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ĮJAV atvyko svečiai iš Lietuvos –
Vilniaus apskrities priešgaisri-
nės gel bėjimo valdybos ugnia-

gesių ko manda, kuri spalio 19–24 die-
nomis, Ala bamos valstijos Montgo-
mery mies te kartu su kitais stip-

riausiais planetos kolegomis, var-
žysis pasau lio ugniagesių varžybo-
se. Lietuvai šia me čempionate bus
atstovaujama pirmą kartą.

Rugpjūčio pradžioje Len ki joje
lietuvių komandos ugniagesys gel-

bėtojas Laurynas Urbonavičius tapo
stipriausiu Europos ugniagesiu ir
gavo galimybę kartu su vilniečių ko-
manda dalyvauti pasaulio ugniage-
sių varžybose JAV.

– 2 psl.

Pasaulio ugniagesių čempionate

Tarptautinėje parodoje Falls Church, VA, Washingtono ži-
dinio skautės Elvyra Vodopalienė,  Ona Adomaitienė ir
Ada Vodopalaitė.

RITONĖ RUDAITIENĖ

Ruošiantis švęsti Lietuvos skautijos šimtmetį (2018
m.) ir prisime nant 70 metų, kai skautybė,  Lietuvo-
 je nutraukta žiaurios sovietų okupa cijos, atgimė 1945

m. pabėgėlių sto vyklose Vakarų Vokietijoje, v.s. Alė Na-
mikienė išleido plačios apimties 100 puslapių leidinį „Per
skautybę – lietuvybei”. Tai kruopščiai paruoštas ir gau-
siomis spalvotomis nuotrauko mis iliustruotas leidinys, ku-
riam me džia ga surinkta iš autorės asmeninio archyvo bei
ilgą laiką jos redaguoto „Skautų aido” žurnalo.

Spalvingame leidinyje pagarbiai prisimenami skautų va-
dovai, kurie rūpestingai puoselėdami lietuvišką skautybę
svečiose šalyse „dirbo lituanistinėse mokyklose, ruošė va-

varžysis ir Europos čempionas

„Per skautybę – lietuvybei”

Vilniaus apskrities priešgaisri nės gelbėjimo valdybos 6-oji komanda iškilmingai sutiko iš  Europos čempionato sugrįžusius „bron-
zinius” savo narius. Stipriausias Europos ugnia gesys Laurynas Urbonavičius – vidu ryje. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuotr.

dovė lius, rengė parodas, priklausė įvai rioms
organizacijoms”. Šis leidi nys skiriamas skau-
tėms ir skautams „kurie suvėrę šiaudinukus,
prie lie tuviško Kūčių stalo sukvietė mūsų vi suo-
menę, Velykėm, kurios margino margučius ir tą
meną rodė kita tau čiams, parodų rengėjoms ir au-
dė joms, kurios tautiniu drabužiu apren gė mūsų
jaunimą. Visa tai, kad Lietu vos vardas būtų gy-
vas.” – 7 psl.

Žvilgsnis į v.s. Alės Namikienės  leidinį 

Aldona Veselkienė

Draugystės jubiliejus – 4 psl.

A. Kezio šviesiam 
atminimui – 3 psl. 



Evangelistas Lukas pasakoja an gelo at-
neštą žinią Marijai apie Dievo Sūnaus
įsikūnijimą. Apsireiškęs Ma ri jai an-

gelas paskelbia Dievo planą, kad ji pradės ir
pagimdys Aukščiau siojo Sūnų, kurio vieš-
patavimui ne bus galo (Lk 1, 26–38). Marija
nesu pran ta, kaip tai įvyks, ir dėl to yra su-
mišusi, bet angelo nuraminta išta ria „taip”.
Ji jau čiasi esanti Viešpa ties tarnaitė ir yra
pasiryžusi padaryti visa, ko Dievas iš jos pa-
norės. Ma rija ne viską suprato, kaip tai įvyks,
bet nė kiek nesuabejojo priimti Dievo spren-
dimą.

Mums gyvenime taip pat ne visada aišku, kodėl
Dievas veda mus vienokiais ar kitokiais keliais. Kar-
 tais jaučiamės sutrikę ir mums atrodo, kad Dievas
beveik mus pamiršo. Labai svarbu, kad niekada Die-
vui nieko neatsakytume. 

Apreiškimo metu Marija iš angelo sužino, jog jos
giminaitė Elzbieta senatvėje pradėjo vaikelį ir jau šeš-
tas mėnuo yra nėščia. Ši žinia turėjo pa drąsinti Ma-
riją, kad Dievui nėra negalimų dalykų ir vienas iš jų
bus Šventosios Dvasios veikimu pradėtas jos Sūne-
lis.

Evangelistas Lukas toliau pasa koja, kaip Mari-
ja iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą, kuriame gy-
veno Elz bieta. Evangelistas pažymi tik vieną detalę:
„Marija skubiai iškeliavo.” Kodėl Marija skubėjo?
Evangelijoje niekur kitur nerasime priminimo apie
Marijos skubėjimą. Galbūt Mari jos tėvai, pastebėję
savo dukrelės nėštumą, patarė jai kurį laiką pagy-
venti pas tolimą giminaitę. Turėkime min tyje, kad
anuomet nesusituokusi ir kūdikio besilaukianti
mergina žmo nių akyse buvo laikoma nusikaltėle. Pa-
slaptis, sutrikimas. Gal Mariją vertė skubėti noras
padėti kūdikio be silaukiančiai giminaitei? Veikiau -
siai skubėjimo priežastis buvo džiaugs mas, kai Ma-
rija pasijuto esanti nėščia ir tuo džiaugsmu norėjo
pasidalyti su ta, kuri taip pat buvo paty rusi išskir-
tinę Dievo malonę. Apie šį džiaugsmą liudija apsi-
lankymo metu Marijos pasakyti žodžiai: „Mano sie-

la šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu,
savo Gelbėtoju, nes jis pa žvelgė į nuolankią savo tar-
naitę. Štai nuo dabar palaiminta mane va dins visos
kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir
šventas yra jo vardas!” (Lk 1, 47–49).

Elzbieta ne mažiau laiminga. Iš vydusi Mariją ji
balsiai sušunka: „Tu labiausiai palaiminta iš visų mo-
terų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta
garbė, kad mano Vieš pa ties motina aplanko mane!?
Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano
ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose”
(Lk 1, 42–44). Džiaugiasi Marija, džiaugiasi Elzbie ta
ir net kūdikis, būsimasis Jėzaus kelio tiesėjas, taip
pat džiaugiasi. Šventojo Rašto tyrinėtojai vieningai
sutaria, kad kūdikio džiaugsmo prie žastis buvo su-
sitikimas su Dievo Sū numi ir šio susitikimo metu pa-
tirta Dievo malonė.

Marijos apsilankymo pas Elzbie tą istorija aiškiai
kalba apie tai, kad žmogus, sutikdamas Dievą ir pa-
tirdamas jo malonę, visuomet išgyvena didelį
džiaugsmą. Tikintis į Dievą žmogus negali būti nu-
siminęs. Niū rus gali būti tik demonas, savo pui kybe
ir pasipriešinimu Dievui tarp savęs ir Dievo atve-
riantis bedugnę. Jis atsidūrė toli nuo Dievo ir jame
ne gali būti nė kruopelytės džiaugsmo. Panaši ne-
peržengiama bedugnė atsi veria, jei žmogus miršta ne-
apgailėjęs sunkių savo nuodėmių. Dėl to meldžiamės:
„Nuo netikėtos mirties gelbėk mus, Viešpatie!” Lai-
minga mirtis yra tuomet, kai žmogus puola į gai-
lestingojo Dievo rankas. 

Yra daug atvejų, kai mes, tikintieji, iš-
gyvename Dievo artumą. Pri imdami Sutai-
kinimo sakramentą, iš gyvename Dievo ar-
tumą ir pradžiun game: Dievas man viską at-
leido!

Dalyvaudami nekruvinoje Kris taus au-
koje, Mišiose, kai pats Vieš pats nužengia ir
apsigyvena duonos ir vyno pavidalais, mes
dar labiau iš gyvename Dievo artumą ir
mūsų šir dys prisipildo džiaugsmo. Ypač
Dievo artumą išgyvename priimdami Eu-
 charistiją. Tuomet mūsų širdys turi prisi-

pildyti panašaus džiaugsmo, kurio sklidina buvo ir
Marijos, sku bančios Judėjos kalnynu pas giminaitę
Elzbietą, širdis.

Apsilankydami Šiluvoje, mes taip pat išgyve-
name džiaugsmą, nes prisiliečiame prie vietos, pa-
žymėtos Ma rijos žingsniais ir paraginimu gar binti
jos Sūnų.

Mes tikime Jėzaus prisikėlimu, kuris yra mūsų
prisikėlimo bei amžinojo gyvenimo laidas, todėl
džiaugsmas niekuomet neturi mūsų apleisti. Mes
savo viltis sudedame ne į kokį nors žmogų, bet į už
mus mirusį ir prisikėlusį Jėzų Kristų. Dėl to mes visi
– dvasininkai, vienuoliai ir pa sauliečiai – turime
spinduliuoti džiaugsmu. Mūsų džiugūs veidai yra ge-
 riausi Evangelijos skelbėjai ir liudytojai.

Klauskime savęs, ar mūsų gy ve nime pakanka-
mai yra tikro džiaugsmo? Jei jo stokojame, tuomet
ko dėl? Kasdieniai sunkumai negali su naikinti
džiaugsmo, nes ir Marijos gy venime juk buvo daug
sunkumų ir net kančios. Liūdesys tikinčiojo gy veni-
me gali atsirasti dėl dviejų prie žasčių: dėl silpno ti-
kėjimo, kai neišgyvename Dievo artumo, ir dėl nuo-
 dė mės, kai lengvapėdiškai iškryps ta me iš Dievo ke-
lio. 

Dievo Motina Marija, išmokyk mus išgyventi
Dievo artumą panašiai, kaip tu išgyvenai jį, savo
įsčiose nešiodama pasaulio Gelbėtoją. Išmo kyk mus
spinduliuoti džiaugsmu ir šlovinti Dievą už patirtą
jo gerumą.
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Tarptautiniame Eu-
ropos ugniagesių čempio-
nate, kuris šiemet vyko
Lenkijoje Šcesino mieste
mūsų šalies ugniagesiams
sekėsi puikiai: Laury as
Urbonavičius tapo čem-
pionu, o Lietuvos ugnia-
gesių komanda, kurią su-
darė Andrius Ašmontas,
Jurgis Rumiancevas, Min-
daugas Valaitis ir Modes-
tas Mikolaitis, laimėjo
bronzos medalius.

„Jėgos, ištvermės ir
greičio” var žybose (lipi-
mo į bokštą, svorio stū-
mimo kūju, slalomo ir
vandens tiekimo bei nu-
kentėjusiojo pernešimo)
rungtyse dalyvavo apie
240 dalyvių ir 103 koman-
dos iš 11 Europos šalių, be
to, svečių teisėmis daly-
vavo ir ugniagesiai iš JAV.

,,Draugo” info

Pasaulio ugniagesių čempionatas

L. Urbonavičius, Europos čempionate laimėjęs aukso me-
dalį, gavo kvietimą dalyvauti Pasaulio ugniagesių čem-
pionate JAV, Alabamos valstijoje.

Dievo artumo
džiaugsmas
ARKIVYSK. EMERITAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

,,Open House Chicago” –
Čikagos architektūrinių paminklų atvirų durų dienos

Šį rudenį Čikagoje architektūros entu-
ziastams tikra šventė.  Vyksta Čikagos ar-
chitektūros bienalė, o šį savaitgalį, spa-

lio 17–18 d. – tradicinės atvirų durų dienos,
,,Open House Chicago”, kurių metu Čikagos
architektūros draugija (Chicago Architectu-
re Foundation) siūlo nemokamai apžiūrėti (iš
vidaus!) daugiau kaip 200 žymių Čikagos ar-
chitektūros paminklų.  Tarp jų – garsusis ar-
chitekto Frank Lloyd Wright suprojektuotas
,,Robie House’’ Hyde Parke, Prahos operos rū-
mus atkartojantis ,,Thalia Hall’’ teatras Pilsen
rajone, daugybė bažnyčių ir šventovių, dau-
giabučių namų, dangoraižių ir kitokių pastatų.
Lietuviams galbūt įdomu sugrįžti į Švento Kry-
žiaus bažnyčią, 1740 W. 46th St., kuri bus ati-
daryta apžiūrėjimui spalio 17 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Bridgeporte gali
būti įdomu pamatyti senųjų skerdyklų teritorijoje įsikūrusią bendrovę ,,Stockyards Brick’’
(4150 S. Packers), kuri kaupia nugriautų pastatų architektūrines detales, kad jas būtų
galima vėl panaudoti. Pastatas, kuriame seniau buvo ,,Swift” bendrovės fabrikas, da-
bar virsta architektūrinių senienų parodos sale.  ,,Open House Chicago” apima dau-
gelį Čikagos miesto rajonų. Architektūrinių paminklų sąrašą ir lankymo laiką galima
rasti tinklalapyje: www.openhousechicago.org. 

,,Draugo” info   
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Spalio 16 d. 11 val. r. Šv.
Jonų bažnyčioje Vilniuje
buvo aukojamos šv. Mi-
šios, skirtos žymaus išeivi-
jos fotomenininko Algi-
manto Kezio šviesiam at-
minimui. Jas atnašavo bu-
vęs čikagietis t. Antanas
Saulaitis, SJ ir buvęs klyv-
lendietis t. Gediminas Ki-
jauskas, SJ. Tą pačią dieną
menininkas palydėtas į pa-
skutinę kelionę – Meninin-
kų kalnelį Antakalnio ka-
pinėse.

