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ROSSETA VINGEVIČŪTĖ-WILBUR

Naujajam Lietuvos ambasadoriui JAV preziden-
tas B. Obama sakė, jog vietos lietuviai yra šau nūs
ame ri kiečiai, o Lietuvos pre zidentė – stipri ir drą-
si vadovė

Praėjusią savaitę skiriamuosius raštus JAV prezi-
dentui Barack Oba ma įteikęs naujasis Lietuvos Res-
pub likos ambasadorius JAV Rolandas Kriš čiūnas

dirbti į pasaulio politikos sostinę grįžta po keturiolikos
metų. Naujasis ambasadorius sako, jog jo tikslas – daugiau
JAV Lietuvoje, ir daugiau Lietuvos – JAV.

1998–2001 m. R. Kriščiūnas buvo Lietuvos Respubli-

 kos ambasa dos Wa shingtone pirmasis sekretorius dvi ša-
 liams ekonominiams santykiams. Washingtone gimė jo sū-
nus Herkus Julijus.

2001 m. Kriščiūnų  šeima atgal į Lie tuvą išvyko likus
vos kelioms sa vaitėms iki Rugsėjo 11-osios. Amba sa dorius
pasakojo, kaip su žmonos Ži vilės motina lankėsi New Yor-
ke ir ko pė į bokštų dvynių viršų, kad pama tytų New Yor-
ko panoramą, kuri po ke lių savaičių dramatiškai pasikeitė.  

JAV prezidentui naujasis Lietu vos ambasadorius
prisistatė tą pačią dieną, kaip ir dar penkiolika kitų vals-
tybių pasiuntinių. Protokolo tarnybos darbuotojai netgi
sakė, jog tai bu vo bene didžiausia grupė ambasado rių, įtei-
kiančių skiriamuosius raštus tą pačią dieną.  Priėmimas
vyko labai sklandžiai, tačiau suprantama, jog lai ko il-
gesniam pokalbiu su B. Oba ma naujieji ambasadoriai ne-
turėjo. – 3 psl.

Popiežius Pranciškus: ,,Telaimina Dievas Ameriką!” 

Naujasis LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas su žmona Živile ir sūnumi Herkum Julijum prisistatė Prezidentui  Barack Obama. 
Baltųjų rūmų nuotr.

Nuotrauka, apkeliavusi pasaulį: išėjęs iš Apaštališkosios nunciatūros, Vatikano diplomatinės misijos Washingtone, popie-
žius Pranciškus nusifotografavo su jo pasveikinti atskubėjusiu lietuvių jaunimu.                AP/Cliff Owen nuotr.

Daugiau JAV Lietuvoje, o Lietuvos – JAV

Rugsėjo 23 d. įvyko oficialus popiežiaus Pranciškaus priėmimas Baltuosiuose rūmuose, kur jį pa-
sveikino Jungtinių Valstijų prezidentas Barack Obama, dalyvaujant 11 tūkstančių bilietus įsigijusių
sutiktuvių dalyvių.– 3 psl.



Ši regima bažnyčia yra ne tik bendruomenės na-
mai, bet ir maldos, bendrystės su Dievu vieta, kur tei-
susis meldžia, kad netaptų nusidėjėliu, o nusidėjėlis
prašo nuteisinimo; kur maldaujame pagalbos ir dė-
kojame už patirtas malones. Kiekviena jos dalis
turi reikšmę ir dvasinę prasmę.

Pirmiausia – įėjimo durys. Jos nėra vien ertmė,
pro kurią patenka me į bažnyčios vidų. Jėzus sakė:
„Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas”
(Jn 10, 9). Kiekvieną kartą žengdami pro bažnyčios
duris galime prisiminti, kad žengiame pas Kristų ir
į Jį. Galime šias duris įsivaizduoti kaip Kristaus šono
žaizdą, per kurią patenkame į Jėzaus artimumą. Juk
ateiname į bažnyčią trokšdami būti arti Viešpaties,
o šis artumas mums teikia drąsos kančiose, nesupra -
ti muose, nusivylimuose bei padeda džiaug tis pasie -
kimais šeimoje, darbe, visuomenėje. 

Toliau matome sakyklą. Tai vie ta, iš kurios
skelbiamas Dievo žodis. Ji yra Dievo Žodžio stalas,
paruoštas mums prisikėlusio ir Dvasią atsiuntusio
Kristaus. Sakykla yra priešais visus susirinku-
siuosius ir primena, kad Dievas nori prabilti į kiek-
vieną iš mūsų kaip į artimą bičiulį. Dievo žodis pra-
džiugina, padrąsina, bet taip pat skatina susimąstyti,
perspėja, atidengia tai, kas giliausia širdyje, kvie čia

neatitolti nuo Dievo. Sakykla mums gali
priminti Palaiminimų kal ną, nuo kurio
Kristus skelbė Naujojo Testamento dėsnius. 

Krikštykla yra Bažnyčios įsčios, iš ku-
rių gimsta nauji jos vaikai. Prie šio mažo
indo prisimename didžius įvykius: Raudo-
nosios jūros perėjimą, Joną Krikštytoją, iš-
liejantį vandenį ant Jėzaus Jordane, iš atver -
to Jėzaus šono ištekantį kraują ir vandenį.
Prie krikštyklos išpažįstame savo tikėji mą.

Taigi čia yra ta vieta, kurioje Die vui sakome „taip”
ir kurioje Jam dė kojame už išgelbėjimą iš nuodėmės.

Svarbiausia bažnyčioje yra altorius. Tai centri-
nė bažnyčios vieta, Die vo ir žmogaus susitikimo ženk-
las. Jis primena Jėzaus kvietimą ateiti ir būti jo pa-
ruoštos puotos dalyviais. Drauge altorius yra mums
išgelbėjančios Kristaus aukos sudabartinimo vieta.
Taigi kartu ir aukos akmuo, ir vestuvių pokylio sta-
las, prie kurio gauname nemirtingumo vaistą. Kiek-
 vieną sekmadienį dalyvaudami Eu cha ristinėje au-
koje esame kviečiami ant šio stalo sudėti visą savo
gyveni mą: džiaugsmus ir skausmus, baimes ir lū-
kesius, ašaras ir šypsenas. O nuo šio stalo gauname
maistą, kad nenu silptume gyvenimo kelyje, kad pa-
jėgtume pasiekti savo tėvynę, kad turėtume jėgų ko-
voti su savo dvasiniu priešu, žinodami, jog Kristus
jau yra jį nugalėjęs. 

Negalime nepaminėti tabernaku lio, nes tai vie-
ta, kur Kristus mūsų laukia ir yra garbinamas.
Prie jo esa me arti Viešpaties, jo Širdis prabyla į mūsų
širdį, čia liejasi mūsų giesmės, o mes esame kreipiami
į dangų. 

Tegul bažnyčia būna visų namai, visos ben-
druomenės centras, neišski riant vargingiausiųjų, ir
maldos bei Dievo garbinimo vieta.

Paštuvoje esame liudininkai, kaip pyktis,
nuodėmė viską griauna, naikina, o mei-
lė ir vienybė stato bei kuria. Šioje vietoje,

kur piktavališkumas sunaikino protėvių pasta -
tytą ir mums perduotą bažnyčią, nuoširdus rū-
pestis ir  daugelio žmonių indėlis padėjo iškil-
ti naujam pastatui, kurį šiandien šventiname. 

Tiek senoji, tiek ir dabartinė baž nyčia
turi šv. Barboros titulą. Pasak legendos, šv. Bar-
boros tėvas buvo pagonis, kuris ją uždarė bokš-
te, siekdamas apsaugoti nuo krikščionių. Šis bokštas
turėjęs du langus. Kai tėvas išvyko, šv. Barbora pa-
prašė, kad būtų iškirstas trečias langas, ir slapta pa-
 sikrikštijo. Tėvui sugrįžus, ji pareiš kė, kad tie trys
langai reiškia Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.
Ar mums taip pat nereikia „trečiojo lan go”, kuris at-
vertų platesnę perspektyvą į prasmę į gėrį, į Dievą,
į amži ny bę?! Tokiu langu vėl tampa šį baž nyčia. Išo-
riškai žiūrint ji nėra kaž kuo stebinanti, išsiskirian-
ti. Tačiau ji tikrai reikšminga.

Pirmiausia tai yra visų namai, bendruomenės
vieta. Nė vienas čia nė ra svetimas, visi laukiami. Šis
pastatas dar kartą primena, kad mes, ti kintys žmo-
nės, nesame atskiri, o su darome bendruomenę, Baž-
nyčią. Šv. Augustinas vienos bažnyčios pašventinimo
iškilmėse taip kalbėjo: „Jei šie medžiaginiai akmenys
nebūtų su mei le sujungti, jei jie nesišlietų tarpu savy-
je, jei tam tikru būdu ‘nero dy tų meilės’ priglusdami
vienas prie kito, šios šventovės nebūtų.” Bažny čios
šventinimą tegul lydi troškimas jungtis, vienytis tar-
pusavio meile. Be jos liksime lyg pavienės, mažai kam
naudingos plytos. Visi drauge, turėdami tvirtą pamatą
ir kertinį akmenį – Kristų, tampame šventove. Neuž -
tenka parapijai turėti bažnyčios pastatą, reikia pa-
tiems tapti Dievo Baž nyčia. 
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VITALIJA DUNČIENĖ

Lietuvių šeimų susitikimas Phi la delphijoje jau įrašytas į is-
torijos kny gą. Šv. Andriejaus parapijos klebonas Petras Bur-
kauskas, Lietuvos konsulė Philadelphijoje Kristina Bard ir
parapijos komiteto nariai paaukojo labai daug savo laiko,
pastangų ir pi ni gų, kad Lietuvių šeimų susitikimas rugsė-
jo 20-tąją taptų nuostabia šven te. 

Daugelį vasaros savaitgalių repe tavęs parapi-
jos choras „Laisvė” (vad. Ilona Babinskienė),
savo gretas su stip rinęs kviestiniais muziki-

nių in strumentų atlikėjais, suruošė nuos tabią šven-
tę ne tik dalyvių ausims, bet ir jų sieloms. Į lietuvių
šeimų su sitikimą atvyko ir Mišias atnašavo šilumą

ir meilę aplink save skleidžiantis Vilkaviškio vys-
kupas Ri man tas Norvila. Jam Mišiose talki ninkavo
daugiau kunigų-lietuvių:   Lietuvos vyskupų kon fe-
 ren cijos delegatas užsienio lie tu viams katali kams
prelatas Edmundas  Put ri mas iš Ka na dos; kun. Jonas
Puodžiūnas iš Ro mos, kun. Da nielius Staniškis iš De-
 laware ir Šv. Andriejaus parapijos šeimininkas kun.
Petras Burkauskas. Lietuvių šei mų susitikime taip
pat dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Pranevičius su savo nuostabia šeima ir Lie-
tuvos garbės konsulė Philadelphijoje Kris ta Bard.

Vyskupas Norvila sveikino visus susirinku-
sius, džiaugėsi, kad jis gali dalyvauti šioje šeimų šven-
tėje ir dė kojo visiems atėjusiems. Savo pamoksle vys-
kupas priminė, kad bažnyčios pagrindas yra šeima.

Lietuvių šeimų susitikimas Philadelphijoje

Šv. Mišių Šv. Andriejaus bažnyčioje dalyviai. Rimo Gedeikos nuotraukos

Visus padrąsino, kad nereikia bijoti sunkumų šei-
 moje, nes „kaip jūros vanduo nu glu dina akmenėlių
paviršių, juos pada rydama labai gražiais, taip ir sun-
kumus šeimoje Dievas panaudoja mūsų charakterių
patobulinimui, ko pase koje mūsų šeima tampa dar
gražesnė ir stipresnė. Būkite šeimoje kantrūs, nie-
kada nepraraskite vilties ir niekada neužmirškite,
kad su Dievo pagalba visi iškylantys sunkumai iš-
sispręs.  Būkite gerais šeimos pa vyz džiais savo ap-
linkoje”, – visus ragino vyskupas Rimantas Norvi-
la.  

Kun. Petras Burkauskas savo ir parapijiečių var-
du padėkojo vys ku pui Rimantui Norvilai, visiems
sve čiams-kunigams ir Mišių patarnautojams. Vys-
kupui buvo įteikta a. a. Ire nos Lapurkienės dovana
– bažnytinis apsiaustas, o Šv. Andriejaus parapijos
vardu – piniginė auka vyskupo vado vaujamos vys-
kupijos vargšams.  Kun. Burkauskui paprašius, vys-
kupas Nor vila pažadėjo susitikęs su popiežiumi pri-
siminti Šv. Andriejaus parapijos ir viso pasaulio lie-
tuvius.

Po Mišių visi buvo pakviesti į ne atpažįstamai
išpuoštą parapijos salę – vaišėms ir pabendravimui.
Šventės dalyvių laukė išsirikiavę profesiona lūs pa-
tarnautojai su labai skaniais užkandžiais. Links-
mino Lynne Cox vadovaujama kaimo kapela „Var-
pe lis”.  Šv. Andriejaus parapijos kaimynai ir drau-
gai iš „Civic Association” kvietė visas šeimas su vai-
kais į savo „Pavasario sodą”, kuriame tėveliai galėjo
pasėdėti prie gražiai dekoruo tų staliukų pavėsinė-
se, rudeninių gėlių apsuptyje ir pasivaišinti dešre-
 lėmis, mėsainiais. Vaikai galėjo pašo kinėti pripu-
čiamoje palapinėje „moon bounce”; išsipaišyti savo
veidus;  gauti dovanų iš balionų padarytą gyvuliu-
ką, pasivaišinti čia pat gaminamais kukurūzų spra-
gėsiais – „popcorn”.

Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

R. Kriščiūnas juokavo, jog teko apsiriboti vos ne
„Twitter” leidžiamu kiekiu žodžių, keli sakiniai – ir
JAV prezidentas ruošiasi priimti kitą amba sadorių.
Visgi net per tokį trumpą susitikimą buvo paminė-
ti keli Lietuvai ir Europai svarbūs dalykai.

R. Kriščiūnas: Prezidentas B. Obama pažymėjo, ko-
kia svarbi NATO partnerė yra Lietuva, ir ši partne-
rystė ypač reikšminga, matant, kas vyksta Ukrainoje.
Lietuvai svarbu, jog JAV nepamirštų Ukrainos, ir tai,
jog Prezidentas paminėjo Ukrainą kelių minučių su-
sitikime, mums yra geras ženklas. Tai, kas vyksta Uk-
rainoje, nėra  lokalus konfliktas, nėra tik Ry tų Eu-
ropos problema, nes kelia globalius klausimus, ku-
rie, kaip manėme anksčiau, lyg ir buvo seniai atsa-
kyti. Ar gali viena šalis aiškinti kitai šaliai, ką ji tu-
rėtų daryti? Ar tai nekeičia nusistovėjusios tvarkos,
kuri užtikrino taiką ne tik regione? Todėl labai
svarbu, jog JAV prezidentas Ukrai nos situaciją pa-
minėjo pirmojo ir itin trumpo mūsų susitikimo
metu.

R. Vingevičiūtė-Wilbur: Kokie buvo jūsų keturi sa-
kiniai?

R. Kriščiūnas:  Padėkojau JAV už paramą ir pa-
tvirtinau, jog lietuvių širdyse mūsų šalių partnerystė
uži ma svarbią vietą bei pažadėjau pa daryti viską, jog
mūsų santykiai plės tųsi ir stiprėtų. Beje, „Draugo”
skai tytojams svarbu žinoti, jog Prezi dentas B. Oba-
ma pabrėžė, jog džiaugiasi stipria lietuvių ben-
druomene, ir kad vietos lietuviai yra šaunūs ame-
rikiečiai. Aš taip pat perdaviau Lietuvos prezidentės
Dalios Grybaus kaitės linkėjimus, JAV prezidentas pa-
prašė perduoti jo sveikinimus ir teigė, jog Lietuvos
prezidentė yra labai stipri ir drąsi vadovė.

R. Vingevičiūtė-Wilbur: Ar jau spėjote pastebėti,
jog Amerika pasi keitė per tuos keturiolika metų?

R. Kriščiūnas: Ne tik Amerika, pasaulis ženkliai
pasikeitė po 2001 m. rugsėjo 11-osios, kuri tapo vie-
na iš tų dienų istorijoje, kurią visi ją pergyve nę pri-
simins, kur buvo ir ką veikė tuo metu, kai išgirdo apie
teroristų atakas prieš JAV. Bet ką spėjau pastebėti ir
išgirsti per pirmąsias kelias savaites Washingtone
yra tai, kad JAV politikoje nebuvo tokio griežto
partinio susipriešinimo, koks yra da bar. Girdžiu tai
iš patyrusių žmonių, kurie JAV politikoje ar nevy-
riausybinėse organizacijose dirbo ne vieną dešimt-
metį. Atrodo, jog beveik nebeliko sąlyčio taškų, ku-
rie galėtų suvie nyti JAV politines partijas. Juk visi
mes siekiame gėrio, tegu ir skirtingais keliais.

R. Vingevičiūtė-Wilbur: Ar toks partinis susiprie-
šinimas nepastato diplomatų į keblią padėtį?

R. Kriščiūnas: Mes atstovauja me savo valstybę, ir
bendraujame su JAV, kaip vientisa valstybe, kurios
konstitucinę sistemą gerbiame. Mums svarbu pateikti
savo argumentus ir pasiekti, kad jie būtų išklau syti.
Manau, jog mes turime gerus ryšius su abiem JAV
dominuojan čiomis partijomis.

