
New Yorkui, Čikagai ir
Los Angeles savo filmą apie Lie-

tuvos partizanų kovas pristatanti triju-
lė – režisieriai Jonas Ohman, Vincas Sruoginis ir pro-
diuseris Mark Johnston – apsilankė ir LR ambasadoje
Washingtone, kur su ambasadoriumi Žygimantu
Pavilioniu aptarė tolimesnes filmo rodymo JAV ga-
limybes. Ambasadorius ta proga prisijungė prie
,,žaliaraiščių” komandos! 

Kuklūs, šlove nemėgstantys puikuotis, mylintys
ir savo antraisiais namais Lietuvą vadinantys vyrai

neslepia nuostabos, kad jų
sukurtas dokumentinis filmas ,,Ne-
matomas frontas” sulaukė tokio didelio dėmesio. Ko-
dėl jie nusprendė papasakoti apie partizaninį karą
Vakarų šalims?

Vincas Sruoginis: Visą gyvenimą buvau lietuvis,
gyvenantis JAV ir turintis dvigubą tapatybę. Mano
tėvai visuomet kartojo, kad aš esu lietuvis ir vieną
dieną vėl gyvensiu šioje šalyje, kai tik ji bus laisva.
– 15 psl.

Italijoje politikos bei istorijos mokslus baigęs ir šiuo
metu Lietuvoje gyvenantis italas Alessandro Spo-
sato parašė knygą itališkai apie Lietuvos istoriją,

rezistencinį judėjimą, partizanų kovą už laisvę ir so-
vietų valdžios pokariu vykdytas represijas. 

Politikos ir istorijos mokslų studentas prieš de-
šimtmetį su Europos Sąjungos projektu atvykęs į Lie-
tuvą ir apsilankęs genocido aukų muziejuje sako bu-
vęs sukrėstas tragiška Lietuvos ir jos žmonių istori-
ja. Suprato, kad italai apie tai iš tikrųjų nieko nežino.

„Mano misija yra ta, kad italai žinotų, jog Lietu-
va nėra tik bella donna, nėra tik cepelinai, nėra tik Švy-
turys, nėra tik alus. Lietuva yra kažkas daugiau ir tai
labai svarbu”, – knygos pristatyme Seime kalbėjo au-
torius. 

Diplominiam darbui surinkta medžiaga virto
knyga italams, pavadinta „Lietuvos rezistencija. Par-
tizanai. Represijos. Laisvė”. Dabar A. Sposato planuose
– knyga apie italų ir lietuvių poeziją.
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Kazimieriečių biblioteka 
prisiglaudė VDU – 3 psl. 

Netradicinė galimybė
susipažinti su Vilniumi 

prieš 100 metų – 15 psl.

Pristatyta italų autoriaus Alessandro Sposato knyga apie Lietuvos partizanus ir rezistenciją.        Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Lietuvos partizanai peržengė Lietuvos sienas

Apie Lietuvos rezistenciją – itališkai

Audriaus Aleksandravičiaus ir ,,Facebook” nuotr.



GRAŽU, KAD NEUŽMIRŠTA GIMTINĖS

Kelmės rajono ligoninės Slau gos ir palaikomojo
gydymo sky rius   per šešerius metus  iš Lietuvos
Dukterų draugijos (St. Petersburg, FL) gavo jau ant -
rą finansi nę  para mą. Pirmąjį kartą (prieš dvejus
me tus) 1 000 dolerių atvežė Draugijos narė, buvusi
kelmiškė Kristina Šiušienė-Juzėnas. Antrąjį kartą
1 500 dolerių atvežė   Kelmės  rajone gimęs, dabar
daugelį metų Amerikoje gyve nantis gerb. A. Navic-
kas.

Finansinė parama  prasidėjo nuo tada,  kai iš
Kelmės kilusi, o dabar St. Peters burge gyvenanti Al-
dona Čės nai  tė atvyko pasisvečiuoti pas gimi nes
į  gimtąjį miestą. Ta proga  ji ap žiū  rė jo Kelmės ligo -
ninės Slaugos ir pa lai komojo gydymo   skyrių. Ji
gy rė li gonių pa laikomąjį gydymą bei  slau gą. Grį-
žusi į JAV nutarė kreiptis į  Drau giją, kurios nare
yra pati, dėl paramos   šio skyriaus   materialinės
ba  zės praturtinimui – perkant nau  ją patalynę, spec.
čiužinius ir kitas pagalbines slaugos priemones.

Pinigai, aukotojų nurodymu, perduoti Slaugos
ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjai gyd. Elenai
Čės nienei. Ši atidavė juos į Kelmės li goninės bu-
halteriją su nuoroda nu pirkti tai, kas būtiniausia li-
goninei.

St. Petersburg Lietuvos Dukterų draugija anks-
čiau yra skyrusi   finan sinę paramą Šiaulių tuber-
 kulio zi nei   ligoninei. Draugija, kai tik gali, pa gal-

 bos ranką ištiesia Ame-
rikoje ar Lie tuvoje skur-
džiai gyvenantiems lie-
tuviams. 

Lietuvos   Dukterų
draugijai  Flo ridoje jau
daugelį metų be jokio at-
lygio vadovauja Aldona
Stasiuke vi čie nė. Drau-
giją sudaro 40 moterų, vi-
 sos lietuvės, gyvenančios
St. Peters bur ge. Taupu -
mo sumetimais Drau gija
at skiros įstaigos, kurioje
būtų kompiuteris ar tele-
fonas, neturi, tad susi-
rin  kimai vyksta vienos
iš Drau gijos na rių bute
arba nemokamai suteik-
tose patalpose. Mote-
rys  pinigus sukaupia parduodamos žmonėms ne-
reikalingus daiktus bei savo rank dar bius per vadi-
namas ,,Garažų dienas”.

Labdarai panaudojamas Draugi jos narių mo-
kestis bei aukos. Tai tar si motinos Teresės seserys,
šiuo atveju – Dukterys – St. Petersburge, FL.

Kelmės ligoninės direktorė gyd. B. Petrošiūtė,
Slaugos   sky riaus   ve dė   ja   gyd. E. Čėsnienė, kiti
darbuotojai ir ligoniai nuoširdžiai dėkingi Flo ridos

valstijos St. Petersburgo Lie tu vos Dukterų draugi-
jos pirmi ninkei Aldonai Stasiukevičie nei, narėms –
Aldonai Čėsnaitei, K. Šiušienei-Juzė nas ir vi-
soms  Draugijos narėms už fi nansinę paramą.

Karolis Vienuolis
Kelmė, Lietuva

Evangelija pasakoja, kaip Jėzus iš-
vijo iš Jeruzalės šventyklos pre-
kiau tojus jaučiais, avimis ir ba-

 lan džiais bei pinigų keitėjus sakyda-
mas: „Iš mano Tėvo namų nedarykite
pre kybos namų” (Jn 2, 16).

Žydai labai brangino Jeruzalės
šven tovę, nes joje buvo Šventų šven čiau-
sia vieta, kur saugotos Dekalogo plokš-
tės. Kiekvienas izraelitas turėjo parei-
gą Velykų metu aplankyti šią šventovę ir
paaukoti auką Viešpa čiui. Prekybininkai
visais laikais buvo panašūs, jie kiekvieną progą iš-
 naudoja prekybai. Jėzus, išvaryda mas prekybinin-
kus iš šventyklos, pa liko nuorodą, kad tai, kas skir-
ta Die vui, turi būti labai gerbiama. 

Lapkričio 9 d. Bažnyčia mini ir švenčia Latera-
no bazilikos, kuri yra laikoma visų bažnyčių moti-
na, pa šven tinimą. Imperatorius Konstanti nas, 313 me-
tais suteikęs Bažnyčiai lais vę, pastatė tikintiesiems
gražią bažnyčią, kuri tapo popiežių sostu ir juo
buvo beveik tūkstantį metų. Ant šios bazilikos fron-
tono esantis užra šas skelbia: „Šventoji Laterano
bazilika visų pasaulio bažnyčių motina ir galva.”

Kiekviena bažnyčia svarbi, nes ji padeda žmo-
nėms surasti ir palaikyti su Dievu ryšį, o drauge aug-
ti Dievo ma lonėje. Šį vaidmenį gali atlikti ir pati kuk-
liausia kaimo bažnyčia. La biausiai turėtų būti bran-
ginama gimtosios parapijos bažnyčia, kur buvo me pa-
krikštyti ir užmezgėme draugystę su Jėzumi Pir-
mosios Komuni jos proga. Žmonės daro klaidą krikš-
tui ar santuokai ieškodami išskirti nių bažnyčių. Gim-
tosios vietos baž nyčia turi būti tarsi antroji motina.

Pranašas Ezechielis aprašo savo regėjimą (Ez 47,
1–9): angelas jį atveda prie šventyklos, iš kurios
slenks čio išteka vanduo ir teka dešiniuoju šventyk-
los šonu. Toliau šis vanduo įte ka į drumzliną vandenį,
bet jį pa daro sveiką. Ką pasiekia šio vandens srovė,
viskas atgyja. Regėjimas slepia gilų turinį: iš šven-
tyklos ištekantis vanduo yra Dievo meilė, malonė, gy-

 danti mūsų nuodėmės sužeistas šir dis, tik reikia ge-
rai pasinaudoti šiuo malonės vandeniu. 

Pranašo Ezechielio regėjimas su kaupu išsipil-
dė tada, kai Jėzus paliko Bažnyčiai Krikštą, Sutvir-
tinimą, Su taikinimą, Eucharistiją ir kitus sak ra men-
tus ir už mus mirė ant kry žiaus. Tai neįkainojamos
dovanos, jei tik mes jomis tinkamai pasinaudojame.
Šalia Krikšto, centre turi būti Atgailos (Sutaikinimo)
ir Eucharisti jos sakramentai, kurie  mus gydo ir stip-
rina. Mes su šiomis Dievo dova no mis kartais apsi-
prantame ir  nesuvokiame, kokį turime turtą, pri-
klau sydami Katalikų Bažnyčiai.

Laterano bažnyčia primena Baž nyčios istoriją.
Nuo to momento, kai ją įkūrė Jėzus, iki imperatoriaus
Kons tantino laikų ji buvo už įstatymo ribų ir perse-
kiojama – milijonai krikščionių buvo nukankinti. Nuo
313 metų krikščionių bendruomenė –  Bažnyčia tapo
laisva ir galėjo netrukdoma sparčiai augti. Tačiau ne
visada šis augimas buvo palaimingas. 

Kaip Laterano bazilika daug kartų buvo su-
griauta ir vėl atstatyta, panašiai istorijos tėkmėje nu-
tikdavo  ir gyvajai Bažnyčiai. Vienais laikotar piais
ji suklestėdavo, kitais patirdavo nuosmukių. Daug
skausmo ir bėdų sukeldavo erezijos, schizmos, pa sau-
lietinių valdovų užgaidos tvar kyti Bažnyčios reika-
lus, pagaliau ir pačių Bažnyčios vadovų silpnybės bei
klaidingi, ne Bažnyčiai tarnavę, žingsniai. Tačiau
Dievas Bažnyčią, kaip kūdikį, už kurį praliejo savo
krau ją, vedė per istoriją iki šių dienų, ir neabejoja-

me, kad ves iki pasaulio pabaigos.
Šiandien matome ne mažiau pavojingą Baž-

nyčios situaciją, nei ji buvo per sovietmetį.
Anuomet buvo bandoma Bažnyčią griauti ad-
ministracinėmis priemonėmis. Dabar ji kur kas
sėkmingiau silpninama griaunant normalias
šeimas, vaikams ir jaunimui kemšant pornog-
rafiją ir vadinamąjį lytinį švietimą, kuris ne moko
jauno žmogaus atsakingai žvelgti į savo ir kitų kū-
nus, bet moko tik naudotis malonumais vengiant
bet kokios atsakomybės.

Dievo žodis kviečia susimąstyti: kiek bran-
giname Bažnyčią, kuriai priklausome? Ar kartais neį-
sitraukiame į dabartinių skeptikų ir neigėjų gretas,
kurie mato tik Bažnyčioje pasitaikančias dėmes, bet
nemato ar nenori matyti, kad Bažnyčia bėgant am-
žiams buvo vienintelė atrama ne tik pavieniams žmo-
nėms, bet ir visai lietuvių tautai? Kas, be Bažnyčios
žmo nių, carinės ir sovietinės okupa cijos metais
gynė Lietuvą, palaikė laisvės dvasią ir viltį, kad at-
eis laikas ir prisikelsime?

Dievo žodis šiandien kviečia pa mąstyti ne tiek
apie bažnyčią, stato mą iš plytų ar medžio, bet apie
mūsų širdžių bažnyčią. Apaštalas Paulius rašo:
„Broliai! Jūs – Dievo dirva, Die vo statyba. <...>
Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse
gyvena Dievo Dvasia?” (1 Kor 3, 9–16). Kiek mes esa-
me atidūs Šventosios  Dvasios įkvėpimams? O gal
mūsų šir dyse yra tiesiog turgus? Gal joje sutelpa
krepšinis ir alus, internetas ir por nografija, pavydai
ir pykčiai, tik Die vui vietos beveik nebelieka?

Dievo žodis kviečia pamąstyti, koks yra mūsų
santykis su parapijos bendruomene. Juk parapija ir
yra tik roji Bažnyčia. Parapijos sudaro vietinę Baž-
nyčią, kurią vadiname vys kupija. Tai paties Kristaus
per apaštalus įkurtoji Bažnyčia. Sekmadienį ateiti į
parapijos bažnyčią ir dalyvauti Mišiose yra gera, bet
per maža. Tik rais parapijos bendruomenės nariais
būname tuomet, kai aktyviai dalyvau jame savo ben-
druomenės rei ka luose.
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Kelmės  rajono ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus darbuotojai su sky-
riaus vedėja gyd. E. Čėsniene džiaugiasi nauja aparatūra, patalyne, pagalbinėmis
prie monėmis. Skyriuje šiuo metu yra 42 gydomi ir slaugomi ligoniai.
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Seserų kazimieriečių biblioteka  Vytauto Didžiojo universitete 
DALIA KUIZINIENĖ 

Praėjusiais metais Vytauto Di-
 džiojo universitetą Kaune pa-
sie kė Šv. Kazimiero kongrega-

cijos vienuolyno Čikagoje biblioteka ir
dalis archyvi nės medžiagos. Tai įvyko
seserų kazi mieriečių ir universiteto va-
dovybės dėka. Seserys turėjo nuspręs-
ti, kam perduoti savo unikalią daugiau
nei šim tą metų kauptą biblioteką. Tada
laukė didelis pakavimo ir rengimo
siuntimui darbas: siunta sudarė dau-
giau nei 300 didelių dėžių. Vytauto Di-
džiojo universiteto vadovybė surado
lėšų šio didelio krovinio persiuntimui
apmokėti. Šiuo metu pusę gausios, re-
tos bibliotekos knygų universiteto bib-
liotekininkės jau sukatalogavo, jos yra
dedamos į rekonstruotos universiteto
bibliotekos lentynas, plokštelių, XX a.
pradžios skaidrių ir se selės Mersedes
pieštų rašytojų por tretų kolekcija rado
savo vietą Lie tuvių išeivijos instituto
archyvuose. 