T. A. Saulaičio, SJ
atsisveikinimo
žodis:

Laidotuvėse dalyvauja ir Mišias koncelebruo-
ja bendraamžis t. Gediminas Kijauskas, kelis
dešimtmečius kartu dirbęs Jėzaus Draugijo-

je (jėzuituose) su Algimantu, taip pat Algimanto kla-
siokas iš Kybartų, sėdėjęs tame pačiame suole. Mi-
šias iš tolo koncelebruoja kun. Kęstutis Žemaitis Cle-
velande, buvęs jėzuitų naujokyne kartu su Algi-
mantu, kaip ir amerikietis jėzuitas t. Leo Klein, taip
pat Ohio valstijoje, naujokyne padėjęs Algimantui
mokytis anglų kalbos prieš 65 m.

Mūsų popiežius Pranciškus savo pavyzdžiu ir žo-
džiu moko suderinti savo gyvenimą su Evangelija –
arba kad krikščionys yra gyvoji Evangelija – Gero-
ji Naujiena savo vertybėmis, tiksliau – gyvenimo
būdu. Pasižymėjau Algimanto tris bruožus, kuriais
jis gyveno skleisdamas tai, ką Jėzus Kristus žodžiu
ir pavyzdžiu moko. Tai kūrybingumas, linksmumas
ir maloningumas.

Mes visi esame Dievo kūrybos dalyviai. Aišku,
tėvai gimdydami ir augindami vaikus, bet ir visi el-
gesiu bei tarnyba globodami gamtą, kūriniją, žemės
išteklius, vystydami Dievo duotas ir mūsų pačių puo-
selėtas dovanas, gabumus. Algimantas, kaip čia
matome iš gausių fotografijos knygų, pasižymi nuo-
stabiais meno kūriniais, taip pat filmais. Jis kūrė
bendradarbių ratus lietuviškoje leidyboje, meno
rateliuose parodomis, skatindamas kitų kūrybą ir ją
išstatydamas galerijose, rinkdamas lietuvių daili-
ninkų duomenis, jų darbų nuotraukų archyvą. Su-
galvojo įvairiausius užsiėmimus, projektus, kūry-
bingas keblioms padėtims išeitis, sėkmingus lėšų tel-
kimo būdus. Kūrė ir būrė bendruomenėles, kūry-
bingai bendravo bei bendradarbiavo su kitais.

Paskutinį kartą lankydamas Algimantą globos
namuose taip džiaugiausi, kad Algimantas liko

linksmu, džiaugsmingu. Nes kartais vyresnio am-
žiaus vyrai būna kartūs, erzlūs. Jam jau vaidenosi,
tačiau ištisai linksmas, su šypsena, skoningu juo-
keliu, judesiu ar žodžiu. Taip pat linksmai skautų sto-
vyklose grodavo akordeonu, dalyvavo pasirody-
muose ten ir mieste, surasdavo linksmai tinkamą pa-
drąsinantį ar nuraminantį žodį kitiems. Lygiai taip
pat linksmai sutikdavo pažįstamus, bičiulius, nau-
jus žmones, lyg būtų seniai pažinojęs. Mūsų pirma-
sis skaitinys (iš Raudų knygos) kalba apie žmogaus
vargus, tačiau į džiaugsmingą viltį vedantį pasiti-
kėjimą Viešpačiu. Mes paprastai Jėzų Kristų įsi-
vaizduojame labai rimtą, bet įsigilinę matytume, kiek
jo žodžiuose juokelių, linksmų išsireiškimų, malo-
ningas žvilgsnis į kiekvieną.

Vienas ryškiausių Algimanto veiksmų buvo
priimti ir priglausti 1989–1990 ir vėliau į JAV at-
vykstančius lietuvius. Savo namuose priėmė šiltai,
dosniai ir rūpestingai. Mokėjo maloniai bendrauti
ir elgtis su tautiečiais, išaugusiais tuometinėje kul-
tūroje, aplinkoje. Kiekvienas čia jausdavosi kaip na-
mie. Kai dar kiti čikagiečiai nedrąsiai žvelgė į (ne-
mandagiai pasakius) trečiabangius, Algimantas
pirmas sugebėjo pritraukti meno, kultūros rengi-
niams, parodoms, filmams, vaišėms, literatūros va-
karams tame namelyje su veranda ir kiemu. Malo-
niai ir dosniai dalijosi ir duona, savo leidiniais, pa-
čiu savimi su naujon šalin, kultūron atvykusiais, dar
neturinčiais savo namų, čionykščių draugų ir ryšių.
Apaštalas Paulius ką tik mums kalbėjo apie ben-
drystę Dievo šeimynoje, o Evangelijoje Jėzus kvie-
čia artintis prie Tėvo, kurio namai skiriami, pašvęsti
visiems.

Į tuos namus mes Algimantą ir išlydime.

Išvakarėse, ketvirtadienį, LR užsienio reikalų ministerijoje buvo pristatyta Algimanto Ke-
zio fotografijos darbų paroda. Ja pagerbtas Lietuvoje ir už Atlanto žinomo menotyrininko,
rašytojo, teologo, filosofo ir fotografo A. Kezio, mirusio šių metų vasario 23 dieną Čika-
goje, atminimas. Parodą atidarė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir A. Kezio
sesuo Danutė Kezytė Volosenko. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Algimanto Kezio šviesiam atminimui

Su broliu atsisveikina A. Kezio sesuo Danutė Kezytė Volo-
senko. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Omahos Susigiminiavusių miestų asociacija 
švenčia 50 metų jubiliejų

DR. GEDIMINAS MURAUSKAS

Omahos miestas bei Omahos Su sigiminiavusių miestų
asociacija (Omaha Sister Cities Association – OSCA), visus
2015 metus švenčia 50-ies metų tarptautinę partnerystę
ir draugystę su šešiais pasaulio miestais, su kuriais per šį
laiką susigimi niavo Omaha. Omahos Susigiminia vu sių
miestų asociacija gimė 1965 metais, užmezgusi ryšį su pir-
muoju – Shizuoka miestu Japonijoje.  Nuo to lai ko Omaha
susigiminiavo su Braunschweig Vokietijoje (1992), Šiau-
 liais Lietuvoje (1996), Naas Airijoje (2002 metais), Xalapa
Mek sikoje (2005) ir Yantai Kinijoje (2011). Į jubiliejinę
šventę, kuri tęsėsi nuo rugsėjo 16-osios iki 23-iosios, at-
vyko delegacijos iš visų šešių Omahos su sigiminiavusių
miestų, – kai kurios didesnės, kai kurios mažesnės. Atvy -
ko švęsti 50-ies metų tarptautinę part nerystę, draugystę
ir bendradarbiavimą.

Pati didžiausia delegacija, kurioje buvo 100
narių, įskaičiuojant Shi zuoka miesto merą,
Japonijos ge ne ralinį konsulą Čikagoje ir Shi-

zuoka filharmonijos orkestro muzikantus, atvyko
iš Japonijos. O antroji pagal dydį delegacija atvyko
iš Šiaulių, joje buvo 34 nariai.

Gausią Šiaulių delegaciją sudarė dvi grupės.
Pirmojoje grupėje buvo atstovai iš Šiaulių miesto
savivaldybės, o antrojoje – Šiaulių universiteto
liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Saulė” at-
likėjai. Šiaulių miesto delegacijoje, vadovaujamoje
mero Artūro Visocko, atvykusio su žmona Edita,
buvo keletas ypatingų mūsų draugų: miesto tary-
bos narys, buvęs Šiaulių meras dr. Alfredas Lan-
kaus kas, Omahos / Šiaulių partnerystės su tarties
signataras 1996 metais; miesto tarybos narys Jonas
Bartkus, buvęs Šiaulių miesto Informatikos sky-
riaus vadovas, pirmą kartą į Omaha atvykęs 1996
metais dalyvauti USAID (United States Agency for
International Development) remiamo mokymo
programoje, kurią rengė Omahos miesto admi-
nistracija kartu su Nebraskos universiteto Viešojo
administravimo mokykla; mero pa vaduotojas Sta-
sys Tumėnas, pirmą kart į Omahą atvykęs 1997 me-
tais, dar būdamas Šiaulių universiteto Pe dagogikos
fakulteto dėstytojas; Aud ro nė Jaugelavičienė,
mūsų seniausia partnerė ir draugė, dirbanti Šiau-
lių miesto Tarptautinių santykių skyriuje.

Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ir šo-
kio ansambliui „Saulė” apsilankymas susigimi-
niavusiame mieste Omahoje buvo šeštasis (pirmą
kartą – 1997 m.). Nors daugelis „Sau lės” ansamblio
narių veidų keitėsi, bet jame iki šiol dalyvauja bent
keli ilga mečiai mūsų draugai: Darius Dak nys
(meno vadovas), Eugenijus Andrulis (vokalistų va-
dovas), Adelė Gružienė (choreografijos vadovė) ir

Zenonas Ripinskis (an-
samblio vadybininkas).

Bendradarbiaujant
su Nebraskos universi-
tetu Omahoje (University
of  Nebraska Omaha –
UNO), OSCA „Omaha
Friends of  Šiauliai” ko-
mitetas Šiaulių delegaci-
jos nariams su ren gė in-
tensyvią penkių dienų su-
sitikimų ir veiklos prog-
ramą. Paskuti nes dvi
viešnagės dienas Šiaulių
delegacijos programoje
dalyvavo ir Mari jus Gu-
dynas, Lietuvos Respubli-
kos generalinis konsulas
Čikagoje. 

Šiaulių merijos dele-
gacijai įsi min tiniausi su-
sitikimai buvo merijoje
su Omahos miesto mere
Jean Sto thert ir su Oma-
hos Prekybos rūmų (Greater Omaha Chamber of
Com mer ce) tarptautinio verslo vadovų komanda.
Susitikimas Omahos merijoje truko beveik dvigubai

ilgiau ne gu planuota, nes merai Jean Stothert ir Ar-
tūras Visockas artimai susi drau gavo ir vaisingai
diskutavo. Dis ku sijose su Omahos Prekybos rūmų

Šiaulių miesto merijos bei Šiaulių universiteto „Saulės” ansamblio nariai lankėsi Omahos „Lauritzen Gardens” botani-
kos sode, prie skulptoriaus Aurimo Šimkaus kūrybinio darbo – „Eglė – žalčių karalienė”.            G. Murausko nuotraukos

Šiaulių miesto merijos delegacija Omahos „Lauritzen Gardens” botanikos sode, prie skulp-
toriaus Aurimo Šimkaus kūrybinio darbo – „Eglė – žalčių karalienė” (iš k.): Jonas Bartkus,
Audronė Jaugelavičienė, meras Artūras Visockas, dr. Gediminas Murauskas ir Šiaulių mero
pavaduotojas dr. Stasys Tumėnas

Po atidarymo iškilmių Šiaulių miesto merijos delegacija kartu su Lietuvos Respublikos ge-
neraliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu prie naujojo sienos paveikslo, kuris vaizduoja
Pietų Omahos lietuvių bendruomenės istoriją (iš k.): dr. Alfredas Lankauskas, dr. Paulius
Mileris, kons. Marijus Gudynas, Audronė Jaugelavičienė, Jonas Bartkus, dr. Gediminas Mu-
rauskas, Edita Visockienė, meras Artūras Visockas ir mero pavaduotojas dr. Stasys Tumėnas.

Šiaulių miesto merijos delegacija kartu su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu
lankėsi Omahos Prekybos rūmuose: susitikimas su tarptautinio verslo vadovų koman-
da.



VYTAUTAS MATULIONIS

Metalo paroda „Gamtos grožis”, 2015.09.12–13, Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Cleveland, Ohio. Daly-
vaujan čios menininkės: Nijolė Palubins kie nė (gra-
fika) ir Lina Palubinskai tė (metalo papuošalai).
Rengėjai: korporacija „Giedra”.

Ir Amerikoje, ir Lietuvoje gražiai įvertinta me-
nininkė Nijolė Palu bins  kienė šioje parodoje
pateikia savo vė liausius kūrinius, įkvėptus jos

ke lio nių po Lietuvą, Italiją ir Ameriką nuo vėsaus
Maine iki karštos  Arizo nos. Subrendusios meni-
nin kės vaizduotėje sukaupti kelionių įspūdžiai įdo-
miai atsiskleidžia me džio ir lino leumo raižiniuo-
se, mono ti pijose ir oforto darbuose. Drama tiš-
 kiausi kū riniai yra juodai-balti me džio raižiniai,
kuriuose vaizdžiai su sipina linija, forma, šviesa ir
šešėlis. Šis derinys yra lengvai pastebimas lūž-
tančiose audringos Baltijos bangose, tirštuose
juoduose brūkšniuose, įrė min tuose kalnų viršū-
nėse, senos, me džiuose skęstančios bažnytėlės šven-
toriaus pavargusiose tvorose. Lanksti ir ryš ki lini-
ja traukte trau kia akį. Tai ypač būdinga dviems gi-
 miningiems me džio raižiniams: „Miškas ryte” ir
„Miškas vidudienį”. Juose svarbų vaidmenį vaidi-
na ne tik painus linijų rez ginys, bet ir šviesa. Pir-
majame, sau lei tekant, ji sklinda iš apačios, o ant-
rajame ji jau skverbiasi iš viršaus į tamsią miško ka-
mie nų tankmę. Pasigėrėtinas dienos ei gos įvaizdis.

