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K. Bobelis: ,,Pasigailėjau, 
nesuregistravęs faktų...” – 3 psl.

,,Chicago Gourmet” 
ieškokite lietuvių – 10 psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
New Yorke išrinkta Pasaulio moterų lyderių tarybos
pirmininke. Ši taryba vienija įtakingiausias pa-

saulio moteris vadoves – esamas ir buvusias valstybių pre-
zidentes ir ministres pirmininkes.

Lietuvos vadovė šios tarybos nare tapo 2009 metais. Ta-
rybos narėmis taip pat yra Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel, Danijos ministrė pirmininkė Helle Thorning-Schmidt,
Nobelio taikos premijos laureatė Liberijos prezidentė El-
len Johnson Sirleaf, Pietų Korėjos prezidentė Geun-Hye
Park, Brazilijos prezidentė Dilma Rousseff, Argentinos pre-
zidentė Cristina Fernandez de Kirchner, Bangladešo mi-
nistrė pirmininkė Sheikh Hasina ir kitų valstybių vado-
vės.

Vienas iš pagrindinių Prezidentės tikslų vadovaujant

tarybos veiklai – dar labiau sutelkti valstybių vadoves ben-
driems darbams ir padrąsinti moteris visame pasaulyje tap-
ti lyderėmis ir prisiimti atsakomybę už savo šalių ateitį.

1996 m. buvusios Islandijos prezidentės Vigdis Finn-
bogadottir ir buvusios Airijos prezidentės Mary Robinson
įkurtą tarybą sudaro 49 narės. Iki šiol tarybai pirminin-
kavo buvusi Suomijos prezidentė Tarja Halonen.

Penktadienį, rugsėjo 26 d., LR prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasakė kalbą 69-uosiuose Jungtinių Tautų (JT)
Generalinės Asamblėjos debatuose, kurioje pabrėžė, kad
taika pasaulyje nėra savaime suprantamas faktas, o už jos
išsaugojimą yra atsakingos visos valstybės. Prezidentės tei-
gimu, tylus pritarimas agresijai nėra tas tarptautinės ben-
druomenės atsakas, kuris padėtų išsaugoti stabilumą vi-
same pasaulyje. – 2 psl.

Taip galima būtų pa-
vadinti daug metų
Vakaruose praleidu-

sio režisieriaus Jono Jura-
šo veiksmą –  antrą kartą
prikelti sceniniam gyve-
nimui Barboros Radvilaitės
istoriją. Nors tai toli gražu
ne pirmas režisieriaus pa-
statymas Lietuvoje pasta-
ruoju metu, šis žingsnis
itin simboliškas – po dau-
giau nei 40 metų pertrau-
kos Jonas Jurašas imasi
lemtingiausios savo biog-
rafijoje dramos, nes su
šiuo spektakliu susijęs jo
atsisveikinimas su Kauno
dramos teatru ir Lietuva.

Lietuvos prezidentė
vadovaus įtakingiausių
moterų tarybai

Roberto Dačkaus nuotraukos

Scena iš naujojo J. Jurašo spektaklio ,,Barbora Radvilaitė”. Erlendo Bartulio nuotr.

Sugrįžimas namo

J. Jurašas spektaklį pagal Juozo Grušo dramą „Bar-
bora Radvilaitė” pirmąsyk pastatė 1972 m. Jame Barbo-
rą vaidino Rūta Staliliūnaitė, Žygimantą Augustą – Kęs-
tutis Genys.

Spektaklis atsirado ypatingomis aplinkybėmis, jį ly-
dėjo įsimintini Kauno įvykiai: balandžio pabaigoje, kone
R. Kalantos susideginimo išvakarėse, įvyko „Barboros Rad-
vilaitės” peržiūra su Aušros Vartų Madonos paveikslu fi-
nale. Ši J. Grušo dramos sceninė interpretacija sukėlė val-
džios ir cenzūros įtūžį, o po spektaklio cenzūravimo – J. Ju-

rašo atvirą protestą ir emigravimą iš Lietuvos. 
Nors režisieriaus pavardė buvo išbraukta iš progra-

mų, afišų, recenzijų, straipsnių, jis buvo ir liko neatsie -
jamas nuo J. Jurašo vardo, daugeliui įsirėžęs į atmintį kaip
kultūrinio pasipriešinimo simbolis.

Smerkiamas už nacionalistines nuotaikas, kupiū-
ruotas (vietoj Madonos paveikslo paliktas tik rėmas)
spektaklis buvo gausiai lankomas ir išsilaikė scenoje gerą
dešimtmetį. Jis tapo legendinis. Kaip ir R. Staliliūnaitės
sukurtas Barboros Radvilaitės vaidmuo. – 11  psl.



Kai klausausi Jėzaus palyginimo
apie darbininkus, plušėjusius vy-
nuo gyne visą dieną, ir kitus – vos

vieną valandą, ir vienodai gavusius visos
die nos uždarbį, noriu būti murman čiųjų
pusėje – tai atrodo neteisinga! Elementarus
teisingumas reikalautų nesulyginti visą
dieną liejusių pra kai tą su vos prisilietu-
siųjų prie dar bo. Tačiau čia Dievas pranašo
Izaijo lūpomis mums sako: „Mano mintys –
ne jūsų mintys, ir jūsų keliai – ne mano keliai, – Vieš-
paties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip
ma no keliai viršija jūsų kelius, ir ma no mintys – jūsų
mintis” (Iz 55, 8–9).

Jėzus dangaus Tėvą palygino su dosniu šeimi-
ninku, kuris yra geras ne tik nuo jaunystės ištikimai
ėju siems Dievo keliais, bet ir tiems, ku rie, ilgą laiką
jo nepažinę ar vaikščioję nuodėmės keliais, nutaria
keistis ir grįžti pas Dievą. Dėl to pranašas ir ra gina:
„Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo,
nes jis arti. Tepalieka nedorėlis savąjį kelią, ne do rėlis
– savuosius kėslus. Tegrįžta pas Viešpatį, kad jo pa-
sigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus” (Iz
55, 6–7). 

Evangelija yra persmelkta min ties apie Dievo
gailestingumą. Nuo Kal no pamoksle pasakytų Jėzaus
žo džių: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gai-
lestingumo” (Mt 5,7) iki jo pažado nukryžiuotam pik-
tadariui: „Dar šiandien su manimi būsi rojuje” per
visą Evangeliją matome nuolat siunčiamą Dievo
gailestingumo ži nią, kurią turi pagauti suklydęs žmo-
gus, kaip tas tik prisiminimo Jėzaus prašantis gerasis
latras. Pagauti nors ir pačią paskutinę savo gyveni-
mo aki mirką.

Viena iš jautriausių vietų, giliai paliečiančių
kiekvieną skaitantį Evan geliją, yra pasakojimas
apie Si mo no namuose prie Jėzaus kojų ver kiančią nu-
sidėjėlę. Nepatenkintam šei mininkui, kad vieša nu-
sidėjėlė atė jo į jo namus ir verkia prie Mo ky tojo kojų,
Jėzus atsakė: „Aš atėjau į ta vo namus, tu nedavei man

vandens kojoms nusimazgoti, o ji suvilgė jas ašaro-
mis ir nušluostė savo plau kais. Tu manęs nepabu-
čiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi man
kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu
patepė man ko jas. To dėl aš tau sakau: jai atleidžia-
ma daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo” (Lk
7, 44–47).

Pats gražiausias Dievo paliestas gailestingumo
vaisius buvo apaštalas Paulius, kuris į Viešpaties vy-
nuogyną atėjo pavėluotai. Tiesa, ir prieš at sivertimą
Paulius tikėjo į Dievą, bet jo tikėjimas buvo labai kie-
tas ir leido persekioti krikščionis – tikinčius į gai les-
tingąjį dangaus Tėvą. Kai Pau lius Jėzaus Kristaus As-
menyje atpa ži no tikrąjį Dievo veidą, tapo  gai   les -
tingojo Die vo liudytoju. Skai tydami įkalinto Pauliaus
laišką fi li piečiams, negalime atsistebėti, į ko kią
dvasinę aukštumą pakilo šis bu vęs krikščionių per-
sekiotojas. Jis ra šo: „Man gyvenimas – tai Kristus,
o mir tis – tik laimėjimas. <...> Mane traukia ir vie-
na ir kita, nors verčiau man mirti ir būti su Kristu-
mi, nes tai visų geriausia” (Fil 1, 21–23). Paulius su-
pranta, kaip yra reikalingas tikėjimo broliams ir se-
serims, bet nujaučia artėjančią kankinystę ir nuo jos
net nebando išsisukti, nes mirtis jam yra puolimas
į gerojo dangaus Tėvo glėbį.

Nebandysiu ieškoti priežasčių, ko dėl šiuo metu
žmonėse yra tiek daug negailestingumo. Gal esame
su žeisti praėjusių beširdžių laikų, kai buvo kalama
į galvas mintis apie kla sių kovą, o įsivaizduoti prie-
šai – engia mi ir naikinami. Gal daugelį su žeidžia da-

bartinis laukinis kapitalizmas, kuris dažnai
nemato silpno ir apsiginti nepajėgiančio žmo-
gaus. Gal neatsakingas sekso kultas jaunus
žmo nes atveda iki protu sunkiai su vokiamų,
žiaurių nusikaltimų. Gal ki tos priežastys nu-
lemia, kad visuo menėje yra tiek daug negai-
lestingumo ir susipriešinimo. Net nebandoma
su gailesčiu žvelgti į klystantį žmo gų, bet
tuojau sviedžiama į jį žo džių ar veiksmų ak-
menimis. Liūd niau sia, kai į negailestingųjų

būrį įtrau kiami ir tikintieji į Kristų, kurie turėtų būti
Dievo gailestingumo nešėjais bei liudytojais.

Ką reikia mums, Kristaus sekėjams, daryti?
Pirmiausia suvokti, kad patys esame taip pat nusi-
dėjėliai, kuriems reikalinga atgaila. Šitą min tį po-
piežius Pranciškus nuolat kartoja. Jei pastebėtume,
kad save laikome teisuoliais, o kitus tik smerkiame,
tuo met reikia rimtai apmąstyti, kas esame – tikri
Kristaus sekėjai ar tik Kristaus sekimą imituojantys
žmo nės. 

Daugiausia beširdiškumo pastebime politinėje
ir internetinėje erdvėje. Daugelis politikų užsi-
miršta, kad yra pašaukti tarnauti žmonėms, o ne gin-
ti partinius interesus. Tar nauti – tai su didele pagarba
žvelgti į visus žmones, ypač pačius silpniausius.

Daugelis rašančiųjų ir straipsnius internetinėje
erdvėje komentuo jančiųjų yra pilni negatyvizmo, ne-
 gailestingumo ir paniekos kitiems. Jie naudojasi lais-
vės galimybe ir vie šai lieja tai, ko kupinos jų širdys.

Susidurdami su negailestingumo apraiškomis
galime būti stipriai gundomi atsiliepti su panašiu ne-
gai lestingumu. Tai būtų mūsų pralai mė jimas. Pasaulį
ir mūsų visuomenę gali išgelbėti tik gailestingumas.
Po piežius Pranciškus skelbia, kad Baž nyčia, tai yra
mes visi į Kristų įtikė jusieji, būtume pagrindiniais
Dievo gailestingumo skelbėjais ir liudytojais. Tai ak-
tualiausia mūsų misija. Mums reikia elgtis taip, kad
apie mus būtų galima pasakyti: jų mintys – tai Die-
vo mintys,  jų  keliai  –  tai gailestingojo  Dievo  ke-
liai.
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Vilnius (BNS) – Nesustabdžius Rusijos ag-
resijos Ukrainoje, Rusijos prezidentas Vladi-
miras Putinas gali eiti ir į Baltijos valstybes
bei Pad nies trę ir jo nesustabdys net NATO ko-
lektyvinės gynybos straipsnis, sa ko pre zidentė
Dalia Grybauskaitė, pažy min ti, kad Europo-
je lyderystę perė mė V. Putinas.

Duodama interviu Jungtinių Ame rikos
Valstijų dienraščiui „The Washington Post”
Lietuvos vadovė pa žy mėjo, kad visos Rusijos
kaimy nės šiuo metu yra pavojuje ir jis iš da-
lies kyla dėl Europos nesugebėjimo rasti vie-
ningo atsako stiprėjančiai Rusijos ir jos pre-
zidento V. Putino ag resijai.

„Jei mes jam leisime eiti, jis eis bet kur.
Problema yra tai, kad V. Puti no Rusija šiandien
yra pasirengusi ir trokšta stoti į karą. Europa
ir Vaka rai nėra pasiruošę ir nenori eiti į ka -
rą. Europoje ar pasaulyje nėra tokios lyde-
rystės, kuri galėtų sustabdyti V. Putiną. Po to
mes būsime nustebę, kad naujos teritorijos yra
paimamos, kad naujos šalys yra padalijamos
ir tai kainuos kur kas daugiau ir gali būti per
vėlu tai išspręsti”, – sakė D. Grybauskaitė.

Ji taip pat tvirtino mananti, jog jei Euro-
pa bus pernelyg švelni dėl sankcijų Rusijai ar

jas „tik priims, bet netaikys”, tai artimiausiu
metu nesustabdys V. Putino nuo bandymo
„suvienyti” Rytų Ukrainą su pietine dalimi bei
Krymu.

Pasak jos, šiuo metu Rusijos va dovas at-
virai grasina kaimynėms juokaudamas, kad
„jos nėra tikros vals tybės”.

„Jis neseniai pasakė, kad per dvi dienas
jis galėtų pasiekti Varšuvą, Baltijos valstybes
ir Bukareštą. Taigi tai yra atvira grėsmė jo kai-
mynams”, – tvirtino D. Grybauskaitė.

Ji taip pat neslėpė susirūpinimo dėl Bal-
tijos valstybių ir Lietuvos tvir tindama, kad
NATO 5-asis straipsnis, numatantis kolekty-
vinę Aljanso gy ny bą užpuolus vieną jo narę,
nesu stab dytų V. Putino.

„Jei jis nebus sustabdytas Ukrai noje, jis
eis toliau (...). Visi skelbia, kad NATO 5-asis
straipsnis bus vykdomas. Bet tai nesustabdys
V. Putino nuo jo planų, jei jis nematys realių
sankcijų iš Europos ir pasaulio ly de rių. Jie tik
kalba. Mes turime sustabdyti jį Ukrainoje. Ir
iki šiol tai nėra suprasta. Todėl aš sakau, kad
Euro poje šiandien lyderystė yra perimta Pu-
tino, bet ne Vakarų”, – sakė Pre zidentė.

Europoje vadovavimą perima 
V. Putinas, ne Vakarai

Pasak Lietuvos vadovės, globalus saugumas pastaraisiais
metais dramatiškai pasikeitė. Nebesilaikoma tarptautinių su-
sitarimų, atsirado naujų terorizmo formų, kurių tikslas – iš-
gąsdinti žmones ir šalis, bandyti pasauliui primesti savo tai-
sykles ir tvarką. Nuolaidų negalima daryti nei teroristams,
nei karo propaguotojams. Negalime užsimerkti ir manyti, kad
problemos ir konfliktai išnyks savaime. Kiekviena valstybė
turi prisiimti atsakomybę už pasaulio taikos išsaugojimą.

Prezidentė atkreipė pasaulio vadovų dėmesį, kad tokie
iššūkiai saugumui kyla įvairiose pasaulio vietose. Teroris-
tai Artimuosiuose Rytuose vykdo išpuolius, Rytų Europoje
pažeidžiamas suverenių valstybių teritorinis vientisumas,
prieš jas vykdoma karinė agresija. Visiems jiems būtina skir-
ti tinkamą ir efektyvų tarptautinės bendruomenės atsaką. 

Lietuvos vadovė pabrėžė, kad JT kartu su kitomis tarp-
tautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip NATO ir ES,
turi išpildyti savo įsipareigojimą ir daryti viską, kad šie ir
kiti konfliktai būtų kuo greičiau išspręsti.

D. Grybauskaitė paragino visas pasaulio valstybes nie-
kada neatsisakyti vertybių, kurios jas visas jungia, ir jau šian-
dien imtis konkrečių veiksmų prieš iššūkius viso pasaulio
saugumui.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos prezidentė vadovaus
įtakingiausių moterų tarybai
Atkelta iš 1 psl.
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– Žinote, mes su broliu dažnai pa kalbame: pada-
riau didžiausią gyveni me klaidą – neužrašiau savo
tėvo Jurgio Bobelio liudijimų. Buvome la bai artimai
su tėvu, jis mums daug pasakodavo. O nei man, nei
broliui tada nerūpėjo užsirašyti. Atrodė, ge riau palošti
futbolą, o ką jis pasakoja – nelabai įdomu. Nekreip-
davome dė mesio. Dabar atrodo kitaip...

Graužė pirštus

– Ką konkrečiai turite galvoje?
– Turiu galvoje istorijos klastojimus, kai žmonės,

būdami patys at sakingi už tam tikrus nusikaltimus

ir išdavystes, praėjus laikui, bando tos atsakomybės
kratytis ir primetinėti ją niekuo dėtiems žmonėms.
Štai, pa vyzdžiui, Jonas Pyragius, aviacijos ma joras,
įvairių perversmų Lietuvoje dalyvis ir aktyvus nacių
kolaborantas, praėjus dviems dešimtmečiams po
nacių okupacijos, parašė išeivijos spaudoje, esą,
žydų getą Kaune norėjo įkurti ne voldemarininkai na-
cionalsocialistai, o pulkininkas Bobelis. Ir tą planą
rengė pulkininkas Bobelis, ben dradarbiaudamas su
vokiečiais. 