Švento Kazimiero seserų kongre-
gacija skaičiuoja jau antrą šimtmetį. Ji
buvo įsteigta 1907 metais, bet idėja
vienuoliją įsteigti sklandė dar prieš de-
šimtmetį. Vienuolijos įkūrimo idė ją
lietuviai kunigai aptarinėjo dar 1895 m.
susirinkę pas kunigą A. Bur bą Ply-
mouthe. Dar aktualesnis ir svarbesnis
vienuolijos steigimo klau simas pasi-
darė 1902 m., kai Kazi mie ra Kaupaitė,
metus paviešėjusi Lie tuvoje, sugrįžo į
Ameriką ir ketino sto ti į lenkių vie-
nuolyną. Šį savo ke tinimą laiške Kau-
paitė išsakė pažįstamam kunigui An-
tanui Milukui, kuris tuo metu studi-
javo Šveicarijoje, jis pasiuntė jai savo
projektuojamo  vienuolyno planą ir pa-
skatino ją at vykti studijoms į Šveica-
riją. K. Kau paitės brolis kunigas An-
tanas Kau pas ir kiti kunigai nepritarė
kun. Mi luko idėjai  įsteigti lietuvaičių
vie nuo liją spaudos darbams. Jie nu-
spren dė, kad lietuviškoms parapijoms
Amerikoje reikia seserų mokytojų.
Vienuolijos steigimo reikalas buvo pa-
tikėtas kunigams Kaupui ir Milu kui, o
vienuolijos organizatoriumi buvo pa-
kviestas kunigas dr. Antanas Staniu-
kynas. Kunigas Staniukynas davė žodį
vadovauti steigiamai vienuolijai, ir
paskyrė šiam darbui savo visą energi-
ją ir jėgas, visą dvasios stip rybę. Jis rin-
ko aukas, jis 1908 metais pasitraukė iš
klebono pareigų ir visas jėgas skyrė
vienuolijos rei kalams. Lietuvaičių
kongregacijos narių skaičius vis augo.
Ir nuo 1908 m. kun. Staniukynas pra-
dėjo ieškoti vietos noviciatui. Tais me-
tais jis bu vo atvykęs į Čikagą, čia ku-
nigai lietuviai ragino jį įkurti seserų
namus Či kagoje. Buvo pradėta ieškoti
tinka mos vietos statybai. Čikagos ar-
kivys kupas James Quigley taip pat
palaikė vienuolijos įsikūrimo Čikago-
je idėją, jis pats ieškojo vietos, kurioje
galėtų  būti statomas vienuolynas. Jis
surado tikamą vietą prie Marquette
Par ko, nes jau žinojo, kad miestas plė-
sis:  čia bus statomi nauji  namai ir bus
kuriamas naujas   gatvių tinklas.

Lietuvių kunigai Pennsylvani joje
taip pat pritarė lietuviškos kazi mierie-
čių kongregacijos įsteigimui. Kazimie -
ra Kaupaitė (Motina Marija)  sutiko
būti steigėja, tačiau  prašė, kad bū tų su-
rastas kunigas, kuris gelbėtų kongre-
gacijos steigimo darbuose. Tas kunigas
buvo Antanas Staniukynas, jo  vado-
vavimas Šv. Kazimiero seserų kongre-
gacijai yra neįkainojamas in dėlis, be-
galinio pasiaukojimo ir atsidavimo pa-
vyzdys. Tuo pačiu metu kun. J. Serafi-
nas pasikvietė Šv. Kazi miero seseris

perimti jo parapijoje su organizuotą
pradžios mokyklą. Taip netoli Mar-
quette Parko apylin kių buvo pastatytas
didelis pastatas ir čia įsikūrė vienuo-
lija, kurios narės itin aktyviai įsi-
traukė į švietimo bei labdaros darbus. 

1913 m. pašlijus kun. Staniukyno
sveikatai vienuolijos vyresniąja buvo
išrinkta sesuo Marija Kaupaitė, ku riai
buvo tik 33 metai. Kongregacijai ji va-
dovavo 27 metus, per tą laiką buvo ati-
darytos 23 pradžios ir dvi aukštesnio-
sios mokyklos, 2 ligoninės. Taip pat se-
sers Marijos pastangomis 1920 m. ka-
zimierietės buvo įkurdintos ir Lietu-
voje. Tai tik fragmentiški vie nuolijos is-
torijos faktai, norisi tikėti, kad kada
nors tyrinėtojai imsis vienuolijos is-
torijos rašymo, ir čia bus at skleistas
daugelio vienuoliją kūrusių žmonių in-
dėlis, taip pat pasišven tu siai dirbusių
seserų istorijos. 

Nuo pat įsikūrimo pirmųjų metų
vienuolyne buvo pradėta kaupti ir bib-
 lioteka, kuri nuolat gausėjo ir pil dėsi.
Po kunigo Staniukyno mirties čia pa-
teko didžiulė jo lietuviškų kny gų bib-
lioteka, vėliau ji pildėsi kunigų J. Bag-
dono, J. Karaliaus lietuviškų knygų ko-
lekcijomis. Didžiulį rinkinį sudaro
XIX a. pabaigoje leistos maldaknygės,
šventųjų istorijos, spaudos draudimo

laikotarpiu leisti kontra fakciniai lei-
diniai. Rinkinyje ir 1886 m. „Mag nific-
at”, jis buvo išleistas 150 kalbų. Bib-
liotekoje yra saugomas lietuviškasis
„Magnifi cat” variantas. Biblioteka
buvo kaupiama nuosekliai, be pačių se-
niausių leidinių joje yra ir JAV leisti
XX  amžiaus pradžios leidiniai, taip pat
Lietuvoje leistos knygos. Galima sa ky-
ti, kad rinkinyje yra sukaupta vi sa, kas
buvo išleista lietuviškai nuo XIX a. vi-
durio iki šių dienų, tai, kas leista išei-
vijoje ir Lietuvoje. Lietuvių kalba leis-
tą knygų rinkinį papildo knygų apie
Lietuvą kolekcija anglų kalba bei gau-
sūs lietuviškos spaudos rinkiniai. Ku-
nigo Antano Saulaičio nuomone, tai
yra viena gausiausių, nuosekliausiai
sukauptų lietuviškų bibliotekų išei-
vijoje. Kazimieriečių bibliotekoje apie
1 300 grožinės literatūros, 200 kalbos, 3
000 meno, 300 politikos ir sociologijos,
400 religijos, 60 filosofijos knygų, 100 in-
formacinių leidinių, 250 biografijų, 7
enciklopedijos, bibliografijos ir žodynai
lietuvių kalba, 175 knygos anglų kalba,
52 periodikos dėžės lietuvių ir anglų
kal bomis. Seniausios seserų kazimie-
riečių bibliotekos knygos yra religinės,
iš XIX–XX amžiaus sandū ros: lietu-
viški Šventųjų Raštų leidimai ir per-
leidimai (1897, 1903, 1908 ir vėlesnių

Knygas siuntimui pakavo (iš k.): Loretta Ezerski, ses. Theresa Papsis, ses. Deborah Romanuski, ses. Margaret Petcavage ir Karen
Strabel.                                                                                                                          Šv. Kazimiero kongregacijos vienuolyno archyvo nuotraukos

metų.) Bibliotekoje ir pirmie ji lietuvių
autorių kūrinių leidimai, siekiantys
XX a. pradžią: K. Bū gos (Aistiški stu-
dijai, 1908 m.), A. Strazdo  (Strazdelio)
raštai, 1914 m.), o M.  Valančiaus Ži-
wataj szwentuju,  1901 m.) yra jau  ant-
rasis leidimas. 

Itin vertinga dovana Lietuvių iš-
eivijos institutui yra XX a. pradžios
stiklinių skaidrių rinkinys, kuriose yra
dokumentuojami 1919–1920 metų Lie-
tuvos kariuomenės gyvenimo vaiz dai.
Lietuvos istorijos ir kariuomenės ty-
rinėtojams tai yra itin svarbi medžia-
ga, laukianti sutvarkymo, vėliau tyri-
mo ir pristatymo vi suo menei. Iš Či-
kagos atsiųstoje siuntoje ir aplankas su
žymių žmonių laiškais, tarp kurių yra
mokslininko, literatūros istoriko ir
pedagogo J. Ere to, prelato ir kritiko bei
filosofo A. Dambrausko-Jakšto, istori-
ko Z. Ivinskio laiškų. 

Seserų kazimieriečių biblioteka
Čikagoje jau nuo pat įsikūrimo pra-
 džios naudojosi studentai, visi besi do-
 mintys, po Nepriklausomybės at kūri-
mo čia dažnai lankėsi ir dirbo moksli-
ninkai iš Lietuvos. Šiuo metu dalis jau
sutvarkytos bibliotekos yra prieinama
Vytauto Didžiojo universi teto studen-
tams, mokslininkams. Bib liotekos siun-
timu į Lietuvą ypač rūpinosi sesuo
Margaret Petcavage, ir Sesele Teresė
Papšytė ir kitos vie nuolijos seserys. Di-
džiausia padėka joms už šią dovaną bei
visus rū pesčius ir darbus, susijusius

su persiuntimu. 

Dalia Kuizinienė – Lietuvių išeivi-
jos instituto vyresnioji mokslo darbuo-

toja, Vytauto Didžiojo universiteto do-
centė, Lietuvių literatūros katedros
vedėja
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TELKINIAI

LAURA GARNYTĖ

Rugsėjo 21 d. Dievo Apvaizdos lie-
 tuvių parapijos Kultūros cent-
re vyko JAV Lietuvių Ben-

druomenės Michi gano apygardos me-
tinis suvažiavimas. Suvažiavimą pra-
dėjo ir sveikinimo žodį tarė Michiga-
no apygardos pirmininkė Janina Ud-
rienė, pakviesdama kleboną kun. Gin-
tarą A. Joniką invokacijai. Kunigas pa-
linkėjo, kad Dievo malonė toliau lydė-
tų suvažiavimo dalyvius ir jų darbus.

Apygardos pirmininkė Janina Ud-
rienė pranešė, jog Gražina Kriau čiū-
 nienė, buvusi apygardos sekreto rė,
dėl pablogėjusios sveikatos pasi traukė
iš užimamų pareigų. Padėkojo jai už
gerai atliktas pareigas. Suva žia vimo
dalyvių bendru sutarimu naująja Mi-
chigano apygardos sekretore išrinkta
Laura Garnytė. Janina Udrienė pristatė
JAV LB Tarybos na rius iš Michigano
apygardos: Laura Garnytė, Andrius
Anužis, Laima Ma zi liauskienė, Rober-
tas Selenis. (Jani na Udrienė įeina į
JAV LB Tarybą kaip Michigano apy-
gardos pirminin kė.) Pirmininkė dė-
kojo tarybos na riams už jų darbą, laiką
ir savo lėšas, skiriamas veiklai taryboje.

Buvo išklausyti apylinkių pirmi-
 ninkų pranešimai, pasidžiaugta sėk-
mingai nuveiktais darbais. JAV LB
Grand Rapids apylinkės pirmininkės
Jolantos Paalksnienės paruoštą pra ne-
 šimą apie šios apylinkės praėjusių
metų veiklą perskaitė Laima Mazi-
 liauskienė. Per praėjusius metus bu vo
sėkmingai surengtos kelios šventės
ir minėjimai: kalėdinė vakaronė, Lie-
tuvos Nepriklausomybės dienos mi-
nėjimai, Šv. Petro ir Povilo bažny čioje
atnašautos iškilmingos šv. Mi šios,
skirtos Lietuvos Nepriklauso my bei ir
žuvusiems už jos laisvę, taip pat šv. Mi-
šios už buvusius Lietuvos tremtinius.
Pasidžiaugta sėkmingai gyvuojančia
Grand Rapids apylinkės mokyklėle
„Baltijos krantas”, kuri yra visos apy-
linkės pasididžiavimas.

Apie nuveiktus darbus papasako-
jo naujoji JAV LB Detroito apylinkės
valdybos pirmininkė Rigonda Savic-
 kie nė. Per trumpą laikotarpį surengti
keli apylinkės valdybos posėdžiai, pa-
 minėtos svarbios Lietuvai datos – Va-
 sario 16-oji ir Kovo 11-oji, įvyko turi nin-
 gi susitikimai: su knygos „Bet ween
Shades of  Gray” (Tarp pil kų de besų)
autore Rūta Šepetys; olim  pie čiais Dei-
vydu Stagniūnu ir Isa bella To bias. Di-
delį susidomėjimą su kėlė kny gos „Ma-
nėm, kad greit grį šim” pristatymas
kartu su J. Udriene lituanistinių mo-
kyklų mokytojų tobu linimosi savaitė-
je Dainavoje.

Suvažiavime išklausytas infor-
matyvus apygardos pirmininkės Ja ni-
 nos Udrienės pranešimas. Janina pa-
sidžiaugė sėkmingai įgyvendintais
darbais: paruoštu trumpu ir patrauk-
liu vadovėliu „Kas yra Lietuvių Ben-
 druomenė?”; kartu su kitais Michi ga-
no apygardos Tarybos nariais sėk-
mingai surengta JAV LB XX Tarybos
antrąja sesija 2013 spalio mėn. Detroi -
te; kartu su Rigonda Savickiene litua-
nistinių mokyklų mokytojams Dai na-
voje pristatytu LB Kultūros tarybos
projektu, knyga „Manėm, kad greit grį-
šim”. Apygardos pirmininkė pasi-
džiaugė turiningais Lietuvos valstybės
švenčių minėjimais, Lietuvos Nepri-
klausomybės atgavimo švente, kurios

LB Michigano apygardos suvažiavimas

metu sveikinimo žodį tarė konsulas M.
Gudynas. Tarp nuveiktų darbų reikia
paminėti ir J. Udrienės parengtus
straipsnius apie apygardoje vykusius
renginius („Vakaras tarp pilkų debesų”
apie Rūtos Šepetys kny  gos pristatymą
Ann Arbore bei „Šventinis savaitgalis
Detroite”). J. Ud rienė už vaisingą ben-
dradar bia vimą dėkojo apygardos val-
dybos na riams, apylinkių valdyboms ir
vi siems, kurie prisideda prie Lietuvių
Bendruomenės darbų. 

Suvažiavimas išklausė finansi nes
ataskaitas. Apygardos iždininkas Val-
das Piestys perskaitė Grand Ra pids
apylinkės iždininko pranešimą bei pa-
teikė finansinę Michigano apygardos
praėjusių metų ataskaitą. De troito apy-
linkės finansinę ataskaitą pristatė R.
Savickienė. Paminėtina, kad suvažia-
vimo metu buvo pa tvir tinta nauja Mi-
chigano apygardos Kontrolės komisija,
kurios nariais atviru balsavimu iš-
rinkti Juozas Oren tas ir Irena Oren-

tienė. 
Po pranešimų vyko diskusijos, ne-

trūko idėjų, klausimų bei pasiūlymų.
Didžiausias susirūpinimas iš reikštas
dėl Rusijos prezidento V. Pu tino kelia-
mos grėsmės Lietuvai. Diskusijose pa-
smerkta Rusijos agresija prieš suve-
renią Ukrainą ir pa reikšta, kad šie
veiksmai kelia grėsmę stabilumui Eu-
ropoje. Po diskusijų Danguolė Jurgu-
tienė pasiūlė priimti Lietuvių Ben-
druomenės Michigano apygardos narių
rezoliuciją, ir tam vienbalsiai pritarta.
Rezoliucija baigta redaguoti jau po su-
važiavimo e-būdu, prie jos rengimo
prisidėjo Liū da Rugienienė, Nariman-
tas Udrys, Danelė Vidutienė ir Michi-
gane valstijos Garbės konsulas Algis
Zaparac kas. Rugsėjo 29 d. J. Udrienė re-
zo liuciją išsiuntė JAV prezidentui B.
Oba ma ir Michigano Kongreso na-
riams. Rezoliucijos tikslas – atkreipti
JAV prezidento ir Michigano Kongre-
so narių dėmesį į Rusijos prezidento V.