Menininkei yra labai artimi kraštovaizdžiai. Ta-

čiau tai kraštovaizdžiai dar nenuniokoti žmogaus,
tokie, kokie jie buvo sutverti. Pats žmogus meni-
ninkės vaizduojamuose kraštovaizdžiuose sutin-
kamas retai. Šioje parodoje vienintelė ir graži išim-
tis yra „Pavasaris prie Erie  ežero”. Jei bespalviai me-
džio rai ži niai yra mįslingai dramatiški, tai parodos
monotipijos vaizdžiai at sklei džia menininkės jaut-
rią spalvin gąją pusę, kurioje net ir šviesa įgauna sa -
vo spalvą. Čia spalvos nėra at skirtos viena nuo ki-
tos, bet neju čio mis su silieja, pagimdydamos neti-
kėtas, žiū rovo vaizduotę užtvindančias varsų dėmes.
Ir nesvarbu, ar tai jūra, ar laukai, ar saulėlydžio nu-
dažytos tarpeklio sienos, ar saulės įkaitintos  raus-
vo molio bažnyčios, ar gaivi pavasario žaluma, ar veš-
lus, rudens šalnos dar nepakastas gėlynas, ar pa-
krantės uolas įniršusiai puolan čios bangos – viską
gaubia spalva prisotinta šviesa.

Iš kelionių po Italiją Nijolė Palubinskienė pa-
teikia tris įdomius kūrinius iš Toscanos vy nuogynų,
įskaitant ir paruošiamąjį piešinį, kaip įvadą į kitus
du. Pir mame pliki nugenėto vynuogyno stiebai
balti, o antrame juodi. Abu kūriniai per smelk ti kaž-
kokia slegiančia laukimo ar net mirties nuotaika. Tai
vieninteliai „liūdni” šios parodos kūriniai. Jiems vi-
sai prie šingas yra „Avenue” – vešlių medžių šešė-
lingame glėbyje glūdintis miško takas, viliojantis
praeivį pasinaudoti jo siūloma vėsa. Nuotaikinga ir
gražu. Turint galvoje, kad monotipija yra sudėtin-
ga kūrybinė priemonė, šiuo menininkės pasiekimu

galime tik džiaugtis ir gėrė tis. Jis ne-
abejotinai kyla iš metų me tais puo-
selėtų ir tobulintų įgū džių, tvirtai
teptuką  lai kančios ran kos ir vaiz-
duotės, kurios nebaugina spal vin gos
naujovės.

Lina Palubinskaitė, apdova-
nota iš mamos paveldėtais sugebė-
jimais, dailiųjų menų bakalaurą
(BFA), kaip ir jos mama, gavo Cleve -
lando meno institute – tik metalo ka-
lybos srityje. Ši meno sritis reika lau-
ja ypač gero įvairių metalo savybių
pažinimo, nes nuo to iš dalies pri-
klauso ir kūrinio kokybė. Iš šioje pa-
rodoje išstatytų rodinių (kurių labai
norėjosi matyti daugiau) aiškėja,
kad meni ninkė tas savybes yra giliai
įsisavinusi ir jas sėkmingai naudo-
ja. Jos kūrinių (metalo papuo šalų)

pavidalai remiasi gamta. Čia ir trapios šakelės, ir la-
pai, besiskleidžiantys gėlių žie dai, be siraitantys
vijokliai, vabzdžiai (bi tė, žiogas) ir paukščiai. Visi
sidab re įkūnyti darbai nėra tikroviški, bet sumaniai,
įžvalgiai ir įtikinamai sti lizuoti, at spindintys gam-
toje matomus tikruosius jų pavidalus. Jie nėra
griežtai geometriškai kampuoti, bet švelniai ban-
guojantys, plastiški. Ge ras pavyz dys būtų puikus su-
sipy nu sių vijoklių kaklo papuošalas. Linos kūrinius
ga lima būtų pavadinti metalo miniatiūro mis, kuriose
„gamtos stebuklu” pagrindinės savybės yra sutirš-
tinamos,  supaprastinamos, bet, meni nin kės suge-
bėjimų dėka, kruopš čiai išsaugomos. Įdomu, kad jos
vyras Timothy taip pat yra meninin kas ir jie turi
savo studiją. Clevelando lietuvių bendruomenė tu-
rėtų jaustis laiminga, turėdama  tarp savęs šias kuk-
lias, bet savo kūryba dosnias menininkes.
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Drama, šviesa, spalva ir metalas

vadovais buvo siekiama pagerinti verslo ir pre-
kybos ryšius tarp Oma hos ir Lietuvos, diskusijos
taip pat buvo naudingos ir produktyvios.

Šiaulių universiteto folklorinis ansamblis
„Saulė” Omahoje surengė keletą koncertų – mu-
zikos studentams bei moksleiviams Nebraskos
universitete bei Westside progimnazi joje ir ben-
dravo bei dalijosi muziki ne patirtimi su UNO
džiazo ansambliu. „Saulės” koncertas UNO kon-
certo salėje (Strauss Performing Arts Center) tik-
rai buvo puikus ir meniš kai išskirtinis tiek žiū-
rovams ameri kiečiams, tiek žiūrovams lietu-
viams.  Folklorinis ansamblis surengė įspū dingą
koncertą ir „Homestake Opera House” Lead mies-
telyje. Mat tris dienas studentai keliavo po „Bad -
lands” nacionalinį parką ir „Custer” valstybinį
parką Pietų Dakotos valstijoje.

Ir LR generaliniam konsului Ma rijui Gudy-
nui teko patirti įsimintinų akimirkų. Vienas iš jų
– sieninio pa veikslo atidengimo iškilmės prie
Mackevičių šeimos „Lithuanian Ba ke ry” kepyk-
los ir parduotuvės. Šis spalvingas paveikslas, ne-
seniai atliktas Omahos menininkų komandos,
konsultuojantis su Omahos lietuvių bendruome-
nės nariais, vaizduoja Pietų Omahos lietuvių ben-
druome nės gyvenimo ir Lietuvos istorijos epizo-
dus. Ir kaip visiems šiau lie čiams, generaliniam
konsului patiko išvyka į Omahos botanikos sodą
– „Laritzen Gardens” – kur Šiaulių rajono (Kur-
tuvėnų kaimo) drožėjas Aurimas Šimkus sukūrė
tradicinę lietuvišką medžio skulptūrą „Eglė – žal-
čių karalienė”. Ši neseniai baigta skulptūra yra
„Saulės tako” projektą vainikuojantis darbas
Omahos bota ni kos sode.

Taip pat vyko keli renginiai, ku rie buvo įsi-
mintini ir visiems lie tu viams Omahoje. Tai pui-
kus „Saulės” ansamblio koncertas Omahos lie-
tuvių bendruomenei ir garbingų svečių šiaulie-
čių priėmimas Šventųjų Petro ir Pauliaus para-
pijos salėje, suorganizuotas „Omaha Friends of
Šiau liai” komiteto su skaniais užkandžiais, ku-
riais vaišino Omahos Lietuvių moterų klubas.
Be to, visiems labai patiko brangiųjų svečių kal-
bos bei jų padėkos žodžiai.  Taip pat svečiams ir
Omahos lietuviams labai patiko koncertas, atlik-
tas „Holland Performing Arts Center” su Omahos
simfoniniu orkestru, bendradarbiaujant su Ši-
 zuo kos Filharmonijos orkestru. Po koncerto vyko
šaunus Omahos merės priėmimas visiems garbės
svečiams bei koncerto atlikėjams.

Tačiau svarbiausias ir įsiminti niausias ren-
ginys visiems buvo iškil minga OSCA 50-ųjų metų
jubiliejaus vakarienė DoubleTree viešbutyje,
Omahos miesto centre, kur dalyvavo apie 200 as-
menų – tiek brangių tarptautinių svečių, tiek ir
garbingų Oma hos šeimininkų bei gyventojų.

Nukelta į 14 psl.

Šiaulių universiteto liaudiš kos muzikos ir šokių an-
samblio „Sau lė” nariai

Iš k.:  Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Marijus
Gudynas, Omahos miesto merė Jean Stothert ir Šiaulių
miesto meras Artūras Visockas. 
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Ateitininkų namų knygų klubas
Ateitininkų namų knygų skaitymo būrelis rinksis tre-

čiadienį, lapkričio 4 d.,  10 val. r.  Šįkart bus aptariama  Jodi
Picoult romanas ,,Leaving time”. 

Jodi Picoult (g. 1966) yra viena populiariausių šiuolai-
kinių JAV rašytojų.  2003 m. jai buvo paskirta New England
Book Award premija už visą kūrybą. J. Picoult yra parašiu-
si keliolika romanų, sulaukusių didžiulio skaitytojų pripa-
žinimo. Jos knygos parduotos daugiau nei 14 milijonų
tiražu.

Jei yra norinčių sudaryti skaitymo būrelį, kuris rinktų-
si vakarais ar savaitgalį, prašome susisiekti su Ateitininkų
namų pirmininke Daine Quinn el. paštu: dainequinn-
@gmail.com

STUDENTAI, DĖMESIO!

Studentų savaitgalis – lapkričio 20–22 d.
Studentų ateitininkų savaitgalis vyks lapkričio 20–22 d.

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo sto-
vyklavietėje Dainavoje. Visi studentai nuo 18–29 metų
amžiaus yra kviečiami dalyvauti. Savait galio metu vyks ir Stu-
dentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas. Norintys galės duo-
ti Studento ateiti ninko įžodį.

Proga vadovauti

Ar prisimenate, kokią didele įta ką vadovai jums pada-
rė MAS Žiemos kursuose? Dabar jūsų laikas moksleiviams
suteikti tą patį malonumą. Ieškome vadovų ir štabo narių Žie-
 mos kursams, kurie vyks 2015 m. gruo džio 26 – 2016 m. sau-
sio 1 d. Dainavoje.

Malonėkite pranešti apie savo norą vadovauti iki spa-
lio 19 d. el. paštu: moksleiviucv@gmail.com

Atrodo, kad įstatų tvarkymui nė ra galo, ir kiekvienas lietuvis, bent  kiek tarnavęs kokios
nors lietuviškos organizacijos valdyboje yra tapęs įsta tų žinovu. Todėl Š. Amerikos ateitininkų
taryba (ŠAAT) nori pa si kliau ti jūsų žiniomis. 

Nuo ŠAAT įsteigimo dar pereitame šimtmetyje kiekviena ŠAA taryba buvo paskyrusi savo
,,įstatų komisiją” ar ,,komitetą”. Vis ieškoma, kaip apibrėžti savo valdymo taisykles, kad jos ne-
sukaustytų kūrybingos veiklos, bet duotų laisvės tvarkingai ir atsa kingai atlikti savo užduotis.

Š. m. birželio 6 d. Ateitininkų na muose Lemonte įvykusiame visų Š. Amerikos ateitininkų
metiniame susirinkime buvo
pristatyti naujai pa redaguoti Š.
Amerikos ateitininkų įstatai. Šį
didelį darbą atliko Romual das
Kriaučiūnas, Lina Žliobienė ir
Milda Palubinskaitė. Pakeitimų

nebu vo itin daug. Buvo stengtasi padaryti organizacijos veiklą skaidresnę ir duoti nariams dau-
giau galios priimti sprendimus. 

Narių susirinkimo metu buvo išdalintos naujų įstatų kopijos. Iškilo daug klausimų. Neno-
rint gaišinti su sirinkimo laiko ilgomis diskusijomis buvo nutarta, kad 2008 m. ir 2015 m. įstatų
versijos bus paskelbtos ateiti ninkų tinklalapyje. Ten kiekvienas galės paskaityti ir pakomentuoti.
Taip ir buvo padaryta, bet iki šiol nesulaukta jokio komentaro. 

Todėl ŠAA taryba vėl kviečia ir prašo, kad ateitininkų nariai perskaitytų įstatus (juos ra-
site ateitis.org),  palygintų su buvusiais ir, jei turi komentarų, nusiskundimų ar pagyrimų at-
siųstų savo mintis el. paštu: lkfataryba@gmail.com iki lapkričio 20 d. Tai proga kiekvienam pa-
 sisakyti. Jei bus iškilę rimti prieštaravimai, tada greičiausiu laiku bus sušauktas susirinkimas –
akivaizdinis arba telefonu – klausimus spręs ti.  O jei niekas nereaguos, tada įstatų diskusijos nu-
trūks iki kito visų Š. Ame rikos ateitininkų metinio narių susirinkimo 2016 m. rudenį.

Vida Kuprytė
ŠAAV sekretorė

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos nariai jau antrą kartą susirinko šiais moklso metais.
Spalio 11 d. kun. Lukas Laniauskas, SJ, aukojo Mišias jaunimui Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, o po to su jau-
nais ateitininkais susitiko Ateitininkų namuose susirinkimams. Viršutinėje nuotraukoje Čikagos jaunučiai rodo
savo kūrybą. Už jų stovi būrelio padėjėjai. 
Dešinėje nuotraukoje: Kun. L. Laniauską po šv. Mišių  apsupo būrys vaikučių. Ilonos Didžbalienės nuotraukos

Neapsieiname be įstatų
Kvietimas tobulinti  ŠAA įstatus

Skaitykite įstatus: ateitis.org
Komentuokite: LCFAtaryba@gmail.com

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jauniausi nariai spalio 11 d.  susirinkime Atei-
tininkų namuose, Lemont, IL. 
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„Per skautybę – lietuvybei”

Atkelta iš 1 psl.

Šiaudinukai

Baltų šiaudinukų vėrimą, kuris
buvo pradėtas Lietuvos garbės konsu-
 lės Juzės Daužvardienės 1942 metais,
papuošiant lietuvišką eglutę Čikagos
Mokslo ir pramonės muziejuje, sėk-
mingiausiai išeivijoje paskleidė lietu-
vaitės skautės. Skaučių sueigose ga mi-
 namais šiaudinukais buvo puošia mos
eglutės namie ir lituanistinėse mo-
kyklose, jie buvo dovanojami drau-
 gams, bendradarbiams svetimtau-
čiams. Jų dėka suverti šiaudinu kai pa-
puošė eglutes Čikagos tarptautinėje
mugėje, Šv. Kryžiaus ligoninėje, lietu-
viškų parduotuvių vitrinose ir kitur.
Alė Namikienė ir jos sesuo Felicija Jau-
nienė su nuo la ti niais padėjėjais Vy-
tautu Namiku ir Jūrate Namikaite-
O’Brien nuo 1997 m. dalyvauja skautų
mugėse. Parduo tų šiaudinukų pelnas
skiriamas skau tiškajai veiklai ir, kol
vyko APPLE vasaros kursai, – Lietuvos
pedagogų stipendijoms.