Ambasadorius R. Kriščiūnas ilgai dirbo Lietu-
vos finansų ministerijoje, o ir Užsienio reikalų mi-
nisterijos buvo atsakingas už ekonominės diploma-
tijos, Lietuvos užsienio prekybos, ekonominio sau-
gumo politikos, eksporto ir investicijų klausi mus. Ta-
čiau paklaustas, ar jo skyrimas vadovauti ambasa-
dai Washing to ne reikštų, jog Lietuva sieks  stiprinti
būtent ekonomikos ryšius su JAV, nes kitose srityse
jau pasie kėme, ko norėjome, R. Kriščiūnas sakė: 

„Būtų klaidinga vertinti JAV ir Lietuvos santy-
kius kaip vieną plokštumą, nes jie  apima labai daug
sričių. Ir klaidinga manyti, jog amba sadoriui, tu-
rinčiam ekonominį išsila vinimą, rūpės tik ekono-
mika. Turė jo me premjerų, kurie neturėjo ekonomi-
nio išsilavinimo, o ir mūsų valstybės lyderiai, kurie
vedė mus į Nepri klausomybę, nebuvo nei politikai,
nei ekonomistai. Ir aš tikrai nebūsiu am basadorius,
kuriam rūpi tik ekono mikos klausimai, nors ir iš-
manau eko nomiką geriau nei vidutinis am basado-
rius. Diplomatai daugelyje ša lių yra žmonės, turin-
tys skirtingą ir įvairiapusį išsilavinimą, nes tai la-
bai svarbu, kaip svarbu ir gerai mokėti šalies, kurioje
dirbi, kalbą. Todėl JAV diplomatai, atvykstantys į Lie-

tuvą, dažnai neblogai žino mūsų kalbą, nors ją iš-
mokti tikrai nėra lengva, juk mūsų kalba – viena se-
niausių pa saulyje. Ir tuo turime didžiuotis. Beje, JAV
dažniausiai sutinku lietuvius, kurie didžiuojasi
Lietuva. Turime di džiulę lietuvių, kurie yra  JAV pi-
 lie čiai, diasporą, kurie prireikus gali kreiptis į savo
atstovus Kongrese. Jie gali būti naudingi Lietuvai,
o am ba  sa da siekia būti naudinga jiems. Kul tūriniai
ryšiai irgi yra reikšmingi, nes kuo daugiau apie Lie-
tuvą yra žinoma JAV, tuo mažiau čia kyla klausimų,
kodėl turi rūpėti, kas vyksta valstybėje, kuri yra toli
toli už vandenyno. Jeigu mus žinos, matys, vystys
verslą su  mumis, tuo mažiau kils klausimų, kodėl
mums reikia padėti. Lietuvos saugumas buvo ir iš-
lieka dvišalių santykių prioritetu, nes be saugumo
nėra verslo, nėra gerovės. Kaip gali kviesti inves-
tuotojus, jei negali užtikrinti valstybės saugumo. Kuo
daugiau bus JAV verslo Lietu voje, tuo saugesnė bus
Lietuva, kuo daugiau bus Lietuvos verslo JAV, tuo dau-
giau bus Lietuvos JAV.”

R. Vingevičiūtė-Wilbur: Ar pa bė gėlių krizė Euro-
poje nenustums į pasaulio politikos užribius Lietu-
vai tokių svarbių problemų, kaip saugumas, ener-
getika ir karas Ukrainoje?

R. Kriščiūnas: Europa išgyvena itin sudėtingą lai-
kotarpį, ir nors at rodytų, kad pabėgėlių problema ten-
 ka Europos pietuose esančioms valstybėms, mes irgi
dalyvaujame disku sijose, kaip šią problemą spręsti.
Lietuviai irgi mato širdį draskančias nuotraukas, te-
levizijos reportažus. Tai, kas dabar vyksta Europo-

je, yra didžiulis Europos solidarumo išban dy mas, ir,
manyčiau, yra tik du keliai. Arba mes išliekame so-
lidarūs, arba ne. Negalime pasakyti, jog mums ne-
rūpi, kas vyksta Graikijoje, Italijoje ar Portugalijo-
je, nes tuomet, kodėl italams, graikams ar portuga-
 lams turėtų rūpėti, kas vyksta ar gali įvykti Lietu-
voje ar jos pasienyje. Pa bėgėlių krizė gali būti gali-
my bė Euro pai tapti stipresne, negalime kal bėti tik
apie kvotas, skaičiai ne gali užgožti konkrečių žmo-
nių tra gedijų. Už kiekvieno skaičiaus yra konkretus
likimas,  viltis  ir gyvenimas.  Reikia priimti ilgalai -
kius spren dimus, kad ir kaip brangiai tai kai nuo tų.

R. Vingevičiūtė-Wilbur: Kokie būtų jūsų kadenci-
jos tikslai?

R. Kriščiūnas: Duokite man dar šiek tiek laiko, nes
į JAV atvykau pra ėjus vos dviems savaitėms po di-
džiu lio Jungtinių Tautų renginio Etiop i jo je, kur at-
stovavau Lietuvą, dar kaip užsienio reikalų mi-
nistras. Turėjau vos dvi savaites išspręsti proziškus,
bet neišvengiamus mano šeimos persikraustymo
klausimus.

Bet mano vizija būtų – daugiau JAV Lietuvoje,
ir daugiau Lietuvos – JAV. Mūsų šalių prekyba da-
bar siekia milijardą JAV dolerių, bet gali svy ruoti,
priklausomai nuo valiutų kur sų ir kitų aplinkybių.
Jei mano ka dencijos pabaigoje Lietuvos – JAV pre-
 kybos apimtis pasiektų du milijar dus dolerių, labai
džiaugčiausi, nors gal ir drąsu to tikėtis.  Norėtųsi
plėsti mūsų šalių kultūrinius ryšius, Lietuvos ryšius
su Amerikos lie tu viais. Ir, žinoma, stiprinti Lietuvos
sau gumo garantijas.

Daugiau JAV Lietuvoje, o Lietuvos – JAV

Atkelta iš 1 psl.

Pirmajame savo kreipimesi į amerikiečius po-
piežius kalbėjo apie klimato kaitą, Kubą, šeimos si-
tuaciją ir imigraciją. Pirmą kartą popiežius oficia-
lią kalbą sakė anglų kalba. „Iš tikėjimo žinome, kad
Kūrėjas niekada nepalieka savojo plano, jo sukurta
žmonijos šeima geba kurti bendrus namus. Šio tik-
rumo įkvėpti mes, krikščionys, norime įsitraukti į
atsakingą rūpinimąsi bendraisiais namais”, – sakė
Pranciškus, atkreipdamas dėmesį, jog pastangos at-
verti naujas duris bendradarbiauti, liudija teigiamus
žingsius susitaikymo ir teisingumo link.

„Telaimina Dievas Ameriką!” – sveikinimo žodį
užbaigė popiežius Pranciškus, kurio žodžius daugybę
kartų pertraukė pritariantys plojimai.

,,Reikia stengtis pakilti iki Kristaus Kryžiaus
aukštumų, nes tik iš tokios perspektyvos ganytojas
sugebės širdies akimis matyti savo kaimenę, – sakė
popiežius. – Reikia vengti viską matuoti pagal save.
Vargas ganytojams, kurie iškelia kryžių kaip pa-
saulietiškų kovų vėliavą. Tačiau negalima šalintis

pasaulio, užsidaryti tarp keturių sienų. Negalime pa-
siduoti baimei ir paralyžiui, turime sėti Evangelijos
sėklą net ir esant nepalankiam orui, neturime už-
sidaryti savo aptvaruose ir verkšlenti, kad negrįžta
gerai orai.”

Kita popiežiaus paliesta tema – tai Bažnyčios pa-
reiga ugdyti susitikimo kultūrą. ,,Kovinga ir netai-
ki kalba netinka ganytojo lūpoms. Neturėtų būti jai
vietos ir širdyje. Žmogų gali įtikinti tik gerumas ir
meilė”, – sakė Pranciškus.

Popiežius savo kalbą užbaigė dviem prašymais.
Visų pirma, kad vyskupai būtų kaip tėvai savo ben-
druomenių nariams, ypač savo bendradarbiams
kunigams. Antrasis prašymas liečia migrantus.
Amerikos Bažnyčia, visada dosniai juos rėmusi, te-
neapleidžia jų ir šiandien.

Vizitą JAV popiežius tęsė New Yorke ir Phila-
delphijoje, kur pasakė kalbą Jungtinių Tautų Ge-
neralinėje Asamblėjoje, meldėsi su JAV katalikais ir
susitikime dalyvaujančiais šeimų iš viso pasaulio at-
stovais.

Bernardinai.lt

,,Telaimina Dievas Ameriką!” 

,,Asmenukės” su popiežiumi! Iš k.: buvusi Washingtono K. Donelaičio lituanistinės mokyklos auklėtinė, o dabar moky-
toja Enija Dovydėnaitė, šios mokyklos mokiniai Aistė Orentaitė ir Kristupas Vorobjovas.    
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Ko būta, kas patirta, prisiminta, sužinota ir supras-
ta bei kuo praturtėta Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos Tituliniuose atlaiduose 2015-ųjų rugsėjo
6–13 d.

* * *
Primenu: Lietuvoje Švč. Merge lės Marijos Gi-

mimo  atlaidai švenčiami jau 500 metų.
Marija Šiluvoje apsireiškė prieš 4 amžius ir tai

buvo bene pirmasis jos apsireiškimas Europoje;
Šiluvos bažnyčiai ir parapijai – 550 metų. Jau dau-

giau kaip tris šimtmečius gerbiamas malonėmis, gar-
sėjantis Dievo Motinos paveikslas.

Lietuvoje į Šiluvą žvelgiama kaip į Dievo garbi-
nimo ir tikėjimo sustip rinimo bei Vilties atgavimo
vietą.

„Čia buvo garbinamas mano Sū nus”, – sakė
prieš 400 metų pieme nė liams pasirodžiusi Dievo
Motina Šilu voje. Laisvajame pasaulyje pirmoji Šili-
nių šventė įvyko 1947 m. rugsėjo 8 d. Bavarijos Al-
toettingene. Paklus da mi anuometiniam Dievo Mo-
tinos no rui ir raginimui be paliovos garbinti Dievo
sūnų, norėdami patirti Jo šlo vinimo, susitaikymo su
Viešpačiu, vieni su kitais ir pačiais savimi džiaugs-
mą „mini” Šilinių iškilmę ruo šia, maldininkų pro-

cesijas nuo 1959-ųjų eina ir Čikagos lietuviai.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos rašti-

nės sekretorė Audra Zakarauskienė laiku „sustyga-
vo” mal  dų savaitės tvarkaraštį, numatė darbus, ap-
dovanojo pareigomis. Iš leidinuko sužinojome su-
laukusią brangios dovanos. Tiesa, neįrištos į spal votą
popierių ir be kaspinėlių. Dova na, t. y. kunigas Linas
Baltru šaitis, atvykęs iš Vilkaviškio vysku pijos Lie-
tuvoje, ves Šiluvos No veną. Susipažinimui buvo įdė-
ta jo nuotrauka. Ramaus būdo, teigiamai galvojantis
ir atrodantis vaikinukas. Tvar kin gi kirpčiukai ant
kaktos darė jį pa našų į pirmūną iš 11a klasės...

Jau pirmasis  kun. Lino pamokslas buvo toks ge-
ras, kad atkartoti jo nesugebėjau. Keista – anekdotą

Teskamba per amžius laisvieji varpai, tu mūsų globėja, mes tavo vaikai

sa vais žodžiais persakyti – galiu,  dai nos melodiją įsi-
minti irgi nesunku, tačiau pamokslo sakinių sekos
nors užmušk, – atkartoti negaliu, nes padriki žodžiai
tapę mano mintimis (ar mano mintys,virtusios žo-
džiais kunigo pamoksle!) smigte įsmigo ir pasiliko
kairiajame širdies plote. Dabar tas plotas beveik per-
krautas ir vargonininko Ričardo Soko specialiai
mūsų chorui kuriamomis giesmėmis. Youtu-
 be.com/draugo laikraštis, tie sioginės šv. Mišių
trans liacijos internetu dėka Mišių eigą dabar mato
ir girdi visas lietuvių pasaulis. Gal, sa kau, R. Sokas
turi slaptą svajonę – iš mankštinti mus iki dalyva-
vimo re li gi nėje Eurovizijoje?

Saulėtas pirmos atlaidų dienos rytas prasidėjo
ir baigėsi giesmės „Būk pasveikinta” priegiesmiu:

Ją prilygins ir Sandoros skry niai,
Bokštu Dovydo žmonės vadins.
Ji pagelbės kančioj begalinėj
Ir nuo piktojo priešo apgins.

n Rugsėjo 6-ąją, sekmadienį, mel dėmės už ka-
talikų bažnyčią, parapiją ir parapijiečius.

* * *
1951 m. kardinolas Alfredo Otta via ni „Osser-

vatore Romano” Vatika no laikraštyje rašė:
„Geras katalikas iš savo

katekizmo žino, kad tikra reli-
gija glūdi tik rame Tikėjime,
Apreiškime, kuris už sibaigė su
paskutinio apaštalo mirtimi ir
liko patikėtas Bažnyčiai, jo aiš-
kintojai ir saugotojai. Daugiau
nieko, rei ka lingo mūsų išga-
nymui, negali būti mums ap-
reikšta. Tikra re ligija savo
esme, išskyrus sąžinę, remiasi
Dievo meile ir iš jos plau kian-
čia artimo meile. Dievo meilė
pa sireiškia vykdant Dievo valią
ir klausant jo įsa kymų. Tokia
yra tikra religija.”

n Rugsėjo 7-ąją, pirma-
dienį meldėmės už Lietuvą.

* * *
Kauno arkivyskupas met-

ropolitas Juozapas J. Skvireckas dar 1954 m. rude-
nį savo ganytojišku laišku kreipdamasis į Anglijos
lietuvius ka talikus pažymėjo: „Visa lietuvių tau ta
yra Marijos prieglobstyje ir jos šir dis plaka kartu su
mūsų širdimis. Ji žino visas mūsų tautos nelaimes,
vargus ir kančias, mato mūsų troškimus ir siekius,
ir tikrai, kaip geriausia Motina, suteiks mums gau-
siausių savo malonių.”

Ypatingai didele meile lietuviai pamilo Švč. Ma-
riją pajutę ir supratę, kad Ji rūpinasi katalikiško ti-
kėjimo išlaikymu ir saugoja žmones nuo įvairių ne-
gandų.

Iš tikrųjų kartais net nesuprasdami ir neįver-
tindami (tinkamai ne padėkodami...), vien melsda-

miesi gau name daugiau ar mažiau malo nių. Tačiau
jų prašyti reikia nuola tos. Jeigu žmonės laikų slink-
tyje aptingsta, pati visų malonių tarpininkė Švč. Ma-
rija laikas nuo laiko apsireiš kia Šiluvos, Lurdo ar Fa-
timos mažu tėliams ir per juos  visiems žmonėms pri-
mena:

– Melskitės, labai daug melskitės ir atsiminki-
te, kad daug sielų pražūva, nes nėra kam už jas mels-
tis ir aukotis.

Ar kas beprisimena labai labai senos giesmės
„Prailgo dienos” 8-ąjį posmelį?

Nedori priešai aplink mus šnairo...
Imk tu, Marija, Lietuvos vairą; 
Aiškus tau kelias, tu nepaklysi,
Laimingi būsim, kai tu valdysi.

(žodžiai Maironio)

... Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 1979 m. spalio 5 d.
lietuviškai tartas žodis Amerikos lietuviams Čika-
gos Grant Parke, pamaldose dalyvaujant per milijoną
dalyvių ir perduotas per te levizijos ir radijo stotis
milijonams klausytojų visoj Amerikoj: „Brangin kite
kilnios tautos tradicijas, likite ištikimi Kristui,
Bažnyčiai ir tegloboja jus Dievo Motina Marija.

nRugsėjo 8-ąją, antradienį – Švč. M. Marijos Gi-
mimo šventė – mel dė mės už gimdytojus, už jaunimą,
už jaunas šeimas ir mūsų parapijoje pakrikštytus
vaikus.

* * *
Kai šv. Mišių eigoje per visuotinę maldą kuni-

gas ištarė žodžius „Dieve, norėjai, kad Marija būtų
Jėzaus ir Juo zapo namuose motina. Tegul vi sos mo-
tinos, taip pat mūsų parapijos šeimose, ugdo meilę
ir šventumą Marijai užtariant”, o bažnyčioje bu vu  -
sieji garsiai paprašė „Marija, malo nės pilnoji, užtark
mus”, aš galvojau, sveikatos, stiprybės ir ilgų gyve -
nimo metų meldžiau trijų šv. Mišias koncelebravu-
sių kunigų motinoms, juolab kad kunigus – svečią
Liną Baltrušaitį ir visų mylimą kun. Ge diminą Ker-
šį Gyvenimui (ir tikintie siems!) padovanojo mano
gimtojo Alytaus motinos. Klebono Jauniaus Kelpšo
motina Liudvika dar viešnagėja tarp mūsų , dažnai
matoma šv. Mišiose ir įvairiuose renginiuose. Tik jai,
už sūnų, su meile ir nuošir džiai skyriau labai ypa-
tingas savą sias maldas.

Minties žvilgsniu grįžusi į 1998-uosius, pama-
čiau, tikrai neatpsėsite ką! Mūsų gražiojoje bažny-
čioje kun. Rimantas Gudelis pakrikštijo dabar jau
a. a. Jono (mano dėdės) ir Stasės Kelečių pirmąjį anū-
ką Kęstutį. Da bar Kęstutis, krikšto rūbą išaugęs be-
veik keturgubai, tėvų Lino ir Ra munės pasigėrėti-
nai augintas ir ugdytas yra veiklus skautas, veržlus
sporte, doras gyvenime. Trumpiau kalbant – gra žios
ir prasmingos ateities vertas jaunuolis.