Tuo metu buvau dar tik pradėjęs gydytojo prak-
tiką, tėvas jau buvo mi ręs. Gerai, kad daugelį daly-
kų iš tėvo žinojau, o kai kuriuose įvykiuose, kaip 1941
m. birželio sukilime ir kt., bu vau dalyvavęs ir pats.
Bet dar kar tą noriu jums pakartoti: didžiausia mano
gyvenimo vidinė tragedija – kad ką man tėvas iki mir-
ties pasakodavo, aiškindavo ir liepdavo užsira šyti, aš
nieko neužsirašiau. Brolis – taip pat. Dabar pirštus
griaužiam. Net svarbių dokumentų daugelio ne išsau-
gojom. Sakydavom: „Tėvai, da bar jau kiti laikai, kam
svarbu kas kada buvo?...” 

O pasirodo – svarbu. Kas įvyko? J. Pyragius
1963–1964 m. prirašė bjaurių, falsifikuojančių straips-
nių, kuriuose tvirtino, kad ir Birželio sukilimas, ir
Juozo Ambrazevičiaus Laiki noji vyriausybė buvo pro-
rusiški.

– Gal norėjote pasakyti – provokiški?
– Ne, būtent, kad – prorusiški. Ka dangi nesutiko

įsteigti geto. Py ragius tvirtino, kad Laikinoji vyriau -
sybė, kartu su komendantu Bobeliu, manipuliavo, no-
rėdami, kad getas Lie uvoje nebūtų įsteigtas; kad žu-
dymus vykdė ne vokiečiai, o lietuviai. Taip jis pa-
skelbė. Užtat mus vadina žydšaudžiais. Pyragius ir jo
kompanija prisidėjo prie tokios opinijos su darymo.

Kaltino bolševikų toleravimu

Tada aš jį pagavau. Lietuviškų laik raščių tada be-
veik neskaityda vau. Tuo laiku man nebuvo įdomu.
Rūpėjo prasimušti profesiniu atžvilgiu, tarnybą gau-
ti, į kokią ligoninę įsitaisyti...

Ir staiga – pasirodo tie straips niai. Mano uošvė
Devenienė artimai bendravo su dienraščiu „Vienybė”.
Vieną dieną ji mane išsišaukia, sako: „Kazy, čia labai
negražus straipsnis apie tave ‘Vienybėje’ paskelbtas.”
Sa kau: „Kaip? Pirmą kartą gyvenime girdžiu?” „Na,

– sako, – kad tu buvai pro bolševikas”...
Tuo metu nei „Vienybės”, nei „Drau go”, nei kitų

lietuviškų laikraš čių negaudavau. Buvau dar rezi-
dentas, pinigų neturėjau. Mama atsiuntė tuos nu-
merius. Įdėtas Pyragiaus straips nis, parašyta apie Lai-
kinąją vyriausybę. Ir kaip Laikinoji vyriausybė
„bendradarbiavo” su vo kie čiais, kaip „kūrė” getą. Ra-
šoma, kad ne Kubiliūno, o Ambrazevičiaus vy riau-
sybė kolaboravo su naciais. Kad mes, girdi, rengėm
sukilimą todėl, kad toleravom bolševikus, nenorė jom,
kad juos vokiečiai sunaikintų; kad, dėl pataikavimo
vokiečiams, mes naikinom žydus...

Na, velnias! Rupūžė, melagis! Iš si gandom per-
skaitę. Nors jokio OSI (Ofice of  Special Investigation),
kuris vėliau persekiojo lietuvius, tuo metu nebuvo.
Niekas nieko tada neieškojo, niekam ir į galvą neat-
ėjo apie tokį dalyką. Tėtė jau buvo miręs. Ir tada pir-
mąsyk pasigailėjau nesuregistravęs faktų, kuriuos jis
man primyg tinai sakė pasižymėti.  

Buvo užverbuotas NKVD

Tada parašiau straipsnį į „Drau gą”. Jį dėjo dar
keli laikraščiai – „Vie nybė”, Kanados „Tėviškės ži-
bu riai”, kiti. Pyragių išvadinau nacių pakaliku, ges-
 ta pininku, gestapo agentu. Nors geras lakūnas, sa-
kiau, žydus Lie tuvoje šaudė Pyragius su savo kom-
panija: Deksnys, Ramanauskas, Žarskus... Kiek tik
mano protas išne šė, kieno pavardes atsiminiau – visų
išrašiau. Pabrėžiau, kad jie – Lietu vos išdavikai, ku-
rie nuvertė Laiki ną ją vyriausybę. 

1964 m. vasario 13 d. dienraščio „Draugas”
straipsnyje, be kita ko, rašiau: „Stebėtina ir net
klai ku darosi, kad buvę gestapo agentai (vokiečių sau-
gumo policijos), Lietuvai tiek ža los padarę – J. Py-
ragius, S. Kviecins kas, K. Šimkus, Ig. Taunys ir ki ti,
– išdrįsta rašyti demagoginius, netei sin gus, falsifi-
kuojančius tikrovę laiš kus į lietuvišką spaudą ir net
grasinti L[ietuvių] E[nciklopedijos] redakcijai už
tai, kad ji iškėlė į viešumą tik rus istorinius faktus ir
jų, kaip agentų, vaidmenį 1941 m. liepos mėn. įvy kiuo-
se Kaune. <...> Virš 20 metų tylėję buvę gestapo agen-
tai galvoja, kad gal laikas uždildė jų nusikal ti mus Lie-
tuvai ir dabar bando mela gingai aiškinti ir dangstytis
mirusių patriotų vardais. Rašydami savo laiš kus są-
moningai klastoja praeitį ir net bando falsifikuoti da-
bartį.”

Pyragius, tarp kitko, buvo užverbuotas jau bol-
ševikų NKVD, buvo gavęs slapyvardę „Patriotas”. Ku-
bi liūnas su Kviecinsku nebuvo geresni. Kviecinskas
– Lietuvos kariuomenės kapitonas. O pasiskelbęs –
pulkinin ku. Kaip gali kapitonas būti pakeltas pul-
kininku, jei nėra prezidento? Jis buvo tik gestapo
agentas. Dalyvavęs perversme, gestapo nutarimu, pa-
sodinęs mano tėvą į gestapo areštinę.

Norėdami save apsaugoti, jie ver tė kaltę ant
Laikinosios vyriausybės ir ant mano tėvo. 

Tarp kitko, ir man teko kentėti dėl kai kurių vei-
kėjų, kurie buvo artimi Pyragiaus kompanijai, kaip
Raste nis, kiti. 

Mįslingai išsigelbėjo

– O kas buvo Rastenis?
– Jūs nežinote apie Vincą Ras tenį? 

– Ne.
– Yra gauti visi dokumentai... Kai grįšite į Lie-

tuvą, susitikite su An tanu Skaisgiriu. Skaisgirį pa-
žįstate?

– Pažįstu.
– Antano Skaisgirio tėvas prieš karą buvo žemės

ūkio ministeris. Bu vo didelis „smetonininkas”, tau-
tinin kas. Bet buvo idealistas. Smetona paskyrė jį že-
mės ūkio ministeriu. Ėmėsi reformų. Tautininkų ge-
neralinis sekretorius tuo metu buvo Vincas Rastenis.
Rastenis nemėgo Skaisgi rio, norėjo juo nusikratyti.
Jam pavy ko. Kai bolševikai atėjo, Skaisgirį ir jo šei-
mą suėmė, ištrėmė į Sibirą. Ten jis sėdėjo kalėjime.
Vėliau paleido, grį žo į Lietuvą. Tėvas mirė Lietuvo-
je. Sūnus gyvas, mano bičiulis.

Rastenis išeivijoje buvo didžiausias politinis
intrigantas. Bolševikai jį buvo suėmę, pasodinę į ka-
lėjimą Kaune, paskiau laikė Maskvos kalėji me. Grį-
žo į Lietuvą dar prieš vokie čių okupaciją, bolševikams
esant Lie tuvoje. Nieks nežinojo kaip jis išsigel bėjo.
Neįtikinamai aiškino, kad neva dėl šeimos, dėl gi-
minių; kad komuniz mui niekad neprijautęs, pasakęs
ką žinojo ir bolševikai paleidę... Kai atėjo vokiečiai,

Kazys Bobelis: „Pasigailėjau,
nesuregistravęs faktų...”

Illinois senatorius Charles Percy (k.) su dr. Kaziu Bobeliu, 1973 metai ,,Draugo” archyvo nuotr.

Nukelta į 7  psl.

„Palinkėkite sveikatos, viso kito tu riu”, – savo 90-me-
čio išvakarėse dien raščiui „Lietuvos žinios” sakė dr.
Kazys Bobelis (1923–2013), žinomas gydytojas, po-
litikas ir visuomenės veikėjas.

„Pagal savo amžių jaučiuosi ne pa  prastai gerai.
Kas antrą dieną plau kioju baseine, daug vaikščioju,
vai ruo ju automobilį, protas ir atmin tis veikia”, – var-
dijo sukaktuvinin kas (http://lzinios.lt/lzinios/Lietu-
viai-svetur/palinkekite-sveikatos-viso-kito-tu-
riu/71354).

Nepraėjus nė septyniems mėnesiams Bobelių
šeimai jau plaukė užuo jautos dėl vyro, tėvo, senelio
ir prosenelio mirties (http://www.delfi.lt/archive
/print.php? id=62921866). 

Mano archyve išliko ilgas, daugiau kaip 4 val.
pasikalbėjimas su dr. K. Bobeliu, kurį įrašiau 2010 m.
gruo džio 21 d.  St. Petersburge, Floridoje. Tas įrašas
patvirtina, kad dr. K. Bo belio protas ir atmintis iš
tiesų veikė puikiai. Istorinius įvykius, faktus, žmo nių
vardus ir pavardes jis bėrė lyg žirnius, o pasakoti ge-
bėjo su dė mesį kaustančiu įtaigumu. Dalis šio pasi-
kalbėjimo jau buvo skelbta (http://lzinios.lt/lzi-
nios/Istorija/Veikiame-gestapo-vardu-pulkininke),
bet didesnė dalis liko garso laikmenoje. 

Rugsėjo 30 d. sukanka metai, kai dr. Kazys Bo-
belis iškeliavo iš šio pa saulio. Tikiuosi, kad „Draugo”
skai ty  tojus sudomins ir kita mūsų pokal bio dalis,
kurioje dr. K. Bobelis pra skleidžia taip pat ir savo šei-
mos isto riją.

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
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TELKINIAI

KRISTINA VYŠNIAUSKIENĖ

Nuostabiomis spalvomis pradė ju si puoštis gamta pri-
minė apie atei nantį rudenį. Nepailstantis laikas pra -
eitin nusivedė dar vieną vasarą. Rugsėjis – tai dide-
lės atsakomybės, nuolatinio tobulėjimo ir amžinos jau-
 nystės pradžia. Taip pat tai naujų moks lo metų pra-
džia lituanistinėse mokyklose. Kiekvienais metais su
šypsenom mokytojos praveria savo klasių duris, pa-
kviesdamos mokinu kus į mokslo ir žinių pasaulį.

Geras mokytojas visą gyvenimą pats turi būti
„mokinys”. Sparčiai be sikeičiantis pasaulis
diktuoja naujas taisykles ir „seno kirpimo”

mokytojai nesugeba efektyviai mokyti vai kų. Po-
kyčių įvyko be galo daug. Kaž kada pagrindiniai dar-
bo įrankiai bu vo knyga, sąsiuvinis ir rašymo prie-
 monė. Dabar tenka dirbti su naujausio mis techno-
logijomis. Prasidėjo informacijos gausos amžius. Ži-
nių šaltinio vaidmenį labiau negu knyga šiandien at-
lieka internetas. Mokyto jas turi tobulintis, kad su-
gebėtų žings niuoti vienoje gretoje su naujomis tech-
nologijomis. Atsižvelgda ma į tai, JAV LB Švietimo
taryba pa ruošė  akademinę programą ir pa kvie tė mo-
kytojas lituanistinio švietimo savaitei Dainavos
stovykloje.

Šiais metais į Amerikoje   pamėg tą Dainavos sto-
vyklą atvyko mokytojai iš dešimties lituanistinių mo-
kyklų. Oficiali 42-oji lituanistinio švietimo savaitė
prasidėjo į renginį atvy kusių mokyklų pristaty-
mu. Atstovai, pristatantys savo mokyklas, turėjo at-

 likti dvi užduotis: pasidžiaugti mo kyk los pasiekimais
ir pakalbėti apie sprendžiamas problemas rū pes-
čius – visa,  kas  trukdo  pasiekti keliamų tikslų. Pa-
naudojus naujausias techno logijas, seminaro daly-
viai ekrane matė paruoštas mokyklų vizijos ir mi-
sijos gaires, o pranešėjai pabrėžė tai, kas jų atstovau -
jamoje mokykloje geriausia, šauniausia, kuo gali pa-
si džiaugti ir kalbėjo apie beveik visoms išeivijos mo-
kykloms panašius sunkumus.

Detroito „Žiburėlio” lituanistinė 
(Detroitas, Michigan)

Mokyklą lanko 84 mokiniai, juos mo ko 15 mo-
kytojų, 6 padėjėjai ir 2 ad ministracijos darbuotojai.
Mokykla organizuoja lietuviškas šventes, ku rios pa-
laiko blėstančią tame krašte lietuvišką dvasią. Di-
džiausia problema – mažėja lietuviškai kalbančių lie-
tuviškas ištakas turinčių žmonių.

Čikagos lituanistinė mokykla 
(Čikaga, Illinois)

Tai antra pagal dydį išeivijoje lie tuviška mo-
kykla, kurią nuo 3 iki 10 klasės lanko 325 mokiniai,
dirba 54 mokytojai. Mokykla rašo savo met raš tį ir
apie mokyklos gyvenimą ku ria filmukus – vieną iš
jų parodė ir savo kolegoms. Čikagiečiai vaizdu ir gar-
su išreiškė, kas jiems yra Lietuva.

Užsiminė, kad mokyklą lankantys sportininkai,
kurie negali šeš ta dienių skirti lituanistinėms stu-
dijoms, pasirenka Maironio lituanis tinės mokyklos
penktadienio pamai ną.

Gedimino lituanistinė mokykla 
(Mundelein, IL)

Mokykloje veikia darželis – 7 kla sė ir 2 suau-
gusiųjų klasės. Žinių se miasi 84 mokiniai, pažinimo
keliu ve da 14 mokytojų. Pasak pranešėjos, jų mo-
kyklą pasirenka tie, kurie nori mo kytis mažose kla-
sėse – iki 12 moki nių. Mokyklos bendruomenę
džiu gina šaunūs vaikų ir mokytojų šokių kolekty-
vai „Vėjūnė” ir „Rusnė”. Džiu gina tai, kad vaikus
atvežę tėvai nuo 8 val. iki pamokų pradžios mo kosi
lietuviškų šokių, mokykloje vei kia ir suaugusių mo-
kymo klasė.

Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla
(Rochester, NY)

Mokykloje mokosi nuo 4 iki 14 metų 23 moki-
niai. Prieš pamokas (nuo 8 val.) veikia suaugusių-
jų grupė, mokykloje dirba 8 mokytojai.

Pranešėja pasidžiaugė, kad mo kyk la stengiasi
suburti lietuvišką bendruomenę, švenčia visas lie-
tuviš kas šventes, lietuvių kalbos moko mišrias lie-
tuvaičių šeimas. Didžiau sia problema – mažėja
kalbančių lie tuviškai ir neišspręstas mokyklos pa-
talpų klausimas.

Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla
(Elizabeth, New Jersey)

Mokykloje mokosi 35 nuo 3 iki 13 metų vaikai,
kuriuos moko 6 mokytojai (šiuo metu mokyklai rei-
kia dar vieno mokytojo). Buvo paminėtas mokyklos
atkūrimo ir veiklos dešimtmetis. Mokykla organi-
zuoja visas lie tuviškas šventes, efektyviau planuo-
ja ugdomąją veiklą. O rūpesčiai tokie pat, kaip ir ki-
tose mokyklose: nėra ga rantijų dėl pastatų nuomos,
labai silpnas (tik vienas žmogus) tėvų ko mitetas,
aukštesniųjų klasių vaikai nebenori lankyti mo-
kyklos ir trūksta mokytojų.

Maironio lituanistinė mokykla 
(Lemont, Illinois)

Tai pati didžiausia pasaulyje išei vijos litua-
nistinė mokykla, kurioje nuo 4 iki 10 klasės penk-
tadieniais ir šeštadieniais mokosi 610 mokinių,
juos mo ko 80 mokytojų kartu su pa dėjėjais ir ad-
ministracija. Praėju ssiais me tais mokykla pažymėjo
savo 55-erių metų veiklos sukaktį. Prieš porą metų
atidaryta penktadieninė pamai na labai reikalinga,
yra daug no rinčių ją lankyti. Mokytoja Silvija Rad-
vilienė pasiūlė atidaryti suaugusiųjų mokymo kla-
sę. Plečiant veiklą, mokytojams di dėja darbo krūvis.
Taip pat mokykla organizuoja visas lietuviškas šven-
 tes, turi platų internetinį puslapį, kiek vienais me-
tais išleidžia metraštį.

Čia „Lietuva brangi” skamba miškuos 
42-ieji lituanistiniai kursai Dainavoje
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Lietuvėlės lituanistinė mokykla 
(Jackson, New Jersey)

Prieš penkerius metus įkurtoje mokykloje mo-
kosi 29 mokiniai nuo 4 iki 13 metų (vyriausi moki-
niai – šeštokai), juos ugdo 6 mokytojai ir 1 pa dėjėja.
Labiausiai mokytojus džiugina nekintantis pedagogų
kolektyvas. Mokykloje veikia folkloro ansamblis ir
tautinių šokių būrelis, mokyklos bendruomenė pa-
žymi didžiąsias lie tuviškas šventes. Šiais metais ke-
tinama suburti darželinukų, nuo trejų metų, grupę.
Neseniai įsikūrusios mokyklos ir jau spėjusios su-
rasti bendrą kalbą ir sulaukti paramos iš savo ben-
druomenės problema – patalpos. Tačiau didelis no-
ras puoselėti lietuvybę skatina ieškoti išgyvenimo
būdų: „Belskis, ir bus atidaryta”, – patikino prane-
šėja.