Dailininkė Ada Sutkuvienė prisi-
mena 1954 metus, kai International Ins-
titute of  Los Angeles parodoje skau-
tėms papuošus lietuvišką eglutę, TV
stoties korespondentai fotografavo ir
klausė, iš kokio krašto jos yra. Paaiš-
kinus apie šiaudinukus ir kad jos esan-
čios iš Lietuvos, buvo daug paskambi-
nimų į TV stotį, buvo pro tes tų ir aiš-
kinimų, kad Lietuvos nėra… Neįma-
noma išvardinti visų lietuviškų šiau-
dinukų vėrėjų, bet kur tik JAV ir Ka-
nadoje gyveno skautės, ten viena po ki-
tos atsirado ir lietuviškų šiaudinukų
eglutės: Bostono miesto rūmų centri-
nėje auditorijoje, Detroito istorijos
muziejuje, Cana dien National exhibi-
tion (Toronte), Ontario Science centre,
St. Louis mu ziejuje, Indiana Welcome
Center ir Winter Wonderland (Ham-
mond, IN), Cancer Society parodoje
(Miami), Lietuvos pasiuntinybėje Was-
hington, DC, The Herbert Hoover Pre-
siden tial muziejuje, The National Mu-
seum of  American History, Smithso-
nian Institute, Du Pont Plaza Mall Wa -
shington, Washington Bazilica of  the
National Shrine of  Immaculate Con-
 ception Šiluvos koplyčioje, Amerikos
skautų SBA Center, New Brunswick,
NJ ir daug kitur.

Velykės ir lietuviški margučiai

Lietuvių skautų sąjunga, rašo Alė
Namikienė, turi labai daug Vely kių, ku-
rios mokė ir tebemoko mūsų jaunimą
apie Velykų papročius, rodo šį meną
Amerikos visuomenei parodose ir įvai-
riose šventėse. Čikagoje la bai žinoma
Velykė yra Rūta Dau kienė. Jos spal-
vingų margučių rin ki nys yra Čika-
gos lietuvių dailės mu ziejuje, Tauto-
dailės galerijoje. Ramu tė Plioplytė
kūrė margučius-paukš čius ir margu-
čius, skutinėtus lazeriu. Jie yra sau-
gojami Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje. Dailūs Ramutės Bartuškienės
margučiai puošia knygos „Lietuvių
Tautodailės Institutas išeivijoje” pus-
lapius. Čikagos miesto centre ne kartą
margučių marginimo meną rodė Liu-
das Volodka, National Gas Pipeline
darbuotojams – Alė ir Vy tautas Nami-
kai. Jų ir margučių nuotrauka su ilgu
straipsniu buvo išspaus dinta bendro-
 vės leidžiamame žurnale. Kai North
Dakotoje gyveno Ona Ado maitienė,
jos margintų margučių nuo trauką

savo sveikinimo laiškams pasirinko
valstijos senatorius Quen tin N. Bur-
dick. Nuotraukose abi Ve lykės dėvi
puošnius tautinius drabu žius. Įvai-
rioms progoms atminti nuo stabius
margučius yra išskutinėję Aldona Sai-
mininkienė, Aldona Bar ty tė,  Marija
Gotceitienė ir primarginusios seserys
Ramutė, Gilanda, Aud ronė ir Milda
Bartytės, Lionė  Vi li mienė, Alfonsa
Pažiūrienė, Silvija Fabijonaitė-Co-
meaux. Nepaprastai gražūs Genovaitės
Treinienės deginti mediniai margučiai
ir lėkštės.  Regi nos Petrutienės išde-
gintas medinis margutis 1981 m. buvo
įteiktas JAV Prezidentūrai. Prieš tai,
1978 m., Re gina buvo paprašyta išde-
ginti lietuviškais raštais medinę dėžutę
Rosa lyn Carter, kurią įteikė Preziden-
to žmonai Baltuosiuose rūmuose.                                                                                      

Detroite Algio Vaitkevičiaus va do-
vaujama skautų draugovė ypač sėk-
mingai garsino Lietuvos vardą. Nuo
1960 m. dalyvaudami BSA (Boys Scout
of  America – Amerikos skautų) skau-
toramose, mokė kaip marginti mar-
gučius, kaip verti šiaudinukus, su dro-

žinėjimo, audimo menu. Drau govė
nuolat lai mėdavo  Excellence Award.

Skautės audėjos

Lietuvaitės skautės audžia ne tik
tautines juostas, bet ir tautinius dra bu-
žius, kuriais puošia lietuvišką jaunimą.
Didelę audinių skrynią priau dė Mont-
realio „Vaivos” draugovės skautės, ku-
rios 25 metus vykdė „Vai vorykštės”
projektą, ruošdamos paro das JAV ir Ka-
nadoje. Apie jų 1975 m. surengtą paro-
dą plačiai rašė Kanados spauda.  Tais
pačiais metais ši paroda dar buvo su-
ruošta Canadian Public Archives, Ot-
tawoje. Labai daug audi nių tautiniams
lietuviškiems mo terų ir vyrų drabu-
žiams yra išaudusios Liuda Sendzi-
kienė, Greta Balta duonienė, Aldona
Veselkienė. Los An  geles gyvenanti Bi-
rutė Prasaus kienė  pradėjusi austi 1989
m. savo anūkėms, nuo mažesnių iki di-
desnių, išaudė  audinį dešimčiai  tau-
tinių drabužių. Anglijoje Gilma Zin-
kienė priklausė Derbyshire Weavers,
Spi ners & Dyers gildijai, kur buvo ro-
domi jos darbai. 1980 m. žurnalas „Wo -
manscraft” išspausdino straipsnį „Meet
a Lady from Lithuania”.

1980 m. Aldona Veselkienė Čika go-
je įsteigė Lietuvių tautodailės in sti tuto
skyrių. Rengė parodas, kalbė jo Weavers
Guild, klubo na rėms, rodė audimo
meną Museum of  Na tional History,
University of  Illinois at Chicago Circ-
le Campus. Aldonai išvykus į Kanadą,
skyriaus vedėjos pareigas perėmė Vida
Rimienė. Ji ir Rugilė Šlapkauskienė au-
džia didžiosiomis staklėmis, Kristina
Vaičiko nie nė audžia juostas ir gobele-
nus mažesnėmis staklėmis. 1988 m.
Mil waukee, WI vykusioje miesto mu-
gėje Vida su ki to mis instituto narėmis
supažindino mugės lankytojus su au-
dimo menu. Tuomet lietuvių paroda už-
ėmė pirmąją vietą. Tautodailės pa rodo-
je 1998 metais Vida skaitė pa skaitą
apie lietuvių liaudies meną Embroi-
derers’ Guild of  America, o Rugilė
Šlapkauskienė rodė kaip audžiama.
1999 m. Tautodailės galerijoje Vidos
paskaitos apie tautinius drabužius
klau sėsi Illinois Prairie  Weavers Assn.
nariai.

Lėlės-lietuvaitės

Didelį pasisekimą ir paklausą Ka-
ziuko mugėse ir parodose turėjo vy-
resniųjų skaučių aprengtos lėlės-lie-
tuvaitės. Jas kruopščiai lietuviš kais
drabužiais aprengdavo „Aušros Vartų”
tunto, kun. Gražinos būrelio vyr. skau-
tės, Albina Ramanauskienė, Birutė
Vindašienė, Eleonora Šalčiū nienė, Da-
nutė Korzonienė ir daug ki tų skaučių.
Keramikos lėles-lietuvaites gamino
Aldona Martienė.

1992 m. Baniutė Kronienė ir Van-
da Aleknienė sukūrė 66 poras lėlių, ku-
rioms dailininkė Aleknienė suteikė
„dinamiškumą ir gyvybę”, o Ro mas
Kronas – reikiamą foną ir butaforiją
(pvz., sūpuokles). Ameri kie tė audėja
Kati Meek filmavo lėlių kūrimo ir ap-
rengimo eigą ir aprašė žurnale
„Threads”. „Lithuanian Dan cing Dolls
Collection” paroda vyko 1992 m. Naper
Settlement, Naperville, IL., ir 1993 m.
Grand Rapids, MI.  Kny goje „Reflec-
tioms From A Flaxen Past” 2000 m. Kati
Meek per 4 puslapius išspausdino
straipsnį su tautinius šokius šokančių
miniatiūrinių šokėjų porų nuotrau-
komis.

Šį žvilgsnį į Alės Namikienės „pri-
siminimų leidinį” užbaigia jos pačios
parinkti pagal  poetą Ber nardą Braz-
džionį žodžiai: Mylėjom Lietuvą iš tolo,
visa širdim, visais jausmais ir visomis
jėgomis, kad jos vardas būtų gyvas.

2000 m. ,,Šešupės” draugovėje, Lemont, IL skautės  mokėsi  verti šiaudinukus.

Aldonos Saimininkienės margučiai
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Pirmoji „Rail Baltica” vėžė – istorinis įvykis

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

VSD steigs kovos su terorizmu padalinį

Vilnius (Vyriausybės info) – Da ry-
damas struktūrinę Valstybės sau gumo
departamento (VSD) pertvarką nau-
jasis vadovas Darius Jauniškis ke-
 tina įkurti kovos su terorizmu padali-
nį, pranešė Seimo Naciona linio sau-
gumo ir gynybos komiteto (NSGK)
pirmininkas Artūras Pau lauskas.

Ankstesnė VSD vadovybė buvo
at sisakiusi koordinuoti kovą su te ro-

 rizmu, teigdama, kad tai ne šios ins-
titucijos funkcija.

Buvęs VSD direktorius Gedimi nas
Grina yra sakęs, kad kova su te roriz-
mu neturėtų būti departamento už-
duotis, nes VSD nebėra ikiteisminio ty-
rimo institucija. Svarstyta galimybė
kovos su terorizmu koordinavimą per-
duoti Vyriausybei, Vidaus reikalų mi-
nisterijai arba policijai.

Marijampolė (KAM info) – Jung-
 tinės Valstijos Marijampolėje steigia
Baltijos šalyse dislokuotų amerikie čių
karių aprūpinimo centrą.

JAV sprendimą priėmė po to, kai
išbandė Lietuvos infrastruktūrą šie-
 met vykusiose pratybose „Baltic
Push”.

Dalis konteinerių į naujai stei-
 gia mą centrą turėtų atvykti spalio 19

dieną.
JAV Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

ir Lenkijoje nuo pernai pavasario yra
dislokavusios po kuopą karių, kurie
nuolat rotuojami. Šių veiksmų imtasi
reaguojant į Rusijos veiksmus Uk rai-
 noje.

Jungtinės Valstijos ateityje taip
pat žada Baltijos šalyse dislokuoti ka-
rinę įrangą ir techniką.

Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-
tuvai, Lenkijai ir Europos Komisi jai
spalio 15 dieną pasirašius sutartį dėl
bendro dujotiekio tarp Lietuvos ir
Lenkijos projekto (GIPL) finansavi-
mo, Europos Komisijos vadovas Jean-
Claude Juncker sakė, jog Lenkijos-
Lietuvos dujotiekis yra pirmasis ener-
getikos infrastruktūros projektas, ku-
ris sujungs Baltijos šalis su Vakarų Eu-
ropos rinkomis ir tai is to rinė akimir-
ka. 

Pasak J. C. Junker, ES investicijos
į šį projektą yra didžiausios tokios in-
vesticijos ES istorijoje.

„Tai yra investicijos, kurios atei-
 tyje atneš dividendų, užtikrins laisvą
energijos išteklių judėjimą Europoje.
(...) Mums reikia užtikrinti išteklių tie-
kimo saugumą, diversifikuoti iš tek lius.
Tai mes galime padaryti kartu vardan

savo piliečių, savo vartotojų”, – sakė J.
C. Junker.

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
 bauskaitė teigė, kad sutarties pasira-
 šymas yra svarbus žingsnis ES ener-
getinės sąjungos link.

Estijos premjeras Taavi Roivas
teigė, kad Lenkijos-Lietuvos dujotiekis
suartins visą Europą.

558 mln. eurų vertės projekto sta-
tyboms EK skyrė 295 mln. eurų iš Eu-
ropos Sąjungos CEF fondo, o dar 10
mln. eurų – tyrimams. Lietuvai skirta
55 mln. eurų, Lenkijai – 240,3 mln.
eurų.

Tai labai svarbus projektas Lie tu-
 vai ir visai ES, nes įgyvendina ener-
getikos sąjungos idėją, be to, jis padi-
dins Baltijos šalių energetinę nepri-
klausomybę nuo rusiškų dujų.

Pasirašyta sutartis dėl GIPL finansavimo 

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius penk-
tadienį Kaune dalyvavo atidarant pir-
mąją istorinio projekto „Rail Baltica”
geležinkelio vėžę nuo laikinosios sos-
tinės iki Suvalkų Lenkijoje. Premjero
teigimu, tai isto ri nis įvykis, pirmasis
tokio masto pro jektas nuo Nepriklau-
somybės pra džios, kuris Europoje buvo
brandintas net du dešimtmečius. 

