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ypatinga kelionė į Lietuvą – 4 psl.  

D. Sabonis toliau džiugina
sirgalius – 9 psl. 

RIMAS ČERNIUS

Sekmadienį, spalio 29 d., į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę susirinko gausus laik-
raščio ,,Draugo” skaitytojų, rėmėjų ir gerbė-

jų būrys.  Iš visur – net iš Indianos, Michigano, Flo-
ridos, Connecticuto ir Californijos. Nuo pat pradžių
vyravo linksma nuotaika. Pokylio dalyviai savo
gausiu dalyvavimu įrodė, kad jiems yra svarbus į
109-tuosius savo gyvavimo metus žengiantis lietu-

viškas laikraštis ,,Draugas”.
Pokylio vedėjas, ryškiabalsis kunigas Gedi-

minas Keršys puikiai vedė pokylio programą. Jis
stebino savo subtiliu humoru, teatrališkumu ir tapo
,,metų atradimu”! Įžanginiame žodyje kun. Gedi-
minas perskaitė jautrų poeto Kazio Bradūno eilė-
raštį ir kvietė šventės dalyvius atsistojimu pagerbti
amžinybėn iškeliavusius ,,Draugo” bendradar-
bius ir geradarius.

– 10 psl. 

„Draugo” pokylis buvo linksmas

Solistei M. Bizinkauskaitei nesunkiai sekėsi išjudinti svečius. Vidos Kuprytės nuotr.

Visuomet smagu kartu padainuoti! Audronės Kižytės nuotr.

Pirmą kartą Čikagos lietuvių Rotary klubas (Chicago Lithuanian Rotary Club) praėjusią savaitę pirmą kartą surengė
labdaringą Halloweeno bėgimą ,,Hounted Oak 5K”, kuriame dalyvavo būrys kaukėtų bėgikų. Iš viso startavo 84
,,zombiai”, ,,raganos”, ,,skeletai” ir visokiausi ,,vaiduokliai”.  – 3 psl. 

Pirmasis ,,vaiduoklių” bėgimas pavyko
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Ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis, kurio globojamas
projektas „Kryptis Lietuva” iš-

rinko geriausias iniciatyvas, pabrėžė,
kad pagalba norintiems grįžti į tėvy-
nę – labai svarbi.

„Nesvarbu, prieš kiek mėnesių ar
metų yra išvykę mūsų tautiečiai ieškoti
laimės svetur, bet noras grįžti namo vis
tiek yra išlikęs. Ar sugebėsime suža-
dinti tą jausmą ir kokiais būdais, pri-
klauso nuo mūsų visų. To teigiamo
jausmo, teigiamos emocijos labai rei-
kia. Svarbiausia, kad tas impulsas
būtų pasiųstas kiekvienam lietuviui,
kur jis begyventų”, – sakė ministras
pirmininkas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmininkė Dalia Henke dėkojo
visiems, prisidedantiems prie emig-
ravusių lietuvių pritraukimo atgal į tė-
vynę. 

„Sveikinu geriausių idėjų ir ini-
ciatyvų autorius bei tuos, kurie pasi-
renka sugrįžimą į Lietuvą. Jie parsi-
vežė svetur sukrautą patirtį, praplėtė
savo pasaulėžiūrą ir net atsivežė savo
kapitalą. Svarbiausia, kad lietuviai
ne tik sugrįžtų, bet kad kiekvienas

G A N Y T O J O   Ž O D I S

Gyvenkime tiesoje
KUN. ALGIS BANIULIS SJ

Trisdešimt pirmo sekmadienio Die-
vo žodis kviečia  mus  pažvelgti į
gyvenimą ir savęs paklausti, ar

mano žodžiai ir darbai dera savyje.
Įpratome prie gražių pažadų politi-
kams stengiantis patraukti daugiau
rinkėjų, o reklamų pilnose žiniasklai-
dos puslapiuose taip viskas tobula,
gera, pigu ir skanu, kad žodžių su-
klaidinti vartotojai ar rinkėjai greitai
pajunta, jog buvo apgauti. Laikui bė-
gant išmokstame atskirti  ir įžiūrėti,
kas slepiasi už rinkiminių pažadų ar
blizgančių reklamų. Vieniems  toks žo-
džių ir darbų   neatitikimas tikrovei
tampa autoritetus griaužiančių vėžiu.
Žodžiai praranda vertę, žodis deval-
vuojamas. Iš to kyla abejingumas kal-
boms, žodžiams. Žiniasklaida ypač tai
jausdama, pirmuose puslapiuose pa-
talpina kriminalinius įvykius, tikrus
ar išgalvotus pasakojimus iš įtakingų
politikos, meno ar įvairių bažnyčių
atstovų gyvenimo. Tokios blogio per-

sunktos žinios priimamos atvirom šir-
dim, tikima jų tikrumu. Tačiau ir tos
negatyvios žinios kartais vel panei-
giamos. Tokiu būdu mes visi atsidu-
riame užburtame melo ir neteisingos
informacijos liūne, dar labjau praras-
dami pasitikėjimą žodžiu.

Vienas italų rašytojas knygoje
,,Alyvų miškas” yra sukūręs pasaką
,,Stiklo šalis”, kurioje pasakojama apie
mergaitę, patekusia į stiklo šalį. Toje
šalyje viskas iš stiklo: stikliniai namai,
medžiai, paukščiai ir net žmonės. Net
nuostabu, kad jie nesusiduria vienas su
kitu ir nesusidaužo. Priežastis – išmo-
ko judėti neužgaudami vienas kito.
Vienas kitą sutikę, žmonės jau žino jų
klausimus, o klausiantysis – atsaky-
mus. Tai todėl, kad jų mintys yra at-
viros ir visiems matomos. Meluoti ar
sakyti netiesos niekas net nedrįsta, nes
visi žino, kad kiekvienas gali perskai-
tyti tai, ką kitas mąsto. Viešpats Jėzus
kalbėdamas apie tyraširdžius, kurie re-
gės Dievą, turi mintyje tiesiakalbius,
neveidmainius. Ir mes, kalbėdami apie

skaidrų, permatomą, nesudrumstą
vandenį, sakome, kad vanduo yra ty-
ras. Ir pas Jėzų ,,tyraširdžio” antoni-
mas yra ,,veidmainis”. Jėzaus mokyme
netyrą žmogų  ar veiksmą padaro vi-
dinė intencija.Viešpats trokšta kiek-
vieno mūsų vidinės harmonijos, žo-
džių, minčių ir darbų vienovės. Ir mes,
būdami vaikais, nemokėdavome me-
luoti. Visą, ką žinodavome, išpoškin-
davome atvirai. Bet vis daugiau pažin -
dami šį nuodėmės sugadintą pasaulį,
pamažu ėmėme keistis, panašiai kaip
Pirmieji Tėvai – išmokome prisideng -
ti, slapstytis. Beaugdami darėmės vis
atsargesni. Tačiau, kaip randam Šv.
Rašte, nuo Dievo niekur negali pasi-
slėpti: Žmogus mato, kas akimis mato-
ma, o Viešpats žiūri į širdį (1 Sam. 16,
7 ). Veidmainystė išduoda žmogaus
bailumą, tikėjimo, meilės ir pasitikė-
jimo Dievu stoką. Veidmainiaujant
nuvertinamas ir apgaunamas kitas
žmogus Dievas nemėgsta veidmainių.
Šv. Augustinas yra pasisakęs prieš
veidmainystę: Visi mūsų veiksmai yra

garbingi ir mieli Dievui, jei atliekami
nuoširdžiai, su gera intencija. ,,Tėve
mūsų” maldoje meldžiamės: Teesie
šventas tavo vardas, teateinie tavo ka-
ralystė, teesie tavo valia. Tai ne tik
malda, bet mūsų intencijų atnaujini-
mas. Visą, ką darau,  noriu daryti pa-
šlovindamas Jo, o ne mano vardą. Kad
ateitų Jo karalystė, o ne aš vaidinčiau
karalių. Kad visur priimčiau Jo valią,
o ne stengčiausi visiems primesti sa-
vąją. Ne veltui maldoje skamba žo-
džiai: Viešpatie, padaryk mano širdį pa-
našią į savo širdį. Padėk man pažinti tie-
są, ją skelbti ir gyventi tiesoje.                   

Kryptis – Lietuva
Valdovų rūmuose pirmadienio vakarą pagerbti asmenys ir
organizacijos, skatinančios emigrantus grįžti į Lietuvą ir
padedančios jiems integruotis savo šalyje. 

čia Lietuvoje turėtų sąlygas dirbti ir
sumokėjęs mokesčius galėtų oriai iš-
gyventi bei laimingai auginti čia, Lie-
tuvoje, vaikus”, – kalbėjo D. Henke. 

„Už paskatinimą sugrįžti ir įsi-
darbinti Lietuvoje” apdovanota pri-
vati Lino Stankaus iniciatyva „Back-
to.lt”. Jos organizatoriai rengia kon-

ferencijas lietuviams užsienio šalyse,
skleidžia sėkmingo verslo Lietuvoje
idėjas, padeda rasti partnerių ar po-
tencialių darbdavių tėvynėje. 

Nominacijoje „Už indėlį konsul-
tuojant sugrįžtančius” geriausiai įver-
tintas Migracijos informacijos centro
tinklalapis sugrįžtantiems www.ren-
kuosiLietuva.lt. Šio centro specialistai
asmeniškai konsultuoja norinčius grįž-
ti į Lietuvą ir teikia visą juos domi-
nančią informaciją apie įsidarbinimą,
mokslus ir studijas, integraciją ir kitus
klausimus. 

„Už pagalbą sugrįžusiems integ-
ruotis Lietuvoje” pagerbti Vilniaus
lietuvių namai. Jau 27-erius metus
juose laukiami lietuvių kilmės trem-

tinių ir politinių kalinių palikuonys,
užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, at-
vykę ar grįžę nuolat gyventi Lietuvoje.
Čia stengiamasi suvienyti skirtingų
tautybių ir religijų žmones, išmokyti
juos lietuvių kalbos, kultūros ir tradi-
cijų.

Šie apdovanojimai – tai dalis Glo-
balios Lietuvos forumo „Valstybės ir
diasporos partnerystė”. Renginys su-
kvietė apie 150 dalyvių iš 27 užsienio
valstybių ir Lietuvos. Visi jie dvi dienas
diskutavo apie užsienyje gyvenančių
lietuvių tapatybės ir ryšio su Lietuvą
išlaikymą, valstybės ir diasporos ben-
dradarbiavimą, paramą ketinantiems
grįžti ir jau sugrįžusiems užsienio lie-
tuviams.                                              ELTA

Ministras pirm. S. Skvernelis (antras iš k.) ir PLB pirm. D. Henke (d.) pasveikino projektų, skatinančių emigrantus grįžti į Lietuvą atsto-
vus. Gedimino Bartuškos nuotr.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Kad ir kurioje pasaulio šalyje lietuvis gyventų, jo mintyse visada yra skir-
ta vietos Lietuvai. ,,Lietuva išsivaikšto, ką daryti, kad tauta sugrįžtų?”, –
rūpinasi politikai ir nesugalvoja, kaip prisišaukti emigrantus. O pastarųjų

mintys įvairios: vienų širdyse yra apsigyvenusi meilė savo tolimai gimtinei, o
kiti, net ir labai dažnai kalbėdami ir galvodami apie savo šalį, save vadina pa-
saulio piliečiais ir tikina, jog kada nors mūsų tautai ir jos kalbai bus lemta iš-
nykti. Daugelis dėl įvairių priežasčių iš Lietuvos išvykusių ir kitose šalyse ap-
sigyvenusių tautiečių prisipažįsta, kad ne kartą yra svarstę galimybę visam lai-
kui grįžti į tėvynę. ,,Jaučiuosi taip, tarsi viena koja stovėčiau čia, Amerikoje, o
kita – Lietuvoje”, ,,Mano širdis visada yra Lietuvoje, ir po kurio laiko ten ir aš
pats sugrįšiu” – tokie jausmai ne vienerius metus lydi daugelį Amerikoje gy-
venančių tautiečių. Kai kurie tą ir padaro: parduoda čia užgyventą turtą ir ke-
liauja į Lietuvą. Yra ne vienas pavyzdys, kai Amerikoje gimę ir augę, arba vai-
kystėje čia su tėvais atvykę  lietuviai sulaukę brandaus amžiaus priėmė
sprendimą grįžti į senelių ir tėvų žemę. 

Ar jūs, gyvendami čia, Amerikoje, kada nors esate 
svarstę galimybę išvažiuoti ir apsigyventi Lietuvoje?