Martyno Mažvydo lituanistinė mokykla
(Minneapolis, Minne sota)

Nors įkurta prieš penkiolika me tų mokykla tik
praėjusiais metais pradėjo dirbti pagal JAV Švieti-
mo tarybos įstatus. Pirmieji dveji metai buvo skir-
ti mokyklos administraci jos sutvarkymui ir ugdy-
mo progra mos sudarymui.  Šiuo metu mokykloje mo-
kosi 24 nuo 3 iki 10 metų vaikai ir viena lietuviškas
ištakas turinti moteris. Dirba trys mokytojos ir dvi
padėjėjos.

Per metus pasiekta daug: gautos naujos mo-
kyklos patalpos, iš sekmadieninės mokyklos perei-
ta į šeštadieninę, sukurtas mokyklos internetinis
puslapis turint vilties daugiau pritraukti norinčių
mokytis. Di džiau sia problema – mokytojų trūkumas.

NY Maironio lituanistinė mokykla 
(Brooklyn, NY)

Mokykloje mokosi 68 mokiniai nuo lopšelio
grupės iki dešimtos kla sės, juos ugdo 14 mokytojų
ir 2 pa dėjėjos. Mokykla džiaugiasi didėjan čiu mo-
kinių skaičiumi, šauniu mokytojų kolektyvu ir
tėvų komitetu bei darniu jų bedradarbiavimu. Mo-
kyk los bendruomenė iškilmingai pažymi dvi pa-
grindines šventes – Motinos dieną ir Kūčias, Minčių
ir sumany mų turinčiai mokyklai labiausiai trūks-
 ta lėšų, todėl renginių metu bendruomenės na-
riams dalijami lanksti nukai su prašymu paremti.

Saulutės lituanistinė mokykla 
(St. Petersburg, Florida)

Mokykla įsikūrusi bendruome nės patalpose ir
stengiasi stiprinti ry šį tarp skirtingų kartų reng-
dama ben drus renginius ir susiburimus. Nors ben-
druomenėje yra nemažai vaikų, bet, deja, šiais me-
tais mokslo metų pabaigoje mokykla turėjo  tik 17
mokinių (nuo trejų iki vienuolikos metų).

Mokykla džiaugiasi tuo, kad  vai kai, nusprendę
mokytis, mokyklą lan ko noriai, dalyvauja šventi-
niuose renginiuose. Ypatingų įspūdžių vai kams pa-
lieka vasaros stovykla ir išvyka į fermą.

Pagrindinės problemos: pamo kos vyksta sek-
madieniais, trūksta technologijų, profesionalios
mokymo me džiagos, patyrusių mokytojų ir vai-
 kams tėvų pagalbos namuose.

Kiek v ieną die ną mokytojams skirtas seminaras
prasidėdavo Dai vos Navic kienės paskaita – mokymu
apie kompiuterinių technologijų pa naudojimą ruo-
šiantis pamokoms. Savaitę trukusių užsiėmimų

metu didžiulę dar bo su kompiuterinėmis technolo-
gijomis patirtį turinti ir daug metų studentus ir mo-
kytojus mokanti naujausias technologijas tarnauti
žmogui dėstytoja rodė ir mokė, kaip naudotis to-
kiomis kaip „DropBox”, „Power Point”, „Excel”
programomis. Semi na ro dalyvius supažindino su in-
ternetiniais šaltiniais, pvz., „Laikai vai kams”, Švie-
timo tarybos e-biblioteka ir literatūros antologija,
Lietuvoje sukurtais gramatikos, literatūros ir isto-
rijos šaltiniais ir kitais informacijos lobynais.

Didžiajai daliai seminaro daly vių pažintis su
programa „Power Point”  buvo nauja, bet labai rei-
kalinga, įgalinanti į savo paskaitas įterpti audio, vi-
deo ir kitus elementus, kad būtų įdomesnė, lengviau
įsisavinama nevienodo lygio vaikams pateikta me-
džiaga. Po bendro paaiškinimo dėstytoja daug dė-
mesio skyrė individualiam darbui su mokytojais. Ži-
 nių įtvirtinimui antroji dienos dalis buvo skiriama
praktiniams užsiėmimams. D. Navickienė padėjo pa-
si rinkti (sugalvoti) ir išvystyti kon kre tų projektą, ak-
tualų jų klasei, išmokė kūrybingai panaudoti filmus
su mu zika bei garsu ir be jo. Mokytojai sėkmingai
pasirinko temas ir, panaudodama kompiuterines
technologijas, paruošė pasirinktos temos pristaty mą.

Antrajai dienos daliai akademi nę programą
mokytojams paruošė komitetas, sudarytas iš ilga-
metę pe dagoginę patirtį įgijusių mokytojų. Nijolė
Gierštikienė, Silvija Radvilie nė, Pranutė Domans-
kienė, Audronė Elvikienė ir Daiva Litvinskaitė pri-
statė pagrindinius pedagogikos principus. Pavyz-
dinės pamokos buvo tai komos 2–4–6 skyriams. Kiek-
vieną die ną po pristatymų mokytojos dalinosi įgy-
ta patirtimi, pritaikant tinkamą medžiagą. Joms
buvo skirtas laikas pasirengti ir pritaikyti įgytas ži-
nias savo atsivežtoms pamokoms. Mokytojos išgir-
do daug praktiškų pa tarimų, kaip sudominti visus
skirtin gų lygių klasės mokinius bendra veikla, kaip
pasiruošti pamokai, kad būtų galimybė ir kalbėti, ir
atpasa koti, ir skaityti (tiek mokytojai, tiek mo ki-
 niams), ir rašyti. Viena kita už duotis buvo skirta gra-
matikai.

Seminarai Dainavos stovykloje buvo nuostabiai
suplanuoti. Organi za cinis komitetas dirba beveik
metus organizuodamas stovyklos veiklą, kad viskas
vyktų sklandžiai. Planuo jant yra nepamiršta, kad
mokytojos yra ir mamos, ir žmonos. Todėl į se mi narą
mokytojos gali atvykti su savo šeimomis. Tuo metu,
kai mokytojoms vyko užsiėmimai, vaikai dalyvavo
vaikų programoje.  

Šiais metais galėjome pa si džiaug ti, kad vaikų
programai vado vavo Asta Čiuplinskienė. Asta yra
tri jų vaikų mama. Ji patyrusi vado vė, daug metų va-
dovavusi/ organizavusi ateitininkų stovyklas Dai-
na voje, taip pat ir Lietuvoje (Pavištyty, Laz di juose ir
Panevėžy – Berčiūnuo se). Pa gal profesiją Asta yra
pradinės mo kyklos mokytoja. Mokytojauja Mai-
 ronio mo kykloje Lemonte daugiau kaip 10 metų. Da-
bar dirba direktorės pava duotoja.

Astai talkininkavo visas būrys jau nų vadovų,
kurie prieš atvykdami į stovyklą dalyvavo suorga-
nizuotuose virtualiuose „mini-kursuose”,  naudo-
jantis „GoTo Meeting” technologija. Jauni vadovai
buvo supažindinti su sėkmingo vadovavimo tikslais,
įgūdžiais. Jaunimas papasakojo apie save, savo po-
mėgius, talentus. Tai pa dėjo Astai suruošti progra-
mą taip, kad jie visi turėjo progą pravesti to kius už-
siėmimus, kurie jiems arti prie širdies (pvz. menas,
sportas, muzika). 

Sumaniai Astos suorganizuota vaikų dienos
programa buvo padalinta į keturias kategorijas: ry-

tinis ra telis/pasisveikinimas, sportas, rank darbiai,
gamta/tautosaka.

Įdomioje ir linksmoje rytinio pa sisveikinimo
programoje vaikai dai na vo dainas, minė mįsles, šoko
šokius, žaigė įvairius žaidimus. Rank darbių užsi-
ėmimuose Asta mokino vaikus, kaip atlikti darbe-
lius panaudojant gamtos gėrybes ir kitas natū-
 ralias priemones. Gamtos/tautosa kos užsiėmimuose
vaikai galėjo patobulinti savo žinias apie medžius,
gė les, vabzdžius, suakmenėjusias iška se nas, taip pat
turėjo galimybę  klau sytis dar negirdėtų pasakų ir
jas vai dinti. Sporto užsiėmimuose jauni stovyklau-
tojai rungėsi estafetėse, žai dė su parašiutu, Frisbee,
Tae Kwon do ir daugybę kitų judrių sportinių žai-
dimų. Visi dalyvavusieji džiaugėsi tokia įvairia ir
įdomia programa.

Kiekvieną vakarą po seminaro užsiėmimų Dai-
navoje vyko kultūrinė programa. Šiemet, kaip ir pra-
ėjusiais metais, vakarinėms programoms vadovavo
Auksė Motto (,,Lietuvėlės” lit. m-la, Jackson, NJ). Iš-
radingai organizuojamose Auksės vakarinėse prog-
ramose  buvo vaidinami spektakliai, prie laužo
skambėjo dainos ir eilėraščiai, palydint saulę į
Spyglio ežerą buvo leidžiami vainikai su de gančio-
mis žvakelėmis. Kaip ir pernai, taip ir šiemet Auk-
sė suorganizavo į būrį „Ta len tų” vakarą, ir buvo nuo-
stabu, kiek daug ir įvairių talentų susirinko. Bet la-
biausiai visus nustebino ir nudžiu gino nepakarto-
jama vakaronė „Lino kelias”. Ateidami į šią vaka-
ronę sto vyklautojai pasipuo šė lininiais rū bais. Šį
nuostabų vaka rą skambėjo liaudies dainos, eilėraš -
čiai apie liną, mokytojos šoko kepurinę, vaikučiai
taip pat buvo pakviesti šokti tauti nius žaidimus. Visi
mėga vosi lininių dirbinių paroda, skanavo gardžių
lino patiekalų.

Čia kvepia šilojai, čia miškas ža liuoja 
Mėnulis atspindi šaltam vandeny.
Čia broliai ir sesės dainas dainuoja
Ir mena tėvynę, kuri jų širdy.

Prie laužo mergelės eiles deklamuoja
Žydi gėlės įpintos jų lininiuos plaukuos
Padūkėlis vėjas  žodžius išnešioja
Ir Lietuva brangi  skamba miš kuos.

Ant kryžių kalnelio  prisiminimai skrajoja
Kiekvieną paliečia  rimties sparneliu.
Tiek jaunas, tiek senas  Dainavoje svajoja
Ir džiaugias atvykę pabūti kartu.

Čia šypsosi saulė pamačius trispalvę,
Kuri plevesuoja mėlynėj plačioj.
Ir jaunas vaikelis pakėlęs galvelę
Pažįsta tėvynę rytinėj maldoj.

Čia laimė trumputė po pievas plasnoja,
Akimirksniui nutupia ant tavo pečių.
Gegutė raiboji metelius skaičiuoja,
O laikas sustoja skubėjęs ratu.

Lietuvišką žodį pagarbiai tausojam
Iš lūpų į lūpas vaikams nešdami
Ačiū tau, Dainava, lai aidas kartoja,
O „Lietuva brangi”, skamba širdy. 

Nėra abejonės, kad šiais metais mokytojai iš-
važiavo iš Dainavos su pilnu kraičiu informacijos,
naujų idėjų ir jau šiandien pritaiko jas savo klasė-
se, pripildydamos vaikų sielas meilės mokslui.

Audronė Elvikienė, Silvija Radvilienė, Daiva Navickienė, Daiva Litvinskaitė, Nijolė Gierš-
tikienė, Pranutė Domanskienė.

Lino vakaronė.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

LINA VAITIEKŪNAITĖ

Š. m. Jaunųjų Ateitininkų sąjun gos (JAS) vasaros sto-
vyklos, vykusios Lietuvoje, vaikus pasitiko su šūkiu
„Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų”, o jų progra-
mose ypatingas dėme sys buvo skiriamas šiemet visų
krikš čioniškų Lietuvos bažnyčių iškeltai šeimos te-
matikai. Berčiūnų stovykla vietėje kaip į vieną šeimą
susirinko vaikai iš visos Lietuvos miestų ir mies telių
bei užsienyje (JAV, Belgijo je, Prancūzijoje, Anglijoje,
Ispanijoje) gyvenantys ateitininkai, jų draugai.

Dalyvavo pamokėlėse apie šeimą

Pasak JAS pirmininkės, stovyklos vadovės
Vilhelminos Raubaitės-Mikelionienės, šeimos me-
tams ir atei tininkų šeimyniškumo principui buvo
skiriama daugiausia dėmesio, kuriant ir praktiškai
išbandant vadovo pamokėles dar prieš stovyklas, vė-
 liau – visas idėjas įgyvendinant sto vyklų metu.
„Visų pirma stengėmės vai kams padėti atrasti
šeimą kaip mūsų gyvenimo medį, siejant senelių
praeitį ir puoselėjant vertybes su mūsų pačių at-
eitimi. Visi kalbėjome apie savo šeimas ir kūrėme
savo įsivaizduojamą svajonių šeimą, – pasa kojo va-
dovė. – Buvo džiugu, kad įdėtas darbas pasiteisino
– vaikams bu vo įdomu atrasti šeimyniškumą kaip
vertybę, kai kuriems jų – pradėti iš naujo vertinti
savo namiškius, palyginti savo šeimas su jų pačių
įsivaizduojamomis šeimomis ar šeimomis sun-
kiose situacijose.”

Vaikai pamokėlėse apie šeimą kalbėjo įvai-
riomis formomis – vieni diskutavo, kiti piešė, žai-
dė ir pan. Pa vyzdžiui, vyresnių būrelių vaikai, pa-
 sidalinę po kelis mėgino įvardinti, kas „man yra šei-

Prisimename vasaros stovyklas

Lietuvos Jaunučiai
ateitininkai vasaros
stovyklose susibūrė
į vieną šeimą

Ateitininkų stovyklos Berčiū nuo se negalėtų vyk-
ti be finansinės paramos. Todėl organizatoriai dė-
koja Lietuvių katalikų religinei šalpai, ku ri kiek-
vienais metais skiria paramą nepasiturintiems vai-
kams. Taip pat šiemet stovyklos programa buvo
vykdoma, įgyvendinant Europos sociali nio fondo
ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą
projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų
rėmimo sistemos sukūrimas savival dybėse”). Or-
ganizatoriai dėkoja įmo nėms, kurios parėmė čiu-
žiniais, lovo mis, priemonėmis, suteikė labai že mas
kainas įsigyjant patalynę

JAS stovyklos dalyviai Berčiūnų stovyklavietėje susibūrė į vieną šeimą. Pirmoje eilėje septinta iš k.:  New Yorko Marijos
Pečkauskaitės kuopos narė Nida Chacar-Palubinskaitė. Anto Ališausko nuotr.

ma”, pasiremdami paruoštais pagalbiniais klausi-
mais ir grupelėje aptardami diskusijų rezultatus. Tuo
tarpu jaunesnių būrelių vai kai savo šeimos narius
piešė kaip skirtingus gyvūnus ir vėliau kiek vieną jų
pristatė grupelėje.

Vyresniems vaikams teko nagri nėti ir sudėtin-
gas šeimą liečiančias situacijas. Jie bandė atsakyti
į klau simus, kokie iškyla sunkumai ir kas galėtų pa-
dėti, jei šeimoje yra skirtingų tautybių tėvai, vaikas
yra įvai kintas, auga globos namuose ir pan.

Minėjo įvairias Lietuvos sukaktis

V. Raubaitė-Mikelionienė atkrei pė dėmesį, kad
JAS stovyklose buvo nagrinėjamos ir kitos šiais me-
tais ak tualios temos, kurios siejosi su svarbiomis da-
tomis ir jubiliejais, tradi ciniais renginiais ne tik at-
eitininkų, bet visos Lietuvos, Europos ar pasau lio
kontekste. 2014 m. sukako 300 me tų nuo Kristijono Do-
nelaičio gimimo, 90 metų – Lietuvos dainų šventei.
To dėl šios temos taip pat atsispindėjo stovyklų prog-
ramoje: pradedant ryto pristatymais, baigiant me-
niniais vakaro užsiėmimais.

Stovyklautojai Berčiūnuose buvo supažindina-
mi ir su ateitininkų veikla, jų principais ir skelbia-
momis vertybėmis. Vaikai diskutuodavo įvai riais ti-
kėjimo klausimais, patarnaudavo ir giedodavo šv. Mi-
šių metu. Pir mojoje JAS stovykloje dvasiniu keliu
vaikus vesti padėjo vienuolis, tapęs savotiška sto-
vyklos siela, misionie rius iš Argentinos kun. Do-
mingo, antrojoje stovykloje – siela buvo kun. Nerijus
Grigaliūnas.

Kiekvienas dalyvis per žaidimus, piešimo pa-
mokėles ir diskusijas taip pat mokėsi ugdyti savo so-
cialinius įgū džius – išreikšti ir atpažinti jausmus, iš-
klausyti vieni kitus, atrasti ge rąsias savo ir kitų sa-
vybes.

Kitos užsiėmimų temos, įtraukusios dalyvius į
užsiėmimus, tai – emo cinio intelekto lavinimas,
pirmos me dicininės pagalbos nukentėjusiems su-
teikimas, dailės terapija, šokiai, įdomūs ir linksmi
cheminiai eksperimentai, knygų įrišimas ir dar
daugelis kitų naudingų pamokėlių, leidu sių vai-
kams geriau suprasti ir įsisavinti naujas žinias, ug-
dyti ir puoselėti žmogiškąsias vertybes.