„Europos Sąjungoje (ES) bran din-
 to projekto ‘Rail Baltica’ idėja pagaliau
tampa kūnu – transeuropinio geležin-
kelio pirmieji 120 kilometrų nuo Lie-
tuvos ir Lenkijos sie nos iki Kauno jau
nutiesti. Tai labai gera pradžia, tačiau
privalome nesustoti – kviečiu projekto
partnerius, ypač kaimyninę Lenkiją,
bendradarbiauti siekiant tolesnių tiks-
lų – vėžės nuo Varšuvos iki Talino”, –

sakė premjeras A. Butkevičius pra-
brėždamas, jog Lietuva jau vykdo svar-
bius darbus šiaurės kryptimi. 

Įgyvendindama projektą „Rail Bal-
tica” Lietuva vykdo vieną iš priorite-
tinių ES transporto infrastruktū ros
projektų, kuriame taip pat dalyvauja
Lenkija, Latvija, Estija ir Suo mija. 

Lietuvai šis projektas savo inves-
ticijų apimtimi yra didžiausias po
mūsų Nepriklausomybės atkūrimo.
Vykdant geležinkelio vėžės tiesimo
darbus jau panaudota apie 30 tūkst.
tonų plieno, metalo, apie 800 tūkst.
tonų skaldos, atlikta žemės darbų pa-
 naudojant 1,5 milijono tonų grunto.
Žiūrint vizualiai, tokio masto metalų,
skaldos ir žemės pervežimo darbams
reikėtų 30 tūkst. vagonų, sąstato ilgis
sudarytų per 390 kilometrų. 

Pabėgėlių krizė yra istorinis išbandymas ES

Washingtonas atsisako derėtis su Rusija
Maskva (Alfa.lt) –Rusijos užsie nio

reikalų sekretorius Sergejus Lav rovas
pareiškė, kad Jungtinės Vals tijos atsi-
sako siųsti aukšto rango kariuome-
nės pareigūnų delegaciją į Mask vą ap-
tarti griežtesnio kovos veiksmų Sirijoje
koordinavimo, kaip siūlo Maskva.

Pasak S. Lavrovo, tokį pasiūlymą
pateikė Rusijos prezidentas Vladimi-

 ras Putinas, lankydamasis New Yor ke
rugsėjo pabaigoje.

Taip pat buvo numatyta, kad ant-
rajame etape į JAV būtų siunčiama Ru-
sijos delegacija, kuriai vado vautų mi-
nistras pirmininkas Dmitri jus Med-
vedevas, sakė ministras ir pri dūrė,
kad Washingtonas taip pat pranešė ne-
priimsiantis Rusijos delegacijos.

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel istoriniu iš-
bandymu Europos Sąjungai (ES) pa-
vadino didelį į žemyną atvykstan čių
pabėgėlių skaičių. Reikia rasti bendrą
atsakymą į tai, kaip Europa turi rea-
guoti į tokius iššūkius, kaip karas ir

kaimynystė, pareiškė ji Bun destage.
Kanclerė pabrėžė, kad ES ša lių rate la-
bai ryžtingai sieks bendrų Europos
veiksmų pabėgėlių problemai išspręsti.

Ji sakė, kad pabėgėlių srautams
sustabdyti būtina rasti sprendimą Si-
rijos konflikte. 

Ukraina iš Rusijos reikalaus 1 trilijono dol.

JAV steigia karių aprūpinimo centrą

Briuselis (Faktai.lt) – Europos
Parlamentas spalio 15 dieną sutiko
panaikinti teisinę neliečiamybę savo
deputatui Bela Kovacs, Vengrijos ul t-
 ra dešiniosios partijos „Jobbik” na-
 riui, kuris įtariamas šnipinėjęs Ru sijos
naudai.

Sprendimas įšaldyti europarla-
mentaro teisinę neliečiamybę buvo
priimtas balsuojant pakeliant ranką
per posėdį Strasbūre. Dabar Vengri jos
institucijos galės tirti B. Kovacs bylą
ir jį apklausti.

Vengrijos prokurorai įtaria, kad
55 metų politikas, kuris dažnai lan ko-
 si Maskvoje, reguliariai slapta susi tin-
 ka su Rusijos diplomatais.

Jeigu būtų pripažintas kaltu dėl
šnipinėjimo, B. Kovacs gali būti pa si-
ųs tas už grotų 2–8 metams.

B. Kovacs neigia įtarimus.

EP narys šnipinėjo Rusijai

Kijevas (Bernardinai.lt) – Ukrai-
 nos ministras pirmininkas Arsenijus
Jaceniukas pareiškė, kad šalis ketina
iš Rusijos reikalauti ne mažiau kaip 1
trilijoną dolerių už Krymo aneksiją bei
Donbaso sugriovimą.

A. Jaceniukas pažymėjo, kad da-
 bar Kijevas ruošiasi juridiniam ka rui
su Rusija. Be minimos kompensacijos,
teismas taip pat gali nagri nėti ir Mask-
vos atsisakymą restruktūrizuoti Uk-
rainos skolą, kuri siekia 3 mlrd. dol.

Vis daugiau rusų nori gyventi JAV
Maskva („Draugo” info) – Nuo

2012 metų rusų, siekiančių gauti lei-
dimą gyventi Jungtinėse Valstijose,
skaičius išaugo 58 procentais, teigia
JAV ambasados Maskvoje atstovas
Will Stevens. Jo teigimu, net 265 086
žmonės  šiemet dalyvavo JAV valsty-
bės  departamento   žaliosios   kortos
loterijoje. Tuo metu 2012 metais šis
skaičius buvo kur kas mažesnis – 167
600.

Rusų, norinčių laimėti JAV žalią-
 ją kortą, skaičius išaugo nepaisant

intensyvios antiamerikietiškos pro-
pagandos. Daugiau nei 4 tūkst. rusų
2015 metais gavo žaliąją kortą.

Rusijos valdžia pastaruoju metu
nerimauja dėl rusų noro tapti JAV pi-
liečiais. Pernai Rusija vienpusiškai nu-
traukė populiarią mainų programą,
pagal kurią daugiau nei 8 tūkst. stu-
dentų mokėsi Jungtinėse Valstijose.
Vyriausybės pareigūnai teigė, kad šios
programos tikslas buvo pritraukti pro-
tingus studentus ir priversti juos pa-
silikti JAV. 

Pasirašyta istorinė sutartis. R. Dačkaus nuotr.

Paskaičiuota Ukrainai padaryta žala. REUTERS nuotr.

Europarlamentarui atsirūgo daž nos kelio-
nės į Rusiją.                          kronika.ro nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Visi 22 lietuviai įveikė Čikagos maratoną!
Saulėtą spalio 11 d. dieną, sekma-

dienį, Čikagos miesto centre vy-
 ku siame 38-ajame tradiciniame

mara tono bėgime „Bank of  America
Chi ca go Marathon 2015” dalyvavę visi
22 bėgimo trasą pasiryžę įveikti lie tu-
 viai sportininkai sėkmingai ją baigė ir
pasidabino organizatorių įsteigtais at-
minimo medaliais. Apdo vanojimo iš-
kilmės vyko naujose LR generalinio
konsulato patalpose NBC Tower.

Kaip ir kiekvienais metais, mes,
lietuviai, išsiskyrėme kelių milijonų
žiūrovų minioje. Sirgalių, ankstyvą
sekmadienio rytą, atėjusių palydėti
bėgikus, rankose netrūko lietuviškų
trispalvių bei kitos atributikos. 

Prie šventiškai balionais ir tau ti-
 nėmis trispalvėmis išpuoštos septy-
 nioliktos maratono trasos mylios žy-
 mos (čia įsikūrusi PLB Lituanis tikos
katedra) susirinkę ištikimiausi bėgimo
entuziastai lietuviai ypatingai karštai
– mojuodami vėliavomis, dai nomis ir
skanduotėmis – palaikė kiek  vieną pro
juos prabėgantį tau tie tį.

Akciją „Lietuviai Čikagos mara-
tone” jau šeštą kartą organizavo ge-
neralinis konsulatas Čikagoje, o rėmė
Čikagos apylinkių lietuvių „Rotary”
klubas, įmonė „Atlantic Express” bei
LR užsienio reikalų ministerija. 

Primename, kad greičiausiai lie tu-
vių komandoje šiais metais Čika gos
maratoną nubėgo Oklahomos univer-
sitete studijuojanti kaunietė Monika
Juodeškaitė, kuri 26 mylių arba 42 ki-

lometrų atstumą įveikė per rekordinį
laiką 2:34:29 val. Monika 20–24 metų
amžiaus grupėje liko antra, o bendro-
je įskaitoje tarp 45 tūkst. maratoną bė-
gusių bėgikų iško vojo aukštą 126-ąją
vietą!

Tarp lietuvių vyrų antrus metus iš
eilės greičiausiai bėgo čikagietis Egi-
dijus Jakštas (02:59:00). Jis Čika gos
maratoną baigė jau septintą kartą!

Tarp  vyrų   greičiausiai   šiemet
Čikagos maratoną įveikė Kenijos sta-
jeris Dickson Chumba, 42 km 195 m
įveikęs per 2 valandas 9 minutes ir 25
sekundžių. Nedaug nuo nugalėtojo at-
silikęs jo tautietis Sammy Kitwara
(2:09:50), kaip ir pernai, finišavo an tras,
o trečias finišo liniją kirto dar vienas
Kenijos bėgikas Sammy Ndun gu
(2:10:06).

Moterų grupėje greičiausia buvo
Kenijos bėgikė Florence Kiplagat
(2:23:33), aplenkusi Etiopijos bėgikes
Yebrgual Melese (2:23:43) ir Birhane Di-
baba (2:24:24).

Beje, abu greičiausi 2015 m. Čika-
 gos maratono bėgikai vyrų ir moterų
grupėse – tiek D. Chumba, tiek ir F. Kip-
lagat praėjusiais metais analogiš kame
maratone treti.

Lietuviai Čikagos maratone. D. Ruževičiaus archyvo nuotr.

Spalio 10 d., šeštadienį, Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) 13-ojo sezono čempionate sužaistos II rato rung-
tynės.

Dar vieną nesėkmę naujojo ČLKL sezono varžy-
bose patyrė pra ėju sių metų čempionai „Juodk-
ran tės” krepšininkai. Po pirmojo pralai mėjimo

„Radviliškiui” pirmojo rato rungtynėse (64:77), šįkart
„Juodkran tės” komanda minimalia persvara – 65:66 nu-
sileido antrąją pergalę iško vojusiems „Atleto” krepši-
ninkams.

Praėjusio sezono bronziniai pri zininkai „Švyturio”
krepšininkai ne sunkiai, rezultatu 80:49 įveikė „Lieta vos”
komandą. Abejose komandose su blizgėjo po 30 taškų į
varžovų krep šį įmetę Edvinas Presniakovas („Švy tur-
ys”) ir Deividas Markevičius („Lie tava”).

Tačiau ne šie krepšininkai tą šeštadienio vakarą
buvo rezultatyviausi ČLKL aikštelėje: „Lituanicos”
ko man dos gynėjas Danielius Jurgutis pergalingose
savo komandos rungtynėse su „Jaunimo” komanda
(93:74) sugebėjo pelnyti net 43 taškus ir tuo pačiu pasi-

ekė šio sezono ČLKL rezultatyvumo rekordą. D. Jurgutis
į var žo vų krepšį mėtė pavydėtinai taikliai – jis pataikė
8 iš 11 dvitaškių, 8 iš 12 tritaškių bei 3 iš 4 baudos me-
timų, bendrai mesdamas 72 proc. taiklumu. 

„Jaunimo” komanda neatsilaikė ir rungtyniauda-
ma su praėjusio sezo no ČLKL „Radviliškio” krepšinin -
kais, kuriems pralaimėjo rezultatu 65:85.

Dvi nesėkmes per vieną varžybų dieną taip pat pa-
tyrė ČLKL debiutantai „Lituanicos-9-okų” krepšininkai.
Pirmose rungtynėse jie 42:60 pra lai mėjo „Stumbro” ko-
mandai, o antra me susitikime jauniausi krepšinio ly-
gos dalyviai labai apmaudžiai, pas kutinę rungtynių se-
kundę į savo krepšį praleido 2 taškus ir rezultatu 67:68
turėjo pripažinti „Vilniaus” krepšininkų pranašumą.

III rato rungtynes komandos žais spalio 17 d., šeš-
tadienį.  Tądien  nuo  1  val. p. p. iki 8 val. vakaro bus
su žaistos  šešerios  rungtynės.  O spalio 18 d., sekma-
dienį, naujojo sezono var žybas pradės keturios ČLKL
mė gėjų varžybose  dalyvaujančios  ko mandos.  Visą
ČLKL varžybų tvarka raštį galima rasti internete:
www.clkl.net.

ALTL pasitinka
jubiliejinį 
– 10-ąjį sezoną

Spalio 18 d., sekmadienį, visų tinkli nio my-
lėtojų lauksime Pasaulio lietuvių centre Le-
monte, kur įvyks 10-ojo, jubiliejinio, Amerikos
lietuvių tinklinio lygos (ALTL) sezono atida-
 rymas ir pirmosios sezono varžybos.

4 val. p. p. vyks iškilmingas jubi liejinio se-
zono atidarymas, sveikinimai ir meninė dalis, po
ko iškart ga lėsite stebėti pirmąsias tinklinio
čem pionato varžybas.

Šiemet ALTL pirmenybėse rungtyniaus 8
komandos – „Atlantic Express”, „Panevėžys”, „Gu-
bernija”, „Šiauliai”, „Nemunas”, „Pilėnai”, „Lock-
port” ir „BG Team”.

Tinklinio sirgaliams organizatoriai kiekvie-
ną sekmadienį žada įdomias, karštas ir aistrin-
gas kovas tinklinio aikštelėje. Atvykite ir palai-
ky kite Amerikos lietuvių tinklinio lygą, kuri pra-
deda jau 10-uosius veiklos metus!

