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Tęsiame kelionę per konsulato
dešimtmečius – V. Kleiza – 3 psl

Pasišventęs išeivijos
menui – 10 psl.

Ne rusenti, o degti

Susitikimo vietos pakeisti negalima

ŪLA JUŠKYTĖ-DAVITT 

Tie, kas jau turėjo laimės pa-
žinti Astą Zimkienę, pa-
tvirtins, kad tinka mesnio

žmogaus Lietuvos dailės mu zie-
jaus „galvai” įsivaizduoti negali-
ma. Kai užklumpa liūdesys – eini
pas Astą, kai širdyje šventė – eini
pas Astą, kai reikia įkvėpimo –
eini pas Vidą ir Astą Zimkus! Ne-
svarbu, ar esi jaunas, ar išmin-
tingas, ar „pasiklydęs”, ar tiks-
lingas, – visada būsi priimtas Zim-
kų namuose su visa širdimi. O ga-
lerijoje būsi priimtas dar ir su
namine duona bei medumi. Visa-
 da! Tai tikrų tikriausias pažadas.
Man teko tai patirti kelias dienos
prieš atidarymą, kai šnekučiavo-
mės su Asta apie  planus.

Tęstinumas, pabrėžė tą dieną
Asta, tai svarbiausias dalykas Lie-
tu vių dailės muziejaus gyvavime.
Vis kas prasidėjo prieš 25 metus
nuo Dalios Šlenienės. – 5 psl.

A.L.R.K. moterų sąjunga atšventė šimtmetį

„Siela” – oficialiai 
atidaryta

Vyksta meno darbų loterija. Astos Zimkienės ir Liudo Šlenio rankose – keramiko Alvydo
Pakarklio kūrinys.                              J. Kuprio nuotr.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos narės, susirinkusios pažymėti veiklos šimtmetį. V. Kuprytės nuotr.

VIDA KUPRYTĖ

Lietuvių išeivijos organizacijoms sulaukti 100 metų
jau nieko ypatingo – tokių yra daug. ,,Draugo” laik-
raštis, Amerikos lietuvių R. Katalikų federacija, Su-

sivienijimas lietuvių Amerikoje,  Lietuvos Vyčiai — jie visi
jau perėjo į antrąjį šimtmetį. Pereitais metais sukako šimt-
metis nuo Tėvų Marijonų vienuolyno atsinaujinimo, šiais
metais – šią garbingą sukaktį švenčia Lietuvių Romos ka-
talikų labdarių sąjunga. Ką jau bekalbėti apie lietuvių pa-
rapijas – daugelis jų peržengė šimtmečio slenkstį. Orga-
nizacijų ir parapijų ilgas amžius liudija rimtus lietuvių už-
mojus, užsidegimą ir ilgalaikę užsibrėžtų tikslų svarbą. 

100 metų jubiliejų šiemet mini ir Amerikos lietuvių Ro-
mos katalikių moterų sąjunga. Ši organzacija buvo įsteig-
ta tuo metu, kai moterys JAV dar neturėjo teisės balsuo-
ti,  o Bažnyčioje ne tik moterų, bet ir visų pasauliečių vaid-
muo buvo nežymus. Nuo pat pirmų dienų Moterų sąjun-
ga užsibrėžė tapti svarbia kultūros organizacija, keliančia
moters orumą, aktyviai įsijungiančia į politinę veiklą,
skleidžiančia tikėjimo tiesas, puoselėjančia kultūrą, o taip
pat šelpiančia į vargą patekusias moteris ir teikiančias sti-
pendijas aukštojo mokslo siekiančioms studentėms. Kaip
ir kitoms šimtmetį veikiančioms organizacijos, Moterų są-
jungai padėjo išlikti plati, aukštais idealais paremta jos
veikla. – 4 psl.



šventovės, – jas galima paversti muziejais, teatrais
ir sporto salėmis. Jie vietoj Dievo garbino Leniną, vie-
toj Šventojo Rašto turėjo Markso ir Lenino raštus, o
vietoj Bažnyčios mokymo – ne klai dingą, į šviesią at-
eitį vedančią komunistų partiją. 

Panašių klaidžiojimų matome ir mū sų dienomis.
Kiek daug pasako kas dien girdimos kalbos ir pub-
likuojami straipsniai, kokie mes, tikintieji, esame at-
silikę, kad nenorime pri pažinti vienos lyties san-
tuokų, kad giname gyvybę nuo pradėjimo iki natū-
ralios mirties, kad nepritariame eutanazijai ir kad
su tokiomis pažiūromis mes netinkami Europos Są-
jungai. 

Giriami ar niekinami nuosekliai laikomės žmo-
gaus prigimties įstatymo ir Šventajame Rašte gir-
dimo Die vo žodžio. Savo viltis sudedame ne į mark-
sistų ar neoliberalų, bet į Dievo rankas ir taip atlie-
kame savo krikš čionišką pareigą Dievui, kurį laiko -
me Kūrėju ir Tėvu.  

Pareigos žmonių bendruomenei yra ne mažiau
svarbios, kaip pareigos Dievui. Atsiliepti į žmonių
bendruomenės reikmes mus įpareigoja mūsų krikš-
čioniškas tikėjimas. Pats Jėzus aiškiai yra pasakęs,
kad visa, ką padarome mažiausiems savo broliams,
padarome pačiam Dievui. Esa me įpareigoti rūpintis
ne tik savo, bet ir šalia mūsų gyvenančių žmonių rei-
 kalais. Aiškiai suvokiame, kad negalime kitiems da-

ryti to, ko nenorėtume, kad mums būtų daroma,
kad turime rūpintis tais, kurie yra silpni ir pa-
tys negali savimi pasirūpinti. Šis krikš čioniškos
pareigos suvokimas  prieš 25 metus pagimdė Lie-
tuvoje Caritas, samariečius, Maltos ordiną ir ki-
tas gerais darbais besirūpinančias organizacijas.
Būdami laisvi, aiškiai su vo kiame, kad valstybė
turi daryti tik tai, ko nepajėgiame padaryti mes,
ar timo meilę praktikuojantys žmo nės. 

Jėzaus atsakyme fariziejams aiš kiai skam-
bėjo, kad kai ką privalome atiduoti ne tik Dievui,
bet ir ciesoriui, tai yra pasaulietinei valdžiai. Ka-

dangi gyvename demokratiškoje santvarkoje, la bai
svarbi pareiga dalyvauti rinki muose, kad valdžios
svertus turėtų aukštos moralės žmonės, nes nuo jų
priklausys visuomenės gerovė ir teisingumo vyk-
dymas. Tikintieji privalo būti lojalūs teisėtai civili-
nei val džiai ir laikytis įstatymų. Bene daugiausia dis-
kusijų sukelia mokesčių mokėjimas. Atėjome iš
santvarkos, kuri buvo apiplėšusi žmones ir pa ska ti-
nusi juos vogti, sukčiauti visur, kur tik buvo įma-
noma tai daryti. To dėl netvarkingi ir net nusikals-
tami įpro čiai žmonėse yra užsilikę ir dau gelis už-
miršta, kad, piliečiams nemo kant mokesčių, valstybė
neturės lėšų šalies gynybai, sveikatos apsaugai,
švietimui, pensijoms, socialinėms pa šalpoms ir dau-
geliui kitų reikmių, o be jų finansavimo valstybė, kar-
tu ir jos gyventojai negalės normaliai gy vuoti. 

Jeigu kartais matome, jog valstybės priekyje sto-
vintys vyrai ir mote rys gerai neatlieka savo parei-
gų, ne dera užsiimti Lietuvos niekinimu, bet reikia
pasiryžti ateityje atsakingiau dalyvauti valstybės gy-
venime. Mūsų, tikinčiųjų, pareiga dalyvauti ir par-
tijų veikloje, nes nuo to, kiek jose dalyvaus sąžinin-
gų ir Lietuva besirūpi nančių žmonių, priklausys
mūsų vi sų gerovė, priklausys, kiek bus atsa kinga
valstybės politika šeimų, gyvybės, silpniausių žmo-
nių apsaugos ir kitais kardinaliais klausimais.

Šiandienėje visuomenėje populia-
 riausia yra kalbėti apie žmonių
tei ses, bet ne apie pareigas. Ta-

čiau apie pareigas kalbėti reikia vis daž-
 niau ir aiškiau, nes teisės be pareigų vi-
suomenei nežada nieko gero. Sek madie-
nio Evangelija skatina pri si min ti, ko-
kias mes turime pareigas Dievui, vi-
suomenei ir valstybei. 

Jėzui pradėjus viešąją veiklą, to
meto Izraelio aukštuomenė – fariziejai ir
Rašto žinovai – tapo opozicio nie riais.
Jie nuolat spendė pinkles, bandydami Jėzų komp-
romituoti. Jų klausimas Jėzui, ar valia mokėti mo-
 kesčius Romos ciesoriui, buvo apgal votas ir klas-
tingas. Bet koks Jėzaus atsakymas turėjo jį komp-
romituoti. Jeigu Jėzus sakys, kad reikia mokėti mo-
kesčius, tuomet susikompromituos prieš žmones, ku-
rie nekentė okupantų. Jeigu sakys, kad nereikia mo-
 kėti, tuomet Jėzų bus galima ap kal tinti kaip maiš-
tininką prieš Romos imperatoriaus valdžią. Jėzaus
atsa ky mas: „Atiduokite, kas ciesoriaus cie soriui, o
kas Dievo – Dievui” fari ziejams atėmė amą; mums gi
šis at sakymas liko gaire, kokias turime pa reigas Die-
vui, valstybei, pasaulio ben druomenei ir savo tautai.

Kokios mūsų pareigos Dievui? Iš Dievo esame
gavę gyvybę, gyvenimą žemėje ir amžinojo gyvenimo
pažadą. Į šias Dievo dovanas atsiliepiame tikėjimu,
dėkingumu, garbinimu, pa si tikėjimu ir meile. Mes
ieškome at sakymo, kas yra matomo ir nematomo pa-
saulio giliausioji Priežastis ir kam mes gyvename že-
mėje. Pasau ly je nebuvo tautos, kuri nebūtų turė jusi
dievybės suvokimo ir teikusi jai garbę. Žmonės sta-
tė Dievui arba die vams šventyklas ir aukodavo gar-
binimo aukas. Šį reiškinį matome visuose pasaulio
žemynuose.

Sovietai per penkiasdešimt metų bandė įtikinti
mus, kad jokio Dievo nebėra ir todėl nereikalingos
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ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė dalyvavo
Europos Vadovų Tarybos (EVT)

posėdyje, kuriame aptarta ES energe-
tikos ir klimato politika bei priemonės,
skirtos ES energetiniam savarankiš-
kumui stiprinti.

„Dėl didelės energetinės priklau-
somybės nuo vieno tiekėjo Europos ša-
lys moka aukštą politinę kainą. Taigi
energetinio saugumo užtikrinimas yra
gyvybinis visos ES interesas. Lietuvoje
pradėsiantis veikti suskystintųjų gam-
tinių dujų terminalas yra svarus mūsų
šalies indėlis į regiono bei visos ES
energetinį savarankiškumą. Tačiau
būtina ir toliau tęsti pradėtus darbus:
sėkmingai užbaigti bendros ES ener-
getikos rinkos kūrimą ir panaikinti
bendrijoje esančias energetines salas"
– sako Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, tolimesnis
ES energetinės infrastruktūros vysty-
mas ir Baltijos valstybių elektros tink-
lų sujungimas su kontinentine Europa
bei Šiaurės šalimis užtikrins mūsų
regiono energetinį savarankiškumą
ir konkurencingas energijos kainas
Lietuvos žmonėms.

Valstybių vadovai taip pat aptars
ES klimato politiką ir priemones, skir-
tas sumažinti išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį bei pa-

didinti energijos su-
vartojimo efektyvumą.

Šalies vadovės tei-
gimu, ambicingi įsipa-
reigojimai mažinti šilt-
namio efektą negali pa-
kenkti pasauliniam ES
ekonomikos konku-
rencingumui. Dėl to
reikia užtikrinti, kad
pramonei nebus už-
krauta per didelė našta,
o aplinkos tausojimo
įsipareigojimai bus są-
žiningai paskirstyti
tarp valstybių narių,
atsižvelgiant į jų eko-
nominius pajėgumus.

EVT susitikime ES
šalių vadovai taip pat
aptarė padėtį Ukraino-
je bei kitus ES užsienio
politikos klausimus.
Saugi ir demokratinė
Ukraina yra visos Eu-
ropos interesas, pabrėžė Lietuvos pre-
zidentė D. Grybauskaitė. Todėl artė-
jantys Ukrainos parlamento rinkimai
turi įvykti be išorinio kišimosi ir pro-
vokacijų. Rinkimai visoje Ukrainos
teritorijoje, taip pat Donecko ir Lu-
hansko regionuose, turi vykti pagal Uk-
rainos įstatymus. Savavališkai su-

Energetinis saugumas – gyvybiškai svarbus Europos šalims

rengti rinkimai bus laikomi neteisėtais,
o jų rezultatai nepripažįstami.

Lietuvos vadovė atkreipė dėmesį,
kad šiuo metu itin svarbu užtikrinti at-
naujintą dujų tiekimą Ukrainai. ES yra
pasiryžusi padėti užbaigti trišales Uk-
rainos, Rusijos ir Europos Komisijos
derybas ir suteikti finansinę paramą

Ukrainai.
ES šalių lyderiai aptarė paliau-

bas Rytų Ukrainoje ir pabrėžė, jog Ru-
sija privalo laikytis Minske pasiektų
susitarimų. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Lenkijos ministre pirmininke Ewa Kopacz  R. Dačkaus nuotr.
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Lietuvos konsuLatui Čikagoje – 90

1985 m. balandžio mėnesį Lietu vos
diplomatijos šefas dr. Stasys A. Bač kis
kreipėsi į Vaclovą Kleizą, kvies damas
jį perimti Lietuvos garbės generalinio
konsulo pareigas vie toje į pensiją iš-
einančios garbės ge neralinės konsulės
Juzės Daužvardie nės. Tų pačių metų
gegužės mėnesio pradžioje Vaclovas
Kleiza davė savo sutikimą, ir dr. Stasys
A. Bačkis JAV Valstybės departamen-
tui įteikė jo kan didatūrai tvirtinti rei-
kiamus do kumentus. Birželio mėnesį
Valstybės departamentas pranešė, kad
Vaclovo Kleizos kandidatūra jiems
nėra priimtina, kadangi jis dirba val-
diškoje įstaigoje (Čikagos miesto ad-
ministracijoje) ir tai galėtų sukelti
bendrų interesų konfliktų. Diplomati-
jos še fas dr. Stasys A. Bačkis, neįžvel-
gęs jo kių interesų koflikto, nesutiko su
tokiu Valstybės departamento spren di-
mu. Vis dėlto dr. Stasiui A. Bačkiui pa-
vyko įtikinti Valstybės departamentą,
kuris 1985 m. gruodžio 3 d. informavo
Lietuvos diplomatinę tar nybą, kad
Vaclovas Kleiza yra pripa žįstamas Lie-
tuvos garbės generaliniu konsulu Či-
kagoje.

Naujasis konsulas pareigas iš Ju-
zės Daužvardienės perėmė 1986 m.
sausio mėnesį. Vaclovui Kleizai vi-
 suo meninis darbas nebuvo svetimas,
tad jis greitai įsisąmonino naujų pa rei-
gų svarbą bei reikšmę. Lietuvių vi suo-
menės dauguma konsulą sutiko šiltai,
nors jautėsi tam tikras kai ku rių ne-
pasitikėjimas, rezevuotumas, nes anot
jų, konsulas yra per jaunas, nepajėgs
atlikti to, ką darė  Daužvar džiai, be to,
„ne mūsų” pažiūrų žmogus. Bet toks
požiūris į Vaclovą Klei zą labiau ver-
tintinas kaip išimtis. Ne pasitikėjimas
greitai ištirpo, visuo me nei pajutus
konsulo atvirumą ir supratus, kad jis
neskirsto žmonių į „savus” ir „sveti-
mus”. Garbės ge ne ra linis konsulas
dalyvavo įvariuose Čikagos lietuvių
renginiuose bei mi nėjimuose, tai leido
žmonėms ar ti miau pažinti konsulą, o
konsului – žmones. Ypač daug dėmesio
konsului teikė Lietuvos vyčiai ir skau-
tai.