Vakaro programos metu laukė pasirodymai

Kiekvieną dieną po šv. Mišių ir vakarienės sto-
vyklautojų dar laukė vakaro programa, kurios metu
jie atsiskleisdavo dalyvaudami ma si niuose (jud-
riuose, orientaciniuose ir kt.) žaidimuose arba me-
niniuose pa si rodymuose (lėlių teatre, dainų šventė-

je, liaudies šokiuose, talentų pasiro dymuose ir kt.).
Stovykloms įpusėjus su kariškių pagalba vy-

resniems ir jaunesniems vaikams atskirai buvo or-
ganizuoti nak tiniai žygiai, įspūdį palikę ne vie nam
vaikui.

JAS stovyklų populiarumas nenublanksta 

Gerus stovyklų prisiminimus iš si vežė beveik visi
jų dalyviai – 93 proc. vaikų norėtų čia sugrįžti ir ki-
 tais metais, 95 proc. jų nurodė, kad šią stovyklą re-
komenduotų savo drau gams.

Organizatoriai džiaugėsi, kad sto vyklų populia -
rumas nesumažėjo. „Daugiau nei pusė vaikų Berčiū -
nuo se stovyklauja jau ne pirmus metus, o vadovų ko-
mandą sudaro beveik visi buvę stovyklautojai, kurie
čia užaugo... Tai rodo, kad Jaunųjų Ateiti nin kų są-
jungos vasaros stovyklos yra populiarios, jų metu
vykdomos efektyvios vaikų ugdymo programos, pa-
 dedančios jiems tobulėti ir augti besi remiant svar-
biausiomis krikščioniš komis vertybėmis, pagrindi-
niais atei tininkų principais, – aiškino JAS pirminin -
kė Vilhelmina Raubaitė-Mi kelionienė. – Todėl kasmet
čia bent ke li vaikai tampa tikrais Ateitininkų fede-
racijos nariais – stovykloje jie duoda ateitininkų įžo-
dį.”

„Buvo smagu, nes Berčiūnai – jėga!”

Įsimintinus įspūdžius iš Berčiū nų šiemet išsivežė
ir stovykloje poilsiavę svečiai iš Jungtinių Amerikos
Valstijų. Rimas Palubinskas JAS sto vykloje dalyva-
vo jau trečius metus. „Buvo smagi šių metų stovyk-
la, nes joje susiradau daug naujų draugų, – pasako-
jo vaikinas. – Ji truko tik de šimt dienų, bet palaikant
ryšius ir bendraujant su stovyklos draugais vė liau,
ti kiu, kad atrodys, jog ta sto vykla tęsiasi ilgiau. No-
riu tai pajusti, o kitąmet ir sugrįžti į šią ateitininkų
stovyklą.”

Vyresniems vaikams stovykloje labiausiai pati-
ko vadovų mainų die na. Pasak Simo Palubinsko, buvo
sma gu ruoštis ir po to įvykdyti šią pro gramą. „Ši die-
na mums parodė, kiek reikia darbo ruošiantis ir įgy-
 ven dinant vadovų mainų programą. Tai leido pa-
matyti, kad stovyklos va dovai yra didelė komanda ir
jie pa siskirsto darbus, kartu priima spren dimus. Bu -
vo labai daug darbo, bet svarbiausia – buvo smagu.
Berčiūnai jėga!”, – apibendrino Simas.

Geri atsiliepimai apie stovyklą skambėjo ir iš Lie-
tu voje gyvenančių vaikų lūpų: „Pamokėlės, kai rei-
kėjo dainuoti, talentų vakaras, tinklinis, diskoteka,
draugai mums buvo ‘nerealūs’. Tikimės, kad tai dar
teks pakartoti kitose stovyklose”.



7DRAUGAS 2014 RUGSėJO 27,  ŠEŠTADIENIS

jis jau buvo Vokieti joje ir veikė išvien su voldemari-
nin kais.

– Jis priklausė LAF Berlyno štabui?
– Taip, jis buvo LAF Berlyno šta bo narys. Niekas

negali suprasti kaip bolševikai iš Maskvos kalėjimo
jį ga lėjo paleisti? Iš Kauno jis pabėgo į Ber lyną. Ber-
lyne veikė kartu su Py ra gium ir su visais tais, kurie
stūmė Škirpą į visokias abejotinas avantiūras. Škir-
pa – patriotas, geras vy ras, jam nieko negali prikišti.
Karš tas, pirmas savanoris, kuris Gedimi no kalne iš-
kėlė lietuvišką vėliavą... Su juo daug kartų kalbėjau
dėl Lai kinosios vyriausybės, kai gyveno Va šingtone.
Jam neleido atstatyti Lietu vos. Lemiamu momentu jį
vis eliminuodavo...

Vadino bolševikų pakaliku

– Bet grįžkime prie pirmųjų vo kiečių okupacijos dienų
ir geto steigimo. Kokia buvo ta istorija Jū sų akimis?

– Kai sukilėliai paskelbė atsta tan tys Lietuvos ne-
priklausomybę, Lietuva neturėjo kariuomenės. Vie-
 nintelė kariuomenė, kurią įmanoma buvo pradėti to-
mis sąlygomis organi zuoti, buvo generolo Stasio
Pundze vičiaus, tėvo ir pulkininko Andriaus Butkūno
organizuojamas apsaugos batalionas. Kadangi tėvas
buvo Kau no komendantas, jis pasidarė lyg ir tos bū-
simos kariuomenės vadas. Jis rinko kareivius, telkė
juos į lietuviš ką batalioną. Generolas Pundzevi čius
buvo krašto gynybos tarybos na rys. Viltasi, kad ba-
talionas bus pra džia nepriklausomos Lietuvos ka riuo-
 menės.

Mano tėvą vokiečiai labai spau dė, tiesiog prie kry-
žiaus norėjo pri kalti, kad jis įsteigtų getą. Kol mano
tėvas buvo Kauno komendantas – ge to neįsteigė. Tė-
vas išsisukinėjo, vilkino laiką, aiškino vokiečiams, kad
negali rasti tinkamos vietos. Išsi šau kia tėvą vokiečų
karo komendantas generolas von Pohl. Tada civilinės
val džios nebuvo. Sako tėvui: „SD (Sieherheitsdienst)
mus baisiai spau džia, kodėl neįstegiam geto?” „Na, ma-
 tot, čia vis dėlto žmonės gyvena, daug žmonių, – aiš-
kina tėvas, – nėra tinkamos vietos perkelti... Gal ga-
lima būtų Gaižiūnų poligoną apžiūrėti?” Generolas
Pohl su tėvu važiuoja į Gai žiūnus. Važiuoja vokiečių
mašina. Apžiūri. Bet ten – šalta, artėja žie ma. Vokie-
čiai: „Netinkama”. Tada ieš ko kitos vietos.

Kauno burmistras buvo Kazys Palčiauskas. Ne-
paprastai padorus žmogus. Bet vėliau buvo apkaltintas
kolaboravimu. Vokiečiai pareikalavo pasirašyti pot-
varkį, kad getas kuriamas Vilijampolėje. Ambraze-
vičius ne sutiko pasirašyti, sako, čia komendanto sri-
tis, ne Laikinosios vyriausybės. O tėvas pasakė: „Aš
nepasirašysiu niekad.” Tada vokiečiai ėmė spaus ti Pa-
lčiauską. 

O tuo metu Pyragius, Brunius, Šimkus, Taunys,
Žarskus, kiti prona ciški voldemarininkai, pradėjo kel-
ti riaušes prieš Bobelį, kaltinti, kad jis yra bolševikų
pakalikas, atsisako pasirašyti geto steigimo įsakymą,
ne kuria žydų geto. O tėvas, pakalbėjo su Krupavičium,
iš IX forto paleido 2 000 suimtų žydų. Išgelbėjo visus

vaikus ir moteris. Ir mūsų
namuose buvo sle piami du
žydai – Potruchas ir Da vy-
davičius. Šešias savaites
gyveno tarnaitės kamba-
ry. Slapta.

Nuvertė pučistai

– Kada ir kaip įvyko volde-
marininkų pučas prieš Laikiną-
ją vyriausybę?

–  Naktį iš liepos 23-osios
į 24-ąją. Faktiškai, praėjus
mėnesiui nuo sukilimo pra-
džios. Jie nušalino Kauno
komendantą, apsaugos bata-
liono va dą ir Lietuvos sau-
gumo policijos va dą. Laiki-
noji vyriausybė dar 10 dienų
laikėsi, bet jau buvo aišku,
kad jos die nos suskaičiuo-
tos. Rugpjūčio 5 d. Laikinoji
vyriausybė nutraukė dar bą. 

Tėvui buvo pranešta,
kad rengiamas sukilimas
prieš Laikinąją vyriausybę ir
komendantūrą. Atvyko į mū -
sų namus Žarskus, Stanevi-
čius, Deksnys, Šimkus ir
daug kitų suimti tėvo. Tėvas

buvo išėjęs į komendantūrą. Tai jie sumušė tarnai-
tę, langus išmušė. Bet mūsų nerado. Aš, brolis, Dob-
kevičius, Babickas, Garbenis – visi buvom nuėję į ko-
mendantūrą. Tė vas skambina Ambrazevičiui. „Čia
kariškas dalykas, skambink Rašti kiui”. Raštikis
buvo krašto apsaugos ministras, vyriausias Amb-
razevi čiaus patarėjas. Tada tėvas skambina Raštikiui.
O pučistai jau komendantūrą apsupo. Suėmė pulki-
ninką But kūną. Bataliono vadu pastatė Šimkų, bu-
vusį aviacijos majorą. Šimkus su tuo batalionu ir at-
ėjo pašalinti Bobe lio. Kad galėtų įsteigti getą.

Tėvo adjutantai buvo Patalaus kas, Kučingis,
Miknaitis, sargybos vadas – leitenantas Norkus,
aviatorius. Jie saugojo. Užrakino duris, pastatė ka-
reivius. Neleidžia. Pyragius rei alauja, kad Bobelis pa-
siduotų ir perduotų komendantūrą. Leitenantas
Norkus: „Aš vykdau pulkininko įsa kymus. Tik pul-
kininkas man gali tai įsakyti!”

Tada Pyragius praneša tėvui, kad jis veikia
gestapo vardu ir pa rei kalauja per penkias minutes
apleisti komendantūrą. Kitaip viską sutvar kys ges-
tapas ir jam bus dar blogiau. Jie pradėjo šaudyti.

„Normaliai”, – tėvas sako. Kai tik sutemsta, bū-
davo, kur tik eisi – visur vokiečių patruliai. O tą nak-
tį – nei vieno patrulio. Tėvas skambina gene rolui Poh-
liui, kad juos apsupo karei viai. Vyksta šaudymas. Pra-
neša, kad Pohlis išvykęs. Kur tėvas skambina, visais
telefonais – nieko nėra. Ir pa tru lių nėra. Vien tik ma-
joro Šimkaus atsiųsti kareiviai. Nei vieno vokiečio!

Tėvas geruoju nepasidavė ir ko mendantūros ne-
perdavė. Bet jėga buvo jų pusėje – komendantūrą pu-
čistai nuvertė. Tėvas buvo suimtas ir už darytas
gestapo būstinėje. Išbuvo ten keturias savaites. Po to
parvežė namo ir uždėjo dviejų mėnesių namų areš-
 tą, kad negalėtų išeiti.

Jaunystė – Škotijoje

– Papasakokote apie savo tėvą plačiau...
– Mano tėvas pulkininkas Jurgis Bobelis buvo

labai teisingas ir neatlaidus bet kokiam teisingumo
pažeidimui. Šiuo atžvilgiu buvo griežtas ir neper-
kalbamas. Kadangi ir pats anks čiau buvo daug nu-
kentėjęs. 

Jo tėvas, mano senelis, buvo už muštas 36 ar 37
metų. Tėvas yra kilęs iš Suvalkų Kalvarijos, jie ten
turėjo ūkį. Buvo įsigiję kažkokias mašinas. Tėtė pa-
sakojo, kad jo tėvą nelaimingu būdu ta mašina
įtraukė ir sutrynė. Mama liko viena su dviem vaikais.
Ji buvo maždaug 15 metų vyresnė už sa vo vyrą. Ma-
mos giminės padėdavo tvarkyti ūkį. Paskui mama iš-
tekėjo už Paškausko, kaimyno, kuris irgi bu vo naš-
lys.

Tuo metu į Suvalkų Kalvariją atvažiavo lietuvis,
dirbęs Škotijoje, anglių kasyklose. Neužsirašiau jo pa-
 vardės iš tėvo pasakojimų, dabar gai liuosi. Tas lie-
tuvis, uždirbęs ten pi nigų, parvyko į savo tėviškę Su-
valkų Kalvarijoje. Sutiko mano tėtės seserį. Mergi-
na jauna, patiko, vedė. Jai buvo 16 ar 17 metų, jam –
25-eri. Mano tė vui tuomet buvo 6 ar 7 metai. Sesuo,

išvykdama į Škotiją, su mama sutarė, kad mažiuką
broliuką pasiims kartu. Kadangi mamai buvo labai
sunku. 

Taip mano tėvas atsidūrė Škoti joje. Lietuviai ten
buvo baisūs latrai ir girtuokliai: mušdavosi, nuolat
įsi vel davo į teismus. O žmoniškai sukal bėti angliš-
kai nemokėjo. Tėvas, būda mas 9 ar 10 metų, jau buvo
gerai iš mokęs anglų kalbą. Kai lietuviai susi-
 mušdavo, apsivogdavo ar dar ko prisidirbdavo, ško-
tų teismas samdydavo jį vertėju. Žinojo, kad vaikas
šališkas nebus: bylos esmės nesupras, o kaltinamų-
jų žodžius, tariamus nesuprantama kalba, išvers. Tė-
vas šitaip prasimanė nemažai pinigų.

Saugojo carą Nikolajų II

– Kiek ilgai Jurgis Bobelis gy veno Škotijoje?
– Škotijoje tėvas išgyveno 12 ar 13 metų. Gal ten

ir būtų likęs, nes jau lankė gimnaziją, rengėsi mo-
kytis to liau. Bet 1914 m. prasidėjo Pirmasis pasau-
linis karas.

Anglijos sostas su Rusijos im pe ratoriaus šeima
giminiavosi, buvo pus broliai. Rusija pareikalavo, kad
visus Rusijos piliečius Anglija grą žintų į Rusiją. Tad
ir mano tėvą, ku ris tuo metu jau buvo 19 metų jau-
nuolis, suėmė ir grąžino į Peterburgą. Ka  dangi jis kal-
bėjo angliškai, leido baigti gimnaziją. 

Gimnaziją baigė Peterburge ir iškart paėmė jį į
Rusijos karo mokyklą. Kai ją baigė, tėvą paskyrė Žie-
mos rūmų sargybos vadu. Jis turėjo kapi tono poru-
čiko laipsnį. Dirbo sargybi niu, kiekvieną dieną pa-
sisveikindavo caru Nikolajum II. Caras jam užkabino
šv. Jurgio ordiną. Tą ordiną turim iki šiol.

– Kaip toliau klostėsi Jūsų tė vo gyvenimas, kaip jis su-
grįžo į Lietuvą?

– Vėliau tėvą atšaukė iš sargybos posto ir pa-
skyrė į Galicijos frontą. Ten jį sužeidė. Buvo per-
šautas per petį ir koją. Parvežė į Peterburgo ligoni-
nę. Kai pasveiko, grąžino į sargybos būrį. Caras vėl
jį priėmė. Netru kus caras iš Žiemos rūmų buvo iš-
vežtas į Jekaterinburgą. Atsisveikinant tėvas carienei
pabučiavo ranką, caras paglostė jo galvą. Atsisveikino
ir iš vyko. Iš ten caras nebegrįžo, visa jo šeima ten
buvo išžudyta.

Peterburge tuo metu vyko re vo liucija. Tėvas pa-
sakojo: „Mūsų būry bu vo apie 30 žmonių. Prasidėjo
šau dymai, į gatvę išeiti negali, uniformą nešioti pa-
vojinga. Darbininkų būriai viską plėšė, naikino... Aš
pabėgau ir grįžau į Lietuvą”. 

1918 metų rudenį Jurgis Bobelis įstojo savano-
riu į ministro pirminin ko Mykolo Šleževičiaus pra-
dėtą organizuoti Lietuvos kariuomenę. Jis bu vo
vie nas iš pirmųjų savanorių. Turi Vyties kryžių nu-
merį pirmą. Vilius Ka valiauskas atvažiavo pas mane
specialiai pamatyti. Jis renka faktus, išleido knygą.
Aš jam paskolinau. Tė vas gavo du Vyties kryžius: pir-
mąjį – už POW (Polska Organizacja Wojsko wa) pog-
 rindžio  likvidavimą, o antrą jį – už „Baptų respub-
li kos” lik vidavi mą. Antrojo Vyčio kryžių nu meris
1300. Abudu turiu.

Vardų neužsirašė

– O koks buvo Jūsų tėvas kaip žmogus, kaip šeimos
tėvas?

– Buvo griežtas. Namie buvo kie ta tvarka. Jei-
gu kuris padarydavom nusikaltimą – be pasekmių
nepraeida vo. Pavyzdžiui, mūsų kaimynė Ado mavi-
čienė turėjo didelį sodą vyš nių. Kartą su broliu Jur-
giu sumanė me pasmaguriauti. Su mumis buvo
Gerdas Binkis, geras mūsų draugas. Bet tas nelipo
per tvorą. O aš su bro liu perlipau, prisivogėm visą
krepšį vyšnių. Grįžtam, nieko negalvodami paduo-
dam mamai: „Labai geros vyš nios, skanios valgyti”,
– sakom. Tė vas: „Iš kur gavot?” „Pas ponią Ado ma-
 vičienę”, – atsakom. Ir man, ir bro liui tuoj pat rei-
kėjo atsigulti ant kėdės, nutraukti kelnes. Kaip
šian dien atsimenu: atskaitė po 10. Per nuogą... 