ČLSTL 7-asis sezonas
Septintus veiklos metus skaičiuo janti Či-

kagos lietuvių stalo teniso lyga (ČLSTL) naująjį
sezoną pasitiks spalio 22 d., jau įprastą varžy-
boms skirtą dieną – ketvirtadienį. Tądien Pasaulio
lietuvių centro salėje Le mon te įvyks jau 26-jo
ČLSTL turnyro varžybos.

Kviečiame visus norinčius pa žaisti stalo
tenisą, dalyvauti naujojo sezono varžybose.
Daugiau informacijos – tel. 847-890-2194 (To-
mas).

Rungtyniauja „Juodkrantės” ir „Atleto” krepšininkai.

ČLKL čempionate –  rezultatyvumo rekordas 
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Gyvenimas – tai pasišventimas
30 metų be kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Juozas Žilevičius (1891 m. kovo 28 d.
Jėrubaičių kaime, Plungės valsčiuje,
Telšių apskrityje – 1985 m. rugpjū čio 5
d. Baltimore, MD) – vargo ni nin kas,
kompozitorius, pedagogas, choro diri-
gentas, muzikologas, kultū ros vei  kė-
jas. Nuo 1929 m.  gyveno JAV.

Vienas svarbiausių Juozo Žile-
vi čiaus nuopelnų yra unika-
laus lietuvių muzikologijos ar-

chyvo įsteigimas. Iki 1960 m. archyvas
egzis ta vo kaip privati kolekcija kom-
pozi to riaus namuose Elizabeth, NJ,
nesau goma jokių teisinių aktų. Juo-
zas Ži levičius nuolat plėtė archyvo fon-
dus. Vėliau patikimą prieglobstį ar-
chyvui jis surado  jėzuitų pastogėje Či-
kagoje. 1960 m. sudaryta sutartis su
jėzuitais, kuri įpareigojo Lietuvos kon-
sulą Čika goje vykdyti jo valią – bū-
tent, kad archyvas bus perduotas ne-
priklausomai Lietuvai. Kad neiškiltų
jo kių teisinių kolizijų su JAV veikian-
 čiais įstatymais, 1976 m. jis buvo įre-
 gistruotas kaip ne pelno siekianti or-
ganizacija, atleista nuo mokesčių. Be
to, kad muzikologijos fondai ne ati-
tektų amerikiečių organizacijoms,
Juozas Žilevičius 1977 m. parašė tes-
tamentą, kur dar kartą aiškiai išdės tė
savo valią – archyvas turi būti per-
duotas nepriklausomai Lietuvai (ku -
rios atkūrimu tuo metu dar mažai kas
tikėjo). Archyvui nuolat trūko lė šų ir
profesionalių darbuotojų. 1979 m. dėl
sveikatos Juozas Žilevičius turėjo pa-
likti Čikagą ir persikelti į Baltimore,
MD. Nuo to laiko archyvu rūpinosi jo
arba lietuviškų organizacijų įgalioti
asmenys, ypač Juozas Kreivėnas. Pa-
starasis 1984 m. perdavė Lituanistikos
tyrimo ir stu dijų centrui (LTSC) savo
biblioteką. Krei vėno įkal bėtas Juozas
Žilevičius su tiko savo archyvą su-
jungti su jo biblioteka, kad būtų iš-
saugoti muzikolo giniai fondai. Juozui
Žilevičiui mi rus, 1986 m. archyvas
buvo išregis truotas kaip savarankiška
institucija ir jo ta rybos oficialiai per-
duotas LTSC. Juo zo Žilevičiaus muzi-
kologijos archyvas tapo Juozo Žilevi-
čiaus-Juozo Krei  vėno lietuviškos mu-
zikos archy vu, kuriuo LTSC dispo-
nuoja iki šiol. 

Rugpjūčio 5 d. sukako 30 metų, kai
didysis kompozitorius apleido Gy ve-
nimo vargonus ir iškeliavo Ana pilin.
Beveik du dešimtmečius jis (ir jo ar-
chyvas) gyveno „vėjų mieste”. Nedaug
teliko žmonių, kurie turėjo progos iš
arčiau pažinti šį nelengvo charakte-
rio užsispyrusį, tačiau daug nuveikusį
žemaitį. Visgi po truputį iš žmonių
prisimini mų pabandykime sudėlioti
Juozo Žilevičiaus portretą.

Mitai ir tikrovė

Nors daugelis Juozą Žilevičių iš
pagarbos vadino profesoriumi, tačiau
nemažai kam kilo abejonių, ar jis iš
tikrųjų turėjo šį titulą? Abejonių kilo
ne tik New Jersey Fair Lawn mies te-
lyje gyvenusiam fagotistui, lituanisti-
nės muzikos rinkėjui, disko filui Vy-
tautui Stroliai, bet ir Čikagos prie-
miestyje Cicero gyvenusiam pe dago-
gui, chorvedžiui, vargonininkui Juo-
zui Kreivėnui bei kitiems. Prisi pažin-

siu, kilo jų ir man, tuomet dar paaug-
liui, savanoriu dirbusiam Mu zi kolo-
gijos archyve. Tad nutariau kreiptis į
Klaipėdoje gyvenančią mu zikologę
Danutę Petrauskaitę ir išsiaiškinti –
ar tikrai Žilevičius buvo profesorius,
o tuo pačiu paliesti ir kitas jo biogra-
fijos bei asmenybės detales. Štai ką
Danutė parašė į mano klausimus
elektroniniu paš tu.

„Pabandysiu atsakyti į Tavo klau  -
simus, susijusius su Juozu Žile vi-
 čiumi. Pirmiausia dėl laisvojo me ni-
ninko vardo, kurį prie savo pavar dės
jis dažnai rašydavo. Tai nėra joks iš-
sigalvojimas. Peterburgo konservato-
rijoje XX a. pradžioje egzistavo toks
vardas, kurį gaudavo tie absolventai,
kurie būdavo baigę kurią nors atli kė-
jišką specialybę (fortepijoną, vargo-
 nus, dainavimą, smuiką ir t. t.) ir iš-
klausę specialiosios teorijos-kompo-
zicijos kursą. Vienas pirmųjų iš lie tu-
vių, gavęs diplomą kaip laisvasis me-
nininkas, buvo Česlovas Sasnaus kas.
Apie tai savo knygoje ‘Česlovas Sas-
nauskas’, išleistoje 1980 m. Vilniu je,
yra užsiminęs ir Vytautas Lands ber-
gis. Jis rašė: ‘[Sasnauskas] diplo mą
gavo kažkodėl tik po pusantrų metų,

1901 m. rugsėjo 1 d., taip pat ir laisvojo
menininko vardą, labai su stiprinantį
visuomeninę ir tarnybinę vargoni-
ninko padėtį. Vargonininko var das te-
beturėjo kažkokį menkinantį atspalvį.
Sasnauskas nuo šiol būtinai tituluoja
save choro dirigentu, laisvuoju meni-
ninku’ (p. 20). Taigi, šis vardas su-
teikdavo galimybę rasti geresnį darbą
ir gauti didesnę algą. Todėl Sasnaus-
kas ant savo buto durų Peterburge
buvo pritvirtinęs sidab ri nę lentelę,
ant kurios rusų kalba iš graviravo to-
kius žodžius: ‘Свободный художник
Чеслов Сасновский’. Kodėl aš pasa-
koju apie Sas naus ką? Ogi todėl, kad
juo Žilevičius ža vėjosi ir sekė – studi-
javo vargonus ir specialiosios muzi-
kos teorijos kursą, be to, bendravo ir
bendradarbiavo su Sasnausku, o vė-
liau, jau būdamas JAV, išleido apie jį
knygą. Tad visai teisėtai Žilevičius va-
dino save lais vuoju menininku. Jo
diplominis darbas buvo simfonija –
pirmasis šio žan ro kūrinys lietuvių
muzikos isto rijoje. Tiesa, jis parašė
tik simfonijos klavyrą, o instrumenti-
nes partjas parengė, atrodo, Emerikas
Gailevi čius. Nepaisant to, Juozas Ži-
levičius ir šiandien minimas kaip pir-

mosios lietuviškos simfonijos auto-
rius. Tar pu karyje ši simfonija keletą
kartų buvo atlikta Kaune. Karo me-
tais jos partitūra žuvo. Žilevičiaus mu-
ziko lo gijos archyve atradau tik I d.
juodraš tinį variantą.

Mikas Petrauskas taip pat studi-
javo Peterburgo konservatorijoje ir
buvo gerai susipažinęs su jos studijų
procesu ir, įsteigęs Bostone lietuviš ką
konservatoriją, bandė iš dalies ko pi-
juoti rusišką sistemą. Apie tai byloja
pastarosios konservatorijos sky riai,
tuomet vadinami ‘laiptais’, kurių pats
aukščiausias, ketvirtasis, ruošė lais-
vuosius menininkus.

Dabar dėl profesoriaus vardo. Juo-
zas Žilevičius ir čia nieko neišsigal-
vojo. Šis vardas jam buvo suteiktas Vi-
tebske 1919 m. Tai liudija pažy mėji-
mas, saugomas Žilevičiaus ar chy ve (aš
turiu pasidariusi jo kopiją). Tuo metu
Lietuva tiktai kūrėsi, tais metais Juo-
zas Naujalis tik ką buvo įsteigęs savo
privačią muzikos mo kyk lą, todėl ir ne-
galėjo būti jokių pro fesorių. Šie vardai
buvo pradėti da linti tik po 15–20 metų,
kai Žilevi čius jau buvo apsigyvenęs
Amerikoje. Tad nieko keista, kad jis
save vadino profesoriumi ir daugelis
mokinių Klaipėdos konservatorijoje
iš pagarbos kreipdavosi į jį šiuo vardu,
nes tuo metu, dar neįsteigus oficialios
Kauno konservatorijos, profesoriaus
vardą gauti Lietuvoje muzikui buvo
neįmanoma.  

O dabar dėl žmogiškųjų silpnybių.
Taip, jų turėjo ir Juozas Žilevi čius. Gy-
vendamas Klaipėdoje jis bu vo įsižiū-
rėjęs vieną dainavimo klasės mokinę,
dėl ko pašlijo jo santykiai šeimoje. Bet
vėliau jis su žmona susitaikė ir jie abu
su dukrele iškeliavo į Ameriką.
Žmona, palyginus, anksti mirė, kai Ži-
levičius dar tebegyveno Elizabeth.
Daugiau jis nevedė. Apie jo vėlesnį as-
meninį gyvenimą žinių ne turiu. Tai,
kad jis nepagarbiai elgėsi su savo tal-
kininkėmis archyve ir priekabiavo,
gali būti ir senatvinio „sin dromo” ap-
raiškos...

Prisimenant Klaipėdos konservatoriją (sėdi iš k.): Klaipėdos krašto mokyklų draugijos vicepirmininkas dr. Kazys Trukanas, Kauno
Valsty binės teatro režisierius Anta nas Sutkus, Klaipėdos konservatorijos direktorius Stasys Šimkus, konservatorijos inspektorius
Juozas Žilevi čius, neatpažinta moteris, žurnalistas Antanas Bružas bei kiti.  1925 m. liepos mėn. Nuotrauką parūpino muzikologė
Danutė Petrauskaitė (Klaipėda).

Susitikę vargonininkai Juozas Žilevičius su žmona, Antanas Vismanas su žmona, Pranas
Hodelis. Wilkes Barre, PA 1929. Nuotrauka iš muzikologės Danutės Petrauskaitės kny-
gos ,,Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose 1870–1990” (Vilniaus
dailės akademijos leidykla, 2015)
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Its the new Pepsi generation!

1979 m. rugsėjo mėn. Marija Žile-
 vičiūtė-Fulton atvyko į Čikagą ir iš si-
vežė tėvą į Baltimore. Archyvą ėmė
tvarkyti iki tol gyvavusi valdyba ir ta-
ryba. Bet reikalai klostėsi prastai.
Apie tai byloja Juozo Žilevičiaus ir pe-
dagogo Juozo Kreivėno susirašinė ji-
mas. Juozas Žilevičius kartą guo dėsi
savo bičiuliui: „Labai gaila, kad suga-
dino mudviejų nustatytą tvarką ar-
chyvui tvarkyti. <...> Tikrumoj nie-
kas archyvu nesirūpina. Tikiu, kad
netrukus Jus oficialiai pakvies tvar-
kyti archyvą. Todėl mudu laiky kimės
ir susilauksim, kas reikalinga” (Žile-
vičiaus laiškas, 1981). Bet Juozo Krei-
vėno atsakyme labai maža padrąsi-
nančių žodžių: „Juozo Žilevi čiaus lie-
tuvių muzikologijos archyvas yra da-
bar skaudama vieta. Prieš penketą sa-
vaičių pas mane buvo at vykęs p. Algis
Modestas [archyvo tarybos pirminin-
kas] pasiskolinti gaidų. Ta proga la-
bai pesimistiškai atsiliepė apie da-
bartinę archyvo pa dėtį. <...> Jums iš
Čikagos išvažia vus, aš nieko nekriti-
kavau ir niekam nedaviau patarimų, o
visu laisvu laiku ėmiausi darbo prie
savo paties rinkinių. O tie visi ‘direk-
toriai’ <...> praleido pusantrų metų ir
nieko kito negalėjo prigyventi, tik
savo darbo bankrotą. Bet jie ir dirbti
nė vienas nemanė” (Kreivėno laiškas,
1981 va sa rio 26). „Direktoriams” ar-
chyvas iš tiesų tapo nepakeliamas gal-
vos skaus mas. Jie nepajėgė jo tvarkyti
ir dėl kompetencijos, ir dėl finansinių
lėšų stokos. Tai patvirtina Juozo Krei-
 vėno žodžiai, rašyti Juozui Žile vi čiui:
„Jau pasibaigė dveji metai, kai Jūs
apleidote Čikagą. Išvažiuodamas pa-
skelbėte mane archyvaru, bet iš to
nieko neišėjo. Mes nesame maži vai-
 kai, tad dabar galiu tiksliai ir galuti-
nai pasakyti, kad archyvaru niekada
nebūsiu. Buvo baisi nelaimė, kad Jūs
nustojote regėjimo. Bet archyvo rei-
 kalų ėmėsi dar labiau akli, kai Jūs iš-
 važiavote. Visi darbai sustojo. Jauna
mergiščia su vaikėzais archyve suge-
bėjo nebent koką kolą gėrauti. Vis kas,
ką tie direktoriai (su Juze Dauž var-
diene priešaky) padarė, tai buvo tik
pasityčiojimas iš to milžiniško lie tu-
vių kultūros darbo, kurį Jūs visą gy-
venimą dirbote” (Kreivėno laiškas,
1981 spalio 16). 

