuoja, gali dirbti bet kurioje
vals tijoje. Tel. 847-281-6659.  
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Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 

ĮVAiRŪS
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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

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymo” Nr. 35 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PETELIŠKĖ.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 35
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Milda Finkel, Chicago, IL
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

Keller Williams Realty 

Mob. tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra�kriščiūnaitė�Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Prenumeruokite
sau, savo
vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė ___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________

Čekį�rašyti�ir�siųsti:�Draugas�news,�4545�w�63�St,�Chicago,�IL�60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

DRAUGAS • 773-585-9500
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Metropolijos kultūrinės aukš-
tumos ir pasižymėjimų sim-
bolių paskirstymas Sovietų

Sąjungoje efektyviai derėjo su didžiu-
le izoliacija nuo Vakarų pasaulio ir lais-
vos kūrybinės erdvės. Todėl trauka į
Rytus galėjo veikti net atžvilgiu tų
lie tuvių, kurie galėjo būti ir tautiškai,
patriotiškai nusitekę. Reikėjo tik su-
silaikyti nuo deklaracijų. Tai, kad lie-
tuviai ir patys ilgainiui važiavo į Rytus
ir kartais net labai sėkmingai įsikur-
davo, neturėtų stebinti. Po kolonializ-
mo gyvenančios ka daise pavergtos vi-
suomenės dar ilgai po sugrįžimo į lais-
vę jaučia sentimentalius virpesius
savo šeimininkų meninės kūrybos at-
žvilgiu.

Be statistinio aiškumo, tačiau pa-
kankamai aiškiai galima išskirti dar
dvi lietu vių savanoriško migravimo į
sovietinius Rytus sroves. Pirmoji ir
mažiausiai stebi nanti buvo uždarbio
migracija. Šiauriniuose Rusijos in-
dustrijos centruose, kurie buvo pasa-
tyti prievartinio darbo dėka, vėles-
niais laikais nuolat trūko darbininkų.
Prievartinio darbo naudingumo ribos
jau buvo peržengtos, o ir postalininė
Rusija jau pamažu atgavo žmogiškes-
nes politinio režimo formas. Šiaurėje
buvo siekiama vilioti darbininkus di-
delėmis algomis ir ankstesne pensija.
Buvo tokių darbų ir Si biro statybose
bei geologijos baruose. Naftos ir dujų
gavyba rusų kadaise užgrob tuose Azi-
jos taigose įsibėgėjo. Prieš Sovietų Są-
jungos žlugimą Tiumenės srityje lie-
tuvių kelių tiesėjai, statybininkai dir-
bo net sistemiškai. Taip sezoninis už-
darbio migravimas palietė ne tik in-
dividus, bet ir ištisas organizacijas.

Antrojoje savanoriško, bet ne kar-
jeros migravimo arba tiesiog basty-
mosi sro vėje plaukė gan gausus non-
konformistiškas lietuvių jaunimas,
kuris vietoj sovie tinių vadovėlių ran-
kose laikė Jacko Kerouaco Kelyje. So-
vietinėje Lietuvoje buvo trošku ir ankš-
ta. Oficialios kultūros prievaizdai po
1972 metų Kauno pavasario žiūrėjo
įtariai į bet kokias liberalaus indivi-
dualizmo ir neformalaus nonkonfor-
mizmo apraiškas. Tad, kas gi liko vi-
sokio gymio bitnikams, hipiams, ne-
nuora moms, klajokliams ir bastūnams,

jei Vakarai buvo aklinai uždaryti? Į to-
kius ofi cialioji valdžia žiūrėjo labai įta-
riai, nes jie buvo už formalių ribų. Jo-
kia neformali laisvė netiko utopiškai
planuojamai visuomenei.