Tėvas mus labai mylėjo, mus sie jo artimi san-
tykiai. Jis tiek daug pa sakodavo apie praeitį, bet aš
tik mažą da lį teišsaugojau savo atminty. Pa vyzdžiui,
žinau, kad turiu 7 ar 8 pusbrolius ir pusseseres Ško-
tijoje. Tai ma no tėvo sesers ir jos vyro vaikai. Kai
mano tėvą grąžino atgal į Rusiją, sesuo liko Škoti-
joje. Kadangi jos uoš vis jau turėjo Anglijos piliety-
bę, tai jai leido pasilikti. Tėvas man aiškindavo, kad
jo sesuo, sūnėnai ir dukte rėčios gyvena Glazgove. Bet
aš neuž sirašiau net jų vardų... Tik žinau baž nyčią
– Glazgovo Šv. Kazimiero baž nyčia, kurioje jie buvo
pakrikštyti.

Kazys Bobelis
Atkelta iš 3 psl.

Dr. Kazys Bobelis susitinka su Popiežiumi Jonu Pauliumi
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

12-ąjį ČLKL sezoną atidarys 
Lietuvos estrados žvaigždės

Rugsėjo 27 d. prasidės naujasis Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) sezonas. 12-ojo ČLKL čempio -
nato atidarymą lygos krepšininkai bei jų gerbėjai šie-
met pažymės kartu su Lietuvos estrados žvaigždėmis.

Naujojo ČLKL sezono vėliava šie met bus pakel-
ta „Max Athletic & Ex position Center” salėje (4750 Ver-
mon Ave, McCook, IL 60525). Čia vyksian čios „Vasa-
ros palydų” šventės metu, be nuotaikingos muzikos,
net trijose aikštelėse, šeštadienį, nuo 1 val. die nos, pir-
mąsias naujojo ČLKL sezono rungtynes pradės ir 18
jame dalyvausiančių komandų. Pirmąją varžybų die-
ną bus sužaista net 10 rungtynių.

Pagrindinėje ČLKL komandų gru  pėje šiemet
varžysis 12 komandų: „Radviliškis”, „Lituanica”, „At-
letas”, „Prima-Lituanica”, „Kunigaikščiai”, „Lietava”,
„Stumbras”, „Švyturys”, „Lietkabelis” bei čempiona-
to debiutantės – „Vilniaus”, „Karių” ir „Juod krantės”
komandos. Jos pakeis iš var žybų pasitraukusias „Žal-
giris-35”, „Jau  nimo” ir „M Brothers” ir „Že mai  tijos” ko-
mandas.

ČLKL„Mėgėjų” lygos čempionate rungtyniaus
PLC, „Arka”, „Brite”, „Pe  lenai”, „Aukštaitija”, „Jaguaras”.

Pirmojo turo rungtynėse 1-oje aikštelėje susitiks:
„Brite” – „Jagua rai” (1 val. p. p.), „Pelenai” – „Arka” (2:10
val. p. p.), PLC – „Aukštaitija” (3:20 val. p. p.). 2-oje aikš-
telėje kovos „Juodkrantė” – „Prima-Lituanica” (1 val.
val. p. p.), „Radviliškis” – „Švytu rys” (2:10 val. p. p.),
„Juodkrantė” – „Vilnius” (3:30 val. p. p.), „Stumbras”
– „Kunigaikščiai” (4:40 val. p. p.). 3-ioje aikštelėje nau-
jojo ČLKL sezono rungtynes pradės „Lituanica” – „Lie -
tava” (1:30 val. p. p.), „Atletas” – „Liet kabelis” (2:40 val.
p. p.), „Prima-Litua nica” – „Kariai” (4 val. p. p.).

Po visų varžybų, krepšininkai bei visi jų gerbėjai
dalyvaus „Vasaros Palydų” šventėje, kurioje koncer-
tuos svečiai iš Lietuvos. Nuo 6 val. vakaro iki pat vi-
durnakčio žiūrovus links mins ir dėl LR generalinio kon-
sulato taurės geriausios lietuviškos dainos konkurse
varžysis pripažinti Lietu vos dainininkai – Rytis Cicinas,
Ais tė Pilvelytė, merginų grupė „69 danguje”.

Pirmą kartą rengiamoje tokio pobūdžio sporto
ir kultūros šventėje netrūks ir kitų pramogų žaidimų
vaikams ir vi sai šeimai, gero lietuviško maisto bei gė-
rimų! Dėl bilietų ir papildomos informacijos teirautis
tel. 312-731-4524 (Darius).

Už dviejų savaičių, spalio 12 d., sekmadienį, Či-
kagos miesto centre vyks 37-asis tradicinis
maratono bė gi mas „Bank of  America Chi-

cago Ma rathon 2014”. Bėgime, kaip įprastai, išvysi-
me ir keliolika lietuvių spor tininkų, kurie kartu su
45 tūkst. bėgikų bandys pasiekti finišo liniją. 

Nuo 1977 metų rengiamas ir didelio populiaru-
mo tarp bėgikų sulau kęs Čikagos maratonas ir šie-
met su kvies visus bėgimo mylėtojus iš daugiau nei
100 pasaulio šalių. 

Maratono bėgimas – šiuolaikinėje lengvojoje at-
letikoje ilgiausia bėgimo distancija, siekianti 42
km 195 m. Būtent toks atstumas skyrė Atėnus nuo
Maratono gyvenvietės. Graikų karys, šarvuotas ir
ginkluotas, po mū šio, vykusio 490 m. pr. m. e. prie Ma-
ratono, kur graikai nugalėjo persus, nubėgo šį at-

stumą, norėdamas pranešti džiugią žinią. Karys iš-
tarė tik du žodžius: „Mes laimėjome”, ir išsekęs kri-
to negyvas.

Maratonas buvo bėgamas per 1908 m. Londono
Olimpines žaidynes, o 1921 m. pripažintas oficialus
mara tono atstumas. Anksčiau atstumas ne buvo pa-
stovus, bėgikai bėgdavo įvai rius atstumus nuo 40 km
iki 42 km. 

Lietuviai Čikagos maratone – ne naujokai

LR generalinis konsulatas Čika go je vėl kviečia
Čikagos maratoną ke tinančius bėgti tautiečius bur-
tis į vieningą lietuvių komandą ir regis truotis siun-
čiant el. laišką adresu agne.vertelkaite@urm.lt arba
skambinant tel. 312-397-0382 (trump. nr. 204, žinutė-
je nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį
bei el. pašto adresą). 

2009-aisiais pradėta akcija „Lie tu viai Čikagos
maratone”, kuomet daugiau 42 kilometrų (26,2 my-
lių) distanciją bėgikai skyrė Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti, šiemet vyks jau penktąjį kar-
tą. Dar metų pra džioje LR generalinis konsulatas Či-
kagoje paskelbė bėgikų registraciją į lietuvišką ko-
mandą, į kurią jau už siregistravo 15 maratoną bė-
gsiančių komandos narių. Jų skaičius iki ma ratono
pradžios, tikimės, dar labiau išaugs.

Jau tapo tradicija maratono bėgi mu pažymėti
Lietuviai svarbias su kaktis, tad šiais metais kvie-
čiame 42 kilometrų bėgimą skirti garsiojo Bal tijos
kelio 25-ečiui paminėti.

Gerų emocijų kupina akcija „Lie tuviai Čikagos
maratone” rengiama vienijant sporto mylėtojų pa-
stangas: Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų
komitetas dovanos sportinin kams bėgimo marški-
nėlius, Šiaurės Amerikos Lietuvių fizinio auklėji mo
sporto sąjunga (ŠALFASS) įsteigs medalius grei-
čiausiems, Čika gos lie tu vių sporto entuziastai or-
ganizuos palaikymo punktą, kur lauks komandos bė-
gikų, taip pat numatoma rengti šventinį sportinin-
kų sutikimą, kurio metu vyks apdovanojimai.

Prie septynioliktos maratono trasos mylios žy-
mos susirinkę lietuviai tikisi karštai palaikyti kiek-
vieną pro juos prabėgantį tautietį. Maratone nu matę
apsilankyti sirgaliai kviečiami rinktis prie Ilinojaus

universiteto Čikagoje (UIC), kur įsikūrusi PLB Li tua-
nistikos katedra (vakarinėje Hals ted gatvės pusėje,
į pietus nuo Polk gatvės).

Prieš tai vykusiose akcijose „Lie tu viai Čikagos
maratone” sportinin kų bei jų draugų, atėjusių pa-
lydėti bė gikus, rankose netrūko lietuviškų tri s-
palvių, ne vienas jų dėvėjo lietuviš kos trispalvės spal-
vų drabužius. Ti kė kimės, kad ir šiemet mes, lietuviai,
išsiskirsime kelių milijonų žiūrovų minioje ir karš-
tai palaikysime savo tautiečius.

Kviečiame sporto mylėtojus ak tyviai prisidėti
prie akcijos rengimo ir joje dalyvauti – bendromis jė-
gomis bus pasiekta, kad 2014 m. Čikagos ma ratonas
būtų įspūdingas ir įsimin tinas tiek bėgikams, tiek
juos palai kantiems. Prašome savanorius entu ziastus
kreiptis į Dainių Ruževičių  (el. paštu: dainius

75@yahoo. com, tel. 773-616-9701), kuris
apsiėmė koordi nuo ti organizacinius
reikalus.

2013 m. Čikagos maratone grei  -
čiausias iš lietuvių vyrų grupėje buvo
molėtiškis Virginijus Purvys, pasie kęs
itin aukštą maratono bėgimo re zul tatą
– 2 val. 43 min. ir 44 sek. Ben droje įskai-
toje šis 33 metų bėgikas iškovojo aukš-
tą 206 vietą, o savo am žiaus grupėje
liko 54-as. Nedaug nuo savo tautiečio
atsiliko specialiai iš Lie tuvos į Čikagos
maratoną atvykęs vilnietis Mindaugas
Savickas (02:59:25), o trečias buvo Egi-
dijus Jakš  tas (03:11:37). 

Moterų grupėje greičiausia buvo
viešnia iš Australijos, 57-erių metų Lie-
 tuvos garbės konsulė Sidnėjuje Ginta
Viliūnas (03:58:10), aplenkusi Ra są Pa-
lionytę (04:09:34) ir Ingą Auš kalnienę

(04:20:08).
„Bank of  America Chicago Ma ra thon 2014” bė-

gimas spalio 12 d. pra sidės ir pasibaigs Grant Parke.
Da lyviai iš pradžių bėgs į šiaurę – La Salle gatve, per
Lincoln Parką, She ri dan Road iki Addison gatvės, ten
suk sis ir Broadway, Clark, Wells gatvė mis bėgs pie-
tų kryptimi. Po to – kilpa į vakarus, Adams iki Da-
men, Jack son atgal iki Halsted; tada pro Little Italy
ir Pilsen į pietus link China town. Pasiekę 35 gatvę
vėl suksis į šiau rę ir Michigan Avenue grįš į Grant
Park. 

Maratonas prasidės 7 val. ryto, baig sis 2 val. po
pietų. 

Maratono pasiekimai

Praėjusių metų visa maratono pri zi ninkų pakyla
vyrų grupėje priklausė Kenijos bėgikams. Nugalėtoju
tapęs ir naują trasos rekordą pageri nęs D. Kimetto
(02:03:45 val.) į savo kišenę įsidėjo 170 tūkst. dolerių
čekį (100 tūkst. – už pirmąją vietą ir dar 70 tūkst. –
už Čikagos maratono rekor dą). 2013 m. maratono mo-
terų grupės nugalėtoja taip pat tapo bėgikė iš Ke nijos
Rita Jeptoo (2:19:57), kuri buvo apdovanota 140
tūkst. dolerių pinigi niu prizu.

Pasaulio maratono geriausias rezultatas pri klau-
so Wilson Kip san g iš Ke ni jos, kuris pernai rug sėjo
mė nesį 42 km 195 m atstumą Vokietijos sostinėje Ber-
lyne nubėgo per 2 valandas 3 minutes bei 23 sekun-
des. Grei čiausia maratono bėgikė tarp moterų jau de-
 šimtmetį yra Paula Radcliffe, kuri 2003 m. Londono
maratoną įveikė per 2 val. 15 min. ir 25 sek.

Beje, geriausias maratono bėgimo rezultatas pri-
klauso Kenijos bėgi kui Geofrey Mutay. Jis 2011 m. ba-
lan džio 18 d. Bostono maratone atbėgo per  2 val. 3
min. ir 2 sek. lai ką, tačiau šis pasiekimas oficialiai
ne bu vo už fiksuotas, kadangi kalnuota Bostono ma-
ratono trasa neatitinka pa sau linės lengvosios atle-
tikos fede racijos reikalavimų.

Lietuvos vyrų maratono rekordas priklauso
Česlovui Kundrotui, kuris 1997 m. spalio 26 d. Frank-
furte (Vokietija) nubėgo per 2:12:35 val. Geriausią re-
zultatą tarp moterų yra pasiekusi Živilė Balčiūnai-
tė – 2005 m. lapkričio 20 d. Tokijo maratone ji nu bėgo
per 2:25:15 val.

Artėja 9-asis ALTL sezonas.
Kvie čiame jungtis į tinklinio

šeimą

Kviečiame visus, norinčius žaisti tinklinį, mėgė-
jus ir profesionalus! Artėjantį Amerikos lietuvių tink-
linio lygos (ALTL) sezoną, prie gau saus tinklininkų bū-
rio kviečiami pri sijungti jaunuoliai (nuo 16 metų), žai-
 džiantys mokyklose ar klubuose, ku rie norėtų iš-
bandyti savo jėgas, įgauti praktikos, patobulinti
savo įgūdžius, žaidžiant su patyrusiais žaidejais. 

Visus susidomėjusius kviečiame skambinti tel.
708-606-2695. 9-ąjį ALTL sezoną planuojama pradėti
spalio mė nesio viduryje. ALTL rungtynės vyks sek-
madieniais Pasaulio lietuvių centro salėje Lemonte.

Praėjusiais metais Čikagos maratoną sėkmingai įveikė 16 lietuvių, kuriuos
karštai palaikė bėgimo entuziastai bei gerbėjai 

Lietuviai Čikagos maratone pratęs tradiciją 
ir pažymės Baltijos kelio 25-etį
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Partizano žūtimi kaltinamas buvęs ministras M. Misiukonis – pirmas kairėje.
Sekundė.lt nuotr. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Ukraina tikisi ES narystės per ateinančius 6 metus

Vilnius (BNS) – Panevėžio proku-
roras siūlo šešerius su puse metų įka-
linti pirmąjį Lietuvos vidaus reikalų mi-
nistrą po nepriklausomybės atkūrimo
Marijoną Misiukonį, kuris teisiamas
dėl paskutiniu Lietuvos partizanu va-
dinamo Antano Kraujelio-Siaubūno
žūties.

Ilgus metus KGB dirbusį M.Mi-
siukonį siūloma pripažinti kaltu dėl ge-
nocido.

75 metų M. Misiukonis yra vie-
nintelis baudžiamojoje byloje gyvas li-
kęs kaltinamasis. 

Byla kelerius metus buvo sustab-
dyta laukiant Konstitucinio Teismo iš-
aiškinimo dėl genocido apibrėžimo.

Panevėžio teisėsauga buvo nusta-
čiusi 10 asmenų, kurie prisidėjo prie
partizano A. Kraujelio žūties, devyni iš
jų yra mirę.

M. Misiukonis vidaus reikalų mi-
nistro pareigas ėjo 1990–1992 metais. Jis
teisme yra sakęs, kad sovietų pareigū-
nai A. Kraujelio ieškojo kaip krimina-
linio nusikaltėlio.

2000 metais tuometinis prezidentas
Valdas Adamkus M. Misiukonį apdo-
vanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu. Tuo-
met Prezidentas teigė, kad apdovanoji-
mas skirtas už tarnybą pirmaisiais ne-
priklausomos Lietuvos atkūrimo me-
tais. Šis sprendimas sulaukė priešta-
ringų vertinimų.

A. Kraujelis buvo vienas iš pasku-
tinių su sovietų okupacija kovojusių
Lietuvos partizanų. Jis aktyviai veikė
iki 1965 metų kovo, kai saugumiečiams
apsupus namus, kuriuose slapstėsi, ne-
norėdamas pasiduoti gyvas, nusišovė.

Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka pareiškė pa-
teiksiantis didelio masto socialinių ir
ekonomikos reformų planą, kuris leis-
tų šaliai per ateinančius šešerius metus
prašyti narystės Europos Sąjungoje
(ES)

Ukrainos parlamentas rugsėjo 16 d.
ratifikavo istorinę asociacijos su ES
sutartį, nors jos dalies, reglamentuo-
jančios prekybos ryšius, įgyvendini-
mas buvo atidėtas iki 2016 metų sausio.
Priežastis –  Rusijos, teigiančios, kad tas

susitarimas bus žalingas jos rinkoms,
spaudimas.

P. Porošenka, sakydamas kalbą ša-
lies teisėtvarkos pareigūnams, taip pat
pažymėjo, kad pastarosios paros su-
vestinėje apie padėtį konflikte su pro-
rusiškais separatistais rytų Ukrainoje
nebuvo informacijos apie žuvusius ir su-
žeistuosius – pirmąkart per daugelį
mėnesių. Prezidentas pabrėžė, kad pa-
liaubų susitarimas „pagaliau pradėjo
veikti”.

M. Misiukonis kaltinamas dėl partizano žūties

Vilnius (Seimo info) – Laisvės pre-
mijų komisija kviečia siūlyti preten-
dentus šių metų premijai gauti.