Putino sparčiai plėtojamą planą at-
 kurti buvusią Sovietų Sajungą (Rusi jos
imperiją), išreikšti Michigano lietuvių
bendruomenės susirūpinimą dėl Ru-
sijos keliamos grėsmės Baltijos ša-
lims, paskatinti tolesnį glaudų ben-
dradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos.
Rezoliucijoje išreikšta padėka JAV pre-
 zidentui B. Obama už vizitą Bal ti jos ša-
lyse šių metų rugsėjo 3 d., ku riuo buvo
išreikšta tvirta ir stabili JAV pozicija
bei demokratinis solidarumas Baltijos
šalių atžvilgiu. Re zo liu cijoje pateikta
rekomendacija, kad NATO oro pajėgų
bazė Lietuvoje, kuri šiuo metu veikia
rotacijos principu, dalyvaujant visų
NATO šalių pajėgoms, taptų nuolatine
JAV oro pajėgų baze, greitai reaguo-
jančia į galimus oro erdvės pažeidimus
bei grėsmę Lietuvos saugumui.

Metinis Michigano apygardos su-
 važiavimas baigtas bendra nuotrau-
ka, gera nuotaika bei pasiryžimu tęs ti
pradėtus darbus ir idėjas.

Iš kairės stovi: Virga Šimaitytė, Laima Maziliauskienė, Jurgis Idzelis, Vilija Idzelytė, Daiva Jančauskienė, Robertas Selenis, Irena Oren-
tienė, Kęstutis Černis, Juozas Orentas, Narimantas Udrys, Valdas Piestys. Sėdi: Rigonda Savickienė, Danguolė Jurgutienė, Janina Ud-
rienė, garbės kons. Algis Zaparackas, Laura Garnytė.                                                                Tado Aukštakalnio nuotr.

REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Nereikia rudeniui
Mano atodūsių,
Ir širdgėlos manos nereik.
Žingsniuoja jis
Per žemę miegančią
Su auksu žibančiais šarvais.
Nereikia rudeniui
Mano atodūsių –
Jam reikia nerimo
Manos širdies.

(Algio Jakšto eilės) 

Lietuvos Dukterų draugija buvo
įkurta 1959 m. Čikagoje. Lietu-
vos Duk terų draugijos steigė-

jas bei kapelionas buvo kun. dr. Fe-
liksas Gurec kas. Jis Draugiją globojo
ir jos veikla rūpinosi iki paskutinio
savo atodūsio. Mirė 1977 m. vasario
mėn. 4 d. Jam mirus Draugijos veikla
nesustojo. Jo pradėtas artimo meilės
darbas tęsiamas iki šių dienų. Drau-
gija at gar sio susilaukė ir kituose JAV
miestuose. Jos padaliniai buvo įsteig-
ti Rockforde, Los Angeles, Seattle, Wa -

shing tone, St. Petersburge, Juno Be-
ach, New Yorke, Detroite bei kituo se
miestuose. Per Dukterų draugijos gy-
vavimo metus keitėsi pirmininkės,
narės, aplinka, gyvenimas, tik nesi kei-
 tė Dukterų draugijos šūkis: „Pa galbos
ranka vargstantiesiems” ir trys veik-
los principai: paprastumas, garbin-
gumas ir meilė.

Lietuvos dukterų draugijos De troi-
 to skyrius buvo įsteigtas 1975 m. Per 39-
erius metus pirmininkėms buvo: Ire-
na Alantienė, Danutė Jan kie nė, Vida
Juškienė, Janina Mitkie nė, Jūratė Pe-
čiurienė, Stasė Smalins kienė, Ramu-
nė Mikailienė ir Kazė Viskantienė. 

Saulėta rudens diena kėlė nuo-
taiką, o labdaros popietė „Rudens la pai
2014”, įvykusi sekmadienį, lapkri čio 9
d., Dievo Apvaizdos lietuvių pa ra pijos
kultūros centro salėje, South field, MI,
džiugino sielas. Šią dieną apylinkės lie-
tuviai turėjo gerą progą susipažinti ir
su vietiniais talentais.

Po šv. Mišių visi skubėjo į para-
pijos kultūros centro didžiąją salę,
kur aukso spalvomis, chrizantemo-
mis ir rudens gėrybėmis spindėjo stal-

Lietuvos Dukterų draugijos popietė
„Rudens lapai” Detroite 

Dainuoja Dievo Apvaizdos parapijos kle-
bonas kun. Gintaras Antanas Jonikas. Akom-
panuoja Ada Šimaitytė
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tiesė mis užtiesti stalai. Programą pradėjo ir ją su-
maniai vedė Simona Garvilen ko. Įžanginį žodį tar-
ti ji pakvietė Lie tu vos Dukterų Detroito skyriaus pir-
 mininkę Ramunę Mikailienę, kuri pa sidžiaugė gau-
siu popietės dalyvių būriu ir priminė draugijos is-
toriją, tikslus ir Detroito skyriaus veiklą. Nuo pra-
ėjusiais metais vykusios pirmosios „Rudens lapų”
lėšų telkimo popietės surengti trys renginiai: prie-
š velykinis pyragų ir tortų pardavimas ir du kugelio
bei cepelinų pietūs. Narės aplanko ligonius, sene lius
ir padeda jiems ir jų šeimoms finansiškai. Šiuo metu
Detroito sky rius remia aštuonias šeimas: šeimą Še-
duvoje, kurioje tėvas yra sunkus ligonis, motinai gal-
voje jau du kartus operuotas auglys, o 16-metis sū-
nus ser ga Dauno sindromu. Šeima prarado namą ir
gyvena labai blogomis są lygomis.  Lietuvos Dukte-
rys paaukojo 3 850 dol., buvo įrengtas šiltas vanduo,
pataisyta krosnis, užlopytas stogas ir šeimai išsi-
ųstas siuntinys. 

Šeimoje Tauragėje mirė tėvas, liko žmona su ke-
turiais vaikais. Dvi vyresnės mergaitės studijuoja
ir gy vena bendrabučiuose, 14 m. berniu kas ir 2 m.
mergaitė gyvena su mama. Šeima gyvena name be
jokių patogu mų, baldai sulūžę. Kai mergaitės grįž-
 ta namus, neturi kur miegoti. Lie tuvos Dukterys pa-
aukojo 2 400 dol., buvo nupirktas fotelis ir nauja sofa,
spintelė virtuvėje, įdėtos grin dys, atvestas vanduo
ir įrengti sanitariniai patogumai, išsiųsti du siun-
tiniai.

Jauną šeimynėlę iš Žemaičių Kalvarijos reko-
mendavo paremti „Vaiko vartų” dienos centro va-
dovė. Gabrielė (18 m.), Gražvydas (13 m.) ir Nerija
(9 m.) gyveno sunkiomis sąlygomis – abu tėvai al-
koholikai, ku riems atimtos tėvystės teisės. Vos tik
Gabrielei sukako 18 metų, pagal LR įstatymus ji tu-
rėjo teisę perimti savo brolio ir sesers globą. Tai buvo
ne lengvas sprendimas merginai, kuri dar šiemet lan-
kys 12 klasę, bet ji ap sisprendė būti nepilnamečių
globėja. Kol buvo tvarkomi dokumentai, „Vai ko
vartų” centras padėjo jiems su si rasti būstą, įsikurti.
Šeima mėnesiui gauna 1 000 litų (po 500 kiekvienam
vaikui) ir 200 litų Gabrielė pašalpos. Labai reikėjo
skalbimo mašinos, nes senoji sugedo, tad Gabrielė
skalbdavo rankomis. Atėjo rugsėjis, reikėjo ruoš tis
mokyklai – visiems trims rei kėjo rūbų, batų ir
mokslo priemonių. Buto šeimininkai, žinodami
sunkią vaikų padėtį, nuomos neima. Vaikai su simo-
ka tik už elektrą, dujas bei van denį. Tualetas – lau-
ke, vonios taip pat neturi, bet namuose yra van-
dentiekis. Artėja šaltasis metų laikas, reikia pradėti
rūpintis malkomis. Lietuvos dukterys išsiuntė 1 720
dol. (600 dol. šaldytuvui ir skalbimo mašinai), du
siuntinius ir 1 120 dol. mal koms ir gyvenimo išlai-
doms. Šias lė šas padėjo surinkti A. Mikaila, pirmi-
 ninkės R. Mikailienės sūnus, ir vietinis jaunimas,
siųsdamas laiškus el. paštu ir skelbdamas „Face-
book”. Ga vo paramos iš vietinių aukotojų ir iš Ka-
nados. 

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas” rekomendavo
paremti dar 3 šeimas: Arvydas K., 9 m., serga reta
genetine raumenų liga, sunkiai vaikšto, nenulaiko
galvos. Jis lanko mokyklą, bet jį reikia nuvežti ir par-
vežti. Protiškai yra sveikas vaikas. Būdamas 3 m.
svė rė tik 10 kg. Berniukas miego me tu nustoja
kvėpavęs, todėl jo kūne kau piasi CO2, kuris nuodi-
ja organiz mą. Gyvybę palaiko plaučių ventilia vimo
aparatas. Jo kol kas reikia tik naktį, kai jis miega.
Jis naudoja tam tikrą kaukę, kuri yra prijungta prie
aparato. Bet kadangi kaukė jam per didelė, ant no-
sies atsirado žaizda. Kai mama keliasi kaukę pa-
taisyti, kad ji nespaustų, aparatas sutrinka. O kitos
kaukės niekas neduoda. Kadangi Ar vyduko svoris
per mažas, jis turi ger ti specialų pienelį, kuris kai-
nuoja apie 500 lt per mėnesį. Nauja vaikiška kaukė
(breathing mask) kainuoja 750 lt. Ji tinka naudoti tik
2–3 mėnesius. Lietuvos Dukterys už 1 000 dol. nu pir-
ko vaikiško dydžio kvėpavimo kau kę ir pienelio.

Rimai A., našlei, vienai auginan čiai nepilna-
metę dukrą, nuskendus dviem jos vaikams, sutriko
psichika. Ji gauna socialinę pašalpą, o dukra –
našlaitės pašalpą. Rima dirbti ne su ge ba. Namas, ku-
riame jos gyvena, yra apleistas, reikia skalbimo ma-
šinos. Lietuvos Dukterys nusiuntė 300 dol. įsigyti
skalbimo mašiną. 

V. seneliai augina anūką. Močiu tė jokių pajamų
negauna, nes dar nė ra pensininkė, senelis gauna neį-
galumo pašalpą. Jiems sūnus paliko vai ką, o pats
kažkur dingo. Berniukas turi didelę bėdą – mato tik
viena aki mi. Dabar jis yra moksleivis, jam reika-
lingas rašomasis stalas. Lietu vos Dukterų draugijos
parama: 300 dol. rašomajam stalui ir mokslo išlai-
doms. 

Lietuvos Dukterų draugija 1 500 dol. parėmė ir
šeimą Detroite. 

Akvilina, 18 m., Lietuvoje serga kraujo vėžiu
(Acute Monocyctic Leu ke mia). Jau gavo dvi dozes
chemo te rapijos ir dar turi „fungal infection” (As-
pergillosis) plaučiuose ir smege ny se. Vaistus, kurie
kainuoja 139 dol. kasdien, reikės naudoti penkis mė-
nesius (iš viso 19 446 dol.). Jaunai moteriai reikia fi-
nansinės paramos įsigyti vaistams, nes jos draudi-
mas už juos nemoka. Gydytojas susisiekė su vais tų
kompanija, kad gautų vaistų pi giau. Daugiau in-
formacijos apie Ak vilinos padėtį galima rasti in-
ternete arba siųsti auką už vaistus: www.gofund-
mė.com/akvilinab: Lietuvos Dukterų draugijos pa-
rama: 975 dol. – vienos savaitės vaistų įsigijimui.

Nuo 2013 m. iki š. m. lapkričio mėn. Lietuvos
Dukterų draugija vargs  tančioms šeimoms paauko-
jojo 12 045 dol.! R. Mikailienė padėkojo bu vusiai Lie-
tuvos Dukterų draugijos De troito skyriaus pirmi-
ninkei ir ilga metei veikėjai Danutei Jankienei už jos
pasiryžimą padėti artimui. Jai buvo įteikta puokš-
tė rožių. 

R. Mikailienė dėkojo visiems už paramą Lietu-
vos Dukterų draugijai ir linkėjo, kad ši labdaros or-
ganizacija klestėtų toliau. Ji pasidžiaugė, kad į
Draugiją įstojo 10 naujų narių. Tai ge ras ženklas, kad
jaunesnės moterys nori joje dalyvauti. 

Į šią labdaros šventę buvo susi rinkę daugiau nei
150 geradarių ir rė mėjų. Detroito telkinys gali di-
 džiuo tis, turėdamas daug talentingų ir profesionalių
žmonių. Vakaro dalyviai klau sėsi Alekso Mitriaus
pianinu at liekamo kūrinio. Solo dainavo Julia No-
rusevičiūtė, jai akompanavo Gene vieve McDonald.
Marytė Andrijonytė ir jos šokių partneris bei su-
tuoktinis Dennis Riley atliko pramoginius šo kius –
valsą ir tango, o Simona Gav ri lenko su mažamete
dukryte Julyte padainavo dainelę apie lašelį, joms gi-
tara pritarė Lukas Pekorius. Ra minta Vilkienė dek-
lamavo eiles, o jai pianinu akompanavo Aleksas Mit-
 rius. Pirmos klasės mokinukė Izabela Atanaskovs-
ki padainavo „Lapę sna pę”, o jai pianinu akompanavo
Simo na Gavrilenko. Meninėje programoje pasirodė
ir mūsų mylimas parapijos klebonas kun. Gintaras
Antanas Jo ni kas, kuris padainavo „Mamyte” (žodž.
Z. Kėvalaitytės, muz. O. Schi ma) ir „Žvaigždutė”
(žodž. L. Stepa nausko, muz. B. Dvariono). Jam pia-

 ninu akompanavo Ada Šimaitytė. Mu zika atgaivino
susirinkusiųjų širdis. 

Daug triūso buvo įdėta, kad šis renginys pavyk-
tų. Už tai esame dė kingi Ramunei Mikailienei, Lie-
tuvos dukterų draugijos skyriaus pirmi nin kei, ir vi-
siems atlikėjams, taip pat valdybai, narėms bei vi-
siems, prisi dė jusiems prie meninės popietės. Pa dė kota
šeimininkėms Elenutei Alku vienei, Izabelei Korsa-
kienei, Lėlei Viskantienei ir Zitai Navickienei už su-
neštinių patiekalų puotos organizavimą. Padėkota Su-
zanne Bubnelis, Nijolei Brazienei ir Vandai Šiurku-
tei-Shotroff už saldumynų stalo organizavimą ir vi-
soms pyragų aukotojoms. Ačiū Juozui Mikailai už
„Alijošiaus lašų” dalinimą. Suzanne Bubnelienei ir jos
talkininkėms bei Nijolei Zel win der už menišką scenos,
salės ir stalų papuošimą. Taip pat dėkui val dybai ir na-
rėms už visokeriopą talką. Ačiū visiems, parėmusiems
Lietuvos Dukterų draugijos renginį ir padėju siems
mūsų tautiečiams! Visas popie tės pelnas bus skirtas
paremti Lietu vos Dukterų ateities veiklą – globoti į ne-
laimę papuolusias šeimas Lietuvo je ir JAV.