Konsulatas veikė trimis krypti-
mis: konsulinės paslaugos Lietuvos
piliečiams (lietuviškų pasų išdavimo
ar pratęsimo, palikimų klausimai, do-
kumentų vertimas bei legalizavimas),
informacijos apie lietuvą  skleidimas
ir reprezentacija. Darbo pra džioje kon-
sulinių paslaugų teikimas neatėmė
daug laiko, nes pagrindinius konsuli-
nius darbus tuo metu atliko Lietuvos
generalinis konsulatas New Yorke.
Laikui bėgiant, tokių paslaugų teikimo
apimtys vis didėjo, o dar labiau suin-
tensyvėjo Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę. Pirmas didžiausias žmo-
nių antplūdis buvo dėl as mens pažy-
mėjimų, kurių per gana trumpą laiką
buvo išduota per 2 000. Padidėjus dar-
bo krūviui, iškilo ir nuo latinės kon-
sulato raštinės klausimas. Iki 1992 m.
vasaros konsulato raš tinė buvo Vac-
lovo Kleizos namuo se. Užsienio reika-
lų ministerijai suti kus, garbės gene-
ralinio konsulato raš tinė buvo atida-
ryta Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus patalpose. 

Iki 1994 m. spalio mėnesio JAV (ir
lietuvių kilmės) piliečiams, važiuo-
jan tis į Lietuvą, reikėjo gauti Lietu vos
vizą, todėl konsulatui, be kitų eina mų-
jų reikalų, teko nemaža našta išduo-

Dėl finansų stokos, konsulatą teko laikinai uždaryti…
dant Lietuvos vizas. 1993 m. garbės ge-
neralinis konsulatas  Čikagoje išdavė
1 090 vizų, o 1992 m. – 1 731 vi zą. Au-
gantį konsulinių paslaugų po reikį rodo
ir šių dviejų metų skaičiai: 1996 m. kon-
sulate buvo patvirtinti, iš duoti bei le-
galizuoti 486 dokumentai, 1997 m. šis
skaičius jau siekė 1 402. 

Viena didžiausių garbės genera li-
nio konsulo Vaclovo Kleizos veiklos
problemų buvo konsulato finansavi-
mas. Kviesdamas šioms pareigoms,
diplomatijos šefas dr. Stasys A. Bač kis
įspėjo naujajį konsulą, kad garbės kon-
sulams nėra skiriama jokia finan sinė
parama. Tokioje padėtyje didelę para-
mą garbės generaliniam konsu latui
teikė visuomenė. Lietuvai atkū rus ne-
priklausomą valstybę, padi dė jus darbo

krūviui, sąlygos labai pasi keitė. Garbės
konsulas vylėsi, kad vals tybė parems
garbės generalinio konsulato veiklą.
Deja, parama buvo itin ribota ir ne vi-
suomet jos užtekdavo net būtiniausio-
mis administra cinėms išlaidoms pa-
dengti. Vaclovas Klei za, nebenorėda-
mas dar kartą prašyti visuomenės pa-
ramos, 1996 m. sausio 31 d. nusiuntė
laišką LR už sienio reikalų ministrui
Povilui Gy liui, įspėdamas kad nesu-
laukus vy riausybinės paramos, nuo va-
sario 1 d. laikinai sustabdoma konsu-
lato veikla. Valdžia sureagavo – šiek
tiek lėšų atsirado, ir konsulatas vėl
buvo ati darytas vasario 21 d. Garbės ge-
nera linio konsulato finansavimo klau-
simas išliko aktualus iki 1998 m. va sa-
 rio 1 d.

Nuo 1998 m. sausio 31 d. Čikagoje
įsteigus generalinį konsulatą, Lietu vos
Respublikos užsienio reikalų mi nistras
Algirdas Saudargas pakvietė Vaclovą
Kleizą tęsti diplomatinį dar bą Lietuvos
Respublikos garbės konsulo pareigose.
Taigi nuo 1998 m. va sario 24 d. Vaclo-
vas Kleiza – garbės konsulas Čikagoje.

Tęsdami pasivaikščiojimą po de vy-
nis konsulato dešimtmečius „Drau -
go” puslapiuose, siūlome jums du pa-
sikalbėjimus su kon sulu V. Kleiza – iš-
kart po paskyrimo („Draugas”, 1986 m.
vasario 15 d.) ir praėjus ketveriems dar-
bo metams („Draugas”, 1989 m. gruo-
džio 27 d.).

Parengė Raimundas Marius Lapas

Imuosi pareigų iš tėvynės meilės
Pokalbis su nauju Lietuvos generaliniu konsulu V. Kleiza 
„Draugas”, 1986 m. vasario 15 d.

Jau seniai buvo gandas, kad Lietuvos ge-
neralinė konsulė Juzė Daužvardienė
dėl sveikatos atsisako šių pareigų, nes

jau toliau eiti jos fizi  nės jėgos neleidžia. Pa-
skirtas generalinio konsulo pareigoms vi-
durinio amžiaus Vaclovas Kleiza, Chicagos
lietuvių visuomenei pažįstamas iš veiklos ir
bendradarbiavimo spaudoje. Paskyrimo pro-
ga, dar neapšilus kojų naujose pareigose, už-
klausiame naujo konsulo apie jo pareigų
svarbą ir ateities planus.

Pirmiausiai susipažįstame su konsulu,
nes jis daugiau pažįstamas Chicagai, o ma-
žiau gal kitų gyvenviečių lietuviams.

Jis gimė Kaune, mokėsi Vilniuje ir Ha-
nau. Urbanoje įsigijo bakalauro laipsnį iš psi-
chologijos, o Chicagos Loyolos universitete
iš socialinių mokslų magistro laipsnį. Duo-
ną sau ir šeimai užsidirba, tarnaudamas so-
 cialinio aprūpinimo departamente Chica-
goje.

Visuomeninėj veikloj jis yra nuo studi-
jų laikų. Jis buvo JAV Liet. Bendruomenės
centro valdyboje, PLB valdybos pirmininko
pavaduotojas, studentų ir moksleivių atei-
tininkų centro valdybos pirmininkas ar na-
 rys, PLB Seimų narys, jaunimo kongreso ren-
gėjas, ŠALFASS garbės teismo pirminin-
kas ir kt. Šiuo metu yra Ateities klubo rei-
kalų vedėjas, Lie tuvių Fondo kontrolės ko-
misijos pir mininkas. Bendradarbiauja „Drau ge”, „Darbi-
ninke”, „Ateityje”, „Laiš kuose Lietuviams”, „Pasaulio lie-
tuvyje” ir kt.

Jo atsakymai į klausimus trumpi ir precyziški, bet aiš-
kūs ir išsamūs.

– Ar paskyrimas generaliniu Lietuvos konsulu Chicagoje buvo
Jums staigmena ar tam jau buvote paruoštas pasitarimais?

– Staigmena buvo dr. S. Bačkio kvietimas sutikti kan-
didatuoti toms pareigoms. Kadangi nuo to kvietimo ligi ofi-
cialaus paskyrimo – Valstybės Departamento patvirtinimo –
praėjo nemažai laiko, tai pats paskyrimo faktas jau nebe-
buvo tokia staigmena.

– Ar buvote pasiruošęs šias pareigas ir atsakomybę priimti iš
gryno patriotizmo ar iš tautinės pareigos pavergtai Lietuvai?

– Kaip praeityje, taip ir šiuo atveju pagrindinis moty-
vas apsiimti bet kokį visuomeninį darbą kilo iš pareigos
jausmo savo tautai bei valstybei, kurioje gimiau, ir iš
noro, parafra zuo jant Vydūną, nepereiti per gyvenimą vien
tik pragaišties šešėliu.

– Ar generalinio konsulo pa reigos neapsunkina šeimos ir pri-
vataus gyvenimo, kai garbės generalinis konsulas algos negauna,
o turi save ir šeimą išlaikyti?

– Ligi šiol pajėgdavau visuome nines pareigas sujung-

ti su privačiu gyvenimu. Tikiuosi, jog ir ateityje tą pavyks
suderinti. Šeima visuomet mano visuomeninį darbą rėmė
ir jam talkino, už ką jai esu labai dėkingas.

– Generalinio konsulo atsako mybė už savo tautiečius, kartu
ir prieš savo tautos ateitį. Ar jaučiate tą atsakomybę ir kaip į ją
žiūrite?

– Prieš sutikdamas apie tai ilgai svarsčiau bei galvojau.
Jutau ir jau čiu tą atsakomybę, kurią šios pareigos uždeda.
Už savo tautiečius bei tautos ateitį esame atsakingi kiekvie -
nas, tik atsakomybės laipsniai skir tingi. Todėl nesijaučiu
vienišas šia me darbe. Didžiausia atsakomybė yra sau pa-
čiam apsiimtas pareigas galimai geriau ir tinkamiau atlikti.

– Ar privatus darbas bus suderinamas su konsulo pareigomis
ar turėsite ieškoti kitų pragyvenimo šaltinių?

– Jei nebūčiau matęs galimybės profesinio darbo su-
derinti su konsulo pareigomis, šio uždavinio būčiau ne ap-
siėmęs. Pragyvenimui užsitikrinti užteks kasdieninio dar-
bo. Tačiau kon sulato darbams, norint juos galimai tinka-
miau įvykdyti, gali tekti paieškoti ir šalutinės paramos, nes
vien tik raštinės išlaidos susidaro ne mažos, nekalbant jau
apie naujų pla nų ar projektų vykdymą.

Nukelta į 7 psl.

Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza ,,Draugo” archyvo nuotr.



ir prisiminimus iš trijų
organizacijai pasižymė-
jusių narių, kurios mi-
nėjme negalėjo daly-
vauti –  buvusios ,,Mo-
terų dirvos” redaktorės
ir Centro valdybos pir-
mininkės Dalės Vaiku-
tytės Murray iš Wiscon-
sino ir Aldonos Shum-
way bei Bernadetos Mi-
liauskaitės-Harris iš
Worcester, MA. 

Vida Sakevičiūtė
nušvietė, ką Moterų są-
junga nuveikė per savo
šimtametę istoriją. At-
likti darbai stulbina.
Nuostabą kelia sąjun-
giečių sugebėjimas or-
ganizuotai rinkti lėšas ir
stambiomis aukomis
remti lietuvių projektus.
1918 m. Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, iškart finansiškai buvo parem-
ta Katalikių moterų draugija Lietuvoje, paremtas se-
selių kazimieriečių motiniško namo statybos fondas,
Antrojo pasaulinio karo metu paremtas Raudona-
sis Kryžius, buvo renkamos aukos įkurti Šiluvos Ma-
rijos koplyčią Nekalto Prasidėjimo šventovėje Was-

hingtone bei Lituanistikos katedrą Illinois univer-
sitete, prisidėta prie Lietuvos ambasados remonto.
Ypatingai dosniai sąjungietės pa-
rėmė Dainavos stovyklos pirki-
mą. Savo narėms siūlė apdraudą,
įsteigė stipendijų fondą, siuntė ba-
tus, drabužius ir lėšas į Lietuvą.
Rinko parašus peticijai išlaisvin-
ti kunigus Svarinską ir Tamkevi-
čių ir skatino įvairių Amerikos ka-
talikių organizacijų nares melstis,
kad arkivysk. Jugis Matulaitis
būtų paskelbtas palaimintuoju.
Tai tik maža dalelytė paremtų pro-
jektų ir labdaros darbų.

Apie dabartinę veiklą papa-
sakojo 3-čios kuopos (Marquette
Parko) pirmininkė Angela Les-
činskienė. Ji pabrėžė moterų mal-
dos galią, sąjungiečių draugystę,
viena kitos palaikymą ir ypač –
,,šventkelionių” ekskursijas.

Paskutinė prabilo Aldona
Krištolaitis, padeklamuodama
Jono Juškaičio eilėraštį ,,Keliavo
nuo datos ligi datos” ir baigdama
savo sveikinimą paraginimu: ,,Ne
rusenkite, bet dekite ir toliau”. 

Smagios nuotaikos minėjimui suteikė Lietuvių
liaudies meno ansamblis ,,Gabija”, vadovaujamas Ge-
nės Razumienės, pagrodamas ir padainuodamas ke-
lias lietuviškas dainas.  

Po kalbų ir sveikinimų kun. Jaunius Kelpšas su-
kalbėjo maldą prieš valgį. Svečiai skaniai vaišinosi,
kėlė šampano taures, susirinkusios Moterų sąjugos
narės fotografavosi, įamžindamos dar vieną sėk-
mingą A.L.R.K. Moterų sąjungos  renginį.
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teLkiniai

Š. m. spalio 19 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, Marquette Parke A.L.R.K. moterų sąjun-
gos Čikagoje veikiančių kuopų narės suruošė savo or-
ganizacijos jubiliejaus minėjimą. Mišias už mirusias
ir gyvas sąjungos nares aukojo kun. Jaunius Kelpšas
ir kun. Gediminas Keršys. Po Mišių dalyviai rinko-
si parapijos salėje.

Minėjimo programą pravedė ilgametė Moterų są-
jungos veikėja, buvusi centro valdybos narė Vida Sa-
kevičiūtė. Moterų sąjungą pasveikino ALTo ir Kata-
likų federacijos pirmininkas adv. Saulius Kuprys. Nuo
pat pirmų dienų Moterų sąjunga aktyviai dalyvavo
šių organizacijų veikloje. S. Kuprys priminė daly-
viams apie vieną iš Moterų sąjungos steigėjų – kunigą
Fabijoną Kemėšį.  Jis daugeliui išeivijos lietuvių nėra
žinomas, bet, pasak kalbėtojo, Moterų sąjunga turė-
tų juo ypatingai didžiuotis. Kilęs iš knygnešių šeimos,
kun. Kemėšis atvyko į JAV pereito šimtmečio pra-
džioje. Jis parėmė Moterų sąjungos steigimą ir jos or-
gano – ,,Moterų dirvos” leidimą. Buvo ,, Draugo” ir
,,Darbininko” laikraščių redaktorius, įkūrė Labadarių
sąjungą, lietuvių parapiją Detroite, Lietuvių Šv. Juo-
zapo darbininkų draugiją. 1918 m. kun. Kemėšis su
lietuvių delegacija Lietuvos nepriklausomybės rei-
kalais lankėsi pas JAV prezidentą Woodrow Wilson.
Katalikų universitete Washingtone jis apgynė dok-

toratą iš ekonomikos. 1924 m. grižęs į Lietuvą buvo
Dotnuvos akademijos rektoriumi, skatino koopera-
tyvų steigimą. 1946 m. okupanto buvo suimtas ir iš-
tremtas į Sibirą, kur žuvo. Pasak S. Kuprio, šis Mo-
terų sąjungos steigėjas ,,yra vertas Šventojo altoriaus.
Jo gyvenimą reikėtų pastudijuoti, nes jo įnašas Baž-
nyčiai ir mūsų išeivijos kultūrai yra neįkainuoja-
mas”.

Adv. Kuprys paskatino pagalvoti ir apie ateitį:
,,Katalikių moterų misija nebaigta, nenuliūskite,
kad dabar nesate dideli skaičiumi. Prisiminkite sėk-
lą, kuri sunyksta tam, kad išaugtų plačiašakis ąžuo-
las”. Moterų sąjungos veiklos rezultatas teigiamai te-
beveikia lietuvius išeivijoje.

Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės vardu
dalyvius sveikino veiklus Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos narys Viktoras Kelmelis,
atkreipdamas dėmesį į salėje pristatytą Moterų są-
jungos istorijos parodą. Parodoje – šimtai nuotraukų
nuo pirmųjų vieklos metų iki dabar. Parodą parengė
minėjimo ruošos komiteto narės – Angela Lesčins-
kienė, Salomėja Daulienė, Vida Sakevičiūtė, Angelė
Katelytė-Lawler, Valentina Gudis, Kastutė Venckutė
ir Vilė Kilikauskas bei istorines nuotraukas surinkusi
Mary Anne Greičius. 

