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Mokytojų darbo svarba
– nuo vandenyno iki
vandenyno – 6 psl.

Atgautas Vilnius – 10 psl.

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis – Demostenas

Vėjuotą ir apniukusį pirmadienio, spalio 27-osios
rytą pro Klaipėdos jūros vartus įplaukė su-
skystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivas-

saugykla ,,Independence’’.
Trijų futbolo aikščių ilgio (294 m) laivą ant jūros var-

tų molo iš Melnragės pusės pasitiko šimtai smalsuolių,
žurnalistai, gausios policijos pajėgos. Vandenyje pa-
truliavo keletas specialiųjų pajėgų ir policijos katerių.

Popiet įvyko oficialios laivo sutikimo iškilmės, ku-
riose dalyvavo aukščiausio lygio Lietuvos, kaimyninių

ir kitų užsienio šalių svečiai, pareigūnai bei diploma-
tai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo sveikinimo kal-
boje už suskystintų dujų terminalą, pakrikštytą ,,Ne-
priklausomybės’’ vardu, padėkojo tiek Andriaus Ku-
biliaus, tiek Algirdo Butkevičiaus vadovaujamoms
Vyriausybėms. 

Lietuvą įgyvendinus strategiškai svarbų suskys-
tintų gamtinių dujų (SGD) terminalo projektą pasvei-
kino už energetiką atsakingas Europos Komisijos pir-
mininko pavaduotojas Gunther H. Oettinger. – 3 psl.

Ukrainos parlamento rinkimus laimėjo provakarietiškos partijos. EPA-ELTA nuotr.

Baltijos vandenyse pasirodė galingas  laivas ..Independence’’ Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka sekma-
dienį, spalio 26 d. vykusių parlamento rinkimų
rezultatus pavadino aiškiu ženklu, kad šalis

pasirinko Vakarus. Rinkimai aiškiai pademonstravo,
kad Ukraina nori glaudžių ryšių su Europos Sąjunga
(ES), pareiškė jis kalbėdamas per televiziją.

Balsavusių rinkėjų apklausos ir pirminiai rezul-
tatai rodo, kad rinkimus laimėjo provakarietiška sto-
vykla. Remiantis duomenimis iš 10 proc. rinkimų apy-
gardų, P. Porošenkos blokas gavo 21,9 proc. balsų. 21,6
proc. surinko premjero Arsenijaus Jaceniuko nacio-
nalistinis Liaudies frontas. Netikėtai trečią vietą už-
ėmė Lvovo mero judėjimas ,,Samopomošč’’ (,,Savipa-
gaba’’), už kurį balsavo iki 14 proc. rinkėjų.

P. Porošenka negailėjo pagyrų ukrainiečiams.

Daugiau kaip trys ketvirtadaliai visų rinkėjų balsavo
už šalies kelią į ES, sakė jis. Tai esą yra ,,stipri ir ne-
grįžtama parama’’. Prezidentas rezultatus taip pat
įvertino kaip paramą jo ,,politiniams metodams’’ tai-
kiai išspręsti konfliktą su prorusiškais separatistais
šalies Rytuose. ,,Karinio sprendimo šalininkų yra
aiški mažuma’’, – pabrėžė P. Porošenka.

Į parlamentą taip pat pateko buvusio prezidento
Viktoro Janukovyčiaus prorusiška partija, surinkusi
beveik 8 proc. balsų. Penkių procentų barjerą, re-
miantis balsavusių rinkėjų apklausomis, įveikė dar
trys partijos – nacionalistinės Laisvės partija, buvu-
sios premjerės Julijos Tymošenko Tėvynės partija bei
populistinė Olego Liaško Radikali partija. – 3 psl.

Ukraina pasirinko Vakarus



Žinau, kad šį sekmadienį me ti niam pasimatymui vėl rin-
kasi „Drau go’’ komanda – ištikimiausi lie tuvių laikraščio skai-
tytojai ir gerbėjai bei lietuviško žodžio pasaulyje sau gotojai.
Šią šventę prisimenu iš tų laikų, kai prieš gerą dešimtį metų
talkinau „Draugo’’ redakcijoje ir tu rėjau galimybės daugelį
„Draugo’’ bi čiulių susitikti ir pabendrauti įvai rio mis progo-
mis – darydama interviu ir pasilabindama įvairiausiose lietu-
viškose šventėse. Visus prisimenu su meile ir pasiilgimu. Man,
žurnalistei, tai buvo laimingiausios gyvenime die nos, nes nie-
kada neturėjau tiek drau gų, kurie mane suprastų ir įvertintų.
Šiltai prisimenu ir tą didžiąją rudens šventę – rudeninį pasi-
maty mą, apgailestaudama, kad negaliu bū ti kartu. 

Lietuviai sako, kad ruduo – viš čiukų skaičiavimo metas. O!
Kiek mei lės ir vilties, taip pat ir piniginių aukų (be jų nebūtų
laikraščio, nes tai ne tik dvasinė, bet ir materiali vertybė) sudė-
ta į „Draugo’’ laikraščio ka są, niekas jau nebesuskaičiuos. 

Sveikinu draugininkus „Draugo’’ šventės proga ir tikiu,
kad šis mūsų šimtametis augalas – tikriausiai ąžuo las – pragy-
vens mus visus ir į ateitį nuneš nuostabią žinią apie draugi-
ninkų genties tvirtumą. Vi siems sveikatos ir ąžuolo stiprybės.

2014 m. spalio 26 d.
Sveikinimas  „Draugo” pietų dalyviams

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Nuo seno lietuviai būrėsi į gentis pagal laikraš-
čius ir aplink laikraš čius, – buvo varpininkai, auš-
rinin kai, ateitininkai ir kt., kuriuos jungė
„Varpas’’, „Aušra’’, Ateitis’’ ir kt. Jei gu būtų įma-
noma pamatuoti, tikriausiai iš visų spaudos gen-
čių draugi nin kai – „Draugo’’ bičiuliai – būtų gau-
 siausi, nes tą dvasią ir bendrą min tį išlaikė ilgiau-
siai. 

Okodėl viena tokia gentis tveria trumpiau, kita –
ilgiau, dar kita – il giau siai? Tai turbūt lemia sėklos
tvirtumas. O „Draugo’’ sėkla – tai toks pa sišventi-

mas ir toks pasiryžimas kaip kun. Antano Staniukyno
prieš šimtą metų, kuris spausdintam žodžiui bu vo atsida-
vęs tarsi šventasis. Ir toliau radosi atsidavusių redaktorių
ir rašytojų, kurie tęsė šią šventą pareigą. Todėl „Draugas’’
pasiekė mūsų dienas. Tai nematerialus palikimas, bet jis
stebuklingu būdu persiduoda iš kartos į kartą. Ir štai jau
2014-ieji. Šiais laikais, kai viskas vyksta taip greitai ir vis-
kas taip greitai sensta, 105-oji sukaktis yra tikras stebuk-
las. Pabandykime mintyse sukviesti vi sus draugininkus į
vieną salę ar stadioną, – vargu ar toks pasaulyje ras tųsi.

2 2014 SPALIO 28, ANTRADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS–161000)

THE LITHUANIAN WORLD–WIDE NEWSPAPER

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

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629–5532. 
Tel.: 773–585–9500. Fax.: 773–585–8284

Periodical class postage paid at Chicago, IL 
and additional mailing offices.

Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to 

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

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

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

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

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00

Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 

,,Draugo’’prenumerata yra mokama iš anksto.

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

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Stiprybės „Draugo’’ bičiuliams, draugininkams!

Gausūs ,,Draugo” popietės dalyviai buvo pamaloninti nostalgiškais grupės ,,Elle G” muzikos garsais. Jono Kuprio nuotraukos

Iš k.: adv. Saulius Kuprys, Gintarija Gudynienė, Marija Remienė, LR gen. konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas, Birutė Zalatorienė ir Ona Daugirdienė.

Giedrė ir Elena ne tik dainavo, bet ir grojo netradiciniais instrumentais.



turėti kur kas anksčiau. Rūpestingas šeiminin kas
būtinai aiškintųsi, kokios prie žas tys nulėmė, jog SGD
turime tik 2014-aisiais, o ne, sakykim, 2010-aisiais ar
2000-aisiais. Privalome žinoti, kas ir kaip trukdė
įgyendinti šį projektą. Kad, atėjus rinkimams į par-
lamentą, daugiau šį projektą žlugdžiu sių politikierių
ir demagogų niekad neberinktume į Lietuvos Seimą. 

Be kita ko, SGD terminalas, spren džiant iš
spaudos pranešimų, labai akylai saugomas. Nuo
gegužės mėnesio, kai „Independence’’ išplau kė iš
Pietų Korėjos Lietuvos krantų link, jo saugumu
rūpinosi Norvegijos Karalystės specialiosios tarny-
bos. Laivui įplaukus į Lietuvos teritori nius vande-
nis jo saugumu rūpinasi vi sos Lietuvos slaptosios bei
specia liosios tarnybos, įskaitant ir VSD (Valstybės
saugumo departamentas), ir VSAT (Valstybės sienos
apsaugos tarnyba), ir jūrų uosto policija, ir net
„Aro’’ darbuotojus. Į pagalbą taip pat pasitelkiama
Lietuvos kariuomenė ir VST (viešojo saugumo tary-
ba).

Aukščiausio lygio fizinė apsauga šiam laivui
taikoma pagrįstai. Šią vasarą šiam įvykiui pasiruošti
buvo surengtos net specialios tarptautinės energet-
inės infrastruktūros apsaugos pratybos, kuriose be
Lietuvos specialistų teiravosi JAV, JAE, Kataro dar-
buotojai. Pratybų metu aptarti, regis, visi galimų
teroristinių ir ki ber netinių atakų variantai.  

Tiesa, spalio 20-ąją iš Sankt Pe terburgo Kalin-
ingrado link išplaukė ypač modernus ir galingas
Rusijos povandeninis atominis laivas „Novo ro sijsk’’.
Tikrasis jo komandiruotės į Kaliningrado sritį tik-
slas nėra žinomas. Tačiau spėjama, jog laivui „No -
vorosijsk’’ pavesta stebėti Lietuvos nepriklau-
somybės nuo „Grazprom’’ manipuliacijų garantą –
„Indepen dence’’. Povadeninis laivas „Novoro sijsk’’
gali tapti rimtu galvos skausmu tiems, kurie rūpinasi
SGD terminalo saugumu. Mat „Novorosijsk’’
aprūpintas specialia technika, leidžiančia plaukti
ypač tykiai. Žodžiu, „Novorosijsk’’ – beveik nepaste-
bimas. Arba labai sunkiai pastebimas.

Jei prisiminsime, kaip visai ne seniai Švedijos

kariškiai bergždžiai ieškojo rusų po-
vandeninio laivo prie savo krantų,
vos už kelių dešimčių kilometrų
nuo sostinės Stokholmo, galima
manyti, jog ir „Novorosijsko’’
maršrutą atsekti bus sunku. O gal
Švedijos karinių pajėgų specialistai
tąsyk aptiko povandeninį rusų
laivą, tik šios žinios viešai nepaskel-
bė, nenorėdami dar labiau kaitinti
tarptautinių santykių?

� � �

Spalio 27-osios rytą lengviau at sikvėpti gali ir
Ukraina. Pirmalaikiai rinkimai į Aukščiausiąją
Radą su rengti. Surengti demokratiškai, civilizuotai.
Juose įtikinamą pergalę pa siekė provakarietiškos
partijos. Da bartinio šalies prezidento Petro Po -
rošenkos vadovaujamas politinių jė gų blokas laimėjo
apie 23 proc. balsų. Šalies premjero Arsenijaus
Jaceniu ko vadovaujamas Liaudies frontas laimėjo
apie 21 proc. rinkėjų balsų. Panašios provakarietiškos
politinės pakraipos partija „Savipagalba’’ („Sa m-
opomič’’) turėtų gauti apie 13 proc. balsų. 

Opozicijos blokas, siejamas su nušalintu
prorusišku prezidentu Vik toru Janukovičiumi,
tesurinko vos 7 proc. balsų. Radikalioji partija (pri -
skiriama populistų sparnui), taip pat sulaukė vos 7
proc. rinkėjų simpatijų. O buvusios premjerės ir
politinės kalinės Julijos Tymošenko partija
„Batkivščyna’’ („Tėvynė’’) pasirodė ypač prastai. Ji
priversta tenkintis vos daugiau nei 5 proc. rinkėjų
balsų. 

Žodžiu, dabartinėje Aukščiausio je Radoje agresy-
vaus Kremliaus ša lininkų – akivaizdi mažuma. Be
to, šie rinkimai įsimintini dar ir dėl to, kad į Ukrain-
os parlamentą pirmą sykį per pastaruosius šimtą
metų nepateko nė vienas komunistas. Į Uk rainos par-
lamentą nepateks ir abejotinų pareiškimų bei
veiksmų paskelbę ir padarę „Pravyj ektor’’ su
„Stipria Ukraina’’. Šios jėgos surinko nuo 2 iki 4 proc.
balsų. 