Po vaišių, kurias palaimino klebonas kun. Gin-
taras Antanas Joni kas, ilgai niekas nesiruošė skirs-
tytis, nes galėjome pasilinksminti ir pabendrauti. Vir-
ga Šimaitytė ir Rasa Šosta kienė visus įtraukė į
bendrą dainavimą. Ši diena buvo tikrai reikšminga!
Kas atėjo, nesigailėjo! O kas patingėjo – lai dabar lau-
kia kitos tokios progos!

Menišką programos leidinuką pa rengė Nijolė
Zelwinder. Džiaugia mės, kad ne tik vietiniai, bet ir
Illinois valstijos verslininkai supranta šios labdaros
organizacijos svarbumą ir parėmė Lietuvos Dukte-
ris, į leidinuką įdėdami savo verslo skelbimus. Dė-
kojame Vilijai Idzelytei-Wlo sinski už skelbimų ir rek-
lamų parūpinimą. Šios reklamos taip pat prisidėjo
prie Lietuvos Dukterų iždo.

Dabartinę Lietuvos dukterų drau gijos Detroito
skyriaus valdybą sudaro: pirmininkė – Ramunė
Mikai lienė; vicepirmininkė – Susan Bubne lienė; sek-
retorė – Nijolė Zelwinder; iždininkė – Patt Kaunelis;
narės – Rūta Baublys, Birutė Duncan, Vilija Idzelis-
Wlosinski, Regina Juškaitė-Švobienė ir Izabelė Kor-
sakienė. 

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie tuvos Dukterų
draugijos šūkį: „Iš ties kime pagalbos ranką vargstan -
tiems čionai ir Lietuvoje”.

Šventinės programos atlikėjai. Jiems gėles įteikia ir už pasirodymą dėkoja Lietuvos Dukterų draugijos Detroito skyriaus
pirmininkė Ramunė Mikailienė. R. Švobienės nuotraukos

Simona ir Julytė Gavrilenko. Akompanuoja Lukas PekoriusJuliegha Norusevičiūtė Izabela Atanaskovski 
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

Šį rudenį Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba perėjo į nau-
jas rankas. Ilgus metus dirbusi valdyba, susidedanti iš pirmininkės
Laimos Aleksienės, Žibutės Pranckevičienės, Kazio Razgaičio, per-

davė jaunų ateitininkų vadovavimo vadžias keturioms sumanioms ateiti-
ninkėms – Ritai Račkauskaitei-Bieliauskienei, Vaivai Vygantaitei-Mar -
cher  tienei, Aldai Polikaitienei ir Julijai Kazilaitei-Antanavičienei. 

Savo pskelbtame veiklos plane, naujoji valdyba rašė: ,,Mūsų misija –
va dovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius,
jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius
aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, inte-
lek tualinę bei pilietinę veiklą”.

Artimiau susipažinkime su naujos valdybos narėmis:

Rita Račkauskaitė-Bieliauskienė dalyvauja ateitininkų veiklo-
je nuo jaunučių dienų. Vadovavo ir mokytojavo jaunučių ir mokslei-
vių vasaros stovyklose. Taip pat buvo moksleivių ateitininkų centro
valdybos narė. Kartu su Vida Žiedonyte-Sasnauskiene įkūrė Send rau -
gių-2 stovyklą. Rita 13 metų dirba University of  Illinois. Turi magistro
laipsnį nepelno siekiančių organizacijų vadybos srityje. Kartu su vyru
Artūru augina du sūnus – Benediktą (10 m.) ir Martyną (7 m.).

Vaiva Vygantaitė-Marchertienė dalyvauja ateitininkų veikloje nuo
jaunučių dienų. Buvo Prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuo-
pos pirmininkė.  Vadovavo moksleivių ateitininkų stovykloje ir  penke-
rius metus ėjo gailestingosios seselės pareigas Dainavoje. Vaiva įgijo ba -
kalauro laipsnį gailestingosios seselės srityje ir magistro laipsnį ,,Me -
dicinos teisėje” Loyola Universitete. Daugiau nei  dešimt metų dirbo grei-
to sios pagalbos (emergency room) seselės pareigose. Kartu su vyru Tomu
au  gina tris vaikus – Laimą, Andrių ir Timą.  

Alda Polikaitienė yra vadovavusi moksleivių ateitininkų stovykloje ir
dirbo kaip slaugė jaunučių ir moksleivių stovyklose. Prieš dešimt metų Alda
davė sendraugių ateitininkų įžodį. Ji jau trejus metus vadovauja Čikagos jau-
nučių kuopos būreliui. Alda yra medicinos sesuo ir  yra apsigynusi magistrą
visuomenės sveikatos srityje. Alda 13 metų dirba PCC Community Wellness
Cen ter klinikos administracijoje. Kartu su vyru Audriumi augina dvi dukre-
les – Nida (8 m.) ir Vija (6 m.).

Julija Kazilaitė-Antanavičienė užaugo Lietuvoje. Nuo 1994 m. dalyvavo
Panevėžio moksleivių ateitininkų kuopoje. Vėliau būdama  studente  ateiti-

nauja JAS CV

Į kalnus, į viršūnes!
Korp! Giedros šventė

9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte
10:30 val. r. (po šv. Mišių)  Korp! Giedros šventė Ateitininkų namuose.

Iškilmingas susirinkimas, įžodis ir vaišės  
Visi kviečiami dalyvauti. Labai laukiami kitų korporacijų nariai. 

Ateitininkų namai • 1380 Castlewood drive, Lemont, iL 60439

Naujos Jaunučių ateitininkų sąjungos
Centro valdybos narės su savo vaikučiais. 1. Vaiva

Vygantaitė-Marchertienė, 2. Rita Račkauskaitė-Bieliauskienė, 3. Alda
Polikaitienė ir 4. Julija Kazilaitė-Antanavičienė.

Kristaus Karaliaus sekmadienį, lapkričio 23 d.Moksleivių Ateitininkų sąjun-
gos centro valdyba  ruošia
Ateitininkų pasaulėžiūros

Žiemos kursus ALRKF stovyklavie-
tėje, Dainavoje, kurie vyks nuo gruo-
džio 26 d. iki sausio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai,
lankantys gimnazijos 9–12 skyrius ir
norintys praleisti savaitę ateitinin-
kiškoje dvasioje kartu su kitais jau-
nais lietuviais katalikais. Tai proga
kartu pamąstyti ir pasidalinti minti-
mis apie gyvenimą ir idealus, pasi-
klausyti paskaitų, susikaupti, o lais-
valaikiu linksmai pabendrauti. Apie
praėjusių metų kursus galima rasti
nuotraukų ir aprašymą internete:
mesmas.org.

Nedelsiant registruokitės inter-
netu mesmas.org. Jei turite klausimų,
kreipkitės į Kristiną Volertienę tel.
610-664-9425 arba el. paštu: volertas@
verizon.net. 

Parama JAV rytiniame
pakraštyje gyvenantiems
moksleiviams

Bostono ateitininkai, norėdami
paskatinti JAV rytinio pakraščio gim-
nazistus dalyvauti MAS Žiemos kur-
suose, parems išlaidas tiems, kurie gy-
vena New England valstijose ir norėtų
šiuose kursuose dalyvauti. Susido-
mėję moksleiviai kviečiami kreiptis į
vieną iš šių ateitininkų:

Mirgą Girniuvienę
mgirnius@hotmail.com

Andrių Kazlauską
andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių
tomasgirnius@gmail.com

Visi kviečiami! Tai gera proga susi-
pažinti su ateitininkų organizacija.

Ateitininkų namų Knygų klubas
Trečiadienį, lapkričio 19 d., 10 val. r., Ateitininkų namų knygų klubo diskusijos.
Bus aptariama Scott ir Kimberly Hahn knyga, „Rome Sweet Home/Our Journey
to Catholi cism”. Diskusijos vyks lietuvių kalba. Visi kviečiami. Turintys klausi-
mų, kreipkitės į knygų klubo vedėją Dainę Quinn: dainequinn@gmail.com. Visi
kviečiami.

MAS Žiemos kursai
Jau galima registruotis

nin ke kartu su bendražygiais ruošė moksleivių stovyklas ir vadovų kursus,
rengė įvairius diskusijų vakarus, vakarones, labdaros projektus, akademijas.
Vasaromis vadovavo Berčiūnų ateitininkų stovyklose. Julija įgijo bakalauro
laipsnį meno srityje (vitražų specialybė) Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo
metu dirba kūrybinį darbą. Taip pat aktyviai dirba su vaikais, juos mokyda-
ma ir perteikdama savo žinias mažiesiems talentams. Kartu su vyru Tomu
augina sūnus – Matą (8 m.) ir Jokūbą (6 m.).

Čikagos jaunutės Gabija Staniškytė ir Gabrielė Schneider lipdo puodus Tautodailės ins-
tituto ,,Gyvosios tautodailės” parodoje, Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Dainos Čyvienės nuotr.
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Lietuvių Operos pokylis nenuvils muzikos mylėtojų
GIEDRĖ VENCIUS

Lapkričio 22 dieną, šeštadienį, 7
val. v. Lietu vių Opera Čikagoje
kviečia į tradi cinį rudeninį pokylį
Jaunimo centre. Šis pokylis – ko-
lektyvo pasiruošimo pavasarinei
premjerai – F. Lehar opere tės „Pa-
ganini” dalis. Su Lietuvių Ope ros
valdybos pirmininke daina Miež-
 laiškis ir kolektyvo choro vado ve
Jūrate Grabliauskiene kalba-
mės apie numatomą renginį bei
nuotaikas ir rūpesčius, kasmet
užplūstančius prieš kiek  vieną
premjerą. 

Lėšų kaupimo vajus
virto muzikos švente 

Tradicinis rudeninis Lietuvių
Ope ros Čikagoje pokylis, anksčiau va-
dintas lėšų kaupimo vajumi, šiais me-
tais įgaus kitokį atspalvį. Kaip sa ko
choro vadovė Jūratė Grabliaus kienė,
koncertas  bus derinys aukšto lygio
programos, vakarienės, šokių ir pasi-
linksminimų, įeinančių į 50 dol. bilieto
kainą, o kur dar pagrindinis loterijos
prizas – du bilietai į pava sa rinę operos
premjerą. Savo gerbėjus supažindin-
sime su keturiais kū ri niais, kuriuos
ruošiame Šiaurės Ame rikos lietuvių
Dainų šventei, kuri vyks Čikagoje
2015 m. liepos 4 dieną. Pokylio metu
Lietuvių Operos choras atliks lietuvių
liaudies dainą „Sveiki gyvi, sveteliai”
(Algirdo Klo vos kompozicija), „Ei jo-
var, jovar!” (Ni jolės Sinkevičiūtės mu-
zika lietuvių liaudies žodžiais), Vy-
tauto Ker nagio dainą „Baltas paukš-
tis” (Vy tauto Miškinio aranžuotė cho-
rui) bei Vytauto Kernagio „Mūsų die-
nos kaip šventė” (Artūro Anušausko
aran žuotė)”.

Rudeninio pokylio metu žiūro vus
džiugins ne tik operos choras, bet ir so-
listai, parengę aukšto meninio ly gio
programą. Operų ir operečių arijas at-
liks Lietuvių Operos prima dona Nida
Grigalavičiūtė, spalvinga ir įsiminti-
na atlikėja Genovaitė Bi genytė,  ly-
riškoji Vilma Skučienė, te noras Li-
nas Sprindys. Lie tuvių Ope ros or-
kestro vadybininkė ir smuiki ninkė
Linda Velec kytė taip pat dalyvaus
koncerte – ji grieš V. Mon ti Czardas ir
A. Piaz zolla – Oblivion. 

Koncertas bei pokylis – tai tik
dar vienas būdas paremti Lietuvių
Ope rą. Spektaklių nebūtų be muzi-
kos mylėtojų paramos. Todėl kolekty-
vas tikisi, jog aktyvus dalyvavimas
ren ginyje papildys pajamas ir pasi-
ruošimas pavasarinei premjerai bus
daug lengvesnis. „Operos valdyba iš-
siuntė paštu beveik du tūkstančius
laiškų buvusiems rėmėjams, tačiau tik
labai maža dalis grįžo su aukomis, visi
kiti pasimetė arba nusimetė. Žino-
ma, kreip simės paramos ir į Lietuvių
Fon dą bei kitas organizacijas. Auko-
 tojų gretos labai sumažėjo ir labai
liūdna suvokti, jog jaunesnioji karta
vis dėlto dar neišmoko aukoti bei pa-
remti jau tiek daug metų egzistuo-
jančio fenomeno etninėje bendruo-
 me nėje. Tiesa, praeitais ir šiais me tais
nemažai koncertavome ir uždirbtus pi-
nigėlius labai taupėme, tačiau vis
tiek sakysiu garsiai – tautiečiai, pa-
remkite Lietuvių Operą”, – sako val-

dybos pirmininkė D. Miežlaiškis. 
Rudeninis pokylis, tęsiant tradi-

cijas, tampa rimtu pasiruošimu ope-
ros pastatymui. Džiugu pranešti, jog
kitų metų gegužės 17 dieną J. Sterling
Morton High School žiūrovai išvys
Franc Lehar operetės „Paganini”
premjerą. „Svarbiausia, jau  žinome
da tą, – sako choro vadovė Jūratė
Grab liaus kienė, – nes buvo labai su-
dėtinga suderinti patalpų, solistų, di-
rigento ar režisierius tvarkaraščius.
Dau giau kaip pusę metų vyko solistų
de rinimai, ir jie dar nesibaigė, nes pir-
 miausia mes stengiamės užimti savo
solistus ir tik tada kviesti solistus iš
Lietu vos. Pastatyti šią operetę mums
pa siūlė Kauno muzikinio teatro diri-
gen tas Julius Geniušas, mus jau ge rai
pažįstantis iš praeitų projektų ir pui-
kiai žinantis, koks mūsų choro pajė-
gumas, todėl visada atsižvelgia me į jo
nuomonę bei pasiūlymus ir stengia-
 mės kaip įmanydami nenuvil ti. Pa-
 grindiniam vyro vaidmeniui at vyks
mums labai reikalingas ba rito nas,
režisierius ir dirigentas. Di džiausias
laimėjimas buvo salė ir da ta, o dabar,
kai jau pagrindiniai klausimai iš-
 spręsti, belieka dirbti, kurti ir paro-
dyti žiūrovui naują įdomų veikalą.”

Kokia gi operetė be 
meilės intrigų?!

Kauno muzikinis teatras operetę
„Paganini” pastatė 1996 metais, ta čiau
Lietuvių Operai šis veikalas – naujas.
„Operetės siužetas pasakoja trumpą
didžiojo italų smuiko genijaus ir vir-
tuozo Paganini gyvenimo atkarpė-
lę – jo meilės nuotykį su kil minga
dama kunigaikštiene Ana Eli za  –

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

Napoleono Bonaparto seserimi. Nors ir
ne gražuolis, tačiau labai cha rizmatiš-
kas Paganini lengvai suviliodavo bet
kokią moterį, tačiau didžiausia jo aist-
ra vis dėlto buvo muzika.  Todėl kūry-
bos vardan menininkas ryžtasi paau-
koti asmeninę laimę ir meilę. Štai to-
kia operetės siužetinė li nija. Choro
partija, muzikine prasme nebus labai
sudėtinga, bet choristai užpildys sceną
vaidyba ir suteiks siužetui spalvingu-
mo. Tai mums labai paranku, nes tuo
pat metu vyks pa siruošimas ir Šiaurės
Amerikos lie tuvių Dainų šventei, o
šie abu įvykiai labai mums svarbūs,
reikalaujantys rimto pasiruošimo”, –
ateities pla nais dalinasi J. Grabliaus-
kienė. 