Tas pats žvilgsnis vėl sustoja ties žolynais ap-
kaišyto Marijos paveikslo:

Jaunimas – gėlės, tu savininkė,
Jų širdys – daržas, tu daržininkė;
Malonių žiedus sodink, Marija, –
Prigis jaunimo karštoj širdyje.

(žodžiai Maironio)

Baigiamąsias Mišias aukojo trys kunigai: L. Baltrušaitis, J. Kelpšas ir G. Keršys.
Joe Kulio nuotr.

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas kalbasi su iš Lietuvos, Vilkaviškio vysku-
pijos atvykusiu kun. Linu Baltrušaičiu. Audronės Kižytės nuotr.

Mišių metu giedojo ,,Svajonės” choristės. Audronės Kižytės nuotr.
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Katalikų Bažnyčia Marijos gimi -
mą švenčia jau nuo šeštojo am-
žiaus. Jos gimtadienis tiksliai

nežinomas, bet apsispręsta švęsti rug-
sėjo 8 d. Jos gimimas ir yra pradžia
meilės, išga nymo ir atgailos kelio,
kurį toliau tę sia Jos sūnus Jėzus. Kaip
ir tinka lie tuviškai bažnyčiai, pava-
dintai šiuo ypatingu vardu, Čikagos
Marquette Par ko Švenčiausiosios Mer-
gelės Ma rijos Gimimo metiniai atlaidai
pra sidėjo sekmadienį, rugsėjo 6 d., ir tę-
s sėsi iki rugsėjo 13 d. Atlaidus vedė
kun. Linas Baltrušaitis iš Vilkaviškio
vyskupijos. Jis kiekvieną dieną kvie-
 tė tikinčiuosius melsti malonės, kad
kartu su Dangaus Motina galėtume šlo-
vinti Viešpatį. Tokiu ypatingu bū du aš-
tuonias dienas garsinome Švč. M. Ma-
rijos apsireiškimą piemenė liams Ši-
luvoje 1608 metais. Su aša romis akyse,
laikydama kūdikėlį Jė zų ant rankų,
Marija ragino visus pri siminti, kad kur
dabar ariama ir sėjama, prieš amžius
šiuose laukuose bu vo šlovinamas ir
garbinamas Jos Sūnus Jėzus. 

Kunigas Linas labai išsamiai pa pa-
 sakojo apie Švenčiausiąją Mergelę Ma-
riją, kasdien kviesdamas melstis vis
kita intencija. Pirmą atlaidų die ną, Ši-
luvos atlaidų pradžios dieną, mel dėmės
už Katalikų Bažnyčią, pa rapiją ir pa-
rapijiečius, antrą – už Lietuvą. Rugsė-
jo 8 d., Švč. M. Marijos Gimimo dieną,
meldėmės už gimdytojus, už jaunimą,
už jaunas šeimas, už mūsų parapijoje
pakrikštytus vaikus. Trečiadienio in-
tencija buvo – už ku nigus, seseles ir vie-
nuolius, o ketvirtadienį – už lietuvius
išeivijoje. Penk tadienį meldėmės už
Taiką ir Teisin gumą pasaulyje; šešta-
dienį – už ligonius, buvo suteiktas li-
gonių patepimo sakramentas. Rugsėjo
13 d., sek ma die nį, vyko Šiluvos atlaidų
procesija ir šv. Mišios, kurių metu
meldėmės už Čikagos lietuvių tautines
organizacijas, kurios vienija visą lie-
tuviš kąją bendruomenę. 

Kiekvieną dieną bažnyčioje buvo
vis daugiau ir daugiau žmonių, tad sek-
madienį bažnyčia buvo beveik pil na.
Procesijoje, kuri prasidėjo nuo kle bo-
nijos, dalyvavo daug giesminin kų, ti-

Lietuvių šeimų susitikimas Philadelphijoje
Atkelta iš 2 psl.

Deja, nutilus šventiniam šurmu-
 liui tenka ir vėl sugrįžti į liūdnoką rea-
lybę. Šeimų šventė dar kartą parodė,
kad Philadelphijos apylinkėje liko ne-
labai didelis būrelis lietuvybei ir ti-
kėjimui neabejingų žmonių. Gal dau-
gelis tautiečių tą dieną pasirinko pa-
sižiūrėti krepšinį, o gal tiesiog džiau-
gėsi gražiu rudenišku oru. Tik gerašir -
džių amerikiečių dėka, kurie atėjo į lie-
tuvių šeimų šventę, norėdami pa-
 gerbti iš Lietuvos atvykusį vyskupą,
svečius kunigus-lietuvius ir šeimi-
 ninkų pastangas, per vietines ABC ži-
nias buvo parodytas apypilnės lie tuviš-
kos bažnyčios vaizdas.

Visas likęs nuo šventės maistas
buvo išgabentas į Philadelphijos varg-
 šų virtuvę.  Išpuošta bažnyčia ir pa-
rapijos salė liko laukti sugrįž tan čių
savo vaikų.  

Belieka tik tikėtis, kad šventės or-
ganizatoriai, dar kartą susidūrę su
tautiečių abejingumu, nenumos į vis-
 ką pavargusia ranka – „užteko… ga -
na”, bet ir vėl, su dar didesne energi-

ja, bandys ateityje prisibelsti į abejin-
gas tikėjimui ir lietuvybei tautiečių sie-
las.

Pasidžiaukime, kad buvo ir tokių
tau tiečių, kurie važiavo iš tolimiau sių
vietovių, sugaišdami kelyje kelias va-
landas, į lietuvių šeimų susitikimą
Piladelphijoje, kad pabūti kartu.  Ačiū
jums visiems, kad nelikote abejingi Šv.
Andriejaus parapijiečių kvietimui. Ir

ačiū amerikiečiams, Šv. Andriejaus
parapijos kaimynams „Civic Associa-
tion”, kurie savo pasiaukojančiu pa-
vyzdžiu parodė gerumo pamoką. Ne-
mažas jų būrys sugaišo visą nuosta-
baus grožio rudens šeštadienį ir sek-
madienį, kad beveik vien tik savo lė-
šomis (savo sode), suruoštų nepažįs-
tamų lietuvių šeimoms įsi min tiną
šventę. 

Iš k.: vyskupas Rimantas Norvila, LR garbės konsulė Philadelphijoje Krista Bard ir pre-
latas Edmundas Putrimas.

Šiluvos atlaidai Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje 

kinčiųjų, maldininkų. Stiprūs vy rai
nešė Švč. Mergelės Marijos sta tulą, ją
savo jaunatviškomis šypse nomis puo-
šė „Svajonės” choristės, buvo kryžius
ir patarnautojai, šauliai ir skautai
akademikai, dalyvavę su savo vėliavo-
mis, kvepėjo smilkalai, gies mių melo-
dijas grojo buvę „Gin taro” orkestro na-
riai, nemažai mote rų bu vo apsirengu-
sios tautiniais rū bais. Oras buvo pui-
kus. Procesija gatve ėjo iki bažnyčios.
Tvarką gatvėje prižiū rėjo policijos at-
sargos būrys. Tą sekmadienį iškil-
mingas šv. Mišias atn ašavo trys kuni-
gai – kun. Linas Bal trušaitis, klebonas
kun. Jaunius Kelpšas ir kun. Gedimi-
nas Keršys. Mišių metu giesmes (ku-
rios man tą dieną skambėjo nuostabiai)
atliko muz. Ričardo Soko vadovauja-
mas parapijos choras. Taip pat girdė-
josi pop choro „Svajonė” (vadovė Ali-
na Šimkuvienė) stiprūs mergaičių bal-
sai.

Pasibaigus šv. Mišioms visi sku bė-
jo į parapijos salę, kur toliau buvo tę-
siama parapijos šventė. Salė Ma rijos
garbei buvo išpuošta baltai ir šviesiai
mėlynai. Ir gėlės ant stalų, ir stalų puo-
šimai bei bažnyčioje aukštai iškelti
šviesiai mėlyni ir balti kaspi nai pri-
minė, kad susirinkome pa gerb ti Švč.
Mergelę. Iškilmes vedė Apo lonija Ste-
ponavičienė (lietuviš kai) ir Antanas
Rašymas (angliškai). Jie kvietė visus
džiaugtis, linksmin tis ir bandyti savo
laimę loterijoje. Taip pat buvo prane-
šimų apie tylųjį aukcioną, čia vykdomą

pirmą kartą ir sulaukusį nemažai dė-
mesio. Meni nę programą atliko garsus
daininin kas iš Lietuvos Romas Damb-
rauskas. Jis ragino svečius dainuoti,
šokti ir judėti jo dainuojamų dainų tak-
tu. Skanų maistų paruošė „Smilgos”
res to ranas, kugelį kepė Zita Kuše liaus-
kienė. Veikė baras, kuriam pinigus
paaukojo Donny Petkus, visus gundė
įvairus ir viliojantis saldu mynų stalas.
Svečių nuotaika buvo linksma ir pakili.
Klebonas kun. Jau nius pasveikino vi-
sus, taip gausiai susirinkusius, ir pa-
dėkojo svečiui kunigui už dalyvavi-
mą. Vyko loterija – pagrindinį prizą lai-
mėjo nuoširdi parapijos rėmėja Mary
Lally, kuri laimėtus pinigus (500 dol.)
atidavė pa rapijai. Ačiū jai. 

Taip pat labai didelis ačiū vi siems
talkininkams, be kurių ši graži šventė
nebūtų įvykusi. Ačiū puošu siems baž-
nyčią ir salę; ačiū už gėles ir skanius
pyragus; ačiū virtuvės dar bininkėms,
barmenams, patarnautojams, taip pat
aukojusiems ty lia jam aukcionui prizų
bei pirkusiems loterijos bilietų. Ačiū vi-
siems svečiams, ypač svečiams iš
Brighton Par ko Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos, Ci-
cero Šv. Anta no parapijos ir Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos Le-
monte, kurie nepagailėjo laiko ir pi-
nigų ir atvyko paremti šios nuostabios
parapijos. Dar kartą nuoširdžiai dė-
kojame kun. Linui už taip gražiai ves-
tus atlaidus ir prasmingas mintis.

Klebonas kun. Jaunius Kelpšas sako pamokslą. J. Kulio nuotr.

n Rugsėjo 9-ąją, trečiadienį, Mel-
dė mės už kunigus, seseles ir vienuo-
lius.

* * *
Bažnyčioje tąryt mačiau seselę

Laimutę Kabišaitytę iš Palaimintojo
Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų mi-
sijos Lemonte. Ketvirtį amžiaus (?!)
praleidusi Čikagoje, todėl nieko nuo-
stabaus, kad prisimenu ne per se-
niausiai „Vėjų miestan” atvykusią
Laimutę dalyvavus tuomet kunigo
Juozo redaguoto žurnalo „Laiškai lie-
tuviams” metinėje šventėje. Tėvo Vaiš-
nio – redaktoriaus, kalbininko  (lietu-
vių kalbos Angelo sargo), pui kaus pa-
mokslininko seniai nebėra, tačiau per
maldą net ryšys su Anapus išėjusiais
įmanomas, jei jie prisimenami, o tu
vykdei tai, ko  buvai mokomas ir, jei
neišdavei, kuo tikėta ir dėl spurdėta....

Laikas prisipažinti, kad juodraš-
 čio paraštėse matematiškai ištyrinė ju-
si po 4-ių įvairiomis intencijomis au-
kotų šv. Mišių daug artimesniu tapu-
sio ir tikrai nepakartojamai įsiminti-
nus pamokslus sakiusio kun. Lino
Baltrušaičio asmenį priėjau išvados,
kad kunigu jis tapo neatsitiktinai. Tik
paklausykite! Kun. Li nas gimė 1983 m.
rugsėjo 24 d. Alytuje. Kai 1993 m. rug-
sėjo 7 d., Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo atlaidų išvakarėse Šiluvoje apsi-
lankė po pie žius Jonas Paulius II, Linui
buvo dešimt metų. 2003-ųjų rugsėjo 7 d.
Švento Tėvo apsilankymo dešimtmečio
proga, atsižvelgiant į Jo ypa tin gą dė-
mesį kunigų rengimui ir gilią meilę
Dievo Motinai, visos viltys užsiau-
ginti Bažnyčiai nuoširdžiai tarnau-
jančių kunigų kartą buvo pa vestos Ši-
luvos Švenčiausiajai Merge lei Marijai,
kaip geriausiai žinančiai, ko Lietuvos
Bažnyčiai reikia.

Taip Linas, baigęs Alytaus „Vo -
lungės” vid. mokyklą įstoja į Mari jam-
 polės, vėliau Kauno kunigų se minariją
ir 2007 m. birželio 29 d. Vilka viškio ka-
tedroje vyskupo Rimanto Norvilos pa-
šventinamas diakonu. Po metų, 2008-ai-
siais toje pačioje katedroje, to paties
vyskupo buvo pašven tintas kunigu.
2011 m. išleidžiamas socialinių ko-
munikacijų licenciato studijoms į Ro-
mos popiežiškąjį Gri galiaus universi-
tetą. 2014 m. baigęs šias studijas buvo
paskirtas Vilkaviš kio vyskupijos ku-
rijos kancleriu, šiose pareigose tar-
nauja iki šiol.

* * *
Valio! Kai rugsėjo 11-ąją meldė mės

už taiką ir teisingumą pasaulyje, visam
likusiam gyvenimui įsiminiaiu kun.
Lino pamokslo vieną sakinį,  kad be
teisingumo nėra taikos! Murmėjau
panosėje, kad be tikėjimo nėra teisin-
gumo, be pasitikėjimo – vilties, be vil-
ties – gyvenimo ir t. t. ir t. t. Buvome
raginami melsti Dievo šviesos ir lai-
kytis evangelinės tiesos.

Buvo melstasi už lietuvius išeivi-
joje, už ligonius (šv. Mišių metu rugsėjo
12-ąją buvo teikiamas ligonių patepimo
sakramentas), rugsėjo 13-ąją Tautos
šventėje meldėmės už Čikagos lietuvių
tautines organizacijas.

Visų šv. Mišių metu suvienyti su
Bažnyčia mintimis ir širdimi ben-
druomeniškai kartojome popiežiaus
Jono Pauliaus II maldą: „O Marija
Galestingumo Motina, budėk prie visų,
kad Kristaus kryžius neliktų be galios,
kad žmogus nepamestų gėrio kelio, ne-
prarastų nuodėmės supratimo, mokė-
tų vis labiau Viltis Dievu, kuris „ap-
stus gailestingumo” (Ef  2, 4), laisva va-
lia darytų gerus darbus, kuriuos Die-
vas iš anksto paskyrė atlikti ir visą lai-
ką gyventų „Jo didybės šlovei” (Ef  2,
12). Amen.



Su moklso metų pradžia prasideda ir jaunųjų
ateitininkų veikla. Lietuviškai kalbantis jau-
nimas nuo pirmo iki aštunto skyriaus yra

kvie čiamas prie šios veiklos prisidėti. Veikla grin-
džiama penkiais principais: tautiškumu, katali-
kiškumu, šeimyniškumu, inteligentiškumu ir vi-
suomeniškumu.  

Šiuo metu visoje Amerikoje vei kia septynios
kuopos.  Jaunųjų ateitininkų sąjungos  (JAS) pir-
mininkė Rita Bieliauskienė birželio 6 d., kal bė da-
ma per Ateitininkų metinį su sirinkimą,  išreiš-
kė viltį, kad ir naujos kuopos bus steigiamos ten,
kur dabar telkiasi lietuviai, pvz., Atlanta, Geor-
 gia.  Ji ir pasidžiaugė, kad pereitais metais Či-
kagos šiaurėje pradėjo veikti Adelės Dirsytės kuo-
pa, vado vau jama Reginos Čyvaitės. Muz. Simonos
Minns iniciatyva dabar yra atgaivinta Bostono
kuopos veikla.

Čikagos Partizano Daumanto- Pra no Dieli-
ninkaičio kuopos jaunieji ateitininkai renkasi
sykį per mėnesį Ateitininkų namuose, Lemont,
IL. Jų pirmas susirinkimas įvyko rugsėjo 13 d.,
o rugsėjo 20 d. vaikai su tėvais išvyko obuoliau-
ti. Ši kuopa ženkliai didesnė už kitas.  Kitos kuo-
pos žymiai mažesnės, todėl jų veikla būna lanks-
tesnė ir įvairesnė. Aktyvus da ly vavimas kuopos
veikloje užtikrina vietą populiarioje Jaunųjų

ateitininkų vasaros stovykloje Daina voje.
Jei norėtumėte, kad jūsų vaikai prasmingai leis-

tų laiką ir vasarą sto vyklautų, kviečiame susisiekti
su JAS centro valdybos pirmininke Rita Bieliaus-
kiene el. paštu: ritarack@gmail.com arba tiesiogiai
su atskirų vietovių globėjomis. Jos praneš, kada ir
kur vyks kitas kuopos susirinkimas.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Čikagos Jaunųjų ateitininkių būrelis su būrelio vadovėmis. Iš k.: Vasara Kulbytė, Danie-
lė Schneider, Simona Bilevičiūtė, Monika Papartytė, Viktorija Saulytė, Onutė Kriaučiūnaitė,
Marisa Sadauskaitė. 

Ateitininkų federacijos valdyba, atsižvelgdama į besiklostančią huma nitarinę pabėgėlių krizę Europoje ir į popiežiaus Pranciškaus raginimą kiek viename pabėgėlyje matyti
žmo gų, kuriam reikia pagalbos, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė ra gi nimą tinkamai priimti ir aprūpinti atvykstančius į Lietuvą pabėgėlius. Štai kreipimosi tekstas.