Ukrainos prezidentas Petro Poro šenko neap-
siriko tvirtinęs: „Aš nesitikiu, o esu absoliučiai įsi-
tikinęs, kad po šių parlamento rinkimų bus prak-
tiškai visiška proeuropietiškos koalicijos konsti-
tucinė dauguma’’.

Štai kokias dvi geras žinias atnešė šių metų
spalio 27-oji.
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Kai kada iš skaitytojų sulaukiu
priekaištų, esą per daug pesimistiš kai
žvelgiu į politines, ekonomines bei

kultūrines Lietuvos perspektyvas. Galbūt
skaitytojai teisūs – idea lios tvarkos niekad
nebuvo ir nebus. Todėl esą net nereikia
norėti, jog vis kas klostytųsi taip, tarsi
žingsniuotume „rožėmis klotu keliu’’. Per di -
delis reiklumas gali tik išmušti norą dirbti,
stengtis, braižyti ateities pla nus...

Užtat šiandien – būtent tokia die na, kai tikrai
galima išvengti pesi miz mo. 2014-ųjų spalio 27-osios
rytas atnešė dvi džiugiai svarbias žinias. 

Į Klaipėdos jūrų uostą atplaukė suskystintų
gamtinių dujų terminalas „Independence’’, bylo-
jantis, jog nuo šiol tampame gerokai laisvesni nuo
pastaruosius dvidešimt metų mus įžūliai šan-
tažavusios rusiškos kompanijos „Gazprom’’. Šian-
dien taip pat aišku, jog Ukrainoje sekmadienį
įvykusiuose Aukščiausiosios Rados rinkimuose
įtikinamai laimėjo provakarietiškos, proeuropi-
etiškos politinės jėgos, leisiančios dabartiniam
šalies prezidentui Petro Porošen kai ir toliau tolti nuo
agresyvaus, šan tažą ir spaudimą tepripažįstančio
Kremliaus. Abu šie įvykiai rodo, jog galime įveikti
ir pačias sudėtingiausias kliūtis. Tereikia labai
stengtis.

� � �

Taigi Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo strate-
ginę reikšmę naciona liniam saugumui turintis en-
erge tikos objektas. Jo pagalba per metus, ignoruo-
dami neprognozuojamąją Ru siją, galėtume sulauk-
ti net 4 mljr. ku binių metrų dujų. Žymiai daugiau,
nei mums šiuo metu jų reikia. Juk pernai Lietuva
iš „Gazprom’’ pirko tik 2,7 mljr. kubinių metrų
dujų. Va di nasi, esant reikalui, SGD terminalas du-
jomis aprūpins ne tik Lietuvą, bet ir kitas dvi Balti-
jos valstybes. Krem lius nebeturi galimybės mus šan-
tažuoti „gudriai manipuliuodamas di delėmis dujų
kainomis’’. „Gaz prom’’ – ne vienintelis šaltinis.
SGD terminalas – puikus alternatyvusis variantas. 

Įsimintinas tinklalapio 15min.lt redaktoriaus
Rimvydo Valatkos palyginimas: „1990-aisiais
prasidėjęs mas kolių šantažas dėl dujų kainų – jau
praeityje’’. 

Tiesa, džiaugdamiesi 2014-ųjų spa lio 27-osios
dienos svarba, net gretindami ją su Kovo 11-osios, sto-
jimo į NATO ir Europos Sąjungą da tomis, neturė-
tume pamiršti, jog SGD terminalą vis tik galėjome

Spalio 27-oji, atnešusi 
dvi geras žinias
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Rinkimai gali reikšti istorinę
pabaigą Komunistų partijai parla-
mente. Jie greičiausiai surinko tik
3 proc. balsų ir pirmą kartą nuo
1993-iųjų neturės savo atstovų par-
lamente. Tai komentuodamas, P. Po-
rošenka pareiškė, kad tauta Komu-
nistų partiją ,,pasmerkė mirti’’.

P. Porošenka paskelbė, kad
greitai bus pradėtos derybos dėl
koalicijos sudarymo. Dešimt dienų
yra ,,daugiau nei pakankamai
laiko’’ vyriausybei suformuoti,
sakė jis. Manoma, kad premjeru
liks A. Jaceniukas.

Parlamente 27 vietos iš 450 liks
neužimtos, nes balsavimas nevyko
sukilėlių kontroliuojamuose ryti-
niuose šalies regionuose bei Rusi-
jos aneksuotame Krymo pusiasa-
lyje.

ELTA

Atkelta iš 1 psl.

,,Šiandienos įvykis Klaipėdos SGD terminale – svar-
bus Lietuvos žingsnis įvairinant dujų tiekimo šaltinius ir
užtikrinant konkurencingas dujų kainas bei dujų tiekimo
saugumą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Klaipėda – stra-
tegiškai svarbus uostas. Sveikinu Lietuvos valdžios ins-
titucijas ir suskystintų gamtinių dujų terminalo projek-
to vykdytojus įgyvendinus šį projektą tiksliai pagal tvar-
karaštį. Šio projekto įgyvendinimas ir terminalo veiklos
pradžia – tikra Lietuvos sėkmės istorija’’, – teigia G. Oet-
tinger.

Laivo ,,Independence’’ ilgis – 294 m, plotis – 46 m, aukš-
tis – 47 m, greitis – 18 mazgų. Laivo statybai sunaudota 25
tūkst. tonų plieno. Laive sumontuotos 4 SGD laikymui skir-
tos talpyklos, kurių bendras pajėgumas siekia 170 000 kub.
m. Jo sraigto skersmuo vienu metru didesnis už Puntuko
akmenį – 8,7 metro. Dujų talpykloms užpildyti prireiktų
vandens iš 69 olimpinių baseinų.

Prisišvartavusį laivą saugos apie 50 Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų. 

ELTA

Ukraina
pasirinko
vakarus

Laivas iškalbingu pavadinimu – jau Klaipėdos uoste

Didelis būrys smalsuolių pasitiko į Klaipėdos uostą įplaukiantį ,,Independence”.



Iš LIetuvos vyčIų veIkLos 
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Rudens piligriminė kelionė

REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Spalio 18–20 d. Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos apy-
garda, kurią sudaro Lietuvos Vyčių kuopos iš įvairių
Illinojaus, Indianos ir Californijos valstijų miestų,
surengė šių metų rudens piligriminę kelionę į La Cros-
se, Wisconsin. Maldos kelionėje dalyvavo 17 vyčių.

Kelionę pradėjome ankstų šeštadienio rytą. Šią
išvyką rengė ir jai vadovavo 157 kuopos pir-
mininkė Georgiana Macke. Susirinkome Šv.

Pijaus X parapijos patalpose, Stickney, IL. Šios pa-
rapijos klebonas, Vidurio Amerikos apygardos dva-
sios vadovas garbės narys kun. Antanas Markus mus
išlydėjo su malda ir palinkėjo saugios kelionės.
Buvo neįprasta, kad šioje ekskursijoje nedalyvauja
šios apygardos ilgametis dvasios vadas kun. Au-
gustinas Kulbis, kuris šį pasaulį apleido metų pra-
džioje. 

Jau autobuse po maldos, po rožinio ir jaunų bei
energingų vyčių Elizos Macke ir Aleksandros Rud-
min pateiktų pusryčių žiūrėjome dokumentinį filmą
apie 1531 m. Guadalupėje,  Mexico City,  Juan Diego

apsireiškiusią  Švč. Mergelę Mariją, pasirinktos lan-
kyti šventovės istoriją. 

Iki „Shrine of  our Lady of  Guadalupe’’, La
Crosse, Wisconsin, keliavome beveik šešias valandas.
Šią šventovę aptarnauja La Crosse diocezija. Šven-
tovės teritorija užima 100 ha žemės plotą ir yra šešios
mylios į pietus nuo La Crosse miesto centro. 

Trumpa šventovės istorija. 1995 m. vasario mėn.
22 d. paskirtas aštuntasis La Crosse diocezijos vys-
kupas Raymond Leo Burke rūpinosi šios diocezijos
pastoracija, ypač šeimomis, patyrusiomis užpuolimų
ir prievartavimų, o tų pat metų rudenį sukvietė gru-
pę žmonių pasitarti dėl Marijonų koplyčios steigimo.
Atrodė stebuklinga, kad Robert Swing šeima šiam
projektui padovanojo apie 70 hektarų žemės. Swing
šeima norėjo, kad ši žemė, kurią jie gražiai ir rū-
pestingai tvarkė, taptų vieta, kur žmonės priartėtų
prie Dievo. 

1999 m. liepos mėn. vysk. R. L. Burke pristatė
„Shrine of  Our Lady of  Guadalupe’’  bažnyčios ir pa-
rapijos projektą La Crosse mieste. 2001 m. pradėti dar-
bai, o  2002 m. jau buvo pašventintas Piligrimų
centras ir Dievo Motinos koplyčia. Šią koplyčią
puošia gausūs vitražai, garbinantys Dievo Motiną
Mariją, 576 žvakidės, kurių centrinė yra 14 pėdų aukš-
čio ir 12 pėdų pločio. 2004 m. pabaigoje pašventinti
Kryžiaus keliai. Prie kiekvienos stoties pastatyti gra-
nito suolai piligrimams melstis, mąstyti, pailsėti. 

2005 m. vasario mėn. šventovei buvo nupirktas
dar 30 ha žemės sklypas, 2005 m. gegužės 19 d. padė-
tas kertinis bažnyčios akmuo, o 2008 m. liepos 31 d.
„Our Lady of  Guadalupe Shrine Church’’ šventovė
jau buvo pašventinta. Šventino jos steigėjas ir pa-
grindinis šv. Mišių celebrantas arkivyskupas Ray-
mond Leo Burke. Šiose iškilmingose Mišiose dalyvavo
kardinolai Justin Rigali (Philadelphia, PA) ir Fran-
cis George (Chicago, IL), 20 arkivyskupų ir vyskupų
bei 100 kunigų, taip pat daug maldininkų, 60 Šv. Kapo
Vyčių (Knights and Ladies of  the Holy Schepulchre),
26 Garbės Kolumbo Vyčiai (Knights of  Columbus Ho-
nor Guard), Šv. Juan Diego gildijos nariai bei Marian
Catechist Apostolate nariai.

Šventovėje ir aplinkiniuose pastatuose yra daug
skulptūrų, kurios buvo sukurtos iš itališko Carrara
marmuro. Šventovę puošia puikūs vitražai, mozai-
kos, didžiajame altoriuje yra saugomos palaiminto-
jo Miguel Pro, šv. Kateri Tekawitha ir Lisieux šv. Te-
resės relikvijos. Šventovės kiemo mauzoliejuje pa-
laidoti negimusių kūdikių palaikai. Čia stovi „Our
Lady of  Guadalupė, Mother of  the Unborn’’ skulptūra
su trimis įvairiataučiais kūdikiais ant rankų. 

2011 m. liepos mėn. 31 d. popiežius Benediktas
XVI „Shrine of  Our Lady of  Guadalupe’’ La Crosse,
WI, prijungė prie Romoje esančios bazilikos „Papal
Basilica of  Saint Mary Major’’. Po to piligrimai, ku-
rie lanko šią šventovę, įsteigė tarptautinį centrą, skir-
tą „Shrine of  our Lady of  Guadalupe’’. Daugiau in-
formacijos apie šią šventovę galima rasti www.gua-
dalupeshrinė.org.

Vyčių maldininkai šventovėje turėjo progos at-
likti išpažintį, kalbėti bendras atgailos maldas bei ro-
žinį, pagerbti Švč. Sakramentą. Religines apeigas at-
liko vietinis dvasininkas pranciškonas. 

Į šventovę sugrįžome ir sekmadienio rytą – da-
lyvauti tradicinėse lotyniškose šv. Mišiose. Džiugu
buvo matyti pilną šventovę maldininkų ir daug jau-
nų šeimų su vaikučiais. 

Atsigavę dvasia, patyrę ramybės, papietavę
šventovės aplinkoje esančioje kavinėje ir prieš iš-
važiuojant nusifotografavę prie „Our Lady of  Gua-
dalupė’’ skulptūros, laimingai grįžome į Šv. Pijaus X
parapiją. 

„Our Lady of Guadalupe Shrine Church’’, La Crosse,
Wisconsin.               Regina Juškaitė-Švobienės  nuotraukos

Vyčiai piligrimai prie „Our Lady of Guadalupe’’ statulos. Viduryje – Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos apygardos dva-
sios vadas, Šv. Pijaus X parapijos klebonas garbės narys kun. Antanas Markus.

Šv. Juan Diego statula ir „Our Lady of Guadalupe’’.  