Danutė Janutienė 
iš Californijos, buvusi farmacininkė: 

Esu ne kartą pagalvojusi apie to-
kią galimybę. Ypač po to, kai Lietuva
atsikovojo nepriklausomybę ir po to,
kai aš galėjau apsilankyti gimtinėje,
susitikti su ten gyvenančiais gimi-
naičiais. Man visada labai patinka
lankytis Lietuvoje. Teko ten būti ne
vieną kartą. Keliavau ir privačiai, ir ne
kartą darbo reikalais, dirbdama ,,Ap-
ple” bendrovėje. Nuolat jaučiu tą trau-
ką aplankyti Lietuvą. Tačiau čia, Ame-
rikoje, gyvenu jau 68-erius metus (at-
vykau su tėvais, dar būdama maža
mergaitė). Dabar jau čia yra mano šei-
ma, anūkai. Nebevažiuosiu iš čia. Ta-
čiau pažįstu žmonių, kurie grįžo visam

Vytautas, 
pensininkas:

Dabar kaip tik rengiuosi grįžti į
Lietuvą, nes čia man nepavyko susi-
kurti gyvenimo. Į Ameriką atvažia-
vau gyventi 2003 metais, būdamas 56-
erių. Pradžioje man čia patiko, nes su-
sitikau su giminaičiais, nemažai pa-
keliavau po įvairias JAV valstijas, Ka-
nadą, daug pamačiau. Nors Lietuvoje
buvau baigęs aukštuosius mokslus,
čia, Amerikoje, susiradau su savo spe-
cialybe nesusijusį darbą. Pastaruo-
sius 10 metų prižiūrėjau pagyvenusį is-
panų kilmės amerikietį, kuris buvo neį-
galus – sirgo epilepsija. Pas jį dirbau ir
gyvenau. Per tą laiką tapome draugais.
Jis sakydavo, kad kai jam ateis laikas
atsisveikinti su šiuo pasauliu, viską, ką
užgyveno, paliks man. Jis ne kartą
yra sakęs: ,,Mano namas ir tai, kas yra
jame, liks Vytautui”. Aš jo nė karto ne-
paprašiau, kad savo pažadą patvirtin-
tų testamentu. Tikėjau, kad viskas
taip ir bus, kaip žada. Aš jį nusivežda-
vau į lietuvių renginius Lemonte. Ten
jis susipažino su vienu mano tautiečiu.
Šis atvažiavo pas mus į svečius. Nesi-
plėsdamas galiu pasakyti, kad jam ir jo
dukrai pavyko pakreipti to neįgalaus

Audra Januškienė, 
įmonės ,,Bravo Bites”
savininkė:

Taip, buvo kilusi tokia mintis.
Maždaug prieš dvejus su puse metų aš
labai rimtai apie tai galvojau. Buvau
numačiusi, ką veiksiu Lietuvoje. Net
dairiausi ten mokyklų savo vaikams.
Bandžiau apie tai kalbėtis ir su savo pa-
augliais dukra ir sūnumi. Vieni drau-
gai Lietuvoje pritarė, kalbino grįžti,
kiti buvo pakraupę dėl tokių mano
minčių. Tačiau aš pati po kurio laiko
gerai apgalvojau ir supratau, kad ne-
galiu aš savo vaikų išvežti. Jie čia
gimę, čia jų namai ir aplinka, draugai.
Taip pat ir mokyklose, bent tose, kurias
lanko mano vaikai, moko kitaip, nei
Lietuvoje. Čia skiriamas dėmesys ne
tik akademiniams dalykams, bet ir
moralinėms vertybėms. Mokiniai visai
kitaip rengiami gyvenimui, nei Lietu-
voje. O ir studijoms perspektyvos ge-
resnės. Aš pati čia, Amerikoje, gyvenu
nuo 1995 metų. Niekas manęs čia ne-
ištrėmė kaip į Sibirą, pati atvykau. O
atvykusi turėjau progą save gerokai ap-
šlifuoti ir sumažinti savo ego. Lietuvoje
esu baigusi Vilniaus universitetą, dir-
bau vokiečių kalbos vertėja. Čia atvy-
kusi pusantrų metų save ,,ėdžiau”, ga-
vodama, ką šioje šalyje veikiu. Paskui
supratau, kad turiu plėsti savo akira-
tį ir ko nors imtis. Prisiminiau vokie-
čių kalba išleistas kulinarines kny-
gas, kurias buvau kažkada gavusi do-
vanų iš vokiečių partnerių. Visos ap-
linkybės susidėliojo taip, kad dabar tu-
riu savo maisto gaminimo verslą ir dar
daug idėjų ateičiai. 

Giedrė Elekšytė-Knieža,
Tautinių šokių ansamblio
,,Suktinis” vadovė: 

Niekada nekilo mintis grįžti ir ap-
sigyventi Lietuvoje. Į Ameriką atva-
žiavau būdama paauglė ir čia jau gy-
venu 18 metų. Aš čia nesijaučiu emig-
rante. Čia mokiausi, subrendau kaip
asmenybė, čia mano gyvenimas, šei-
ma, darbai. Pati šoku visą gyvenimą,
o nuo 2009 metų vadovauju tautinių šo-
kių ansambliui ,,Suktinis”. Aš dirbu
darbą, kuris man labai artimas, nors
ir be piniginio atlygio. Čia, Ameriko-
je, ir saulė šviečia daugiau, nei Lie-
tuvoje. Man čia patinka gyventi. Ži-
noma, smagu nuvažiuoti į Lietuvą,
kaime aplankyti senelius. Man norisi
lankyti savo gimtinę, štai ir kitą va-
sarą važiuosiu į šokių šventę. Nežinai,
kaip likimas gali pasisukti – gal kada
nors ir teks sugrįžti. Bet kol kas tokių
minčių ir planų neturiu. 

Kalbino 
Virginija Petrauskienė

Apie grįžimą į Lietuvą 
mano globojamo žmogaus mintis. Jis
buvo neįgalus, kelis kartus yra pasi-
šalinęs iš namų ir pasiklydęs. Man
teko jo ieškoti su policija. Prieš kurį lai-
ką senukas mirė. Norėjau perimti jo
turtą, tačiau supratau, kad juo pasi-
rūpino mano minėti tautiečiai. Šiuo
metu dar vis tebegyvenu to mirusio
amerikiečio name, kuriame nėra elekt-
ros, dujų, vandens. Pensijos gaunu 170
dolerių, dar maisto talonai. Nors turiu
mano statusui priklausantį sveikatos
draudimą, tačiau su tiek pinigų pra-
gyventi yra beveik neįmanoma. Pla-
nuoju parduoti automobilį ir keliauti
į Lietuvą. Ten gyvena mano suaugę ke-
turi vaikai. Viena dukra ne kartą yra
sakiusi: ,,Tėti, grįžk”. 

laikui į Lietuvą gyventi. Tarp jų yra ir
mano bendraamžių ir jaunesniosios
kartos atstovų. Džiaugiuosi už juos,
kad pasiryžo priimti tokį sprendimą. 

Atkelta iš 1 psl.

Spalvingo bėgimo dalyviai buvo
ne tik mūsų tautiečiai (aktyviai daly-
vavo ir pasirengti padėjo Čikagos lie-
tuvių bėgimo klubo nariai), renginys
sudomino ir nemažai amerikiečių.
Penkis kilometrus įveikė visi startavę
bėgikai, net ir pats jauniausias, kuriam
buvo vos penkeri metai. Po finišo visų
laukė apdovanojimai ne tik už pasiek -
tus rezultatus, bet ir pademonstruotas
gražiausias kaukes. Paskutinis, įvei-
kęs trasą, gavo paguodos prizą. Ren-
ginio metu surinkti pinigai bus skirti
labdarai. Tikimasi, kad toks ,,Vai-
duoklių” šventės bėgimas, organi-
zuojamas Čikagos rotariečių, taps kas-
metiniu renginiu.

,,Draugo” info

Pirmasis ,,vaiduoklių” bėgimas pavyko

Po bėgimo dalyviai fotografavosi. Sandros Ščedrinos ,,Studio Light Inc” nuotr.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijiečių
grupelė, vadovaujama klebono Tomo
Karanausko, rugsėjo mėnesio pabaigoje
dvi savaites keliavo po Lietuvą su isto-
rine ir ypatinga piligrimine misija. Šie
keliautojai pirmą kartą iš Lietuvos į
Amerikos kontinentą parvežė palai-
mintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas,
kad galėtų susipažinti su jo stebuklin-
gu palikimu.

Pirmą rytą Lietuvoje, tuojau po
pusryčių, autobusiuku keliau-
tojai iš Vilniaus išvyko į Kai-

šiadoris, kur Kaišiadorių katedroje
vyko palaimintojo Teofiliaus Matulio-
nio relikvijų perdavimas Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijai. Kas nesusi-
pažinęs su vyskupo ir kankinio Teofi-
liaus Matulionio gyvenimu, tikrai bus
nustebintas jo gyvenimo istorijos ir pa-
sišventimo. Prie katedros, mažoje pa-
talpoje, yra rodomi jo rūbai ir kiti
daiktai, kuriuos jis naudojo, daug nuo-
traukų iš jo jaunystės gyvenimo, ku-
nigavimo, iš Sibiro ir grįžimo į Lietu-
vą iki jo nužudymo. Čia apsilankęs jau-
ti jo pasišventimą ir meilę kitiems. 

Po to teko skubėti į Mišias Šiluvoje.
Čia, prie lauke pastatyto altoriaus,
buvo susirinkusi minia lietuvių. Mi-
šias celebravo Lietuvos kunigai ir vys-
kupai. Minioje jautėsi atgimęs Lietuvos
žmonių pamaldumas ir dėkingumas Ši-

Nuostabi piligrimystės kelionė po Lietuvą

luvos Marijai už globą. Pirmos dienos
jaudinantys, nepaprasti įspūdžiai tęsėsi
lankantis Šiluvos katedroje ir susipa-
žįstant su stebuklingais Marijos pasi-
rodymais, ankstesniais nei Fatimoje.
Vakare mūsų autobusiukas pasiekė
Bernardinų vienuolyną Tytuvėnuose,
statytą XVII šimtmečio pradžioje. Kiek
daug visur įdomios istorijos!

Kitą dieną keliavome į Kryžių kal-
ną, bet, kaip ir kiekvieną dieną, pra-
dėdame Mišiomis, šį kartą – Pranciš-
konų namuose. Piligrimai lipo į Kryžių
kalną, jausdami, kiek daug čia sudėta
skausmo ir kaip šis kalnas atspindi tau-
tos tikėjimą ir jos nepasidavimą. 

Toliau mūsų laukė įspūdingoji

Šiaulių katedra. Tai ryškiausias Re-
nesanso epochos kūrinys Lietuvos ar-
chitektūroje.

Kitomis dienomis keliautojų gru-
pė judėjo per Žemaitijos miestelius ir
bažnyčias. Sustodavome susitikimams
su Lietuvos dvasininkais ir parapijie-
čiais. Ypatingas vakaras buvo Sidab-
rave, Panevėžio rajone, klebono Tomo
Karanausko pirmojoje parapijoje, kur
pabendravome su dabartiniu klebo-
nu, meru, bendruomenės pirminin-
ke, mokyklos direktoriumi ir kitais šio
miestelio gyventojais. Pasiekę keltą į
Neringą, matėme naują Lietuvos dujų
terminalą, kur stovėjo pirmasis dujų
tanklaivis su dujoms iš Amerikos.
Džiaugėmės gamta, Nidos kopomis,
tiltu. Čia apsistojome prie miškelio,
Pervalkoje, mokyklos viešbutyje, prie
Baltijos smėlio pakrantės. Kitą rytą
mūsų jau laukė Klaipėda.

Pirmosios savaitės pabaigoje mūsų
grupė apsilankė Kaune. Čia lankėme
Kauno katedrą, kitas bažnyčias, Lais-
vės alėją, istorines vietas ir muziejus.
Daugiau laiko skyrėme laisvalaikiui,
kai kurie iš mūsų aplankė Karo mu-
ziejų, Velnių muziejų, o kiti susitiko su
giminėmis. Po to keliavome į Birštoną,
iš ten – į Trakus, kur Bazilikoje daly-
vavome Mišiose. Čia galėjome susipa-
žinti su Trakų pilies istorija ir pa-
plaukioti laiveliu Galvės ežere aplink
garbingąją Trakų pilį.

Autobusiuku grįžo-
me į Vilnių, kur vyko
Mišios Gailestingumo
šventovėje. Apsistojome
šalia Aušros Vartų ir lan-
kėmės stebuklingoje Auš-
ros Vartų bažnyčioje.
Buvo gera proga aplan-
kyti Šv. Faustinos name-
lį ir jos muziejų, Vilniaus
katedrą ir Valdovų rū-
mus. Čia keliauninkams
padėjo gidai, nes kai ku-
rie iš mūsų keliavo po
Vilniaus šventoves, o kiti
– į J. Basanavičiaus ąžuo-
lyną Vilkaviškyje sodin-
ti ąžuoliuko, kai kas – į
televizijos bokštą ir res-
toraną jame, o dar kiti –
į giminių susitikimą
,,Neringos” restorane.
Vakare visi kartu vyko-
me į ,,Lokio” restoraną, į
paskutinį vakarą Lietu-
voje, kur susirinko drau-
gai, kunigai ir keliautojų
giminės.

Šią istorinę piligri-
minę kelionę po Lietuvą

ir jos religines šventoves sugalvojo ir jai
vadovavo klebonas Tomas Karanaus-
kas. Tai buvo trečioji piligriminė ke-
lionė, kurią organizavo kun. Tomas. Jo
dėka Los Angeles Šv. Kazimiero para-
pijiečiai piligriminėse kelionėse ap-
lankė pirmiausia Romą, praėjusiais
metais – Maltą, dabar – Lietuvą.

Į Lietuvą galime visi nuvažiuoti,
pabūti, pasidžiaugti ir aplankyti gi-
mines, bet ne visi turime tokią progą
dalyvauti prasmingoje, istorinėje ke-
lionėje.

Prisiminimais iš kelionės pasidalijo
Žibutė Brinkienė,

spaudai paruošė Vitalija Virbukienė

Telšiuose, ,,Džiugo namuose”, klausėmės apie šio sūrio ga-
mybą ir jį ragavome.

Grupelė keliauninkų Trakuose prie Galvės ežero.
Dalios Tetti ir  kun. Tomo Karanausko nuotraukos

Šv. Kazimiero parapijiečiai keliavo po Lietuvą su piligrimine misija. 

Kaišiadorių katedroje, su vyskupu Jonu Ivanausku prie palaimintojo Teofilio Matulionio
kapo.

Po šv. Mišių Pranciškonų vienuolyne prie Kryžių kalno.
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Ir vėl atėjo laikas pakviesti jus visus į
koncertą, vyksiantį Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje  lapkričio 19 d.,
sekmadienį, 1 val. po pietų. Tai jau
septintas ,,Po angelo sparnu” koncertas,
šįkart pristatantis violončelininką, kom-
pozitorių, puikiai žinomą ne tik Čikagos,
bet ir Lietuvos klausytojui atlikėją –
Ian Maksin. Tai muzikantas – pamilęs
Lietuvą. Šią vasarą jam plojo Vilniaus,
Kauno, Šiaulių, Alytaus ir Marijampolės
muzikos gerbėjai. Jo koncertus lydėjo
gausūs atsiliepimai lietuvių spaudoje.
Susipažinimui siūlome Ingridos Šulcai-
tės straipsnį ,,Kelias į sėkmes susidaro
iš nuoseklaus darbo, meilės ką darai ir
įveiktų sunkumų”, atspausdintą ,,Vers-
lo” svetainėje www.bznstart.lt

Tarptautinį pripažinimą pelnęs
ir nuolat užsienyje koncertuo-
jantis violončelininkas ir kom-

pozitorius iš Čikagos Ian Maksin (42)
sako, kad nebuvo pats geriausias mo-
kinys ir studentas. Solidžius honorarus
gaunantis atlikėjas įsitikinęs, kad lai-
mė slypi ne piniguose, o tame, ką darai
ir ką sukuri. Meilė muzikai pabudo, su-
pratus jos poveikį žmogui.