Kviečiame

Šią vasarą Sendraugių-1 stovykloje įvykusiame
Sendraugių ateiti nin kų suvažiavime, Dainavos sto-
vyk la vietėje, buvo išrinkta Ateitininkų sendrau-
gių sąjungos Centro valdyba. Valdyba praneša,
kaip pasiskirstyta pareigomis: Rasa Narutytė-
Kasniū nie nė – pirmininkė,  Marius Kriau čiū nas
– vicepirmininkas, Rita Rušė nienė – sekretorė,
Audrius Rušėnas – iždininkas, kun. Lukas La-
niauskas, SJ – dvasios vadovas. Valdybos pirmas
užsibrėžtas darbas yra susipa žinti su suvažiavime
išreikštais na rių pageidavimais ir netrukus pri-
statyti trejų metų veiklos planą. 

Los Angeles kun. Stasio Ylos
kuopa
Žydra van der Sluys
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu
Andrea Memėnienė 
andrea@lightswitchcx.com

Clevelando Maironio kuopa
Vida Sasnauskienė vidavytau-
ras@mac.com
Gaja Milevičienė
ibgaja@aol.com

Čikagos Daumanto-
Dielininkai čio kuopa
Laima Aleksienė 
laima.aleksa@gmail.com
Registruokitės tinklalapyje
kuopa.org

Bostono kuopa
Simona Smirnova
simona.minns@gmail.com
Renkasi sykį per mėnesį po
lituanistinių pamokų. Kitas
susirinkimas spalio 17 d. 

Šiaurės Čikagos Adelės
Dirsytės kuopa
Regina Čyvaitė
regina.cyvas@gmail.com

New Yorko Marijos
Pečkauskai tės kuopa
Juratė Žukauskienė
julie@urbantechelectric.com 

Detroito Aušros Vartų kuopa
Vida Orentienė
vida@voyager.net

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielinkaičio kuopa pradėjo mokslo metus narių ir tėvų
susirinkimu Ateitininkų namuose, Lemonte. Kalba kuopos globėja Laima Sidrytė-Alek-
sienė.  Dainos Čyvienės nuotraukos

Dėl pabėgėlių krizės Europoje

Ateitininkų federacija

• atsižvelgdama į besiklostančią humanitarinę pabėgėlių krizę Euro -
po je ir į popiežiaus Pranciškaus ragi ni mą kiekviename pabėgėlyje matyti
žmogų, kuriam reikia pagalbos; 

• suprasdama, kad pabėgėlių kri zės sprendimas yra kompleksinis tarp-
tautinės politikos iššūkis; 

• pabrėždama, kad Europos Są junga remiasi solidarumo ir tarpusa vio
pagalbos tarp valstybių narių principais bei pagarba žmogaus orumui; 

• pažymėdama, kad Lietuva per paskutinius du dešimtmečius pati patyrė
tarptautinės bendruomenės solidarumą, įskaitant Europos Sąjun gos
struktūrinę paramą ir NATO ko lektyvinio saugumo pagalbą; 

• konstatuodama, kad naujų iš šū kių akivaizdoje yra poreikis tobulin-
ti Lietuvos Respublikos teisinę bazę, programas ir infrastruktūrą, susijusią
su prieglobsčio prašančiųjų ar pabėgėlio statusą turinčių žmonių laikinu
ar nuolatiniu prieglobsčiu Lietuvos Respublikoje ir šių žmonių socialine
bei pilietine integracija; 

• pritaria Vyriausybės pastangoms, besiremiančiomis europiniu soli-
darumu, ir ragina:

• užimti tvirtais atsakomybės ir kolektyvinio solidarumo principais
paremtą poziciją svarstant pabėgėlių klausimus Europos Sąjungos Tary-
bo je; 

• imtis skubių, krizinį statusą tu rinčių priemonių, siekiant tinkamai
priimti, aprūpinti ir integruoti at vyks tančius į Lietuvos Respubliką
pabėgėlius. 

Ateitininkų federacija, kaip sa vanorytės pagrindu veikianti ir krikš -
čioniška morale besivadovaujanti nevyriausybinė organizacija, yra
pasiruošusi padėti Lietuvos Res publikos Vyriausybei ir kitoms instituci-
joms spręsti su pabėgėliais susijusius klausimus (pvz., savanoriauti sklei-
džiant informaciją ir pan.) bei dalyvauti darbo grupėse ar kituose for-
matuose, kuriuose šis klausimas galėtų būti aptartas ir sprendžiamas NVO
lygmenyje. 

Ateitininkų federacijos pirmininkas 
Vaidotas A. Vaičaitis

Jaunieji ateitininkai pradėjo veiklos metus 
– ir laukia naujų narių

Pranešimas apie naujus 
ateitininkų įstatus
Birželio 6 d. Ateitininkų namuo se Lemonte vyko
visų Š. Amerikos ateitininkų (ŠAA) metinis narių
su sirinkimas (per internetinį ryšį dalyvaujant
ateitininkams iš kitų vieto vių). Susi rinkimo metu
buvo aptariami atnaujinti Š. Amerikos ateitinin-
 kų įstatai. Kadangi iškilo rimtos dis kusijos apie kai
kurias įstatų nuosta tas, narių tei ses ir organiza-
cijos struk tūrą apskritai, ŠAA taryba kvie čia at-
eitininkus susipažinti su įstatais tinklalapyje atei-
tis.org. Savo komentarus ir siūlomus pakeitimus
malonėkite siųsti: LCFAtaryba@gmail.com. 

Sendraugių Centro valdyba

Ateitininkai pasisako už pabėgėlius
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Reikia nusiteikti: pabėgėlių tik daugės

Konstitucijos egzaminas pasiūlys naujovių

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Rugsėjo 22 dienos popietę Vil-
niuje, į Katedros aikštę rinkosi
žmonės, neabejingi kraupiam
savižudybių mastui Lietuvoje. 6
val. v. ant grindinio vienai mi-
nutei atsigulę sustingo kiek dau-
giau nei 700 žmonių, nors akci-
jos sumanytojai tikėjosi, jog į ją
susirinks per tūkstantis – tiek
kasmet nusižudo Lietuvoje. 

Akcijos sumanytojas, akto-
rius Arūnas Sakalauskas teigė,
jog tikslas – įtikinamiau nei sta-
tistiniai rodikliai parodyti realų
kasmet mus paliekančių žmo-
nių skaičių.

Akcija yra skirta „Jaunimo li-
nijai” ir nusižudžiusiųjų artimų-
jų asociacijai „Artimiems” pa-
remti.                             ,,Draugo” info 

„Volkswagen” skandalas plečiasi

Frankfurtas („Draugo” info) –
Vokietijos automobilių gamintojos
„Volkswagen” (VW) akcijos Frank-
furto biržoje pabrango 4,6 proc. Tokiai
dinamikai neabejotinos įtakos turėjo
pranešimai apie VW vadovo Martin
Winterkorn atsistatydinimą.

Prekybos pradžioje VW akcijos
kaina siekė 116,6 euro. Automobilių
bendrovės  akcijų vertė auga kelinta
diena iš eilės. Akcijų kainos šuolį eks-
pertai aiškina tuo, kad akcijų paklau-
sa pastebimai padidėjo po 20 proc. ak-
cijų vertės nuosmukio savaitės pra-
džioje.

VW vadovas M. Winterkorn atsi-
statydino netrukus po to, kai bendro-
vei buvo pateikti kaltinimai dėl ma-
nipuliacijų JAV reguliavimo institu-
cijų gaunamais išmetamųjų dujų kie-
kio testų rezultatais. M. Winterkorn

nurodė esąs sukrėstas dėl pastarųjų
dienų įvykių. „Aš atlaisvinu vietą ir at-
sistatydinu, kad užleisčiau vietą nau-
jiems žmonėms”, – pareiškė M. Win-
terkorn.

JAV aplinkosaugos agentūra nu-
statė „Audi A3”, „Jetta”, „Beetle”,
„Golf” ir „Passat” modeliuose įrangą,
įjungiančią filtrus testų, kurių metu
buvo nustatomi išmetamųjų dujų ro-
dikliai, ir išjungia juos, kai automo-
biliai veikia įprastu režimu.

Anksčiau buvo pranešta, kad vi-
same pasaulyje apie 11 mln. transpor-
to priemonių testai gali būti suklastoti,
o baudos už VW automobilių su var-
totojus klaidinančia programine įran-
ga tiekimą, gali siekti 18 mlrd. dolerių.
Bendrovė papildomoms išlaidoms dėl
skandalo atsidėjo 6,5 mlrd. eurų. 

Briuselis (ELTA) – Europos Va-
dovų Tarybos (EVT) pirmininkas Do-
nald Tusk paragino 28 ES šalių vy-
riausybes būti vieningas pabėgėlių
krizės akivaizdoje. „Skubiausiai spręs-
tinas klausimas yra tai, kaip susigrą-
žinti mūsų išorės sienų kontrolę”, – pa-
reiškė D. Tusk. Bendrija turi nusi-
teikti, kad atvyks ne mažiau, o daugiau
pabėgėlių”.

Labai sudėtinga padėtis Sirijoje.
Pilietinio karo niokojamoje šalyje yra

8 mln. vidaus pabėgėlių, 4 mln. iki šiol
paliko tėvynę. „Šiandien reikia kalbėti
apie milijonus potencialių pabėgėlių,
ne tūkstančius”, – pabrėžė EVT pir-
mininkas.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
pareiškė, kad susitarimo paskirstyti
120 tūkst. pabėgėlių po Europos Są-
jungos valstybes toli gražu nepakanka,
kad būtų išspręsta rimčiausia migra-
cijos krizė Senajame žemyne nuo Ant-
rojo pasaulinio karo laikų.

„Happy Birthday To You” – visuotinė nuosavybė

Los Angeles (Faktai.lt) – JAV fe-
deralinis teisėjas George King nu-
sprendė, kad garso įrašų bendrovės ne-
gali gauti atskaitymų už visame pa-
saulyje žinomos dainos „Happy Birth-
day To You” naudojimą. Tad ši daina
pripažinta visuotiniu turtu ir gali
būti naudojama nemokamai.

Pirmą kartą autorines teises į
dainos melodiją, bet ne tekstą, 1935 me-
tais gavo bendrovė „Clayton F. Su-
mmy Co”. Paskui jos atiteko kompa-
nijos įpėdinei „Birch Tree Group”.
Autorinės teisės į dainą, parašytą
prieš daugiau kaip 120 metų, tapo gin-
čo objektu 2013 metų vasarą.

Ant grindinio atsigulė apie 700 žmonių

Ekshumavo caro Nikolajaus šeimos palaikus

Maskva (Alfa.lt) – Rusijos tyrėjai
ekshumavo paskutiniojo Rusijos caro
ir jo žmonos palaikus ketindami at-
naujinti jų nužudymo 1918 m. tyrimą.
Mėginiai paimti iš caro Nikolajaus II,
jo žmonos Aleksandros ir nuo kruvi-
nos uniformos, priklausiusios Niko-
lajaus tėvui, Aleksandrui II, nužudy-
tam 1881 m. Bolševikų nužudyta Ro-
manovų šeima buvo palaidota Prisi-
kėlimo bažnyčioje Sankt Peterburge.

Ortodoksų bažnyčia nori patik-
rinti palaikus, kad būtų išsiaiškinta,
ar 2007 m. rasti kūnai tikrai priklau-
sė caraičiui Aleksejui ir kunigaikšty-
tei Marijai. Ilgai užsitęsusi nužudymo

byla buvo baigta tirti 1998 m. po to, kai
dalies Romanovų šeimos palaikų buvo
rasti masinėje kapavietėje, Uralo kal-
nuose 1991 m. 

Caras Nikolajus II, jo žmona Alek-
sandra, keturios jų dukros, sūnus ir ke-
turi jų tarnai buvo nužudyti bolševikų
Jekaterinburge 1918 m. Karališkosios
šeimos nariai buvo išrikiuoti į eilę ir
sušaudyti, tie, kurie nemirė iškart,
buvo nudurti.

Rusija planuoja palaidoti Alek-
sejų ir Mariją kartu su kitais gimi-
naičiais Prisikėlimo bažnyčioje Sankt
Peterburge.

Vilnius (Alkas.lt) – Neeilinėje Eu-
ropos Vadovų Taryboje (EVT), kurio-
je dalyvauja ir Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė, svars-
tyti strateginiai sprendimai migraci-
jos krizei suvaldyti.

„Sprendžiant migracijos krizę Eu-
ropai trūko ne vienybės, o išminties.
Nors ir labai pavėluotai, pagaliau su-
pratę, kad pasyvus pabėgėlių pasida-
lijimas ES viduje nėra panacėja, mig-
racijos krizės imamės išmintingai ir iš
esmės”, – teigė Prezidentė.

EVT aptartame priemonių pakete
– pirmiausia sprendimai nuosekliai

stiprinti ES išorės sienų apsaugą ir pa-
bėgėlių srautų kontrolę. Bus aktyviau
vykdomas ir nelegalių migrantų grą-
žinimas į kilmės šalį. Kasmet pusei mi-
lijono nelegaliai atvykusių užsieniečių
nurodoma palikti ES, tačiau tik 40
proc. jų parsiunčiami į savo kilmės ša-
lis.

Atskirti karo pabėgėlius nuo eko-
nominių migrantų padės saugių šalių,
t.y. šalių, kuriose negresia pavojus
žmonių gyvybei sąrašas. Į šį sąrašą
įtraukta Albanija, Bosnija, Makedo-
nija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir
Turkija.

„Europai trūko ne vienybės, o išminties”

Vilnius (ELTA) – Šiemet Teisin-
gumo ministerijos jau devintus metus
iš eilės organizuojamas Konstitucijos
egzaminas dalyviams pateiks naujo-
vių. Egzaminą, kuriame Konstitucijos
žinias galės pasitikrinti visi piliečiai,
pirmąkart bus galima laikyti per mo-
biliuosius įrenginius, keisis ir užduo-
čių pobūdis – dalis jų bus pritaikyta šių
dienų aktualijoms.

Pernai Konstitucijos egzaminą vi-
soje Lietuvoje laikė daugiau nei 30
tūkst. žmonių, šiemet tikimasi su-
laukti panašaus dalyvių skaičiaus. Eg-
zaminas bus rengiamas dviem etapais
– rugsėjo 29 d. ir spalio 13 d. Užduotis
bus galima laikyti visų 60 Lietuvos
miestų ir rajonų savivaldybėse, Seime,
bendrojo lavinimo ir aukštosiose mo-
kyklose bei įkalinimo įstaigose. 

Pirmajame etape bus pateikta 30
uždarų klausimų, antrajame – 19 už-
darų ir vienas atviras. Į antrąjį etapą

pateks tie, kurie teisingai atsakys į 25
klausimus ir daugiau. Dalyviai, egza-
miną laikantys internetu arba per mo-
biliuosius įrenginius, dalyvaus tik pir-
majame etape.

Konstitucijos egzamino dalyviai
varžysis atskirose grupėse: suaugu-
siųjų, teisę studijuojančių ir teisinį iš-
silavinimą turinčių asmenų, laisvės at-
ėmimo vietose esančių nuteistųjų bei
moksleivių. Pastarieji dar bus su-
skirstyti į keturias amžiaus grupes. 

Visi norintieji laikyti egzaminą
kviečiami registruotis „Delfi” tinkla-
lapyje. 

Geriausiai egzamine pasirodžiu-
sius piliečius spalio 26 d. Prezidentū-
roje vyksiančiuose apdovanojimuose
sveikins egzamino globėja Prezidentė
Dalia Grybauskaitė ir teisingumo mi-
nistras Juozas Bernatonis. Visų lai-
mėtojų lauks projekto organizatorių ir
partnerių prizai. 

Daina pripažinta visuotine nuosavybe. ,,Facebook” nuotr.
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ERIK LAZDINS

Rusija tęsia puolimą Ukrainos fron te.
Praėjo pusantrų metų nuo to  laiko, kai
Vladimiras Putinas prisijungė Krymą ir
pradėjo neskelbtą ka rą Rytų Ukrainoje.
Tas karas šian  dien kelia grėsmę tarp-
tautinėms normoms ir tų kraštų, kurie
buvo sovie tų įtakoje, suverenumui. 

Rusija teisina savo agresiją aiš-
 kin dama, kad siekia rusiškos
tauti nės vienybės ir nori at-

gauti prarastas po Sovietų Sąjungos
žlugimo teritorijas bei sustabdyti ta-
riamą NATO plėtrą.  Rusijos karo
veiksmų dėka 1,3 milijonai ukrainiečių
yra išvietinti, o daugiau nei 6 000 nu-
žudyti.   

Rusijos ir Ukrainos konfliktas lie-
čia ne tik Rusiją ir Ukrainą. Jis taip pat
atstovauja visų valstybių, bu vusių už
Geležinės uždangos, kovai už nepri-
klausomybę. 

JAV ir NATO sąjungininkai bijo,
kad Rusija ir toliau pažeis kaimyni nių
valstybių suverenitetą. Tai ypač rūpi
Latvijai, Lietuvai ir Estijai.  

JAV gynybos sekretorius Ash Car-
ter,  JAV Ginkluotųjų pajėgų vir ši ninin-
kų pirmininkas Joseph Dun ford, ne-
seniai išėjęs į pensiją, buvęs JAV ka-
riuomenės viršininkas Ray mond Odier-
no sutinka, kad Rusija ke lia didelę
grėsmę JAV ir jos sąjun gininkams.  

Tačiau akivaizdu, kad Baltieji Rū-
mai ir Pentagonas nesutaria dėl stra-
tegijos Ukrainos konflikto atžvilgiu.
Nors Prezidentas Obama Rusijos Fe-
deracijai yra užkrovęs sunkias sank ci-
jas ir teikė Ukrainai huma nitarinę pa-
galbą, jis ligi šiol Ukrai nos valdžiai
nėra suteikęs ginklų, ku rie žūtbūtinai
reikalingi kovai prieš rusišką agresiją. 