Ar įmanoma aprašyti sovietų Ru-
sijos lietuvius tradicinėmis diasporos
cha rakteristikos priemonėmis? Grei-
čiausiai, ne. Pirmiausiai dėl to, kad is-
torinių ir antropologinių tyrinėjimų
beveik nebūta ir iki šiol nėra. Abejo-
tinas net rašy tinių, dokumentinių šal-
tinių masyvas. Kaip jau buvo anks-
tesniuose skyriuo se užsiminta, sovie-
tų laikais lietuvių mokslininkai do-
mėjosi lietuvių kalbos ir bendruome-
nės likimu tokiose vietose kaip Čior-
naja Padina. Carinės imperijos politi-
kos aukos sovietų ideologiniams prie-
vaizdams nekliudė. Tačiau anais lai-
kais apie stalinizmo aukas nebuvo
plačiai kalbama, juolab tyrinėjama.
Tai ap sunkina istorinį pasakojimą.
Kažkiek išeivių Sovietų Sąjungoje pa-
dėtį šiandien atskleidžia rašomi ir
skelbiami prisiminimai, pradedant
tremties liudininkais ir baigiant kar-
jeros žmonėmis. Tai yra labai svarbus
šaltinis, nuolat primenantis akademi-
niams istorikams apie profesinę pa-
reigą: būti kritiškiems visų apie save
pasakojančių liudytojų atžvilgiu.

Antra priežastis, kodėl lietuvių
diasporos sovietų erdvėje negalima
aprašyti tradicinėmis priemonėmis,
yra ta, jog nežiūrint visų per prievar-
tą ar savanoriškai išvykusiųjų gausu-
mo, jokios formalios organizuotos veik-
los, palyginus su Vaka ruose atsidūru-
siai išeiviais, čia negalėjo būti. Viskas
buvo slepiama privačiame ir interpri-
vačiame užkulisiuose. 

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

151

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

Veronika Povilionienė koncertuoja kartu su Krasnojarsko lietuvių bendruomenės ansambliu.
Krasnojarskas, 2007 m.

Atkelta iš 3 psl.

Išeidamas iš savo gilaus patriotiz-
mo ir savo svarbių pareigų supratimo
ir tvirto nusistatymo, stovint už pilną
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ge-
neralinis konsulas Chicagoje gynė Lie-
tuvos ir lietuvių teises viso mis gali-
momis priemonėmis visą laiką, gynė
jas iki pat savo mirties. Jo straipsniai
ir laiškai angliškuose dienraščiuose ir
kitokiuose leidiniuose, jo įsigytos pa-
žintys politiniuose sluoksniuose, spau-
doje ir kultūrinėse institucijose nešė
naudą Lietuvai, padėjo lietuviams, ku-
rie dirbo ir kovojo dėl Lietuvos nepri-
klausomybės. Šiuo atžvilgiu velionies
nuopelnai mūsų tautai yra neįkaino-
jami.

Velionis buvo didelis talkininkas
ir patarėjas tiems, kurie organizavo
Amerikos lietuvių kovos sąjūdžius už
Lietuvos išlaisvinimą. Jis talkino su-
 kurti ALT, jis sielojosi, kad lietuviai
įsteigų bendrą Lietuvai ir lietuviams
šelpti organizaciją – Balfą, jam rūpė jo,
kad Lietuvių  Bendruomenė  susi kur-
tų ir platesniais užsimojimais ugdytų
lietuvišką kultūrą, kad lietuvių švie-
timas ir lietuvybės išlaikymas būtų dir-
bamas pastoviai ir efektingai. Jam rū-
pėjo palaikyti ir vietines lietuvių or-
ganizacijas, ir sąjūdžius (senąsias ir se-
nuosius), nes suprato jų reikalingumą
Lietuvai gelbėti ir lietuvybei palaiky-
ti.

Daug energijos ir sveikatos dr.
Daužvardis aukojo kovai su Sovietų Ru-
sijos agentais, kurie siekė pasisavinti
mirusiųjų lietuvių palikimus (užra -
šytus Lietuvoje gyvenantiems). Jis,
kaip ir daugelis, turėjo duomenų, kad
tie palikimai nepasiekia tų, kuriems jie
buvo skirti, bet nueina okupantui.  To-
dėl jam rūpėjo, kad tokie palikimai pa-
siliktų Amerikoje atitinkamų valdžios
institucijų glo boje, kol susidarys sąly-
gos juos per teikti tiems, kuriems mi-
rusieji jų artimieji buvo paskyrę.