Violončele groju nuo šešerių, bet
tiktai būdamas 15–16 m. paauglys rim-
čiau susidomėjau muzika. Pirmas at-
radimas buvo, kai supratau, kad mu-
zika, kurią groju, patinka žmonėms,
jaudina juos, kažką jiems reiškia, nes
sukelia emocijų. Vėliau studijuoda-
mas konservatorijoje New Yorke su-
pratau, kad noriu rasti savo kelią, sa-
vitą ir išskirtinį balsą. Studijuodamas
kaip tik ir pradėjau kurti bei vystyti
savo prekių ženklą. Mano prekių ženk-
las – tai kelių muzikinių žanrų (klasi-
kos, džiazo, etninės liaudies muzikos)
iš įvairių pasaulio šalių derinys, kaip
pagrindinį instrumentą naudojant vio-
lončelę. Tada to niekas nedarė, niekas
nebandė sujungti šių žanrų aukštu,
profesionaliu lygiu. Mano strategija –
groti su vietos muzikantais. Aš nieka-
da nevykstu į gastroles su savo muzi-
kantų grupe, ieškau vietinių partnerių
ir atvykęs su jais ruošiu programą. Nie-
kada nežinai, koks bus galutinis re-
zultatas, nes kiekvieną kartą nauji
muzikantai, kiekvienas su savo stiliu-
mi, savo unikalia patirtimi ir kultūra.

Socialiniai tinklai – 95 proc. sėk-
mės. Turiu tūkstančius gerbėjų, sekė-
jų socialiniame tinkle „Facebook”. Už-
megztas ryšys su gerbėjais sociali-
niuose tinkluose vėliau materializuo-
jasi. Komunikacijai „Facebook” ir
„Twitter” kasdien skiriu nuo vienos iki
dviejų valandų. Tai verta, nes bendra-
vimas su gerbėjais ir bendraminčiais
suteikia teigiamų emocijų ir energijos.
Pats ruošiu vaizdo medžiagas ir jas vie-
šinu socialiniuose tinkluose: koncertų,
repeticijų įrašus ir pan. Per muziką
prasideda įsitraukimas ir bendravi-
mas, keitimasis informacija, idėjomis,
pasiūlymais. Turi jaustis tavo asme-
ninis dalyvavimas ir dėmesys, nes tai
kuria patikimumą, lojalumą, nuošir-
dumą. Nors turiu komandą, bet di-
džioji dalis komunikacijos koncepcijų
sugalvota mano, nes seniai tai darau
pats, žinau, kas veikia, o kas ne.

Per savaitę darbui – iki 60 valandų.
Esu visiškai atsidavęs savo darbui ir
nuolat keliu sau naujų tikslų.

Vaikystėje ir paauglystėje išban-

Mano vardas Gabija. Aš mokausi Los An-
geles Šv. Kazimiero lituanistinėje mo-
kykloje, seminaro klasėje, esu vienuo-
liktokė. Į mokyklą atvažiuoju kas antrą
šeštadienį. Mes mokomės istorijos, lie-
tuvių kalbos ir literatūros. Mus moko is-
torijos mokytoja Gida Urbonienė ir lie-
tuvių kalbos mokytoja Vitalija Virbu-
kienė.

Vieną šeštadienį mūsų pamokos
persikėlė į Santa Monica, kur
yra įsikūręs LR generalinis

konsulatas. Tą dieną mums pamokas
vedė generalinis konsulas Darius Gai-
dys ir antrasis konsulas Gediminas Se-
reika. Generalinis konsulas papasa-
kojo apie konsulato įkūrimą, paskirtį,

kokius darbus atlieka. O konsulas –
apie konsulinę, notarinę ir kitą veiklą.
Po to supažindino su konsulato patal-
pomis. Mes turėjome galimybę padis-
kutuoti apie Lietuvos jėgą pasaulyje ir
jos reikšmę tarp kitų šalių. Mums pa-
rodė, kaip atrodo lietuviški pasai. Mes
norime būti Lietuvos piliečiai!

Man pamokos labai patiko, aš no-
rėčiau tapti ambasadore arba dirbti po-
litikos srityje. Mes daug ką sužinojome,
esu dėkinga už progą apsilankyti LR
konsulate Los Angeles. Tai buvo gyva
istorijos pamoka, kurią skyrėme at-
kurtos Lietuvos 100-mečiui.

Gabija Petrulytė, 11 kl.
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lituanistinė mokykla

Ian Maksin: Meilė muzikai pabudo
supratus jos poveikį žmogui

Gyva istorijos pamoka 
LR konsulate Los Angeles

džiau daug būrelių, labai norėjau spor-
tuoti, bet nepriėmė, o į muzikos mo-
kyklą patekau. Nebuvau disciplinuotas
mokinys, pagrindiniam instrumentui
– violončelei – beveik neskyriau laiko,
tačiau kasdien grojau roką, bliuzą gi-
tara... Pastaruosius trisdešimt metų
aš groju po penkias ar šešias valandas
kasdien, įskaitant savaitgalius ir ne-
skaičiuojant koncertų. Per savaitę inst-
rumentui skiriu 36–40 valandų. Dar už-
siimu rinkodara, administraciniais
darbais ir pan. Taigi iš viso apie 60 va-
landų per savaitę skiriu savo muzikai
ir su ja susijusiai veiklai. Atsikėlęs ryte
pirmą valandą skiriu socialiniams
tinklams, paskui groju. Esu visiškai at-
sidavęs savo darbui ir nuolat keliu sau
naujų tikslų. Kiekvienais metais aš
tampu geresniu atlikėju: daug groju, la-
vinu proto lankstumą ir tai padeda
improvizuoti. Improvizacija yra labai
svarbus kūrybinio proceso elementas,
jis padeda kurti muziką, gauti grįžta-
mąjį ryšį iš bendro kūrybinio darbo su
kitais. Tai pati aukščiausia kūrybos
lyga. Harmonija, melodija, ritmas ir jų
improvizacija sudaro daugybę gali-
mybių, kombinacijų ar mažų gabaliu-
kų. Didžiausias menas – juos įausti į
vientisą audinį.

Mokomės ir tobulėjame per klaidas.
Laimė man slypi ne piniguose, o di-

versifikacijoje kaip biržoje, kai dedi pi-
nigus į skirtingus dalykus. Kažkas ne-
suveikia, o kažkas suveikia ir duoda
grąžą. Mano nuomone, negali laimė
būti viename dalyke, nes jeigu kažkas
nepavyko, gali atsidurti situacijoje,
kai nėra alternatyvų. Kuo daugiau da-
lykų tau teikia laimę, tuo ji yra tva-
resnė. Žinau viena, kad laimė ne pini-
guose ir ne jų sumoje. Laimę teikia tai,
ką tu darai ir kuri. Kiekvienais metais
uždirbu vis daugiau, tačiau važinėju
tuo pačiu automobiliu 12 metų, manau,
dar tiek pat juo važinėsiu (juokiasi). O
patarinėti jauniems žmonėms nereikia,
jie patys turi patirti visus iššūkius ir
įveikti sunkumus. Reikia pačiam pri-
eiti sprendimą, per klaidas mokomės ir
bręstame kaip asmenybės. Aš nedaliju
patarimų, nes manau, kad tai gana ri-
zikinga. Tačiau žinau, kad reikia savęs
klausytis ir girdėti savo širdį, savo
įkvėpimą, tai, kas užveda. Visa tai va-
dinu aistra. Nebijokite klaidų ir, kaip sa-
koma, sekite paskui savo aistrą.

Parengė 
Dainora Baliutavičienė 

Neįprasta pamoka LR generaliniame konsulate ilgam išliks moksleivių atmintyje.
Kristinos Kazlauskienė nuotr.

Gyva istorijos pamoka konsulate sustiprino jaunuolių norą būti Lietuvos piliečiais. 

,,Mokytojai” – antrasis konsulas Gediminas Sereika (k.) ir generalinis konsulas Darius Gai-
dys.

Ian Maksin.                  Ksenia Poulber nuotr. 
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Iš ATeITININkų GYVeNImO

Dėkojame

Čikagos kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

2018 metais
ŠAAKalbos
balandžio mėn. 6–8 d. – Toronte, Kanadoje.

ŠAAKalbos tai ,,Ted Talks” pobūdžio trumpi pok-
labiai, paskaitos aktualiomis temomis. Pirmas
ŠAA Kalbos renginys įvyko Washington, DC 2014
m.
Rengėjai: Ateitininkų sendraugių sąjungos cent-
ro valdybos sudarytas komitetas.
ŠAAKalbos dalyviai renkasi Marriott viešbutyje
Toronto Bloor Yorkville, Ontario, Canada. Dau -
giau informacijos rasite ,,Facebook”  https:// tin
yurl .com/y9w8kdr2

AF suvažiavimas
balandžio 7–8 d. Kaune, Ateitininkų rūmuose
(Laisvės al. 13). Suvažiavime svarstysime praėju-
sių metų veiklą, kelsime idėjas ateičiai, rinksime
AF pirmininką, tarybą, valdybą, MAS, SAS ir ASS
valdybų narius. Daugiau info: www.ateitis.lt

AF sąskrydis
Ateitininkų federacijos sąskrydis vyks liepos 7–8
d. (šeštadienį-sekmadienį), iš karto po Dainų
šventės. Tikimasi sulaukti daug dalyvių ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš užsienio! Sąskrydis bus skirtas
akademiškai ir kūrybiškai pažymėti mūsų valsty-
bingumo atkūrimo šimtmetį. Numatyta vieta –
Berčiūnų stovykla.

,,Vaiko vartai į mokslą“ valdyba dėkoja Čikagos kun. Alfonso
Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio kuopos moksleiviams, sa -
va noriavusiems, dainavusiems, padėjusiems nešti maistą ir tei-
ku siems pagalbą visur, kur ji buvo reikalinga, org. ,,Vaiko vartai į
mokslą“ spalio 22 d. lėšų telkimo renginyje ,,Derliaus pietūs“
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Ačiū kuopos globėjams Justei
Baranauskaitei ir Mykolui Daugirdui bei kuopos valdybai, kurie
koordinavo darbą. Už pagalbą dėkojame ir Partizano Daumanto-
Prano Dielininkaičio kuopos vyresnėms jaunėms bei Čikagoje
šiuos mokslo metus St. Ignatius gimnazijoje besimokančiai vieš-
niai iš Kauno, moksleivei ateitininkei Emilijai. Aukos, surinktos
per ,,Derliaus pietus“, bus skirtos Lietuvos rizikos grupės šeimų
vaikų labui.

Žurnalo bendradarbė Agnė savo skiltyje „Sveiki”
labai taikliai apibūdina, ko šiame numeryje ti-
kėtis. Tai labai gražus pakvietimas susipažin-

ti su įvairiais autoriais, jų mintimis bei darbais. „Kas
padaro gyvenimą ‘gerą’? Sakysit: Meilė? Gro-
žis? Nuotykiai? Darbas? Moky-
masis? Džiaugsmas? – tuomet
šis „Ateities” numeris labai ge-
ras, nes apie visa tai rašo žur-
nalo autoriai”, – teigia Agnė.
Štai kaip pati Agnė visa tai pri-
stato.

Meilė, kuria degė šv. Motina
Teresė, įkvepia milijonus žmonių
visame pasaulyje. Šį kartą Dievo
Meilės misionierė atkreipia dėme-
sį į jos puoselėtą meilę gyvybei.

Grožis – taip turbūt pagalvoja kiekvienas, įžengęs į Pa-
ryžiaus Dievo Motinos katedrą. Nuotykiai – tai apie
šešis moksleivius, nusprendusius vasarą keliauti po

Europą ir ieškoti savęs, sutikti žmones ir Die-
vą. Darbas būna sunkus, bet džiaugsmas di-
delis, – taip apibendrinamas pokalbis su Ged-
vile Diržiūte, kurčiųjų olimpiadoje iškovo-
jusia bronzos medalius. 

Mokymasis gali būti smagus, įdomus,
ugdantis. Apie skirtingas mokymo ir mo-
kymosi patirtis rašo Danguolė Gervytė ir
Rusnė Šidlauskaitė. Toliau Agnė pri-
mena, kad visas šias gero gyvenimo
prasmes lengviau suvokti lietuvių kal-
ba, apie kurią rašo Guoda Kliučins-
kaitė ir kun. Stasys Yla.

Romualdas Kriaučiūnas

Ateitininkų namų knygų klubas
Rinksis gruodžio 6 d., trečiadienį, 10 val. r. Bus
diskutuojama knyga: ,,The One-In-A-Million Boy”,
autorė – Monica Wood. Diskusijos vyksta lietuvių
kalba. Informacija: dainequinn@gmail.com

Moksleivių Žiemos kursai
Ateitininkų pasaulėžiūros kursai vyks gruodžio 26
d. – sausio 1 d. Dainavoje. Kviečiami visi mokslei-
viai – ateitininkai ir ne ateitininkai. Žiemos kursų
registracija vyks lapkričio 15 d. – gruodžio 10 d.
Kursus rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba.

Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač
studentai ir neseniai studijas baigusieji.

Daugiau informacijos apie kursus ir registracijos
anketas rasite www.mesmas.org 

Čikagos ateitininkų kūčių šventė
gruodžio 17 d., 1 val. p. p. Jaunimo centre, 5620
South Claremont Ave., Chicago. Registruokitės iki
gruodžio 10 d. pas Oną Daugirdienę, odaugir-
das@hotmail.com, tel. 630-325-3277.