Vida Sakevičiūtė perskaitė ilgesnius sveikinimus

A.L.R.K. moterų sąjunga atšventė šimtmetį
Atkelta iš 1 psl.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. adv. Saulius Kuprys
sveikina katalikes moteris sąjungietes.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos 100 metų jubiliejaus rengimo komitetas, Iš k.: Angela
Lesčinskienė, Salomėja Daulienė, Vida Sakevičiūtė, Angelė Katelytė-Lawler, Valentina Gudis, Kastutė Venckutė ir Vilė
Kilikauskas.  Vidos Kuprytės nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos  ir Brighton Parko
Lietuvių Bendruomenės vardu Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų
sąjungos nares jų veiklos šimtmečio proga sveikino Viktoras Kelmelis.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos 100-mečio jubiliejuje Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje programą atliko ,,Gabijos” ansamblis.
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Europos džiazo festivalyje Čikagoje
Lietuvai atstovaus Juozas Kuraitis

Šiais metais Europos džiazo festivalyje „European Jazz Meets Chi-
ca go” Lietuvai atstovaus saksofoninin kas Juozas Kuraitis, kurio pa-
sirodymas vyks lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 6:30 val. vakaro,

Čikagos kultū ros centre (78 E Washington St., Chi cago, IL 60602), Claudia
Cassidy Thea ter salėje. Lietuvis koncertuos kartu su Paul Giallorenzo (pia-
ninas), Al bert Wildeman (bosas) ir Charles Rum back (būgnai). 

Juozas Kuraitis – vienas talentingiausių jaunosios kartos Lietuvos sak-
sofonininkų, dalyvavo daugelio džiazo meistrų projektuose, tarp jų – Ar-
kadijaus Gotesmano, Artūro Anu sausko, Petro Vyšniausko, Herbie Kopf,
George Kontrafouris, Costis Christodoulou, Dvoros Davis, Euan Steven-
son. Muzikantas subūrė savo kvartetą, pasirodo Vilniaus džiazo orkest-
ro programose.

J. Kuraičio muzikos spektras – nuo „mainstream” iki „free” džiazo,
tango ir klasikinės muzikos. Jis grojo įvairiuose populiarios muzikos pro-
jektuose, koncertavo su Klaipėdos ka meriniu orkestru, Veronika Povilio -
nie ne, įvairiais bigbendais.

2008 m., baigęs magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje, vėliau – stažuotę J. Sibelius mu zikos akademijoje Suomijoje, J. Ku-
 rai tis pasirodė svarbiausiuose Lietu vos džiazo ir šiuolaikinės muzikos fes-
tivaliuose. Saksofonininkas yra J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso
(1999), džiazo konkursų Nidoje (2004), „Džiazo viltis” (2005) bei „Vilnius
Jazz Young Power” (2006, 2007) laureatas, taip pat dalyvavo Odesoje vy-
kusiame konkurse „Master Jam Fest 2013”, kur tarp 270 dalyvių iš 40 pa-
 saulio šalių gavo publikos grand prix.

Dalyvauti Europos džiazo festivalyje J. Kuraitį pakvietė generalinis
konsulatas Čikagoje, kuris kartu su kitais Čikagoje įsikūrusiais Europos
šalių konsulatais bei kultūros institucijomis organizuoja šį renginį. Lie-
tu vos muzikanto dalyvavimą festivalyje Čikagoje parėmė LR užsienio rei-
kalų ministerija bei „Švyturys”. 

Aštuntajame kasmetiniame „Euro pean Jazz Meets Chicago” dalyvaus
septynių Europos valstybių atstovai – tai muzikantai iš Lenkijos, Aust-
rijos, Prancūzijos, Norvegijos, Šve dijos, Vokietijos ir, žinoma, Lietu vos.
Improvizuoto džiazo vakarai, ku riuose europiečiai muzikantai gros kar-
tu su kolegomis amerikiečiais, vyks lapkričio 5 d. ir 6 d. nuo 6:30 val. iki
11 val. vakaro. Daugiau informacijos ir pilną festivalio programą rasite
internete adresu www.umbrellamusic.org .

Kviečiame atvykti į Europos džiazo festivalį paklausyti improvizuoto
džiazo. Įėjimas į renginį nemokamas.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Ji pirmoji atvėrė du ris, subūrė
žmones, sukaupė ne įkai nojamų meno
vertybių ir taip, be jokios abejonės, pra-
turtino lietuvių išeivijos istoriją. Per
atnaujinto mu ziejaus atidarymą ne-
nuilstamas Da lios Šlenienės darbas
buvo apvaini kuotas „Garbės direkto-
rės” titulu, kuris įrašytas
bronzinėje lentelėje ir pasi-
tinka kiekvieną įžengiant į
mu ziejaus salę. 

„Statėme, statėme ir pa-
galiau  pa statėme” (Kūl-
verstukas). Po ilgų da žymų,
tvarkymų, idėjų generavi-
mo ir parduotos vasaros, spa-
lio 4 diena parodų galerija
galų gale atvėrė tęstinumo
duris. Parodų salė dabar turi
varda – „Siela”. Ir neatsitik-
tinai. As ta išsidavė, kad priė-
mė pasiūlymą tapti muzie-
jaus direktore su viena vie-
nintele širdies misija  – pa-
dėti visiems menininkamas:
dailinin kams, poetams, muzikantams
ir me no mylėtojams ateiti, atsiskleis-
ti, bū ti savimi, žodžiu „pamaitinti” sie-
lą. „Iš visos širdies noriu, – sako Asta,
– kad nebūtų nė vieno jautraus, kūry-
bingo, bet pamiršto žmogaus.” Tai tar-
si erdvė sielų susitikimams. 

Tačiau siela stogo nelopysi. Šiuo
atveju – ne stogo, o pamatų. Kai mu zie-
jus „plaukia” nesuskaičiuojamos tal-
kos ir darbo valandos išteka kaip Dali
laikrodžiai. Todėl galerija kvie čia Jus
tapti rėmėju – „galerijos Per-lu”! Koks
gražus titulas! Taip turite galimybę pri-
sidėti prie kultūros ir isto rijos. Tuo pa-
čiu tai lyg VIP pasas į galeriją,  įvairios

nuolaidos ir kitos privilegijos. Pavyz-
džiui, nuolaida ne eilinių meno dirbi-
nių parduotuvėlėje. Visos patalpos,
net visi kampai bus atskleisti „Per-
lams” (kai nuvažiuosi te, paklauski-
te).

Galerijos atidarymas buvo tikrai

istorinis momentas. Paminėsiu tik
tiek, kad pirmoji paroda  tuo pačiu pa-
vadinuimu „Siela” tebevyksta. Kiek-
 vienas autorius atsinešė po da lelę savo
sielos. Galerija gyvenimą pradėjo nuo
50 sielučių ir, patikėkit, tai tik pradžia:
laukia paveikslai, skulptūros, insta-
liacijos, muzika, teatras, poezija... 

Kuriami dar didesni muziejaus
planai. Štai, pavyzdžiui, planuojama
įkurti meno mokyklėlę. Galbūt gali at-
sirasti ir kavinė! Jau dabar galima iš-
sinuomoti sales įvairiems dides niems
ir visai mažyčiams suėjimams. Gale-
rijoje planuojama rengti jungti nes ir
individualias parodos, taip pat bus
kviečiami dailininkai iš Lietu vos. To-
dėl skatinami atsiliepti nenu ilstami
parodų kuratoriai ir visi tu rintys idė-
jų bei noro įgyvendinti įvai riausius
projektus. „Siela” –  susitikimo vietos
pakeisti negalima.

Sekite naujienas internetinėje
muziejaus svetainėje http://dailes-
muziejus.org/, „Face book” paskyroje
„Lietuvių Dailės Mu ziejus”, visuose
lietuviškuose laik raščiuose ir, aišku,
užsukite į ga leriją: „Mes čia kiekvie-
ną šešta dienį ir sekmadienį nuo 11 v.
r – 2 v. p. p.  Kurkite mielieji, esate rei-
kalingi!” – Asta Zimkienė. Duona su
medum laukia.

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

„Siela” – oficialiai 
atidaryta Atkelta iš 1 psl.

Galerija ,,Siela” priglaus visus menininkus J. Kuprio nuotraukos
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iš ateitininkų gyvenimo

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Žodžio ,,akciologija” nėra didžia-
jame lietuvių kalbos žodyne, bet
prieš daugelį metų vienų ideo-

loginių kursų metu tą žodį pirmą kar-
tą išgirdau iš kun. Stasio Ylos. Tas ne-
labai simpatiškai skambantis žodis
iškilo iš pasąmonės perskaičius ,,At-
eities” žurnalo 6 nr. Savo turiniu ir ap-
imtimti tai tikrai gražus akciologijos
pavyzdys. Šiame nume ryje apstu ne
tik gilių minčių, bet ir įvairių pra-
smingų žygių, renginių ir suėjimų ap-
rašymų.

Kaip jau įprasta, pirmuoju smui-
ku griežia Andrius Navickas, dėsty-
damas savo apmąstymus apie tiesos
siekimą ir degraduojantį smalsumą
žiniasklaidoje. Toliau Inesa Čai-
kauskienė dalykiškai apžvelgia atei-
tininkijos atsikūrimo 25-rių metų su-
kaktį. Priedas – pora puslapių įdomių
nuotraukų. 

Artūras Goštautas dalinasi savo
mintimis apie pašaukimus platesne
prasme, o Adelė Vaiginytė savo širdį at-
veria džiaugsmui, išgyventam patyrus
Dievo artumą. Donatas Pus lys negali
tylėti ir kritišku pirštu beda į korup-
cijos vėžį. Ieva Petru lionytė aprašo
Mokomojo Europos Parlamento sesiją.
Skaitome a. a. dr. Arvydo Žygo mintis
apie  ateitininkijos užduotį išeivijos lie-
tuviškosios dvasios išsaugojime. (Jos
buvo išsakytos ,,Ateityje” 1990 m. nr. 1.)

Gražiai prisimenamas Pilypas Žu-
kauskas-Narutis – kaip tautos sukili-
mo vadas ir, daug vėliau, kaip senelis.
Dr. Aldona Vasiliauskienė aptaria prof.
kun. Kęstučio Trimako dvasinį port-
retą ir jo knygą ,,Mano pasaulėjautos

kelionė”. Karolina
Šiaulytė kruopščiai pri-
stato Oskarą Milašių – jo biografiją, kū-
rybą ir gyvenimo filosofiją. 

Skaitytojai supažindinami su Bos-
tono lituanistine mokykla, kur Gaila
Narkevičienė dėsto dainavimo pamo-
kas. Pati mokykla atšventė savo 65-uo-
sius gyvavimo metus. Pagaliau atsi-
veria prasmingos akciologijos pavyz-
džių aprašymai. Skaitome apie misiją
Filipinuose, Baltijos kelią, KompA-
SaS 2014 kartų stovyklą Berčiūnuose,
piligriminį žygį “Už šeimą”, ateiti-
ninkų dieną Vilniaus jėzuitų gimna-
zijos stovykloje. Pristatomi stovyklavę
Papilės ateitininkai, Opus Dei sto-
vykla ir studentų kelionė dviračiais per
Dzūkiją. Spalvinga, prasminga ir at-
mintina. Ačiū redaktorei Redai Sop-
ranaitei už dar vieną dvasinę atgaivą!

Šioje ap žval goje nevardinsiu visų
straips nių autorių ir jų temų. No-
riu pasidalinti bendra nuo taika,

kuri susikūrė beskaitant šį numerį. Di-
džiau sias ir džiugiausias įspūdis yra
rodomas dėmesys užsienio atei tinin-
kams, jų veik lai. Aprašomi užsienio at-
eitininkai gyvena JAV. Tam skirta  net

trylika leidinio puslapių (ne skai -
tant buvusio Fede-

 ra cijos vado
straipsnio). La-
bai originaliai
Agnė Markaus-
kaitė ap rašo savo
pirmąją stovyklą
pas sendraugius
Amerikos lietuvių
Romos katalikų fe-
deracijos jaunimo
stovykloje Dainavo-
je. Ji tą patirtį vadina
,,Dainavos” sindromu.
Jos išvadoje – ,,susir-
gę” šia liga dažniau-
siai nenori pagyti ir
kiekvienais metais su-

grįžta į Dainavą. 
Aprašoma Washingtone įvykusi

konferencija ,,Profesionalų ke lias”.
Spausdinama Simonos Minns skaity-
to pranešimo santrauka, pristatoma
brandi Juozo Polikaičio paskaita tema
,,Kodėl esu kas esu?” Rasta vietos ir
Kennebunkporte vykusios, jau 50-to-
sios sendraugių stovyklos aprašymui.
Įdomiai aprašytos trys kitos ateiti-
ninkų stovyklos – dvi Dai navoje ir
viena nuostabioje Santa Barbara. Ne-

sistebėčiau, jei visa tai perskaitę žur-
nalo skaitytojai Lietuvoje norės be-
tarpiškai tai patirti. Lauksime!

Provokuojančiai apie manipu-
liuojančią naujakalbę rašo Andrius
Navickas. Tai tema, verta tolimesnio
dėmesio ir rimto susirūpinimo. Gab-
rielius Satkauskas aiškina ateitininkų
kovos taktiką, pateikdamas ateitinin-
kų principų ir pareigų redakciją. Pa-
garbiai prisimenami į Amžinybę iš-
keliavusieji mons. Alfonsas Svarinskas
ir kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

,,Ateities” redakciniam kolektyvui
ištikimai ir energingai vadovauja Reda
Sopranaitė. Žurnale yra išvardintos
bendradarbių, maketuotojos, dizaine-
rės ir administratorės pavardės. Su-
skaičiavau dešimt. Išskyrus naujai iš-
rinktą Ateitininkų federacijos pirmi-
ninką, visos pavardės yra moteriškos.
Nejaugi neturėtume ,,Ateities” be mo-
terų? Ši nejauki mintis kiek sušvelnė-
ja pažiūrėjus į šio numerio rašinių au-
torius. Jų suskaičiavau 26. ,,Tik” 73
procentai yra moterys.  Tuo tarpu rei-
kia džiaugtis ir įvertinti ką turime.
Ačiū už dar vieną puikų numerį!

Galiniame šio numerio viršelyje
skaitome kvietimą skaityti ir kurti
ateitį. Norintieji žurnalą prenume-
ruoti gali kreiptis į Ramunę Kubiliūtę
el. paštu: rkubilius@ yahoo.com. Me-
tinė prenumerata JAV už 10 numerių
yra 45 dol. Ateina šv. Kalėdų šventės.
,,Ateities” prenumerata gali būti gra-
ži ir prasminga dovana draugams ir pa-
žįstamiems. Tad skaitykime, kurki-
me ir prenumeruokime ,,Ateitį” kartu!

Nr. 6:
Akciologijos
pavyzdys

Knygų klubas
Trečiadienį, spalio 29 d., 10 val. r., vyks At-
eitininkų namų knygų klubo diskusijos.
Bus aptariama Christina Baker Kline kny-
ga ,,Orphan Train” (2013). Diskusijos vyks
lietuvių kalba. Visi kviečiami. Turintys
klausimų kreipkitės į knygų klubo vedėją
Dainę Quinn: dainequinn@gmail.com. 

Vakaronė su V. V. Landsbergiu
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d.,  Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte – vakaronė su Vy-
tautu V. Landsbergiu, vaikų rašytoju, poe-
tu, teatro bei kino režisierium ir doku-
mentinių filmų kūrėju. Svečias iš Lietuvos
papasakos apie save vadovavimo patirtį
Neringos stovykloje praėjusią vasarą bei ką
galvoja apie lietuvybės puoselėjimą jau-
nesnėje kartoje abipus Atlanto. Bendravi-
mas prie vaišių bus nuo 6:30 val. v., o va-
karonės pradžia – 7 val. v. Visus kviečia Či-
kagos sendraugiai ateitininkai.

Ateitininkų namai 
1380 Castlewood Dr. 

Lemont, IL
Neringos stovykloje, Ver -
monte Vytautas V. Lands -
bergis vaidina žandarą.

Dar du nauji ,,Ateities” numeriai
Nr. 7: Dėmesys užsieniui

Apžvalgininkas R.
Kriaučiūnas pastebi,

kad ,,Ateities” žurnalo
bendradarbių sąraše

vyrauja moterys, bet
to nepasakytum iš

žurnalo viršelių nuo-
traukų.

Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba kviečia į posėdį
Šeštadienį, lapkričio 1 d., ŠAA Taryba  rinksis Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte. Numatoma, kad posėdyje daly-
vaus didelė dauguma ŠAA tarybos ir valdybos narių, įskai-
tant iš Bostono atvyksiantį  tarybos pirmininką dr. Tomą
Girnių ir valdybos pirmininkę, Rasą Kasniūnienę. Į pir-
mąją posėdžio dalį – nuo 9:30 iki 11 val. ryto – maloniai
kviečiami visi ateitininkai.  Bus proga prie kavos pa-
bendrauti su dabartine ŠAA valdžia, išreikšti rūpesčius
bei pageidavimus dėl tolimesnės ateitininkų veiklos, už-
duoti klausimus.  Tokiam minčių pasidalinimui bus ski-
riama maždaug pusantros valandos. 

Garbė Jėzui Kristui ir visa atnaujinti Jame.

Šiaurės Amerikos ateitininkai

KALENDORIUS
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– Prabėgo ketveri metai kai perėmėte
Lietuvos generalinio konsulo pareigas Chi-
cagoje. Saky kite, kokie  rūpesčiai ir kokios
sėkmės lydėjo Jus šiame laikotarpyje?

– Rūpesčiai – labai žmogiški ir
paprasti; norint tinkamai atlikti vi sus
darbus bei įsipareigo jimus, kurie iš-
plaukia iš konsulato apim ties, rei kėtų
tam pašvęsti pilną laiką, naudojant
tobulesnes komunikacijos prie mones,
ypatingai dabar, kai padėtis Lietuvoje
keičiasi ne mė ne siais, bet savaitėmis ir
dienomis. De ja, to ne galima padaryti,
nes nėra sąlygų.

Sėkmės – jaučiamas didesnis vi-
suomenės pasitikėjimas ir pritarimas
konsulato darbams, platesnis ryšių
užmezgimas su kitataučiais; svaresnis
dėmesys konsulatui iš šio krašto įstai-
gų bei informacijos šalti nių, kas aišku,
irgi yra besi kei čian čios padėties Lie-
tuvoje išdava.

– Berods ruošiatės sekančiais metais
minėti Lietuvos nepriklausomybės sukaktį.
Koks to minėjimo tikslas, kada ir kur jis
įvyks, kokio pobūdžio ir kas minėjime da-
lyvaus?

– Ruošime minėjimą – priėmimą
kitautaučiams Vasario 16 dienos pro ga
konsulato ir bendrai visų Chica gos
lietuviškų organizacijų vardu. Jis
įvyks kitų metų vasario 16 dieną Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje. Pa-
grindinius ruošimo darbus atlieka iš
jaunimo bei kitų organizacijų atstovų
sudarytas komitetas, kuriam vado-
vauja Birutė Jasaitienė. Esminis mi-
nėjimo tikslas – išeiti iš savo už daros
aplinkos ir atkreipti kitų dė mesį į
mūsų valstybingumo faktą, su viltimi,
jog jis ir vėl bus realizuotas netolimo-
je ateityje. Jau vien tai, kad išsiunti-
nėjama per 500 pakvietimų, yra pri-
minimas gavėjams apie Lie tuvos teisę
į savo valstybingumą.

– Sakote, kad dabar, pakitus sąlygoms
bendrauti su Lietuvos lietuviais, atsirado
daug, įvairių ir naujų rūpesčių. Gal juos su-
minėtumėte?

– Paskutiniu metu į konsulatą at-
eina daug prašymų įsigyti Lietuvos už-
sienio pasą. Kadangi Chicagos konsu-
latas pats pasų neišduoda, tik tar pinin-
kaujame šiame procese, nes tie sioginis
pasų išdavimas yra Lie tuvos atstovybės
Washingtone ir Lie tuvos generalinio
konsulato New Yorke ju risdikcijoje.
Atvykę iš Lie tuvos ne kartą kreipiasi
ir su kitais klausimais bei rūpesčiais.
Kiek įma noma, stengiamės jiems pa-

dėti. Gau name nemažai prašymų ir iš
mūsų pa čių apie galimybes nuvykti į
Lie tuvą ar atsikviesti gimines iš Lie-
 tuvos. Juos nukreipiame į atitinkamas
įstaigas. Yra padaugėję paklausimai
iš kita tau čių apie galimybes lankytis
Lie tuvoje turizmo tikslais.

Pasitaiko ir skaudesnių prašy-
 mų, iškylančių iš nesklandumų ar ne-
sutarimų tarp išsikvietusių ir iš kvies-
tųjų iš Lietuvos. Dažniausiai tai vyks-
ta ne iš blogos valios, o tik iš sto kos
vieni kitų artimesnio supratimo, pa-
žinimo. Skiria mus ilgo laiko tar pas,
skirtingų politinių bei ekonomi nių
sistemų įtaka, skirtingi žmogaus su
žmogumi bendravimo būdai, na, o
pagaliau ir skirtingai suprantamų
ar interpretuojamų vilčių – troškimų
polėkiai. Siekaint to išveng ti, reikia
daugiau kantrybės pakantos, nuošir-
dumo, atvirumo ir, aišku, daugiau
progų vieniems kitus geriau pažinti.
Esu tikras, kad laiko tekmėje tas įvyks
ir problemos sumažės.

– Jūsų, gerb. Konsule, nuo mo ne apie
dabar vykstantį kultūrinį išeivijos lietuvių su
Lietuvos kul tū rininkais, visuomenininkais,
po  litikais bendradarbiavimas. Ar vi sa tai ne-
sumenkins išeivijos lietuvių veiklos? Jei taip,
kas darytina?

– Bendradarbiavimas (o dar taip
neseniai už tą žodį beveik prie sienos
statė) yra būtinas abiem pusėm vi-
 sose srityse. Bet jis turi būti ko or dinuo-
tas, planingai pergalvotas, ne išeikvo-
jantis turimų išteklių tiek čia, tiek
Lietuvoje. Verta nusistatyti prioritetus
ir gal kai kuriais atvejais pa daryti net
tam tikrą jų atranką. Svarbu atsi-
žvelgti ir į tą faktą, kad bet koks ben-
dravimas iš principo turi būti nepa-
žeidžiantis arba nekompromituojantis
mūsų valstybinės ir teis inės  pozicijos
pa sau lyje. Tą, man at ro do, gerai su-
pranta Lietuvos žmo nės, tą gerai su-
prasti turime ir mes. O vis tik kartais
pasitaiko tokių ap raiškų, kurios šį
principą gali sukompromituoti ir mūsų
poziciją apsunkinti. Čia jokių komp-
romisų negali būti.

Kalbant apie talką, ji gali būti vi-
sapusiška, ne vienos krypties. Ligi
šiol daugiausiai minime paramą Lie tu-
vai, kurios tikrai reikia. Bet ir Lie tuva
gali mums duoti, talkinti, kiek tai esa-
mos sąlygos leidžia. Pirmoji tokios
talkos kregždė yra Čiurlionio an-
samblio Clevelande dirigentas atvy-
kęs čia iš Klaipėdos pa ruošti ansamb-
lį jo 50-ties metų jubi lie ji niam kon-
certui ateinantį rudenį. O spragų ir trū-
kumų yra ir pas mus, kuriems paša-

linti Lietuvos pagalba labai reikalinga.
Turime nepamiršti, kad išeivija neiš-
nyks su Lietuvos nepriklausomybės at-
gavimu. Ji turės egzistuoti ir toliau. De-
šimtmečiais sukurtos tradicijos, di-
dieji parengimai, šventės ir kitos veik-
los apraiš kos ir toliau liks būtinos ir
reikalingos jos egzistencijai išlaikyti
bei puoselėti. Tiesa, daug ką reikės
keis ti, daug ką reikės derinti su tauta,
daug ko reikės atsisakyti, bet nebūtų
nei prasminga nei naudinga atsisa-
 kyti ar taip integruotis, kad išeivijos
veikla visai susilpnėtų. Prasmingas
bendravimo būdas bus, siekiantis vie-
ni kitus papildyti, praturtinti. Geras pa-
vyzdys yra neseniai vykęs istorinis Šeš-
tasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas.
Jo šaknys ir tradicija – neatskiriama iš-
eivijos, praktiškai JAV-ių ir Kanados,
dalis. Ar nebūtų logiška ir vėl už 4-rių
metų septintąjį simpoziumą (jie vyks-
ta kas ketveri metai) ruošti čia, o už
dviejų metų – 1991 metais – pradėti nau-
ją tradiciją Lietuvoje, ruošiant pirmą-
ją pasaulio lietuvių mokslininkų kon-
ferenciją? Tik ir čia iškyla klausiams
ar visi mokslininkai ten galės laisvai
dalyvauti (prisimintina medikų su va-
 žiavimas Kaune ir dr. P. V. Kisie liaus in-
cidentas).

– Dažnai svečiai vieni kitius, o ypač Są-
jūdžio veikėjus ir patį Są jūdį bando nuver-
tinti. Tas išeivijoje sukelia naują nerimą ir
net ardo išeivijos vieningas pastangas. Ko-
 kia Jūsų, tuo reikalu pažiūra?

– Demokratiniame krašte visi turi
teisę kalbėti ir reikšti savo nuo monę.
Bet klausytojas turi teisę vis ką nepri-

Atkelta iš 3 psl.

– Kokie santykiai yra ar bus su kitų tautų konsulatais,
gene rali niais konsulais, garbės konsulais?

– Chicagoje veikia 62 kitų kraštų konsulatai. Su
visais (išskyrus komu nistinius kraštus) yra palai-
komi glau dūs ir artimi ryšiai. Kai konsulatai buvo
painformuoti apie pa reigų pasikeitimą, tuojau svei-
kini mus gavome iš Filipinų bei visos eilės Pietų Ame-
rikos konsulatų. Kad Lie tuvos konsulatas yra plačiai
žinomas ir vertinamas, didžiausia padėka ten ka
mano pirmtakams Lietuvos ge ne raliniams konsu-
lams J. Dauž var dienei ir jos vyrui a. a. dr. P. Dauž var-
džiui.

– Ko laukiate iš savo tautiečių išeivijoje jų interesams
atstovaudamas generalinio konsulo pa reigose ir kaip mė-

ginate suderinti savo pareigas su tautiečių pageidavimais,
kai jie yra išsiskleidę į daugelį organizacijų, net priešin gų
nusistatymų?

– Pagrindinis konsulatų uždavi nys yra atstovauti
bei patarnauti savo valstybės piliečiams svetimame
krašte. Šiuo metu Nepriklausomos Lietuvos piliečių
čia yra nedaug. Tačiau mūsų valstybinė padėtis kon-
sulatui iškelia naujus uždavinius informacijos bei
reprezentacijos srityse. Čia mūsų visų interesai
yra panašūs ir ypatingų skirtumų nėra. Iš kitos pu-
sės reikiai prisiminti, jog konsulatas savo teisine bei
valstybine padėtimi skiriasi nuo mūsų išeivijos or-
ganizacijų. Jos atlieka darbus, ku rie nevisuomet tin-
ka konsulatui, gi kai kurie uždaviniai yra specifiniai
tik konsulatui.

– Dar būtų vienas intymus klaiusimas. Kaip žiūri į šių

parei gų apsiėmimą šeima ir asmeniniai draugai, organi-
zacijos, kuriose dir bote, ir organizacijos, su kuriomis tu-
rėsite palaikyti tautinius santykius?

– Klausimas apima kelias sritis. Kaip minėjau,
šeima bei artimieji draugai yra nusiteikę teigiamai.
Visi pasikeitimai mumyse sukelia tam tikrus išgy-
venimus bei įtampą. Ir dabartinis konsulato persi-
tvarkymas mūsų visuomenėje yra įvairiai priimamas
bei išgyvenamas. Visi turime džiaugtis, kad šio
krašto vyriausybė ir toliau pripažįsta Lietuvos ge-
nerali nį konsulatą Chicagoje svarbiu bei reikalingu.
Ši įstaiga yra skirta tiems lietuviams, kurie tiki į lais-
vą ir ne priklausomą Lietuvą. Konsulatas stengsis vi-
siems  išlikti atviru ir nuosaikiu. Tik su nuoširdžia
visuomenės pagalba bei talka tą galėsime įvyk dyti.

Dėkojame generaliniam konsului Vaclovui Kleizai už
nuošir džius atsakymus ir linkime sėkmės darbuose Lietu-
vai ir išeivijos lietuviams.

– P. S.

Lietuvos konsulate po ketverių metų
„Draugas”, 1989 m. gruodžio 27 d.

Pokalbis su nauju Lietuvos generaliniu konsulu V. Kleiza

imti kaip gryną tiesą. Mūsų atsako-
mybė – sąmoningai, objek ty viai ver-
tinti išgirstą žodį, daryti ati tinkamas
išvadas ir nepasiduoti jausmingumo
intepretacijoms. Faktai ir gyvenamo-
jo momento procesai mums kalba aiš-
kiau už žodžius. Tuo pačiu niekam
nėra atimama laisvė tikėti ir girdėti tą,
ką norime girdėti.

– Ar nemanote, kad mūsų veiksniai tu-
rėtų drauge su Lietuvoje vykstančių sąjū-
džių veikėjais su sitikti bendroje konferen-
cijoje, suderinti veiklos būdus politinėje ir
kultūrinėje bei kitose srityse?

– Apie tai jau buvo  užsiminta ne
kartą mūsų visuomeniniuose pokal-
 biuose ir spaudoje. Pačiai idėjai pri-
tariu, tik esu abejingas jos įgyven di ni-
mo galimybėms. Patirtis rodo, kad tie
veiksniai bei institucijos, kurios siekia
veiklos suderinimo, tokius pasitari-
mus jau vykdo platesniu ar siauresniu
mastu. Kiek tai liečia pačią išeiviją, tai
pirmiau reikėtų atsakyti į klausimą:
Ar mes kada pajėgsime susirinkti į
bendrą konferenciją bent savo veiklai
suderinti?

– Užsiminėte apie Konsulato išlaikymo
rūpesčius. Bet juk turi me specialius fondus,
siekian čius milijonų, politinei veiklai fi-
nansuoti. Turime begales organizacijų. Tad
ar iš tų fondų, organizacijų nesulaukiate fi-
nansinės paramos? Juk Konsulatas priklauso
diplomatinei tarnybai, o drauge atlieka ir
naudingą politinį darbą.

– Karts nuo karto paskiri mūsų
vienetai bei asmenys prisideda kon k-
rečia finansine parama prie konsula-
to darbų. Bet tai išimtys, už ku rias esa-
me dėkingi. Vienintelis  fondas, kuris
parėmė konsulatą informacinės me-
džiagos paruošime, yra Lietuvos fon-
das.

– Na ir paskutinis Jūsų prašymas bei
linkėjimai išeivijos lietuviams?

– Paskutinių įvykių raidoje yra pa-
vojus pamesti kelią dėl takelio. Norė-
čiau matyti daugiau šalto protavimo,
galimų pasekmių, tinkamo apsvars-
tymo bei pramatymo, aiškes nio darbų
koordinavimo tiek savo tarpe tiek san-
tykiuose su tauta, ir didesnio pasiti-
kėjimo vieni kitais. Idėjų mums ne-
trūksta, tik per maža darbininkų joms
įgyvendinti. Kol Lietuva nėra laisva,o
ji dar nėra laisva, nors kai  kada pra-
dedame galvoti ir net elgtis lyg ji tokia
būtų, tol mes esame karo padėties sto-
vyje. Vienos ar kitos kovos laimėjimas
dar ne užtikrina karo pergalės. Kelias
į ją yra sunkus, pavojingas, vingiuotas
ir pilnas kliūčių. Nuo mūsų visų, pa-
 brėžiu, visų sugebėjimo juo tiksliau ke-
liauti priklausys lietuvių tautos atei-
tis. Tačiau Biliūno laimės žiburį jau ga-
lima matyti pro kylantį rytmečio rūką.

Vaclovas Kleiza R. Astrausko nuotr.



Aštuonias pergales iš tiek pat žaistų rungtynių
iškovoję Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) debiutantai „Juodkrantės” krepši-

ninkai tvirtai įsitvirtino turnyrinės lentelės viršū-
nėje ir nesiruošia jos niekam užleisti.