JAV, vyraujanti pasaulyje jėga,
šios krizės sprendimuose vaidina svar-
bų vaidmenį. 2016 metų preziden tiniai
rinkimai nulems JAV atsa ką milita-
ristinei Rusijai. Kiekvienas kandidatas
privalo turėti aiškų nusistatymą, kaip
JAV turi atsiliepti į Putino imperialis-
tines ambicijas ir kaip  reaguo ti į kri-
zę Ukrainoje.   

Hillary Clinton
Demokratė, 67 metų, gimė Čika goje, 1973 m.

baigė Yale universiteto teisės fakultetą, 1975 m. iš-
tekėjo už Bill Clinton, kuris 1992 m. buvo išrinktas
42-uoju Amerikos prezidentu, 2000 m. ir 2006 m.
išrinkta senatore iš New Yorko valstijos,  2008 m. ne-
sėkmingai siekė Demokratų partijos nominacijos į
Amerikos prezidentus, 2009 m. pa skirta JAV vals-
tybės sekretore (Secre tary of State), atsistatydino
2013 m., turi dukrą, metodistų tikėjimo. 

Hillary Clinton yra išreiškusi abe-
jonių dėl Obama administracijos stra-
tegijos Ukrainoje. Priešingai Oba ma pa-
syvumui, Clinton siūlo dau giau finan-
sinės ir karinės para mos. 

„Tai sunki padėtis, kuri gali tapti
pavojinga. Ukrainos kariuomenė ir pa-
prasti ukrainiečiai, kurie kovoja prieš
separatistus, yra įrodę, kad jie užsi-
tarnavo didesnės paramos, negu mes
ligi šiol esame jiems teikę”, – sa ko Clin-
ton.  

Clinton stipriai pasisako prieš Pu-
tino įvykdytą Krymo prijungimą.  Ji
kritikuoja Rusijos besitęsiančią agre-
siją. 

„Putino veiksmai neteisėti, – pa-
 reiš kė ji. – Tai Putino mėginimas per-
rašyti po Antrojo pasaulinio karo nu-

statytas Europos sienas. Jei gu jam
bus leista tai padaryti, aš ma nau, kad
daug kitų valstybių patirs tiesioginę
Rusijos agresiją, arba jų politinės sis-
temos bus taip sukurstytos ar taip
įbaugintos, kad jos taps ne suverenio-
mis demokratijomis, o va sa lais.”  

Jeb Bush
Respublikonas, 62 metų, gimė Texas valstijoje,

George Bush, 41-ojo Ame rikos prezidento sūnus,
George W. Bush, 43-iojo Amerikos prezidento
brolis, baigė Texas universitetą, 1998 m. ir 2002 m.
išrinktas Floridos gubernatoriumi, vedęs, turi tris
vaikus, katalikas.

Jeb Bush laikosi kietos linijos Ru-
 sijos agresijos prieš Ukrainą klau si mu.
Jis aiškiai Putiną laiko engėju (‘bully’).
Jis neatsisako galimybės dis  lokuoti
Baltijos valstybėse pėstininkus.  Bush
norėtų padidinti JAV karių skaičių Bal-
tijos valstybėse, tuo būdu stipriau per-
spėdamas Putiną.  

„Mūsų karinės pajėgos reikšmin-
gos. Turime  aiškiai parodyti, kad esa-
 me Lenkijos ir Baltijos valstybių bei tų
valstybių, kurios jaučia grasinamos
‘žalių kareiviukų’, kiberneti nio karo ar
agresyvios Rusijos takti kos grėsmę, pu-
sėje, – sakė Bush.  – Mums ten būtinai
reikia svarstyti karių dislokavimo ga-
limybę.”

Bush propaguoja didesnį JAV da-
 lyvavimą, įskaitant ir karinę paramą
Ukrainai. „Aš manau, kad mums rei-
 kia teikti karinę gynybinę paramą, nes
labai sunku padaryti reikalingas struk-
tūrines reformas ir plėsti eko no miką,
jeigu pasaulyje yra naujos ag resijos
grėsmė, –  sakė Bush. – Tai būtų pir-
mas žingsnis.”

Mike Huckabee
Respublikonas, 60 metų, gimė Arkansas vals-

tijoje, baigė Ouachita Bap tist universitetą Arkan-
sas valstijoje, 1998 m. ir 2002 m. išrinktas Ar kan sas
gubernatoriumi, 2008 m. ne sėk mingai siekė Res-
publikonų partijos nominacijos į Amerikos prezi-
dentus, yra baptistų pastorius, vadovauja savo var-
do televizijos ir radijo programoms, vedęs, turi tris
vaikus.

Gubernatorius Mike Huckabee
ne sutinka su Prezidento Obama Uk rai-
nos strategija.  Tačiau jis nemano,
kad kariniu būdu bus išspręsta Uk rai-
nos krizė.

„Aš manau, kad reikia taikyti
kiek galima didesnį ekonominį spau-
 dimą ir užtvindyti Rusijos žmones in-
for macija, – sakė Huckabee, kalbėda-
masis su CNN korespondentu. – Ne ma-
nau, kad karinis sprendimas problemą
išspręs, kadangi padėtis gali išsiplės-
ti. Jeigu Rusija stoja prieš ukrainie-
čius, tuo atveju Rusija laimi.  Jos ka-

rinis pajėgumas 80 kartų didesnis.”
Kita vertus, Huckabee tiki, kad Pu-

 tino sistema pati savaime sugrius.
„Jie sugriuvo iš vidaus, ir jie yra be-
veik ant ribos vėl sugriūti, nes jų eko-
nomika šlubuoja”, – sakė Hucka bee.  

Ben Carson
Respublikonas, 63 metų, gimė Detroite, bai-

gė University of Michigan medicinos fakultetą, dir-
bo chirurgu John Hopkins universiteto ligoninėje
Maryland  valstijoje,  1985  m. tapo tos ligoninės
neu rochirurgijos skyriaus viršininku, Seventh-Day
Adventist tikįjimo, vedęs, turi tris vaikus.

Išėjęs į pensiją neurochirurgas
Ben Carson kovo mėnesį šiek tiek „su -
šlubavo”, atsakydamas į korespon den-
to Hugh Hewitt klausimus apie užsie-
nio politiką. Jis atrodė pa simetęs, kai
buvo užklaustas, ką da rytų būdamas
prezidentu, jeigu Puti nas imtųsi žygių
prieš Baltijos valstybes. Carson atsakė:
„Mes turime jas (Baltijos valstybes) pa-
raginti da lyvauti NATO ir stiprinti
NATO.”  Atrodo, kad Carson nesu-
pran ta, jog Baltijos valstybės jau pri-
klauso NATO. Tačiau Carson mano,
kad rei kia teikti Ukrainai karinę pa-
ramą ir reikia persvarstyti Rusijos
vietą JTS taryboje.  

Marco Rubio
Respublikonas, 44 metų, gimė Miami, Flori-

doje, tėvai – imigrantai iš Kubos, 1996 m. baigė Mia-
mi universi teto teisės fakultetą, 1999 m. išrinktas
į Floridos atstovų rūmus, 2009 m. iš rink tas Floridos
senatoriumi, vedęs, turi 4 vaikus, katalikas.

Senatorius Marco Rubio, kalbė-
da mas su „Politico” organizacijos at-
stovu, pasisakė už NATO plėtrą ir už
ginklų teikimą Ukrainai jos kovoje
prieš rusišką agresiją.

Mes turime propaguoti NATO.
Reikia už tikrinti, kad durys į NATO
narystę būtų atviros. Tai taikoma bet
kam, kas nori priklausyti NATO, įskai-
 tant ir Ukrainą, jeigu ji to norėtų”, –
sakė Rubio.

Rubio stipriai pasisako už karinę
paramą Ukrainai. Jis kartu su kitais
pasiūlė įstatymą JAV Senate (S.452),
kuris įgalina prezidentą siųsti Ukrai-
 nai karinius ginklus.

„Aš ma nau, kad mes pažeidžiam
savo principus, jeigu susilaikom teik-
ti ginklus rusų kareivių ar rusiškų
ginklų žudomiems ukrainiečiams, –
sakė Rubio.” Rubio mano, kad kova už
Ukrai nos suverenumą ir nepriklau-
somybę priklauso taip pat nuo stiprios
Ukrai nos ekonomikos.

„Ekonominė pagalba taip pat yra
svarbi”, – sakė Rubio.  

Kandidatai į Amerikos prezidentus – 

apie Rusiją, Ukrainą ir Baltijos valstybes

Bernie Sanders
Demokratas-socialistas, 73 metų, gimė New

Yorke, 1964 m. baigė politi kos mokslus Čikagos uni-
versitete, kur priklausė jaunųjų socialistų partijai,
persikėlė į Vermonto valstiją, priklau sė ,,Liberty
Union” partijai, kuri prie šinosi Vietnamo karui, iš-
rinktas Ver monto miesto Burlington meru, save va-
dindamas ‘demokratiniu socialistu’, 1990 m. iš-
rinktas į JAV Atstovų rū mus, 2007 m. išrinktas Ver-
monto valstijos senatoriumi, žydas, su pirma
žmo na išsi skyręs, turi nesantuokinį sū nų, antrą kar-
tą vedė, žmona turi tris vaikus, antros žmo nos tris
vaikus laiko savais.

Senatorius Bernie Sanders remia
Prezidento Obama įvestas sankcijas
Rusijai dėl Kremliaus veiksmų Uk rai-
nai.  

„Visas pasaulis turi priešintis Pu-
 tinui, – sakė Sanders, kalbėdamas su
Bill O’Reilly. – Mes turim naudoti
sankcijas, turim užšaldyti turtus.”

Tačiau Sanders nepareiškė nuo-
 monės dėl karinių ginklų teikimo Uk-
 rainai kovoje su rusų separatistais.
Kalbėdamas su korespondentu 2014 m.
kovo mėn., Sanders pabrėžė, kad ka-
rinės jėgos turi būti panaudotos Uk-
rainos konflikte tik „paskutiniu at ve-
ju”.

John Kasich
Respublikonas, 63 metų, gimė Pennsylvani-

jos valstijoje, tėvas – če kų kilmės, motina – kroa-
tų kilmės, 1974 m. baigė politikos mokslus Ohio
State universitete, 1978 m. išrinktas į Ohio valsti-
jos senatą, 1982 m. išrinktas į JAV Atstovų rūmus,
perrinktas aštuonis kartus, dirbo televizijoje poli-
tiniu komentatoriumi, 2010 m. išrinktas Ohio gu-
bernatoriumi, perrinktas 2014 m., išsiskyręs su pir-
ma žmona, antrą kartą vedęs, su antra žmona turi
du vaikus, anglikonų tikėjimo.

Liepos mėnesį gubernatorius
John Kasich kritikavo Prezidento Oba-
ma užsienio politikos planą Uk rai-
 nai.  Jis ragino JAV siųsti karinę pa-
galbą Ukrainai kovoje prieš rusų pa-
laikomus sukilėlius. „Aš niekaip ne-
galiu suprasti, ko dėl mes nesutei kiam
ukrainiečiams [būdų] apsiginti nuo
Putino ir rusų”,  – sakė Kasich.

Lindsey Graham
Respublikonas, 60 metų, gimė South Caro-

linos valstijoje, 1981 m. baigė teisės mokslus Uni-
versity of South Carolinos teisės fakultete, nuo 1982
m. iki 1988 m. tarnavo South Ca rolina karinės ap-
saugos daliniuose, dir bo advokatu, 1992 m. iš-
rinktas į South Carolina valstijos atstovų rū mus, nuo
1995 m. iki 2003 m. keturis kartus išrinktas į JAV At-
stovų rūmus, 2002 m. išrinktas JAV senatoriumi iš
South Carolina, perrinktas 2008 m. ir 2014 m., bap-
tistų tikėjimo, nevedęs.

Senatorius Lindsey Graham stip-
 riai pasisako už ginklų siuntimą Uk-

Nukelta į 9 psl.
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 rainai. Graham taip pat pritaria Uk rai-
nos ir Gruzijos narystei NATO.

„Aš siūlau ukrainiečius ap gink luo-
ti, kad jie galėtų gintis, – sakė Graham.
– Siūlau siųsti daugiau NATO karių
prie Ukrainos, persta tyti raketines gy-
nybos sistemas, ku rias Obama panai-
kino, kad Putinas žinotų, jog leng-
viausias jam kelias yra atsisakyti Uk-
rainos skaldymo.”

Graham argumentavo, kad JAV
bu vimas Baltijos valstybėse turėtų būti
aktyvesnis (‘more robust’). „Aš dislo-
kuočiau bent vieną ameri kiečių bri-
gadą, kartu su kitais NATO priklau-
sančiais nariais Baltijos valstybėse, ir
tvirtinčiau pajėgas aplink Ru siją, kad
parodytume, jog mes rimtai reaguojam
į jos ambicijas”, – sakė Graham.  

Donald Trump
Respublikonas, 69 metų, nekilnojamo turto

verslininkas, milijardie rius, buvęs televizijos prog-
ramos ,,The Celebrity Apprentice” vedėjas, gimė New
Yorke, 1968 m. baigė University of Pennsylvania fi-
nansų fakultetą, eko nomikos specialybę, vedė Iva-
na Zelnickova Winklmayr, jiems gimė trys vaikai, iš-
siskyręs vedė Marla Maples, su kuria turi dukterį, iš-
sisky ręs su antrąja žmona vedė Melania Knauss, su
kuria turi sūnų, presbiterionų tikybos.

Donald Trump laikosi daug švel-
nesnės politikos Rusijos ir Ukrainos at-
žvilgiu negu kiti respublikonų partijos
kandidatai. Trump nuomone, Krymo
aneksija yra Europos problema.

Anksčiau Trump pasisakė už sank-
cijų pritaikymą Rusijai, kad bū tų pa-
rodyta, jog Amerika yra galinga.

Trump mano, kad Vladimiras Pu-
 ti nas yra labai populiarus Rusijo je ir
kad jis visiškai nepaiso mūsų Preziden -
to. Rusai labai patenkinti jo veiksmais,
patenkinti tuo, kam jis atstovauja.  

„Aš labai gerai sugyvenčiau su
Vladimiru Putinu, – pareiškė Trump. –
Jis nekenčia Obama, Obama neken čia
jo. Mūsų (Amerikos ir Rusijos) santy-
kiai neįtikėtinai blogi.”

Chris Christie
Respublikonas, 57 metų, gimė New Jersey vals-

tijoje, baigė Seton Hall universiteto teisės fakulte-
tą, 2002 m. paskirtas federaliniu prokuroru New Jer-
sey valstijoje, 2009 m. išrinktas New Jersey guber-
natoriumi, perrinktas 2013 m., vedęs, turi 4 vaikus,
katalikas.

Gubernatorius Chris Christie tei-
 gia, kad jis laikytųsi stipresnės linijos
Rusijos ir Putino atžvilgiu.  Chris tie
sako, kad jis teiktų daugiau paramos
Ukrainai ir kitiems sąjun gininkams
tame regione. 

„Agresija pasaulyje pasirodo ten,
kur yra silpnybė, o taika įsivyrauja ten,
kur yra stiprybė”,  – pareiškė Christie,
kalbėdamas Iowa valstijoje.  

Martin O’Malley
Demokratas, 52 metų, gimė Wa shington,

D.C., 1988 m. baigė Univer sity of Maryland teisės fa-
kultetą, 1999 m. išrinktas Baltimore miesto meru,
perrinktas 2003 m., 2006 m. išrinktas Maryland vals-
tijos gubernatoriumi, perrinktas 2010 m., vedęs, turi
4 vai kus, katalikas.

Gubernatorius Martin O’Malley
dar nėra pareiškęs savo nuomonės
apie krizę Uk rainoje, Rusijoje ir Balti-
jos valstybėse.  Jis aplankė Estiją 2009
metais, nes Maryland valstija yra su-
sigi mi niavusi su Estija.  

Bobby Jindal
Respublikonas, 44 metų, gimė Ba ton Rouge

mieste, Louisianos valstijoje, tėvai – imigrantai iš In-
dijos, 1991 m. baigė Brown universitetą, mokėsi Ang-
lijos Oxford universitete, 2004 m. išrinktas į JAV At-
stovų rūmus, 2007 m. išrinktas Louisianos valstijos
gu ber natoriumi, pirmasis indų kilmės gu bernatorius
Amerikos istorijoje,  vedęs, turi 3 vaikus, katalikas.

Louisianos gubernatorius Bobby
Jindal yra pasisakęs kritiškai dėl da bar-
tinės JAV politikos Ukrainos ir Rusijos
atžvilgiu. Jindal teigia, kad Oba ma ad-

ministracijos
neryžtingu-
mas Ukrainos
atžvilgiu ma-
žina pasi tikė-
jimą JAV jos
sąjungininkų
akyse.

Jis prita-
ria ginklų
siuntimui į
Ukrainą  gy-
 nybinei kovai
prieš rusų se-
paratistus. Jo
nuomone, at-
sakas Rusijai
turi būti stip-
resnis. „Aš
ma nau, kad Pu tinas mato silpnumą”,
– sakė Jindal. – Žinome, jog jis įžengė
į Krymą, nes nebijojo, kad bus rimtų
pasekmių.” 

Ted Cruz
Respublikonas, 44 metų, gimė Cal gary mies-

te, Kanadoje, motina gi musi Amerikoje, tėvas gi-
męs Kuboje, baigė Princeton universitetą ir Har vard
universiteto teisės fakultetą, dir bo JAV Vyriausio-
jo teismo vyriausio teisėjo William Rehnquist ka-
binete (law clerk), 2003 m. tapo Texas valstijos vy-
riausiu apeliaciniu advokatu (Solicitor General),
2012 m. išrinktas Texas valstijos senatoriumi, ve-
dęs, turi 2 vaikus, baptistų tikėjimo.