„Our Lady of Guadalupe Shrine Church’’ altorius ir Marijos
paveikslas.
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Trečius metus „Globalios Lietu-
vos lyderiai’’ (GLL) kviečia tė-
vynėje ir už jos ribų gyvenan-

čius lietuvius dalintis šviesiausių su
Lietuva save siejančių žmonių sėk-
mės istorijomis, juos nominuojant
„Globalios Lietuvos apdovanojimams
2014’’. Apdovanojimų ceremonijos
metu gruodį bus pagerbti asmenys,
savo profesine veikla ir pasiekimais la-
biausiai prisidedantys prie Lietuvos
augimo bei šalies vardo garsinimo pa-
saulyje.

Laureatai bus renkamos šiose ka-
tegorijose: Lietuvos eksporto skatini-
mo, investicijų pritraukimo, tarptau-
tinių naujovių diegimo, jaunimo ly-
derystės ugdymo ir Lietuvos vardo
garsinimo. „Lietuvos Draugo’’ kate-
gorijoje bus pagerbtas ir lietuviškų
šaknų neturintis, tačiau savo darbais
mūsų šaliai nusipelnęs žmogus.  

„Jau tapo tradicija, kad kasmet pa-
gerbiame asmenis, sukaupusius daug
tarptautinės patirties, globalius pro-
fesionalus, tačiau išlaikiusius glau-
džius ryšius su Lietuva’’, – sako renginį

inicijuojančios organizacijos ‘Globalios
Lietuvos lyderiai’ vadovė Kotryna
Stankutė-Jaščemskienė. – Gyvenda-
mi užsienio šalyse, jie  daug prisideda
prie to, kad Lietuvos žmonės atrastų
naujų galimybių pasaulyje, šalies vers-
las – veržtųsi į naujas rinkas, o Lietu-
vą atrastų nauji investuotojai. Di-
džiuojamės šiais žmonėmis, o jų nuo-
pelnus mūsų šaliai norime deramai
įvertinti’’. 

Anot GLL valdybos pirmininko dr.
Vlado Lašo, šie apdovanojimai iliust-
ruoja faktą, jog daugelis tarptautinės
sėkmės sulaukusių pasaulio lietuvių
yra neabejingi savo šaliai ir įvairiais
būdais prisideda prie Lietuvos kon-
kurencingumo stiprinimo pasaulyje:
„Pernai investicijų pritraukimo ka-
tegorijoje už gero 

Lietuvos įvaizdžio formavimą ir už
užsienio investuotojų „Barclays’’,
„Western Union’’ ir „Intermedix’’ ska-
tinimą steigti atstovybes Lietuvoje
buvo apdovanota Amerikos lietuvė
Cynthia J. Pasky. Tai tik viena iš dau-
gelio sėkmės istorijų, kurių autoriai

Šių metų gruodžio 13 dieną Bal zeko lietuvių kultūros muziejus įteiks Metų
Moters apdovanojimą Anne Elizabeth Derse – Jungtinių Amerikos Vals-
tijų ambasadorei Lie tu voje 2009–2012 metais. Ambasadorė bus apdovanota

už ekonominius pa siekimus per savo karjerą ir mokslo programų įdiegimą Lie-
tuvos mokyklose. Ap-
dovanojimas bus įteik-
tas po kylio metu Balze-
ko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Gintaro salėje
(6500 S. Pulaski Road,
Chicago, Illinois). 

Karjeros diploma-
tė Anne Eliza beth Derse
turi ministro patarėjo
rangą ir daugiau nei
trisdešimt metų tarnavo
JAV Valstybės departa-
mente Azijoje, Europoje
bei Artimuosiuose Ry-
tuose. Ji dirbo JAV am-
basa do re Lietuvoje
2009–2012 metais, Azer-
 baidžane 2006–2009 me-
tais. Ji užėmė aukštas
pozicijas ekonominių
santy kių skyriuje JAV
ambasadose Korė joje,
Filipinuose ir Belgijo-
je, o taip pat JAV Misi-
joje prie Europos Sąjun -
gos. Ji tarnavo specialiaja asistente Azijai ir Valstybės sekretoriaus vykdomąja
padėjėja ekonominiams, verslo ir žemės ūkio reikalams. Ji dirbo bio-gynybos
srityje Saugumo taryboje Baltuosiuose rūmuose 2005–2006 ir 2004–2005 metais,
o taip pat padėjo įkuriant naują JAV ambasadą Irake. Už pasiekimus per visą
savo karjeros laiką, ji pagerbta Presidential Meri to rious Service apdovanojimu
– žymiausiu Valstybės Departamento apdo vanojimu už ekonominius pasieki-
 mus, Herbert Salzmann apdovanoji mu už rezultatus tarptautinėje eko no minėje
veikloje, Cordell Hull apdo vanojimu už ekonominius pasieki mus, bei šešiais Vals-
tybės departamento Superior Honor apdovanojimais. 

Išėjusi iš Valstybės departamento 2012 metais į pensiją, ji aktyviai rė mė „Ex-
cel’’ aukštosios mokyklos mai nų programą, kurią įsteigė Lie tuvoje. Derse taip
pat aktyviai dalyvauja St. John's Norwood Episcopal bažnyčios veikloje Chevy
Chase mies te, Maryland valstijoje.

Bakalauro diplomą Anne Derse įgijo 1976 metais Macalester College, Min-
nesotos valstijoje, kur ji studijavo prancūzų kalbą ir lingvistiką. 1981 metais Tarp-
tautinių santykių magis tro laipsnį Anne Derse įgijo Johns Hop kins Universi-
ty. Ji kalba pran cūzų, italų, lietuvių ir azerbaidža niečių kalbomis. Ji yra ište-
kėjusi už buvusio diplomato ir dabartinio JAV-Filipinų draugijos vykdomojo
direktoriaus Hank Hendrickson. Jie turi keturis vaikus.

„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2014’’: 
kviečiame įvertinti Lietuvai nusipelniusius asmenis

yra tarptautiniai lietuviai ir mūsų
šalies verslas, mokslas, kultūra’’.

Pernai metų ceremonijoje daly-
vavusi Lietuvos vadovė Dalia
Grybauskaitė
džiaugėsi,
kad šie ap-
d o v a n o j i -
mai tampa
gražia tradi-
cija, subu-
riančia švie-
s i a u s i u s
mokslinin-
kus, versli-
ninkus, gar-
sius kultū-
ros atstovus.
„ G l o b a l ū s
pasaulio lie-
tuvių ryšiai pa-
deda kurti šalies
ko n k u r e n c i n į
pranašumą. Jų sėk-
mės istorijos – tai vi-
sos Lietuvos įvertini-
mas’’, – 2013 m. iškilmių metu kalbėjo

D. Grybauskaitė. 
„Globalios Lietuvos apdovanoji-

mams 2013 buvo pristatytas 41 asmuo
iš 13-os šalių: Lietuvos, JAV, JK, Iz-
raelio, Kanados, Šveicarijos, Austra-
lijos, Italijos, Kinijos, Malaizijos, Nor-
vegijos, Čekijos ir PAR. 

Šiemet apdovanojimų iškilmės
vyks gruodžio 30 d. LR Prezidentūro-

je.
Globalios Lietu-

vos apdovanojimus’’
inicijuoja lietuvių

p r o f e s i o n a l ų
d i a s p o r o s

tinklas „Glo-
balios Lietu-
vos lyderiai’’
kartu su LR
Užsienio rei-
kalų ministe-
rija, VšĮ
„Vers   li Lietu-
va’’ bei teleko-
munikacijų
b e n d r o v e
„TEO LT’’.
Daugiau apie
apdovanoji-

mus:  www.
gllawards.lt       

GLL info

Anne Elizabeth Derse – 
Balzeko muziejaus 2014-ųjų metų moteris

Viena seniausių lietuviškų organizacija – 100
ALRK Moterų sąjungos veikla – iš asmeninės patirties (4)

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Pradžia – rugpjūčio 9 d.

Didelį žingsnį Moterų sąjunga
žen gė nusprendusi pakeisti
organiza cijos veiklos pobū-

dį, iš draudimo tapti švietimo orga-
nizacija. Centro valdybos pirminin-
kė Aldona Shum way koordinavo visą
darbą, žurnalo „Moterų dirva’’ re-
daktorė Dalė Mur ray įteikė narėms
visą informaciją, o mudvi su Roma
Kupriene išrašėme narėms
čekius ir uždarėme draudi-
mo sąskaitą.

Prieš likviduojant
draudimo  pas laugas rei-
kėjo pereiti knygų re vi zi-
ją. Valdžios atstovė penk-
tadienio vakarą turėjo
atvykti pas Centro val-
 dybos sekretorę Romą
Kuprienę ir pa tikrin-
ti jos vedamas kny-
gas, o po to, prisi-
statysiu ir aš su
savosiomis. Po re-
vizijos turėjau
nuvežti valdžios
at stovę į banką
(prie 63-čios ir
Pulaski) patikrinti
banke laikomas dėžutes.

Atlikome reviziją pas Romą. Vis-
 kas tvarkoje. Banke – taip pat viskas
tvarkoje. Nuvežiau revizininkę į trau-
 kinio stotelę. Jai nepatiko, – baugi-
nančiai atrodė laiptai. Važiuojame to-
lyn – į kitą stotelę. Ten irgi kažkas ne-
patiko. Važiuojame dar toliau. Taip ir
važiavome, kol pagaliau viena sto telė
jai pasirodė priimtina –  Berwyn
miestelyje prie McNeal ligoninės.
Beveik  grįžome ten, kur susitikome
– Riverside. Džiaugiausi, kad mano
klajonės po Čikagos apylinkes su
svetimu žmogumi jau pasibaigė.

Maždaug tuo metu kada nutrau -
kėme draudimo paslaugas, organi-
zacija šventė savo 75-ių metų jubi lie-

 jų. Tuo laiku Moterų Sąjungos Čika -
gos skyrius rinkdavosi du kartus
per metus. 1989 m. gegužės mėnesio
pra džioje per susirinkimą nuspręsta
švęs ti 75-ių metų jubiliejų Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijoje. Mudvi su
Angela Kateliene buvome įpareigotos
pasirūpinti sale. Netrukus po to su-
si rinkimo nuvykome į parapijos kle-
boniją. Klebonas Jonas Kuzinskas
mus maloniai priėmė ir užregistravo
datą salei – sekmadienį, lapkričio 12

d. 
Laikas greitai ėjo.

Rugsėjo mė ne-
sį susi-

r inkome
pas darbš-

čią narę
G r a s i l i j ą

Meiluvienę
aptarti rengi-

nį. Prisiėmiau
rengimo komi-

teto pirmi nin kės
pareigas. 

Darbas ėjo
sklandžiai – darbš-

čios narės, daug su-
manymų, daug gali-

mybių. Šventės diena,
lapkričio 12-oji – oras

kaip užsakytas – šilta ir
saulėta. Iškilmingai,

įspūdingai atšventėme deimantinį
jubiliejų. Gražus būrys mo terų pa-
sipuošusios tautiniais dra bužiais
įnešė į bažnyčią organizacijos vė-
liavą. Šv. Mišias lietuvių kalba atna -
šavo klebonas J. Kuzinskas. Gie dojo
parapijos choras. Salė prisipildė na-
rių ir svečių. Meninę programą atli-
ko Marquette Parko lituanistinės
mokyklos mokiniai – vaikučiai šoko
tautinius šokius, jiems akordeonu
akompanavo Marius Polikaitis. Vis-
 kas buvo taip lietuviška ir gražu! At-
mintina šventė! 

Bus daugiau
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Rugsėjo 26–27 d. American University,
Washington, D.C. vyko konferencija
etninių mokyklų vadovams. Šios kon-
ferencijos, kurią universitetas organi-
zavo kartu su National Foreign Lan-
guage Center, tikslas buvo skatinti et-
ninių mokyklų pedagogų, šeimų, mo-
kytojų ir mokslininkų, tyrinėjančių šią
sritį, bendradarbiavimą.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir
JAV veikiančių lituanistinių mo-
kyklų vadovai Neila Baumilienė

(Aleksandros Kazickienės lituanistinė
mokykla), Gaila Narkevičienė (Bos-
tono lituanistinė mokykla), Laima Ap-
anavičienė (Čikagos lituanistinė mo-
kyka), Auksė Motto (New Jersey apy-
linkės ,,Lietuvėlės’’ mokykla), Goda
Misiūnienė (Maironio lituanistinė mo-
kykla, Lemont, IL) ir JAV LB Švietimo
tarybos narė Laima Petroliūninenė.

Reikia pasakyti, kad konferencija
buvo labai dalykiška, joje dalyvavo
didžiulis būrys mokyklų vadovų,
mokslininkų, praktikų, daug metų ati-
davusių kalbų mokymui. Pirmąją die-
ną buvo kalbama apie dvikalbystę ir et-
ninių mokyklų darbą JAV, apie tai, kad
pagaliau pripažįstama, jog dvikalbys-
tė nekenkia, o kaip tik padeda ir kito-
se mokslo srityse. Taip pat diskutuota
apie sunkumus, su kuriais susiduria
etninės mokyklos. Kaip išlaikyti savo
tautos kalbą svečioje šalyje? Kaip įti-
kinti tėvelius, kad išmokti tą kalbą yra
svarbu? Kaip nugalėti kliūtis, pasi-
taikančias šioje srityje? 