Humaniška ateitininkų akcija 
Papilės Simono Daukanto gimnazijoje

Spalio mėn. viduryje Pa-
pilės Simono Daukan-
to gimnazijoje vyko ei-

linė kraujo donorystės akcija
„Aš dovanoju gyvenimą”, ku-
rią organizavo Šv. Aloyzo kuo-
pos ateitininkai, bendradar-
biaudami su NKC Panevėžio
filialo Šiaulių skyriaus me-
dikais. Atlikti šią gyvybiškai
reikalingą pareigą buvo užsi-
registravęs 41 geros valios pi-
lietis, gerai suprantantis, kad
galbūt jo kraujas išgelbės gy-
vybę ir dovanos gyvenimą
kūdikėliui ar sužeistam ava-
rijoje, gimdyvei motinai ar
kovojančiam su baisia liga.
Papilės gimnazijos abitu-
rientams duoti kraujo ir kaž-
kam išgelbėti gyvybę jau tapo daugiamete tradicija.
Ir šiemet klasės vadovė, daugkartinė kraujo donorė
Kristina Puzarienė su būriu savo auklėtinių buvo pir-
mieji, atsiliepę į ateitininkų kvietimą. Šios veiklos
svarbą supranta ir kaskart donoro vardą tokiose ak-
cijose patvirtina gimnazijos mokytojų, aptarnaujan-
čio personalo, valgyklos darbuotojų, mokinių tėvelių,
buvusių mokinių, ateitininkų gausus būrys. Ne visų
kilnūs norai šį kartą išsipildė – tik 29 piliečių krau-
jas buvo tinkamas donorystei. 

Už suteiktą galimybę, puikias sąlygas, atidumą ir
šeimininkišką rūpestingumą medikai padėkos žodžius
visada taria gimnazijos direktoriui Ramūnui Per-

minui, dailės kabineto vadovei Daliai Sakalauskienei,
aptarnaujančiam bei valgyklos darbuotojams, mo-
kytojams, paslaugiems mokinukams, ateitininkams.
Akcijos organizatoriai ir vykdytojai savo dėkingumą
donorams už jų supratimą išreiškė padėkos dovanė-
lėmis bei saldumynais. Suprantama, kad tai tik sim-
boliškas dėmesingumo ženklas, nes tikrasis dėkin-
gumas už dovanotą gyvenimą bus ištartas kraują ga-
vusių žmonių širdimi ir malda.

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja,

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

2017 m. nr. 7 „Ateitis”: prasminga ir žaisminga

Ateitininkų 
kalendorius

Grupė Papilės Simono Daukanto gimnazijos abiturientų – donorų su auklėtoja Kris-
tina Puzariene.
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Kunigas dr. Valdas Aušra kartu su Mažosios
Lietuvos fondu ir draugija dviejų dienų renginių
ciklu kviečia Čikagos lietuvius paminėti Refor-
macijos 500 metų sukaktį.

Lapkričio 11 d., šeštadienį, 12 valandą po pie-
tų, renginių ciklą PLC Dailės muziejaus „Sie-
los” galerijoje pradės dr. Kristina Blockytė-
Naujokė paskaita „Reformacija Lietuvoje ir jos

poveikis kultūros raidai”. Paskaitos klausytojų
laukia kuklios vaišės kartu su klasikinės gitaros ir
renesanso liutnios virtuozu Jonu Kublicku. O sek-
madienį, lapkričio 12 d., 3 valandą po pietų, Trinity
Lutheran Church, adresu 6850 W 159 St., Tinley
Park, IL 60477 vyks koncertas „Soli Deo Gloria: Lie-
tuva ir Reformacija”, kuriame dalyvaus solistai Nida
Grigalavičiūė ir Martynas Matutis, meno ansamblis
„Dainava”, pučiamųjų kvintetas, bus nepakarto-
jamos vargonų muzikos.

Artėjančio renginio proga „Draugas” kalbasi
su kunigu dr. Valdu Aušra.

Šis dviejų dienų renginių ciklas yra ypatingas Refor-
macijos jubiliejaus paminėjimas, kodėl nutarėte tokį ren-
ginį organizuoti?

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija – organi-
zacija, kuri siekia įamžinti ir kiek įmanoma išsau-
goti Mažosios Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą,
finansuoja knygų, liečiančių to krašto istorinį pa-
likimą, leidybą, remia lietuviškojo jaunimo, gyve-
nančio dabartinėje Kaliningrado srityje, kultūrinę
veiklą. Šiais metais visas pasaulis švenčia Refor-
macijos 500 metų jubiliejų. O Lietuvos valstybė
šiuos metus paskelbė Reformacijos metais! Tai kaip
mes, būdami tos kultūros palikuonys, galėjome ne-
atžymėti tokios datos?! Todėl tokiai minčiai užgimus
dar prieš metus, truko laiko, kol ji galutinai susi-
kristalizavo. Nors mes ir minime religijos istorijos
momentą, tačiau mano pasirinkimas jį pažymėti įga-
vo kiek kitokį „atspalvį” – nutariau pažvelgti per Re-
formacijos padarytos įtakos Lietuvos kultūrai ir jos
raidai prizmę. Juk tik šiam judėjimui turime būti dė-
kingi už pirmąją lietuvišką knygą, pirmą Švento Raš-
to vertimą į lietuvių kalbą, pirmą lietuvių kalbos gra-
matiką, pirmą… – labai daug pirmų! Humanitarinių
mokslų daktarė Kristina Blockytė-Naujokė šešta-
dienio paskaitoje bandys papasakoti apie tokią Re-
formacijos įtaką Lietuvos kultūrai. Tačiau, jeigu
švęsti, tai švęsti... Koks šventimas be dainos? Esu la-
bai dėkingas Dariui Polikaičiui ir meno ansambliui
„Dainava” už  bendradarbiavimą ir koncerto pa-
ruošimą. Teko mums pasukti galvas, kaip kuo įdo-
miau pateikti, kad susirinkę žiūrovai neliktų vien
tik pasyvūs klausytojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Tai
mano jau penktasis bendras projektas su šiuo nuo-
stabiu ansambliu.

Pažįstu Jus kaip gerą istorijos žinovą, papasakokite
skaitytojams apie Reformacijos reikšmę bei svarbą religi-
jos istorijoje.

To neįmanoma aprašyti viename straipsnyje, o
tuo labiau vienoje pastraipoje Reformacijos pradi-
ninku bei varikliu laikomo kun. dr. Martyno Liute-
rio reikšmės ne tik religijos, bet ir viso pasaulio is-
torijoje. Reformacijos pradžia yra laikoma 1517
metų spalio 31 diena – Visų Šventųjų šventės išva-
karės, kada kunigas dr. Martynas Liuteris prie Wit-
tenbergo pilies bažnyčios durų, kurios tarnavo kaip
miesto skelbimų lenta, prikalė savo įžymiąsias 95 Te-
zes. Jose jis išdėstė savo kritišką požiūrį į indul-
gencijų pardavimo būdu renkamas lėšas Romos
Petro bazilikos statybai. Apie tai yra parašyta daug
knygų. Keletas jų yra išversta ir į lietuvių kalbą.
Trumpai tariant, galima būtų paminėti kelis as-
pektus. Pirmiausia liuteronų tradicija ragina ti-
kinčiuosius gilintis į pirminį šaltinį, aprašantį Die-
vo santykį su žmogumi – Šventąjį Raštą. Jau vien dėl
šios priežasties šešioliktojo amžiaus pradžioje vi-
suomenėje turėjo įvykti dideli pakitimai. Pirma, Bib-
lijos negalėjo įsigyti visi, kas norėjo, nes buvo bran-
gi ir reta, prieinama tik turtingiesiems tol, kol Gu-
tenbergas išrado būdą knygas spausdinti. Taip jau
sutapo, nors teigiama, kad sutapimų nebūna, bet bū-

Išeivijos lietuviai mini Reformacijos 500 metų sukaktį
tent Reformacijos pradžioje jau
egzistavo šis greitas ir palyginus
pigus raštų dauginimo būdas.
Antra, Biblija turėjo būti spaus-
dinama žmonių kalbama kalba.
Tuo metu praktiškai tebuvo įma-
noma turėti tik lotynišką Vulga-
ta (Biblijos. Red.) egzempliorių.
Bet lotynų kalba buvo aukštuo-
menės ir mokslo kalba, ne eilinių
žmonių. M. Liuteris, išvertęs bib-
liją į vokiečių kalbą, ne tik pada-
rė ją pasiekiamą masėms, bet tuo
pačiu ir sunormino vokiečių kal-
bą. Trečia, norint skaityti Dievo
žodį, kad ir savo kalba, reikia
mokėti skaityti, todėl išaugo po-
reikis mokyti rašto. Įdomu, kad
Martynas Liuteris jau tada kate-
goriškai teigė, kad mokyti reikia
visus – berniukus ir mergaites,
neišskiriant nei vieno. Mažosios
Lietuvos teritorijoje neilgai trukus buvo įkurta net
400 pradinių mokyklų, kur vaikai buvo mokomi jų
tėvų kalba skaityti ir rašyti. Todėl nenuostabu, kad
ir pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo Ka-
tekizmas – susideda iš trijų dalių. Abėcėlės – jei nori
sužinoti, ką sako Dievo žodis, turi išmokti skaityti!
Katekizmo – t. y. glausto supratimo apie tai, ko Die-
vas moko mus ir iš mūsų nori. Ir giesmyno – per-
skaičius ir supratus apie mus mylintį Dievą, mus ap-
ima begalinis džiugesys, o besidžiaugiantis žmogus
dainuoja! Žinoma, yra ir kitų teologinių skirtumų,
bet nenorėčiau labai išsiplėsti. Šeštadienio paskaitos
metu tas temas trumpai apibūdinsiu.

Kaip tuometė Lietuva priėmė naujas reformacijos idė-
jas?

Mano nuomone, Lietuva buvo pasiruošusi pri-
imti Reformaciją. Krikščionybė, kaip valstybinė re-
ligija, Lietuvoje buvo gana jaunas reiškinys, giliai neį-
leidęs savo šaknų, kaip kitose Europos valstybėse. To-
dėl pradžioje Reformacijos idėjos plito gana greitai.
Tuo labiau kad didelė dalis Lietuvos aukštuomenės,
vedama Radvilų giminės, matė naujas reformas
kaip galimą įrankį ir skirties tašką atsispiriant len-
kų aukštuomenės didėjančiai įtakai. Jau 1525 metais
Žygimantas Senasis uždraudė viešai skelbti Refor-
macijos idėjas Lietuvoje. Nors
yra ženklų, kad karalienė Bona
lyg ir globojo tų idėjų skelbėjus.
Stanislovas Rapolionis ir Ab-
raomas Kulvietis yra laikomi
pirmaisiais žymiais liutero-
nizmo idėjų skelbėjais Lietuvos
Didžiojoje kunigaikštystėje.
Kulvietis 1540 metais įsteigė
Vilniuje aukštesniąją mokyklą,
kur mokėsi 60 jaunuolių. Deja,
už dvejų metų, nepaisant ka-
ralienės Bonos ir Žygimanto
Augusto globos, mokykla buvo
uždaryta, o Kulvietis turėjo
trauktis į Karaliaučių. Jame
kartu su Rapolioniu, kuris Wit-
tenbergo universitete buvo ap-
sigynęs daktaratą, remiamas
Prūsijos valdovo Albrechto Di-
džiojo, tapo Karaliaučiaus Al-
bertinos universiteto steigė-
jais. Nuo to laiko lietuviško
spausdinto žodžio centru tapo
Mažoji Lietuva – rytų Prūsija.

Grįžtant prie renginio – tai bus
kelių dienų renginys. Plačiau apie
Kristinos Blockytės-Naujokės skai-
tomą paskaitą „Reformacija Lie-
tuvoje ir jos poveikis kultūros rai-
dai” skaitytojai susipažins per-
skaitę interviu su prelegente „Drau-
go” laikraštyje, o Jūs papasakosi-
te plačiau apie kitos dienos kon-
certą „Soli Deo Gloria: Lietuva ir
Reformacija”. 

Didžiausi mano pagalbi-
ninkai yra Mažosios Lietuvos
fondo ir draugijos valdybos na-

riai, kurie palaikė mano idėją ir
aktyviai talkina. Dariaus Poli-
kaičio pagalba buvo neįkainoja-
ma rengiant koncerto programą,
kur be meninio ansamblio „Dai-
nava” žiūrovas išvys gerai pa-
žįstamą ir mylimą solistę iš Či-
kagos, sopraną Nidą Grigalavi-
čiūtę bei tenorą ir kompozitorių
Martyną Matutį. Čikagiečiams
pristatysime dar visai nežino-
mą, jaunosios kartos klasikinės
gitaros ir renesanso liutnios vir-
tuozą Joną Kublicką (24 m.). Ti-
kimės, kad Jonas, muzikos ma-
gistras, rengiantis rečitalius bei
jungtinius pasirodymus su al-
ternatyvios bei klasikinės muzi-
kos atstovais, sudomins klausy-
tojus ir įneš į koncerto programą
naujovių. Šiuo metu atlikėjas
koncertuoja Hong Kong (Kinija.

Red.) ir išsamesnio interviu skaitytojams negalėtume
pateikti. Tačiau Dariaus ir mano nuomone, tai gi-
taros virtuozas, kurį išgirsti melomanams bus tik-
ras malonumas. Koncerto metu skambės daug var-
gonų muzikos kartu su pučiamųjų kvartetu, F. Men-
delssohn bei J. S. Bach kūriniai, farmonizuotos
prūsų liaudies dainos bei kt. Mano galva, repertuaras
labai atsakingai atrinktas ir atspindintis Reforma-
cijos epochą, o klausytojai turės puikių galimybių
tuo įsitikinti.

Ačiū kunigui dr. Valdui Aušrai už pokalbį ir belieka pri-
durti, kad Reformacijos 500-jų metinių paminėjimo šven-
tė prasideda lapkričio 11 d., šeštadienį, 12 valandą po pie-
tų, PLC Dailės muziejaus „Sielos” galerijoje, kur dr. Kris-
tina Blockytė-Naujokė skaitys paskaitą „Reformacija Lie-
tuvoje ir jos poveikis kultūros raidai”, o sekmadienį, lapk-
ričio 12 d., 3 val. po pietų, Trinity Lutheran Church – 6850
W. 159 St., Tinley Park, IL 60477 – koncertas „Soli Deo
Gloria: Lietuva ir Reformacija”. Bilieto kaina suaugusiems
– 25 dol., jaunimui iki 18 metų – 15 dol., o vaikams iki
10 metų – koncertas nemokamas. Bilietus galima įsigyti
įprastinėse bilietų pardavimo vietose.