Nebūkite toks rūstus, 
pone Mokytojau!

Dabar, po tiek metų, stebina Juo zo
Kreivėno rašyti žodžiai. Juk jis tą jau-
nimą, ypač savo moksleivius, be pro-
tiškai mylėjo. Net ir jo klasių pa dau-
žos verždavosi į pirmuosius suolus
kada vykdavo Kreivėno istorijos pa-
mokas Šv. Antano parapijos mo kyk-
 loje Cicero. Jo vadovaujamas pa rapi-
jos vaikų choras anuomet buvo pripa-
žintas geriausias. Tuomet meilė lietu-
viškam žodžiui ir paveldui tampriai
siejo mokinius ir jų mokytoją. Gali
būti, kad jau kiek pavargęs ir nuo-
skaudos patyręs pedagogas nesu ge-
bėjo blaiviai įvertininti idealistų pa-
auglių noro prisidėti prie Muziko logi-
jos archyvo augimo bei tobulinimo...
Beje, velionis Kreivėnas niekada ne-
vartojo alkoholio, tačiau dažnai maty-
davau jį su koka kolos buteliuku ran-
kose!

Puikiai žinojau, kad archyve tuo-
 met dirbo idealistiškai nusiteikęs iš-
eivijos jaunimas. Dabar pasiteira vus,
ką jie prisimena iš tuometinės savo
„stažuotės”,  daugelis tvirtina, jog po
tiek metų sunku ką nors ir beprisi-
minti. Tačiau daug įdomių de talių
randama čikagietietės sėsės Alės Na-
mikienės atsiųsto straipsnio iškarpoje

(„Tarp kanklių ir gaidų – Gilė Liu-
binskaitė”, „Skautų aidas”, 1980 m.
gruodis). Čia, be kita ko, rašoma
(kalba netaisyta – R. M. L. pastaba):

„Chicagos Jaunimo Centro trečia -
me aukšte yra Lietuvių Muzikolo gijos
Archyvas. Archyvo direktorė yra ma-
loni Illinois universiteto studentė Gilė
Liubinskaitė. Gilė šiuo metu studi-
juoja biznio administra ciją ir dirba
Rush Presbyterian St. Lukes ligoni-
nėje daktaro raštinėje. Ji priklauso
Kernavės tuntui, yra vyresnė skautė
ir Akademinio Skautų Sąjūdžio tik-
roji narė. Šią vasarą Kernavės tunto
‘Kepurinės’ stovykloje Gilė buvo iš-

kylų vadovė …
...1974 m. profesorius Žilevičius

paruošė ‘Amerikos lietuvių muzikos
enciklopediją: muzika, teatras ir šo-
 kis’. Šiame darbe jam padėjo skautės
– s. I. Šerelienė ir ps. D. Gierštikienė.
Iš jaunimo prisidėjo sl. Nora Šere ly tė,
kuri pasiūlė savo draugei – kitai skau-
tei – Gilei irgi įsijungti į tą įdo mų
darbą. Užbaigus projektą, Gilė liko
dirbti ir toliau archyve, o jai į pagalbą
atėjo Stefa Stirbytė ir Loreta Lingytė. 

1977 m. Gilė perėmė visą archyvo
administravimą. Ji tvarkė korespen-
 denciją, iždą ir visaip padėjo prof. Ži-
le vičiui. 1979 m. profesiorius išvy ko

pas savo dukrą į Baltimore, kur jis da-
bar gyvena senelių namuose. Išvy kus
prof. Žilevičiui, archyvo direktoriatas
išrinko Gilę Liubinskaitę nau ja ar-
chyvo direktore.

Šiais metais visa likusi medžiaga
jau buvo perkelta iš tėvų jėzuitų namų
į Jaunimo Centrą. Gilės didžiausias
dabartinis darbas yra archyvo peror-
ganizavimas ir sutvarkymas. Jai pa-
deda jos brolis Tauras ir Stefa Stirb-
lytė. Gilė palaiko ryšius su lais vojo
pasaulio lietuvių muzikais ir renka
muzikologijos medžiagą savo dizerta-
cijoms. Tai pat muzikai ir kompozito-
riai naudojasi archyve lai koma infor-
macija. Archyvu buvo pasinaudota ir
ruošiant šiais metais įvukusią Šeštąją
tautinių Šokių šventę. Net iš kitų
kraštų ateina laiškai su įvairiais pra-
šymais.

Gilė sako, kad ji didžiuojasi galė-
dama dirbti tokį darbą. Ji myli profe-
sorių sakydama, kad jis buvo kaip jos
senelis. Gilė nori, kad archyvas ir to-
liau stipriai gyvuotų, kad garsėtų jo
vardas, kad jis galėtų dar daugiau pa-
sitarnauti lietuvių visuomenei. Nu-
sušypsojo sakydama –  ‘archyvas yra
kaip mano vaikas ir nėra lengva su
juo dirbti’. Darbas archyve parei ka-
lauja labai daug laiko, dar vis labai
trūksta lėšų ir pagalbininkų įvairiau-
sių darbų atlikimui...”

Žinau, kad Dailos ir Juozo Liu-
 bins kų šeimoje buvo puoselėjima lie-
tuvybė aukščiausiame lygmenyje. Ko-
lekcionavimo polinkį netiesio gi ai pa-
veldėjo jo vaikai – Aldis, Tau ras ir
Gilė. Paprašiaiu Gilės prisidėti prie
šio straipsnio ir truputį pakilnoti
praeitį.

„Aš buvau 15 metų – prisiminė
Gilė, – kai mano tėvai pasakojo apie
darbą archyve. Buvau gimnazistė Ma-
 ria gimnazijoje. Skaitydavau Žilevi-
 čiui laikraščius. Jis man liepdavo ką
iškirpti. Jis diktuodavo man laiškus.
Aš už jį juos rašydavau, nes jis buvo
aklas.” Į archyvą ėjo, nes reikėjo už si-
dirbti pinigų, nors mokėjo Žilevi čius
nedaug – pusantro dolerio į va landą.
Jauna idealistė archyve išdir bo net
ketverius metus. „Buvau pa rei ginga”,
– sako Gilė. Kiek buvo įma noma, Liu-
binskaitė išpildydavo įvairius muzi-
kinius pageidavimus.

Kita tuometinė jauna savanorė,
Melrose Parke tebegyventi Regina Ba-
rauskaitė, mano žiniomis, Muziko l o-
gijos archyve pertvarkinėjo archy ve
esančių plokštelių rinkinį. Per tuos
metus įrašų kolekcija buvo tvarkoma
net trijų žmonių. Pirmasis, kuriam
buvo paskirtas tas darbas, pagal ar-
chyvo steigėjo ir savininko nurody-
mus, są žiningai viską su rū šia vo ir
identifi kavo. Tačiau Žilevi čius nutarė
„iš  naujo atrasti dviratį” ir davė stu-
dentei iš priemiesčio viską iš naujo
sutvarkyti. Po Žilevičiaus sugrįžimo į
Baltimore atsirado trečiasis veikėjas,
kuris manė dar geriau sutvarkysiąs
plokštelių rinkinį –  prieš dėdamas jas
į dėžes išplovė su muilu!

Prisiminimų giją tęsime kitame
straipsnyje.

Juozas Žilevičius buvo pirmosios dainų šventės 1924 m. Kaune steigėjas. Nostalgiškai
savo prisiminimais apie šią kultūrinę manifestaciją dažnai dalindavosi su šio straipsnio
autoriumi, beveik dešimtmetį išdirbusiu muzikologijos archyve. Čikaga, 1976.

Vaclovo Noreikos nuotr. Iš R. M. Lapo asmeninio archyvo.

Amerikos lietuvaitė Gilė Liubinskaitė džiaugiasisi archyvo eksponatais.
Nuotrauka iš ,,Skautų aido” žurnalo. (Čikaga, 1980 m. gruodis)

Muzikologijos archyvo bendradarbiai (iš k.): Jonas Narukynas, Zuzana Girdvainytė,
jėzuitas kun. Jonas Kubilius, Juozas Kreivėnas, archyvo steigėjas Juozas Žilevičius,
Juozas Bertulis, Olga Vyšniauskienė bei Juzė Jakubauskienė. Čikaga, 1966. Iš reklaminio
bukleto ,,The Juozas Žilevičius Library of Lithuanian Musicology” (Chicago, 1973).
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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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Remkime 
Draugo
fondą
www.

draugofondas.org

,,Surašymo” Nr. 49 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: IŠDIDUMAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 49

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Jurgis Bielskus, Palos Hills, IL

marytė Gedminas, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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
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

PARDUODA

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

For sale: Lithuanian folk art, 
linens, books, albums 

and paintings.
Please call for details.

219-323-4387

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 
Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus iš-
ei vijos rašytojas, dramaturgas, literatūros kriti-
kas, humanitarinių mokslų profesorius, romano
,,Kelionė” ir dramos ,,Penki stulpai turgaus
aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune
išleido knygą apie Algirdą Landsbergį – ,,Ar-
chyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”.
Knygos autorė – Virginija Babonaitė-Paplaus-
kienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės
vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas
paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą
Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį
palikimą. Knyga gausiai iliustruo ta nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais,
Landsbergio dramų pastatymų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio
lietuvių literatūros muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išei vijos rašytoją. 

Skaitykite ,,Draugą”  greičiau! 
www.draugas.org SKELBImAI

773-585-9500

ĮVAIRŪS

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais . Tel. 773-940-5264.

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu arba gali išleisti atostogų,
arba pakeisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje
ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel.
708-691-6996

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

Lake Thunderbird Lakefront home
2 hr. S/W Chgo. 4 bdrm, 2 bath
screened porch. Great fishing, boa-
ting, skiing $239,900. 

Call 708-738-5714



14 2015 SPALIO 17, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio 

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” 
bei slaptažodį. 

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” 

GREIČIAU!

SPygLIAI IR DygLIAI

R. John Rapšys

BĖGLYS

Faktas aiškus, kaip agurkas:
Sieną saugo storas turkas.
Kaip peršokti šitą sieną,
Jei vis šviečia mėnesiena?

Reikės laukt tamsios nakties –
Nėra kitos išeities.
Naktis juoda, kaip kava
Turko mažam puoduke.

Gerai progai pasitaikius,
Aš per  sieną – ir pas graikus.
Per Saloniką ir Atėnus,
Atsidūriau pas romėnus.

O iš Romos – į namus,
Kur gyvenimas gražus.
Aš iš Turkijos pabėgau,
Nes kalėjimo nemėgau.

Buvau turkų sulaikytas,
Kaip keleivis neprašytas.
Kuo aš jiems nusikaltau,
Po šiai dienai nežinau.

GAMTOSAUGA

Oras šyla, ledynai tirpsta – baltoms meškoms
bus negerai:  
Taip teigia rimti mokslo žmonės, bet
kitiems – vieni juokai.

Teršiamas vanduo ir oras, žuvys
upėse kasmet mažėja,
Vandenyne šiukšlių klodai, jie vis
plečias ir didėja.

Žemė keičias, miškai
dega, džiunglės
kertamos be atvangos,
Kai vanduo apsems
Miami – kas mus
apsaugos nuo gamtos?

Atsisveikiname su Šiaulių merijos delegacija Omahos „Eppley Airfield” oro uoste (iš k.):
Šiaulių miesto mero pavaduotojas dr. Stasys Tumėnas, Audronė Jaugelavičienė, Jonas Bart-
kus, meras Artūras Visockas ir dr. Alfredas Lankauskas. 

Omahos Susigiminiavusių miestų asociacija

Atkelta iš 5 psl.

Ypatingos vakarienės metu buvo
pla nuota įvairiopa programa, įskai-
tant ir trumpą „Saulės” ansamblio pa-
siro dymą. Po vakarienės trumpai pa-
sisa kė Omahos merė Jean Stothert bei
kitų susigiminiavusių miestų atsto-
vai. Buvo apsikeista dovanomis. 

Šis iškilmingas jubiliejaus rengi-
 nys lietuviams buvo ypač didinga aki-
mirka, nes visą vietinę ir tarptautinę
auditoriją sužavėjo „Saulės” ansamb-
lis bei puikiai kalbėję Lietu vos atsto-
vai – Šiaulių miesto meras Artūras
Visockas ir generalinis konsulas Ma-
rijus Gudynas!

Kitą dieną po OSCA 50-ies metų
jubiliejinės vakarienės daugelis sve-
 čių iškeliavo iš Omahos, taip pat ir
šiauliečiai. Prieš išvykstant svečiams
buvo surengtas dar vienas ren ginys –
atminimo vakarienė, skirta prisi-
minti buvusius OSCA vadovus, kurie
iškeliavo amžinybėn – tarp jų Ireną
Gartigaitę ir Danutę Sulskienę, ku-
rios anksčiau vadovavo OSCA „Oma -
ha Friends of  Šiauliai” komitetui. Po
vakarienės buvo uždegta 41 žvakė ir
po vieną žvakę kiekvienam mirusiam

OSCA vadovui buvo pa leista į Mis-
souri upę.