Kiekvienas kolektyvas turi savų
rūpesčių ir peripetijų, – tokių, kurių
nepastebi žiūrovas. Lietuvių Operos
kolektyvas – ne išimtis. Valdybos pir-
 mininkė Daina Miežlaiškis pasakoja,
jog kaip ir kasmet, tradiciškai, po

premjeros buvo perrinkta kolektyvo
valdyba: „Nariai, entuziastingai pa lai-
 komi choristų, ėmėsi naujų parei gų.
Choro gretas praeitą sezoną pa pildęs
jaunimas šiais metais išvy ko studi-
juoti, nors iš esmės choro su dėtis ma-
žai pasikeitė. Mielai kvie čia me suge-
bančius dainuoti vyrus pa pildyti mūsų
gretas. Mes laikinai glaudžiamės Pa-
saulio lietuvių centre, dėl penktadie-
ninių spūsčių gatvėse, dėl žmonių pa-
togumo, nors Jaunimo centras buvo,
yra ir bus tikrieji mūsų namai. Ten
mums padeda sienos ir ten mes, atro-
do, girdime kiekvieną na tą. Kaip ir kas-
met, didžiausias mūsų rūpestis yra fi-
nansai, tad nuo širdžiai raginu aukoti
Lietuvių Ope rai ir neleisti šiam uni-
kaliam reiš ki niui nunykti. Dėl aukų ar
bilietų į po kylį galite skambinti tel. 773-
547-0520. Tikiuosi, jog atvykę į pokylį,
puikiai praleisite laiką, tad iki greito
susitikimo!”

SKAITYKITE  ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
www.draugas.org
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Parengė Dainius Ruževičius
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Dar neseniai dirbęs automobilių
nuomos įmonėje ir gyvenęs Alias-
 ko je, lietuvis dabar Lietuvoje ban-

do įgy vendinti vaikystės svajonę, kurią at-
ėmė negailestinga trauma.

„Nelaikau savęs krepšininku. Esu
bandantis žaisti, noriu įrodyti sau ir ki-
tiems, kad galiu žaisti. Da ry siu viską, kad
galėčiau būti  nau  dingas ko mandai. Labai
toli į ateitį nežiūriu. Žinau, kad priė-
miau teisingą sprendimą ir darau viską,
ką galiu, jog padėčiau komandai ir įgy ven-
dinčiau vaikystės svajonę”, – pripažįsta iš
tolimosios Aliaskos į Lie tuvą sugrįžęs iš
Mažeikių kilęs 26-erių metų gynėjas Lau-
rynas Jacevi čius. Šiemet jis rungtyniau-
ti pradėjo Lie tuvos krepšinio lygos (LKL)
„Prie nų” komandoje.

Žaidimas „Prienuose” – pirmieji Lau-
ryno žingsniai profesionaliame krepšinyje
po beveik ketverių metų pertraukos. Tre-
niruotis jis pradėjo Mažeikių sporto mo-
kykloje pas tre nerį Vladą Šulcą būda-
mas šeštoje kla sėje. Šią mokyklą L. Jace-
vičius ir bai gė, o būdamas abiturientas
prisijungė prie atkuriamo Mažeikių krep-
 šinio klubo.

Šioje komandoje Laurynas pra lei do
ketverius metus. Pradžia nebuvo pati
lengviausia – žaisdavo ne daug. Bet ko-
mandos vairą perėmus Aloyzui Rudžiui,
padėtis pasikeitė. „Pirmieji metai nebuvo
įspūdingi. Niekada nebuvau pats talen-
tingiausias ar geriausius sugebėjimus
turintis žaidėjas. Praleisdavau nemažai
lai ko dirbdamas vasaromis, prieš ir po tre-
niruočių. Galiausiai man pa vyko įsitvir-
tinti komandoje”, – sakė jaunuolis. 

Bet visi planai greitai griuvo – vos po
pusės metų išaiškėjo, kad L. Ja cevičius
turi rimtą stuburo išvar žą, o dar viena for-
mavosi. „Man pa sakė, kad nebegalėsiu
žaisti profesi o naliai ar apskritai spor-
tuoti. Ban džiau grįžti po kelių mėnesių
reabili tacijos, prisijungiau prie komandos,
bet ir vėl atsinaujino skausmai. Pa galvo-
jau, kad būtų teisingiau kažkur kitur pa-
sukti savo gyvenimą”, – sakė Laurynas.
Jis pradėjo gyventi pa pras tą gyvenimą, ta-
čiau nuo krep šinio toli nepabėgo. Jis žai-
dė Lietu vos studentų krepšinio lygoje,
Vil niaus miesto krepšinio lygoje ir RKL,
ta čiau negaudavo tokių didelių krū vių,
kaip profesionaliame klube.

Dar pernai jis buvo ketvirto kur so stu-
dentas ir dirbo visą darbo dieną vienoje
automobilių nuomos įmonėje. Vėliau pa-
gal programą „Work and Travel” išvyko
į Ameriką ir tolimoje Aliaskoje dirbo
gidu.

„Tai buvo kaip ir svajonių darbas –
važinėjau keturračiais ir turėjau gali-
mybę bendrauti su žmonėmis, užmez-
giau daug ryšių. Aliaskoje puiki gamta,
ten sutikau daug nuo sta bių žmonių. Tai
buvo visapusė gy venimo patirtis. Įkvėptas
šios patirties, grįžęs į Lietuvą nuspren-
džiau gau ti gido pažymėjimą”, – apie ne-
 tikėtą gyvenimo posūkį pasakoja L. Ja-
cevičius.

Laurynas Aliaskoje gyveno ma žame
miestelyje, kuriame – vos 1 000 žmonių.
Kartais jis atvykdavo į vietos vidurinę mo-
kyklą, kurioje jaunuoliai rinkdavosi žais-
ti krepšinį. Įdomu, kad krepšinis šiame
miestelyje buvo populiariausia sporto
šaka. „Net ne žinau, aš gal nevertinsiu.
Aliaska yra Aliaska”, – juokiasi Laurynas,
paklaustas apie vietinių jaunuolių žaidi-
mo lygį.

L. Jacevičius pripažįsta – profesio-
naliai žaisti krepšinio daugiau ne beplana-

vo, bet jo visada trūko: „Pra ėję metai
man buvo sunkūs tiek fiziš kai, tiek psi-
chologiškai. Apžiojau šiek tiek per daug,
nei galėjau atkąs ti, bet viską, ką reikėjo,
pabaigiau. Vėliau, vasaros pradžioje, pa-
jutau, kad darbas nuo devynių ryto iki
pen kių vakaro – ne man, o ir diplomą jau
turėjau. Pajutau norą vėl žaisti krep šinį.
Po sezono supratau, kad mano kūnas ir
nugara yra susitvarkę, kad galėčiau dar
kartą pamėginti. Tais metais žaisdavau po
3–5 rungtynes per savaitę ir atlaikiau di-
delį krūvį.”

Laurynas sužinojo, kad bu vęs „Perlo”
treneris Tadas Stankevi čius, pradėjęs va-
dovauti „Prienams”, ieško žaidėjų. Tad
nieko nelaukda mas susiekė su treneriu ir
pasakė, kad nori pamėginti sugrįžti į
krep ši nį. „Sakau, jeigu manimi patikėsi-
te, aš pamėginsiu”, – prisimena  pokalbį
Laurynas. Kartu jis pripažįsta su prantan-
tis, kad tikrai nebuvo pirmasis „Prienų”
pasirinkimas, tačiau pa lankiai susiklos-
čius aplinkybėms jis sulaukė savo di-
džiosios galimybės.

Laurynas jau spėjo pasižymėti Lie tu-
vos krepšinio lygoje (LKL). Debiutinėse
rungtynėse jis surinko 11 taškų, aikštelėje
atrodė užtikrintai ir padėjo komandai iš-
kovoti pergalę. Tačiau kiti penki susiti-
kimai buvo tarsi amerikietiški kalneliai.
„Man trūksta stabilumo, tai yra ir lygos
pa jėgumo dalykas. Tačiau didžiausias da-
lykas – ne meistriškumo skirtumas, o
pasitikėjimas savimi. Prieš daugelį šių žai-
dėjų aš esu žaidęs Na cionalinėje krepšinio
lygoje (NKL). Tas perėjimas į aukštesnį
lygį turi eiti koja kojon su pasitikėjimu sa-
vimi. Jeigu jo trūksta – prasideda prob-
lemos. Norint pasiekti ir išsilaikyti šiame
lygyje turi pasitikėti savimi ir savo gali-
mybėmis. Taip, čia žaidžiama greičiau,
žaidėjai yra fiziškai stip resni, bet esminis
skirtumas – pa siti kėjimas savimi ir už-
tikrintų spren dimų priėmimas”, – kalba
Laurynas.

Viena aišku – kad ir kaip sunku būtų,
Laurynas padarys viską, kad jam galiau-
siai pavyktų įgyvendinti vaikystės svajonę
ir pamiršti perse kiojusias nugaros prob-
lemas. Jis ne abejoja, kad prie šio jo gy-
venimo po sūkio prisidėjo ir aukštesnės jė-
gos.

„Aš esu tikintis žmogus, tad, ma nau,
čia yra ir Dievo įtaka. Niekada negalvojau,
kad taip galėtų būti. Aš tikrai esu lai-
mingas, negaliu niekuo skųstis. Esu lai-
mingas kiekvieną die ną, kurią gyvenu ir
nematau jokių problemų”, – su šypsena ir
optimizmu į gyvenimą žiūri Laurynas.

Iš Aliaskos – į Lietuvos krepšinio lygą

Iš Aliaskos į Lietuvą sugrįžęs L. Jacevičius įnir-
tingai siekia įgyvendinti vaikystės svajonę

debiutantų pergalės, o čempionų nesėkmės

Čikagos lietuvių krepšinio lygos čempionate (ČLKL) lapkričio 8–9 die-
 nomis sužaistos penkerios rungty nės. Ir toliau nesustabdomai rung-
tyniauja 11-ąją pergalę iš eilės iškovoję ČLKL debiutantai „Juodkrantės”

krep šininkai, o čempionų titulą ginanti „Radviliškio” komanda paty rė
antrąjį pralaimėjimą ir atsidūrė sau neįprastoje šeštoje turnyrinės lentelės
vietoje.

Tik šiemet į stipriausių ČLKL komandų gretas įsijungusi „Juod kran tės”
komanda gali ramiai atsi kvėpti prieš prasidedant II rato var žyboms – ji lai-
mėjo visas 11 žaistų rungtynių ir tvirtai užkariavo ČLKL čem pionato viršūnę.

Paskutinėse I rato rungtynėse „Juodkrantės” krepšininkai 61:51 įvei-
kė „Lietkabelio” komandą. Šią per galę jiems padėjo pasiekti rezultatyviausiai
rungtyniavusio ir 21 taš ką pelniusio Jason Warren žaidimas, o 10 taškų į per-
galės kraitį pridėjo Mantas Tamošauskis. „Lietkabelio” gretose pasižymė-
jo Karolis Kozys – 16 taškų, Paulius Narbutas – 11.

Dviem pralaimėjimais pirmojo ČLKL rato varžybas užbaigė „Prima-Li-
tuanica” jaunieji krepšininkai. Pirmąją varžybų dieną jie rezultatu 64:97 nu-
sileido „Atleto” komandai, o kitose rungtynėse 76:84 turėjo pripažinti pir-
mąją pergalę šio sezono varžybose iškovojusios „Stumbro” komandos pra-
našumą.

Rungtyniaujant su „Atleto” krep šininkais rezultatyviausiai jaunimo gre-
tose rungtyniavo Lukas Razumas – 24 taškai, Povilas Riauba – 14, Mantas
Augustinavičius – 10, o žai džiant su „Stumbru” aikštelėje kara liavo pirmose
savaitgalio rungtynėse nerungtyniavę Adas Petkevičius – 32 taškai (6 tri-
taškiai) ir Eimantas Plei ris – 22. 

Pergalingose „Atleto” komandos rungtynėse pasižymėjo 25 taškus pel-
nęs ir 12 kamuolių atkovojęs Vaidotas Lydeka, 18 taškų pridėjo Kąstytis Nor-
mantas, 15 – Ramūnas Žemaitis. „Stumbro” komandoje daugiausiai prie
pirmosios pergalės prisidėjo net 32 taškus pelnęs jauniausias ekipos žai-
dėjas Rojus Mizeras, 21 tašką pel nė Sigitas Kazlauskas.

Naujajame sezone niekaip ne su geba įsibėgėti tituluočiausia ČLKL ko-
manda – „Radviliškis”. Keturis kart ČLKL čempionai per penkerias žaistas rung-
tynes patyrė du pralai mė jimus. Paskutinį iš jų radviliškie čiams „padovanojo”
ketvirtąją pergalę iškovoję „Švyturio” krepšinin kai, kurie nugalėjo patyru-
sius varžo vus rezultatu 85:71.

„Švyturio” komandos pergalės kalviu tapo nesulaikomai rung ty-
 niavęs Lukas Žebrauskas: jo sąskaitoje 36 taškai (dvitaškiai – 10/16, tritaš-
kiai – 3/5, baudos 7/10) ir 13 at kovotų kamuolių. Perpus mažiau taš kų – 18
surinko komandos legionierius Michael Randick. „Radviliš kio” gretose pa-
sižymėjo Andrius Žu kauskas – 17 taškų, Ernestas Stanulis ir Andrius Petkūnas
– po 16.

ČLKL vicečempionai „Lituani cos” krepšininkai rezultatu 57:44 nu-
 galėjo „Stumbro” komandą ir įpusė jus pirmojo rato varžyboms įsitvirtino
antroje vietoje.

Nugalėtojams daugiausiai taškų rinko vidurio puolėjai – Paulius Riš kus
– 14 taškų, Šarūnas Skadas – 12, o „Stumbro” gretose pasižymėjo Sigi tas Kaz-
lauskas – 13 taškų, Dalius Mar čiukaitis ir Algirdas Zamalaitis – po 10.

Pirmoji „Arkos” nesėkmė

Dvejos rungtynės sužaistos ir ČLKL mėgėjų lygos čempionate. Čia tris
kėlinius nuo varžovų atsilikinėję „Ąžuolo” krepšininkai paskutinia-
me ketvirtyje palaužė „Britės” komandą – 56:51, o į pirmąją vietą pa-

kilusi „Jaguarų” komanda įtikinama per sva ra, rezultatu 54:36 įveikė pirmąjį
pralaimėjimą patyrusius „Arkos” krep šininkus.

ČLKL čempionate lapkričio 15 d., šeštadienį, bus sužaistos ketverios rung-
tynės. Nuo 2:20 val. p. p. rungtyniaus „Stumbras” – „Lietava”, 3:40 val. p.
p. „Švyturys” – „Atletas”, 5 val. p. p. „Vilnius” – „Lietkabelis”, 6:10 val. v. „Rad-
viliškis” – „Kunigaikš čiai”. 

Lapkričio 16 d., sekmadienį, nuo 9 val. ryto rungtyniaus ČLKL mėgė-
jų lygos komandos: 9 val. r. žais „Britė”– „Jaguarai”, 10:10 val. r. „Arka” – „Pe -
lenai”, 11:20 val. r. PLC – „Ąžuolas”. 12:40 val. p. p. atidėtas ČLKL rungty-
nes žais „Kunigaikščių” ir „Karių” krepšininkai. 