Kalbėjosi Giedrė Vencius

Kun. Valdas Aušra
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUVA  IR pASAUlIS

Emigraciją premjeras laiko mados dalyku
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis sako, kad emigracijos
problema, kai 32 proc. šalies mokslei-
vių nori išvykti visam laikui gyventi
į užsienį, yra susiformavusi mada.
Mados reikalas ir emigracijos ekspo-
navimas, anot premjero, daro didelę
įtaką jaunimo apsisprendimui.

Premjeras, ieškodamas tokios sta-
tistikos priežasčių, samprotavo, kad
„ypač kalbant apie moksleivius, ne-
turinčius patirties, tai jie dažniau-
siai pasikliauja ta informacija, kurią
gauna. Mes padarėme emigracijos
temą labai „madingą”. Kalbant apie
žmonių nepasitenkinimą dabar, tai
išlenda du naratyvai: arba aš strei-
kuosiu, arba emigruosiu”, – aiškino
premjeras.

S. Skvernelis skeptiškai žvelgia į
reklamuojamas, išvažiavusių ir gero-
vę užsienyje sukūrusių lietuvių sėk-
mės istorijas. „Mes nerodome nesėk-
mių istorijų. Kalbant apie Jungtinę Ka-
ralystę, kurioje stipriai klesti vergovė,
prekyba žmonėmis”, – sakė jis. 

Premjeras pabrėžė, kad kuriamas
mitas, jog užsidirbti galima tik išva-
žiavus, gyvenant ir dirbant sunkiomis

sąlygomis, klaidina. 
S. Skvernelis taip pat pažymėjo,

kad ne tik mada, bet ir objektyvios
priežastys – skurdas, socialinė atskir-
tis ir socialinis neteisingumas – daro
įtaką emigracijos mastams. Jis skep-
tiškai vertino siūlymą sukurti konk-
rečią programą emigracijos mastams
suvaldyti.

S. Skvernelis teigė, kad prielaidos
emigruoti mažėja. Vyriausybės vado-
vas išskyrė augančią paslaugų kokybę
regionuose ir didėjančias investici-
jas, įsibėgėjusią švietimo reformą, po-
kyčius viduriniame moksle ir mo-
kyklų „mentalitete”. Šių metų Vyriau -
sybės orientaciją į skurdo mažinimą,
o kitų metų valdžios planus stiprinti vi-
duriniąją klasę, S. Skvernelis, taip
pat vertino kaip priemones suvaldant
emigraciją.

Savaitės pradžioje paviešinta Lie-
tuvos elektroninio dienyno TAMO at-
likta apklausa parodė, kad daugiau nei
80 proc. visų apklaustų 9–12 klasių
moksleivių nurodė, jog apie emigraciją
mano teigiamai. Kiek daugiau nei
trečdalis (31,9 proc.) nurodė norį iš Lie-
tuvos išvykti visam laikui. 

Vilnius (LRT.lt) –  Is-
torikai viliasi atradę lais-
vės kovotojų kapus – tarp
jų ir partizano Adolfo Ra-
manausko-Vanago kapą.
Spėjama, kad partizanų
palaikai guli vadinamo-
siose Našlaičių kapinėse,
už Antakalnio kapinių
tvoros.

„Galim konstatuoti
faktą, kad aptikome su-
šaudytų asmenų kapelius.
Tai jau tam tikras pasie-
kimas, išsiaiškinome,
kaip jie buvo laidoti, tai mesti po vie-
ną, po du, tris – taip, kaip buvo sušau-
dyti. (...) Išsiaiškinome, kad po įmeti-
mo į duobę  dar buvo sulieta kažkokia
cheminė medžiaga, kuri labai suardė
kaulelius. Tai atliksime tyrimą, vie-
nintelis išsigelbėjimas yra DNR tyri-
mas, kas vykdoma šiuo metu”, – sakė
archeologas Gintautas Vėlius.

Anot jo, kol kas sudėtinga kalbėti,
ar aptiktuose kapuose yra partizanų ir
ar tarp jų palaidoti A. Ramanausko-
Vanago palaikai. Tačiau, pasak G. Vė-
liaus, viliamasi, kad taip ir yra.

„Ne manome – turime vilties”, – ti-
kino archeologas.

G. Vėlius aiškino, kad Našlaičių

kapinėse yra įvairių palaikų, iš viso
apie 1,5 tūkst. Iš jų sušaudytų asmenų
– 205, o partizanų turėtų būti 6.

„Aptikta kapų medžiaga yra labai
įvairi, nes ir pati kapinių istorija yra
įvairi. Čia palaidoti ne tik nusikaltėliai,
bet ir visi benamiai, bevardžiai, netu-
rintys giminių, iš ligoninių. Čia yra ir
negyvų gimusių kūdikių kapai, taip pat
čia vieta, kur iš ligoninių buvo vežamos
medicininės atliekos. Tuo metu Vil-
niuje nebuvo krematoriumo, taigi buvo
vežama čia”, – aiškino jis.

Jis teigė, kad rimtų atradimų ga-
lima tikėtis kitąmet. 

Netrukus šioje vietoje pradės dirb-
ti archeologai ir mokslininkai.

Ko gero atrastas A. Ramanausko-Vanago kapas

Kaunas (Kauno savivaldybės info)
– Kristaus Prisikėlimo bazilikoje lapk-
ričio 2 d. atidengta atminimo lenta
Pre zidentui Valdui Adamkui, jis jaus-
nystėje patarnavo šv. Mišioms šioje
vietoje.

„Jis dar būdamas vaikas toje ma-
žoje Prisikėlimo bažnyčioje Aukštaičių
gatvėje patarnavo Mišioms ir ta proga
bus atidaryta lenta, įamžintas tas jo bu-
vimas. Ir jo gimtadienis artėja, kartu
ir pasveikinsime”, –  sakė Kristaus Pri-
sikėlimo bazilikos klebonas Vytautas
Grigaravičius.

Lentoje pažymėta, kad mažojoje
Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje
1937–1939 metais šv. Mišių metu prie al-
toriaus patarnaudavo būsimasis Lie-
tuvos prezidentas. Ceremonijoje ir Mi-

šiose dalyvavo Kauno arkivyskupas
metropolitas Lionginas Virbalas, Vė-
linių proga pasimelsti už artimuosius
atvyko ir pats V. Adamkus.

Bažnyčią, kuri būtų nepriklauso-
mybės paminklas, Žaliakalnyje staty-
ti buvo nuspręsta dar 1922 metais, ta-
čiau kadangi lėšų monumentui tuo
metu nebuvo, laikinai pastatyta baž-
nyčia Aukštaičių gatvėje. Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios statybų pagal
garsaus architekto Karolio Reisono
projektą nespėta baigti iki sovietinės
okupacijos. Pastate buvo įrengtos Ra-
dijo gamyklos patalpos, 1988 metais jis
grąžintas tikintiesiems.

Bažnyčia baigta statyti ir pašven-
tinta tik 2004-aisiais metais.

Bažnyčioje prisiminta V. Adamkaus vaikystė

JAV įvardijo Rusijos programišius 
Washingtonas (ELTA) – JAV tei-

sėsauga identifikavo daugiau kaip še-
šis Rusijos vyriausybės darbuotojus,
esą dalyvavusius programišių atakose
per JAV prezidento rinkimų kampa-
niją. Tyrėjai surinko įrodymų apie
šiuos įtariamuosius ir galimai kitais
metais pateiks formalius kaltinimus.
Įtariamųjų pavardės neįvardyjamos.

Programišiai iš Rusijos žvalgy-
bos ir karinio aparato susiję su kiber-
netinėmis atakomis prieš JAV demok-
ratų partijos būstinę.

Kibernetiniai piratai tada įsilaužė
į elektroninį paštą ir susirašinėjimo
medžiagą paskelbė „Wikileaks” plat-

formoje. Laiškuose būta kandidatei į
prezidentus Hillary Clinton nepalan-
kios medžiagos. H. Clinton netikėtą
savo pralaimėjimą rinkimuose Donald
Trump siejo su spėjama Rusijos įtaka.

JAV žvalgyba dar prieš rinkimus
2016 metų lapkritį padarė išvadą, kad
su kibernetinėmis atakomis susijusi
Rusijos vyriausybė, tačiau iki šiol ne-
pateikė detalios informacijos apie tai,
kodėl priėjo prie tokios išvados.

Nors labai mažai tikėtina, kad mi-
nėti rusai galėtų būti sulaikyti JAV ži-
nybų, tačiau teisinis persekiojimas
apsunkintų jų keliones. 

Madridas (LRT.lt) – Nušalintas
Katalonijos separatistų vadovas Carles
Puigdemont  negrįš į Ispaniją pasiro-
dyti teisme, nes yra didelė tikimybė,
kad būtų sulaikytas, pareiškė jo advo-
katas.

C. Puigdemont ir dar 13 nušalintų
jo vyriausybės narių buvo kviečiami
lapkričio 3–4 dienomis pasirodyti Mad-
rido Nacionaliniame teisme. 

Teigiama, kad atleistasis Katalo-
nijos vadovas neprašys Belgijoje poli-
tinio prieglobsčio. 

54 metų C. Puigdemont šiuo metu
yra Briuselyje, jis teigia atvykęs į Bel-
giją „laisvės ir saugumo tikslais”. Pra-
ėjusią savaitę Katalonijai paskelbus ne-
priklausomybę nuo Ispanijos, centrinė
Ispanijos vyriausybė nušalino Kata-
lonijos lyderius. 

Ispanijos generalinis prokuroras
paskelbė kaltinimus Katalonijos vy-
riausybei ir parlamento nariams, ne-
teisėtai paskelbusiems nepriklauso-
mybę nuo Ispanijos, apkaltino juos

sukilimu, maištavimu ir piktnaudžia-
vimu viešosiomis lėšomis. Sukilimo or-
ganizavimas Ispanijoje baudžiamas
iki 30 metų kalėjimo bausme.

Keli nušalintosios Katalonijos vy-
riausybės ministrai spalio 2 dieną at-
vyko į Nacionalinį teismą Madride, kur
turėjo būti apklausiami dėl galimų
kaltinimų maištu, antivyriausybine
veikla ir lėšų grobstymu. Tačiau vėliau
pranešta, jog ši apklausa atidėta iki
lapkričio 9 dienos.

Tikėtina, kad po apklausos teisėjas
gali nurodyti jiems taikyti ikiteisminį
kardomąjį kalinimą.

Spalio 1 d. Katalonijoje įvyko re-
ferendumas dėl regiono nepriklauso-
mybės. Jame dalyvavo 2,28 milijono iš
5,31 milijono katalonų, turinčių teisę
balsuoti. Daugiau kaip 90 procentų
balsavusiųjų buvo už Katalonijos ne-
priklausomybę. Madridas laiko šį re-
ferendumą neteisėtu ir atsisako pri-
pažinti jo rezultatus. 

C. Puigdemont negrįš į Ispaniją

Paryžius (Diena.lt) – Prancūzijo-
je atšaukiama beveik dvejus metus ga-
liojusi nepaprastoji padėtis.

Nepaprastoji padėtis įsigaliojo pra-
ėjus kelioms valandos po 2015 metų
lapkričio 13 dieną Paryžiuje įvykdytų
išpuolių, per kuriuos gyvybės neteko
130 žmonių. Nuo to laiko gatvėse pa-
truliavo tūkstančiai policijos ir ka-
riuomenės pareigūnų. 

Nepaprastąją padėtį keičia įsiga-
liojantis naujas kovos su teroru įsta-
tymas, kuris ilgam suteiks instituci-
joms plačius įgaliojimus.

Naujam įstatymui pritaria 57 proc.
Prancūzijos gyventojų. Su įstatymu
dalis nepaprastosios padėties taisyklių

perkeliama į teisės aktus. Tai reiškia,
kad vidaus reikalų ministras ar de-
partamentų prefektai ateityje galės iš
principo be teismo sprendimo riboti te-
rorizmu įtariamų asmenų judėjimo
laisvę ir nurodyti vykdyti plačią poli-
cijos kontrolę, pavyzdžiui, geležinkelio
stotyse ar oro uostuose.

Įstatymas leis lengviau imtis veiks-
mų prieš vadinamuosius neapykantą
kurstančius pamokslininkus: ateityje
žinybos mečetes ar kitus religinius
objektus galės uždaryti jau tada, jei ten
bus skleidžiamos „idėjos ir teorijos”,
skatinančios terorizmą. Iki šiol tam
buvo reikalingi konkretūs raštai.

Prancūzijoje atšaukta nepaprastoji padėtis

Kabulas (ELTA) – Afganistano
sos tinės Kabulo diplomatiniame ir vy-
riausybiniame kvartale susisprogdi-
nus 10–14 metų amžiaus berniukui
žuvo mažiausiai penki žmonės ir 20
buvo sužeista. 

Atsakomybę už ataką prisiėmė
„Islamo valstybė”.

Mirtininkas greičiausiai yra 10–14
metų amžiaus. Vaizdo medžiagoje ma-
tyti, kaip berniukas gatve žemyn ne-
šasi plastikinį maišelį. Tačiau gali
būti, kad jis nežinojo esąs įtrauktas į
nusikaltimą. Gali būti, kad vaikui kas
nors bombą įdavė jam pačiam apie tai
nežinant.

Mirtininkas buvo 10–14 metų amžiaus vaikas

Maskva (Diena.lt) –  Rusijos bol-
ševikų revoliucijos vadovo Vladimiro
Lenino balzamuoto palaikų galimo pa-
laidojimo tema Kremliaus nėra svars-
toma, pareiškė Prezidento Vladimiro
Putino atstovas spaudai.

Šis klausimas, sulaukęs aktyves-

nių diskusijų artėjant 1917-ųjų bolše-
vikų perversmo 100-osioms metinėms,
„nėra Kremliaus administracijos dar-
botvarkės tema”, sakė atstovas Dmit-
rijus Peskovas.

„Visuomenėje ši tema sulaukia
gana didelio atgarsio”, – pridūrė jis.

Lenino nelaidos 

Istorikai tikisi apleistose Našlaičių kapinėse atrasti seniai
ieškotą partizano kapą.                              V. Balkūno nuotr.



2017 LAPKRIČIO 4,  ŠEŠTADIENIS 9DRAUGAS

Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietuvos krepšinio rinktinei per artėjantį 2019 metų pasaulio
čempionato atrankos turnyrą negalės padėti Donatas Motie-
jūnas, dabar atstovaujantis Shandong klubui „Golden Stars”.