Reikia atsiminti, kad konsulai tu-
rėjo ir turi tiesioginių konsulia rinių
pareigų: Lietuvos pasų reika las, do-
kumentų tvirtinimas ir vertimas ang-
lų kalbon ir eilė kitų darbų. Tai puikiai
vaizduoja, kad velionis tikrai daug ir
sunkiai dirbo. Užtat nenuostabu, kad
jis niekuomet nėra pasiėmęs atostogų,
kurių metu galėtų pasilsėti. Ir tai reiš-
kia nepaprastai didelį pareigingumą.
O kur daugybė telefoninių pasikalbė-
jimų, per kuriuos perteikta įvairios in-
formacijos apie Lietuvą, jos okupaciją,
apie išlaisvinimo pastangas, apie Ame-
ri kos lietuvių gyvenimą ir net apie mū -
sų tautos praeitį ir t. t. Netrūk davo te-
le foninių pasikalbėji mų ir su lietu-
viais, kai kada po keletą de šimčių per
dieną. Tą viską reikėjo atlikti jam pa-
čiam, žmonai Juzefai pagelbstint. Jis ir
ji tuos visus darbus dirbo kantriai, at-
sidavę, nesiskųsdami.

Efektinga reprezentacija

Kad Lietuva ir jos reikalai Chi ca-
gos konsulate buvo puikiai re prezen-
tuojami, visi gerai žinome. Amerikie-
čių tarpe ir kitataučių grupėse gene-
ralinis konsulas su žmo na dažnai da-
lyvavo ir gyvu žodžiu nelietuvius in-
formavo. Gal daugiau kaip šimtas įvai-
rių valstybių generalinių konsulų ir
konsulų turėdavo bendrus pobūvius, į
kuriuos Lietuvos konsulas būdavo
kviečiamas. Juose dalyvaudavo. Jo
rimta laikysena pa veikė konsulų ko-
legiją duoti tinkamą pripažinimą Lie-
tuvos atstovui, kuris savo laiku buvo iš-
rinktas konsulų dekanu, vėliau jau
dekanu emeritu. Į atskirus konsulų bei
generalinių konsulų priėmimus ir po-
būvius dr. Daužvardis taip pat buvo
kviečiamas ir juose dalyvaudavo. Toks
dalyvavimas yra svarbus ir naudingas
Lie tuvos nepriklausomybės bylai.

Bent keliose vietose užsiminta
apie velionies pareigingumą. Teko lan-
 kytis generaliniame konsulate rugsė-
jo 22 d. Abejojom (lankėm abu su žmo-
na), ar sunkiai ir kritiškai sergantį gen.
konsulą galėsime lankyti. Bet J. Dauž-
vardienė pasakė,  kad ligonis laukia.
Jis man ištiesė ranką, lyg džiūstančio
ąžuolo šakelę. Kaulai ir oda. Taip pat
ir veidas. Stebėjausi, kad ligonis, kaip
mūsų sakoma gulėdamas mirties pa-
tale, dar turėjo labai šviesų protą, gerą
atmintį. Jis klausinėjo apie Lietuvos
laisvinimo veiklą, apie jų santykius ir
visuomenės nuotaikas. Jis tebegyveno
visais tais rūpesčiais, kuriais gyveno
sveikas bū damas. Dar vėliau žmona pa-
pa sakojo, kad jis, jau visai menkai lo-
voj bepajudėdamas, didelius skaus-
mus kentėdamas vis dar padiktuodavo
laiškų, duodavo informacijų, ką ir
kaip reikia atlikti, parašyti vieną ar
kitą aktą, susijusį su konsulato darbu
ir pareigomis. Įteikiau jam tik ką iš-
leistą knygą „Amerikos Lietuvių Ta-
ryba”. Ją pavartęs pastebėjo, kad tai
vertingas istorinis leidinys.