ČLKL turnyrinė lentelė 
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai

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

ČLKL mėgėjų lygos 
turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 4 1

2. „Arka” 4 1

3. „Ažuolas” 3 2

4. PLC 2 2

5. „Britė” 1 4

6. „Pelenai” 0 4
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LIETUvA IR PASAULIS

Rusų karo lėktuvas vos nesusidūrė 
su keleiviniu erdvėlaiviu

Vilnius (BNS) – Seimas ėmėsi pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės inici-
juotų pataisų, kurios turintiems ypa-
tingų nuopelnų Lietuvai leistų turėti
dvigubą pilietybę. Seimas pritarė Pi-
lietybės įstatymo pataisoms balsavi-
mu. Dabar pataisos toliau bus nagri-
nėjamos parlamento komitetuose, o
svarstymas plenariniame posėdyje nu-
matytas pavasario sesijoje.

Pristatydama pataisas Preziden-
tės patarėja Rasa Svetikaitė sakė, kad
teikti pataisas paskatino nelygybė tarp
ypatingų nuopelnų  Lietuvai turinčių
šalies piliečių ir užsieniečių – pastarieji
gali turėti išimties tvarka suteiktą Lie-
tuvos pilietybę neprarasdami kitos, o
lietuviams tai neleidžiama.

Pagal pataisas, prezidentas galėtų
priimti sprendimą, kad ypatingų nuo-
pelnų Lietuvos valstybei turintis Lie-
tuvos pilietis, įgijęs kitos valstybės pi-
lietybę, Lietuvos pilietybę išsaugo. Ypa-
tingais nuopelnais Lietuvos valstybei
laikoma Lietuvos piliečio veikla, kuria

asmuo ypač reikšmingai prisideda prie
Lietuvos valstybingumo stiprinimo,
jos galios ir jos autoriteto tarptautinė-
je bendruomenėje didinimo.

Pataisos sudarytų galimybę ypa-
tingų nuopelnų turintiems asmenims
susigrąžinti Lietuvos pilietybę, jei jos
anksčiau neteko. Prezidentės pataisas
kritiškai įvertino Seimo kanceliarijos
teisininkai. 

Taip pat Seimas po pateikimo ėmė-
si svarstyti kitą Pilietybės įstatymo
pataisos projektą, kuris pavėlintų emig-
rantų apsisprendimo dėl pilietybės lai-
ką. Pagal dabar galiojančias Pilietybės
įstatymo nuostatas, užsienyje gimę ir 21
metų sulaukę Lietuvos piliečiai – lie-
tuvių vaikai – turi apsispręsti, kurią pi-
lietybę – Lietuvos ar kitos šalies – pa-
sirinkti. 

Dviguba pilietybė neleidžiama
tiems, kurie išvyko iš Lietuvos po ne-
priklausomybės atkūrimo. Prie šio
klausimo svarstymo Seimas planuoja
sugrįžti per pavasario sesiją. 

Londonas (BNS) – Skandinavijos
oro bendrovės SAS erdvėlaivis, skrai-
dinęs 132 keleivius, prieš keturias die-
nas  vos nesusidūrė su Rusijos karo lėk-
tuvu, vykdžiusiu slaptą misiją, sakoma
studijoje apie Rusijos ir Vakarų šalių ka-
rinius incidentus.

Švedijos žiniasklaida nurodė, kad
abu lėktuvai prasilenkė ne didesniu
negu 90 metrų atstumu už maždaug 80
kilometrų į pietryčius nuo Švedijos
miesto Malmės.

Susidūrimo buvo išvengta tik dėl
gero matomumo ir keleivinio lėktuvo pi-
lotų budrumo, sakoma studijoje. Iš viso
studijoje pateikiama detalių apie 40 in-
cidentų, kurie esą papildo nerimą ke-
liantį vaizdą ir kurie verčia nerimauti,
jog abi stovyklos gali nebesuvaldyti
padėties.

NATO lėktuvai šiais metais jau
100 kartų buvo pasiųsti perimti Rusijos
karinių orlaivių.

Seimas sugrįžo prie dvigubos pilietybės įstatymo 

Kijevas (ELTA) –Ukrainos mies-
te Krivoj Roge nežinomi asmenys
nugriovė Lenino paminklą, dar vie-
nam ,,pasaulio proletariato vadui”
ant postamento buvo nulaužta galva.

Naktį nežinomi asmenys užme-
tė lyną ant paminklo ir nuvertė jį nuo
postamento. Analogiškai norėta nu-
versti monumentą ir kitoje vietoje,
bet ten įgyvendinti sumanymo ne-
pavyko. Nežinomieji taip pat užmetė
lyną, bet paminklas nenuvirto, tik nu-
lūžo jo galva.

Naktį dviejų metrų aukščio Le-
nino paminklas buvo nuverstas ir Za-
porožėje.

Šiais metais Ukrainoje buvo nu-
griauta apie 300 paminklų „pasaulio
proletariato vadui” ir apie 70 pa-
minklų kitiems sovietinės epochos
veikėjams.

Roma (Vatikano radijas) – Europos
vyskupai, minėdami šiemet sukan-
kantį Pirmojo pasaulinio karo pra-
džios šimtmetį, Douaumonte, Šiaurės
Prancūzijoje meldėsi už karo aukas ir
prašė atleidimo už tuo laikotarpiu Baž-
nyčios padarytas klaidas. Šioje Pran-
cūzijos vietovėje iškilęs didžiausias
Europos paminklas Pirmojo pasaulinio
karo aukoms.

Prisiminti kruviną istorijos pus-
lapį vyskupai atvyko iš 8 šalių, vado-
vaujami Europos Sąjungos vyskupų
konferencijos komisijos pirmininko
arkivyskupo kardinolo Reinhard Marx
ir Europos vyskupų konferencijos ta-
rybos atstovo. Stovėdami tarp kelių
šimtų tūkstančių baltų kryžių vyskupai
meldėsi penkiomis skirtingomis kal-
bomis, paragindami šiandieninę Eu-
ropą pasimokyti iš šios tragiškos praei-
ties pamokos. 

Bažnyčių vaidmuo šiandien yra
priminti praeitį Europai, kuri per leng-
vai pamiršta savo istoriją. Vyskupai at-
siprašė už visus kartus, kai Bažnyčios
palaikė nacionalizmą ir parėmė į mir-
tį vedančius projektus.

Europos Sąjungos vyskupų konfe-
rencijos komisija atkūrė istorines pir-
mojo pasaulinio karo aplinkybes, kur
atsiskleidė kaip Prancūzijos, Vokietijos,
Didžiosios Britanijos ir Rusijos Baž-
nyčios palaikė karą, dažnai apibūdin-
damos jį kaip „šventą”. „Šiandien jau-
čiame kaip svarbu prašyti atleidimo,
nes Bažnyčios nebuvo susitaikymo
įrankiai, o padėjo skleisti neapykantą
ir pasidalijimą. Prisiminti praeitį šian-
dien reiškia sakyti, kad niekada dau-
giau Bažnyčios, vyskupai, krikščionys
tenetampa karo ir susikaldymo prie-
monėmis”, – sakė kardinolas Reinhard
Marx.

Europos vyskupai prašė atleidimo 

Darmstadtas, Vokietija (BNS) –
Europos mokslininkai tikisi sulaukti
duomenų srauto, kai jų pasiųstas ki-
bernetinis zondas atliko pirmąjį per
kosminių tyrimų istoriją nusileidimą
ant kometos branduolio. Pradėtas nau-
jas reikšmingas etapas itin ilgos truk-
mės misijoje, per kurią bus ieškoma at-
sakymų į klausimus apie Saulės siste-
mos evoliuciją.

Misijos vadovai informavo, kad
kosminis zondas „Philae” nesugebėjo
tvirtai prikibti prie 67P/Čuriumovo-
Gerasimenko kometos paviršiaus, ta-
čiau vis tiek atsiuntė mokslinių duo-
menų.

Tyrėjai kelia prielaidą, kad 100 kg
sverianti kibernetinė laboratorija gal-

būt įklimpo minkštame į smėlį pana-
šiame grunte arba yra tik silpnai pri-
gludusi prie kometos paviršiaus.

„Philae”, kuriame sumontuota 10
tyrimų prietaisų, turėtų atlikti moks-
linius eksperimentus ant kometos bran-
duolio. Tie tyrimai vainikuotų itin su-
dėtingą projektą, kurio įgyvendinimas
užtruko ilgiau negu du dešimtmečius.

1,3 mlrd. eurų kainavusi „Rosetta”
buvo paleista  2004 metų kovą ir turėjo
keturis kartus praskrieti arti Marso ir
Žemės, panaudodama jų gravitacijos
jėgą, kad įgytų pakankamą greitį ir ga-
lėtų prisivyti taikinį. Pasivijusi kome-
tą rugpjūtį, „Rosetta” kartu su ja skrie-
jo 66 tūkst. kilometrų per valandą grei-
čiu.

Mokslininkai laukia žinių iš kometos

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 12 d.
baigtas ikiteisminis tyrimas Sausio 13-
osios byloje. Ikiteisminis tyrimas baig-
tas 69 įtariamųjų atžvilgiu, o kitų nu-
sikalstamas veikas galimai padariu-
sių asmenų atžvilgiu tyrimas toliau
tęsiamas atskirtame ikiteisminiame
tyrime. Įtariamieji yra Rusijos Fede-
racijos, Ukrainos ir Baltarusijos Res-
publikos piliečiai, nuo baudžiamojo
persekiojimo dauguma jų pasislėpę už-
sienyje, todėl jiems yra išduoti Europos
arešto orderiai, paskelbta jų tarptauti-
nė paieška. Proceso dalyviai susipažinti

su ikiteisminio tyrimo medžiaga galės
iki 2015 metų gegužės 12 d. Po to byla su
kaltinamuoju aktu bus perduota teis-
mui. 

1991 m. sausį karinių veiksmų prie
Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, Lie-
tuvos radijo ir televizijos bei komen-
danto valandos metu buvo nužudyta 14
civilių, 32 buvo sunkiai sutrikdyta svei-
kata, daugiau nei 1 000 buvo kitaip su-
žaloti. Nusikaltimams žmoniškumui
ir karo nusikaltimams netaikoma se-
natis. 

Baigtas ikiteisminis tyrimas Sausio 13-osios byloje

Vilnius (LGGRTC info) – 2014 m.
spalio 7 d. Kovo 11-osios akto signatarai
Aloyzas Sakalas ir Jurgis Jurgelis krei-
pėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centrą (LGGRTC)
dėl Kario savanorio statuso Antanui
Kraujeliui-Siaubūnui panaikinimo. 

LGGRTC specialistai atliko pa-
kartotinį Lietuvos SSR KGB inkrimi-
nuotų veiklų Lietuvos partizanui An-
tanui Kraujeliui tyrimą ir nustatė, kad
nėra jokių įrodymų, kad A. Kaujelis yra
žudęs taikius gyventojus. 

Jis iki gyvenimo pabaigos nesu-
laužė duotos Tėvynei partizano pries-
aikos ir nėra jokio faktinio ir teisinio pa-
grindo panaikinti jam Kario savanorio
teisinį statusą (po mirties).

Su visu tyrimu galima susipažinti
čia http://genocid.lt/UserFiles/ File/Ti-
tulinis/2014/20141113_tyrimas.pdf

KGB kaltinimai Lietuvos partizanui – nepagrįsti

Vilnius (BNS) – Tarpukario Lie-
tuvos ministrų kabineto narių, enka-
vedistų sušaudytų prieš 72 metus, at-
minimo įamžinimo siekiai per porą
metų mažai tepajudėjo – juos pristabdė
vienodo požiūrio stoka bei krizės metais
ištuštėjusi valstybės kišenė.

2012-ųjų rudenį minint aštuonių
garsių tarpukario Lietuvos vyrų ne-
tekties sukaktį visuomeninės organi-
zacijos šalies valdžią paragino įamžin-
ti šią tragišką datą. Planuota išleisti mi-
nistrų biografijų knygą, gimtinėse pa-
kabinti memorialines lentas, žūties
vietoje įrengti ekspoziciją, surengti
kilnojamąją parodą, tačiau iki šiol pa-
vyko įvykdyti tik pastaruosius du įsi-
pareigojimus.

Priežastis – lėšų trūkumas. Gavus
iki 50 tūkst. litų, būtų galima deramai
įamžinti šių garbių žmonių atminimą.

1942-aisiais Sverdlovsko NKVD val-
dybos kalėjimo rūsiuose buvo sušaudyti
aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos mi-
nistrų kabineto nariai: ministras pir-
mininkas Pranas Dovydaitis, vidaus rei-
kalų ministrai Petras Aravičius, An-
tanas Endziulaitis, Zigmas Starkus,
susisiekimo ir užsienio reikalų mi-
nistras Voldemaras Vytautas Čarnec-
kis, švietimo ministras Kazys Jokantas,
krašto apsaugos ministras Juozas Pa-
pečkys ir finansų ministras Jonas Su-
tkus. Jie palaidoti šalia Sverdlovsko
esančiame miške.

Norima pagerbti 1942 m. sušaudytus ministrus

Ukraina: Leninkričio mėnuo tęsiasi

A. Kraujelis. www.llks.lt nuotr.

Dar viena taip vadinamo Leninkričio mėne-
sio „auka”.                                 Facebook nuotr.
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Lietuvių Fondo metinis pokylis
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ruduo – ir derliaus, ir švenčių metas. Nors
mums, lietuviams, geriausiai žinomos san-
tūrios susikaupimo šventės, tačiau kartais rei-

kia ir pasilinksminti. Nuėmus derlių, būtina susėsti
su bičiuliais prie gėrybių stalo, pasikalbėti, atsipūsti,
pasi da lin ti praėjusių metų rūpesčiais ir džiaugsmais.
Lietuvių Fondas (LF) jau daug metų turi gražią tra-
diciją – rudenį sukviečia savo narius, draugus, visus,
kurie neabejingi šios organizacijos veiklai, į meti-
nį pokylį. Ne išimtis ir šis ruduo. Lapkričio 8 d. gau-
sus pokylio svečių būrys rinkosi į Pasaulio lietuvių
centrą, Lemonte. Jau eilę metų Lietuvių Fondas ne
tik sukviečia pasėdėti prie vaišių stalo, bet prieš po-
kylį suruošia ir meninę programą. Šiemet svečiai
buvo pa kviesti į grafikės iš Lietuvos Joanos Danu-
tės Plikionytės-Bružienės parodą ,,Vartai” Lietuvių
dailės muziejuje (paroda veiks iki lapkričio 18 d., tad,
jei nedalyvavote pokylyje, kviečiame ją apžiūrėti).
Pasigėrėję dailininkės ofortais, graviūromis, mi-
niatiūro mis, pabendravę su parodoje dalyva vusia
darbų autore, pasiklausę Ričar do Soko skambinimas
fortepijonu, svečiai rinkosi į pokylių salę. 