Kinijos komandos vadovai neišleis į turnyrą ir šis liks
rungtyniauti Kinijos lygoje. Kinai esą tvirtina, jog ne-

nori rizikuoti lietuvio sveikata. Tai sukels Lietuvos rink-
tinės vyriausiajam treneriui Dainiui Adomaičiui daug pa-
pildomų rūpesčių. 

D. Motiejūnas Kinijos čempionate šį sezoną pelno po 18,5
taško ir atkovoja po 7 kamuolius.

Hiratsuka liejasi lietuviškas prakaitas.
Šiame Japonijos mieste 21 kandidatas
į Lietuvos olimpinę rinktinę gyveno,
maitinosi, treniravosi ir ilsėjosi sąly-
gomis, panašiausiomis į tas, kurios
lauks Tokijo olimpinėse žaidynėse
2020-aisiais. Sakysite, per anksti? Kažin.
2018-aisiais prasideda olimpinių ke-
lialapių medžioklė.

„Su sąlygomis, kokiose vyks
olimpinės žaidynės, susipa-
žinti labai svarbu. Pirmieji-

antrieji olimpinio ciklo metai yra ge-
riausias laikas susirasti vietą, kurio-
je vyks aklimatizacijos stovykla prieš
pat olimpines žaidynes. Hiratsuka nuo
Tokijo nutolusi tik 50 kilometrų. Šian-
dien šis miestas atrodo ideali vieta ban-
domajai stovyklai. Bandėme bazes,
bandėme transporto sistemą, gyveni-
mo sąlygas, klimatą, maistą, kultūrą.
Sekėme fiziologinius procesus sporti-
ninkų kūnuose: adaptaciją krūviui,
atsigavimą po krūvio, poilsio kokybę
ir panašiai”, – sakė Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto atstovas Einius
Petkus. 

Dešimt dienų trukusi ,,LTeam”
delegacijos kelionė – įrodymas, jog
Lietuva žygiuoja JAV ir Didžiosios
Britanijos olimpinių rinktinių tem-
pu. Šių valstybių olimpiniai komitetai
taip pat pasirašė sutartis su Japonijos
miestais dėl sportinių stovyklų, skir-
tų ruoštis olimpinėms varžyboms. 

Į pirmąją stovyklą išvyko dziudo
(Marius Paškevičius ir Santa Pakeny-
tė), irklavimo (Milda Valčiukaitė, Ieva
Adomavičiūtė, Mindaugas Griškonis,
Saulius Ritteris, Rolandas Maščins-
kas, Aurimas Adomavičius, Martynas
Džiaugys, Dovydas Nemeravičius),
lengvosios atletikos (Diana Lobačevs-
kė ir Brigita Virbalytė), šiuolaikinės
penkiakovės (Justinas Kinderis ir Ieva
Serapinaitė), bokso (Evaldas Petraus-
kas), kanojų ir baidarių irklavimo
(Henrikas Žustautas, Aurimas Lan-
kas, Edvinas Ramanauskas, Ignas Na-
vakauskas, Andrejus Olijnikas, Ri-
čardas Nekriošius) atstovai. 

Hiratsukos mieste „LTeam” ko-

mandos sportininkai treniravosi du
kartus per dieną, susipažino su spor-
to bazėmis, spėjo susitikti su miesto
meru, moksleiviais. 

Pasak LTOK atstovo, kandidatų į
Tokijo žaidynes – apie 100. Visų jų
vienu metu į Japoniją nuvežti tiesiog
neįmanoma. Tačiau jei pakaks finan-
sų, per artimiausius metus į Hiratsu-
ką nuvyks ir daugiau Lietuvos sporti-
ninkų.

Priminsime, jog iki Tokijo olim-
pinių žaidynių liko mažiau nei 1000 die-
nų. ,,LTeam” yra olimpinė Lietuvos
rinktinė. Tai didžiausia Lietuvos ko-
manda, vienijanti stipriausius šalies
sportininkus.

New Yorko „Knicks” stratego Jeff Hornacek ignoruo-
jamas Lietuvos rinktinės puolėjas Mindaugas Kuz-
minskas nebuvo registruotas dvikovai išvykoje su Cle-
velando „Cavaliers”, bet jo viešnagė Ohio valstijoje ne-
praėjo be pėdsako.

28-erių vilnietis spalio 28 d. užsuko į Lietuvių
klubą Clevelande ir aplankė kasmetinį Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir

sporto sąjungos (ŠALFASS) – didžiausios išeivijos
sporto mėgėjų organizacijos – suvažiavimą. Krepši-
ninkas ilgokai bendravo su ŠALFASS nariais, fotog-
rafavosi su gerbėjais, klausėsi Eugenijaus Dicevičiaus
(Augio) atliekamų dainų, skanavo lietuviškos virtu-

Domantas Sabonis atkovojo 16 ka-
muolių, pagerino dar vieną asmeninį
NBA rekordą, pelnė 12 taškų, o jo at-
stovaujamas Indianos ,,Pacers” klubas
(4/3) savo aikštėje 101:83 (24:13, 31:17,
14:18, 32:35) įveikė Sacramento ,,Kings”
(1/6) komandą. Indianos klubas iško-
vojo ketvirtą pergalę šį sezoną ir antrą
iš eilės, o „Kings” patyrė šeštą nesėkmę.

D.Sabonio ankstesnis geriau-
sias pasiekimas buvo 12 su-
griebtų kamuolių po krep-

šiais. Dabar mūsiškio atkovotų ka-
muolių vidurkis yra 11 per rungtynes,
o tai kartu su prancūzu Rudy Gobert
garantuoja jam 11-tą vietą visoje NBA.
D. Sabonis per 25 min. aikštėje dar at-
liko 5 rezultatyvius perdavimus ir pa-
kartojo savo NBA rekordą, 4 sykius su-

klydo ir 2 kartus prasižengė. Lietuvos
rinktinės puolėjo +/- rodiklis buvo
geriausias „Pacers” komandoje (+27),
o naudingumas buvo +25 balo. Do-
mas taikliai atakavo varžovų krepšį:
pataikė 5 dvitaškius iš 6 ir 2 baudas iš
3. 

D. Sabonis NBA čempionate vi-
dutiniškai atlieka po dvigubą dviženklį
– 12,9 taško ir 11 atkovotų kamuolių ir
tai daro nepaisydamas ligos – kvėpa-
vimo takų virusu. Prieš dvikovą su
Sacramaneto krepšininkais dar ne-
buvo aišku, ar lietuvis galės žaisti. 

Prieš tai rungtynėse Su San Ant-
onio ,,Spurs” D. Sabonis, pataikęs visus
9 dvitaškius, pelnė 22 taškus ir taip pa-
siekė savo naują karjeros rezultaty-
vumo NBA rekordą. Lietuvis šiame se-
zone dvitaškius pataiko fantastišku
procentu (66 proc.).

Lankydamiesi Japonijoje, Lietuvos olimpiečiai pradėjo pasiruošimą 2020 m. Tokijo
olimpinėms žaidynėms.

Mindaugas Kuzminskas Clevelande burrito iškeitė į mėgs-
tamus cepelinus.

Kinai draudžia išvykti D. Motiejūnui

M. Kuzminskas pradžiugino Clevelando lietuvius

Lietuvos olimpiečiai 
treniruosis Japonijoje 

Nesustabdomas D. Sabonis 
toliau  skina pergales su „Pacers” 

Rungtynėse su ,,Spurs” (pelnė 22 taškus) bei ,,Kings” (atkovojo 16 kamuolių) D. Sabonis
pagerino du NBA rekordus.

vės patiekalų. Pasak M. Kuzminsko, mėgstamiausius cepelinus
būdamas JAV jis valgė pirmą kartą per dvejus metus. 

Šiame sezone aikštėje dar nė karto nepasirodęs lietuvis už-
ribyje buvo paliktas ir šįkart „The Q” arenoje, kurioje praėjusiais
metais debiutavo pajėgiausioje planetos lygoje. „Prisimenu jau-
dulį ir koks nekantrus buvau. Žaidėme prieš NBA čempionus,
prieš Lebron, Kyrie ir kitus nerealius krepšininkus”, – sociali-
niame tinkle rašė M. Kuzminskas. Jo komandos draugai 114:95
pranoko NBA vicečempionus „Cavaliers” ir iškovojo antrą per-
galę penktose rungtynėse.

„Po darbingos vasaros tikėjausi kitokio NBA sezono pradžios,
tačiau svarbiausia, jog jaučiuosi per metus patobulėjęs ir žadu
toliau tą daryti, kad būčiau tinkamai pasiruošęs galimybei, kuri
ateis”, – savo situaciją pakomentavo M. Kuzminskas. 
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Atkelta iš 1 psl.

Vedėjas trumpai aptarė ,,Draugo”
atsiradimo istoriją, paminėdamas pir-
mąjį ,,Draugo” redaktorių kunigą An-
taną Kaupą, kurio sesuo Marija Kau-
paitė įsteigė Šv. Kazimiero seselių
kongregaciją.  Pokylio dalyviai šiltais
plojimais pagerbė pokylyje dalyvau-
jančias seseles kazimierietes.

Invokaciją sukalbėjo Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos direktorius
kunigas Algis Baniulis SJ. Maldoje
kun. Baniulis pabrėžė žodžio, tapusio
kūnu, teologinę ir kultūrinę prasmę ir
prašė Dievo palaimos visiems ,,Drau-
go” pokylio dalyviams. Svečiai gar-
džiavosi skaniais pietumis, kuriuos
pagamino Audros Januškienės vado-
vaujama ,,Bravo Bites Catering” įmo-
nė.

Po skanių pietų žodis buvo su-
teiktas sveikintojams. Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius prisipažino, kad
su ,,Draugo” laikraščiu jaučiasi turįs
kolegišką ryšį, nes jis pats, prieš pasi-
švęsdamas diplomatiniam darbui, buvo
žurnalo ,,Karys” korespondentas ir be
kita ko yra daręs interviu su tuometi-
niu Lietuvos kariuomenės vadu gene-
rolu Jonu Kronkaičiu.

,,Draugo” puslapiuose dažnai pa-
sirodo straipsniai apie Amerikoje vei-
kiančias lituanistines mokyklas.
,,Draugas” spausdina mokinių raši-
nėlius ir taip ugdo naują korespon-
dentų kartą. Todėl džiugu ir natūralu,
kad ,,Draugą” pasveikino iš rytinio
pakraščio atvykusi JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Pir-
mininkė savo kalboje paminėjo JAV LB
globojamų lituanistinių mokyklų gau-
są, bet kartu pripažino, kad pratinti
Amerikos lietuvių jaunimą skaityti
lietuviškas knygas ir laikraščius yra
sunkus, nors labai reikalingas užda-
vinys.

Lietuvių Fondo (LF) vardu ,,Drau-
go” laikraštį pasveikino LF valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas. Savo
kalboje jis pabrėžė, kad LF jaučia ypa-
tingą pareigą remti lietuvišką spaudą
ir jau daugelį metų remia ,,Draugo”
laikraštį. Pirmininkas Kasniūnas pa-
sidalijo ir asmeniniu ryšiu su ,,Drau-
go” laikraščiu. Jo tėvelis, Vytautas
Kasniūnas, buvo ilgametis ,,Draugo”
korespondentas, bendradarbis ir savo
sūnui stengėsi perduoti lietuviško
spausdinto žodžio svarbos supratimą.
Marius Kasniūnas teigė, kad LF šūkis
– ,,Iš kartos į kartą” – turėtų būti tai-
komas ir lietuviškai spaudai: ją taip pat
turime visi puoselėti ir meilę spaus-
dintam lietuviškam žodžiui perduoti iš

„Draugo” pokylis buvo linksmas

,,Draugo”  vyr. red. Ramunė Lapas. ,,Draugas News” red. Vida Kuprytė. ,,Lithuanian Heritage” red. dr. Jonas Dau -
girdas.

DF pirm. Marija Remienė, LR gen. konsulas Čikagoje M.
Bekešius su žmona Egle.

,,Metų atradimas” – vedėjas kun. G. Keršys. V. Stanevičius patiki R. Vitui ištraukti laimingą bilietą.

kartos į kartą.
Net iš tolimosios Californijos į po-

kylį atvyko dosnus ,,Draugo” rėmėjas
ir bendradarbis advokatas Donatas Ja-
nuta. Savo sveikinimo žodyje svečias
paminėjo, kad San Francisco mieste,
kur jis gyvena, lietuvių yra nedaug. To-
dėl jam ir kitiems San Francisco  lie-
tuviams laikraštis ,,Draugas” visada
buvo ypač svarbus. ,,Draugas” leidžia
visiems, kurie gyvena mažesniuose
lietuvių telkiniuose, pasijausti vienos
didelės lietuviškos šeimos dalimi. 

Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadas
Julius Butkus. Jis pasidžiaugė, kad
,,Drauge” atsirado LŠSI skyrius – ,,Var-
dan tos Lietuvos” ir kad jo skaitytojai
apie šaulių veiklą dabar sužino visoje
Amerikoje. Nors Lietuva yra atkūrusi
nepriklausomybę, šaulių veikla nėra
praradusi savo prasmės, teigė Julius
Butkus. Dar vis pasirodo įvairios pa-
stangos klastoti, juodinti Lietuvos is-
toriją ir kenkti Lietuvos valstybingu-
mui. Todėl, Butkaus teigimu, svarbu
spaudos puslapiuose atskleisti teisin-
gą Lietuvos istorijos ir dabartinės Lie-
tuvos padėties vaizdą. 

,,Draugo” leidėjų tarybos pirmi-
ninkas Vytas Stanevičius padėkojo vi-
siems pokylio dalyviams ir ,,Draugo”
rėmėjams bei skaitytojams. ,,Draugo”
vyr. redaktorė Ramunė Lapas savo kal-
boje taip pat padėkojo visiems, kurie
,,Draugą” skaito, remia, palaiko. Pa-
stebėjusi, kad per visus šiuos laikraš-
čio gyvavimo dešimtmečius laikraščio
misija išliko daugmaž tokia pati – puo-
selėti lietuvybę, ji kvietė ir toliau kar-
tu rašyti mūsų bendrą istoriją šiame
krašte, nes ,,laikraštyje užfiksuota in-
formacija išlieka amžiams”.  Redakto-
rė taip pat pabrėžė, koks pasišventęs
yra nedidelis ,,Draugo” redakcinis ko-

Ištikimieji ,,Draugo” skaitytojai bei rėmėjai.