Kandidatūras galima teikti iki lap -
kričio 1 dienos, praneša Seimo Ryšių su
visuomene skyrius. Preten dentais pre-
mijai gali būti fiziniai ir juridiniai as-
menys, nusipelnę lais vei, demokratijai
ir žmogaus teisėms.

Premija siekiama įvertinti asme nų
ir organizacijų laimėjimus ir in dė lį gi-
nant žmogaus teises, plėtojant demok-
ratiją, skatinant tarpvalstybi nį ben-
dradarbiavimą kovojant už Ry tų ir Vi-
durio Europos tautų laisvą ap sispren-

dimą ir suverenitetą.
Premija siekia 5 tūkst. eurų (17,25

tūkst. litų). Ji teikiama kasmet sausio
13-ąją per iškilmingą Seimo posėdį.

Pirmoji Laisvės premija  2011-ai-
siais buvo skirta aktyviam kovotojui už
laisvę ir demokratiją, žmogaus teisių
gynėjui, Rusijos disidentui Ser gejui
Kovaliovui. 2012-ųjų premija atiteko
buvusiam sovietinio režimo disidentui,
Laisvės lygos vadovui An tanui Terlec-
kui. Praėjusių metų Lais vės premija
įteikta Kauno arkivysku pui metropo-
litui, buvusiam disidentui Sigitui Tam-
kevičiui.

Kviečia teikti pretendentus šių metų Laisvės premijai

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas ir toliau
yra labai mėgstamas savo šalyje. Krem-
liaus šeimininku patenkinti 86 proc. gy-
ventojų, rodo nuomonės tyrimo insti-
tuto „Levados centras" atliktas tyrimas.

Vos 14 proc. piliečių rugsėjį nuro-
dė, jog yra nepatenkinti V. Putinu. Nuo
rugpjūčio prezidento reitingas ūgtelė-
jo dviem procentiniais punktais. Tačiau
2008 metų balandžio rekordas, kai V. Pu-
tino darbą teigiamai vertino 87,4 proc.
rusų, dar nepagerintas.

Populiarus tarp gyventojų yra ir
Rusijos premjeras Dmitrijus Medve-
devas. Juo patenkinti 71 proc. respon-

dentų, nepatenkinti – 27 proc. Nuo ge-
gužės vyriausybės vadovo reitingas iš-
augo penkiais procentiniais punktais. 

Apie 62 proc. gyventojų teigia esan-
tys patenkinti situacija Rusijoje. Sausį
šis rodiklis buvo 43 proc. 22 proc. ap-
klaustųjų mano, kad Rusija žengia ne-
teisingu keliu.

Prieš metus, 2013-ųjų rugpjūtį, V.
Putino populiarumas siekė 63 proc., o
D. Medvedevo – 51 proc. Ekspertai stai-
gų jų populiarumo didėjimą sieja su
Krymo politika.

„Levados centras" antroje rugsėjo
pusėje apklausė 1 600 žmonių 134 Ru-
sijos vietovėse. 

V. Putino populiarumas išlieka labai aukštas

Stokholmas
(BNS) – Pabėgė-
liui ir buvusiam
JAV nacionalinio
saugumo agen-
tūros (NSA) kont-
raktininkui Ed-
ward Snowden
rugsėjo 24 dieną
buvo skirta Šve-
dijos žmogaus
teisių premija,
dar kartais vadi-
nama „alterna-
tyvia Nobelio
pre mija”.

„2014 metų
Teisingo gyveni-
mo būdo premija (Right Livelihood
Award) atitenka Edward Snowden už jo
drąsą ir meistriškumą atskleidžiant
beprecedentės apimties valstybės žval-
gybinę (informaciją), kuri pažeidžia pa-
grindinius demokratinius procesus ir
konstitucines teises”, – sakoma Stok-
holme įsikūrusio Teisingo gyvenimo
būdo premijos fondo pareiškime.

Buvęs NSA kontraktininkas šios
prestižinės premijos savo dalį dalinsis
su britų laikraščio „The Guardian”
redaktoriumi Alan Rusbridger, kuris
pasinaudodamas E. Snowden nutekin-
tais dokumentais paskelbė seriją
straipsnių apie vyriausybės vykdomas

žvalgybos programas.
1,5 mln. kronų (210 tūkst. JAV do-

lerių ) piniginę premiją pasidalino Pa-
kistano žmogaus teisių gynėja Asma Ja-
hangir, Azijos žmogaus teisių komisi-
jos atstovas Basil Fernando ir JAV ap-
linkosaugininkas Bill McKibben.

E. Snowden, kuris remiantis pra-
nešimais, taip pat buvo nominuotas No-
belio taikos premijai, po slaptų NSA do-
kumentų nutekinimo žurnalistui per-
nai rado prieglobstį Rusijoje. Jam pa-
teikti kaltinimai pagal JAV šnipinėjimo
aktą, už kuriuos gresia iki 30 metų lais-
vės atėmimo bausmė.

Snowden skirta Švedijos žmogaus teisių premija

Kijevas (15 min.) – Ekspertai, ku-
rie aiškinasi Malaizijos lėktuvo avari-
jos aplinkybes, nustatė, kad avarijos vie-
ta yra nusėta minų. 

Kaip rašo Ukrainos naujienų agen-
tūra „Unian”, nepaisant rizikos, eks-
pertai iš Malaizijos, Australijos ir Ny-
derlandų laukia galimybės tęsti darbus
aviakatastrofos vietoje. 

„Mūšiai tarp Ukrainos kariuome-
nės ir teroristų Donecke vyksta beveik
visą laiką, todėl tyrėjams ten pavojinga.

Mes iki šiol laukiame menkiausios ga-
limybės grįžti ir tęsti savo darbą, kol ne-
prasidėjo žiema”, – sakė Malaizijos po-
licijos atstovas, kuris dabar yra Kijeve. 

Jis pabrėžė, kad svarbiausia, jog
nenukentėtų nei vienas tyrėjas, todėl
gali būti, kad darbai bus atnaujinti tik
kitų metų pavasarį.

Malaizijos pareigūnas taip pat pa-
brėžė, kad ateinantį mėnesį tyrėjai rū-
pinsis žuvusiųjų daiktų grąžinimu ar-
timiesiems ir įrodymų rinkimu. 

Teroristai užminavo lėktuvo katastrofos vietą

Vilnius (Alkas.lt) –  Rugsėjo 26 d.
Medininkų pilyje buvo atidengta at-
minimo lenta Amerikos ir Australijos
lietuviams, aukojusiems šiam pa-
minklui atstatyti. 

Sukako dveji metai, kai rekonst-
ruota pilis plačiai atvėrė vartus lan-
kytojams. Be nuolatinės ekspozicijos
čia vyksta dailės, juvelyrikos bei fo-
tografijos parodos,  istorijos rekonst-
rukcijos festivaliai bei daug kitų ren-
ginių. Iš krūmais apaugusių griuvėsių
Medininkų pilis tapo svarbiu kultūri-
nio gyvenimo židiniu.

Prie Medininkų pilies gelbėjimo
veiklos aktyviai prisidėjo ALIAS (Ame-
rikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga). Iniciatyvos buvo imtasi po
1991 m. liepos 31-osios nakties tragiš-
kų pasieniečių ir muitininkų žudy-
nių Medininkų poste. Palaikydama

Medininkų pilies atstatymą, ši sąjun-
ga 1992 m. sausio 17 dieną Čikagoje
įsteigė Medininkų pilies atstatymo
fondą (MPA Fund), kuriam vadovavo L.
Maskaliūnas. Fondo iniciatyva 1993–
2003 m. buvo parengti Čikagoje lei-
džiamo žurnalo „Technikos žodis” pen-
ki numeriai, skirti Medininkų pilies at-
statymo projektui. Istorikų, moksli-
ninkų ir kalbininkų parengtos publi-
kacijos sukėlė didelį susidomėjimą.
Pilies restauracijai imta rinkti pinigus.

Amerikos bei Australijos lietu-
viai savo lėšomis prisidėjo rengiant
ekspozicijos sales. Dabar donžono ant-
rajame aukšte, ginklų salėje, atideng-
dami atminimo lentą, deramai įamži-
name mūsų tautiečių gerą valią”, – pa-
sakoja Trakų istorijos muziejaus di-
rektorius V. Poviliūnas.

Atminimo lentos atidengimas Medininkų pilyje
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KULIN ARIJA IR mES

Kaip žuvis vandenyje
XIX a. savo klasikiniame veikale ,,Skonio fiziologija” Jean Anthelme Brillat-

Savarin rašė: ,,Kas sukuria naują patiekalą, žmonijai pasitarnauja labiau, nei
naują planetą suradęs mokslininkas.”

Prisipažinsiu – mėgstu pastovėti prie plytos, kurdamas skanius patiekalus,
tačiau nė kiek ne mažiau mėgstu – kaip žurnalistas – atrasti naujas „planetas”.
Ypač mane domina lietuvių kilmės asmenys, kurie valstybiniu ar net tarptauti-
niu mastu yra pasižymėję savo profesijoje.

Adam Puškorius, gimęs 1981 m. gruodžio 15 d. Woodlands, Texas, ketu-
riolika metų išdirbęs virėju,  vis tebeieško savo planetos. Gal ne veltui jis pakliuvo
į mano orbitą?

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Viduramžių ir ankstyvųjų nau-
jųjų amžių artileristus vadi-
name puškoriais. Tai istorinis

terminas, savo laiku gyvavęs lietuvių
kalboje. Tai rodo ir lietuviška pavardė
Puškorius, ir vietovardis Pūčkoriai.
Skirtingai nei šiuolaikiniai artileris-
tai, senųjų laikų puškoriai buvo visų
galų meistrai. Jie ne tik mokėjo šaudyti
iš patrankų, bet ir gamino paraką,
prižiūrėjo ir remontavo amuniciją, o

kai kurie gamino šautuvus ar net pa-
trankas. 

Ne kiekvienas puškorius mokėjo
atlikti visus minėtus darbus, tačiau jie
visi priklausė socialinei terpei, ku-
rioje telkėsi to meto sudėtingiausios
technologinės karybos žinios. Šio ama-
to subtilumas lėmė tai, kad tarp puš-
korių pasitaikydavo net kilmingų žmo-
nių. Lietuvoje kilmingam luomui pri-
klausantys puškoriai išnyko, regis,
tik XVI a. II pusėje, kai „negarbingas”
amatas pasidarė nesuderinamas su

bajorų luomo teisėmis. Pirmieji Lie-
tuvos puškoriai buvo vokiečiai, jie pa-
sirodė apie 1382 m., kai LDK imta nau-
doti patrankas.

Tačiau šiandien – ne apie puško-
rius artileristus.

Puškoriaus pavardė
– gana reta. Lietuvoje ži-
nome Raimundą Puško-
rių (g. 1954) – tautodaili-
ninką, skulptorių; Rid-
mandą Puškorių (g. 1952)
– Lietuvos ir Rietavo sa-
vivaldybės politinį ir vi-
suomenės veikėją bei
Stasį Puškorių (g. 1935) –
Lietuvos karinį veikėją,
habilituotą daktarą, Lie-
tuvos kariuomenės di-
misijos pulkininką. Išei-
vijoje – tai Vladas Puš-
korius (1893–1958) – dai-
nininkas ir vargoninin-
kas, Vytautas Puškorius
(1949–2014) – pianistas,
Dalia Puškorienė (g.
1933) – psichologė, vi-
suomenininkė.

Ar nors vienas iš jų
– mūsų straipsnio hero-
jaus giminė? Adam nuogąstauja, kad jis
mažai ką težino apie savo lietuviškas
šaknis. „Mano senelis Antoine Puško-
rius susituokė su Denise Luleduc Pa-
ryžiuje, – pasakoja jis. – Jie emigravo
į JAV 1954 metais. Turėjo keturis vai-
kus – mano tėvas Robert buvo vyriau-
sias. Šeima apsigyveno Clevelande. Se-
nelis buvo statybininkas ir stalius. Jis
žuvo autoavarijoje 1965 m. vasario 17 d.
Tiesą sakant, su savo tėvu aš nebend-
rauju. Deja, atrodo kad niekas nepri-
simena, iš kur kilusi šeima.”

Pajutau savo pašnekovo nuoskau-
dą. Adam senelis nebuvo itin doras ir
patikimas pilietis.  Mėgdavo išgerti –
panašaus sukirpimo buvo ir jo sūnus
Robert, Adam tėvas. Robert Puškorius
buvo ir narkomanas. Net keletą sykių
sėdėjo už grotų. Tad akivaizdu, jog
šeimos gyvenime jis nedalyvavo. Žmo-
na Kim turėjo prisiimti naštą pati vie-
na auginti du sūnus. Tačiau abu jos vai-

kai buvo darbštūs, pajuto savo pašau-
kimus ir sėkmingai  dirba pamėgtose
profesijos: Neil yra finansininkas, o
Adam – virėjas, virtuvės šefas.

Jis netgi prisipažino, kad jiedu su
broliu prieš šešerius metus norėjo at-
sisakyti gėdingojo tėvo pavardės ir
perimti motinos mergautinę pavar-
dę – De Gidio. Tačiau to nepadarė – gal-
būt, kaip teigia Adam, norėdami iš-
saugoti savo lietuviškas šaknis?

Šaunu, kad broliams Puškoriams

likimas padiktavo taip pasielgti – ki-
taip aš nebūčiau atradęs Adam Puš-
koriaus tarp kitų garsių virėjų, kurie
šį savaitgalį dalyvauja prestižinėje
„Chicago Gourmet” šventėje Čikagos
Millennium Parke.

Kulinarija – kaip įtemptos 
sporto varžybos

Viename iš pirmųjų mudviejų po-
kalbių Adam prisipažino, jog jam buvo
smagu augti itališkoje savo šeimoje.
Mažasis Adam mėgdavo močiutei pa-
dėti virti – pamaišydavo su samčiu. De
Gidio šeima atvyko iš San Polo Mate-
se į Ameriką 1896  metais. Nenuostabu,
kad jų šeimoje itališkos virtuvės pa-
veldas buvo puoselėjamas iš kartos į
kartą.

„O gaila, – patraukiau per dantį
savo pašnekovą, – kad jaunystėje buvai
nedovanotinai nuskriaustas, nepara-

Adam Puškorius (v.) su savo virėjais Alejandro ir Angel, kurie iš Houstono atkeliavo į
Čika gą įsteigti naują ,,Eddie V’s” restorano filialą 

Adam rodo savo kulinarinius sugebėjimus telekanalo
WCIU laidoje ,,You and me morning show”

Nuotraukos iš asmeninio Adam Puškoriaus albumo
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gavęs dešrų su kopūstais, bulvinių blynų, silkių, la-
šinėčių ir balandėlių, o teko apsiriboti pasta ir can-
noli dieta”... Adam nusišypsojo prisipažindamas,
jog nors itališka virtuvė vyravo jų namuose, jis
mėgsta dešras su kopūstais ir bulvinius blynus. Aha
– dalis Adam Puškoriaus skrandžio vis tik yra lietu-
viška!

Kaip įprasta italų šeimose, De Gidio šeimos dė-
mesio centre buvo valgis. Virtuvėje visada buvo di-
delis puodas su pomidorų padažu ir mėsos kukuliais.
Netrūko ir dešrų, kepsnių bei manacotti. Kadangi
Adam augo Texas valstijoje, dažnai buvo gaminami
ir meksikietiško stiliaus pateikalai.

Gaminti maistą Adam pamėgo anksti. Jaunystėje
jis aktyviai sportavo, tad anksti  pajuto ir konku-
rencingumo dvasią. „Restoranų virtuvėse vyksta di-
delės varžybos, – sako Puškorius. – Virėjai vis labiau
tobulėja. Jie savo srityje tampa vis geresni ir geres-
ni. Dirbti darnioje komandoje prie plytos yra labai
svarbu. Būtina sukurti šeimyninę aplinką savo res-
toranų virtuvių darbuotojams. Be to, kulinarija yra
menas. Išradingumui čia  nėra ribų. Juk kiek daug

nuostabių produktų pasaulyje, iš kurių gali kurti vir-
tuvėje”.

Puškorių šeima nebuvo turtinga, jau paauglystėje
Adam buvo priverstas ieškoti darbo. Būdamas gim-
nazistas dirbo valgyklose, restoranuose, aptarnau-
damas stalus. Baigęs mokyklą, Adam netrukus per-
sikėlė į Austin, Texas. Atrodo,  jog čia jis atrado savo
„pirmąją meilę”.

Nuo žalumynų – iki desertų

Virtuvės šefo kelias nėra lengvas. Trejus metus
Adam dirbo populiariame Emmett ir Lisa Fox res-
torane ,,Asti trattoria”. Iš pradžių jis ruošdavo salo-
tas bei desertus – virėjų žargone toks postas vadina-
si „pantry station”. Mano pašnekovas aiškina, kad jis
kiekvienam tą darbą dirbančiam lenkia galvą. Tai la-
bai sunkus darbas. Vakaro pradžioje – salotų ruoša,
o po to – desertų gaminimas. Ir taip diena iš dienos.
Adam tokiose pareigose išdirbo vienerius metus, o po
to jam  buvo suteiktos atsakingesnės pareigos.

Na, o kada ,,le Cordon Bleu” pasibeldė į Adam są-
monę? Ar nebaisu buvo rinktis tokį sunkų kelią?
Mano pašnekovas gan išdidžiai paaiškino: „Pajutęs,
kad man neblogai sekasi darbuotis virtuvėje, sulau-
kiau pritarimo iš savo viršininko bei mamos stoti į
mokyklą ir apginti kulinaro – šefo diplomą. Taip ir
padariau! Dabar kai pagalvoju – kraupūs buvo tie dve-
ji metai. Jau nuo 5:45 val. r. sėdėdavau klasėje, o nuo
3 val. p. p. juodai ardavau restorano virtuvėje. Toks
griežtas gyvenimo režimas mane pastatė į vėžes. Ge-
rokai surimtėjau ir pradėjau atsakingiau žiūrėti į gy-
venimą”.