Sara Shin (University of  Maryland
Baltimore County) kalbėjo apie dvi-
kalbį ugdymą ir paveldo kalbų moky-
mą JAV, Katarina Brito iš Washington,
D.C. pristatė dvikalbystės mokymo
programos modelius, Julie Sugarman
iš Taikomosios kalbotyros centro kal-
bėjo apie dvikalbystės programų nau-
dą ir reikalingumą, Barbara Acosta iš
Aleksandrijos mokyklos – apie dvi-
kalbystės programos sudarymą, o Mar-
jorie Myers iš Arlingtono, jau 29 metus
dėstanti ispanų kalbą mokykloje, da-
lijosi savo dabo patirtimi. Moderatorė
– Julie Sugarman.

Kitą dieną Taikomosios kalbotyros
centro prezidentė Terrence G. Wiley
nagrinėjo kalbinius ypatumus ir jų ga-
lią paveldo kalbų mokymęsi. Claire
Chik iš Nacionalinio kalbos paveldo ty-
rimo centro kalbėjo apie tėvų vaidmenį
etninėje mokykloje. Ypač entuziastin-
gai savo paskaitą skaitė Brazilijos ben-

druomenės narė Ana Lucia Lico, pati
auginanti savo vaikus dvikalbėje ap-
linkoje. Ji įsitikinusi, kad tik nuo
tėvų, ypač motinos, priklauso, ar vai-
kai, gyvendami kitoje šalyje, išmoks
savo tėvų šalies kalbą. Kinai Tommy
Lu ir Na Liu kalbėjo apie galimybę
įjungti kinų kalbą į vidurinės mokyk-
los programą, argentinietė Patricia
Sanguinetti pasakojo, kaip padeda mo-
kiniams ne tik mokytis kalbos, bet ir
puoselėja tautos kultūrą, papročius. 

Joy Kreeft Peyton iš Taikomosios
kalbotyros centro svarstė, kaip kalbų
programas padaryti efektyvesnėmis,
o  Benoit Le Devedec pasidalino iššū-
kiais ir laimėjimais sudarant prancū-
zų kalbos programą ir vertinimo sis-
temą. Tuo tarpu vokiečių mokyklos
mokytoja iš Connecticut o Renate Lu-
danyi pasakojo su kokiais sunkumais
susiduria jų mokykla. 

Visų dirbančių etninėse mokyk-
lose ta pati bėda – kaip sukurti mate-
rialinę bazę, kur gauti pinigų? Apie tai
kalbėjo prancūzė Jane Ross, ispanė
Stephanie Fillman, kinė Na Liu.   

Kitas dalykas – svarbu ne tik steig-
ti mokyklas ir jose mokyti vaikus, bet
ir kurti stiprią tautinę bendruome-
nę. Ten, kur stipri bendruomenė, kal-
bą išlaikyti lengviau. Apie tai kalbėjo
Polina Vinogradova (TESOL progra-
ma, American University), Stephanie
Fillman (Ispaniškos lyderystės prog-
rama), Daniel Sarmiento (Bolivia/
Mokslo ateities vadovų programa),
Catherine Ingold (Nacionalinės kal-
botyros centras).

Paskaitos buvo turiningos, virė
diskusijos. Grįžusios į viešbutį dar il-
gai diskutavome tarpusavyje, kad tiek
lituanistinėse mokyklose, tiek kitose
etninėse mokyklose problemos tos pa-
čios. Tačiau mums svarbu pasirodė ir
tai, kad JAV pagaliau atkreiptas dė-
mesys į etnines mokyklas, kad pradė-
ta kalbėti ne tik apie tų mokyklų  sun-
kumus ir rūpesčius, bet ir jų reikalin-
gumą. Ir dar – kad po ilgų diskusijų
apie tai, jog dvikalbystė trukdo, paga-
liau mokslininkų tyrimai įrodė, kad
dvikalbystė ne tik netrukdo vystytis
jaunam žmogui, o kaip tik padeda
jam. Taigi, tie tėveliai, kurie savo vai-
kus veda į tokias mokyklas, gali būti
tikri – jų vaikų mokslai pagrindinėje
mokykloje tikrai nenukentės.

O mes, pasisėmę naujų minčių, dė-
kojame šios konferencijos organizato-
riams: Ana Lucia Lico, Joy Kreeft Pey-
ton, Amelia Tseng ir Polinai Vinogra-
dovai.

Konferencija etninių mokyklų vadovams

Iš k: Goda Misiūnienė, Laima Petroliūnienė, viena konferencijos organizatorių Joy
Kreeft Peyton, Laima Apanavičienė ir Auksė Motto.                 Gailos Narkevičienės nuotr.

Los Angeles mokytojų popietė

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojų kolektyvas paminėjo mokslo metų pra-
džią.                                                                             Mokytojos Redos Perevičienės nuotraukos

Iš dešinės: mokyklos direktorė Marytė Newsom, klebonas kun. Tomas Karanauskas
ir mokyklos tėvų komiteto pirmininkas Linas Venckus.

VITALIJA VIRBUKIENĖ

2014-ieji paskelbti Šeimos metais. Rugsėjo pabaigoje vieną šeštadienio po-
pietę, po pamokų, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Ka-
ranauskas pasikvietė pabendrauti į klebonijos kiemelį vieną šauniausių para-
pijos šeimų – Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojų kolektyvą. Mokyklai
vadovauja direktorė Marytė Sandanavičiūtė Newsom, o tėvų komiteto pirmi-
ninkas yra Linas Venckus. Mokytojos buvo maloniai nustebintos sutikimu su
duona ir vaišėmis. Taip gražiai buvo paminėta mokslo metų pradžia.

Kun. Tomas Karanauskas tikisi sulaukti klebonijos kiemelyje ir kitų šeimų,
jaunimo, mokinių tėvelių ir visų norinčių pabendrauti prie arbatos ar kavos puo-
delio. Tai bus nauja graži tradicija Šv. Kazimiero parapijoje.

Vilniuje koncertuos New Yorko
,,Metropolitan Opera’’ žvaigždė

Lapkričio 19-ąją Lietuvos sostinėje koncertuos vienas
žymiausių JAV tenorų Adam Diegel

Tenoras dalyvaus Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT)
rengiamame jubiliejiniame gala
koncerte ,,Muzikos žvaigždės
lapkričio Vilniuje’’, kuriame taip
pat pasirodys Lietuvos ir užsie-
nio operos bei baleto žvaigždės,
garsūs dirigentai, atlikėjai,
LNOBT ir Kauno valstybinis cho-
rai, Lietuvos kamerinis ir LNOBT
simfoninis orkestrai.

Pasirodymais tarsi atgai-
vindamas senųjų operos žvaigž-
džių dainavimo manierą, A. Diegel kviečiamas į beveik visus pagrindinius JAV
operos teatrus. Pagrindinėje Amerikos scenoje – ,,Metropolitan Opera’’ New Yor-
ke – solistas debiutavo 2010 m., atlikdamas Fro vaidmenį Richard Wagner ope-
roje ,,Reino auksas’’ (,,Das Rheingold’’).

Tenoras sukūrė vaidmenis Anglijos nacionalinėje operoje Londone, Aust-
ralijos operoje Sydnėjuje, Vengrijos nacionaliniame teatre, Liono operoje
Prancūzijoje.

Koncerte Vilniuje taip pat pasirodys solistai Gehamas Grigorianas, Badri Mai-
suradzė, Edgaras Montvidas, Joana Gedmintaitė, Sigutė Stonytė, Jovita Vaš-
kevičiūtė, Tadas Girininkas, Arūnas Malikėnas, smuikininkas Vadimas Repinas,
kompozitorius ir dirigentas Krzystof Penderecki, smuikininkas Sergejus Krylo-
vas ir kiti. ELTA 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuvA IR PAsAuLIs

Paryžiuje vėl atidarytas Picasso muziejus
Paryžius (BNS) – Praėjus kiek

daugiau nei penkeriems metams nuo
uždarymo atnaujinimui, kuris iš tik-
rųjų turėjo trukti dvejus metus, Pary-
žiaus Pablo Picasso muziejus atvėrė du-
ris, vis dar netylant ginčams dėl šio 52
mln. eurų atsiėjusio projekto. Jį lydė-
jo muziejaus direktorės atleidimas,
griežti menininko sūnaus žodžiai, vė-
lavimas ir didžiulis biudžeto viršiji-
mas.

Muziejus, įsikūręs 17-ojo amžiaus
baroko rūmuose istoriniame Pary-
žiaus Le Marais kvartale, buvo iš pa-

grindų modernizuotas ir dabar užima
daugiau kaip dvigubai didesnį plotą.

Muziejus, kuris pirmą kartą duris
atvėrė 1985 metais, didžiuojasi viena di-
džiausių pasaulyje P. Picasso darbų ko-
lekcija. Joje – maždaug 5 tūkst. ekspo-
natų: paveikslų, piešinių, skulptūrų,
keramikos darbų, fotografijų ir doku-
mentų.

Šis ispanų menininkas beveik visą
savo gyvenimą praleido Prancūzijoje ir
dauguma muziejaus eksponatų po dai-
lininko mirties 1973 metais buvo pa-
likti Prancūzijos valstybei.

Treniruojasi Lietuvos ir JAV kariai

Garbės konsulo Saudo Arabijoje dovana Lietuvai

Taline posėdžiavo Baltijos Asamblėja 
Talinas (BNS) – Baigdama 33-ąją

sesiją Baltijos Asamblėja (BA) spalio 24
d. Taline 2015 metams prioritetu iškė-
lė saugumą ir Baltijos regiono augimą.

Baltijos šalių parlamentarai ir
vykdomosios valdžios atstovai susi-
tarė, kad tarp 2015 metų prioritetų
bus bendradarbiavimo su NATO są-
jungininkėmis stiprinimas, NATO pa-
rengties plano įgyvendinimas, taip
pat bendradarbiavimas vykdant Eu-

ropos Sąjungos Rytų partnerystės po-
litiką.

Numatyta spartinti Baltijos šalių
integravimą į ES energetikos tinklus
ir rinkas, stiprinti energetinį Baltijos
šalių saugumą, plėtoti regioninę ener-
gijos rinką, taip pat stiprinti infor-
macinį Baltijos valstybių saugumą.

Kita BA sesija vyks lapkričio 19–
20 dienomis Vilniuje.

Ebolos viruso aukų skaičius viršijo 4 900

Ženeva („Draugo’’ info) – Nuo
Ebolos kraštinės mirusiųjų skaičius
pasiekė 4 922 iš 10 tūkst. 141 žinomo at-
vejo aštuoniose šalyse, pranešė Pa-
saulinė sveikatos organizacija (PSO).

Virusas, kuris pasiekė Malį, dabar
grasina Dramblio Kaulo Krantui. 

Trims labiausiai paveiktoms Va-
karų Afrikos šalims – Gvinėjai, Libe-
rijai ir Siera Leonei – tenka daugiau-
sia Ebolos aukų – net 4 912 iš 10 114 už-
krėstųjų, nurodo PSO.

Tačiau realus skaičius gali būti

tris kartus didesnis: pusantro karto
Gvinėjoje, du kartus Siera Leonėje ir
pustrečio karto Liberijoje, o mirtin-
gumas, spėjama, yra apie 70 proc. visų
atvejų.

Europos Sąjunga (ES) iki milijar-
do dvigubina pagalbą kovai su Ebolos
virusu. Tai Briuselyje paskelbė Euro-
pos Vadovų Tarybos pirmininkas Her-
man Van Rompuy. 

Iki šiol ES kalbėjo apie 600 mln.
eurų paramą.

Iranas įvykdė moteriai mirties nuosprendį 

Teheranas (BNS) – Iranas įvykdė
mirties nuosprendį 26 metų moteriai,
kuri penkerius metus laukė jo įvyk-
dymo už buvusio žvalgybos pareigūno
nužudymą. 

Reyhaneh Jabbari buvo pakarta,
pranešė Teherano prokuratūra. 

„Amnesty International’’ pareiš-
kime sakoma, kad R. Jabbari, interje-
ro dizainerei, turi būti įvykdyta mir-
ties bausmė už mirtiną Mortez Abdo-
lali Sarbandi subadymą 2007 metais.

Viena Jungtinių Tautų (JT) žmo-

gaus teisių stebėjimo institucija yra sa-
kiusi, kad M. A. Sarbandi nužudymas
buvo savigynos aktas, nes jis bandė
seksualiai užpulti R. Jabbari, ir kad jos
teismo procesas 2009 metais buvo su di-
deliais trūkumais.