Vakaro ,,druska” – ,,Antras kaimas” (iš k.): Juozas Ulevičius, Jonas Variakojis, Artūras Ži -
linskas, Vilma Jarulienė ir Audrius Aleksiūnas.

JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šimkuvienė-Rosen, adv. Donatas Januta, John Rap -
šys su dukra Ramona Rapšyte-Toner.
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LR gen. konsulas Čikagoje Mantvydas Beke -
šius.

Lietuvių Fondo valdybos pirm. Marius
Kas  niūnas.

JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šim-
ku vienė-Rosen.

lektyvas ir pasidžiaugė į jį įsi-
jungusia dar viena redaktore –
Virginija Petrauskiene. Papra-
šyti atsistoti redakcijos nariai
priėmė nuoširdžius pokylio da-
lyvių plojimus.   

Žodį tarė ,,Draugas News” re-
daktorė Vida Kuprytė ir ,,Lit-
huanian Heritage” žurnalo re-
daktorius dr. Jonas Daugirdas.
Vida Kuprytė pasidžiaugė, kad
angliškoji ,,Draugo” versija –
,,Draugas News” – jau žengia į
penktuosius savo gyvavimo me-
tus. Ji padėkojo tiems, kurie skai-
to lietuviškas žinias anglų kalba.
Juk yra daug žmonių, kurie lie-
tuviškai skaityti negali, bet ku-
riems labai rūpi lietuviški rei-
kalai. ,,Lithuanian Heritage” re-
daktorius Jonas Daugirdas pa-
pasakojo, kaip į ,,Draugo” šei-
mą įsijungė ,,Lithuanian Heri-
tage” žurnalas, ir kaip jam teko
užimti to žurnalo redaktoriaus
pareigas. Dr. Daugirdas sakė, kad
žurnalo, išeinančio kas antrą
mėnesį, paruošimas ir leidimas
reikalauja labai daug darbo. Jis
tiesiog stebėjosi, kaip ,,Draugas
News” redaktorė  sugeba kas
mėnesį paruošti ,,Draugas News”
laidą, ir sakė visai neįsivaizduo-
jąs, kaip tokia nedidelė ,,Draugo”
redakcijos komanda gali parengti
po tris ,,Draugo” numerius kiek-
vieną savaitę. 

Pokylio meninė programa
buvo įvairi ir nuotaikinga. Pir-
moje dalyje pasirodė sopranas
Marytė Bizinkauskaitė. Brock-
tone gimusi ir augusi operos so-
listė atliko įvairių lietuviškų dai-
nų ir operečių arijų. Jai talkino
ir pabaigoje kartu duetu dainavo
Algimantas Barniškis. Solistė
maloniai nustebino savo gražiu
balsu ir išraiškinga vaidyba.

Ypač gražiai nuskambėjo Marytės Bi-
zinkauskaitės atlikta Helmuto Lin-
gertaičio daina ,,Šienapjūtės prisi-
minimai” ir ,,Vilijos daina” iš Franz
Leharo operetės ,,Linksmoji našlė”.
Pastaroji buvo ypač jautriai atlikta –
solistė atskleidė, kad jos duktės var-
das yra Vilija ir šią dainą dainuoda-
ma ji kaskart galvoja apie ją. Kon-
certui pasibaigus, M. Bizinkauskai-
tė kartu su Algimantu Barniškiu
pakvietė visus kartu padainuoti ke-
lias žinomas lietuviškas dainas –
pokylio dalyvių ilgai įkalbinėti ne-
reikėjo!

Antroje meninės programos da-
lyje pasirodė atnaujinanti savo veik-
lą satyros grupė ,,Antras kaimas”.
Vaidino Audrius Aleksiūnas, Vilma
Jarulienė, Jonas Variakojis ir Artū-
ras Žilinskas. Garsą tvarkė Sid Juo-
zas Ulevičius. ,,Antras kaimas” pra-
juokino pokylio dalyvius linksmais
nelaimingo laikraščio korespon-
dento Trintuko nuotykiais. Vargšas
Trintukas: redaktorius jį išpeikia už
blogą medžioklinio klubo išvykos
aprašymą, kriminalistas jį apvo-
gia, o jam grįžus namo, žmona jį ig-
noruoja.  ,,Antro kaimo” sukurti
juokingi vaizdeliai buvo specialiai
pritaikyti laikraščio pokylio progai.
Turbūt ne vieną popietės dalyvį
aplankė nostaligiški prisiminimai
iš tų laikų, kai Čikagos ,,Playhouse”
ir kitose scenose lietuvius sveikai
pliekė senasis ,,Antro kaimo” gru-
pė.

Meninei programai pasibai-
gus, vyko loterija. Malonu, kad tarp
laimėtojų buvo net Arizonoje ir
Floridoje gyvenantys lietuviai. Tai
akivaizdus įrodymas, kaip plačiai
skaitomas ,,Draugas”.

Pokylio dalyviams buvo išda-
lintos pokylio programos leidinėlis.
Leidinėlio viduryje – įdomus isto-
rinis faktas, įdomi istorinė nuo-
trauka. 1934 m. lapkričio 18 d. vyko
,,Draugo” pokylis Čikagoje. Tais
metais ,,Draugas” šventė savo 25-tą-
sias metines, ir jubiliejiniame
,,Draugo” pokylyje dalyvavo gar-
bės svečias – Arkivyskupas Teofi-
lius Matulionis. Tai tas pats Teofi-
lius Matulionis, kuris šiais metais
paskelbtas palaimintuoju.  ,,Drau-
go” 1934 m. lapkričio 17 d. laidoje, ju-
biliejinio pokylio išvakarėse, buvo
išspausdinta arkivyskupo Teofi-
liaus Matulionio nuotrauka ir jo
sveikinimas. Jo palinkėjimas ak-
tualus ir šiandien: ,,Linkiu ,,Drau-
gui” kuo ilgiausiai lankyti kiek-
vieno amerikiečio lietuvio pastogę.
Aukščiausias telaimina ,,Draugo”
redaktorius”, bendradarbius, skai-
tytojus ir prietelius! Arkivyskupo
linkėjimas ir palaiminimas, tiki-
mės, tebesipildo.   

Pokylyje susitiko ilgametės draugės iš Dainavos stovyklos (iš k.): Jūratė Norvilienė, Teresė Kaz -
lauskienė, Sylvia Krumplienė, Aldona Zailskaitė, Ramunė Račkauskienė, Rita Paliulionienė ir Te -
re sė Bogutienė.

Gausiai dalyvavo šauliai, o LŠSI vadas Julius R. Butkus (sėdi antras iš d.) pasakė sveikinimo kalbą.

,,Draugo” darbuotojų ir ,,antrakaimiečių” draugija. Sėdi (iš k.): Raimondas Šenauskas, Dalia So -
kie nė, Audrius Aleksiūnas, Jonas Variakojis, Artūras Žilinskas, Juozas Ulevičius. Stovi: Rita Rašy -
mie nė, Sylvia Krumpliene ir Ona Gintautienė.

Sigita Šimkuvienė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kleboną supažindina su savo
anuke Luka Mažrimaite. Viduryje – parapijietė Aldona Krištolaitis. 

Iš k.: Sigita Balzekienė, Eglė Bačionytė, Marytė Prunskytė-Brizgienė ir Stanley
Balzekas III.
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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

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 

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

SIŪLO DARBĄ

Namų renovacijos bendrovei
reikalinga administratorė
nepilnai darbo savaitei.

Kreipkitės tel. 630-202-6867. 

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI RANGOVAI SU
PATIRTIMI NAMŲ 

RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861.
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www.draugas.org

,,Draugo” sudoku nr. 122
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Petras Orentas, Miami, FL

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. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 708-770-3948
Fax: 773-767-9886
E-mail: gbielskus@comcast.net

Gediminas Bielskus
Broker

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

,,Surašymo” nr. 76 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KAPITALAS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr.76

Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Danguolė Mackevičienė, Marietta GA

Gražina Santoski, 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. 

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

DaNtŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

Turite klausimų apie 
MEDICARE?

Mes turime
ATsAKyMus!
708-543-4106

Remkime spaudą –

www.draugofondas.org

Parduodame asmeninę Lietuvos
dailininkų darbų kolekciiją. 

Kolekcijoje – keramika, porcelenas,
įrėminti akvarelės, tapybos, grafi-
kos darbai, stiklas ir unikalūs ginta-
ro dirbiniai. 

Išpardavimas vyks sekmadienį,
lapkričio 12 d. nuo 1 val. iki 4 val.
p. p. Adresas: 7942 W. 121 Street,
Palos Park, IL. (privati rezidencija)
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kAIp šUO SU kATe

Skaitykite 
,,Draugą”
greičiau!

www.draugas.org
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Katė. 
Tikrai nutikusi istorija
ZITA BAGDŽIUS

Naktis buvo karšta, oras pilnas dulkių. Stadionas prie mokyklos ir parkas
prieš seną mečetę buvo pilni žmonių – stovinčių, sėdinčių, gulinčių. Kas
verkė, kas kalbėjo, kas miegojo – daugiausia vaikai, sugulę ant sausos žo-

lės ar plikos žemės. Vieniša moteris, sėdinti tikriausiai ant savo kažkokio dra-
bužio, iš kitų išsiskyrė savo  ramia laikysena. Tai buvo gerai žinoma šio nedi-
delio miesto vaikų gydytoja Miriam. Ji atrodė sustingusi, paskendusi savo min-
tyse. Moterį, kaip ir visus, sukrėtė žemės drebėjimas.

Gydytoja visą savo gyvenimą buvo pašventusi darbui, gydydavo vaikus, ku-
rių čia buvo begalybė. Ji neturėjo šeimos, tėvai buvo mirę, gyveno viena.

Jos mintyse atgijo neseni prisiminimai apie tai, kaip kartą grįždama iš dar-
bo, išgirdo katės kniaukimą, panašų į verksmą. O toliau nuo šaligatvio, po krū-
mu, tupėjo kruvinas kačiukas praplėšta ausyte. Benamiai šunys ar katės nie-
kam nekėlė nuostabos šiame Vidurinės Azijos mieste.

Tačau moters daktariška širdis neatlaikė gyvūnėlio skausmo. Miriam par-
sinešė žaizdotą ir purviną kačiuką namo. Katytė pagijo ir tapo geriausia gy-
dytojos drauge: miegodavo prie savo šeimininkės, išlydėdavo ją į darbą ir pa-
sitikdavo grįžtančią.

Praėjo keliolika metų, katė pradėjo silpnėti ir vieną gražią dieną dingo. Sa-
koma, kad  katės mirti išeina iš namų. Praėjus dar keleriems metams po to, kai
dingo katė, atsitiko netikėtas dalykas. 

Grįžta daktarė savo įprastiniu keliu namo ir mato – prie vartelių sėdi katė,
jos katė. Apstulbusi moteris kalbina pražuvėlę ir bando atidaryti vartelius, kad
abi galėtų įeiti. Tačiau katė pasuka į gatvę ir garsiai kniaukdama, bėga tolyn.

„Tikriausiai nori kažką parodyti, kažkur veda”, pagalvojo gydytoja ir nu-
ėjo savo draugei iš paskos.

Katė bėgo nesustodama, garsiai kniaukdama, tiesiog kaukdama. Moteris
pagalvojo, kad nėra prasmės toliau sekti ir sustojo. Katė irgi sustojo, atsitūpė
ant paskutinių kojelių. Ji atrodė baisiai: pasišiausi ir net nebekniaukė, o tar-
si klykė, žiūrėdama atgal. Sutrikusi Miriam pasuko galvą, norėdama pamatyti,
į ką taip žiūri jos katė. Staiga moteris pamatė, kaip jos namas ir šalia esantys
jos kaimynų namai smenga į žemę. Žemės drebėjimo metu prasivėrusi žemė pa-
siglemžė dalį gatvės su visais namais. Moteris suprato, kad jos augintinė ka-
tytė sugrįžo tam, kad išgelbėtų savo šeimininkę. 

Prisiminkime Lietuvos valstybės šimtmetį savaip

Draugo fondo vajus tęsiasi
Kiekvienos „Draugo” laidos pirmajame puslapyje primenama, kiek dienų yra likę
iki valstybės atkūrimo jubiliejaus. Dauguma mūsų skaitytojų yra gimę tėvynė-
je, nors daugel metų jau praleido svetur. Mes kiekvieną dieną prisimename savo
Tėvynę, ji mums labai svarbi. O ar pagalvojame apie Tėvynės jubiliejų, kaip mes
kiekvienas jį atšvęsime? 

Laikas teka kaip upė. Laikrodžiai kartais sustoja, bet nepaisant to, laikas vis
tiek eina. Prisimename senus – okupacinius laikus, kai tėvynė kentėjo, o mes
išeivijoje gyvenome viltimi, kad tėvynė bus laisva. Nepriklausomybė – lai-

mėjimas, ir šis laimėjimas nenukrito iš dangaus – tiek Lietuvoje, tiek ir išeivi-
joje dirbome, skelbėme, demonstravome bei beldėmės į Amerikos krašto Pre-
zidentą ir senatorius, siekdami laisvės Lietuvai. Prisimena didžiojo mūsų idea-
listo, ilgamečio „Draugo” vyriausiojo redaktoriaus, katalikų veikėjo Leonardo
Šimučio prisipažinimas prel. Ignui Urbonui. Kai 1940 m. Lietuva Sovietų Rusijos
buvo okupuota, jis nuėjo pas kairiųjų „Naujienų” redaktorių dr. Pijų Grigaitį
ir jam pasakė: „Paduokim viens kitam ranką, meskim tuos ginčus, pakvieskim
tautininkų atstovą p. Olį ir ‘Sandarą’ ir kartu kovokime dėl Lietuvos laisvės”.
Žinome, kad taip gimė Amerikos lietuvių taryba, ALT’as, kuris sujungė ir te-
bejungia įvairiausių pažiūrų lietuvius.