Vakaro programą pradėjo LF valdybos narė
Agnė Vertelkaitė. Pa sveikinusi susirinkusius  sve-
čius, ji suteikė žodį  LF tarybos pirmininkui Mariui
Kasniūnui. LF tarybos pirmi ninkas džiaugėsi, kad
į metinę LF šven tę susirinkta ne šiaip sau: ,,Tu rime
ką švęsti – šie metai Lietuvių Fondui buvo ypatin-
gai sėkmingi. Sma gu, kad Fondo nariai jaučia ir su-
pranta šios organizacijos svarbą, kad jų supratimo
ir aukų dėka per daugiau nei 52 metus LF lietuvy-
bės išlaikymui, švietimui, lietuviškoms organiza-
cijoms galėjo skirti per 17 000 mln. dol.”  M. Kas-

niūnas  pa si džiaugė, kad vakare dalyvauja gau sus
būrys organizacijų, kurias jau daug metų remia Lie-
tuvių Fondas, atstovų. Atvyko laikraščio ,,Drau gas”,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro, Dainavos sto-
vyklos, Maironio (Lemont, IL) ir Čikagos lituanis-
tinių mokyklų, Ateitininkų namų, Pasau lio lietuvių
centro, Jaunimo centro, Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos at-
stovai, skautai ir ateitininkai. Ne pirmus metus LF
pokylyje dalyvauja Rotary klubas, ,,National Lit-
huanian American Hall of  Fame”. Šių metų poky-
lyje taip pat svečiavosi X Šiaurės Amerikos lietuvių
dainų šventės Či ka goje organizacinio komiteto at-
stovai, sulaukta svečių ir iš toliau – at vyko JAV LB
atstovai iš Cincinnati, OH. 

Sveikinimo žodį vakaro svečiams tarė LietuvosDailininkė Joana Danutė Plikionytė-Bružienė.

,,Cadenza styginių kvartetas” (iš kairės): Nina Saito (smuikas), Tim Hoorelbek (altas), Linda Veleckytė (smuikas), Emily
Mantell (violončelė). Visatos Rupeikos nuotraukos

Lietuvių Fondo pokylis

Respublikos genera li nis konsulas Čikagoje Ma-
rijus Gu dynas. Padėkojęs dalyviams už jų dos-
numą garbiai organizacijai, gene ralinis konsulas
palinkėjo LF ne nuleisti rankų bei toliau vykdyti
savo svarbiausią tikslą  – padėti išlaikyti ir rem-
ti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veik-
los centrus JAV, Lie tuvoje ir visame pasaulyje. 

Po sveikinimo kalbų vakaro ve dėja tęsė prog-
ramas ir pakvietė ,,Ca denza styginių kvartetą”:
Lin dą Ve leckytę (smuikas), Niną Saito (smui -
kas), Tim Hoorelbek (altas) ir Emily Mantell
(vio lončelė). Skambėjo W. A. Mozart, M. K. Čiur-
lionio, A. Dvo rak kūriniai, o programos pabaigoje
klausytojus sužavėjo kvarteto atlie ka mas Jacob
Gade tango. Kvarteto vadovė – Linda Veleckytė. Či-
kagos apylinkėse užaugusi smuikininkė, daug kon-
certuojanti su amerikietiš kais orkestrais, neuž-
miršta ir lietuviškos veiklos. Ypač daug ji talkina
Lietuvių Operai, neatsisako koncertuoti su kitais
lietuviškais kolektyvais. Pasibaigus koncertui
klausytojai muzikantams atsidėkojo gausiais plo-
jimais.

Sukalbėti invokaciją buvo pakviestas Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kun.
Algis Baniu lis, SJ. Po invokacijos svečiai gardžia -
vosi skania ,,Kunigaikščių užeigos” vakariene,
smaližiavo puikiais ,,Bravo Bites” saldumynais. 

Po vakarienės namo skirstytis niekas ne-
skubėjo: sustoję grupelėmis šnekučiavosi, grojant
,,Kaukui” (Jū ratė ir Rimas Grabliauskai) sukosi
poros, o kai kurie stojo į eilę prie ,,Fo tostudijos”,
kur šauniai darbavosi fotografė Visata. 

Visos šventės baigiasi, tik joms pasibaigus, ne-
sibaigia darbai. Šiuo metu ruošiamasi didžiuliam
įvykiui – X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų
šventei, kuri 2015 m. liepos 3–5 die nomis vyks Či-
kagoje. Į University of  Illinois at Chicago (UIC) Či-
kagos miesto centre iš visų Amerikos pa kraščių,
Kanados, Lietuvos, kitų pasaulio vietovių  sugū-Joanos Danutės Plikionytės-Bružienės paroda ,,Vartai” Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte
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Gydantys muzikos garsai 
Praeitą šeštadienį, lapkričio 8 d., PLC Lemonte vykęs Lietuvių Fondo (LF) me-

tinis pokylis man buvo išskirtinė šventė jau vien dėl meninės programos – sielai
maloni muzika sukėlė šiltus jausmus ir atgaivino prisiminimus  apie  maloniai  ir
pras mingai praleistas akimirkas muzikuojant su daug žadančiu jaunimu. Šventi-
nę programą atliko Lindos Veleckytės vadovaujamas styginis kvartetas ,,Cadenza
String Quartet”. 

Pirmieji taktai pakėlė mane į muzikos padanges, o aki-
mirksniu atpažintas Mozart Divertimento No.1 nu-
leido į 1978 metus. Tų metų lapkričio 19
d. mudu su Linda smuikavome
muziko Fausto Strolios vadovauja-
mo ,,Čikagos Lietuvių Styginio An-
samblio” (CLSA) metiniame koncerte
ir atlikome šį džiaugsmingą bei žais-
mingą divertismentą. Jau tada trylika-
metė kylanti žvaigždė Linda griežė pir-
muoju smuiku iš pirmo pulto šalia pro-
fesionalaus smuikininko, koncertmeiste-
rio Povilo Matiuko. O Matiuko sūnėnas Leo-
nas Narbutis buvo ansamblio reikalų ve-
dėjas. Tai tas pats mano amžinas draugas
Leonas, kuris yra LF atstovas Lietuvoje ir
šiuo metu vieši Čikagoje.

Rašydamas apie F. Strolios darbą su CLSA,
JAV LB Švietimo tarybos narys pedagogas Juo-
zas Plačas straipsnyje ,,Kritika ar nuvertinimas”
(,,Draugas”, 1980 m. sausio 14 d.) apibūdino Faustą Strolią kaip rimtą muziką, kom-
pozitorių, dėstantį dainavimą trijose lituanistinėse mokyklose, vadovaujantį trims
chorams (dviems jaunimo), pasišventusiai puoselėjantį lietuviško jaunimo muzi-
kinę kultūrą. Teigė, kad CLSA buvo įsteigtas mūsų jaunimo muzikiniam lavinimui,
bet ne profesionaliems tikslams, kad F. Strolios uždavinys buvo ugdyti muziką tarp
jaunų žmonių, kurie tarp patyrusių muzikų tobulintų savo sugebėjimus ir ruoštų-
si rimtam darbui. Beje, mano smuiko futliare išlikusios  keturios 1977–1980 metų
pagrindinių metinių koncertų programos skelbia, kad kai kurie buvę CLSA nariai
visgi baigė muzikos mokslus – tai Rūta Pakštaitė-Cole, Arūnas Kaminskas, Rita Mar-
kelytė-Dagienė, Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė, Linda Veleckytė-Nussbaum. 

Savaitę prieš LF pokylį Čiurlionio galerijos direktorė, žurnalistė Laima Apa na-
vičienė straipsnyje ,,Susipažinkime – smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum” (,,Drau-
gas”, 2014. 11. 01.) supažindino skaitytojus su menininkės mokslo ir muzikinės veik-
los vaisiais. Ji apžvelgė ir Lindos smuikavimo lietuviškuose renginiuose istoriją –
pradedant 1989 metais. Tačiau, kaip minėjau, ir kaip liudija mano smuiko futliare
per beveik keturis dešimtmečius išsaugotos programos, Lindos lietuviškos veik-
los oficialia pradžia reikėtų laikyti bent 1978 metus. Tų metų lapkričio 19 dienos
metinio koncerto programoje tarp 20 išvardintų dalyvių yra ir Lindos Veleckytės
pavardė. 

L. Apanavičienė savo straipsnyje perduoda Lindos įsitikinimą, kad muzikos gar-
sai veda į nuostabų pasaulį, padeda išgyventi grožį, atspindi nematomą dvasinį
pasaulį ir, apvalydami dvasią nuo visokių blogybių, sukelia palaimos jausmą.  Šias
Lindos išsakytas muzikos garsų teikiamas malones patvirtina ir mano patirtis. Per
gyvenimą ištikimai lydintis draugas – senas smuikelis tai džiugina ir pakelia nuo-
taiką, tai paguodžia skaudančią širdį, tai užgydo žaizdą ar išspaudžia ašarą. Savo
jausmais ir savo pirštais išgauti muzikos garsai veikia kaip vienas iš geriausių  gy-
venimo eliksyrų.                 

Leonidas Ragas  
Bloomingdale,  IL     

žės balsingi lietuvaičiai. Šios šventės
mecenatas – Lietuvių Fondas, puikiai
suprantantis, kiek triūso ir finansų
reikalauja toks renginys. LF jau yra
paskyręs šios šventės ruošai paramą,
o lapkri čio 8 d. šventinės vakarienės
metu buvo paskelbta, kad prieš pat
pokylį į Lietuvių Fondą (LF) kreipė-
si Lietu vos Respublikos Seimo – Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komi sijos pirmininkas, Lietuvos Res-
pub likos garbės konsulas Aspen, CO,
dr. Jonas Prunskis su žmona dr. Ter-
ri Prunskis su pasiūlymu paskelbti
dr. Jono ir dr. Terri Prunskių „Atiti-
kimo dovanos” (Matching Gift) lėšų
rinkimo vajų Dainų šventei paremti.
Prie vakaro metu suaukotos sumos
jie pridės sumą santykiu 1:1 (iki 10
000 dol.), ir ši suma suma bus skirta
Dai nų šventės ruošai. 

Gyvenimas nestovi vietoje, lau-
 kia ir kiti dideli darbai, jiems galo ne-
 matyti.  Tad, gerai  pasilinksminę,
at siraitokime rankoves ir vėl kibki-
me į darbus, o kelią jiems tegul nu-
šviečia Lietuvių Fondo liepsnos švie-
sa. 

Lietuvių kultūros kurse, kuris dėstomas kiekvieną semestrą PLB
Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje, lapkričio
13 dieną apsilankė rašytojas ir režisierius Vytautas V. Lands -

bergis. Studentams jis pristatė tris savo filmus (ar jų iš traukas): „Iš kar-
če mėlės” (2005; muzikinis filmas pagal to paties pavadinimo lietuvių
liaudies baladę), „Trispalvis” (2013; apie lietuvių partizanus, pasiprieši-
nusius Sovietų okupacijai 1944–1954 metais), „Niujorkas – mano šuo”
(2004; apie linksmą pasivaikščiojimą su menininku Jonu Meku po New
Yorką). Iš auditorijos skambėjo klausimai apie partizaną Juozą Lukšą-
Daumantą, apie vandens simboliką filmuose, o autorius pasakojo apie
technines galimybės filmuoti su dažnai nuliniais filmų biudžetais, apie
entuziastingą savo pagalbininkų ir aktorių būrį, kurie mielai bendra-
darbiauja, net apie per greitai užsidegusį fortepijoną filmuojant vieną
sceną ir apie simbolinę mitinę archetipinę tos ugnies reikšmę. 

Ta pačia proga norėčiau priminti, kad jau galima registruoti į PLB
Lituanistikos katedros kursus, kurie bus dėstomi kitų metų (2015) pava-
sario semestrą: Lietuvių kalba pradedantiesiems (Lith 102) ir pažengu-
siems (Lith 104), Lietuvių kultūra (Lith 115), Bendrinių (Standartinių)
Europos kalbų istorija (Ling 406; CEES 406). 

Giedrius Subačius

Rašytojas ir režisierius Vytautas
V. Landsbergis PLB Lituanistikos katedroje 

Studentai su vaikų knygų autoriumi ir filmų režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu (sėdi
pirmas iš k.) Ilinojaus universitete  Čikagoje. Stovi (iš d.):   katedros  vedėjas  Giedrius
Subačius, inžinie rius Marius Kriaučiūnas ir  lietuvių kalbos dėstytoja Daiva Litvinskai-
tė. 

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 

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

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pakvieskite draugus ￼
www.facebook.com/draugolaikrastis
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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

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis



� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, buitinė
anglų kalba. Tel. 630-457-0232.

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su gyveni-
mu. Dokumentai, patirtis. Tel. 312-647-
3208.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja.
Tel. 312-420-3770.

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško senelių
priežiūros darbo arba gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 773-668-2001.
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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
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 37
Taip pat išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL

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

Sudoku Nr. 86
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skai čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 

lan geliuose suma.

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

Sekite mus

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996 

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-

žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.  

� Dirbanti, rami pagyvenusi moteris ieško
išsinuomoti kambarį pietiniuose Čikagos ra -
jonuose. Tel. 708-789-3355, palikti žinutę.

� Sąžininga moteris ieško žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti 2
žmones, skaniai gamina valgyti, gali išleisti
atostogų, turi dokumentus, geros  reko-
mendacijos. Tel. 708-691-6542. 
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SPygLIAI IR DygLIAI

R. John Rapšys

VILNIAUS KALNELIAI

Vilniaus kalneliai sveikina visus –
vietinius narsuolius ir užsienio svečius.
Bet iš kur gi tie svečiai?  Iš pasaulio jų apsčiai:

Osvaldas iš Argentinos ieško sau storos merginos,
Bet kol tokią susiras, visus pinigus praras.

O iš miesto San Diego Tomas tris naktis be miego:
Uliavoja, geria, šaukia – Geležiniu Vilku kaukia.

Kostas – svečias iš Toronto, lyg karys iš aršaus fronto.
Nori kiek atsipeikėti, daug merginų pamylėti.

Iš Čikagos ir Detroito, iš St. Petersburg kurorto
Šveičia vyrai cepelinus, kugelį, dešras ir blynus.

Iš Australijos šiltos skrido Vytas be žmonos
Seną žmoną ten paliko, Vilniui naują susitiko.

Iš Atėnų skuba Bruno kiek pamiklint savo kūno –
Tik ne sporto stadione, o su nauja drauge Brone.

Iš Norvegijos kalnuotos, lyg ta ragana ant šluotos,
Lekia Algis pas draugus, ten tikrai linksmybių bus.

Rimas iš netolimo Berlyno kops į kalną Gedimino.
Litrą šnapso jis išgers ir belipdams apsivers. 

Iš Brazilų Amazonės, kur skurdžiai gyvena žmonės,
Pedro Vilniuj atsirado, bėgdamas nuo rimto bado.
Kad geriau mergas pažintų, samba jis joms pamokintų.

Iš arti ar iš toli, svečiai linksminas visi: geria
Alų, vodką  ir šampaną, pasigavęs  kas po paną.

Vilniaus kalneliai sveikina visus:
Linki gero vėjo – atgal į namus!   

JOLĖ

Jolė pradėjo karjerą
Atkurdama pilies interjerą.
Bet karjera sustojo,
Nes ji baisiai bijojo
Peršokt kuklumo barjerą.

Mečys  Šilkaitis

SIDABRINIS AMŽIUS

Mokslas  niekad nesibaigia
Nors diplomai kabo du 
„Bosai” moko tave darbe
Mandagiai vadin vardu.

Namuos tave moko žmona
Moko tave ir vaikai
Kai kada ir šuo suloja
Jei ir jo tu neklausai.

Taip ir slenka tavo dienos
Dirbi,  stengies kiek gali
Pamatai tik vieną dieną
Kad jau pensija arti.

„Bosai” kažkaip pasikeičia
Lyg nematomas esi
Pasišaukę spaudžia ranką 
„Thanks, – mus domina jauni”.

Ir žmona ranka numoja
Dažniau lankos pas draugus 
Ir visam pasauliui skelbia
„Iš to krieno  nieks nebus”.

Vaikai kai kada aplanko
Nors paskambina  dažnai
Jiems nereikia patarimų
Juos jau moko jų vaikai.

Sėdžiu vienas ir galvoju
Juk ne senas dar esu
Nors širdelė kiek taisyta
Vis dar plaka kaip visų.