Taigi, 2003 m. Adam baigė Texas Culinary Aca-
demy Austin mieste. Vaikinas pasiekė pergalę – prie
jo pavardės atsirado titulas „associate degree in cu-
linary arts”.

Sugrįžimas

Kiek padirbęs Austin mieste, Puškorius nutarė
grįžti namo, į Houstoną. Ten jis įsidarbino „chef  de
cuisine” populiariame Mark Cox restorane „Mark’s
American Cuisine”. Ar tai atsakingos pareigos? „Ir
dar kaip, – pabrėžė Adam. –  ‘chef  de cuisine’ tvarko

Padėkos dienos vakarienė su motina Kim ir broliu Neil
Puš koriumi (k.)

visą restorano veiklą ir yra pavaldus tik ‘executive
chef ’ bei generaliniam direktoriui. Jis garbingiau
traktuojamas nei ‘sous chef ’,  nors atvirai pasakius,
šios pareigos labai panašios”. 

2006 m. Cox ,,Mark’s American Cuisine” buvo
įtrauktas į „fine dining” restoranų šlovės muziejų.
Adam džiaugėsi, kad jis tuomet užėmė svarbią vie-
tą tame restorane. Netrukus Puškorius sulaukė
kvietimo dalyvauti jaunųjų šefų „La Chaîne des Rô-
tisseurs” varžybose (net du kartus – 2007 ir 2008 me-
tais). Tai pati prestižiškiausia gastronomijos orga-
nizacija pasaulyje, kurios tradicijos siekia nuo 1248-
tųjų metų. Ji buvo atgaivinta Paryžiuje 1950-aisiais,
o skyrius JAV sėkmingai gyvuoja jau 54 metus.

Tačiau šefai – ypač Amerikoje – nėra sėslūs žmo-
nės. Jie dažnai migruoja iš vieno restorano į kitą. Po
beveik ketverių metų Puškorius įsidarbino „Polo Sig-
nature” restorane. Čia vyriausias šefas Polo Becce-
ra jaunąjį Adam paskyrė „executive chef”  parei-
goms. Jis buvo atsakingas už valgiaraščio kūrimą,
tos dienos specialių patiekalų atranką bei virėjų dar-
bo grafikus. Iš ten mūsų straipsnio herojus nukako
į ,,KCH Entertainment”, kur irgi dirbo kaip „exe-
cutive chef”. Kai Adam pradėjo man pasakoti, kad
čia jam taipogi buvo patikėta „designing menus and
concepts for bar and restaurant”, prisipažinau, jog
tokios pareigos man svetimos, tačiau skamba labai
intriguojančiai. Adam nusišypsojo. „Kurti koncep-
cijas barui buvo labai smagu. Šefų įkvėpti valgia-
raščiai barams yra visiškai kitokios dvasios nei ‘fine
dining’ restoranams”, – mano jis.

Visur gerai, tačiau Čikagoje – geriausia!

2011 m. Puškorius  tapo „executive chef  partner”
„Eddie V’s” restorane Houstone. Čia dirbant jis
buvo savininkų paprašytas kelis šio restorano sky-
rius atidaryti Floridoje. Adam rūpestingos priežiū-
ros dėka restorano skyriai atsidarė Tampa ir Or-
lando.

Patenkinti rezultatais, ,,Eddie V’s” tinklo savi-
ninkai pasiūlė Puškoriui atidaryti skyrių Čikagoje.
Jis atvyko čia kartu su žmona April nė kiek nedve-
jodamas. Čikaga Adam labai patenkintas. Čia jis jau-
čiasi kaip žuvis vandenyje!

Kas nuolat valgo ne namuose, puikiai žino, kad
žuvies patiekalų restoranų „Vėjų mieste” tikrai ne-
trūksta. Tačiau kuo išsiskiria „Eddie V’s”? Mano pa-
šnekovas tvirtina, jog jų restoranas kasdien iš viso
pasaulio gauna įvairiausių žuvų bei jūros gėrybių.

Čia labai didelis austrių pasirinkimas. Lankytojų
mėgstami kepsniai – nepralenkiami! Pridėk dar
puikius kokteilius, įvairiausių vynų sąrašą bei kas
vakarą skambantį džiazą – ir štai šaunus išėjimas iš
namų.

Tačiau Adam neprikausto savęs prie plytos.
Kartas nuo karto jis pakliūna į žiniasklaidos akira-
tį. Teatrališka prigimtis? Mano straipsnio herojus ne-
slepia, kad mėgsta  rodyti savo kulinarinius gabumus
visur – ir televizijos ekrane, ir masiniuose rengi-
niuose, tokiuose kaip šį savaitgalį Millennium Par-
ke vyksianti ,,Chicago Gourmet” šventė, kur Adam
rodys savo miniatiūrinius vėžių ,,taco”.

Puškorius jau penkerius metus laimingai gyvena
su savo žmona April. Jų ištikimas šeimos narys –
foksterjeras vardu Rambo. Adam mėgsta lankyti nau-
jai atsidariusius restoranus, barus. Jis taip pat – di-
delis kino filmų mėgėjas. Be to, kulinarija, pasirodo,
nėra vienintelis jo pragyvenimo šaltinis. Mano
straipsnio herojus yra sportinių drabužių firmos
„Running Game Clothing” steigėjas ir savininkas. Ga-
liausiai, kaip ištikimas teksasietis, jau vienuoliktus
metus Adam turi abonentinius bilietus į „Houston
Texas” futbolo rungtynes.Gal tai jam padeda išlaikyti
gerą kulinarinę-sportinę formą?

Ar šis entuziastas kalakuto valgytojas tuomet jautė, kad
kada nors taps profesionaliu šefu? Mažasis Adam Puš ko -
rius, 1982 m.

Sugrįžimas namo
Atkelta iš 1 psl.

Nauja vizija

Nors daugeliui teatro mylėtojų, teoretikų nau-
joji premjera siejasi su ankstesniuoju, 1972 m. ram-
pos šviesą išvydusiu legendiniu Kauno dramos teatro
spektakliu ir Barboros vaidmens atlikėja Rūta Sta-
liliūnaite, tačiau režisierius teigia sugrįžtantis su
nauja spektaklio vizija: „Man teatre įdomu žmogaus
likimas, universalios tiesos. Šis spektaklis apie kū-
rybos ir žmogaus valios galią pasipriešinti liki-
mui. Būtent kūryba yra gelbstinti iš nevilties, pra-
rajos, svarbi akistatoje su
likimu, mirtimi”, – sako J.
Jurašas. Režisierius yra
atviras – jam tai didžiulis
iššūkis: legendas geriau
nejudinti ir palikti tokias,
kokios yra žmonių at-
mintyje. „Ilgai svarsčiau,
ar verta eiti tuo keliu.
Šiame spektaklyje balan-
suojama tarp psichologi-
nio tikrumo, grotesko; pa-
grindinė herojė veikia įsi-
vaizduojamame pasauly-
je. Džiugu, kad suradau
bendraminčių, kurie
mane palaikė ir supra-
to”, – sako J. Jurašas.

Viena jų – atsidavusi
režisieriaus bendražygė,
jau daugiau nei keturis
dešimtmečius jį lydinti
dramaturgė ir rašytoja
Aušra Marija Sluckaitė,
kuri pasiūlė spektaklio

sumanymo idėją – istoriją apie aktorę, kuri miršta
palaužta ligos kaip ir Barbora Radvilaitė, ir svajo-
ja ją suvaidinti dar kartą teatro scenoje. J. Grušo dra-
mą naujam pastatymui adaptavusi dramaturgė
anuomet asmeniškai stebėjo spektaklio repeticijas.
Mintimis grįždama į kūrybos procesą, A. M. Sluc-
kaitė teigė, jog šia drama nesiekiama atkurti ro-
mantiškos Barboros Radvilaitės legendos, į ją žiū-
rimą kaip į žmogų, moterį, kuri mylėjo, kentėjo, jau-
tė didžiulį aplinkos spaudimą ir pateko į politikos
spąstus.

Žaidimas šachmatų lentoje

Barboros Radvilaitės vaidmenį naujajame spek-
taklyje režisierius patikėjo aktorei Eglei Mikulio-

nytei, su kuria bendradar-
biauta jau penkiuose spektak-
liuose. Kitą pagrindinį herojų
– Žygimantą Augustą – kuria
aktorius Dainius Svobonas.
Ypatingas vaidmuo šiame
spektaklyje tenka scenografijai
ir kostiumams. Scenovaizdžio
kūrėjas Mindaugas Navakas
politikos ir meilės intrigas per-
kėlė į šachmatų lauką prime-
nantį scenovaizdį. M. Nava-
kas ėmėsi užduoties nepabėg-
ti nuo istorinių klodų, iš kurių
gimė drama, bet ir prabilti
šiuolaikiškai. Kostiumų dai-
lininkė – Vilniaus dailės aka-
demijos kostiumo dizaino ka-
tedros vedėja, profesorė Jo-
lanta Vazalinskienė. Muziką
spektakliui sukūrė kompozi-
torius Linas Rimša, judesį ir
choreografiją – Mantas Sta-
bačinskas bei Marius Pinigis.

NKDT info 

Istorinėje  A. Pajarsko nuotraukoje – akt. R. Stali-
liūnaitė 1972 m. ,,Barboros Radvilaitės” generali-
nės repeticijos metu. Čia dar matyti Aušros Vartų
Marijos paveikslo kopija, kuri vėliau buvo už-
drausta.
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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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
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

13DRAUGAS

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

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

,,Surašymas” Nr. 36

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
AKMUO – ALSAS – MAKSI – OSTAS – SKALĖ – SUSNA – TAMSU –
USNIS.

7 raidės:
AFIKSAS – ANALIZĖ – APSAUGA – AŠARĖLĖ – ATAUDAI – AUŠA-
LAS – BAIGMUO – DAFNIJA – DETALĖS – DRIGNĖS – ĖDUONIS –
EKRANAS – FORUMAS – GLAMONĖ – GRĖBĖJA – GROBIKĖ –
IGUANOS – IKEBANA – IŠTUOKA – KĄSNIAI – KLASIKA – KLEIVYS
– LAMBADA – LAŽYBOS – LIGONIS – LIMPOPO – MEANDRA –
MERGINA – MEZGĖJA – NAŠČIAI – NEBYLYS – NŪDIENA – OSETI-
JA – SĄSPARA – SENVAGĖ – SERMĖGA – SVARMUO – ŠLYŽIAI –
TAKIŠYS – TARYTUM – TARSENA – URANIJA – UŽKARDA –
UŽLANGĖ – UŽMARŠA – UŽRANTA.



buvo nuleista per visą tėvynės paver-
gimo laikotarpį. Ji vienijo visas di aspo-
ros kartas, visas ideologines ir pasau-
lėžiūrines grupes. Pasaulio lietuviai
ne tik buvo pirmaisiais komunikacijos
su Vakarų pasaulio valstybėmis ir vi-
suome nėmis lieptais, kol pati Lietu-
vos Respublika nebuvo pajėgi jų nusi-
tiesti, bet telkė į Lietuvos laisvės bylą
visų iš sovietų nelaisvės besivaduo-
jančių tautų išeivius.

Lietuva negalėjo būti gyva vien
idėjomis ir deklaracijomis. Jai reikėjo
nepri klausomybę paversti kūnu: su-
kurti gerai funkcionuojančią valsty-
bę, kurios pilie čiai šalia laisvės dainų
buvo per ilgus izoliacijos ir daiktų de-
ficito dešimtmečius labai jautrūs ma-
terialinės gerovės lygiui. Pagalba Lie-
tuvai reikalavo vaistų, me dicinos įran-
gos, kompiuterių, knygų, technikos ir
viso kito, apie ką buvo svajota. O sovietų
blokada jau džiovino automobilių kuro
bakus, grasė dar didesniais energijos
trūkumais, kurie, ko gero, būtų pajus-
ti, jei sovietams nebūtų trukdę jų pačių
sukurti tinklai: nei dujų, nei elektros pa-
prasčiausiai nebuvo galima atjungti
tik Lietuvai, nenuskriaudžiant ir pla-
tesnių Rusijos plotų.

Amerikiečiai, pradėję nuo lemiamu
momentu veikusios Lithuanian Hotli-
ne, ėjo toliau ir sukūrė kitą, kelis de-
šimtmečius gyvuosiančią nepelno or-
ganizaciją Lithuanian Mercy Lift. Jos
veiklos istorinėje santraukoje labai
santūriai aprašyti pirmieji žingsniai:

1990-jų balandžio mėnesį Krem-
lius paskelbė Lietuvai blokadą – nu-
traukė pre kių, vaistų, žaliavų, kuro
tiekimą. LR Aukščiausios tarybos Pir-
mininkas prof. Vy tautas Landsbergis
paprašė iš Vakarų vaistų – insulino cuk-
ralige sergantiems žmo nėms. „Lithua-
nian Hotline” nusprendė nupirkti in-
sulino, antibiotikų ir nusiųsti juos į Lie-
tuvą. Padedant Sigutei Mikrut, dirbu-
siai „Abbott” laboratorijoje, už 10 000
JAV dolerių buvo nupirkta insulino ir
antibiotikų (Pirmąja LML administra -
tore tapo iš Viskonsino į Čikagą persi-
kėlusi Rasa Lakas. Ji kasdien skam-
bindavo įvairiems vaistų gamintojams,
rašė prašymus, tvarkė dokumentus).
Tačiau išsiųsti siuntinį nebuvo lengva,
lėktuvai į Lietuvą skrido tik per Mask-
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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 

Vokietijos ir Prancūzijos lietuvių
bendruomenių aktyvistai ir
bendrais, ir in dividualiais

veiksmais bandė padėti garsinti Lie-
tuvos atgimimo judėjimą, neleisti so-
vietams uždengti ten besirutuliojančius
įvykius nuo Vakarų pasaulio demo kra-
tinės visuomenės akių.

Būta daug daugiau lietuvių dias-
poros politinio lobizmo veiksmų Lie-
tuvos laisvės byloje, kurie jau sulaukia
rimtų istorijos tyrinėjimų.
Kasdieniame lietuvių pa-
saulio gyvenime jau senai
buvo įprasta, kad neužtenka
solidarizuotis su tauta, pa-
dedant parašą po kokia nors
peticija. Lietuvos nepri-
klausomybės akivaizdoje,
ypač po 1990 m. kovo 11 d.
deklaracijos, pasaulyje pla-
čiai nuskambėjus žinioms apie Sovie-
tų Sąjungos vykdomą Lietuvos Res-
publikos blokadą, tradicinis (bent jau
amerikiečiams lietuviams), gan ma-
siškas siuntinių siuntimas artimie-
siems į Lietuvą greitai išsivystė į labai
didelį materialinės paramos siuntimo
sąjūdį.

Greičiausiai susiorganizuota ten,
kur bendruomeninis gyvenimas buvo
pa siekęs didžiausią pajėgumą, ir su-
telktos pajėgos materialinės pagalbos
organi zavimui. Vienas kilniausių pa-
vyzdžių: 1991 m. kovo 10 d. amerikiečių
lietuvių sukurta Lithuanian Hotline,
informacijos apie sunkumus kenčian-
čią Lietuvą ir paramos telkimo nepel-
no organizacija. Ji geriausiai atliepia
tai, kam pakilo są moningoji, atjaunė-
jusi Vakarų pasaulio lietuvių ben-
druomenė: 

Tokie jaunų lietuvių sambūriai
Lietuvai paremti kūrėsi Los Andžele,
Niujorke ir kituose JAV miestuose, taip
pat Australijoje, Europoje. (...) taigi,
nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio ame-
rikiečiai kreipdavosi, prašydami tiks-
lių žinių apie Lietuvą. Telefaksas vei-
kė be sustojimo, amerikiečių televizijos
stotys filmavo veiklą, iš „Li thuanian
Hotline” gaudavo naujausių žinių.
Vilniuje, LR Aukščiausioje Taryboje,
dirbo Rita Dapkutė, ji tapo svarbiau-
siu ryšių tiltu tarp Lietuvos ir štabo Či-
kagoje. (...) Buvo ieškoma ryšių su po-
litikais, diplomatais, senatoriais, Kong-
reso nariais. Kiekvieną dieną iš „Hot-
line” raštinės Pasaulio lietuvių centre
Lemonte, plaukė te legramos, laiškai,
netilo skambučiai į Vašingtoną. Sava-
noriai dirbo iki ankstaus ryto, sieninėje
lentoje buvo surašyta tiksli informaci-
ja, ką ir kaip reikia atsakyti į patei-
kiamus klausimus. Visas žinias reda-
gavo ir tikslino Dalia Sruogaitė ir
Eglė Paulikienė. Arvydas Paulikas ži-
nių apie Lietuvos blokadą gaudavo iš
trumpų ban gų radio mėgėjo Kaune.
Kovo 30 dieną Čikagos miesto centre,
prie Pikaso skulptū ros, buvo surengta
pirmoji demonstracija. Į ją pakviesti Ili-
nojaus valstijos senato riai Alan Dixon
ir Paul Simon, lietuvių kilmės Kongreso
narys Richard J. Durbin, senatorius iš
Teksaso Paul Sarpalius. Demonstra-
cijoje dalyvavo 5 000 žmonių, at vyko ir
kitų pavergtų valstybių atstovai: uk-
rainiečių, latvių, estų, kroatų, lenkų,
kubiečių.461

Antrą kartą per XX amžių Ameri-
kos lietuviai kartu su diasporoje gy-
venu siais gentainiais visame pasauly-
je ėmėsi kilnaus paramos savo tėvynei
darbo. Dar kartą per vieną šimtmetį
Lietuva vadavosi jausdama visos dias-
poros solidarumą, stiprinama jausmo,
kad nesame vieni, kad mūsų broliai ir
sesės visame pasau lyje kvėpuoja ir
jaučia kartu su laisvėn kylančia tauta.
DP išeivių kartos misijos vėliava ne-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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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

vą. Transporto eks pertas Rimas Gulbi-
nas pasitarė su „American Travel” sa-
vininku Aleksu Lauraičiu, kurio pa-
galba 40 dėžių LOT linijomis atsidūrė
Varšuvoje, paskui buvo pervežta į Lie-
tuvą, vaistai išdalinti ligoniams. Ba-
landžio 19 d. buvo įsteigta „Lithuanian
Mercy Lift” (LML)...462

Ši JAV lietuvių savanorių organi-
zacija per 20 metų sugebėjo suteikti
Lietuvai paramos už 126 690 425 JAV do-
lerius. Parama tilpo į 612 konteinerių su
vaistais, gydymo priemonėmis ir kas-
dieniais reikmenimis. Tokia suma įver-
tinamos pa galbos akumuliavimas ne-
reiškė tiesiog surinktas aukas. Savano-
riai nebūtų galėję to pasiekti, jei ne
tradicinė pilietinės savanoriškos veiklos
taktika. Buvo apeliuo jama į vaistų kor-
poracijas, karo ligonines ir karo amu-
nicijos sandėlių žinybas. Buvo skatina-
mas aukojimas, kraunama viskas, kas
galėjo būti naudinga vargs tančiai Lie-
tuvai. Kaip prisimena savanoriai, ne-
buvo didelių galimybių smulkme niškam
rūšiavimui, visko stingančiame krašte
patys lietuviai galėjo tą padaryti.