Ted Cruz, kalbėdamas su CNN
korespondentu, patvirtino savo poli-
tiką, kad JAV turėtų Ukrainai siųsti
ginklų. „Aš esu didžiu lės Kongreso
delegacijos, kuriai priklauso abiejų
partijų atstovai, narys ir mes vienin-
 gai pasisakome, kad reikia Uk rainai
teikti gynybinius ginklus”, – sakė
Cruz.  

George Pataki

Respublikonas, 70 metų, gimė New Yorko
valstijoje, 1970 m. baigė Uni versity of Columbia tei-
sės fakultetą, 1994 m. išrinktas New Yorko valsti-
jos gubernatoriumi, perrinktas 1998 m. ir 2002 m.,
vedęs, turi 4 vaikus, katalikas.

Gubernatorius George Pataki dar
nėra pasisakęs nei apie krizę Ukrai-
noje, nei apie Rusiją ir Baltijos vals-
tybes.

Lincoln Chafee
Demokratas, 62 metų, gimė Rhode Island vals-

tijoje, 1975 m. baigė Brown universitetą, mokėsi kal-
vystės amato Montanos valstybiniame universitete,
2000 m. išrinktas Rhode Island valstijos respubli-
konu senatoriumi, vėliau perėjo į demokratų par-
tiją, 2010 m. išrinktas Rhode Island valstijos gu-
bernatoriumi, vedęs, turi 3 vaikus, episkopalinio ti-
kėjimo.

Gubernatorius Lincoln Chafee lai-
 kosi švelnaus požiūrio Rusijos-Uk -
rainos klausimu. Chafee teigia, kad
krizė Ukrainoje yra ‘imtynės’ tarp Ru-
sijos ir Europos Sąjungos. Jo nuo-
 mone, JAV turėtų dirbti kartu su Ru-
 sija, kad būtų ‘kariaujama už taiką’.
Jis net abejoja dėl sankcijų pritaikymo
Rusijai.   

Chafee aiškiai nemano, kad Ru sija
yra grėsmė. Jam krizė Ukrainoje yra
Europos problema.  
Carly Fiorina

Respublikonė, 61 metų, gimusi Te xas valsti-

joje, baigė verslo administracijos mokslus Maryland
universitete (1980) ir vadybos mokslus Mas sa-
chusetts Institute of Technology (1989), pasiekė va-
dovaujančius postus AT&T ir „Lucent Technologies”
bendrovėse, nuo 1999 m. iki 2005 metų „Hew lett-
Packard” bendrovės preziden tė, nesėkmingai kan-
didatavusi į JAV Senatą 2010 m., labdaros organi-
zacijos Good360 pirmininkė, išsisky rusi su pir-
muoju vyru, ištekėjusi an trą kartą, krikščionių ti-
kėjimo.

Carly Fiorina pasisako už pa di din-
tą kariuomenę Baltijos valstybė se, už
Ukrainos apginklavimą ir už ag resy-
vesnę politiką Rusijos atžvilgiu.

„Aš su Vladimiru Putinu nekal bė-
 čiau.  Verčiau tuoj pat  imčiausi ke tu-
rių veiksmų, – sakė Fiorina. – Rei kia
atstatyti Šeštąjį laivyną, reikia atsta-
tyti gynybinių raketų programą.  Aš
suaktyvinčiau karinius manevrus Bal-
tijos valstybėse ir apginkluočiau uk-
rainiečius.”

Rick Santorum
Respublikonas, 57 metų, gimęs Vir ginia vals-

tijoje, 1986 m. baigė teisės mokslus University of
Pittsburgh Dick inson teisės fakultete, 1990 m. iš-
rinktas į JAV Atstovų rūmus, 1994 m. iš rinktas JAV
senatoriumi iš Pennsyl vanijos, perrinktas 2000
m., vedęs, tu ri 7 vaikus, katalikas.

Rick Santorum yra pasmerkęs da-
bartinės administracijos sprendi mus
Ukrainos klausimu. 2014 m. kovo mėn.
Santorum pareiškė, kad būda mas pre-
zidentu, jis būtų išven gęs kri zės Uk-
rainoje, užimdamas stip resnę liniją.

„Aš būčiau dislokavęs raketinę
gynybą Lenkijoje ir Čekijos Respub li-
koje.  Aš būčiau stojęs šalia mūsų są-
jungininkų Ukrainoje, – sakė San to-
rum. – Neįmanoma nuolatos de monst-
ruoti silpnumą ir tikėtis, kad Rusija
tuo nepasinaudos.”

Rand Paul
Respublikonas, 52 metų, gimė Pennsylvani-

joje, Kongreso nario Ron Paul sūnus, 1988 m. bai-
gė medicinos mokslus Duke universiteto medici-
nos fakultete, dirbo oftalmologu, 2010 m. iš rinktas
JAV senatoriumi iš Kentuc ky, vedęs, turi 3 vaikus,
presbiterionų ti kėjimo.

Rand Paul laikosi labai pasyvios
politikos Ukrainos klausimu, palygi-
nus su kitais kandidatais. Jis mano,
kad užsienio politika turi būti nesiki-
šimo politika („non-interven tio nist”).   

„Amerika vyrauja  pasaulyje, bet
mes neprivalome būti pasaulio polici-
ninku ar pasaulio pinigų auto matu
(ATM)”, – sakė Paul.

Paul teigia, kad Ukraina yra Euro -
pos problema ir kad JAV turėtų „su-
stabdyti Amerikos paskolas Uk rai nai,
nes jos gali turėti priešingas pasekmes,
t. y. išeiti į nau dą Rusijai.” Jis abejoja
dėl Ukrainos prisijungimo prie NATO.

„Ukrainos istorija yra tokia, kad
ji ilgą laiką buvo Sovietų Sąjungos da-
lis, arba jos įtakoje”, – sakė Paul.  Ta-
čiau straipsnyje „Time” žurnale, Paul
teigė, kad į Rusijos įvykdytus Ukrainos
suverenumo pažeidi mus reikia atsi-
liepti Rusijos „izo liavimu”. Jis pridė-
jo, kad turi būti pritaikytos sankcijos,
raketinė gynyba sugrąžinta Lenkijai ir
Čekijos Res pub likai (Europos sąskai-
ta) ir kad JAV turėtų prekiauti gamti-
nėmis dujomis su Europa, kad jos pri-
klausomybė nuo Rusijos dujų būtų
mažesnė.  

Jim Gilmore
Respublikonas, 66 metų, gimė Virginijos

valstijoje, JAV kariuome nės veteranas, 1977 m. bai-
gė teisės moks lus University of Virginia teisės fa-
kultete, 1997 m. išrinktas Virginijos gubernatoriumi,
vedęs, turi 2 vaikus, metodistų tikėjimo.

Jim Gilmore išreiškė susirūpini-
mą dėl dabartinės politikos Ukrai nos
krizės atžvilgiu. 

Respublikonai kandidatas Scott
Walker ir Rick Perry pasitraukė iš to-
limesnės kovos dėl Prezidento pos to.
Wisconsin valstijos gubernatorius
Scott Walker rugpjūčio mėnesio Res-
 publikonų partijos debatuose aiškiai
pasisakė už paramą Ukrainai ir Balti -
jos valstybėms. „Aš dislokuočiau ka-
 rius Balti jos valstybėse ir prie rytinės
Lenkijos sienos. Aš sugrąžinčiau rake -
tų gynybos sistemą Čekijos Respub li-
 koje”, – sakė Wal ker. Bu vęs Texas
valstijos gubernatorius Rick Perry
smarkiai kritikuoja Oba ma admi-
nistracijos taktiką Ukrainos krizės
atžvilgiu. Jo nuomone, JAV tu rėtų
„vadovauti debatams NATO organi-
zacijoje, kad būtų leidžiama Lenki-
 joje ir Baltijos valstybėse nuolat dis-
lokuoti JAV ir NATO sąjungininkų pa-
jėgas.” 

Erik Lazdins – stažuotojas (intern)
JBANC (Jungtinio Amerikos baltų naciona-
 li nio komiteto) organizacijoje. 

Vertė ir spaudai parengė
Rimas Černius
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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informuoti ir brolius lietuvius užjū ryje apie jų
veiklą. Taip keletą me tų Jolanta siųsdavo Draugui
įvai rius straipsnius apie Kretingos jaunimo, pran-
ciškonų ir Kolegijos gyvenimą. Ji prisipažino, kaip
smagu būdavo paštu gauti spaustuve kvepiantį
laikraštį ir jame atrasti savo straipsnį.

Ir štai dabar Jolantos vardas vėl linksniuojamas
mūsų laikraštyje, tik šįkart kaip solidaus albumo Pir-
mieji pajūrio fotografai: Paulina Mongir daitė. Ignas
Stropus autorės.

– Jolanta, Tau teko visko paragauti – nuo elektro-
mechanikos technikumo programavimo grei ta eigėmis
matematinėmis mašino mis specialybės (galima liežuvį iš-
sisukti!) iki teologijos bei biblio tekininkystės! Ar visas tas
profesijas dabar gali panaudoti praktiš kam gyvenimui?

– Mano vaikystės svajonė buvo istorija – ar-
cheologija. Deja, tėvai ne turėjo tiek pinigų, kad ga-
lėtų mane išlaikyti kol baigsiu 12 klasių ir stu dijuo-
siu aukštojoje, teko po 8 klasių rinktis profesiją. Ka-
dangi niekas, iš sky rus archeologiją, tuo metu man
nebuvo įdomu, užsimerkiau, atsiver čiau knygą
„Kur stoti” ir bakstelėjau pirštu. Atsimerkusi pa-
mačiau, kad pa taikiau į programavimo mokslus. Ten
ir padaviau dokumentus. Iki šios dienos nebuvo nė
akimirkos, kad gai lėčiaus šio gyvenimo žingsnio. Pa-
tiko viskas: ir studentų gyvenimas, ir moks las, ir
kompiuteriai. Dabar ga liu savo vaikams pasakoti,
kad mo kiausi prie vieno iš pirmųjų kompiu terių, ku-
ris užėmė visą didžiulę
kaip sporto salę (tiek
buvo jo įrangos). Ne įsi-
vaizduoju savęs be kom-
piuterio! Antrasis moks-
las (jau aukštasis) – te-
ologija arba teisingiau –
religijos stu dijos. Šios
studijos (tiek dalykai,
tiek dėstytojų bei ben-
dramokslių pa vyzdys)
sudėjo mano gyvenimo
bei asmenybės pagrin-
dus. Deja, teologo diplo-
mą tik ant sienos galiu
pasika binti, realiame,
darbiniame, gyveni me
iš jo jokios naudos, iš-
skyrus pasididžiavimą,
kad turiu aukštąjį išsila -
vinimą. Kol mano vaikai
buvo ikimo kyklinukai,
gerus septynerius me-
tus buvau bedarbė, nes
vaikai sirgo vie nas po
kito, be to niekas nenori
priimti į darbą mamos,
kuri viena augina du
mažamečius vaikus. Ta-
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Manau, jog kai kurie Draugo skai tytojai
prisimena mūsų laikraštyje skelbtus Jo-
lantos Klietkutės straipsnius. Dalyvauda-

ma Kretingos jaunimo gyvenime, ji nuolat rašė
die noraščius, vedė Kretingos pranciš ko niškojo jau-
nimo tarnybos veiklos kro niką. Kažkas iš brolių
pranciš konų pasiūlė ten gyvenančiam jauni mui

Esu Jolanta Klietkutė, gimiau 1971 metų va-
sarą Vilniuje. Labai my lėjau savo senąjį miestą ir nė
minties neturėjau, kad kada nors galėčiau jį palik-
ti. Bet... 1992 m. su keliais draugais dalyvavau bro-
lių pranciško-
nų orga nizuo-
toje jaunimo
stovykloje Gi-
ruliuose. Ši sto-
vykla apvertė
aukštyn kojo-
mis visą mano
mąstymą, su-
 pratimą ir gy-
venimą: įstojau
į treti ninkus, o
kitais metais
mečiau darbą
ir tik su nedi-
dele kuprine
knygų išvy kau
gyventi į Kretingą. Nežinojau kur keliauju ir ką veik-
siu. Bet Dievas viską buvo suplanavęs: visiškai ne-
ti kė tai prie bažnyčios sutikau Gintą, kuris kaip tik
ieškojo pardavėjos „Špi tolei” (krikščioniškų prekių
krau tuvei ir arbatinei). Taip likau Kre tingoje. Daly-
vavau kuriant Kre tin gos pranciškoniškojo jaunimo
tar nybą. Po kelerių metų brolis Astijus man sako:
„Kiek tu tą prekystalį trinsi – eik mokytis”. Gavau re-
komenda cijas ir įstojau į Kretingos mergaičių ko-
legiją, kuri vėliau peraugo į Religi jos studijų insti-
tutą prie Kauno Vy tauto Didžiojo universiteto Te-
ologijos fakulteto. Gyvenimas vingiavo gan įvairiai,
buvau metusi mokslus, penketą metų gyvenau Pa-
kutuvėnų bendruomenėje, kuri anuomet sten-
gėsi gy venti pagal dykumų tėvų patirtį. Vė liau grį-
žau į Kretingą, baigiau stu dijas, ištekėjau, šiuo
metu esu lai min ga dviejų vaikų mama. Kiek vie nas
mano gyvenimo etapas – tai vis kita istorija. Vie-
name lape visko išpa sakoti neįmanoma.

Darbai, nepraradę savo vertės
Pokalbis su knygos Pirmieji pajūrio fotografai autore Jolanta Klietkute

čiau visus tuos metus turėjau nepaprastai daug
veiklos: buvau kelių katalikiškų orga nizacijų sa-
vanorė, rinkau istori nę medžiagą apie Pakutu-
vėnų kaimą, apie pirmuosius pajūrio fotografus,
tapiau ikonas ir svarbiausia, galėjau daug laiko
skirti savo vaikams. Taigi, į biblioteką pakliuvau
siųsta darbo bir žos viešiesiems darbams atlikti.
Ir supratau atradus nuostabų svajonių darbą! Šiuo
metu rašau straipsnius virtualiai Kretingos kraš-
to enciklopedijai, pildau personalijų žinyną, ren-
ku senų žmonių prisiminimus, skenuoju senas
nuotraukas... Dirbu tai, apie ką visą gyvenimą sva-
jojau. Žinoma, mano darbas išeina iš visų darbo
valandų ribų. Be to, persiritusi į antrąją gyveni-
mo pusę, sugrįžau prie vaikystės svajonės – gal ne
visai archeologija, bet istorija, tai tikrai: renku,
sisteminu, apibendrinu ir ra šau straipsnius en-
ciklopedijai, spaudai, va ir knyga gavosi.

Istorijos būtų nugramzdintos praeitin

– Pati esi vilnietė, tačiau nesi ry žai rašyti nei apie
Butkovskius, Čyžius, Jurašaičius, nei apie kitus mū sų
sostinės pirmuosius fotografus. Tavo akis romantiškai
nukrypo į mūsų pajūrį...

– Trejetą metų iš eilės, rašydama vieną po ki-
tos paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir pra-
šydama finansuoti knygos spaudos darbus (visus
kartus paraiška buvo atmesta – kny ga finansavi-
mo negavo), kaip pagrin dinį argumentą temos ak-
tualumui rašiau, kad daugiausiai tyrinėtojų dė me-
sio susilaukė Vilniaus krašto ar didmiesčių fo-
tografai, o periferijos ir pajūrio fotografai dar ne-
sulaukė mokslinių tyrinėjimų. Gėda, kad apie pir-
mąją Lietuvoje moterį fotografę buvo žinomi vos
tik keli padriki faktai. Gal ne romantiškai nukrypo
akys, o realiai – jau daugiau kaip 20 metų gyvenu
Kretingoje, domiuosi krašto istorija, praeitimi ir
matau, kad visos pirmosios Kretingos miesto
nuotraukos yra darytos ne ko nors kito, o būtent
Paulinos Mongirdaitės, pirmosios Palangos nuo-
traukos – taip pat jos. Tik iš jos darbų galime ma-
tyti mūsų miestelių architektūrą, gatves, žmonių
aprangą... Pirmasis Kretingoje įsteigęs meno fo-
tografijos ateljė buvo Ignas Stropus, o žinių apie
jį patį – beveik nebuvo.

– Išskyrus vilniečius Jano Brunoną Bułhaką, Józef
Czecho wicz, Stanislovą Filibertą Flerį bei telšietį Chai-
mą Kaplanskį mes ne turime išsamesnių monografijų apie
ankstyvesniuosius mūsų ša lies fotografus – kodėl?

– Neįvardinčiau to istorikų ar dailėtyrininkų
apatiškumu. Tiesiog tai yra titaniškas darbas. Pa-
vyzdžiui, man šios knygos parengimas užėmė 13
metų. Tokius darbus turėtų finansuoti valstybė,
kad autorius gautų at lyginimą ir bent jau oriai ga-
lėtų iš laikyti savo šeimą, kad galėtų skirti laiko
kelionėms po įvairiausius ar chy vus, turėtų fi-
nansavimą pažymoms ir leidimams gauti. Deja,
taip nėra, o savanoriškas darbas naktimis ir lais-
valaikiu, visas išlaidas apmo kant savo lėšomis,
nėra dažnas reiški nys mūsų visuomenėje. Nors...
rašydama knygą sutikau keletą tikrai idė jinių
žmonių, kurie savanoriškai aukoja savo gyveni-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Maudymosi kabinos Palangoje. Atvirukas. „Atelier P. Mongird”. 1905. Dainiaus Raupelio kolekcija

Kretingos dvariškiai medžioklėje. Matmenys:  nuotraukos – 12,6 x 17,4 , kortelės – 20,1 x
24 cm.                                                                                                                                   KM GEK 23331
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Antanina Sofija ir Feliksas Tiškevičiai su kū-
dikiu Palangos rūmų vestibiulyje. Matme-
nys: nuotraukos – 17,5 x 12,7,  kortelės – 18,4
x 13,4.                                                KM IF 6901

Kūdikio portretas. Matmenys: nuotrau-
kos – 9,1 x 6,3, kortelės – 10,8 x 6,7 cm. 