Spalio 24 d. R. Jabbari motinai
buvo leista vieną valandą pasimatyti
su ja – toks dalykas Irane neretai reiš-
kia artėjančią egzekuciją. 

Irane nuo 2014 metų pradžios mir-
ties bausmės įvykdytos daugiau kaip
250-čiai žmonių.

V. Putinas padėjo V. Janukovyčiui pabėgti iš Ukrainos

Sočis (ELTA) –Per
tarptautinę Valdajaus
diskusijų klubo konfe-
renciją Sočyje Rusijos
prezidentas Vladimiras
Putinas prisipažino pa-
dėjęs buvusiam Ukrai-
nos prezidentui Vikto-
rui Janukovyčiui per
neramumus Kijeve pa-
bėgti iš šalies. 

V. Janukovyčius iš
Ukrainos buvo pri-
verstas bėgti šių metų
vasario pabaigoje, kai
prieš jo valdymą Kijeve
kilę protestai pasiekė
kruviną kulminaciją. 

Kalbėdamas per konferenciją V.
Putinas teigė, kad V. Janukovyčius iš
posto buvo nuverstas jėga ir pridūrė

padėjęs prezidentui palikti šalį.
„Atvirai pasakysiu, kad V. Janu-

kovyčius paprašė būti išvežtas į Rusi-
ją. Tą mes ir padarėme’’, – teigė Krem-
liaus vadovas.

Vilnius (kam.lt) – Gaižiūnų poli-
gone Rukloje Lietuvos ir JAV kariai da-
lyvauja bendruose mokymuose. Šeši
Lietuvos ir JAV karių būriai, apie 100
karių, treniravosi reaguoti į pasalas,
naikino bunkerius, pėstininkai taip pat
vykdė kovines užduotis pastatuose.

Pratyboms Lietuvoje JAV kariai iš
savo nuolatinės dislokacijos vietos Te-
xaso valstijoje yra atsigabenę po 8 šar-
vuotuosius transporterius „Stryker’’ ir
pėstininkų kovos mašinas „Bradley’’,
4 karinius visureigius „Humvee’’
(HMMWV), sunkųjį techninės pagal-

bos šarvuotį M88, 2 kuro užpylimo
sunkvežimius bei kitas techninei pa-
galbai ir karių pervežimui skirtas
transporto priemones.

Nuo šių metų spalio Lietuvoje dis-
lokuota naujoji JAV karių pamaina su-
daryta iš 160 karių ir yra įsikūrusi
Rukloje, Mechanizuotojoje pėstinin-
kų brigadoje „Geležinis vilkas’’. Lie-
tuvoje JAV kariai treniruojasi ir da-
lyvauja bendrose pratybose kartu su
Lietuvos kariuomenės Sausumos pa-
jėgų padaliniais. 

Vilnius (ELTA) – Nacionaliniame
muziejuje Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės Valdovų rūmuose (VR)
lankęsis neseniai paskirtas pirmasis
Lietuvos garbės konsulas Saudo Ara-
bijoje Mahfouz Marei Mubaraku bin
Mahfouzu VR muziejui padovanojo
du vertingus XVI–XVII a. žemėlapius,
kuriuose vaizduojama Lietuvos Di-
džioji Kunigaikštystė.

Viename dovanotų žemėlapių, ku-
ris buvo išspausdintas 1595 m. Ant-
verpene, vaizduojama Lenkijos Kara-
lystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikš-
tystė. Šis žemėlapis buvo publikuoja-
mas žymaus geografo, kartografo ir lei-

dėjo Abraham Ortelius (1527–1598) pa-
rengtame atlase „Theatrum Orbis Ter-
rarum’’, kuris laikomas pirmuoju
geografiniu atlasu, buvo itin populia-
rus XVI–XVII a. ir gausiai tiražuoja-
mas. A. Ortelius pirmasis į savo atla-
sus įtraukė istorinius žemėlapius, to-
dėl yra vadinamas istorinės kartog-
rafijos tėvu.

Kitame žemėlapyje, kuris buvo iš-
spausdintas 1620 m. Amsterdame, vaiz-
duojamas Europos žemynas, kuriame
aiškiai išskirtos ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ribos, didesni jos mies-
tai. Jį sukūrė garsus olandų kartog-
rafas Jodocus Hondius (1563–1612).

Kaltinimų N. Venckienei sąrašas ilgėja  

Vilnius (BNS) – Buvusiai teisėjai
ir Seimo narei Neringai Venckienei,
kurią praėjusią savaitę leido suimti
Kauno apylinkės teismas, pateikti dar
šeši įtarimai, kurių vienas skamba
itin grėsmingai – vieši raginimai smur-
tu pažeisti Lietuvos suverenitetą.

N. Venckienei pateiktų įtarimų
puokštę taip pat papildė kaltinimai
šmeižtu, mirusiojo atminimo panie-
kinimu, neteisėtu informacijos apie
privatų asmens gyvenimą rinkimu ir
neteisėtu šios informacijos panaudo-
jimu, piktnaudžiavimu tarnyba.

Jau anksčiau N. Venckienė buvo
kaltinama teismo sprendimo nevyk-
dymu, nepagarba teismui, trukdymu
antstolei atlikti savo pareigas, pasi-
priešinimu policijos pareigūnams, ne-
žymiu sveikatos sutrikdymu ir pikt-
naudžiavimu. Šias N. Venckienės veik-
las tiria Šiaulių apygardos prokura-
tūra.

Buvusi Kauno apygardos teismo
teisėja N. Venckienė Lietuvoje negy-
vena, paskelbta jos paieška. Manoma,
kad ji apsistojusi JAV.

Vilniuje atidaryta Euro paroda

Vilnius (Valdovų rūmų info) –
Spalio 23-iąją Vilniuje iškilmingai ati-
daryta vežiojamoji Europos Centrinio
Banko Euro paroda.

Valdovų rūmuose surengta paroda
kviečia didelius ir mažus plačiau su-
sipažinti su Lietuvos naująja valiuta –
euru. Parodos lankytojai įgis daugiau
žinių apie eurų istoriją, banknotų di-
zainą, gamybą, apsaugos priemones,

susidėvėjusių pinigų naikinimą ir iš-
moks atskirti tikrą banknotą nuo pa-
dirbto. Čia taip pat bus galima susipa-
žinti su visų euro zonos šalių moneto-
mis, kurios galios ir Lietuvoje. 

Ši Euro paroda nuo 2008 m. jau ap-
keliavo 15-a dvylikos Europos šalių
miestų, tarp jų – Estijos ir Latvijos. Ją
jau aplankė daugiau kaip 300 tūkst. lan-
kytojų.

Vienas iš daugybės V. Janukovyčiaus užmiesčio vilos kam-
barių. Getty images nuotr

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius
dr. Vydas Dolinskas (kairėje), Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas
(viduryje) ir Europos Centrinio Banko (ECB) Banknotų direktorato vadovas Ton Roos. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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šveNtADIeNIs DAtos ir sukAkt ys

Paskutinė spalio savaitė

Spalio 27  d.   

– 1430 m. mirė Vytautas Didysis, Lietuvos di-
dysis kunigaikštis  (gimė 1350 m.)

– 1728 m. gimė James Cook, anglų jūrininkas,
viena reikšmingiausių asmenybių geografinių
atradimų istorijoje (mirė 1779 m.).

– 1858 m. gimė Theodore Roosevelt, 26-asis
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. Theo-
dore Roosevelt buvo profesionalus istorikas,
gamtininkas, keliautojas, medžiotojas, rašytojas
ir kareivis. Remiantis medžioklės istorijomis, jo
vardu buvo pavadinti pliušiniai meškiukai
(angl. Teddy Bear) (mirė 1919 m.).

– 1918 m. įkurta Lietuvos karinė žvalgyba.

Spalio  28 d. 

– 1469 m. gimė Erasmus Desiderius Rote-
rodamus, nyderlandų dvasininkas, vienas
garsiausių humanistų, filosofas bei teologijos
mokslų daktaras. Tikrieji vardas ir pavardė Ger-
hard Gerhads (mirė 1536 m.).

Jo darbai buvo žinomi visoje Europoje. Jis kriti-
kavo tamsumą, visuomenės trūkumus, aukšti-
no laisvą, protingą žmogų. Net šešios jo knygos
pateko į draudžiamų knygų sąrašus. Jis nuola-
tos vertė tekstus iš graikų kalbos, skelbdavo se-
nus, mažai kam žinomus praeities autorių dar-
bus. Erazmas parengė naują, moksliškai argu-
mentuotą Naujojo Testamento originalo ir jo ver-
timo į lotynų kalbą leidimą (1516 m.). Tai buvo
didžiulis darbas, atliktas pagal humanistinės fi-
lologijos principus, atskleidęs visas viduramžių
scholastų falsifikacijas. Jis išgarsino Erazmą vi-
soje Europoje. 

– 1993 m. Lietuvos Respublikos pasiuntiny-
bėje Maskvoje buvo išduota pirmoji viza Ru-
sijos piliečiui.

Spalio 29  d. 

– 1579 m. popiežius Grigalius XIII patvirtino
Vilniaus universiteto įkūrimą.

– 1863 m. Šveicarijoje įkurta Raudonojo Kry-
žiaus organizacija.

– 1911 m. mirė Joseph Pulitzer, vengrų–
amerikiečių leidėjas ir redaktorius, geriausiai
žinomas kaip Pulitzer premijos įkūrėjas ir gel-
tonosios žurnalistikos pradininkas. Jis sukūrė
modernųjį laikraštį ir savo metu buvo vienas
svarbiausių JAV žurnalistų (gimė 1847 m.).

– 1945 m. New Yorke pirmąkart pradėti par-
davinėti šratinukai.

– 1991 m. JAV kosminis aparatas „Galileo’’ pir-
mą kartą iš arti nufotografavo asteroidą.

Spalio  30 d. 

– 1919 m. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė
Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą.

– 1952 m. Didžioji Britanija išbandė atominę
bombą.

– 1961 m. Tarybų Sąjunga virš Arkties jūros
Naujoje Žemėje susprogdinta didžiausia kada
nors detonavusi 58 megatonų vandenilinę
bombą „Ivanas’’.

– 2003 m. Lietuva pasirašė bendradarbiavimo
sutartį su Europolu.

Spalio  31 d. 

– 1517 m. Martin Luther prikalė savo tezes prie
Wittenbergo bažnyčios durų. Tai laikoma re-
formacijos Vokietijoje pradžia.

– 1940 m. Lietuvos SSR AT nutarė nacionali-
zuoti namus, kurių naudingasis plotas viršijo
220 kv. m.

– 1992 m. Vatikanas reabilitavo Galilėjų.

– 1999 m. katalikų ir liuteronų bažnyčios pa-
sirašė bendrą deklaraciją, kuria baigė dogminį
ginčą, XVI a. pradžioje sukėlusį reformaciją.

Lapkričio 1 d.  

Lietuva – Visų šventųjų ir mirusiųjų diena.

– 1526 m. Kotryna Jogailaitė, jauniausia Zig-
manto Senojo ir Bonos Sforcos duktė. Ji buvo
Švedijos karaliaus Jono III-ojo žmona ir Zig-
manto Vazos motina (mirė 1583 m.).

– 1918 m. Vilniuje įvyko pirma pirmosios Lie-
tuvoje skautiškos draugovės sueiga.

– 1993 m. įsigaliojo Maastrichto sutartis dėl ES
įkūrimo.

Lapkričio 2 d.  

Vėlinės.

– 1755 m. gimė Marija Antuanetė, Prancūzi-
jos karalienė. Prieštaringai vertinama tragiško
likimo moteris, į pasaulinę istoriją įėjusi ne tiek
dėl savo pasiekimų, kiek dėl nesėkmių. Ji
buvo pirmoji mirties bausme nubausta kara-
lienė (mirė 1793 m.).

– 1918 m.  Lietuvos Valstybės Taryba atšau-
kė nutarimą dėl Vilhelmo fon Uracho išrin-
kimo karaliumi ir priėmė Lietuvos Valstybės Lai-
kinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius – pir-
mąjį naujosios lietuvių valstybės pagrindinį
įstatymą. 

– 1950 m. mirė George Bernard Shaw, vienas
iškiliausių airių dramaturgų. Apsilankęs SSSR
susižavėjo socializmo pasiekimais, liaupsino
sovietų santvarką (gimė 1856 m.).

– 1955 m. per Vėlines Kaune prie karių kapų
grupė jaunuolių, giedojusių tautines gies-
mes, buvo išblaškyta milicijos. Pirmoji vieša
protesto akcija po rezistencijos nuslopinimo.

– 1957 m. Kaune per Vėlines įvyko maždaug
2 tūkst. žmonių protesto demonstracija prieš
sovietų savivalę. Per susirėmimą su milicija su-
imti 105 žmonės.