Be pralaimėjimų rungtyniaujan čios „Juodk-
rantės” komandos nesu stabdė nei ČLKL čempionai
– „Kuni gaikščių” ir „Radviliškio” krepšinin kai.

Spalio 12 d. Pasaulio lietuvių centro salėje Le-
monte ČLKL naujokai per vieną varžybų dieną spė-
jo sužais ti dvejas atsakingas varžybas ir abe jose juos
lydėjo sėkmė. Pirmame susitikime „Juodkrantė”, po
nepaprastai atkaklios kovos, minimalia persvara
57:56 nugalėjo trskart ČLKL čempio nus „Kuni-
gaikščių” krepšininkus, o antrose vakaro rungtynėse
per pa sku tinį ketvirtį palaužė ir ČLKL čempionų ti-
tulą ginančią „Radviliškio” komandą.

Pirmame susitikime nugalėtojams Povilas Rut-
kevičius pelnė 22 taškus, Liutauras Malžinskas – 15,
o antrose rungtynėse pasižymėjo P. Rutkevičius – 19
taškų, Mantas Ta mošauskis – 17, L. Malžinskas – 14.
„Ku nigaikščių” komandai dau giau siai 15 taškų pel-
nė Tomas Klimovas, 11 – Anthony Simmons, o „Rad-
viliš kio” gretose išsiskyrė Tomas Rekstys – 23 taškai,
Ernestas Stanulis ir An d rius Petkūnas – po 13.

Antrąją pergalę šiame čempio nate iškovojo

„Švyturio” krepšinin-
 kai, kurie įtikinamai,
rezultatu 81:45 sutriuš-
kino dar vieną ČLKL
debiutantę „Vilniaus”
komandą.

„Švyturio” koman-
doje rezulta ty viausiai
rungtyniavo Lukas Žeb-
raus kas – 19 taškų ir
Rimas Barškėtis – 17, o
„Vilniaus” komandoje
vienintelis komandos
legionierius Sam Robin -
son surinko dviženklį
taškų kraitį – 14.

Kaip ir „Juodkran-
tės” krepšinin kai, taškų
varžovams nedalina ir

„Atleto” komanda, kuri
trečiąją pergalę iš eilės,
rezultatu 70:47 iškovojo

rungtyniaudama su ČLKL naujoke „Karių” ko-
manda.

„Atletui” 18 taškų pelnė Ramū nas Žemaitis, 15
– Laurynas Inokai tis, o „Karių” gretose pasižymėjo
Ta das Stonkus – 16 taškų, Rytas Vyg mantas – 12.

Trečiąjį iš eilės pralaimėjimą pa tyrė ir Panevėžio
„Lietkabelio” krep šininkai. Šįkart jie rezultatu
64:80 pra laimėjo dvikovą patyrusiai „Litu a nicos” ko-
mandai. Pastarajai net 35 taškus pelnė (tritaškiai –
7/10) ko mandos legionierius Dee Purnell, 23 taškus
į savo komandos sąskaitą įne šė Šarūnas Skadas.
„Lietkabelio” komandoje rezultatyviausiai rung-
tyniavo Edvinas Činga – 14 taškų, Gvi das Drungilas
ir Rytis Rutkūnas – po 13.

Trečiąją iš eilės pergalę per septynerias žaistas
rungtynes iškovojo jaunieji „Prima-Lituanica” krep-
ši nin kai. Šįkart jie 85:76 nepasigailėjo ketvirtąją ne-
sėkmę patyrusios ir į paskutinę vietą nusiritusios
„Lieta vos” komandos.

Laimėtojams Eimantas Pleiris pelnė 26 taškus,
Mantas Augusti na vičius – 22. „Lietavai” beveik
pusę taš kų – 35 surinko Deividas Markevi čius, 19 –
Mantas Stankevičius. 

Septynios ČLKL varžybos bus sužaistos ir spa-
lio 25 d., šeštadienį. Nuo 12:50 val. p. p. rungtyniaus
„Ka riai” – „Lietkabelis”, 2 val. p. p. „Pri ma-Lituani-

ca” – „Vilnius”, 3:20 val.  p. p. „Juodkrantė” –
„Stumbras”, 16:30 val. „Prima-Lituanica” – „Litu anic-
a”, 5:50 val. p. p. „Juodkrantė” – „Atletas”, 7:10 val.
v. „Švyturys” – „Ku nigaikščiai”, 8:20 val. v. „Radvi -
liškis” – „Lietava”.

Mėgėjų čempionate 
be pralaimėjimų – „Arka”

Šešių komandų ČLKL mėgėjų čempionate spa-
lio 19 d., sekmadienį sužaistos trejos rungtynės. Kol
kas tik vienintelei „Arkos” komandai pa vyko išvengti
pralaimėjimų – ji lai mė jo visas trejas rungtynes.

Praėjusį sekmadienį „Arka” re zul tatu 82:51 nu-
galėjo PLC komandą, pirmąją pergalę iškovojusi
„Britė” 58:39 nugalėjo „Pelenus”, o „Aukš tai tija” pa-
skutiniame kėlinyje rezultatu 53:50 įveikė „Jaguaro”
krepšininkus. 

Spalio 26 d., sekmadienį rungtyniaus: 9 val. r.
PLC – „Jaguarai”, 10:10 val. r „Arka” – „Britė”, 11:20
val. r. „Pelenai” – „Aukštaitija”.
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ČLKL aikštelėje netrūksta įsimintinų momentų 

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai:

1. „Juodkrante” 8 0
2. „Prima-Lituanica” 3 4
3. „Lituanica” 3 1
4. „Atletas” 3 0
5. „Kunigaikščiai” 2 1
6. „Radviliškis” 2 1
7. „Švyturys” 2 1
8. „Vilnius” 1 3
9. „Stumbras” 0 3
10. „Lietkabelis” 0 3
11. „Kariai” 0 3
12. „Lietava” 0 4

ČLKL mėgėjų lygos turnyrinė lentelė:

1. „Aukštaitija” 3 2
2. „Arka” 3 0
3. „Jaguarai” 2 3
4. PLC 2 1
5. „Britė” 1 2

Iš Čikagos lietuvių futbo-
lininkų suburta „Litua-
nicos” („Liths”) futbolo

komanda, dalyvaujanti tarp-
tautiniame „Metropolitan”
futbolo lygos čempionate (vy-
resnių nei 30 metų am žiaus),
šiemet rimtai nusitaikė į šių
pirmenybių aukščiausius ap-
dova nojimus.

Likus dviems turams iki
čempio nato pabaigos „Liths”
komanda, iško vojusi 10 per-
galių, patyrusi 3 pralai mėji-
mus ir tiek pat kartų sužai-
dusi lygiosiomis, kol kas už-
ima antrąją turnyrinės len-
telės vietą. Nuo pirmaujan-
čios – „United Serbs” ko-
mandos lietuvius skiria vos
3 taškai.

Praėjusį šeštadienį, Pa-
saulio lie tuvių centre (PLC) Lemonte
rungtyniavę „Liths” futbolininkai iš-
kovojo rezultatyvią pergalę – 5:3, rung-
ty niau dami su ukrainiečių „Lions”
vie nuolike.

Paskutines dvejas rungtynes
„Liths” futbolininkai rungtyniaus su

9-asis tinklinio (ALTL) sezonas
pradėtas – naujokų pergalėmis

Šventišką sekmadienio popietę, spalio 19 d.,
Pasaulio lietuvių centro aikštėje prasidėjo
9-asis Amerikos lie tu vių tinklinio lygos se-

zonas. Susiti ko 6 šiame čempionate dalyvausian -
čios komandos – „Atlantic Express”, „Šiauliai”, „Pa-
nevėžys”, „Nemunas”, „Gubernija” ir „BG Team”.

Pirmojo rato rungtynėse sėkmė lydėjo
ALTL debiutantes „Nemuno” ir „BG Team” ko-
mandas. „Nemuno” tinklininkai po atkaklios
kovos, re zul tatu 2:1 (22:25, 25:17, 25:23) nuga-
 lėjo „Šiaulių” komandą, o „BG Team” 3:0 (25:22,
25:23, 25:14) įveikė ALTL senbuvę „Gubernijos”
komandą.

Dar dviejų ALTL senbuvių – „At lantic Ex-
press” ir „Panevėžio” ko man dų įnirtingoje tar-
pusavio dviko voje sėkmė lydėjo pirmuosius. Jie
nu galėjo panevėžiečius rezultatu 2:1 (20:25,
2523, 25:22) ir tuo pačiu iškovojo pirmuosius 3
taškus. 

II rato rungtynes ALTL komandos žais spa-
lio 26 d., sekmadienį. 4 val. p. p. rungtyniaus „Ne-
munas” – „Atlantic Express”, 6 val. v. „BG Team”
– „Panevėžys”, 7 val. v. „Šiau liai” – „Gubernija”.
Kviečiame tinklinio gerbėjus apsilankyti rung-
tynėse!

Prieš naujokus neatsilaikė ir ČLKL čempionai

„Lituanicos” futbolininkai nusitaikė į čempionus

FK „Republica Srbska” (spalio 25
d.) ir „Eagles” (lapkričio 1 d.) ko-
mando mis. Šios abi 5 val. p. p. pra-
sidė sian čias labai atsakingas rung-
tynes lietuviai nutarė žaisti ne
savo įprastoje „namų” aikštėje Le-
monte, o Oak Brook futbolo aikš-

tyne (1450 Forest Gate Rd.). Pa-
keisti futbolo aikštynus „Liths”
futbolininkai buvo priversti dėl
itin prastos PLC futbolo aikštės ko-
kybės, kuri rudenį žaidėjams tapo
nepakenčiama.

„Liths” futbolininkai artėja prie tikslo iškovoti pirmąją vietą tarptautinės futbolo lygos
čempionate
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Lietuva iR PasauLis

Ukrainiečiai ir rusai skirtingai vertina įvykius 

Vilnius (ELTA) – Nepaskelbus iš
anksto į Vilnių spalio 22 d. popietę į Vil-
nių atvyko pirmoji euro banknotų siun-
ta.

Dėl dviejų paslaptingų sunkveži-
mių ir jų palydos kuriam laikui buvo su-
stabdytas eismas judriose Vilniaus gat-
vėse. Transporto priemones lydėjo po-
licijos ir „Aro” pareigūnai, privačios
saugos tarnybos transportas, taip pat
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) sraigtasparnis. 

Kilus sumaiščiai centrinėse mies-
to gatvėse, jos priežastis paaiškino Po-
licijos departamentas, kad sunkveži-
miai susiję su valiutos keitimu Lietu-
voje. Vėliau šią informaciją patvirtino
Lietuvos bankas.

Anot išplatinto Lietuvos banko
pranešimo, gabenant banknotus buvo
būtina laikytis numatytų griežtų sau-

gumo procedūrų ir reikalavimų, įskai-
tant banknotų skraidinimą šviesiu pa-
ros metu, eismo ribojimus gabenant
juos į saugyklas ir kitas apsaugos prie-
mones. 

Pažymima, kad dėl saugumo apie
pinigų gabenimo laiką, maršrutą, ap-
saugos ir kitas detales visuomenė iš
anksto negali būti įspėta, o detalesnė in-
formacija teikiama tik banknotams pa-
siekus saugyklas. Kortežas nuvažiavo į
Žirmūnų mikrorajoną, kur yra Lietuvos
banko saugyklos.

Lietuvos bankas yra pasirašęs su-
tartį su Vokietijos centriniu banku dėl
visų nominalų eurų banknotų įsigijimo. 

Siekiant, kad įvedant eurą būtų pa-
tenkintas banknotų poreikis ir užtik-
rintos reikalingos atsargos, iš viso bus
atsigabenta 132 milijonai vienetų eurų
banknotų, jų svoris – 114 tonų. 

Maskva (ELTA) – Ukrainiečiai ir
rusai skirtingai vertina pastarųjų mė-
nesių įvykius Rytų Ukrainoje. Tai rodo
bendras tyrimas, kurį atliko Rusijos
„Levada” nuomonės tyrimo institutas
ir Ukrainos tarptautinis sociologijos
institutas.

Remiantis tyrimo duomenimis, 70
proc. ukrainiečių mano, kad Rusija ir
Ukraina tarpusavyje kariauja karą.
Rusijoje taip mano tik 26 proc. respon-
dentų. Į klausimą, ar Maskva remia pro-

rusiškas jėgas Rytų Ukrainoje, teigia-
mai atsakė 74 proc. ukrainiečių ir 50
proc. rusų.

63 proc. Ukrainos gyventojų kalti-
na Rusiją kraujo liejimu savo šalyje. 27
proc. taip nemano. Tuo tarpu net 75
proc. rusų įsitikinę, kad Maskva nega-
li būti kaltinama dėl tiek daug žuvu-
siųjų kaimyninėje šalyje. Tik 17 proc. ap-
klaustųjų pripažįsta, kad kaltė tenka ir
Rusijai. 

Į Lietuvą atgabenti pirmieji euro banknotai

Zaporožė, Ukraina (BNS) – Nuo
tada, kai viename Ukrainos pietryti-
niame mieste Oleksijui Baburinui pri-
klausanti Josifo Stalino statula buvo su-
sprogdinta, šis komunistas įstatymų lei-
dėjas buvo priverstas slapstytis už sun-
kių metalinių žaliuzių. Dabar jis sako,
kad visa jo partija yra puolama.

Apklausos rodo, kad komunistams
pirmąkart per pastaruosius 20 metų
gresia nepatekti į parlamentą. Tokiu at-
veju būtų simboliškai nukirstos šaknys
su Ukrainos sovietine praeitimi, šaliai
labiau gręžiantis į Vakarus ir vykstant
konfrontacijai su Rusija.

O. Baburinas siekia būti išrinktas
savo apygardoje Zaporožės mieste, is-
toriškai priklausančioje „raudonajam”
pietryčių regionui, kuriame komunis-
tai būdavo gana tvirtai palaikomi. Ta-
čiau dabar jis sako, jog galbūt bus pri-
verstas dirbti pogrindyje po rinkimų
spalio 26-ąją.

„Mūsų dienomis vyrauja antiko-
munistinės nuotaikos. Nacionalistų or-
gija pasiekusi viršūnę”, – sakė O. Ba-
burinas sėdėdamas savo kabinete, su-
pamas raudonų sovietinių vėliavų ir ap-
sikrovęs partijos laikraščiais, spaus-
dinamais ant pigaus popieriaus.

Veterinarijos tarnyba susidomėjo teisėsauga

Vilnius (lrt.lt) – Kai liepą Ignalinos
rajone esančiame kiaulių komplekse
„Idavang” buvo aptiktas afrikinio kiau-
lių maro židinys, paaiškėjo, kad jau
anksčiau buvo užkasta minėtu virusu
užkrėstų kiaulių, bet apie tai visuo-
menė neinformuota. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas ir dėl trukdymo parei-
gūnams tirti bylą. Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos (VMVT) at-
stovai tai vadina nesusipratimu.

Tiriant baudžiamąją bylą dėl to
kaip kiaulių maro užkratas pateko į Ig-
nalinos rajone veikiantį kiaulių komp-
leksą „Idavang”, tyrėjai gavo informa-
cijos, kad neva dar mėnesį iki šio atvejo
kiaulės gaišo ir kituose ūkiuose Igna-
linos rajone, bet apie tai niekam nebuvo
pranešta, o kritusios kiaulės nelegaliai
užkastos. 

Ištyrus atkastas kiaules paaiškėjo,
kad jos iš tiesų nugaišo nuo kiaulių
maro. Netrukus tyrėjai informuoti
apie dar vieną nelegaliai užkastų kiau-
lių atvejį, tačiau pasak pareigūnų, at-
kasti ir ištirti šias kiaules buvo truk-

doma.
„Informacija nebuvo pateikta pil-

nai, kaip priklauso, o tik telefoniniu
skambučiu, todėl gavosi nesusiprati-
mas. Vėliau, kai kreipėsi oficialiai – pa-
aiškino, kas bus daroma, kas bus ka-
sinėjama, paprašė užtikrinti dezin-
fekciją, tada nuvažiavo mūsų specia-
listas”, – tikina Utenos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkas Linas Tiškus.

Policijos pareigūnai sako, kad ši si-
tuacija buvo nuslėpta nuo visuomenės.
Utenos policija sako nematanti skir-
tumo, ar telefonu, ar kitokiu būdu
kreipiamasi pagalbos, ir įžvelgia ne-
mažai biurokratizmo. 