Sunku buvo atsisveikinti. Ne leng-
va parinkti tinkamus žodžius atsisvei-
kinant su mielu draugu, kuriam dak-
tarai tedavė labai trumpą laiką gyven-
ti. Tačiau pasakiau: Pet rai, laikykis ir
Dieve padėk. Jis atsa kė, nežinia, kaip il-
gai, tikrai neilgai. Spaudžiant ranką, li-
gonis tarė: Ačiū tau, Leonardai, už vis-
ką. Ir tuo bai gėsi mudviejų 50 metų
draugavimas. Amžiną atilsį jo sielai, o
jo liūdinčiai žmonai, sūnui Petrui ir
vaikaičiams giliausia užuojauta.

Neabejoju, kad visa mūsų visuo-
 menė giliai užjaučia velionies žmoną
Juzefą, kuri per pastaruosius metus
pergyveno trijų artimiausių ir myli-
 miausių asmenų mirtis: motinos, sū-
naus Fabijono ir dabar savo mylimo vy -
ro.

,,Draugas”, 1971 m. rugsėjo 29–30 d.

Atsisveikinant su 
dr. Petru Daužvardžiu
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE�– gAIDAS�– DAIMID
FUnERAL hOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call�us�1st�
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

Brangiai, ilgametei Toronto
„Atžalyno” tautinių šokių grupės
vadovei ir buvusiai LTŠI valdy-
bos narei

A † A
ALDONAI ZANDER

išėjus į Amžinybę, jos vyrui RAY,
vaikams JEFF ir RICK su savo šeimomis ir visiems ar-
timiesiems, reiš kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū-
dime.

Lietuvių tautinių šokių institutas
LTŠI/LFDI Inc. valdyba ir taryba

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALBINA KAŠELYTĖ
RAMANAUSKIENĖ
1933.05.15–2013.09.25

Prisimename mylimą mamą, močiu-
tę ir draugę su ilgesiu, mei le ir malda.

Mirties metinėms, rugsėjo 29 d. 10:30 val. r. už Jos vėlę bus atna-
 šaujamos šv. Mišios Jaunimo centro tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čika-
goje.

Kviečiame visus artimuosius ir draugus dalyvauti Mišiose ir pri-
siminti mamą maldose.

Liūdintys vaikai: 
Asta, Donatas, Indrė, Renata su šeimomis

Te ramų poilsį Tau neša marių vėjas...

A † A
j.b. TOMAS ŽUKAUSKAS

LSB Jūrų skautų skyriaus vedėjas  

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Angelei, 
dukrai Ingai, broliui Linui su šeima, motinai 
sesei Irenai Žukauskienei, giminėms ir artimiesiems.

Lietuvių Skautų sąjunga
LS Seserija, LS Brolija, Akademinis Skautų sąjūdis

www.draugas.org/mirties.html

A † A
DANUTĖ VALODKIENĖ

RUDŽIŪNAITĖ

Mirė 2014 m. rugpjūčio 29 d. Key Largo, FL.
Gimė 1935 m. sausio 8 d. Kaune.
Giliame nuliūdime liko: vyras Rapolas, sūnus Tomas, brolis

Algis su žmona Genute ir šeima.
Danutės pelenai bus palaidoti West Palm Beach, FL kapinėse.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

A † A
PETRUI GRIKŠELIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
duk rą, mū  sų mokyklos mokytoją Eridaną Šležienę,
raš tinės darbuotoją Žilviną Šležaitę ir visus jų arti -
muo sius.

Šią liūdesio valandą esame kartu su Jumis.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai, 
mokiniai ir tėveliai

A † A
JUOZUI KONČIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmo -
ną GIEDRĘ, dukteris, jų šeimas bei visus artimuo-
sius.

Liūdime kartu su jumis.

Amerikos lietuvių opera Čikagoje
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Ilgametis ,,Draugo” bendradarbis ir mecenatas adv. Donatas Ja-
nuta iš Oakland, CA šiemet pirmasis įsigijo 10 bilietų į ,,Draugo” me-
tinį renginį, atsiųsdamas 650 dol. Dėkojame jam ir kviečiame visus
spalio 26 d. atvykti į Willowbrook Ballroom pabendrauti, pasiklausyti
Gabrielės ir Simonos romantiško retro bei savos kūrybos dainų. 