Meilei būdinga duoti
KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Dievo meilė yra kiekvieno žmogaus egzistencijos pamatas. Iš mums
nesuvokiamos savo meilės gausumo Jis mus sukūrė, o kai
nusidėjome (žr. Rom 5, 12), nepasmerkė, bet savo gai lestingos meilės

kartelę kilstelėjo iki „beprotybės’’, nes dėl maištingo kūri nio išgelbėjimo
siuntė į žemę Myli mąjį (Ef  1, 6), ir Jam pavaldūs yra vi si, turintieji nors
mažiausią gyvybės pradą.

Esminė dieviškos meilės savybė yra ne imti, o duoti (žr. Apd 20, 35),
nes be veikiančio davimo pricipo, nebūtų nieko... Šv. Tomas Akvinietis rašė:
„Meilė – tai džiaugimasis gėriu; gėris yra vienintelė meilės priežastis.
Mylėti – tai trokšti padaryti kitam žmo gui gera’’. Neturinti lygių įsikū -
ni jusio gerumo išraiška yra Jėzus Kristus, kurio darbus objektyviai įverti-
no liudininkai: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir neby -
liai kalba’’ (Mk 7, 37).

Iš kur Jėzus sėmėsi jėgų taip ne nuilstamai darbuotis? Juk jei kas nors
kiekvieną Jo padarytą darbą bū tų aprašęs, visą pasaulį apjuostų knygos,
skelbiančios Jo gailestingumą, ir tai būtų tik dalis daugybės knygų, kurias
reikėtų parašyti (plg. Jn 21, 25). Paprastas ir spontaniškas maldoje bend -
ravimas su savuoju Tėvu, ypač nakties metu atsiskyrus nuo visų
žmonių, – štai kas stiprino Dievo Sūnaus ryžtą gyventi meile ir ją liudyti
kitiems iki paskutinio atodūsio.

Tikroji meilė ne tik „visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa iš -
tveria’’ (1 Kor 13, 7), bet ji, pasak katekizmo, yra didžiausia, visas kitas
galias įkvepianti ir dieviškuoju gy venimu pripildanti energija. Ji įvai riais
būdais skleidžia malonės šviesą, kad žmonės būtų paskatinti ieškoti jos
pirminio šaltinio. Tai vyksta be prievartos ir visai laisvai. Reikia tik vieno
geros valios žmogaus veiksmo – Dievo kvietimui ištarti „taip’’ ir sakyti:
„Viešpatie Jėzau, dabar savo vi dų atveriu Tau... Žinau, kad Tu, bū damas
Visagalis, mane mylėjai net ta da, kai nebuvau gimęs. Gailestin gu mo esmė
glūdi Tavyje, nes Tu mane ne mažiau myli net tada, kai nusidedu.
Mokyk su tikėjimu melstis ypač už tuos, kurie manęs nesupranta, ap kalba,
įžeidžia, ignoruoja... Ir svarbiausia: padėk man savo vidinį troš kimą vis
dažniau kreipti nuo nevertų dalykų link Tavęs!’’

Šv. Faustinos „Dienoraštyje’’ skai tome žodžius, kuriais Viešpats
kreipėsi į ją: „Mano mokine, labai mylėk tuos, kurie tau suteikia kan čios,
daryk gera tiems, kurie tavęs nekenčia.’’ Kai Faustina atsiliepė sa -
kydama, jog ji nejaučianti jiems mei lės, tada Jėzus ją pamokė: „Jausmas
ne visada nuo tavęs priklauso; ar myli, pažinsi iš to, jei po patirtų ne-
malonumų ir sielvartų neprarandi ramybės, bet meldiesi už tuos, kurie
tave įskaudino, ir linki jiems gėrio.’’

Kai nesiliaujame motyvuotai mels tis už aplinkinius, kurių mąstymo
struktūra ir gyvenimo būdas ski riasi nuo mūsų, einame Jėzaus nuro dytu
gailestingumo taku, nes Jis trokšta, kad visi žmonės, stengdamie si
pažinti tiesą, būtų išganyti (žr. 1 Tim 2, 4). Anot šv. Pranciškaus Sale zo,
Dievas ir velniams atleistų nuo dėmes, jei tik jie galėtų gailėtis.

Šio sekmadienio Evangelija primena, kad Dievą būtina mylėti ne tik
visa širdimi, bet ir ypatingu sielos in strumentu – protu (plg. Mt 22, 37).
Vienas iš Bažnyčios Tėvų – šv. Jonas Kasijonas – proto veiklą sulygino su
malūnu, kuris visų pirma mala tuos grūdus, kurie supilti malti iš ryto.
Todėl svarbu skubėti iš ankstaus ryto į savo proto malūną įmesti gerų Die-
 vo minčių bei žodžių kviečių, kurie visą dieną malami, veikiant Šven ta-
 jai Dvasiai, apsaugos mus nuo pavojingai lėkštų šio pasaulio įtakų, kad
suvokę, kas šiame gyvenime yra gera, priimtina ir tobula (Rom 12, 2), tai
ramiai vykdytume.

Vienas vaikinas įsimylėjo savo bendraamžę kaimynę, pardavė viską,
ką turėjo, ir net ėmėsi atsitiktinių darbų, kad uždirbtų pinigų ir nupirk-
tų mylimajai brangų laikrodį, kurio ši norėjo. Jaunuolio tėvai sunerimo,
bet nusprendė, jog geriausia to „ne pastebėti’’. Tą dieną, kai nuėjo pirkti
laikrodžio, Robertas sugrįžo neišleidęs nė cento. Jis paaiškino: „Kai nu -
ėjome pas juvelyrą, ji nebenorėjo laik rodžio. Labiau susižavėjo apyran -
ke, vėriniu, auksiniu žiedu. Kol ji su kinėjosi parduotuvėje ir rinkosi, pri -
siminiau kartą pasakytus mokytojo žodžius, kad prieš dovanodami pri-
valote pagalvoti, kodėl taip darote. Tada suvokiau, kad iš esmės su
tokia, kokia ji yra, nenoriu būti. Todėl išėjau iš parduotuvės ir grįžau
namo.’’

Toji mergaitė pernelyg susižavė jo gražiais blizgučiais ir užsimiršus
„prisirišo’’ prie jų. Meilė vaikinui ne jučiomis buvo išmainyta į meilę daik-
tams. Tai pastebėjęs jos draugas pa darė teisingą sprendimą: geriau kurį
laiką pabūti laisviems. Jei vėliau niekas į mūsų laisvą bendravimą nebe-
sikėsins, tada galima bus tęsti draugystę. Vaikinas suprato, kad tik ros
meilės negalima iškeisti, pavyz džiui, net į auksinį šveicarišką „Pa tek
Philippe’’ kišeninį laikrodį, kainuojantį 5,5 mln. litų, nes tuomet žmogus
„prisiklijuos’’ prie matomo gra žaus daikto ir atsuks nugarą ne įkai nuo-
jamai meilės dovanai, kuri siun čiama iš aukštybių...

Taigi mylėti Dievą visa būtybe – visuomet mylėti daiktą mažiau už Jį. 

Bernardinai.lt
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
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 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Prenumeruokime  ir skaitykime 
„DRAUGĄ’’!

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
www.draugas.org

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 – 11

Spaudai parengė Rimas Černius

Vasario 23 d. – Šiandien jau rei kia skubėti dar pas U.S. Immigration and
Naturalization Department at sto  vus, kurie pavartę antspaudą ir už-
davę porą klausimų, uždeda ga lutinį antspaudą ir parašą.
Mūsų do kumentai atėję tvarkoje, ir viskas
„OK’’.  Belieka laukti tik transporto.
Taip pat ir įskiepijama dar. 

Šnekama, kad sekantys
laivai būsią 3-čią ir 4-tą kovo,
paskui vėl 6-tą. Bet yra ir kvai-
las dalykas vežioti kai kuriuos
per New Orleans’ą, pas kui rodos
Mississippi upe dar garlaiviais
apie tris dienas aukštyn! Tuo ke-
liu vežama ir čikagiečius. Ten gi se-
kantis transportas bus tik apie
kovo mėnesio 29-tą dieną!  Bet, at-
rodo, kad mus vistik ir per Bostoną
ar New Yorką leis važiuoti, atseit
jau kovo 3–4 dienomis.  Žiūrėsime.

Vakare pagaliau susitvarkome su
kambariais. Įlendame į geresnę pa talpą.

Vasario 24 d. – Pirma diena, kai kiek
atsigavome. Tame naujame kambaryje jau
patogiai miegojome.  Šilta, ir elektra yra –
jau visai padoru. Šiaip sau vaikštom – į bib-
lioteką, į kiną. Pradedame apsiprasti, ir da-
rosi jaukiau. Nebe taip jau „baisus lage ris’’.
Gerai, kad dar turime pavalgyti – tas tai beveik svarbiausias dalykas
– ir patalpa pakenčiama. 

Vasario 25 d. – Žiūrime, kad kiti nuolat sukasi apie D.P. Commis-
sion ir kitas įstaigas. Kiti jau žiną, kada važiuosią. Drukteinienės patartas
ir aš lendu į vieną kambarį, kur užrašyta, kad įėjimas draudžiamas. Įėjęs
iš dėstau „amerikonkai’’ – prašau būtinai mus siųsti per New Yorką, ne
per New Orleans. (Taip norisi pamatyti tą New Yorką.),  Be to, laivas ten
jau 4-tą kovo plaukia. Ir iš tikrųjų – ji ištraukia iš kokio stalčiaus mūsų by-
las ir perdeda prie ruošiamojo transporto!! Tą pačią dieną susitvarkėme ir
su kambariu oficialiai. Nekantriai tad laukiame sąrašus iš kabinant.

Vasario 27 d. – Sekmadienis. 9-tą valandą lagerio bažnyčioje lietuviš kos
pamaldos: „Pulkim ant kelių’’.  Žmonės lietuviškai gieda. Pamatau čia ir geog-
rafą dr. Vilimą.  

Bet su atvykstančiais transpor tais lietuvių stebėtinai mažai – net jau lat-
vių daugiau. Vot ir BALF’as...  Gerai, kad į darbus tik retkarčiais te varo.

Kovo 1 d. – Pagaliau vakare iškabino sąrašą: U.S. Army Transporter „Ge-
neral Haan’’ – dar negirdėtas lai vas. Ir mes iš tikrųjų esame ant są rašo, nors
šiaip čikagiečiams liepia laukti iki kovo 29-tos dienos, via New Orleans... Tad
esame laimingi.

Kovo 2 d. – Rytoj turėtumėm jau eiti pas daktarą, ir poryt į laivą! Bet po
pietų laivą atidėjo kuriam laikui... Na, pora dienų tai dar nieko, bet sa vaitė,
tai jau ilgokai. Taip nežinome, kaip su maistu daryti, ar dar taupyti, ar daug
valgyti...

Kovo 4 d. – Dar kartą pas gydytoją. Amerikos Raudonas Kryžius duo da
po terbelę su „gėrybėmis’’. Man staiga nei iš šio nei iš to paraudo akis – ir at-
sirado akies uždegimas. Dedu kompresus – tai jau taisosi.  

Vakar buvau pavažiavęs į patį Bremeną – labai senas „Dom’as’’ ir seno-

viška rotušė. Šiaip tikrai nieko ypatingo, daug su-
griauta.

Kovo 5 d. – Pagaliau! Apie 11-tą valandą mus
išveža iš „Grohn’o’’. Apie 2-tą valandą pasiekiame
Bre merhaveną – „Colombos’’ Quay. Ten jau sto-
vi keli laivai – U.S. Army transporters. Moderniški,
nauji laivai, bet maniau, kad bus didesni. „Ge-
neral Black’’ pamažu jau pajuda, vilkikų velka-
mas į Kanadą. Pagaliau sulipa me ir mes.  Viduj
– vis tik didokas tas U.S. Army Transport „Ge-
neral Haan’’.

Tik viduje kiek ankštoka. Lovos net tri-
jų aukštų ir gerokai sukimštos. Eilės prie
maisto. Nieko negalima su sigaudyti. Pa-
klystame tuose laiptuo se.  

„General Haan’’ – tai nemažas...
16,5 mazgų į valandą. Taigi iki New
Yorko – 10 dienų.  

Net nepajuntame, kaip laivas
at sitolina nuo krantinės – pamažu
atsitolina šviesos.  Keista – visai
nėra su pimo. Laivas tik truputį
virpa nuo mašinų, nors šiaip
nesupa. Taigi – pirmą naktį net
miegojome.  

Kovo 6 d. – Plaukiame
link Lamanšo. Krantų ne-
matyti. Vanduo ramus. Su-
pimo vis nėra. Sako, tik At-
lante pradės supti. Maistas
neblogas, bet nieko ypa-
tingo. Na, ką gi –  vis tik

už dyką veža.
Šiaip ant denio šaltoka. Drėgno kas

oras, tad ilgai būti nemalonu. Blogiausia, kad ne-
turi kur pasidėti, apart savo lovos – nėra jokių patalpų. Prieš

vakarą praplaukiame visai arti Anglijos krantus – baltos, staigios uolos,
o viršuj namukai aiškiai ma tyti. Net ir vėjo malūnas. Šiaip lyg pilys atskiros...
Taip pat ir uosto įrengimai kiek toliau. Doveris. Prie mūsų priplaukia laivukas
su paštu. Pagaliau einame gulti pilni įspūdžių pirmos, galima sakyti malonios
die nos jūroje.  