Norėdami išsiaiškinti ar tikrai
buvo trukdoma pareigūnams atlikti
tyrimą, teisėsaugos pareigūnai atliko
poėmius Nacionaliniame maisto ir ve-
terinarijos rizikos vertinimo institute.
Planuojama tirti darbuotojų kompiu-
terius. Kol kas įtarimai niekam nepa-
reikšti.

Maskva (Bernardinai.lt) – Rusijos
rublio kursas toliau krenta ir jau pa-
siekė istorijoje nebūtas žemumas.
Maskvos biržoje doleris kainavo net 41,5
rublio. Prieš savaitę dolerio vertė buvo
41 rublis. 

Rublis dolerio atžvilgiu krenta dėl
staigiai mažėjančių  naftos kainų. Bū-
tent naftos kaina nuo 85 dol. už barelį
spalio 23 d. vėl nukrito iki 84,82 dol.

Teigiama, kad dėl naftos kainų
mažėjimo Rusija tapo tokia pat silpna,
kaip gęstanti SSRS. 1980 m. vidury pra-
dėjusios kristi naftos kainos parklupdė
Sovietų Sąjungą, nors iki tol SSRS at-
rodė labai galinga: turėjo pramoninį

branduolį, puikius inžinierius ir moks-
lininkus. Pranešama, kad pagal kai
kuriuos esminius aspektus  – kapitalo
pasitraukimą, „smegenų nutekėjimą”
ir technologijų praradimą dabartinė
Rusija atrodo netgi blogiau nei gęs-
tanti SSRS.   

Žemos naftos kainos stumia Rusi-
ją į recesiją ir į politines rizikas, o Ru-
sijos, aštuntos pagal dydį pasaulio eko-
nomikos problemos gali turėti globalių
pasekmių, ypač kai kurioms Europos ir
Centrinės Azijos šalims.

Pagal amerikiečių energetikų prog-
nozes Rusija ekonomiškai neatsigaus
mažiausiai 25 metus.

Rublis beviltiškai pinga

Vilnius (lnk.lt) – Vilniaus savival-
dybės švietimo specialistai pradėjo ty-
rimą dėl dviejų mokyklų, kurių moks-
leiviai vyko į Rusijos sukarintas sto-
vyklas. Jeigu bus nustatyta mokyklų di-
rektorių kaltė, jiems gresia nuobaudos. 

„Mes esame darbdaviai mokyklų
vadovams. Bandysime įvertinti jų veiks-
mus. Bendrausime su moksleiviais ir tė-
vais, gal buvo kažkas žinoma, matysi-
me, kiek buvo slepiama kažkas”, – sakė
Vilniaus miesto savivaldybės Švieti-
mo, kultūros ir sporto departamento di-
rektorius Gintaras Petronis.

Pasak jo, savivaldybė mokytojų

bausti negali, nes tai – mokyklos di-
rektorių atsakomybė. Tačiau mokyklų
vadovams, įrodžius jų kaltę, gali grės-
ti drausminės nuobaudos. Situaciją
sunkina tai, kad viskas vyko atostogų
metu.

„Manau, kad kiekvienas žmogus
atostogų metu turi teisę vykti ten, kur
jam patinka. Tačiau jeigu jis vyksta kar-
tu su mokyklos moksleiviais, esmė iš
karto keičiasi”, – teigė G. Petronis.

Į sukarintas stovyklas Rusijoje va-
žiavo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
mokyklos ir Kačalovo gimnazijos moks-
leiviai.

Pradėtas tyrimas dėl moksleivių siuntimo į Rusiją

Ukraina atsisveikina su Lenino statulomis

Į Lietuvą atvežti  eurai. V. Kopūsto nuotr.

Sekmadienį Ukrainoje vyks parlamento rinkimai. EPA-ELTA nuotr.

   
      

   
     

     
  

    
      

       
       

    
     

      
    
      

    

    
    

     
  

   
     

    
    

        
     

    
     
  
   

   
  

Rublio vertė krinta. AP nuotr.



verslą – atidarei antikvariatą...
–Tai buvo apie 1992–uosius. Antano Smetonos gat-

vėje, pusrūsyje, kuriame paskutiniu laiku buvo įsi-
kūrusi ,,Respublikos” redakcija. Sąlygos nepavydė-
tinos. Nemaža nuoma, o lentynose – menki daiktai.
Na, ir pirkėjų stoka.

–Kiek prisimenu, kitas antikvariatas, ,,Vilniaus seno-
vė” jau buvo labiau strateginėje vietoje, netoli Šv. Onos baž-
nyčios?  

–Ateidavo tie patys kolekcininkai, užsieniečiai
retai ten pirkdavo.

–Ar išeivijos dailės kolekcijos pradžia gimė dir-
bant antikvariate? 

–Ko gero taip. Kažkas atnešė keletą Al-
fonso Dargio darbų – vieną nusipirkau sau.

–Kadaise rinkai ir liaudies meno skulptūrėlės.
Buvai pagautas mados bangos? 

–,,Užkabino” gerų ir tikrų skulptūrėlių
mistiniai veideliai. Prieš 15 metų dar galė-
davai jų įsigyti santykiu 1:10. Tą, vieną kurį
man labiausiai patikdavo, pasilikdavau sau,
gi kitas parduodavau ar išmainydavau.

–Sakoma, neįmanoma būti tuo pačiu metu ir
kolekcininku, ir verslininku, nes interesai susikerta...

–Lengva įsimylėti į parduodamą daiktą ir nutarti
ją pasilikti. Tačiau kartais aplinkybės priverčia
skirtis.

–Liūdna konstatuoti, tačiau sostineje beveik neliko nei
knygynų, nei antikvariatų. Per maža rinka? 

–Sutinku, rinka labai maža, o juolab dar egzis-
tuoja aibės visokiausių biurokratinių suvaržymų. 

Vilniečio akiratyje – išeivijos darbai

Vartydamas LNM išleistą katalogą, galvojau –
smagu kad vieno tėvo „vaikai” taip gausiai ir vaiz-
džiai pasklido po pasaulį... 

–Gediminai, stabtelkime prie Tavo naujausio „kūdikio”
– malonaus, gausiai iliustruoto 290 psl. katalogo, kuri iš-
leido LNM. Kaip gimė mintis tokią veikalą parengti?

–Esu senas šio muziejaus draugas. Pradžioje rin-
kau išeivijos dailę kiek stichiškai. Vėliau – gana kryp-
tingai ir energingai. Daug dirbau tiek ieškodamas in-
formacijos apie kūrinius, tiek ir įsigydamas pačių iš-
eivijos dailininkų darbus. Su katalogo sudarytoja Jo-
lanta Bernotaityte daug diskutavome koks katalogas
turi išvysti dienos šviesą. 

–Tavo rinkinyje yra 200 darbų, sukurtų įvairiose pa-
saulio šalyse – ar visi pateko į katalogą?

–Ne, kai kurie nebuvo įtraukti. Apie 50 darbų ne-
pateko. O išeivijos dailę aš teberenku. 

–Akį traukia Tavo išeivių klasikų darbai – Adomo Gal-
diko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Viktoro Vizgirdos, tačiau
dar smagiau leidinio puslapiuose maty-
ti nepelnytai pamirštus dailininkus –
Antano Kairį, Juzę Katiliūtę, Eleną Ke-
palaitę, Vytautą Raulinaitį, Vytautą Re-
meiką... 

–Man taipogi patinka Elena Ke-
palaitė. Žaviuosi Vytauto Remeikos
marinistinės tematikos kūriniais.
Prisipažinsiu, dauguma darbų at-
keliavo iš Vakarų. Lietuvoje pavyko
tik vieną kitą įsigyti.

–Skulptūros ir keramikos Tavo rin-
kinyje nedaug. Tiesa, turi nuostabią (ir
meniniu požiūriu – itin stiprią) čikagie-
čio Aleksandro Marčiulionio 1969 m.
skulptūrą ,,Vėjas”, tačiau kažkodėl jo
žmonos Eleonoros keramikos darbai ne-
patraukė Tavo dėmesio?

–Čia svarbu prisiminti pagrin-
dinę rakštį – transportavimo prob-
lemą. Pradžioje turėjau porą Eleo-
noros darbų, tačiau buvau kvailas ir

pardaviau. Vėliau neberadau. 

–O kaip su gobelenais ar vitražais? Mačiau rinkinyje
tik puikią Viktoro Petravičiaus stiklo mozaiką ,,Šokėja”, pri-
klausiusią čikagiečiui dr. Jonui Valaičiui ir parduotą Lietuvių
Fondo labdaros aukcione...

–Prisipažinsiu, mūsų namuose nėra atitinkamos
erdvės. 

–Ne paslaptis, kad Lietuvoje yra keli rimti kolekcininkai
– pramonininkai, advokatai, renkantys lietuvišką dailę, ta-
čiau pats esi bene vienintelis, kuris sistemingai domiesi iš-
eivijos darbais? 

–Mano žiniomis Lietuvoje rimtai meną renka
bent 20 kolekcininkų – šiuolaikinį, modernų, soc-
realizmą, prieškarinę, senąją klasiką, sakralinį bei
liaudies meną. Išeivija čia užima reikšmingą vietą.
Labai gaila, kad mažai beliko ir pas jus jau gerų dar-
bų. Praeityje Lietuvą pasiekė didelės Elenos Urbai-
tytės, Prano Lapės, Kazimiero Žoromskio dovanotos
darbų kolekcijos. Ne paslaptis, jog dalis išeivių dar-
bų, deja, buvo pradanginta. Visokių istorijų esu gir-
dėjęs ir net pats patyręs. Štai vieną  Viktoro Vizgir-
dos drobę man vienas lenkas iš šiukšlyno išgelbėjo.

Per pasaulį keliauja ...menas
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koLekcininkams ... iR ne tik!

Vilnietis kolekcininkas – su išeivišku genu

Gediminas Petraitis yra žinomas lituanisti-
kos – knygų, senosios grafikos, tradicinės liaudies
skulptūros ir XIX – XX amžiaus meno kūrinių ko-
lekcininkas. Gimė jis 1956 metais Jurbarko rajo-
ne Gudelių kaime. 1967 – 1974 metais mokėsi Gir-
džių vidurinėje mokykloje. Vyresnėse klasėse su-

sidomėjo tarpukario knygomis ir periodine spau-
da, rinko senas monetas, pašto ženklus. 1975 –
1980 metais studijuodamas ekonomiką Vilniaus
universitete pradėjo domėtis liaudies skulptūra,
vėliau dirbdamas ekonomistu laisvalaikiu rinko
įvairią lituanistinę medžiagą. Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, 1992 metais įsteigė vieną iš pir-
mųjų Lietuvoje privačių antikvariatų, pradėjo
rinkti išeivijos dailę.

Gedimino Petraičio išeivijos dailės rinkinys ap-
ima 200 kūrinių, daugiausia tapybos ir grafikos.
Rinkinio pagrindą sudaro dar tarpukaryje pa-
garsėjusių Lietuvos menininkų, taip pat Freibur-
go Dailės ir amatų mokyklos auklėtinių darbai su-
kurti 1945 – 1990 metais. Rinkinys gerai atspindi
pagrindinius lietuvių profesionaliosios dailės po-
sūkius išeivijoje, mažiau žinomų dailininkų kūry-
ba praturtina bendrą išeivijos dailės panoramą.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Kolekcionavimas ir siekis turėti nuo-
savų daiktų yra ir būtina, ir įsivaiz-
duojama mūsų pasaulio dimensija”.  

Prancūzų filosofas, sociologas Jean Baudrillard

Mūsų keliai su Gediminu Petraičiu suėjo la-
bai seniai – šaltą 1984-ųjų žiemą. Susipa-
žinome pas bendro likimo kolekcininką

tuometinėje Garelio gatvėje Vilniaus senamiestyje.
Jau tada supratau, kad turiu reikalų su išprususiu
rinkėju – jo žinių bagažas darė įspūdį.

Kai gavau Lietuvos Nacionalinio muziejaus
(LNM) šių metų vasarą išleistą, ilgai lauktą katalogą
Gedimino Petraičio išeivijos dailės rinkinys (serijo-
je Muziejus ir kolekcininkas) supratau, koks neį-
kainojamas jo indėlis į mūsų dailėtyros raidą. Tie-
sa, tai ne pirmas kolekcininko „išėjimas į viešumą”
– toje pačioje LNM serijoje 2012 m. pasirodė kata-
logas Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulp-
tūros rinkinys. 

Aistringą kolekcininką prašnekinti nėra taip
lengva – žodžius Gediminas taria taupiai.

Pirmoji meilė – medinės skulptūrėlės

Medžio dirbiniai turi gilias tradicijas. Labiau-
siai pagarsėjo dievdirbiai – šventųjų, koplytelių, kry-
žių meistrai...

– Atstačius Lietuvos nepriklausomybę, Tu, Gediminai,
buvai vienas pirmųjų, kuris Vilniuje pradėjai nebūdingą

Adolfas Valeška. Mergaitė su gulbe

Antanas Kairys. Žydų centras Rego Parke Niujorke
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Menas nebėra pririštas prie konk-
rečios vietos – jis yra laisvas erdvėje ir
keliauja per pasaulį ten, kur jam pa-
tinka...

–Gediminai, kas patenka į išeivijos dai-
lininko kategoriją? Štai Jono Šileikos pei-
zažas, tapytas Lietuvoje 1929 metais, po
ilgesnės viešnagės užjūryje dailininkui su-
grįžus į tėvynę. Čikagoje Šileika baigė
meno mokslus, tobulino profesinius įgūdžius.
Ar tai išeivijos dailininko darbas?

–Išeivijos dailininkus apibrėžčiau
gan griežtai:1945 – 1990 metai. Tai tie
dailininkai, kurie jėga buvo priversti
palikti savo tėvynę. Šiuolaikinių dai-
lininkų, ieškančių geresnio uždarbio,
šlovės ar didesnės kūrybinės laisvės
prie išeivių nepriskiriu, kaip ir tų, ko-
kie prieš karą viešėjo (kad ir tą patį
Joną Šileiką) ar mokėsi JAV kelis mė-
nesius ar metus. Išimtį darau Mikui Ši-
leikiui, Jonui Rimšai bei Pranui Dom-
šaičiui.

–O kaip su litvakais, kurie kūrė Pran-
cūzijoje, JAV, Pietų Amerikoje?

–Juos priskirčiau prie litvakų.
Tai atskira tema. 

(Šiek tiek nustebino mane toks ko-
lekcininko požiūris. Juk svarų  l'Éco-
le de Paris branduolį sudarė ne vieti-
niai prancūzai, o litvakai. Ne veltui dai-
lėtyrininkas  Antanas Andrijauskas
šią mokyklą baigusius kūrėjus vadina
neeiliniais l’École juive – „žydų mo-
kyklos” – atstovais, kurie paliko gilų
pėdsaką visoje XX a. dailės istorijoje. 

Palikime žydus nuošalyje, tačiau
kyla klausimas – kodėl mano pašne-
kovas renka, pavyzdžiui, Onos Do-
kalskaitės–Paškevičienės darbus? Ji
visą savo jaunystę iki 1942–ųjų gyveno
Minske, kol pasitraukė į JAV, kur ir
mirė 2007 m. Juk Ona Paškevičienė –
ne lietuvė, o baltarusė, ir talentu, net
kartu su Pranu Domšaičiu, tikrai nu-
sileidžia pasaulyje pagarsėjusiems lit-
vakams tapytojams bei skulptoriams...)

Ar laikas dėti tašką?

Turbūt nekyla abejonių, kad išei-
vijos kultūros paveldą reikia saugoti ir
puoselėti kaip tautos tęstinumo ženk-
lą – tai sekmingai asmeninėmis lėšo-
mis vykdo kolekcininkas Gediminas
Petraitis.

–Bevartant katalogą matyti, kad toli
gražu dar ne visi išeivijos dailininkai at-
stovaujami Tavo rinkinyje. Ar yra tokių, ku-
rių darbus itin noriai prisiglaustum?

Vytautas Ignas. Moters portretas

–Iš tų, kurie man patinka ir ku-
riuos laikau tikrais menininkais
mano rinkinyje, deja, nėra Kazio Var-
nelio ir Prano Mončio darbų.  