Žvelgdamas į ateitį mūsų OSCA
„Omaha Friends of  Šiauliai” komite-
tas kreips dėmesį į kito jubiliejaus
etapą: ruošis Omaha/Šiaulių susigi-
miniavusių miestų santykių 20-me -
čiui. 2016 m. rugsėjo mėnesį mes pla-
 nuojame trumpą ekskursinę kelionę
Lietuvon, kurios metu bus aplankyti
ir Šiauliai. Delegacijai vadovaus Oma-
 hos miesto merė Jean Stothert. Tai
vyks  „Šiaulių dienų” festivalio me-
tu.

OSCA „Omaha Friends of  Šiau-
 liai” komiteto nariai: dr. Gediminas
Murauskas (pirmininkas); Dalia Su-
 da vičius (vicepirmininkė); dr. Pau lius
Mileris; Margarita Sederavičiū tė-Hat-
haway; Indrė Seibutytė; Asta Šimbe-
lytė-Reiff; Nellie (Nijolė) Suda vičius-
MacCallum (OSCA Tarybos narė).
Mes labiausiai dėkingi mūsų projekto
finansiniams rėmėjams bei mūsų or-
ganizacijos nariams savanoriams už
pagalbą vykdant šį svarbų projektą.
Be Jūsų pagalbos mes nebūtume ga-
lėję globoti savo brangių sve čių iš su
Omaha susigiminiavusio miesto Šiau-
lių!

Baigėsi Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Saulė” koncertas Ne-
braskos universiteto Omahoje (UNO) Strauss Performing Arts Center koncertų salėje
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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

A † A
ANTANAS MINELGA

Mirė 2015 spalio 3 d., sulaukęs 91 metų.
Gimė 1924 m. gegužės 17 d. Stakiuose, Lietuvoje.
Apie 10 metų gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Olympia, WA.
Nuliūdę liko: žmona Aldona Gylytė Minelgienė, duktė Kris tina

Sass su vyru Ryan, sūnus Povilas Minelga su žmona Ulrike, anūkai
Erikas, Thomas, Karsten ir Danielle, proanūkas Oliver Minelga.

Antanas buvo baigęs Chicago Technical College. Buvo teatro
grupės „Atžalynas”, Hanau, Vokietijoje, narys.

Apsigyvenęs Washington  valstijoje, mėgo kopti į kalnus. Įko -
pė į Mt. Rainier, Mt. Baker ir kitus. Buvo žvejys. Taip pat daug ke-
liavo po vakarinę Ameriką ir Alaską.

Po šv. Mišių Sacred Heart bažnyčioje, spalio 12 d., pirmadienį,
a. a. Antanas buvo palaidotas Lacey, WA.

Nuliūdusi šeima

Su 1,000 dolerių:
Dalia Jakienė, garbės narė, su 4,600

dol., Blue Bell, PA

Su 500 dolerių:
Algis Ratkelis, garbės narys, su

500 dol., Laguna Beach, CA

Su 200 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

su 7,200 dol., Cleveland, OH
Nemira Šumskienė, garbės narė, su

6,500 dol., Chicago, IL
Raimonda Apeikytė, garbės narė,

su 6,360 dol., Los Angeles, CA
Albinas ir Vita Markevičiai, garbės

nariai, su 1,700 dol., Santa Monica, CA
Dalia ir Casimir Woss, su 900 dol.,

Missouri, TX

Su 100 dolerių:
Viktorija Karaitienė, garbės narė,

su 5,350 dol., Union Pier, MI
Julius ir Regina Matoniai, garbės

nariai, su 3,100 dol., Bubank, IL
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, garbės

nariai, su 2,720 dol., Westlake Village,
CA

Vidmantas Raišys, garbės narys, su
2,700 dol., Mercer Island, WA

Dr. Antanas Sužiedėlis, garbės na-
rys, su 1,975 dol., Annapolis, MD

Danguolė Jurgutienė, garbės narė,
su 1,725 dol., West Bloomfield, MI

Algis ir Vanda Mikuckiai, garbės
nariai, su 1,525 dol., La Canada Flt. CA

Valerija Aukštikalnienė, garbės
narė, su 1,480 dol., Boston, MA

Nijolė Bražėnaitienė-Paronetto, gar-
bės narė, su 1,200 dol., Sparkill, NY

Irena Cibas-Kong, garbės narė, su
1,150 dol., Lynbook, NY

Algis ir Regina Osčiai, su 700 dol.,
Oak Brook, IL

Regimantas ir Lucija Vedegiai, su
300 dol., Huntley, IL

Msgr. Al Bartkus, su 275 dol.,  St. Pe-
tersburg Beach, FL

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, garbės

nariai, su 2,450 dol., Huntingdon Val-
ley, PA

Jonas ir Birutė Sveros, garbės na-
riai, su 1,800 dol., Bloomfield Hls., MI

Algimantas ir Virginija Gureckai,
garbės nariai,  su 1,125 dol., Silver
Springs, MD

Ramunė Kubiliūtė, garbės narė,
su 1,055 dol., Evanston, IL

Antanas ir Jūratė Budriai, garbės
nariai, su 1,050 dol., Scottsdale, AZ

Arvydas ir Daiva Barzdukai, garbės
nariai, su 1,000 dol., Falls Church, VA

Aldona Kavaliūnienė, su 625 dol.,
Waukegan, IL

Jonas Kasputis, su 600 dol., Far-
mington, CT

Mečislovas ir Elena Wasilewski, su
435 dol., Lemont, IL

Ema Datis, su 400 dol., Los Angeles,
CA

Zigmas ir Virginija Grybinai, su
100 dol., O’Fallon, IL

Daiva ir Vytis Keziai, su 50 dol.,
Bayside Hills, NY

Su 31-25-20-10 dolerių:
Eugenija Kolupailaitė, garbės narė,

su 1,300 dol., Chicago, IL
Jonas ir Elena Radai, garbės nariai,

su 1,115 dol., Lovonia, MI
Dalia Šaulytė, su 403 dol., Chicago, IL
Virginija Žukauskienė, su 225 dol.,

Riverside, IL
Rimantas ir Danguolė Mackevičiai,

su 150 dol., Palos Hills, IL
Aldoba Dabrila, su 120 dol., Dor-

chester, MA
Bronius ir Aksenija Kurai, su 70

dol., Lockport, IL
Dalia Puškorienė, su 40 dol., Wil-

loughby Hills, OH
Bruno ir Marilyn Jaselskiai, su 40

dol., Evanston, IL

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams

Ar būtų ,,Draugas” be Draugo fondo?

Beveik kiekviename DF straips nelyje primenama, kad jei ne Draugo fon-
das (DF), ,,Draugo” laikraščio turbūt jau nebebūtų. Be DF paramos ,,Drau-
go” leidyba greičiausiai būtų sustojusi jau 1992 metais, kai  ,,Draugas”

metus užbaigė su  deficitu, nors ir gavo 91,415.00 dolerių paramos.  Po to dar ne
kartą dide lėmis sumomis reikėjo remti laikraš čio leidybą. Apmąstydami DF pa-
dėtį, žvilgterėkime į DF narių sąrašą. Bene apie trečdalis jų jau yra išėję am-
žinybėn. O kur dabartiniai taurieji ,,Draugo” prenumeratoriai – ar jie yra DF
nariai? 

Pažvelkime į savo aplinką ir draugus. Ar jie prenumeruoja ,,Drau gą”? Ne
visi. Bet jį maloniai perskaito, kai gauna nemokamai. Ne naujiena, kad yra šau-
niai JAV įsikūrusių, gražiai gyvenančių turtingų šeimų, bet, deja,  jos tik da-
lijasi ,,Draugu”. Jie verčiau išleis didesnę sumą vaišėms, geram restoranui, bet
,,Draugo” metinė prenumerata – 150 dol. – jiems per brangi. 

Nė vienas negyvename lyg atsiskyrėliai dykumoje. Mus supa daugybė žmo-
nių, su kuriais neišvengiamai bendraujame už šeimos ribų: darbe, organizacijose.
Kaip pasiekti tokius, kurie neskaitys ir šio straipsnelio? Tebūnie tai mūsų visų
rūpestis. Steigiasi naujos organizacijos, naujos Bendruomenės apylinkės, li-
tuanistinės mokyklos – joms turėtų rūpėti tapti ir ,,Draugo” prenumeratoriais
bei DF  nariais.  Nes kas būtų, jei vieną dieną ,,Draugas” nustotų eiti? Tuomet
visi skaitytojai sakytų: kaip gaila, netekome kultūringo laikraščio! Kaip iki šiol
apgailestauja nutilus ,,Margučio” radijo programai. 

Lietuviškai visuomenei ir ,,Draugo” skaitytojams linkėtina labiau suprasti
DF tikslus. Mes labai skatiname tapti  nariais skaitytojus, kurie fondui iki šiol
dar neturėjo galimybės  paaukoti.

Prisiminkime Draugo fondą ir savo testamente.  Aukas DF prašome  siųs-
ti: DRAUGAS FOUNDATION, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

DF rudens įnašai

A † A
BRUNO ABRAMAVIČIUS

Mirė 2015 m. rugsėjo 15 d., sulaukęs 65 metų.
Velionis buvo sūnus a. a. Marijos ir a. a. Stasio Abromavičių.
Nuliūdę liko: sesuo Gražina (Robert) Keeley, broliai Stanley (Bet-

ty) Aris ir Vyto (Anne) Abramavičius; daug sūnėnų, dukterėčių,
giminių ir draugų.

Buvo I.B.E.W. Local # 134 narys, ištikimai tarnavo Brighton Kel-
ly Little League Baseball Assn.

Atsisveikinimas su a. a. Bruno vyks šeštadienį, spalio 24 d., 11
val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje,
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632, kurioje 12 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios už jo sielą.

Vietoje gėlių prašom aukoti Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo  bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com
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Karpinių seminaras, kurį ves žinoma karpinių meistrė iš Lietuvos Ona Surdo-
kienė, vyks Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre š. m. spalio 23 d., šeštadie-
nį, 2 val. p. p. Karpinių parodos autorė papasakos apie savo kūrybą ir pamo-
kins, kaip pasidaryti gražų karpinį ateinančioms Kalėdoms. Prašome atsineš-
ti žirklutes karpymui. Vietų skaičius ribotas, tad norinčius dalyvauti užsiėmi-
me prašome registruotis

tel. 708-296-3192 arba el. paštu: laimaa@hotmail.com

,,Draugas dėkoja”
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja dr. Jonui ir dr. Onai Daugirdams, gyve-
nantiems Burr Ridge, IL, kurie atsiuntė 200 dol. auką Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio proga rengiamai knygai ,,Amerikos lietuvių įnašas į
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. JAV lietuvių parama Lietuvai 1918–
2018 metais”.
Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu:

Draugas foundation
4545 W. 63r Street, Chicago, IL 60629

Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus skelbiamos knygoje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 21 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite Lietuvos televizijos filmą apie
Juliją Žymantienę-Žemaitę, rašytoją, švietėją,
visuomenininkę, vieną iš tautiškiausių Lie-
tuvos moterų 19-20 a. atgimimo laikotarpiu. 

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tus” Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL). Pradžia – 12:30 val. p. p. Matysite trum-

pą meninę programą, sužinosite apie orga-
nizacijos remiamus  dienos centrus Lietuvoje,
kuriuos lanko rizikos grupės  šeimų  vai-
kai.  Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė arba
el. paštu: r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba el. paš tu: venclovas@comcast.net).

� Knygos apie skautus ,,Per skautybę – lie-
tuvybei” pristatymas vyks lapkričio 1 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. Ateitininkų namuose Le-
monte. Visi kviečiami dalyvauti.

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

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje spalio 25 d., sekma-
dienį, bus minimos kun. Liudo Miliausko tarnystės šioje parapijoje 10-
osios metinės. 

Pamaldų metu pamokslą sakys kun. Algimantas Žilinskas, kuris kartu
su žmona Rūta specialiai šiai šventei atskrenda iš Toronto.
Šventiniams pietums reikia iš anksto užsiregistruoti tel. 708-369-5744. 

Pamaldų pradžia 11:30 val. r. Tėviškės parapijos adresas: 
5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558.

Spalio 24 d., šeštadienį, 6 val. v., Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyks ,,Ok-
toberfest” šventė. Šventė rengiama paremti Pasaulio lietuvių centrą. Tradicinis
vokiškas maistas, gėrimai, muzika. Bilietus (40 dol.) ga li te įsigyti svetainėje:
BIT.LY/OFL2015 arba prie durų.  Lau kiami suaugę (21+). Jei turite klau simų, kreip-
kitės el. paštu: oktoberfestlemontas@gmail.com. 

Tauragės klubo narių susirinkimas vyks š. m. spalio 22 d., ket-
virtadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos (Mar-
quette Parke) salėje. 

Tel. pasiteirauti: 773-471-2239 arba 630-827-9712.
Valdyba

B. Komorowski tapo 
Rokiškio garbės piliečiu

Spalio 13 d. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Rokiškyje
susitikęs su kadenciją baigusiu Lenkijos prezidentu Bronislaw Komorowski
pasveikino jį tapus šio miesto garbės piliečiu ir pabrėžė draugiškų ryšių tarp
Lenkijos ir Lietuvos svarbumą. B. Komorowski garbei buvo pasodintas ąžuo-
liukas. Buvęs Lenkijos vadovas ne tik atsiėmė Rokiškio garbės piliečio vardo
regalijas, bet ir dalyvavo parodos Rokiškio muziejuje su jo dovanotais ekspo-
natais atidaryme.  URM info ir nuotraukos