Bus daugiau

USAT General W. G. Haan

Tęsinys. Pradžia spalio 11 d. laidoje
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IstoRIJos užkuLIsIAI

ALGIMANTAS GURECKAS

Šiais metais sueina 75 metai, kai po 19 metų
lenkų okupacijos Lietuva atgavo savo sos-
tinę. Lietuvos kariuo menės Vilniaus rink-
tinė 1939 m. spa lio 27 dieną peržengė
nekenčiamą, Lie tuvai prievarta primestą
demar kacijos liniją ir kitą dieną, spalio
28-tą, įžengė į Vilnių. Vilniečiai lietuviai ją
sutiko ir sveikino su didžiausiu džiaugsmu.
Lietuvos kariuomenę svei kino ir daugelis
kitų tautybių Vil niaus gyventojų, nes, nors
ir trumpa, 5 savaičių, sovietų okupacija jau
buvo nepakenčiamai įkyrėjus.

Mes be Vilniaus nenurimsim

XX šimtmečio 3-ajame dešimtme tyje ir 4-ojo
pradžioje gimusių mano bendramečių karta nuo
ankstyvos vaikystės dienų augom aplink mus
skambant „Ei, pasauli, mes be Vil niaus nenurim-
sim!’’. Taip nuo mažu mės buvom  įtikinti ir įsiti-
kinę, kad  Vil nius -- Lietuvos sostinė, Lietuvai  tei-
sėtai priklauso ir, anksčiau ar vė liau, turės būt at-
gautas.   

Mus visus, mūsų tėvus, mokytojus ir mokyk-
los draugus, 1938 metų kovo mėnesį sukrėtė lenkų
ultimatumas Lietuvai, reikalaujantis užmegz ti
diplomatinius santykius su Lenki ja ir atnaujinti
normalų tarpusavio bendravimą ir susisiekimą.
Dėl Vil niaus konflikto, lenkams 1920 m. už gro bus
Vilnių, Lietuva neturėjo dip lomatinių santykių su
Lenkija ir lai kė demarkacijos liniją, kuri skyrė lais-
 vąją Lietuvą nuo lenkų okupuoto Vilniaus krašto,
uždaryta. Visi keliai ir geležinkeliai ties demar-
kacijos li ni  ja buvo nukirsti.    

Ultimatume lenkai Vilniaus ne mi nėjo ir ne-
reikalavo, kad Lietuva jo atsisakytų, bet jau pati ul-
timatumo for ma ir jo turinys buvo pažeminantys
ir įžeidžiantys. Nors Lietuvos spau da tada pilno ul-
timatumo teksto nepaskelbė, buvo pakankamai aiš-
ku, kad tai, ko lenkai iš Lietuvos reikalavo, atiti-
ko vokišką posakį: „Willst du nicht mein Bruder
sein, schläge ich dir den Schädel ein’’ („Jei neno-
ri būt man broliu, galvą perskelsiu aš tau’’).

Nors tada turbūt nebuvo kitos išeities, buvo la-
bai skaudu, kad Lie tuvos vyriausybė ultimatumą
pri ėmė. Pradžioj Lietuvos valdžia Len kijos at-
žvilgiu laikėsi šaltai. Už poros mėnesių Seimas priė-
mė naują Lietu vos konstituciją, kur, kaip ir prieš
tai buvusioj, Lietuvos sostine įsakmiai įvardintas
Vilnius. Bet jau po pusme čio mums pasirodė, jog
mūsų valdžia užmiršta savigarbą ir be reikalo pra-
 deda taikytis prie lenkų reikalavimų.  Ji uždarė Vil-
niui vaduoti sąjungą ir lais v oj Lietuvoj 1938 metais
nebebuvo oficialiai minima spalio 9-toji, Vil niaus
užgrobimo diena. 

Kelionė į Vilnių

Tais metais buvau Panevėžio ber niukų gim-
nazijos mokinys. Baigian tis 1938–1939 mokslo me-
tams buvo pa skelbta, kad organizuojama vyresnių -
jų klasių moksleivių ekskursija į lenkų okupuotą
Vilnių.  Buvau baigęs 5-tąją klasę ir su tėvų pri-
tarimu užsi rašiau į tą ekskursiją.   

Išvykom birželio mėnesį geležin keliu per Rad-
viliškį, Kauną, Kaišia doris ir Vievį į Vilnių. Sė-
dėjau prie lango ir pravažiavus Vievį atidžiai žiū-
rėjau ar pastebėsiu demarkacijos liniją. Pagaliau
pamačiau aukštas, krei vas kartis kurių viršuj
buvo pri rišti šiaudų kuokštai.  Tikra „šiaudinė sie-
na’’, kaip ji Lietuvoje buvo dažnai vadinama. 

Man ši kelionė padarė didelį įspūdį. Pamačiau
Vilnių ir man nė į galvą neatėjo, kad atvykau iš už-

sie nio, priešingai – jaučiau, kad  aplan kiau Lietuvos
sostinę ir niekur iš Lie tuvos nebuvau išvykęs. Gim-
nazijoj mo kė mės Lietuvos istorijos, bet ji liko tolima
ir negyva. Tik Vilniuje ir Tra kuose pajutau tos is-
torijos tikru mą ir artimumą. Grįžau įsitikinęs, kad
kol Vilnius atplėštas nuo Lietu vos, Lie tuva suskal-
dyta, sužalota ir nepilna. Vilnius Lietuvos tikroji ir
vienintelė sostinė ir nei Kaunas, nei kuris kitas mies-
tas jo pakeisti negali. Tad sosti nės atgavimas ir len-
kų suskaldytos Lietuvos sujungimas turi likti lie-
tuvių tautos tikslu ir svarbiausiu užda viniu.

Vokiečiai puola Lenkiją

Pirmąją 1939–1940 mokslo metų dieną, 1939 m.
rugsėjo 1-ąją, vokiečiai puolė Lenkiją. Žaibo karu,
(Blitzkrieg) skubiais, stipriais ir ryž tingais smūgiais
ir di deliu greičiu vykdomais šarvuotų ir motorizuotų
divizijų prasiveržimais, vokiečiai triuškino tinkamai
nepa ruoštą, atsilikusią Lenkijos kariuo me nę. Jau
pirmąją karo savaitę pa aiš kėjo be vil-
tiška lenkų padėtis ir kad Lenkija ne-
trukus karą pralai mės. Turiu pri si pa-
žinti, kad aš ir mano draugai 6-toje kla-
sėje, piktdžiugiškai džiaugė mės lenkų
pra laimėjimais. Mums at ro dė, jog pa-
si pūtę, arogantiški lenkai gauna labai
tinkamą ir reikalingą pa moką. Po 123
metų svetimųjų val džios išsivadavusi
Lenkija tuoj prisigrobė svetimų, – 
uk rai niečių, gudų ir Lietuvos žemių,
įsivaizdavo esanti didžioji galybė,
švais tėsi ultimatumais Lietuvai, Če-
koslo vakijai, perse kiojo jos valdžion
pakliuvusius lietuvius, gudus, ukrai-
nie čius, vokiečius. O dabar ta tariama
Len kijos galybė po vokiečių smūgių subyrėjo lyg kor-
tų namelis. Beje, ty liai ir beveik slaptai puoselėjom
vis stiprėjančią viltį, kad Lenkijai žlungant, gal at-
siras Lietuvai proga atsiimti Vilnių ir Vilnijos kraš-
tą.

Antrąją karo savaitę išgirdom gan dus, kad gru-
pė karininkų kreipė si į prezidentą Antaną Smetoną
su siū lymu užimti Vilnių. Ir mes, gimnazistai, pra-
dėjom rūpintis – kodėl mūsų valdžia kažko laukia ir
nieko nedaro. Gimnazijos kieme buvo įsa ky ta iškasti
apkasus nuo lėktuvų puo limo. Mums, vyresnių kla-

sių mo ki niams, apkasus bekasant atėjo pa si žiūrėti
gimnazijos direktorius Jur gis Elisonas. Neprisi-
menu, ar jį kas paklausė, ar jis pats pradėjo kalbė-
ti, kad iš tikro  Lenkijos žlugimas nieko nereiškia,
dar tik karo pradžia ir šį karą Vokietija pralaimės.

Man atrodė, kad jis niekus šneka, nes tuo laiku,
kai vokiečiai triuškino Lenkiją, prancūzai ir britai,
paskelbę Vokietijai karą, sėdėjo užsidarę Ma ginot li-
nijos įtvirtinimuose ir nieko daugiau neveikė. Kaip
tada buvo sa koma, vokiečiai vykdė Blitzkrieg (žai -
bo karą), o prancūzai ir britai – Sitzkrieg (sėdėjimo
karą).

Įpusėjus trečiai karo savaitei, rugsėjo 17 dieną,
Sovietų Sąjunga netikėtai paskelbė, kad žlugus Len-
 kijos valstybei, sovietų Raudonoji ar mija eina ap-
saugoti be valdžios likusius Lenkijos ukrainiečius
ir gudus.   Rugsėjo 18-ąją, Lietuvos vyriausybė pa-
skelbė kariuomenės mo bilizaciją. Daug kur ir šau-
lių dali niai buvo pa šaukti karinėn tarnybon. Mūsų
gimnazijos šauliams buvo pa skirta sau goti keletą Pa-

nevėžio pastatų. Buvau šaulys ir man teko dalyvauti
gazolino tankų sargyboj užmiestyje. Tai bu vo ka-
riška, ginkluota sargybos tarnyba saugant ekono-
miškai ir kariškai svarbius įrengimus, taip daly-
vaujant krašto gynybos parengtyje. Man, tuo met 16
metų jaunuoliui, ir mano gimnazijos draugams,
tai bu vo didelis įvykis.

Laukėme, kad mūsų kariuomenė skubiai užims
Vilnių, kol sovietų da li niai dar nespėjo jo pasiekti.
Juk per visą lenkų okupacijos laikotarpį So vietų Są-
junga nepripažino Vilniaus Lenkijai, ji pripažino,

Atgauta sostinė
Atsiminimai

Džiugi diena mūsų istorijoje – Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių.



kad Vilnius tei sėtai priklausė Lietuvai.
Bet Lietuvos kariai liko prie demar-
kacijos linijos, jie buvo pašaukti tik nu-
ginkluoti tą liniją peržengiančius, nuo
sovietų bė gančius lenkų karius. Rug-
sėjo 19-tos dienos vakare sovietai už-
ėmė Vilnių.

Negalėjom tverti iš piktumo, kad
mūsų valdžia praleido tokią progą at-
 siimti savo sostinę. Bet pasibaigus
An tra jam pasauliniam karui paaiš-
 kėjo, kad prezidentas Smetona ir mū -
sų gimnazijos direktorius Elisonas
buvo teisūs – Vokietija karą pralai mėjo.
Jei Lietuva būtų pati Vilnių at siėmus,
ji būtų buvus laikoma Vo kietijos są-
jungininke ir po karo už bausmę, Vil-
nius tikriausia būtų bu vęs atimtas. Ži-
noma, Stalinas Vil niaus ne būtų ati-
davęs lenkams, grei čiausia priskyręs
Gudijos sovie tinei respublikai. 

Lietuva atgauna savo sostinę

Spalio pradžioje sovietų valdžia iš-
 kvietė Lietuvos užsienio reikalų mi-
 nistrą Juozą Urbšį į Maskvą. Su pra-
tom, kad ten sprendžiamas Vil niaus li-
kimas ir nekantriai laukėm  greitų re-
zultatų, bet derybos užsitęsė. Prie Urb-
šio prisijungė ministro pir mi  nin ko
pavaduotojas Kazys Bizaus kas ir ka-
riuomenės vadas generolas Stasys Raš-
tikis. Nežinia užsitęsė visą savai tę.
Pagaliau spalio 11 dienos rytą Lie-
 tuvos radijas pranešė, kad  spa  lio 10
dieną, su Sovietų Sąjunga pa si rašyta
Vilniaus grąžinimo ir sa vi tarpio pa-
galbos sutartis. Pagal su tartį Lie tuvai
bus sugrąžintas Vil nius, bet  Lietuvo-
je bus įsteigtos so vie tų karinės bazės.
Tos bazės kėlė di delį neri mą ir malši-
no džiaugsmą dėl Vil niaus sutarties.