–O kalbant apie mėgstamiausius,
kuris dailininkas ar dailininkė labiausiai prie
širdies?

–Mėgstu, kaip nekeista, abstrak-
tinius išeivių darbus: Prano Lapės,
Juozo Bagdono, Elenos Urbaitytės,
Henriko Šalkausko, Kazimiero Žo-
romskio. Daug kas, kaip Viktoras
Vizgirda kadaise rašė, tapė nostal-
giškus Lietuvos kraštovaizdžius, ta-
čiau tai, mano akimis – ne menas.
Man pavyko daug sužinoti apie išei-
vijos dailę beskaitant senus ,,Aidų”
žurnalo komplektus. Nerinkau An-
tano Rukštelės, gi dėl Česlovo Janušo
kūrinių negaliu apsispręsti. Kai ku-
riuos autorius be reikalo įtraukiau į
savo katalogą. Regina Matuzonyte-
Ingelevičiene nusivylau po didelės
parodos Lietuvos dailės muziejuje.
Jos darbai vienodi ir nuobodūs. Nu-
sivylęs esu ir vėlyvesne Adomo Var-
no kūryba. 

–Ar pasitaikė kada nors pageidauja-
mų, bet neįkandamų darbų?

–Dėl  man per didelių kainų ne
kartą teko atsisakyti patinkančių kū-
rinių. Neįpirkau poros Prano Dom-
šaičio darbų, tačiau per metus rinkoje
pasirodo apie 20 jo kūrinių. Už pri-
imtiną kainą nusipirkau du man pa-
tinkančius darbus (pašnekovas di-
džiuodamasis pabrėžė „ne gėlės” – R.
M. L.). Jono Rimšos kūriniai dabar
brangūs, o ir retai sutinkami. Man už-
tenka kiek turiu. Vytauto Kašubos
metalas man pasirodė per brangus.
Gerus išeivijos darbus su malonu-
mu nupirkčiau, juk tai rinkinio pa-
pildymas. Yra ir tam tikri sentimen-
tai išeivijai – mano senelis Antanas
Petraitis dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą Pennsylvanijoje anglį kasė.

–Pasvajokime – jeigu kas Tau pasiū -
lytų už šį rinkinį didelę pinigų krūvą ir sa-
kytų: Gediminai, parduok išeivius, rink ką
kitką. Kas tai būtų?

–Mane domina tik daiktai, knygos
ar menas susiję su Lietuva. Net turė-
damas krūvą pinigų, aš vis tiek lik-
čiau panašiame pasirinkimo  rate.
Tai, ką aš kažkiek žinau ir pažįstu yra
mano gimtinė. Nesu kosmopolitas.
Man patinka litvakų dailė, turiu jų
darbų, tačiau ir jie man turi būti su-
siję su Lietuva. Ne tik Lietuvoje gimę,
bet ir mokslus ėję ar dalyvavę paro-
dose. Tokį mano nustatytą kriterijų
atitinka tik du – tai Maksas Bandas ir
Arbit Blatas. 

–Na, ir pabaigai, kiek jautresnis klau-

simas – Tavo rinkinių likimas? Sūnus irgi ko-
lekcininkas – ar jis periims estafetę?

–Taip, mano sūnus Algirdas irgi
kolekcininkas. Jam patinka išeivijos
dailė. Kartu norime įkurti meno fondą,
saugantį mūsų kultūros paveldą. Šiam
projektui pritaria ir mano žmona, is-
torijos mokytoja Gražina.

– Tarp originalų būna ir kopijų
Klastojimas, deja, gyvas iki šiol ir –

yra įsibrovęs į išeivijos paveldą. Rusi-
joje, o taip pat Lietuvoje padirbinėjami
lietuvių dailininkų kūriniai, tarp jų –
Paryžiuje  gyvenusio Kasiulio...

–Vytautas Kasiulis – bene žinomiausias
išeivijos dailininkas. Ar asmeniškai buvai
kada nors su juo susitikęs? Kaip Tu vertini
jo darbus, kuriuos dabar ,,madinga” pa-
dirbinėti?

–Teko susipažinti tik su Brone Ka-

siuliene. Buvau pas ją Paryžiuje gal
porą sykių 2005 – 2009 metų laikotar-
pyje. Paliko simpatiškos, dalykinės
moters įvaizdį. Matėsi stiprus cha-
rakteris, mėgo pasigirti savo darbais
gėlių tema, kurie, anot jos, buvo pana-
šus į vyro. Bronė Kasiulienė labai
aukštino savo vyro kūrybą. Kartą ji
man pasakojo tokią istoriją: „Reikėjo
rėmų. Nueinu į blusų turgų. Pamačiau
Galdiko darbą su gražiais rėmais. Klau-
siu, kiek tie rėmai kainuoja – parda-
vėjas įvardija sumą frankais. Paskui
teiraujuosi, o kiek pats darbelis? Par-
davėjas numojo ranka ir pasakė, kad tai
priedas prie rėmų...” 

Mano rinkinyje yra trys Kasiulio
darbai, nors kadaise jų turėjau gal 20.
Visi buvo pirkti užsienio varžytinėse,
porą išmainiau Lietuvoje. Man labiau
patiko jo ankstyvoji Paryžiaus laiko-
tarpio kūryba, o ne tas jo vėlesnis
margumas. Kasiulis kaip dailininkas

buvo labai produktyvus. Jis ypač pri-
kūrė daug litografijų. Gal tai atspindi
jo verslingumo gyslelę? Mano many-
mu, Kasiulis ne tas dailininkas, kad ap-
simokėtų klastoti jo darbus. Esu matęs
gal porą gan primityvokų jo kūrybos
padirbimų. Nesunku juos atskirti. Iš iš-
eivijos dailės dar esu matęs porą gan
grubių Vizgirdos kopijų.

Nors ir išleidęs savo rinkinio ka-
talogą, Gediminas Petraitis toliau ren-
ka išeivijos dailininkų kūrybą. Azartas,
užsispyrimas, malonumas, pažinimo
džiaugsmas – ko gero, tai tik dalis
emocijų, kurias su kaupu patiria ko-
lekcininkai. Bet tuo pačiu jie tarsi tos
bitelės nenuilstamai ieško, neša ir sta-
to mūsų tautos geriausiojo paveldo
bokštą. Sėkmės tolimesniuose dar-
buose!                                                                                                

Vladas Vijeikis. Paryžiaus stogai

Vytautas Kašuba. Iš aktų studijos

Povilas Puzinas. Laiveliai su burėmis

Aleksandras Marčiulionis. Vėjas
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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

CHIROPRAKTIKA

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 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins laikraščio gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

dr. YeLenA PoTeKhin, d.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

Tinley Park, IL 60477
Tel. (708) 532-0000

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas



� Sąžininga moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali prižiūrė-
ti 2 žmones, skaniai gamina valgyti, gali
išleisti atostogų, turi dokumentus, geros
rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali 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 darbo
su grįžimu namo. Gali pakeisti savaitga-
liais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168. 

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-709-5990.  
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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® 

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiŪLo dArBĄ

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

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

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turė-

tų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!

Perku gintarą ir dirbi-
nius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

4 raidės:
AMEN – IEVA – ŠEŠI – ŪDRA.

5 raidės:
ROMAS – ROVER – RŪŠIS – SODAS.

6 raidės:
AIRIAI – ĖJŪNAS – GANDAI – IKSIJA – ĮŽANGA – LEMTIS – NELY-
GU – SNOBAI.

7 raidės:
ABIŠALĖ – AKORDAS – APSIUVA – AVILIAI – IŠTISAI – KADAISE –
KAPINĖS – KAROSAI – KASDIEN – KATORGA – KLOSTĖS – LAN-
DYNĖ – LENKMUO – LESYKLA – MATILDA – MEDŽIAI – NEJAUGI
– NUOVOKA – OKSIDAI – PAGALBA – PIRĖNAI – RENAULT – RUBI-
NAS – SPALIAI – SPARNAI – SUSKIAI – ŠUNĖKAS – TAKTIKĖ –
TYRĖJAI – TROLIAI – URANIJA – VALGIAI.

9 raidės:
ATSPIRTIS – DEMOKRATĖ – DŽIŪVĖSIS – ĮSKILIMAS – NAŠLAI-
TIS – SMALIŽIUS – SPAGEČIAI – SVILĖSIAI.

Surašymas nr. 37
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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j u R g i s  s u g i n ta s  i R  j o  D i e n o R a š Č i a i

Jauno lietuvio odisėja iš Vo kie tijos į Ameriką – 7

Spaudai parengė Rimas Černius

Lapkričio mėn. – Vėlinės, ir taip susilaukiame ketvirtosios žiemos ir ke-
turių metų, per kuriuos visą laiką tik laukiame – ar karo, ar emigracijos... Vis
taip rodosi, kad jau kitą me tą – tikrai jau... Taip ir šiais metais atrodo, kad tai
paskutinė žiema.

Mūsų įstaiga gavo Jeep-ą, ir nėra kam važiuoti. Todėl atkėlė mane ku riam
laikui į Ranch str. kad galėčiau pavažinėt. Tokiu būdu išmokau kaip reikiant
važiuoti Jeep-u. Geriausia praktika buvo kelionė iš Miuncheno į Ambertą ir
atgal per Augsburgą. Pa sisekė nuvažiuoti nepaprastai greitai – per 5 valandas!
Tai tokiam šoferiui kaip man tai jau rekordas. Tik grįžtant naktį kiek pavar-
gau, nes važiavome nuo 11 val. nakties iki 5 val. ryto, per visą naktį. Gerai, kad
auto strada. Dėl tos mašinos taip porą sa vaičių dirbau Raudonojo Kryžiaus pa-
talpose. Čia darbas pradedamas tik 9 val. ir baigiamas pusę keturių. Ir nepa-
junti, kaip praeina. Bet atmosfe ra nekokia. Siuntinėja tai ten, tai šen, ir tas šo-
feravimas, o aš judėjimo tai syklėse neperstiprus.   

Šią žiemą turiu labai bjaurų, vis nesibaigiantį kosulį, kurį įgavau savo ke-
lionėje su Jeep-u į Ambergą.  

Gruodžio mėn. – Emigracija į U.S.A. – Nors jau gana daug kas ir turi jau gavę
darbo ir buto garantijas, bet turi laukti, kol Frankfurto koordinatorius suteiks
joms „European case number” (Europietiškos bylos numerį – red. past.). Nors
garantijos kitų sudarytos dar rugpiūčio mėnesį, bet to numerio kaip nėr, taip
nėr. Ką begalvoti mums, kurie spalio mėnesį tik atidavėme jas siuntimui at-
gal!

Bet vėl grįžęs į įstaigą Pasinge pasitinku IRRC (International Re view of Red
Cross a.k.a. Internatio nal Committee of Red Cross –  Rau donojo Kryžiaus tarp-
tautinis komi tetas red. past.) sekreto rę. Mum yra nu meris!!! Pasirodo, dar net
lapkričio mėnesį atėjęs... La bai nu stebome. Ir tikrai – tą pačią dieną pasitik-
riname „Funk Caserne”. Tik rai nėra jokios klaidos – mums yra!  Visi labai nus-
tebę, ir mes patys taip pat. Iš visų miuncheniškių priimtų, tai tik mes ir dar
tokia Ausejienė su vaiku.  

Ateina šaukimas į Luitpolo Ca sernę bylos užvedimui į U.S.A. Ten reikia
užpildyti formą, duoti piršto nuo spaudas. Dar ir mediciniškas apžiūrėjimas
sukčiaus lenko daktaro. Pagaliau per savaitę maždaug susitvarkome, ir jau mūsų
dokumentai perduodami į Funk Casernę selektoriams, kurie peržiūrės. 

Kalėdos – vargšai partizanai Lie tuvoje visai baigiasi. Vis nuolat pa siekia
mus žinios apie jų beveik be viltiškas kovas.  

Atrodo – mūsų paskutinės Kalė dos. Kadangi ruošiamės išvažiuoti, tai ir
rūbus skubiname pasisiūti.  

Taigi praleidom ramiai, gera nuotaika, neblogas Kalėdas. Turėjo me net
per daug pyragų, gėrimo, vyno ir visko ko tik reikia. 

Jau penki metai, kaip sėdime Vo kietijoje ir kažko laukiame. Pereis geriausio
amžiaus metai, ir vis nežinome, kas iš mūsų bus. Esame kaž kokie pakeleiviai.
Nuolat mus per sekioja karo – atseit ir sovietų baimė. Lieka emigracija. Išskyrus
į U.S.A., kitur su tėvu pakliūti nėra šansų.

1949
Sausio 3 d. – Gavome šaukimą registruotis Funk-Casernėje. Ne lauk-

 tai greitai! Užsiregistruo jame. Pasi rodo, viskas gali labai greitai pa-
ju dėti. Sausio 10 d. yra jau ir transpor tas. O mūsų dar viską rei-
kia tvar kytis – ir siuvėjai, ir valyklos ir daiktus susidėti, bei
dviratį ir kitus daiktus parduoti. 

Sausio 4 d. – Ateiname į ligoninę. Ims
kraują, šlapumą, X-ray, skiepus ir t. t. Ati-
duodame kraują, šla pumą. Su tėvu gerai
išėjo. Atlie ka me X-ray ir skiepus. Už dvie-
jų dienų bus rezultatai. Biškį kažko neramu.  

Sausio 6 d. – Ateiname rezultatų. Dar ne-
viskas surašyta, bet su mano plaučių nuotrau-
ka kas netvar koje. Reikės daryti didelę. Nemalo-
nu, nes ant didelės jau viskas labai aiškiai bus ma-
tyti.  Bet ką padarysi. Lieku vakare ir padaro didelę...

Sausio 10 d. – Pasirodo ant di džiosios nuotraukos
esama kažkokio neaiškaus šešėlio! Taigi dalykas ima vel-
tis... Liepiama ateiti padaryti krau jo nusėdimo tyrimą – kad
iš blaš kius visus įtarimus. Man tie visi tyrimai jau pradeda
nebepatikti. Vis ką nors gali rasti.

Sausio 11 d. –  Kraujo nusėdimo rezultatai blogi! Visai kren-
ta ūpas. Bet tai gali būti skiepų rezultatai. Be to esu ir persišaldęs...
Amerikiečių gydytojas mane atideda 8 dienom naujam kraujo nu-
sėdimo tyrimui... Vot tai ir pyragai. Viskas visai ve liasi.  

Įgriso man ta gerklė. Nutariame pasirodyti specialistui ir duoti pjauti lauk
glandus. Taip ir eina ši ne ma loni savaitė...

Dėžę jau turime, ir jau esame apsitvarkę. Tuo transportu (sausio 17 d.) bū-
tumėm galėję važiuoti. Bet kaž ko pradedu nebetikėti apie U.S.A....     

Einu pas daktarą. Jis pataria imti špricus. Taip lauksime tre čia dienio. Kaž-
ko bijau, kad kraujo nusė dimas vis tik visai bus blogas ir gana.  

Einu pas gydytoją. Jis man kas antrą dieną duoda špricus su vitaminu C

ir kalciu.  

Sausio 20 d. – Duodu vėl kraują ir einu skiepytis. Kaip teko šiaip nu girsti
– nusėdimas šįkart žymiai ge resnis... Byla perduodama U.S. konsului galuti-
niam sprendimui. Lau kia me.

Sausio 24 d. – Vis dar nekviečia pas konsulą. Įgriso tas laukimas. Tegu kvie-
čia ir pasako – taip ar ne. Šiaip toks  kvailas jausmas, vis nežinai kaip orien-
tuotis. Deja, mes jau pen ki metai taip gyvename... Prade du galvoti apie Aust-
raliją ar gal Argentiną.

Sausio 25 d. – Pasirodo – we are very sorry, but we have no idea where
your papers could be... (Mes labai at si prašome, bet visiškai nežinom, kur ga-
lėtų būti jūsų dokumentai... – red. past.). Štai tau! Vis man tokios istorijos! Klau-
siu ar šiaip viskas tvarkoj – taip – viskas tvarkoj atrodo – bet taip ir nežinau.