KM IF 695

mus, laiką, lėšas istorijos išsaugojimui.
Ir ši knyga ma no akimis turi labai daug
trūku mų, yra neišsami, dėl labai pa-
prastos priežasties: neturėjau nei fizi-
nių, nei finansinių galimybių skirti lai-
ko Vilniaus, Rygos, Varšuvos, Peterbur -
go archyvams.

Ekscentriška ir liberali

– Paulina – ne tik pirmoji profesiona-
lė Lietuvoje moteris foto gra fė. Ji – bajorai-
tė! Tačiau tiks liai nežinome nei jos gimimo
datos, nei gimimo vietovės?

– Taip, nepavyko rasti Paulinos gi-
mimo datos, nes ji gimė tuoj po 1863
metų sukilimo. Spėju, kad šeima tuo
metu buvo pasitraukusi į Lenkiją ir
Paulina galėjo gimti bet kurioje Lie tu-
vos ar Lenkijos vietovėje. Netgi „Fa-
cebook” grupėje „Domiuosi ge nea logi-
ja” buvau prašiusi kolegų savanorių
pagalbos, kad tyrinėdami metrikų kny-
gas (nesvarbu, kokios vietovės) per-
žvelgtų ir 1863–1870 me tų gimimo įra-
šus, gal netyčia aptiks Paulinos gimi-
mo įrašą. Deja, bet, kad ir daug pagal-
bininkų atsirado, gimimo įrašo nepa-
vyko aptikti. Paulina su gebėjo išlikti
paslaptinga net mirdama. Juk net jos
kapo vietos Palan gos kapinėse nepa-
vyko atrasti, nors taip pat labai daug
žmonių buvo iš klausinėta. Nuojauta
kužda apie vieną kapą, bet jame jokio
įrašo neišliko, o senieji palangiškiai ne-
beprisimena, kas ten palaidotas.

– Susidaro įspūdis, kad ji buvo viena
pirmųjų Lietuvoje moterų liberalių? Išvyko
į Varšuvą į foto grafijos kursus moterims. Ko
ge ro, tai nebuvo girdėtas dalykas!

– Šiuo metu, jau išleidusi knygą,
gilinuosi į Varšuvos moterų fotogra fių
biografijas. Atradau keletą naujų da-
lykų, kurie neįėjo į knygą, ir ku riais
dabar noriu pasidalinti su jumis: toje
pačioje gatvėje, gretimame name ir tuo
pačiu laikotarpiu, kai Paulina lankėsi
Varšuvoje pas seserį, dirbo moteris fo-
tografė Jadvyga Golč, kuri svajojo
įkurti fotografijos mokyklą mergi-
noms (beje, vėliau savo svajonę įgy-
vendinusi), ir kuri nuolat priimdavo po
kelias merginas praktikuotis jos atel-
jė, kuri netingėjo kiekvienam klau-
siančiam ištisas valandas pasa koti
apie šviesą, jautrumą ir kitus fo togra-
finius parametrus. Nujaučiu, kad Pau-
lina būtent pas ją praktika vosi siųsta
motinos, nes šeima pajamų neturėjo, o
iš siuvimo (juo bandė verstis Palangoje,
vos tik Pau lina baigė mokslus Henri-
kos Čarnoc kos pensione Varšuvoje,
Bracka g. 18) neišgyveno. Pirmosios
Paulinos nuotraukos rodo, kad ji fo-
tografijos išsa miai nesimokė, tik su-
sipažino su technika, principu, o toliau
visko siekė pati. Taip, Paulina buvo
anais laikais gan ekscentriška ir libe-
rali: rūkė pa pirosus, vilkėjo sporti-
niais rūbais, ėmėsi neįprastos moteriai
fotografo profesijos... Tikiu, kad tam tu-
rėjo įta kos jos mokslai H. Čarnockos
pensio ne (jos mokslai turėjo trukti
1880–1884 m.), nes būtent šis merginų
pensionas dažnai vadinamas „revo-
liucionierių kalve”. Nors Varšuva tuo
me tu buvo Rusijos imperijos sudėtyje,
nors privaloma ugdymo įstaigų kal ba
buvo rusų, ponia Henrika slap čiomis
prie rankdarbių merginas mo kė tau-
tine lenkų kalba, mokė istorijos, geog-
rafijos ir kitų uždraustų da lykų. Dau-
gelis jos pensioną baigusių merginų iš-
garsėjo kaip visuomenės aktyvistės.

– Fotografė visą gyvenimą nu gyveno
viena – šeimos nesu kūrė?

– Ji buvo nepaprastai klusni mo-
tinai. Paulina svajojo apie šeimą, ta-
čiau 1863 m. sukilimo metu jos tė vas
neteko turto, o merginai be krai čio sun-
ku buvo ištekėti. Ji turėjo ke lis gerbė-
jus, bet vienas atsisakė išlai kyti nuo-
takos tėvus, o kitas kilme neįtiko Pau-
linos motinai. Užtat ji ir liko viena. Ki-
tas dalykas, kad savo Paulina darbu fo-
toateljė išlaikė vi są savo ir sesers šei-
mą, tad ji dirbo dieną ir naktį, darbo
dienomis ir sa vaitgaliais: nelabai ir
liko laiko mer ginimams...

– Kada ir kokiomis sąlygomis buvo iš-
duotas leidimas jai, kaip mo teriai, fotog-
rafuoti?

– Deja, leidimo teksto neturiu. Ži-

nau tik datą – kad 1892 metų lapkričio
28 dieną Paulinai Mongirdaitei leista
įkurti meno fotografijos įmonę Pa-
langoje. Ši data yra iš 1895 m. gu berna-
toriaus į Peterburgą siųstų fo tografų,
kuriems duotas leidimas, sąrašų. Taip,
ji pirmoji Palangoje įkūrė meno fo-
tografijos ateljė. Iki tol foto grafas va-
sarą atvykdavo iš Tel šių, o nuotraukas
atsiųsdavo paštu.

Išėjusi į kiemus, gatvės, 
dvarus bei pajūrį

– Pastebėjau, kad jos kūryba neapsi-
ribojo keturiomis studijos sienomis?

– Paulina buvo nepaprastai veikli.
Ji fotografavo visur: paviljone, kie me,
pajūry, klientų namuose, vienu ark liu
kinkoma brikele važiuodavo fotogra-
fuoti kopose išsimėčiusių pa jū rio pos-
tų ir pan. Daugiausia išli ku sių jos
leistų atvirukų yra gamtovaiz džiai:
jūra, pušys, pajūris, kopos, sau lėly-
džiai... Nežinia, ar jai tikrai taip labai
patiko fotografuoti gamtą, o gal tiesiog
šiuos vaizdus labiausiai pirko poil-
siautojai? Bet... jei nebūtų patikę, ne-
būtų tiek daug gamtovaizdžių foto gra-
favusi!

– Tačiau už Palangos nelabai kur ke-
liavo su savo fotoaparatu? 

– Keliavo, tik jos darbų iš kitų
vietovių dar nepavyko aptikti. Tikras
stebuklas buvo Vaitkušio dvaro (Uk -
mergės r.) atvirukas, išleistas Pauli nos,
o juk kelionė iki ten nuo Palan gos – per
visą Lietuvą. Radau kelis jos darytus
Gargždų vaizdus, vieną nuotrauką fo-
tografuotą prie Kulių (Plun gės r.) baž-
nyčios ir nemažai Kretin gos miestelio
nuotraukų. Labai ti kiuo si, kad ateity-
je pavyks atrasti daugiau jos darytų
kitų vietovių vaizdų.

– Kas žinoma apie 1911 m. Lvo ve (Uk-
raina) vykusią parodą, ku rioje Paulina lai-
mėjo sidabro me dalį?

– Deja, apie parodą Ukrainoje tik
tiek ir yra žinoma. Ji pati savo foto atel-
jė reklamoje buvo įrašiusi „1911 m.
Lvovo parodoje – sidabro meda lis”.
Perverčiau labai daug to laikme čio
spaudos, deja, apie fotografijos pa rodą
nė žodžiu neužsiminta. Tai ga lėjo būti
balandžio mėnesį vykusioje didžiulė-
je „Podhalanska” parodoje, nes tuo
metu fotografų darbai daž niausiai bū-
davo eksponuojami žemės ūkio ir ama-
tų parodose.

– Tvirtinama, jog Paulina Mon girdaitė
buvo viena produktyviau sių Palangos bei Tiš-
kevičių šeimos fotografų. Ar šiandien įma-
noma su skaičiuoti, kiek ji yra sukūrusi nuo-
traukų? Albumų? Išleidusi atvi rukų?

– Nuotraukas ir atvirukus jau nu-
stojau skaičiuoti. Na, atvirukus dar ga-

lima bandyti suskaičiuoti, bet nuo-
traukų per vieną sezoną ji pada rydavo
tūkstančiais. Bet... šios nuotraukos
jau tapo raritetu, kolekcinin kai jas
labai vertina ir graibsto ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienyje, o kiek dar yra šei-
mos albumų, kuriuose glūdi nenusa-
komi lobiai..., tad suskaičiuoti nuo-
traukas tikrai nėra galimybės.

Lengviau skaičiuoti Paulinos iš-
 leis tus albumus. Jų šiuo metu yra ži-
no mi trys: rankų darbo nuotraukų al-
bumas „Kretynga” bei du spausdinti li-
tografiniai albumėliai – 1892 m. iš-
leistas septynių lapų „Polonga Bains de
mer” ir apie 1914 m. 18 puslapių „Po-
longa. Atelier de Pauline Mongird”. Pa-
vyko aptikti dar vieną litografuotą
reklaminį Palangos vaiz dų albumėlį
„ПОЛАНГЕНЪ. Курортъ на берегу
Балтiйскаго моря, около Прусской
границы. POŁĄGA. MIEJSCOWOŚĆ
KĄPIELOWA NAD BAŁTYKIEM” (Pa-
langa. Vandenvietė prie Baltijos) su
Paulinos nuotrau komis, tačiau fotog-
rafės pavardė neįrašyta.

– Kokia Tavo mėgstamiausia  Mongir-
daitės nuotrau ka ?

– Tikiu, kad kiekvienas fotogra fas
turi savo tobuliausią kadrą, tik galbūt
kiekvienas žiūrovas pasirenka skir-
tingai. Tobuliausia Mongirdaitės nuo-
trauka man yra knygos 72 puslapyje,
kur grafai Antanina ir Felik sas Tiš-
kevičiai nufotografuoti su kū dikiu Pa-
langos rūmų vestibiulyje. Ši nuotrau-
ka magiškai įtraukia žiū rovo žvilgsnį
ir nepaleidžia: iš dramatiš kos tamsos
išnyrantys išraiškingi veidai, laiptų ir
kūdikio patalėlių šviesumas sukuria
pusiausvyrą. Tai emociškai stipri ir
„pagaunanti” nuotrauka. 

– Kokiomis aplinkybėmis mirė Mon-
girdaitė? Ar apleido šį pasaulį dar dirbda-
ma?

– Paulina daugelį metų sirgo vė žiu
(greičiausiai plaučių). 1921 me tais Pa-
langoje savo fotoateljė įkūręs Ignas
Stropus jau nebesusidūrė su Pau  linos
konkurencija. Taip, Paulina tuo metu
intensyviai atnaujino atvi rukų leidy-
bą, bet tai buvo reprodu ka vimas iš
senų negatyvų. Vis dėlto net ir sirg-
dama, 1924 metų rugpjūtį ji pa darė pa-
skutinę nuotrauką – spektaklio „Ame-
rika pirtyje” 25-erių metų jubiliejaus
dalyvių ir aktorių portre tą. Tikriausiai
sutiko fotografuoti vien dėl to, kad
būtent ji 1899 metais fotografavo ak-
torius premjerai ir plakatui. Ši 25-me-
čio nuotrauka jau nebepaženklinta jo-
kiu fotogra fės spau du (galbūt jų jau ne-
beturėjo), o tik jos ranka įrašyta: „Pa-
langa. Fotog. P. Mongirdaitė. Vytauto g-
vė N14”.

Peržvelgus 1922 metų Palangos
gyventojų sąrašus padariau išvadą,
kad Pauliną iki mirties slaugė jos se-
sers duktė Eleonora Bucevičienė (taip
pat nepaprastai įdomi, bet dabar jau
pamiršta asmenybė – rašytoja). Pau-
lina mirė 1924 metų lapkričio 5 dieną
Palangoje nuo vėžio ligos. Pa laidota Pa-
langos kapinėse netoli kop lyčios.

– Ir niekas iš šeimos narių nenorėjo pra-
tęsti jos veiklos?

– Iš jos šeimos nieko nebeliko: tė-
vai, brolis ir sesuo jau buvo mirę, šei-
mos ir vaikų ji neturėjo. Viena jos
dukterėčia Pirmojo pasaulinio karo
pradžioje emigravo į Lenkiją ir Lietu-
 von niekada nebegrįžo, kita dukterė-
čia, palaidojusi Pauliną, išvyko į savo
vyro tėviškę Judrėnuose. Nebe buvo
kam perimti fotografijos verslo.

Pasakojimą apie antrąjį fotografą – Igną
Stropų – pratęsime antradienio  ,,Draugo” lai-
doje.

„Pasisėdėjimas po klevais” – Janinos Valickos įrašas nugarėlėje lenkų kalba.  Iš  k.: Bo-
leslovas Bucevičius, Zofija Mongird (Griškevičiūtė), Nora Valicka, Paulina Mongirdaitė, už
jos stovi Stanislovas Valickas, Zofija Valicka. Priekyje sėdi Janina Valicka. Matmenys 6,5
x 10 cm. P. Mongirdaitė (?). 1907.                                     Agnieškos Jakubčyk šeimos albumas
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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
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DAntŲ GYDYtOjAi

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
25 E washington, Ste1121, 

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

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

Sudoku Nr. 97
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.

    
    

   
   

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

ĮVAIRŪS

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu arba gali išleisti atostogų, ar pakeisti. 

Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 

Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Geros rekomendacijos ir gera
anglų kalba. Tel. 773-329-9918.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo tris ar
keturias  valandas per dieną.  Tel.  773-387-7232.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali pa-
keisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-600-2887 arba
773-387-7232.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu bet kurioje valstijoje. Lega-
lūs dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-280-3421

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-

venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai, vai-
ruoja, patirtis. Tel. 312-307-4619.

� Moteris, turinti daugiametę slaugos darbo pa-
tirtį, ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Patirtis, legalūs dokumentai. Tel. 954-
541-0201.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, gali-
mi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

� Sąžiningas, vairuojantis vyras ieško senelių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-307-5383.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pakeiti-
mų. Tel. 773-757-9666.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kartu
gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996



valstybėlei, kurią Lietuvos krepšinio
rinktinė vienija ne mažiau nei di-
 džiausios nacionalinės šventės.

Už visų savo karžygių stovėjo Jo-
 nas Kazlauskas. Treneris stovėjo vie-
 nas su savo mintimis. Kiek Rygoje ir
Lilyje jis paliko nervų ir sveikatos...
Kiek jo storą odą badė pergalėmis ne-
 pasotinamos tautos kritikos strėlės.
Bet J. Kazlauskas vėl grįžta kaip nu ga-
lėtojas. Joks treneris tris čempio na tus
iš eilės nenuvedė Lietuvos rinktinės į
geriausiųjų ketvertą.

Pasidžiaukime. Ir išmokime tai da-
ryti dažniau. Vienintelė Europos ko-
 manda, žaisianti septintose iš eilės
olimpinėse žaidynėse – tokiu pasieki-
 mu gali didžiuotis Lietuvos krepši-
 ninkai.

„Šiandien skaudu, bet po kiek lai-
 ko tai bus istoriniai kadrai. Turi me tai
vertinti. Mes tokie maži, o antri Eu-
ropoje. Šiai dienai esu nela bai paten-
kintas, bet žinau, kad ateityje bus ką
prisiminti. Ir visai kitaip galvosime”,
– šypseną išspaudė J. Ma čiulis.

Madrido „Real” atstovas žaidė
nuo sta biai. 34 taškus aštuntfinalyje su
gruzinais įmetęs puolėjas čempionate
rinko vidutiniškai 13,8 taško ir atko-
vojo 6,3 kamuolio. Jis buvo vienas tų,
kurie labiausiai prisidėjo prie vie-
nuoliktojo medalio Lietuvos krep ši-
 niui.

FIBA lentelėje lietuviai 
pakilo į trečią vietą

Iki šiol Lietuvos vyrų krepšinio
komanda Europos čempione yra tapusi
tris kartus – 1937, 1939 ir 2003 metais.
2007-aisiais lietuviai iškovojo bronzą,
o sidabrą laimėjo dusyk – 1995 bei
2013 metais.

Ispanijos vyrų krepšinio rinktinė
Senojo žemyno pirmenybėse dar
triumfavo 2009 ir 2011 metais, šešis kart
(1935, 1973, 1983, 1999, 2003 bei 2007) pel-
nė sidabrą, o trissyk (1991, 2001 bei
2013) tenkinosi bronzos apdo vanoji-
mais.

Čempionato šeimininkė Prancū zi-
 jos rinktinė be vargo 81:68 (16:16, 21:15,
21:12, 23:24) nugalėjo Serbijos krepši-
ninkus ir iškovojo bronzos me dalius.