Kai pasirodė laikraščiai su žemė-
 lapiais ir nužymėta nauja Lietuvos–So-
vietų Sąjungos siena, pamatėm, jog Sta-
linas sugrąžino Lietuvai tik apie ket-
virtį Vilnijos krašto (neskaitant vo-
kiečių okupuotos Suvalkijos, tada va-
dinamos Suvalkų trikampiu). Jis pa-
silaikė ir prijungė prie sovietinės Gu-
dijos respublikos tris ketvirčius krašto
su lietuvišku Švenčionių rajo nu, lie-
tuviškomis Apso, Gervėčių, Pe lesos,
Druskininkų apylinkėmis (Šven čionių
rajonas, Šalčininkų-Die niškių apylin-
kės ir Druskininkai su apylinkėmis
buvo prijungti prie Lie tuvos vėliau,
1940 metų rudenį, jau sovietų okupa-
cijoj). Reiškia, didelė da lis lietuvių
rytinių žemių liko svetimųjų valdžioj.
Nuotaikos dar labiau nusmuko.

Tikėjomės, kad Lietuvos kariuo-
 me nė netrukus galės žygiuoti į sosti nę,
bet praėjo viena savaitė ir antra, o so-
 vietai vis dar nepasitraukė iš Vil niaus.
Gir dėjom, kad jie plėšia miestą ir todėl
nesiskubina išsinešdinti. Pa sirašius
sutartį su sovietais, Lietuvos spauda ir
radijas pradėjo save cenzūruoti ir nu-
stojo skelbti sovietams nepalan kias
žinias ir nuomones, ku rios galė tų juos
supykinti. Bet  žinios sklido žodžiu. 

Paaiškėjo, jog Lietuvos valdžia su-
tiko su sovietų bazėmis ne todėl kad at-
gautų Vilnių. Estija ir Lat vija nieko
mainais negavo, o so vietų ba zes vis
tiek turėjo įsileisti. Su žino jom, kad Sta-
linas būtinai reikalavo bazių ir Lietu-
vos vyriausybei rei kėjo apsispręsti ar
įsileisti sovietų ba zes ar priešintis
ginklu. Vilniaus grąžinimas tam spren-
dimui neturėjo įtakos – net jei Lietuva
būtų neėmusi Vil niaus, Stalinas ne-
būtų atsisakęs ba zių ir nebūtų palikęs
Lietuvos ra mybėje. Nuotaikos pasi-
keitė kai su pra tom, jog Vilnius nekal-
tas dėl ba zių atsiradimo ir kad galim
džiaugtis jo atgavimu, nors ir supras-
dami Lie tuvai iškilusią sovietų grės-
mę.  

Pagaliau, spalio 27 dieną, penkta-
dienį, sovietai sutiko perduoti Vilnių

Lietuvai. Mūsų gimnazijoje buvo nu-
 trauktos pamokos ir mokiniai susirin -
ko mokyklos valgykloje, kur buvo
įrengtas radijo garsiakalbis, kuriuo
buvo pranešama apie pasiruošusią žy-
 giui Lietuvos kariuomenę. Klau sėm
ilgų nuobodžių kalbų ir supra tom,
kad sovietų Raudonoji armija delsia
pasitraukti iš Lietuvai  perduodamos
teritorijos. Turėjom kentėti ir laukti
kol atvyko sovietų karininkai ir pra-
nešė, kad jų kariuomenė jau pasi-
traukė. Tada girdėjom, kad Lie tu vos
kareiviai pjūklu perpjovė rąstą, kuriuo
buvo užtvertas kelias į Vilnių.  Pasi-
girdo kariškos komandos, su riau  mojo
motociklai, girdėjom pajudė jusių sun-
kvežimių, šarvuočių ir tan kečių mo-
torų ūžimą. Niekas nedainavo, kariški
orkestrai tylėjo, girdėjosi tik pėsti-
ninkų pulkų duslūs žingsniai ir jų
ginklų žvangesys. 

Tą dieną, dėl sovietų delsimo, žy-
 gis buvo pradėtas vėlai ir tik kitą die-
 ną, spalio 28, šeštadienį,  kariškiems or-
kestrams grojant lietuviškus mar šus,
Lietuvos kariuomenė įžengė į Vil nių.
Ją garsiai sveikino Vilniaus lietuviai,
o vilnietės lietuvės ir lietuvaitės ka-
reivius dabino rudens gėlė mis. Visa
Lietuva buvo prigludus prie radijo
aparatų ir per ją visą ritosi džiaugsmo
banga. „Šiandien švęsim ir džiaugsi-
mės, apie sunkumus ir pavojus galvo-
sim rytoj’’ – tokia nuotaika buvo ap-
ėmusi visą kraštą. Šventė tęsėsi dar ir
sekmadienį, kai  patran kų šūviais sa-
liutuojant ir orkestrams grojant Lie-
tuvos himną Gedimino kalne, Aukš-
tosios pilies vakariniam bokšte buvo iš-
kilmingai iškelta Lie tu vos trispalvė vė-
liava. 

Neilgai Vilnius buvo laisvos Lie tu-
vos sostinė. Bet jau nuo 1939 m. spa lio
28 dienos, kai Lietuvos kariuo menė
įžengė į Vilnių, jo likimas buvo tas pats
kaip ir likusios Lietuvos – 1940 m. pir-
moji sovietų okupacija, po metų – vo-
kiečių ir po trijų metų ilga, 46 metus tę-
susi, antroji sovietų oku pacija.

Vilniuje prasidėjo Lietu vos ne pri-
 klausomybės atstatymas, čia 1987 me-
tais prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo įvyko pirmoji vieša demonst-
racija už laisvę, čia įsisteigė Sąjūdis,
čia viena po kitos vyko masinės de-
monstra ci jos už nepriklausomybę. Pa-
galiau Vil niuje 1990 m. kovo 11 dieną
buvo paskelbtas nepriklausomybės at-
kūrimas. Čia 1991 m. sausio 13-tos
naktį Lietuvos žmonės plikomis ran-
komis apgynė nepriklausomybę nuo
sovietų tankų ir Vil nius vėl tapo lais-
vos Lietuvos sostine.

Laimėjo Lietuva, laimėjo teisin gu-
mas ir laimėjo sostinės garbę at ga vęs
Vilnius.
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Protestai Madride.             EPA-ELTA nuotr.

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

A † A
VYTAUTAS ČEMARKA

Mirė 2014 m. spalio 22 d., Issaquah, WA.
Gimė 1925 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje.
Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL ir

Čikagos Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Regina Kušeliauskaitė; sūnus dr.

Vidman tas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka;
švogeris Vidas su žmona  Beverly; švogeris Kazimieras su
žmona Marija; švogeris Antanas su žmona Lilija; svainė Marija
Barzda; daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionis 35 metus dirbo Burlington Northern Railroad.
A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 30 d. nuo 3

val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Religinės apeigos įvyks penktadienį, spalio 31 d. 10 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose. Po  religinių apeigų velionis
bus palaidotas Šv. Kazi miero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
GUNAR KLASS

Mirė 2014 m. spalio 23 d., sulaukęs 89 metų.
Gyveno Wisconsin ir Chicago.
Gimė Latvijoje, a. a. Sigurd ir a. a.  Gerda (Steinhardt) Claas -

sen  šeimoje.
Velionis buvo vyras a. a. Birutės.
Nuliūdę liko: sūnūs Wally su žmona Debra Klass ir Ron su

žmona Paula Klass; anūkai Kayla, Stephen (Irene) ir Bryan
(Josie); keturi proanūkai ir sesuo Elita; sūnėnai ir dukterėčios.

Nuliūdę artimieji

Laidotuves tvarko Pederson-Nowatka laidojimo namai.
Užuojautas siųskite www.pn-fh.com
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Lietuvių slidinėtojų išvyka
2015 m. nuo kovo 30-tos iki balandžio 5-tos dienos gražiame Snow-

bird Ski Resort slidinėjimo kurorte, Snowbird mieste, Utah
valstijoje vyks tradicinė lietuvių slidinėtojų išvyka.

Išvyką organizuoja Šiaurės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠAL-

FASS), dar vadinama Lithuanian Athle-
tic Union of North America

(LAUNA), ir Amerikos lietuvių
gydytojų sąjunga (ALGS).  

Kaip ir praeityje, dalyvaus
daug sporto entuziastų iš Ameri-

kos, Kanados ir Lietuvos.  Bet taip pat
laukiami ir neslidinėjantys šeimos na-

riai. Visi galės smagiai praleisti laiką. Tą
savaitę ŠALFASS organizuos slidinėjimo

varžybas visiems norintiems dalyvauti!

Dėl viešbučio kreipkitės į atostogų kalnuose specialistę Linda Crouch. Ji
taip pat patars  jums susisiekimo, keltuvų bilietų ir oro linijų bilietų įsigijimo
klausimais.  Praneškite jai, kad esate „Lithuanian Ski Group’’ kelionės dalyvis-
vė. Jos el. paštas: linda@ski.com, tel.  800-525-2052 x3329 arba 970-925-
9500 x3329. 

„Cliff Lodge’’ – tai didelis viešbutis su visais patogumais, iš kurio išėjus ga-
lima iškart slidinėti.  Kaina dviem asmenim 5 dienoms – nuo 1 594 dol.

„Lodge at Snowbird’’ – tai viešbutis Snowbird miestelyje, netoli slidinėjimo
keltuvų. Kaina dviem asmenim – nuo 1 494 dol.

„Inn at Snowbird’’ yra ekonomiškesnis viešbutis Snowbird miestelyje ne-
toli slidinėjimo keltuvų.  Mažas butas (studio), kuris žiūri į slėnį (Canyon View),
su sienine „Murphy’’ lova, virtuvėle ir židiniu 1 200 dol.  Toks pat butas, kuris žiūri
į kalnus (Mountain View) kainuoja 1 315 dol. 

Keltuvo bilietai 5 dienom įskaityti į visų viešbučių kainą.   
Vietos visuose viešbučiuose yra ribotos, ir kainos gali keistis. Todėl pata-

riama nelaukti!   Skambinkite arba susisiekite elektroniniu paštu su Linda
Crouch kuo greičiau, nes ta savaitė yra keliautojų ypač mėgiama.  

Daugiau informacijos apie slidinėjimo išvyką suteiks:
Ed Mickus – edmickus1@aol.com arba
Dr. Vytas Saulis – vsaulis@sbcglobal.net. 

Prenumeruokime ir skaitykime

,,DRAUGĄ’’
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�  Spalio 26 d. per savo 92-ąjį gimtadienį
Vilniuje mirė buvęs čikagietis, prieš13 metų
sugrįžęs gyventi į Lietuvą Edvardas Zabars-
kas.

� Lapkričio 2 d. kviečiame atvykti į seselių
sodybą Putname paminėti Vėlines. Renginių
pradžia – 10 val. r. Adresas: Sisters of the Im-
maculate Conception, 600 Liberty Highway,
Putnam, CT. Apie savo dalyvavimą prašome
pranešti iki spalio 29 d. tel. 860-928-7955
arba el. paštu: sesigne@gmail.com.

� Sekmadienį, lapkričio 2 d. Švč. Mergelės
Marijos Apreiškimo bažnyčioje (259 N. 5th
Street, Brooklyn, NY) bus minimos Vėlinės.
Šv. Mišių metu vyks žvakių procesija pereitais
metais mirusių parapijiečių ir jų artimųjų at-
minimui pagerbti. Po šv. Mišių parapijos apa-

tinėje salėje bus paruošta užkandžių ir ka-
vos. Kviečiame visus atvykti ir dalyvauti Vė-
 linių apei gose.

�  Lapkričio 7 d. ,,Cinema Village’’ kino te-
atre New Yorke (22 East 12th Street, New
York, NY) bus rodomas filmas ,,Nematomas
frontas’’ (rež. Jonas Ohman, Vincas Sruoginis,
Mark Johnston). Seansai – 1, 3, 5 val. p. p.
ir 7 bei 9 val. v. Susitikimas su režisieriais –
7 val. v. Daugiau informacijos tel. 212-924-
3363 arba http://www.cinemavillage.com.

� Lapkričio 9 d., sekmadienį 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte vyks
pianisto Edvino Minkštimo koncertas. Visus
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau-
lutė’’. 

Kviečiame dalyvauti 
Tėvų Marijonų 100 metų Amerikoje

paminėjime

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčioje
sekmadienį, lapkričio 2 d. 

11 val. r. koncelebruotos šv. Mišios 
12 val. minėjimas parapijos salėje

dr. Augustinas Idzelis:
,,Tėvų Marijonų vaidmuo Amerikoje’’ 

Dalyvaus Marijonų provinciolas
Tėvas Kazimierz Chwalek, MIC. 

Vaišės

Kviečia 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija, 
Tėvai Marijonai ir 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija.

Sveikiname  „Draugo’’ loterijos laimėtojus: 
dr. Teresę Kazlauskie nę, Orland Park, IL – 100 dol.

Eliną Wasilewski, Lemont, IL – 250 dol.

Audrą Reivydas, Northridge, CA – 500 dol.

Ray norvaišą, Aurora, IL – 1 000 dol.