Sausio 26 d. – Iš tikrųjų – taip mano byla kažkur ir užsimetė. Staiga pa-
šaukia vėl. Pasirodo dokumentai atsirado. Viskas tvarkoj!!!  Pagaliau. Netru-
kus ir tuoj pašaukia ir duodu priesaiką. Tuo ir viskas baigta.  Pagaliau tu rime
abu vizas!! Paga liau, pagaliau, pagaliau – „Stars and Stripes – USA”. Na tai pa-
galiau ramus jausmas. Da bar reik baigti tvarkytis. Nuvykstu pas doc. dr. Kres-
nerį. Pagaliau sutinka daryti operaciją.

Sausio 31 d. – Nuvykstu į ligoninę. Bet tą dieną taip ir nepriėjau...  
Pagaliau kitą dieną. Bet nesitikėjau vis tik, kad taip bjauru būtų. Ypač tas

marinimas ir tomis adatomis ba dymas... Nenorėčiau antrą kartą. Na pagaliau...
Pati operacija neskaudėjo.  

Taip ir praleidžiu tą savaitę ligoninėj.  

Vasario 11 d. – Pagaliau išeinu iš ligoninės. Tuoj teiraujuos, kada transportas.
Pasirodo jau 17-tą. Tru putį greitokai.  

Vasario 15 d. – Sužinome, kad vis tik atidėtas transportas iki 21-os dienos.
Visai jau gerai. Dabar galėsiu visai ramiai susidėti daiktus ir at švęsti 16 vasa-
rio. Tėvas darė ataskaitominį pranešimą Sąjungoje, atiduodamas pareigas.  

Vasario 16 d. – Atšvenčiau dar 16-tą vasario, kurio minėjimas bus 20-tą va-
sario Miuncheno Rathause. 

Vasario 17 d. – Pagaliau susitvarkau savo smulkius reikalus ir galiu baig-
ti ruoštis su bagažu. Tik dėžė kiek per didelė, tiesiog

nežino me nei ką į ją dėti.  

Vasario 19 d. – Pagaliau priduodu dėžę. Vis
bijau, kad gali būti per sunki, kad nelieptų atgal

vežtis, nes didelė. Taip per naktį supakavęs, pa-
 galiau išvežu ir priduodu – vadina si, viskas

tvarkoj. Mes esame są ra šuose, ir pirmadie-
nį vakare apleisi me Miun cheną.  

Vasario 21 d. – Pagaliau visai viską
susitvarkome, pavalgome pas ku tinius

pietus pas Ilsę... atsisveikiname su
sene Lehrenkraus, „Profeso riu mi”

Baumchen, Josephine Kam me rer.
Pamiršau užbėgti pas daktarą

Wiedmaną.  
Taigi po pietų ir išjudė-

jome. Frankfurte eilės žmo-
nių, visi su nu meriais,

kiekvienas laukia savo ei-
lės. Pagaliau po visokių laksty-

mų sėda me betemstant į sunkvežimį,
ir nu veža į stotį. Rufinas kartu.  

Pagaliau paskui praleidžia ir žmo nes, at-
ėjusius mūsų išlydėti. Pas laugus ir simpatiškas Ba-

lionis, Vait kus, „ciocia” Vanda su vaikais Vytu ku ir Hene
(Henrieta).

Pagaliau per sandėlio protekciją gauname atskirą „kupė”, kur ga-
lime abu išsitiesti patogiai. Taip apie 9-tą valandą pajuda traukinys.

Vasario 22 d. – Traukinys, pa si rodo, greitasis – tad važiuoti malonu. Taip
pralekiame pro Augsburgą, Stut gartą, Hanoverį ir pagaliau Bre meną, kur 20
km už miesto sustojame Bremen-Vegesack, Interzonal Staging Center, Camp
Grohn. Čia puola tik rinti rankinius čemodanus ir atima maistą – net ir kon-
servus! Mus visai į nusiminimą įvarė! Bet laimingai – atėmė tik nuo viršaus
kelias dėžutes.  

Mus nakvynės nuvarė į bjaurią pastogę, be šviesos ir langų ir nekūrena-
mą.  Įspūdis iš viso nekoks. Tamsu, šalta, nei kur daiktus pasidėti...

Bus daugiau

Tęsinys. Pradžia spalio 11 d. laidoje
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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 

D R a u g o
F o n D a s

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

Visiems aukotojams ir rėmėjams DF nuoširdžiai dėkoja 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

Su 200 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė, iš

viso 8,150 dol., Westchester, IL
Aušra Babickienė, iš viso 800

dol., Richmond Heights, OH

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strašiai, garbės

nariai, iš viso  3,300 dol., Ann Arbor,
MI

Dalia Garūnaitė-Sadauskienė,
garbės narė, iš viso 2,600 dol.,
Wheaton, IL

Dr. Juozas ir dr. Elona Vaišniai,
garbės nariai, iš viso 1,670 dol.,
North Haven, CT

LB Brighton Pk. apylinkė, gar-
bės nariai, iš viso 1,550 dol., Chicago,
IL

Tomas Mikuckis, garbės narys,
iš viso 1,425 dol., Boston, MA

Algirdas ir Amanda Mulioliai, iš
viso 760 dol., Euclid, OH

Salomėja Daulienė, iš viso 700
dol., Chicago, IL

Ona Keraminienė, iš viso 200
dol., Rockford, IL

Su 50-40 dolerių:
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso  2,850 dol., Gurnee,
IL

Algimantas ir Teresė Gečiai,
garbės nariai, iš viso 2,350 dol.
Huntington Valley, PA 

Zenonas ir Stasė Obeleniai, gar-
bės nariai, iš viso 1,250 dol., Novelty,
OH

Stasė Daugelienė, garbės narė,
iš viso 1,100 dol., Bedford, NH

Ričardas ir Jolita Klementa -
vičiai, iš viso 570 dol., Gulf  Breeze,
FL

Rita Dubickaitė-Moore, iš viso 40
dol., Gulfport, FL

Su 25-20 dolerių;
Irena Vilkienė, garbės narė, iš

viso 2,670  dol., Valencia, CA
Ramunė Kubiliutė, iš viso 955

dol., Evanston, IL

Pamąstymai artėjant Vėlinėms

Netrukus lankysime kapines. Stabtelsime prie kauburėlio, pažvelg sime į
paminklą. Čia palaidotas pa žįs tamas dar jaunas žmogus, o čia ilsi si se-
neliai ir tėvai. Ir paminklai traukia dėmesį – vieni už kitus prabanges-

ni, didesni. Pagalvoji – kam sta tomi paminklai: mirusiems ar gyviems? Iš tik-
rųjų mirusiajam ne reikia didžiulių akmens luitų. Svar bu nepamiršti pasimelsti
už  išėjusiuo sius pas Viešpatį – ne tik  artimuosius, bet ir tuos, kurių kapai pa-
 miršti. 

Vėlinių dieną ne tik uždekime žvakutę ant artimųjų kapų, bet ir simboliš-
kai pagerbkime juos įrašydami jų vardus į Draugo fondą. Aukos ir įnašai iške-
liavusiųjų atminimui pa dės leisti „Draugą”, kuris palaiko mūsų dvasią ir pa-
stangas išlikti lietuviais Amerikoje. Statykime paminklus lie tuviško žodžio pus-
lapiuose, ne tik kapinėse.

Rašydami testamentus, taip pat nepamirškime Draugo fondo. 
Čekius rašyti: Draugas Founda tion ir siųsti: 4545 W. 63rd Street, Chicago,

IL 60629.
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

DF rudens vajaus įnašai

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

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

Remkime Draugo fondą

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

Spalio 19-jąją netikėta ir staigi
mirtis iš mūsų tarpo išsivedė
mylimą vyrą ir tėvą, darbštų ko-

legą ir bendradarbį, aktyvų bendruo-
meninės veiklos bičiulį – Vidmantą Za-
vadskį.

V. Zavadskis gimė 1944 m. liepos 10
d. Slikiuose, Kėdainių apskrityje. Vos
sulaukęs ketverių metukų, su motina,
mokytoja Eugenija bei broliais Jorūnu
ir Arvydu, iš Viekšnių kaimo, Mažei-
kių apskr. buvo ištremtas į Sibirą. Tė-
vas, taip pat mokytojas, buvęs šaulys,
Jonas Zavadskis, jau nuo 1945 m. kalėjo
Vorkutos lageryje. Kaip ir daugeliui pa-
našaus likimo vaikų, Vidmantui teko
nueiti sunkų ir sudėtingą tremtinio ke-
lią svetimame ir atšiauriame krašte,
patirti ką reiškia badas, šaltis ir arti-
mųjų netektis. Nežiūrint sudėtingų
gyvenimo sąlygų, Vidmantas 1962 m.
baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į
Tomsko politechnikos institutą, kurį
baigė 1967 m. Kurį laiką pagal specia-
lybę dirbo Omske.

Į Lietuvą Vidmantas grįžo tik po
20-ties metų tremties – 1969 m. Pra-
džioje apsigyveno Vilniuje ir įsidarbi-
no Vilniaus skaičiavimo mašinų ga-
mykloje (SIGMA). Vėliau persikėlė į
Kauną ir dirbo ,,Žemprojekte".

Taip likimas lėmė, kad atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę Vidman-
tas iš esmės pakeitė savo profesinę
veiklą, persikvalifikuodamas iš inži-
nieriaus į spaustuvininko ir knygų
leidėjo profesiją. 1993 m. patriotiškos
lietuvių išeivių organizacijos Lietuvių
fronto bičiuliai iniciatyva į Lietuvą
buvo perkelti JAV veikusios Mykolo
Morkūno spaustuvės įrenginiai. Visa
spaustuvės įranga buvo sumontuota
Kaune, kur netrukus buvo įsteigta
,,Morkūno ir Ko” spaustuvė, o vėliau ir
leidykla ,,Naujasis lankas”. Vienas iš
spaustuvės bei leidyklos steigėjų ir

vadovų buvo Vidmantas Zavadckis.
Įkurta spaustuvė bei leidykla akty-
viai įsijungė į knygų leidybos darbą
Lietuvoje. Jos veiklos kryptį formavo
steigėjų kultūrinės, moralinės ir poli-
tinės nuostatos. Nemažą dalį čia lei-
džiamų leidinių sudarė ir tebesudaro
knygos pokario pasipriešinimo ir re-
ligijos tematika, tremtinių atsiminimai
ir pan. Čia keletą metų buvo leidžiamas
ir žurnalas ,,Į laisvę”. V. Zavadskis
buvo vienas iš iniciatorių išleisti į Si-
birą ištremtų vaikų prisiminimų kny-
gą. Talkinamas bendraminčių jis savo
idėją įgyvendino. 2011 m. Lietuvos vai-
kų tremtinių knyga, pavadinta ,,Sibiro
vaikai", buvo išleista. Netrukus šios
knygos antros laidos pagrindu, prisi-
minimai buvo papildyti ir išversti į
anglų kalbą (,,Children of  Siberia").

Vidmantas Zavadskis buvo didelis
Lietuvos patriotas, draugiškas ir jaut-
rus bičiulis, supratingas ir pareigingas
bendradarbis, įvairių visuomeninių
veiklų dalyvis bei iniciatorius. Nuo-
širdžiai liūdėdami dėl draugo ir bi-
čiulio netekties, reiškiame gilią užuo-
jautą velionio žmonai Kristinai, sū-
nums Mariui ir Giedriui bei kitiems ar-
timiesiems.

Vidmantas Vitkauskas

Mieli ,,Morkūnas ir Ko” bendrovės nariai, 
Tenka man pranešti liūdną žinią, kad pereitą sekmadienį, spalio 19 dieną,

Kaune, po automobilio avarijos mirė mūsų bendrovės narys, spaustuvės di-
rektoriaus pavaduotojas ir Valdybos sekretorius Vidmantas Zavadskis.

Pridedu naujai išrinktos valdybos nario Vidmanto Vitkausko parašytą ne-
krologą. 

Clemente dedela, valdybos pirmininkas

A†A Vidmantas Zavadskis
(1944 – 2014)

A†A Vidmantas Zavadskis
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Amerikos lietuvių farmacininkų asociacija – LAPAS aktyviai veikia Čikagoje
ir jau 26 metus palaiko artimą ryšį su Lietuvos farmacininkais.

Prasidedant naujiems mokslo metams, LAPAS nuoširdžiai kviečia farmaci-
ninkus ir studentus, studijuojančius farmaciją įsijungti į LAPAS veiklą. Šiuo
metu asociacijai vadovauja 2 ko-pirmininkai: tai Birutė Apke ir Juozas Kalvaitis,
Pharmd. dėl platesnės informacijos ir įstojimo į LAPAS prašome kreiptis į Juozą
Kalvaitį tel. 312-819-1765 arba el. paštu – pharmjoe@hotmail.com.

Iki malonaus pasimatymo 
,,Draugo” pietuose ir ,,Elle G” koncerte 
šį sekmadienį, spalio 26 d. 1 val. p. p.

Willowbrook Ballroom!

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

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje  (2745 W. 44th  St.,
Chicago, IL), spalio 26 d., 10 val. r. švę-
sime 30-tąjį metų sekmadienį. Šv. Mišias
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Kitą sek-
madienį, lapkričio 2 d., paminėsime Vėli-
nes. Apeigas pradėsime 9:45 val. r.  Prieš
šv. Mišias galėsite surašyti savo artimųjų
mirusiųjų vardus (jie bus užlipinti ant kry-
žiaus šalia altoriaus) ir uždegti jiems žva-
kutes. Galėsite atsinešti ir savo mirusiųjų
nuotraukas – joms bus specialus stalelis.
10 val. r. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Po komunijos bus
meditacija su muzika, giesmėmis ir eilė-
raščiais, pagerbsime šiais metais mirusius
parapijiečius. Dalyvaus solistas Algimantas
Barniškis, poetė Vilija Vakarytė, parapijos
choras, lektorių ir kantorių grupė, vado-
vaujama Joanos Drutytės bei Amerikos
lietuvių katalikių sąjungos 20-toji kuo -
pa. Kviečiame visus dalyvauti. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 29 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite dokumentinį  Vy-
tauto V. Landsbergio  filmą   ,,Trispalvis”.

� Lapkričio 1-ąją, šeštadienį, 4 val. p. p.
kviečiame visus, o ypač tuos, kurie negali
aplankyti savo artimųjų kapų į šv. Mišias
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke. Uždegsime žvakeles,
maldose prisiminsime savo brangius arti-
muosius, besiilsinčius amžinybėje, minti-

mis ir širdimi pabūsime ten, kur dega tūks-
tančiai Viešpaties altoriaus žiburėlių, kur
prie mažyčio žemės kauburėlio susirenka
visa šeima. Nepamirškite tų, kurie mums
čia, žemėje, buvo tokie brangūs.

� Lapkričio 2 d., sekmadienį, Šv. Kazi-
miero kapinėse (prie 111-tos ir S. Pulaski
gatvių sankryžos Čikagoje) vyks Vėlinių
susikaupimo apeigos, kurias rengia Šv.
Kazimiero kapų sklypų savininkų draugija.
Apeigas praves kun. Gediminas Keršys,
dalyvaus šauliai. Visi kviečiami gausiai da-
lyvauti, tuo įrodant arkivyskupijai, kad
mums labai rūpi išlaikyti tėvų ir prosene-
lių papročius pagerbiant mirusiuosius su
žvakelių uždegimu ir vainikų padėjimu.

� Čikagos Lietuvių tautodailės institutas
lapkričio 1 ir 2 dienomis (10 val. r. - 4 val.
p. p.)  kviečia į renginį ,,Gyvoji tautodailė”,
kuris vyks Dailės muziejaus patalpose Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. Bus proga
prisiminti ar parodyti savo vaikams, anū-
kams mūsų turtingą lietuvių tautodailę.
Rodysime audimą, verpimą, puodų žie-
dimą, odos dirbimą, šiaudinukų/sodų vė-
rimą, margučių marginimą, metalo išdir-
bimą, krepšių pynimą bei verbų rišimą.

� Lapkričio 9 d., sekmadienį 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte
vyks pianisto Edvino Minkštimo koncertas.
Visus kviečia Lietuvos vaikų globos būre-
lis ,,Saulutė”. 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

DRAUGAS NEWS

Prenumeruokite sau,
savo vaikams, draugams,

vaikaičiams! 

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

TIK

$35
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metams