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

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, rugsėjo 17 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite filmą apie kryžkelėje tarp Su-
valkijos ir Dzūkijos esantį mažą, bet gyvybingą
Krosnos miestelį ir jo istoriją.

�  Šv. Mišios už a. a. inž. Vytautą A. Ramūną
bus aukojamos rugsėjo 20 d. 10 val. ryto Šv.
Andriejaus baž nyčioje Philadelphijoje.

�  Spalio 25 d. 7 val. v. Gen. T. Daukanto
Jūrų Šaulių kuopa ruošia pokylį ,,Rudens Ba-
lius”, kuris vyks Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL. Dalis gauto pelno bus skiriama Lie-
tuvos našlaičiams paremti. 

�  Lapkričio 1–2 d. Lietuvių dalies muzie-
juje (PLC) vyjs paroda ,,Gyvoji tautodailė”. Visi
laukiami

dr. Vidas nemickas praneša, kad nuo š. m. spalio 1 d. išeina į pensiją.
dr. Surender Lal, kurio kabinetas yra tame pačiame pastate (7722 S. Kedzie
Ave., Chicago, IL 60652), sutiko priimti dr. V. Nemicko pacientus. Į dr. S. Lal kreip-
kitės tel. 773-434-2123.

Neapsiribokite šeštadieniniu ,,Draugu”
Skaitydami tik šeštadieninį ,,Draugą” jus praleidžiate daug įdomaus. Gy-

venimas verda kasdien, todėl mūsų antradienio bei ketvirtadienio laidos

tokios pat pilnos ir spalvingos. Jose – ir aktualių įvykių apžvalgos, ir nau-

jienos iš skautų gyvenimo, specialus rytinių valstijų lietuviškos veiklos pus-

lapis, dvasiniai apmąstymai... Tad neskriauskite savęs, užsisakydami tik šeš-

tadieninį ,,Draugą” – skaitykite visą laikraštį!

Prieinamiausias ir ekonomiškiausias būdas – 
internetinė (PDF atsispaudinamųjų archyvų) prenumerata.

Kaina metams – 115 dol., 3 mėnesiams – 30 dol. 
Sumokėti galima pasinaudojus PayPal anketa, 

kuri spausdinama ,,Draugo” internetinės svetainės pirmajame puslapyje.
Toliau siųsti el. paštą administracija@draugas.org prašant slaptažodžio. 

Jūsų el. pašto adresas bus vartotojo vardas (username).
Paprasta ir patogu!

Turite klausimų? Skambinkite tel. 773-585-9500

ŠV . MERGEL S MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS KLEBONAS 
 KVIE IA VISUS   ŠILUVOS ATLAIDUS RUGS JO 7-14, 2014 

IŠKILMINGA PROCESIJA RUGS JO 14 d., 11:00 val.r. 
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO THE SILUVA NOVENA   

AT NATIVTY B.V.M. CHURCH SEPTEMBER 7-14, 2014 
OUTSIDE PROCESSION– SEPTEMBER 14 AT 11:00AM 

6812 S. Washtenaw Ave.  
Chicago, IL 60629 

Lietuvių dailės muziejus (LDM) šeštadienį, spalio 4 d., 6 val. v. kviečia jus į ofi-
cialų LDM meno galerijos ir parodos ,,Siela” atidarymą! Apsilankykite atnau-
jintose Muziejaus patalpose, įsigykite originalių meno kūrinių ir pasidžiaukite
gyva muzika bei vaišėmis!

Spalio 26 d., sekmadienį, Willowbrook pokylių salėje ,,Draugas”
rengia metinius pietus ir koncertą. Svečiai bus vaišinami lietuviš-
kais patiekalais, koncertuos merginos ,,aksominiais” balsais – voka-
linis duetas ,,Elle G”. Pradžia – 12 val., pietūs – 1 val. p. p. Bilietus
galima užsisakyti ,,Draugo” administracijoje darbo valandomis, tel.
773-585-9500. Skubėkite užsisakyti vietas – nelikite nuošaly!