Dar važiuoju, nepaklystu
Dar ir prieblandoj matau
Su kompiuteriu  pažaidžiu
Visą  „Draugą” perskaitau.

Jei pamirštu kartais vardą
Tai nekokia čia bėda
Jei užsegt pamirštu kelnes
Mano amžiuj ne gėda.

Nėra ko čia  man liūdėti
Tokių  yr’ šimtų šimtai
Tik mes neorganizuoti
Tik nariai. O kur vadai?

Vietiniai vis reklamuoja
„Aukso Amžių” primen vis
Ir su nuolaidą mums siūlo
Vien egzotiškas šalis.

Man nereikia šito aukso
Jis ir retas, ir brangus
Pasitenkinčiau sidabru
Myliu aplinkos laukus.

Bet norėtųs susiburti
Pakalbėti  atvirai
Sutvarkyti šį pasaulį
Kaip kad bandė mūs’ tėvai. 

Reiktų vado, kurs pradėtų
Reiktų saulės, šilumos
Reiktų šiaip sau užkandėlių
Ir pasaldytos kavos.

Susiburtume į būrį
Paremtą vien draugyste
Ir tą amžių pavadintum
„Sidabrine jaunyste”.

Mūsų moto „Mes dar stiprūs”
Sau priminsim  visada 
Nors  jėgų  mažai  beliko
Rankoje  tvirta  lazda.

2014

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Praėjus keliems metams nuo ma -
no gimimo tėvelis sutiko nepa-
žįsta mąjį – naujoką mūsų mies-

telyje. Nuo pat pradžios tėvelis taip
susižavėjo tuo nepažįstamuoju, kad
pakvietė jį gyventi kartu su mūsų šei-
ma. Šeima  priėmė jį kaip savą. Kai už-
augau, nie kada per daug nesidomė-
jau, kaip visa tai įvyko. Mano vaikys-
tėje jis turėjo savo vietą.

Mano mamytė mane išmokė skir-

ti gėrį nuo blogio, o tėvelis – kaip  klau-
 syti nepažįstamojo. Jis buvo mū sų pa-
sakorius. Jis mus užburdavo savo nuo-
tykiais, paslaptingumu ir sąmojumi. Jei
mes norėjome ką nors sužinoti apie po-
litiką, istoriją ar mokslo naujienas, jis
visada turėjo atsakymus.  Jis ži nojo ne
tik istoriją ir dabarties įvykius, bet ne-
vengė pranašauti ir kas bus ateityje. Jis
mus supažindino su profesinaliu beis-
bolu ir kitais sportais. Jis mus juokino
ir privesdavo iki ašarų. Ne pažįstamasis
niekada nesu sto jo kal bėjęs, bet tas

mano tėvelio visai ne erzino.  Kartais
ir mamytė ateidavo iš virtuvės jo pa-
siklausyti.  

Tėvelis turėjo aiškius moralinius
įsitikinimus ir kėlė mums gana griež-
tus reikalavimus, o nepažįstamasis į
tai nekreipė dėmesio.  Namuose buvo
nevalia keiktis, tačiau tai nevaržė ne-
 pažįstamojo nešvankiai ar vulgariai
kalbėti.

Tėvelis griežtai draudė besaikį
alkoholio gėrimą, o nepažįstamasis
tai net skatino. Jis bandė mus įtikin-
ti, kad cigarečių rūkymas yra vyriš ku-
mo požymis. Jis laisvai, per laisvai,
kalbėjo apie lytinius santykius. Prisi-
pažinsiu, kad tai turėjo daug įta kos
mano galvojimui. Tačiau nė kar to jis

nebuvo paprašytas palikti mus ramy-
bėje.

Prabėgo daugiau kaip 50 metų
nuo to laiko, kai nepažįstamasis apsi-
gyveno pas mus ir tapo neatskiriama
šeimos dalimi. Ir šiomis dienomis jį
gali rasti tėvų namuose, sėdintį kam-
 pe ir belaukiantį, kad kas jo pasi-
klausytų ir pasižiūrėtų jo paišomų
paveiksliukų ar braižomų diagramų. 

Nepažįstamojo vardas? Mes jį va-
 diname Televizoriumi. Jis turi žmo ną,
vardu Kompiuterė. Jų pirmojo vai ko
vardas buvo Cellfone. Antras vaikas
pavadintas iPod vardu. O neseniai jie
susilaukė pirmojo anūko, kuriam duo-
tas iPad vardas.

Nepažįstamasis mūsų šeimoje
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
LIGIJA AMBUTIENĖ

DABULEVIČIŪTĖ
Mirė 2014 m. lapkričio 9 d., Orland Park, IL.
Gimė 1928 m. sausio 28 d. Lietuvoje, Kaune.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagos Brighton Park,

Marquette Park ir St. Joseph, MI.
Nuliūdę liko: vyras Petras; sūnus Kęstutis su žmona Shirley;

duktė Ligija Ambutaitė; sūnus Vytas su žmona Cecelia; duktė
Audra Ambutaitė; anūkai Tomas, Paulius, Peter ir Elliot; sesuo
Rita Fabijonienė su vyru Romu ir šeima bei kiti giminės.

A. a. Ligija buvo mama a. a.  Algirdo.
Vietoje gėlių prašom aukoti Alzheimers Foundation.
Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

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

A † A
BRONEI ŽIBUTYTEI JOZAITIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą jos sūnums VYTUI ir PAULIUI, anūkams
VILIJAI, VYTUI ir OLIVIJAI, visiems giminaičiams,
arti mie siems ir draugams.

Pasaulio lietuvių centras

Tinklinio čempionatas – be staigmenų 

Lapkričio 9 d. Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL) čempionate su-
žaistos trečiojo turo rungty-
nės, po kurių geriausiųjų

grupėje išliko dvi koja kojon šiame
sezone žengiančios nė vieno pra-
laimėjimo nepatyrusios komandos
– ALTL senbuvė „Atlantic Express”
ir turnyro debiutantė „BG Team”.

Keturiskart ALTL nugalėtoja
„Atlantic Express” komanda tre-
čiose čempionato rungtynėse ne-
sunkiai, rezultatu 3:0 (25:17, 25:21,
25:18) nugalėjo ALTL senbuvę „Guberni jos” komandą ir tapo vienvalde ALTL
vedle.

Pirmąją vietą praradusi serbų „BG Team” komanda sulaukė rimto „Šiau-
lių” tinklininkų pasipriešinimo ir nugalėjo juos tik po labai atkaklios kovos, iš-
plėšę pergalę paskutinėje šių rungtynių dalyje – 2:1 (21:25, 25:17, 26:24).

Pirmąją pergalę trečiojo turo rungtynėse iškovojo „Panevėžio” tinklinin-
kai. Jie rezultatu 2:1 (22:25, 25:20, 25:11) nugalėjo ALTL debiutantę „Nemuno”
komandą ir po šios sėkmės įsitvirtino trečioje vietoje.

IV rato rungtynes ALTL komandos žais lapkričio 16 d., sekmadienį. 4 val.
p. p. rungtyniaus „Nemunas” – „Gu bernija”, 5 val. p. p.  „Panevėžys” – „Šiau -
liai”, 6 val. v. „Atlantic Express” – „BG Team”. Kviečiame tin klinio gerbėjus ap-
silankyti rungtynėse!                                                                                 D. Ruževičius

Atkelta iš 1 psl.
Vaikystėje gyvenau New Jersy,

kur mano bendraklasiai buvo italai ir
korėjiečiai. Tose apylinkėse buvome
vienintelė lietuvių šeima, todėl visą
laiką turėjau kartoti kiekvienam su-
tiktajam, kas yra Lietuva, nes niekas
šios šalies nežinojo. Jiems egzistavo tik
Sovietų Sąjunga. Buvau pavargęs tai
kartodamas ir labai džiaugiuosi, kad
dabar turėsiu filmą, kurį galėsiu pa-
rodyti bei sakyti: matote, ši šalis tikrai
egzistuoja ir turi savo kultūrą, kalbą,
papročius bei problemas. Taigi spren-
dimas dėl filmo pristatymo užsienio ša-
lims buvo priimtas jau pačią pirmą
dieną. Tiesa, tai buvo didžiulis iššūkis,
nes vakariečiams dažnai sunku su-
prasti bet kokią dokumentiką, sukur-
tą apie Rytų europiečius, jiems tiesiog
trūksta informacijos apie šį kraštą.
Tad vienu pagrindinių tikslų tapo su-
kurti tokį filmą, kurį suprastų bet
kuris žmogus už Lietuvos ribų.

Jonas Ohman: Manau, kad tai yra
natūralus jausmas – noras papasako-
ti kitoms šalims šią istoriją. Ypač man

aktualu apie tai papasakoti švedams ir
kitiems skandinavams. Šis laikotarpis
buvo vienaip ar kitaip svarbus vi-
soms Rytų Europos valstybėms, todėl
jis ir skirtas visiems. Manau, kad bet
kokiu atveju jis bus naudingas vi-
siems, atskleis naujos informacijos
apie praeitį. Ar mūsų lūkesčiai ir no-
rai pasiteisino, pamatysime po turo ki-
tose šalyse. Vis dėlto tikimės geriausio.

Mark Johnston: Manau, kad šiuo
filmu pavyks žengti į priekį socialine
prasme. Jis įrodo, kad valstybės gali
pasiekti pokyčių kovodamos, pasitel-
kusios karius tapti atsparios blogiui.
Visas pasaulis turi sužinoti apie šiuos
pasiekimus. Dabar turime vieną ir
pagrindinį tikslą – kad filmą pamaty-
tų kuo daugiau šalių žiūrovų. Tikimės
jį išversti į ukrainiečių, gruzinų, por-
tugalų, ispanų kalbas, parodyti ne tik
Europoje, bet ir Amerikoje. 

Filmą Čikagoje galima pamatyti šį
savaitgalį ,,Music Box” kino teatre, o
Los Angeles – nuo lapkričio 21 d.
,,Laemmle Music Hall”.

Facebook ir ,,Draugo” info

Lietuvos partizanai peržengė
Lietuvos sienas

Chicago Philatelic Society
kviečia visus į 128-ąją metinę filatelijos parodą

ChiCAGoPeX 20014

Westin Chicago Northwest viešbutyje
400 Park Blvd., Itasca, IL 60143 

(netoli I - 290 greitkelio)
tel. 630-773-4000 

Paroda vyks lapkričio 21–22 d. nuo 10 val. r. iki 6 val. v., 
lapkričio 23 d. – nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.

Lakeshore pokylių salėje bus išstatytas ,,Draugo” bendradarbio, renkančio
Lietuvos pašto istoriją Raimundo Mariaus Lapo penkių rėmų eksponatas
Vilnius 1914–1922. Tai per pusantro šimto vokų bei atvirukų, keliavusių paštu
per tuometinį Vilnių ir bylojančių ne tik apie rusų, vokiečių, lietuvių bei lenkų
pėdsakus. Čia ,,svečiavosi” taip pat britai, prancūzai, austrai ir net amerikiečiai.

Lapkričio 22 d. 3 val. p. p. eksponato savininkas mielai taps gidu
visiems susidomėjusiems šiuo spalvingu Vilniaus laikotarpiu.

Susitinkame prie  171–175 rėmų. Ypač laukiami lituanistinių mokyklų mokiniai! 

Automobilių pastatymas ir įėjimas į parodą – nemokami.
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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

� LR generalinio konsulato Čikagoje 90
metų nenutrūkstamos veiklos istorijai
skirta paroda „90 metų dirbame Lietuvai”
atkeliavo į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapiją Marquette Parke. Nuo lapkričio
16 iki 30 d. ją bus galima apžiūrėti pa-
rapijos salėje.

�  Kviečiame praleisti sekmadienio po-
pietę su muzika. Lapkričio 16 d. 12 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje dainas atliks daugelio kon-
kursų laimėtoja trylikametė dainininkė
Agnė Giedraitytė, kurios balsas jau spėjo
nuskambėti New Yorko Carnegie Hall.
Kaina 15 dol. Dalyvaudami koncerte pa-
dėsite Agnei išleisti pirmąją muzikinę
kompaktinę plokštelę.

� Kviečiame į Tado Bojarsko ir Pauliaus
Juočerio filmo apie Lietuvos partizanus
,,Trispalvis” peržiūrą, kuri vyks lapkričio
16 d. 1 val. p. p. Ballroom 384 (384 East
Ave., Rochester, NY). Filmą pristatys Vy-
tautas. V. Landsbergis.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 19 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite latvio Edvins Snore
dokumentinį filmą „The Soviet Story”, aiš-
kiai ir įtikinančiai pristatantį  žmogžudiš-

kiausios Europos valstybės tikrąją praeitį. 

� Papuoškite Kalėdų eglutę saro rankų
darbo šiaudinukais! Visus norinčius iš-
mokti padaryti šiaudinukus Kalėdų eglu-
tei lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. r.,
kviečiame į užsiėmimą Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Čikaga), kurį ves Vaida Lagoneckytė. At-
sineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o
mes pasirūpinsime šiaudeliais, siūlais ir
nuorodomis. Pamokos kaina suaugusiems
– 15 dol., vaikams iki 12 metų – 6 dol.,
muziejaus nariams – 12 dol. Registracija
tel. 773-582-6500. Bus vaišės.

� Lapkričio 30 d., sekmadienį, po Pa-
dėkos dienos šv. Mišių Švč. Mergelės Ma-
rijos Apreiškimo bažnyčioje (70 Have-
meyer St., Brooklyn, NY) apatinėje para-
pijos salėje vyks tradiciniai Padėkos die-
nos pietūs. Visi laukiami.

� Gruodžio 7 d. Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo parapijos apatinėje salėje ruo-
šiama antroji Advento mugė. Bus kalėdi-
nių gėrybių, vyks šiaudinukų gaminimo
pamokos. Mugę rengia parapijos nariai,
New Yorko skautai ir Tautodailės institu-
tas. Visi laukiami. Parapijos adresas: 70
Havemeyer Street, Brooklyn, NY.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Susan Friberg $50, Catherine
Goering $50 a. a. O. A. Baukie nės atminimui; tę siant vaiko meti nę paramą Dailia Gilvy -
dienė $360, Ša rūnas ir Milda Lan džiai $360; Janina ir Feliksas Bobinai $100; Rosemarie
Ignash $8; Vladė Siliūnienė $50,  neįgaliųjų šei mai anonimai C. $2 000, anonimai S. $2
000. La bai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL
60439, tel. (630) 243-6434, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Kunigo, teologo Kęstučio Tri-
ma ko paskutinė knyga „Mano
pasaulėjautos kelionė” bus pri-
statyta lapkričio 30 d. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos
salėje po 11 val. r.  šv. Mišių.

Knygą sudaro trys dalys: jau-
nystės prisiminimai, jaunystės die-
 noraštis ir kiti atsiminimai apie au-
torių. Kun. Kęstutis Trimakas – rašy-
tojas, teologas, ateitininkų dvasios
vadas, profesorius, poetas. Jis rū pi-
nosi išeivijos lietuvių religiniu gy-
 venimu, aptarnaudamas Cicero lie-
tuvius, talkino Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijai Brigton Parke bei Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijai
Marquette Parke, taip pat Lemonto lietuviams. Kun. K. Trimako šviesus gyve-
nimas, jo kūryba, atlikti darbai išeivijoje ir Lietuvoje atsispindi jo paskutinėje
knygoje.

Pristatymą globoja klebonas Jau nius Kelpšas ir JAV LB Marquette Parke, ku-
rios pirmininkė yra Auš  re lė Sakalaitė.