Ypatingai reikšminga parama buvo
pačiais pirmaisiais nepriklausomybės
me tais, kai ir 10 dolerių daugeliui Lie-
tuvoje reiškė mėnesinį atlyginimą. Šian-
dienis valiutų kursas yra ne toks, kad ga-
lima būtų iš tiesų įvertinti 1990-ųjų pra-
džioje paramos reikšmę. Niekas net ne-
bandė buhalteriškai skaičiuoti, ką reiš-
kė šimtų lietuvių savanorių darbo va-
landos Amerikoje. Ir jauni, ir pagyvenę
profesionalai, ir gerai apmokami dide-

lių korporacijų vadybininkai – visi
buvo lygūs. Dides nę patirtį ir korpora-
tyvinius ryšius turintys gebėdavo savo
išradingumo dėka surinkti dar dides-
nius paaukotų daiktų ir medikamentų
kiekius. Šiandien jau storėjant už-
maršties dulkių sluoksniui ant įspū-
dingo lietuvių pasaulio istorijos pusla-
pio labai svarbu kuo greičiau imtis šios
netolimos istorijos tyrinėjimo, apra šy-
mo, įtvirtinimo lietuvių atmintyje.

PLB ir kitos organi-
zuotų lietuvių aukos, sava-
noriški darbai, emocijos ir
proto vaisiai buvo neįkai-
nuojamas dalykas – pavyz-
dys ateities diasporai. Ta-
čiau tai dar ne visas aprė-
piamas lietuvių pasaulio
duoklės protėvių žemei
vaizdas. Privatūs, indivi-
dualūs atvejai, remiant ar-

timuosius, dalijant dovanas nepažįs-
tamiems – kad tik lietuviams – nesu-
skaičiuojami. Interneto epochoje jau
lengviau rasti palyginimus trumpai
charakteristikai. Kaip personaliniai
kompiuteriai sukuria globalų infor-
macinį kapitalą, taip daugybė pasaulio
lietuvių rūpesčio ir aukų lašai sudaro
visą jausmų ir daiktų jūrą. Socialinio ka-
pitalo teoretikai ir tyrėjai žino vieną tie-
są: ne milijonieriai yra daugiausiai au-
kojantys bendram gėriui, bet smulkūs
socialinių ir pilietinių akcijų dalyviai.
Viso pasaulio lietuvių pagalbos Lietuvai
vertė buvo milžiniška. Kas ją išma-
tuos? Visa tai leidžia vietoj statistikos ir
finansinės sąmatos išreikšti metafora:
DP kartos – didžiosios karių ir poetų
emigracijos – lietuviai kilniai atliko
savo pareigą tėvynei. Svarbu niekada to
ne užmiršti.

461.�Kašauskas,�Stasys�(red.).�Dvidešimt metų su Lie-
tuva. Lithuanian Mercy Li.�Vilnius:�Artlora,�
2011,�p.�6.

462.�Ten�pat,�p.�7–8.

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus pa-
saulio lietuvių istorija ,,Karklo diegas” ar-
tėja prie pabaigos. Liko paskutinis sky-
rius – ,,Nepasibaigusi istorija: lietuvių pa-
saulis po 1990-ųjų...” Tai pasaulis, ku-
riame gyvename mes su jumis. Istorija,
kurią rašome dabar. Šio skyriaus ne-
skelbsime ištisai – pateiksime tik pa-
grindines jame išsakytas mintis ir tuo už-
baigsime šią ilgą, bet – tikimės – įdomią
ir informatyvią kelionę mūsų tėvynainių
takais.                                         – Redakcija
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SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
www.draugas.org

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

www.draugas.org/mirties.html

Gamta ruošiasi žiemos poilsiui.
Gelsta lapai. Nutilo paukščių
balsai. Daugėja  lietuviškų ren-

ginių ir paramos prašymų. Bendravi-
mas ir dalyvavimas lietuviškų orga-
nizacijų renginiuose yra labai svarbus
ir  naudingas kiekvienam žmogui.

Dalyvaudami ne tik paremiame
savo organizacijas, bet ir dalinamės
savo gerumu. Žmogus nori būti tarp
kitų žmonių,  ne tik savo bendradarbių
rate. 

Gyvendami tarp svetimųjų, turi-
me dvigubas pareigas: būti gerais ša-
lies piliečiais, bet taip pat nepamiršti
savo kultūros tikslų, grįstų aukščiau-
siomis bendražmogiškomis vertybė-
mis. 

Tačiau reikia pripažinti viena –
vargu, ar galėsime dar ilgai girtis
šimtais gyvuojančių organizacijų, dir-
bančių visuomeninį, o ypač kultūrinį
darbą. Negalime pasigirti naujomis
knygomis ir jų skaitančiųjų gausa.
Sunku įsivaizduoti perpildytas koncer -
tų ar teatrų sales. Tačiau yra žiburių –
to kių kaip šimtametis laikraštis
,,Draugas”, kuris atlaikė visas negan -
das, tautos okupaciją, karus, kuriam

neužgesti padeda savo aukomis  gera-
širdžiai ir sąmoningi tautie čiai bei
Lietuvių Fondas, kuris remia ne tik
,,Draugą”, bet ir kitus negęstan čius ži-
burius. 

Prasidėjo rudens Draugo fondo
vajus, kuris ,,Draugo” laikraščiui yra
tarsi ,,naujas kraujas”. Suprantama,
kad pavienių nuolatinių skaitytojų
remiami gal ir negalėsime skaičiuoti
pelną tūkstantiniais skaičiais, bet no-
rime tikėtis, gal tarp gausaus būrio
tau tiečių  atsiras stebukladaris, kuris
ne liks abejingas lietuviško žodžio iš-
likimui išeivijoje.

Rūpinkimės ,,Draugu”, kad jis
bū tų ne tik mūsų laikraštis, bet dau-
gelio lietuvių kasdieninis, nuolatinis
draugas, kuris  atneša į mūsų namus
kultūrą ir žinias.

Rašydami testamentus, nepa-
 mirš kime dalies turto paskirti
Drau go fondui. 

Čekius rašyti Draugas Founda-
tion, 4545 W. 63rd street, Chicago, IL
60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 250–200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės na-

riai, iš viso 7,805 dol., Piedmont, CA.
Nemira Šumskienė, garbės narė, iš

viso 6,100 dol., Chicago, IL.
Viktorija Karaitienė, garbės narė,

iš viso 5,250 dol., Union Pier, MI.
Kristina Kazemek, garbės narė, iš

viso 2,075 dol., Chicago, IL.
Algis ir Vaida Mikuckiai, garbės na-

riai, iš viso 1,325 dol., La Canada, CA.

Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė, iš

viso 6,700 dol., Cleveland, OH.
Jonas ir Janina Mikulioniai, garbės

nariai, iš viso 3,600 dol., Sterling
Heights, MI.

Marytė Vizgirdienė, garbės narė, iš
viso 3,200 dol., Putnam, IL.

Albinas Reškevičius, garbės narys,
iš viso 3,200 dol., Omaha, NE.

Gediminas ir Sigita Damašiai, gar-
bės nariai, iš viso 2,900 dol., Liberty-
ville, IL.

Julius ir Regina Matoniai, garbės
nariai, iš viso 2,900 dol., Burbank, IL.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai, garbės
nariai, iš viso 2,520 dol., Westlake
Vilg, CA.

Vidmantas Raišys, garbės nays, iš
viso 2,500 dol., Mercer Island, WA.

Irena A. Raulinaitienė, garbės narė,
iš viso 1,450 dol., Glendale, CA.

Ramunė Račkauskienė, garbės
narė, iš viso 1,350 dol., Oak Lawn, IL.

Raminta Sinkienė, garbės narė, iš
viso 1,260 dol., Lemont, IL.

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto, gar-
bės narė, iš viso 1,100 dol., Sparkill, NY.

Angelė Raulinaitienė, garbės narė,
iš viso 1,100 dol., Burbank, CA.

Feliksas Rekus, iš viso 750 dol., Dur-
ham, NC.

Rūta Penkiūnas, iš viso 710 dol.,
Burke, VA.

Valius ir Nijolė Cijunėliai, iš viso 400
dol., Willowbrook, IL.

Karolis A. Druseikis, iš viso 400 dol.,
Rochester, NY.

Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso
330 dol., Baltimore, MD.

Kun. Al Bartkus, iš viso 250 dol., St.
Petersburg Beach, FL.

Vytautas J. Burkūnas, iš viso 230 dol.,
Webster, NY.

Su 50 dolerių:
Henrikas ir Ilona Lauciai, garbės

nariai, iš viso 1,190 dol., Union Pier,
MI.

Irena Baleišis, iš viso 780 dol., Chi-
cago, IL.

Alicia M. Solienė, iš viso 770 dol.,
Juno Beach, FL.

Mieczyslaw N. Wasilewski, iš viso 620
dol., Lemont, IL.

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 525
dol., Waukegan, IL.

Danguolė Ilginytė, iš viso 285 dol., Pa-
los Hills, IL.

Jonas ir Irena Valaičiai, iš viso 250
dol., Lemont, IL.

Kostas Mačiulis, iš viso 230 dol., Mt.
Dora, FL

Stasė Labanauskienė, iš viso 100
dol., Chicago, IL.

Dinas Aleksonis, iš viso 50 dol., Burr
Ridge, IL.

Su 30-25-20 dolerių:
Elena Majauskienė, garbės narė, iš

viso 1,850 dol., Chicago, IL.
Roma Čepulienė, garbės narė, iš

viso 1,700 dol., Willoughby Hills, OH.
Eugenija Kolupailaitė, garbės narė,

iš viso 1,250 dol., Chicago, IL
Mary Aidienė, iš viso 825 dol., Be-

thesda, MD.
Marija Arštikienė, iš viso 545 dol., N.

Riverside, IL.
Jadvyga Savickienė, iš viso 200 dol.,

Nashua, NH.
K. ir L. Kizlauskai, iš viso 155 dol., W.

Bloomfield, MI.
Eugenijus J. Žiūrys, Jr. iš viso 125

dol., Wethersfield, CT.
Danutė Surdėnienė, iš viso 125 dol.,

Turnersville, NJ.
Rimas ir Šarūnė Braziuliai, iš viso 50

dol., Naperville, IL.
Aurelijus ir Vida Prapuoleniai, iš

viso 30 dol., Lemont, IL.
Sophie Domeika, iš viso 25 dol.,

Rockford, IL.

Visiems aukotojams ir rėmėjams DF
nuoširdžiai dėkoja

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

draugo fondo rudens vajaus įnašai A † A
ANGELEI POŠKAITIENEI

mirus, jos dukrai „Saulutės” narei ir ilgametei buvu-
 siai sekretorei AUŠRAI SAULIENEI bei jos šeimai ir
artimie siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė” Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
IRENA RADĖNAITĖ
BEINARAUSKIENĖ

Mirė po sunkios ligos 2014 m. rugsėjo 25 d. Čikagoje, sulau-
kus 92 metų.

Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje.
Karo metu bėgo iš Lietuvos į Vakarus su seserimis ir tėve-

liais. Tėveliui pakelyje susirgus, Irena pasiliko Lenkijoje su
tėveliais. Irena su savo mamyte atvyko į Čikagą 1961 metais.
Ištekėjo už Petro Beinarausko ir gyveno Marquette Parke iki
mirties.

Nuliūdę liko: seserų ir brolių vaikai, Irena Barauskienė,
Jonas Vaičikonis, Pranas Pranckevičius, Gražina Radėnaitė,
Adomas Radėnas bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir
Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 2 d. 10 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje
11val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

draugo fondo ,,Rudens derliaus” vajaus dovanos

PATAISA

A. a. Delfinos Tričienės mirties pranešimas, atspausdintas
2014 m. rugsėjo 20 dienos „Draugo” laidoje, klaidingai teigė, kad
„A. a. Delfina buvo aktyvi LB narė”. Originaliame šeimynos pa -
teik tame tekste buvo parašyta, kad ji „aktyviai veikė Čikagos
lie tuvių visuomenėje”. Toliau mirties pranešimas teisingai pa -
mi  nė jo, kad velionė „priklausė Reorganizuotai Amerikos Lie tu -
vių Bend ruomenei”.

„Draugo” redakcija atsiprašo už netikslumą.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. An   gelės
Poškaitienės atminimui Stuart ir Dalia Remington $50, Joan Nemickas $100; a. a.
Ronald West holm atminimui Olga Mamaitienė ir Judita Mamaitytė $50; tęsiant
vaiko metinę paramą dr. Kęstutis ir Audro nė Skrupskeliai $360, Robert Duda
$360. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf, Lemont,
iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

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

�  A. a. dr. Romano Rimo Kauno laidotu-
vės įvyks pirmadienį, rugsėjo 29 d., 1 val.
p. p. Šv. Kazimiero kapinėse. Pažinoję ve-
lionį kviečiami dalyvauti.

�  Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje Lietuvos Dukterų
draugija rengia iškilmingus ,,Rudens pie-
tus”, kurių metų bus pagerbtos dvi nusi-
pelniusios buvusios Draugijos pirmininkės
– Emilija Kielienė ir Joana Krutulienė. Vie-
tas užsisakykite skambindami Aldonai Ru-
kuižienei tel. 708-499-4845 arba  Graži-
nai Kazėnienei tel. 630-272-9131. Kvie-
čiame savo dalyvavimu paremti ilgametę
Draugijos veiklą. Jūsų laukia gardūs pietūs,
nuotaikinga programėlė ir vertingi loterijos
laimikiai.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 1 d., 1

val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite istorinį dokumentinį
filmą apie tarpukario nepriklausomos Lie-
tuvos turtuolius – milijonierius. 

�  Spalio 4 d. 6 val. v. atnaujintose Lie-
tuvių dailės muziejaus salėse (PLC, Le-
monte) – parodos ,,Siela” atidarymas. Dar-
bus pristato per 30 dailininkų – bus gali-
mybė juos įsigyti. Muzika, vaišės – tikras
vernisažas! Nepraleiskite progos dalyvauti.

�  Spalio 5 d. 12 val. p. p. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios parapijos salėje
Marquette Parke vyks susitikimas su Lie-
tuvos krašto apsaugos vicemininstru Mari-
jumi Velička. ALT’as, Lietuvių šaulių są-
junga išeivijoje ir Amerikos lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjunga (ALIAS) kviečia
visus gausiai dalyvauti.

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!

neringa kviečia į iškylą
Nepraleiskite progos susitikti su naujais ir senais drau-
gais, pakeliauti pėsčiomis bei dviračiais po nuo-
stabias Vermonto apylinkes, sudalyvauti ,,tyliaja-
me” aukcione, sukurti meno darbelių gamtos te-
momis, prisiliesti prie dvasinių dalykų Susikau-
pimo valandėlės metu ir paremti mūsų mielą stovyk-
lą.  Jaunimas vėl organizuoja europietiško futbolo (soccer)
žaidimą, vyks šeimų žaidimų popietė, trumpas pokalbis apie Neringos
ateitį. Šeštadienio vakarą – iškilminga vakarienė, po jos – Talentų vakaras ir va-
karojimas prie laužo.

Atvykstame spalio 10 d. nuo 6 val. v. Iškylos programa prasidės spalio 11 d. 8:30 val.
r., baigsis spalio 12 d. po pusryčių. Kviečiame atvykti visam savaitgaliui arba tik jums
tinkančią dieną. 

Vietų skaičius yra ribotas. Prašome iki spalio 5 d. užpildyti registracijos informaciją
ir nusiųsti  Aidui Kupčinskui aidaszk@yahoo.com  arba apie dalyvavimą pranešti tel. 617-
240-0358.

Registracijos formas ir daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje:
http://neringa.org/lt_events_forms.html

Pianisto edvino Minkštimo koncertas vyks sekmadienį, lapkričio 9 d., 12:30
val. p. p. Lietuvių Dailės mu ziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL. Visus maloniai
kviečia „Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

Arina, Aldegunda, Kęstutis Stančiauskas ir Gediminas Zujus spalio 11 d. 8
val. v. Čikagos ,,Athenaeum” teatre pristato gyvo garso meninį projektą
,,Babilonas”. Teatro adresas: 2936 N. Southport Ave., bilietų kasos tel. 773-
935-6875.