Pusfinalyje serbus 67:64 įveikę
Lietuvos krepšininkai užsitikrino ne
tik Senojo žemyno pirmenybių meda-
 lius bei olimpinį kelialapį, bet ir tre čią
vietą FIBA geriausių komandų lente-

lėje. Po Europos čempionato lie tuviai
savo taškų kraitį papildė 10 taškų ir iš
šios pozicijos išstūmė argentiniečius.

Šis sąrašas sudaromas atsižvel-
giant į pastarųjų aštuonerių metų pa-
sirodymus kontinentiniuose bei pa-
saulio čempionatuose ir olimpinė se
žaidynėse. Dabar jame užtikrintai pir-
mauja JAV krepšininkai (1040 tšk.),
lenkiantys ispanus (705 tšk.), lie tuvius
(457 tšk.) bei argentiniečius (455 tšk.).

Pastarąjį kartą trečią vietą Lietu -
vos krepšinio rinktinė užėmė prieš 11
metų – 2004-aisiais.

Kelialapius į kitų metų Rio de Ja-
neiro olimpines žaidynes jau iško vojo
aštuonios šalys – JAV (pasaulio čem-
pionato nugalėtoja), Brazilija (šei mi-
ninkė), Australija, Nigerija, Venesue-
la, Argentina, Ispanija bei Lietuva. Dar
viena komanda, žaisian ti olimpiadoje,
paaiškės spalio pra džioje, pasibaigus
Azijos krepšinio čempionatui. Likę
trys kelialapiai bus išdalinti po papil-
domų atrankos turnyrų kitąmet.

Lietuva, Australija, JAV ir Kinija
– šios šalys delegavo vyrų krepšinio
rinktines į visas olimpines žaidynes
nuo 1992 metų. Tiesa, australų ir ki nų
pasiekimai kur kas menkesni: Aust-
ralijos krepšininkai per septynerias
olimpines  žaidynes neiškovojo nė vie-
no medalio, tuo  tarpu  kinai  nė kar-
to  neperžengė ketvirtfinalio barje-
ro.

MVP penketuke – abu Jonai

Į geriausiųjų penketą pateko du
lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Jonas
Mačiulis.

Mantas Kalnietis tapo visų laikų
šio turnyro rekordininku. Įžaidėjas at-
liko daugiausiai rezultatyvių perda-
vimų per vieną čempionatą. Iš viso M.
Kalnietis per 9 rungtynes atliko 70
rezultatyvių perdavimų (vid. po 7,8).
Daugiausiai jų lietuvis atliko rungty-
nėse su belgais (13), mažiausiai – su če-
kais (4).  

Vidutiniškai čempionate per rung-
tynes surinktų rezultatyvių perdavimų
rekordas priklauso Šarūnui Jasikevi-
čiui, kuris 2003 metais per 6 rungtynes
vidutiniškai atlikdavo po 8,2 rezulta-
tyvaus perdavimo.

Lietuvos ir Ispanijos mūšį Euro-
 pos čempionato finale stebėjo rekor-
dinis sirgalių skaičius. Į „Pierre Mau-
roy” stadioną pasižiūrėti lemia mos

Lietuva gali garsiai ir nuo šir džiai
padėkoti 12 krepšininkų už pa si ro dy-
mą Europos krepšinio čempio nate.
Niekas jiems sidabro medalių prieš
pir menybes nežadėjo, teko pasiim-
ti patiems. Ir tai padaryti pavyko.
Krep šininkai iškovojo sidabrą ir, svar-
biausia, kelialapį į olimpines žaidynes,
kuris mums prilygsta auksui.

Lietuvos rinktinė sukandusi
dantis yrėsi per kliūtis Euro-
pos čempionato grupės var-

žybose, bet tikėjimas, kantrybė ir ko-
mandos vienybė padėjo nutiesti ke-
lią į patį finalą. Į Lie tuvą dvylika
vyrų sugrįžo su si dabro medaliais ir
kelialapiu į Rio de Janeiro olimpines
žaidynes. Nepri klausomos Lietuvos
istorijoje mes svarbiausio sporti-
nio įvykio dar ne praleidome.

Finale stoję prieš Ispanijos ko man-
dą, lietuviai neturėjo jokių galimybių
laimėti – varžovai buvo galva aukštes-
ni visų rungtynių metu ir iš kovojo pel-
nytą pergalę. Kaip ir prieš dvejus me-
tus, Lietuvai atiteko sidab ras.

„Niekas nesisekė”, – taip rezultatu
63:80 pralaimėtas rungtynes pa komen-
tavo Lietuvos nacionalines ko mandos
vairininkas Jonas Kazlaus kas.

Lietuva – Ispanija 63:80 (8:19, 25:22,
10:19, 20:20). Lietuva: R. Seibu tis ir M.
Kalnietis po 13, J.  Valan čiū nas (9 atkv.
kam.) 10, M. Kuzminskas ir J. Mačiulis
po 8, A. Kavaliauskas 4, P. Jankūnas ir
A. Milaknis po 3, D. Gailius 1, L. Leka-
vičius, R. Javtokas ir D. Sabonis taškų
nepelnė.

Ispanijos rinktinę dar kartą šia me
čempionate ant pečių nešė 35-erių Pau
Gasol, kuris pelnė 25 taškus, atkovojo 12
kamuolių ir atliko keturis rezultatyvius
perdavimus. Jam atite ko ir čempiona-
to naudingiausio žai dėjo apdovanoji-
mas. Tai gali būti nuos tabi jo įspūdin-
gos karjeros vir šūnė.

Deja, bet finale Lietuvos rinkti-
 nėje tokio ryškaus vedlio neatsirado.
Antrajame kėlinyje komandą buvo
trumpam užkūręs Renaldas Seibutis,
kuris pelnė 13 taškų. Tiek pat surinko
ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs
Mantas Kalnietis, kuris po finalo ne su-
laikė apmaudo ašarų ir sėdėjo lyg žemę
pardavęs. Nudelbęs žvilgsnį ne žinia
kur. Jo guosti atėjo vienas, kitas žai-
dėjas, galiausiai – Jonas Kazlaus kas.
„Ačiū, treneri”, – atsakė jis rinktinės
generolui.

Ne tokio finalo tikėjosi krepši nin-
 kai ir sirgaliai. Liūdna ne dėl pra laimė-
jimo, bet dėl to, kaip buvo pra laimėta.
Ir kaltinti vyrų nereikia. Tie siog širdyje
žaizdelę paliko tas tikėjimas, kad galė-
jome tikrai geriau. Nes iš tiesų galėjo-
me.

Bet širdis vėl džiaugėsi išvydus
tuos dvylika ant podiumo besiruo šian-
 čių lipti vyrų. Jie buvo susika binę.
Jau ir šypseną išspaudė. Visai kaip
1992-aisiais, kai Sabonis, Mar čiu lionis
ir kiti lipo ant pakylos su istoriniais
„Grateful Dead” marški nėliais, taip ir
dabar sidabriniai ka riai kartu žengė tą
džiaugsmingą žings nį.

Liūdesys bent akimirkai išgaravo
iš žaidėjų veidų. Atėjo suvokimas –
Lietuvai atnešėme šventę. Tai mažai
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Kelialapis į olimpines žaidynes prilygsta auksui
Senojo žemyno pirmenybių ko vos su-
sirinko 27 tūkst. 372 žiūrovai. 

Lietuva audringai sutiko
sidabrinę krepšinio rinktinę

Sidabrinė Lietuvos krepšinio rink-
tinė rugsėjo 21 d. sugrįžo į Lietu vą. Pir-
madienio pavakarę lėktuvas su Jono
Kazlausko vadovaujama rink tine nu-
sileido Vilniaus oro uoste.

„Noriu padėkoti už stebuklą. Jūs
įrodėte, kad esate vieni stipriausių
žemyne. Ačiū jums, kad leidote mums
didžiuotis savo valstybe. Gero parako
ruošiantis olimpinėms žaidynėms”, –
vicečempionus sveikino premjeras Al-
girdas Butkevičius. Mi nistras pirmi-
ninkas rinktinės kapitonui R. Javtokui
įteikė 69 480 eurų piniginės premijos
čekį. Dar didesnę premiją – 100 tūkst.
eurų – rinktinei padovanojo vienas

LKF rėmėjų Kau no meras, įmonių
grupės „Vičiūnai” vienas savininkų
Visvaldas Matijo šaitis.

„Labai ačiū už palaikymą, kurį
jautėme nuo pat pirmųjų rungtynių,
visą pasirengimo ciklą. Žaidžiame

dėl Lietuvos ir dėl jūsų”, – į minią krei-
pėsi Lietuvos rinktinės dirigentas J.
Kazlauskas.

Prezidentė apdovanojo
krepšininkus

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
rugsėjo 22 d. apdovanojo sidabro me da-
lius Europos krepšinio čempionate
laimėjusius Lietuvos krepšininkus.
Valstybės apdovanojimai jiems skirti
už Lietuvos vardo garsinimą ir nuo pel-
nus sportui, parodytą valią ir ryž tą, nu-
rodyta Prezidentės dekrete.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Komandoro didžiuoju kryžiumi buvo
apdovanotas žaidėjas Paulius Jankū-
 nas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Riterio kryžiumi –
komandos vadovas Mindaugas Špo-
 kas.

Žaidėjams Deividui Gailiui, An ta-
 nui Kavaliauskui, Lukui Lekavi čiui,
Artūrui Milakniui, Domantui Sabo-
niui, Jonui Valančiūnui skirti ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Ri terio kry-
žiai. Masažuotojai Paulius Jacikas ir
Petras Mikučionis apdova noti ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” medaliu.

Kitiems komandos nariams vals-
tybės apdovanojimai neskirti, nes jie
ordinus ir medalius yra gavę anks čiau.
Pagal įstatymą, kitu Lietuvos valstybės
ordinu arba tuo pačiu, bet aukštesnio
laipsnio ordinu asmenys gali būti ap-
dovanojami ne anksčiau kaip po trejų
metų nuo paskutinio apdovanojimo.
Prezidentės teigimu, krepšinio rink-
tinė padovanojo neįtikėtiną pergalę ir
parodė, kad Lietuva laimi, kai dirba iš-
vien. Padėdami vieni kitiems, būdami
vieningi ir atkaklūs krepši ninkai iš-
kovojo Europos vicečempio nų titulą.
Jų pavyzdys įkvepia visą Lietuvą su-
telkti jėgas ir nugalėti.

Pagerbdama 2015 m. Europos krep-
 šinio vicečempionus, Prezidentė įtei-
kė padėkas ir atminimo dovanas vi-
siems krepšininkams, treneriams ir
rinktinės nariams, kurių dėka Lietu-
vos vardas dar kartą įrašytas į krep-
šinio istoriją.

Krepšininkai Prezidentei įteikė
krepšinio kamuolį su visų rinktinės
narių parašais ir sirgalio šaliką. Šalies
vadovė palinkėjo krepšinin kams
sėkmingo klubinio sezono ir puikios
olimpiados.

Antri Europoje – tai didžiulis mažos tautos laimėjimas! Nepriklausomos Lietuvos istorijoje
mes dar nepraleidome nė vienerių olimpinių žaidynių. 
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

www.draugas.org/kalendorius.html

A † A
ARVYDAS
ANTANAS
KUDIRKA

2015 m. rugsėjo 13 d. sugrįžo Namo
amžinam poilsiui.

Gyveno La Crescenta, Kalifornijoje,
anksčiau San Jose, Ka lifornijoje, Či-
kagoje ir Waterbury, Conn.

Gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 66 metus.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Andrius su žmona Julyte,

sūnus Paulius su žmona Viktorija, sūnus Romas su žmona Juste,
duktė Audra; anūkai Kaija, Laila, Ilona, Lukas ir Aleksas; sesuo
Nijolė su vyru Max Gottesman.

Arvydas buvo mechanikos inžinerijos daktaras. Daug metų dir-
bo JPL laboratorijoje ir Lockheed bendrovėje Los Angeles, Kali-
fornijoje.

Buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale, Kalifornijoje.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už jį pasimelsti.

Nuliūdę žmona su visa šeima

A † A
TERESĖ URBONIENĖ

OMIGLEVIČIŪTĖ
Mirė 2015 m. rugsėjo 23 d., sulaukusi 92 metų.
Gyveno Valparaiso, IN.
Gimė Kybartuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo išgyveno 72 metus,

sesuo Anelė su šeima Amerikoje ir giminės Lietuvoje.
A. a. Teresė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdęs vyras

A † A
DALIAI ŠLENIENEI

mirus, jos vyrui LIUDUI ir jų artimiesiems reiškia -
me nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
DALIAI ŠLENIENEI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui LIU -
DUI, JAV LB Lemonto apylinkės Revizijos komisijos
pirmininkui bei visiems artimiesiems ir kartu liū -
dime.

JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba ir nariai

A † A
DALIA E. ŠLENIENĖ 

LUKOŠIŪNAITĖ
Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d. Lemont, IL.
Gimė 1935 m. vasario 8  d. Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: vyras Liudas, sūnėnai ir dukterėčios.
A. a. Dalia 27 metus buvo Lietuvos dailės muziejaus direk-

tore, priklausė Lietuvos  jūrų skautams.
Vietoje  gėlių šeima  prašo aukoti Lietuvos dailės  muziejui

ar ba vaikų globos būreliui ,,Saulutė”.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, rugsėjo 25 d. nuo 3 val.

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

Laidotuvės  vyks šeštadienį, rugsėjo 26 d.  9:30 val. r. iš Petkus
Lemont laidojimo namų velionė buvo atlydėta į Pal. Jurgio
Matu lai čio misiją, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. Dalia palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Giliai liūdinti šeima

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

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

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

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius rugsėjo 30 d., trečiadienį,1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite pagal slaptųjų KGB archy-
vų medžiagą paruoštą dokumentinį filmą „Že-
maitis pas Beriją” – apie Lietuvos partizanų
vado gen. Jono Žemaičio-Vytauto akistatą su
NKVD vadovu Berija tardymo metu.

� Spalio 4 d., sekmadienį, Willowbrook po-
kylių salėje (8900 Archer Ave., Willow

Springs, IL 60480) vyks ,,Draugo” metiniai
pietūs ir koncertas. Programoje dalyvaus gru-
pė ,,Kaukas” (Rimas ir Jūratė Grabliauskai)
ir pop choras ,,Svajonė” (vad. Alina Šimku-
vienė). Garbės svečias – užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius. Pradžia – 12 val.
p. p. Pietūs – 1 val. p. p. Bilietus (75 dol.
asmeniui) galima įsigyti ,,Draugo” ad minist-
racijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. Tel. informacijai 773-585-9500.  

www.draugas.org/kalendorius.html

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Algirdas ir Raminta Marchertai $75 a. a. Ramojaus Vaičio atminimui; Al -
do na Rekašienė $200. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”),
414 Freehauf  St., Lemont, IL, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net

Lietuvos Respublikos genera-
liniame konsulate New Yorke
rugsėjo 30 d., trečiadienį, 7 val.
v. vyks susitikimas su Beata
Nicholson ir jos naujos knygos
,,Taste Lithuania” pristatymas.
Kviečiame dalyvauti! Regist-
ruotis prašome kons.niujor-
kas@urm.lt

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje II kurso kariūnams buvo įteiktos Lie-
tuvių Fondo skirtos stipendijos. Šiais metais Lietuvių Fondo Ado mo Kantauto vardi-
nes stipendijas ga vo kariūnai Edvinas Norkus ir Linas Voroneckis. Lietuvių Fondo Ma-

sio kai tės-Bartninkaitienės vardinė sti pendija skirta kariūnui Emiliui Anti povui, o Broniaus Ma-
sioko vardinė stipendija – kariūnui Otonui Verikui. Stipendijas įteikė Lietuvos karo aka demijos
viršininkas plk. Raimundas Matulis.

Lietuvių Fondas nuoširdžiai pa sveikino stipendininkus ir palinkėjo jiems ir toliau siekti
savo užsibrėžtų tikslų.

Lietuvių Fondas Lietuvos karo akademijos kariūnus remia nuo 2001 metų, kai buvo įsteig-
ti vardiniai stipendijų fondai kariūnų studijoms paremti. Didelis vaidmuo Akademi joje ski-
riamas vadovo ugdymui, ugdomas ne tik fizinis, bet ir psichologinis pasirengimas. Kariūnų
batalionas dalyvauja įvairiausiuose renginiuose, akcijose, pvz., lankosi mokyklose, kuriose mo-
kosi vaikai su negalia, dalyvauja donorystės akcijose, veda ekskursijas moksleiviams, dalyvauja
„Alma matter musicalis” renginiuose.

Lietuvos karo akademija dėkoja Lietuvių Fondui ir JAV Lietuvių Bendruomenei, kurie sie-
kia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą, prisideda prie Akademi jos kariū-
nų, kaip būsimų kariuome nės vadų vadovų, ugdymo.                                                               LF info

Karo akademijos kariūnams
– Lietuvių Fondo stipendijos

Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Raimundas Matulis įteikia LF stipendiją Linui
Voro neckiui. Kęstučio Dijoko nuotr.

Kitą savaitę ,,Drauge” –
apie popiežiaus apsilankymą New Yorke ir Philadelphijoje, Washingtono vaikų, pada-
riusių ,,asmenukes” su Pranciškumi, įspūdžiai, o taip pat pasakojimas apie Kubą iš pir-
mųjų lūpų: pokalbis su dr. Aldona Lingertaitiene.

Grupelė amerikiečių su kardinolu Sean O’Malley kubietišku taxi važiuoja vakarieniauti.
Dr. A. Lingertaitienė – trečia iš kairės. Greg Tracy nuotr.

Tarp  pasitinkančių popiežių Pranciškų JFK oro uoste – New Yorko lietuvių atstovė Jūratė
Žukauskienė. WABC-TV nuotr.