Gal ir mes, ilgamečiai „Draugo” rėmėjai, „Draugo” šeimos nariai, paseki-
me Leonardo Šimučio pavyzdžiu – paduokime ranką tiems, kurie dar neskaito
„Draugo” – gal nežino apie jį, gal jo nevertina, gal kitaip mąsto, o gal neišgali
jo užsisakyti? Per Draugo fondą, atsiųsdami šimtinę auką, užsakykime ne tik
seniausią, bet ir geriausią pasaulyje lietuvių laikraštį „Draugą” artimiesiems,
pažįstamiems užsienyje ar Lietuvoje, lituanistinėms mokykloms išeivijoje ar gim-
tinės mokykloms Lietuvoje (ypač kaimo), ir taip paminėkime Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmetį. Tuo pačiu padidinsime savo ir laikraščio draugų ratą. 

Suartinkime visus aplink „Draugą”, kaip anais sunkiais Lietuvai laikais.
Tik šį kartą – Tėvynės triumfo – atkurtos valstybės 100 metų jubiliejaus proga.

Su šimtinėmis į atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį!
Aukas rašyti ir čekius siųsti: Draugas Foundation  4545 W. 63rd Street, Chi-

cago, IL 60629.
Už aukas visiems nuoširdžiai dėkojame.

Marija Remienė
DF Tarybos pirmininkė

Su 100 dolerių:
Irena Ancerienė, Porter, IN,

garbės narė, iš viso 4,000 dol.
Aldona Prapuolenytė, Putnam,

CT, garbės narė, iš viso 2,200 dol.
Irena Raulinaitienė, Glendale,

CA,  garbės narė, iš viso 1,950 dol.
Vytautas Jonaitis, Grand Ra-

pids, MI, garbės narys, iš viso
1,450 dol.

Remigijus ir Danutė Belsins-
kai, Kirkland, OH, iš viso 725 dol.

Regimantas ir Lucija Vedegiai,
Hustley, IL, iš viso 900 dol.

Linas ir Dalia Sanauskai,

Whea ton, IL, iš viso 100 dol.
Su 50-40 dolerių:
Vita Neverauskas, Sterling Hts,

MI, garbės narė, iš viso 1,530 dol.
Elena ir Mečys Wasilewski, Le-

mont, IL, iš viso 960 dol.
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, Ba-

ton Rouge, LA, iš viso 888 dol.
Algis ir Jūta Norvilos, Oak

Lawn, IL, iš viso 860 dol.
Aldona Kudirka, La Grescenta,

CA, iš viso 150 dol.
Bronė Stockus, Los Angeles,

CA, iš viso 50 dol.

Draugo fondo rudens įnašai tęsiasi 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
visiems už aukas
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,,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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Su „Amžiną Atilsį” maldos žodžiais už žmonos 

A † A
JŪRATĖS

sielą nelengvą atsiskyrimo valandą siunčiame mū -
sų nuoširdžią užuojautą mielam bendradarbiui  prof.
ALGIRDUI AVIŽIENIUI ir jo šeimai.

Marija Černienė, Marytė Černiūtė,
Rimantas Dirvonis 

Algirdas ir Raminta Marchertai

A † A
ZENONAS ŠUKYS

mirė 2017 m. rugsėjo 18 d. Čika goje.  
Gimė  Lietuvoje 1926  m.  sausio  1  d.  
1944 m. su tėvu pasitraukė į Vokie -

tiją.  Atvykęs  į  JAV  apsigy ve no Či -
kagoje.  Daugelį  metų  dirbo Western
Electric įmonėje iki iš ėji mo į pensiją. 

Gedulingos šv. Mišios už velionio
sielą bus aukojamos 2017 m. lapkričio
18 d. 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje, 2700 W. 69th Street,
Chicago. Lankymas nuo 10 val. ryto
ten pat. Po šv. Mišių palaikai bus nuvežti į Šv. Kazimiero kapines
Či ka go je. 

Nuliūdę artimieji

STASYS IGNATAVIČIUS

Lapkričio 2 dieną sukanka 130 metų, kai
gimė profesorius, buvęs tarpukario
Lietuvos krašto apsaugos ministras,
karo istorijos žinovas, politinis ir vi-
suomenės veikėjas brigados generolas
Stasys Dirmantas.  

Būsimasis generolas 1887 m. gimė
Raseiniuose. Mokėsi Skaudvi-
lėje, Šilalėje, Varšuvoje, kur da-

lyvavo 1905 m. revoliucijoje. 1908 m.
baigė Vilniaus realinę gimnaziją ir
savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę,
nes savanoriai turėjo teisę pasirinkti
karinės tarnybos vietą ir dalinį. 1909
m. įstojo į Maskvos Konstantino geo-
dezijos institutą, kurį baigė 1914 m. in-
žinieriaus geodezininko diplomu. Pra-
sidėjus Pirmajam pasauliniam karui
mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Iki
1916 m. jam teko dalyvauti kovose su
vokiečiais Rytprūsiuose, Gardino,
Baltstogės, Lomžos apylinkėse. Vė-
liau, pozicinio karo laikotarpiu, dirbo
inžinieriumi. Už narsą kautynėse buvo
apdovanotas dviem Šv. Onos ir dviem
Šv. Stanislovo kryžiais su kardais. Į
Lietuvą grįžo 1918 m. rudenį. Kaip
geras specialistas skiriamas Žemės
ūkio ministerijos įgaliotiniu Ukmergės
ir Vilniaus apskritims bei Ukmergės
miškų urėdu. 1919 m. Kaune organi-
zavo matininkų kursus, kuriuose dės-
tė geodeziją. Buvo tarp Matininkų są-
jungos steigėjų.

Savanoriu įstojo į besikuriančią
Lietuvos kariuomenę ir buvo paskir-
tas karo mokyklos inspektoriumi. 1924
m. – artilerijos, inžinerijos, topogra-
fijos ir karo teisės lektoriumi, jam su-
teikiamas kapitono laipsnis. 1921–1922
m. buvo Aukštųjų kursų Kaune geo-
dezijos lektorius, vėliau – Lietuvos
universiteto Technikos fakulteto geo-
dezijos katedros vedėjas, docentas.
1924 m. skiriamas Aukštųjų karo tech-
nikos kursų viršininku, jam suteikia-
mas majoro laipsnis. 1926 m. skiriamas
Karo mokslo valdybos viršininku, 1927
m. – Karo technikos skyriaus virši-
ninku. 1928 m. jam suteikiamas pul-
kininko leitenanto laipsnis. Nuo 1929
m. vadovauja Aukštųjų karininkų kur-
sams. 

S. Dirmantas aktyviai pasireiškė
ir visuomeninėje veikloje – jis Lietuvos
karininkų ramovės tarybos narys ir vi-
cepirmininkas, kariuomenės sporto
draugijos pirmininkas. 1933 m. pulki-
ninko laipsniu išėjo į atsargą. Dirbo
universitete, jam suteiktas ekstraor-
dinatoriaus profesoriaus laipsnis.

1935 m. Prezidento A. Smetonos
skiriamas krašto apsaugos ministru,
daug dėmesio skiria Lietuvos kariuo-
menės modernizavimui. Jam sutei-
kiamas brigados generolo laipsnis.
Vykdant Šaulių sąjungos reorganiza-
ciją, šauliai įtraukiami į kariuomenės
sudėtį. 1938 m. pradžioje Lenkijos vy-
riausybei pateikus Lietuvai ultima-
tumą ir Lietuvos vyriausybei jį priė-
mus, brig. gen. Stasys Dirmantas at-
sistatydina, nes nepritaria, jo nuomo-
ne, gėdingam žingsniui. 

Grįžta į Vytauto Didžiojo univer-
sitetą. SSRS okupavus Lietuvą prof. S.
Dirmantas pradžioje atleistas, bet ne-
trukus vėl priimtas Topografijos ka-
tedros vedėju. Nacių okupacijos lai-
kotarpiu jis – Statybos fakulteto de-

kanas. Artėjant antrajai sovietinei
okupacijai su šeima pasitraukia į Vo-
kietiją.

Gyveno Reutlingene, dirbo
VLIK’e,   dėstė lietuvių technikos mo-
kykloje Nürtingene-Schwarz Gmünde.
Tais pačiais metais buvo išrinktas
Lietuvai remti komiteto Reutlingeno
skyriaus pirmininku. Įsteigus Lietu-
vos profesorių užsienyje sąjungą, buvo
jos pirmasis pirmininkas. Pirminin-
kavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Reutlingeno skyriui. 

1950 m. su šeima atvyko į Čikagą,
kur iki pensijos (1957 m.) dirbo me-
chanikos įmonėje. Įsijungė į lietuviš-
kų organizacijų veiklą. Buvo tarp Lie-
tuvių Bendruomenės Illinois valstijo-
je steigėjų, prisidėjo prie Lietuvių ka-
rių veteranų sąjungos „Ramovė” stei-
gimo ir veiklos. Buvo išrinktas šios or-
ganizacijos centro valdybos pirmi-
ninku. Brig. gen. S. Dirmantas buvo
vienas iš iniciatorių steigiant Lietuvos
laisvės kovų muziejų, kuris iki šiol gy-
vuoja; muziejaus steigimo reikalams
paskyrė 500 dol. ir padovanojo pir-
muosius eksponatus. Veikė Lietuvių
inžinierių ir architektų sąjungoje
(buvo garbės narys), Lietuvos istorikų
draugijos valdyboje, buvo PLIAS-
ALIAS centro valdybos narys. Lietu-
voje yra parašęs karo technikos knygų,
mokslinių straipsnių – Amerikos lie-
tuvių leidiniams. Išeivijoje parašė ir
kelis svarbius istorinius veikalus, tei-
kė kartografijos ir geodezijos straips-
nių Lietuvių enciklopedijai. 

Už nuopelnus Lietuvai apdovano-
tas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio or-
dinu, Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio
ordinu, Šaulių žvaigžde, Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių meda-
liu, o taip pat Latvijos Trijų Žvaigždžių
1-ojo laipsnio ir Prancūzijos Garbės le-
giono 2-ojo laipsnio ordinais.

Mirė 1975 m. sausio mėn. 26 d. Či-
kagoje ir iškilmingai palaidotas Šv. Ka-
zimiero kapinėse.  

Stasys Ignatavičius – LŠS V. Put-
vinskio-Pūtvio klubo prezidentas. 

S. Dirmanto 130-osioms 
gimimo metinėms

Generolas Stasys Dirmantas.  
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PADĖKOS
Spaudos bendradarbis, Draugo fondo rėmėjas, knygos ,,Lietuviški takai”

autorius, teisininkas  Donatas  Januta iš Oakland, CA atsiuntė 1 000 dol.
Valstybės atkūrimo šimtmečio proga leidžiamai knygai. Iš viso D. Januta kny-
gos išleidimui yra paaukojęs 10 000 dol.  Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
Donatui Janutai už ypatingą auką ir dėmesį ,,Draugui”.

Dėkojame ilgametei ,,Draugo” laikraščio prenumeratorei ir DF rėmėjai
Jadvyga Kliorienė  iš Cleveland, OH, papildomai atsiuntusiai 300 dol. prie
anksčiau atsiųstos 200 dol. aukos ruošiamai istorinei knygai, kurią redaguoja
istorikas prof. dr. Juozas Skirius, o išleidimu rūpinasi Draugo fondas.

Mokytoja Alicija Brazaitienė iš Palos Park, IL atsiuntė 200 dol.   įamžin-
dama savo dėdės a. a. Jurgio Pajaujo, Lietuvos kariuomenės savanorio atmi ni-
mą.

Aldona Urbonienė,  iš Valparaiso, IN atsiuntė 200 dol. įamžindama a. a.
Teresę Urbonienę ruošiamoje istorinėje knygoje apie JAV lietuvių paramą
Lietuvai 1918–2018 metais.

Janina Čekanauskienė,  iš Westlake, Vilage papildė savo įnašą 100 dol.
įamžindama savo vyrą  a. a. Lietuvos garbės konsulą Vytautą Čekanauską.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems knygos išleidimo rėmėjams.

Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation,  4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus skelbiamos knygoje.

Mūsų gyvenimas suskirstytas į tris pagrindinius lai-
kotarpius: jaunystę ir mokslo suolą, darbo metus
iki pensijos ir pensininko dienas iki išėjimo Ana-

pilin. Senatvėje 90 metų sukaktis yra svarbus slenkstis, nes
atsistojus ant jo ir apsižvalgius jau matyti kelionės pabaiga. 

Savo 90-ojo gimtadienio proga siunčiu po 200 dol. šioms
organizacijoms: Tėvynės fondui, ,,Draugo" laikraščiui (DF),
Lituanistikos tyrimų ir studijų centrui, Švč. M. Marijos Gimimo
parapijai ir Lietuvių Fondui. 

Jeronimas Tamkutonis

2017 m. lapkričio 3 d.

SveikinameJubiliatą, ilgametį ,,Draugo”

skaitytoją ir bendradarbį Jeronimą

Tamkutonį, sulaukusį garbingo

Jubiliejaus, dėkojame už netikėtą dova-
ną ir linkime dar ilgo, šviesaus  ir sveiko
gyvenimo.

Ilgiausių metų!

,,Draugo” leidėjai ir redakcija

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

� Prof. Marijos Gimbutienės iškilios as-
menybės bei mokslinio indėlio į pasaulinę ar-
cheologiją paminėjimas vyks lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 7 val. v. University of Chicago,
Oriental Institute, 1155 E 58th St. Chica-
go, IL 60637. Paskaitos prelegentas – lor-
das Colin Renfrew, renginį ves dr. Audrius
Plioplys.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 8 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC skaityklą Lemonte
pasižiūrėti filmo apie buvusio LR preziden-
to Valdo Adamkaus veiklą. Filmas sukurtas
Prezidento 90-mečio proga.

� Lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 val. v. Lie-
tuvių Opera kviečia į muzikinį vakarą-pokylį
,,Pakelkim mes taurę linksmybės!” Koncer-
tą atliks solistai Nida Grigalavičiūtė, Vilma
Skučienė, Gilija Krūmaitienė, Linas Sprindys,
smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum,
Lietuvių Operos choras (vad. Jūratė Grabliaus -
kienė) ir grupė ,,Sandalai”. Renginys vyks Pa-
saulio lietuvių centre (Fondo salėje),14911
E. 127th St., Lemont, IL 60439. Po koncerto
– vakarienė  ir šokiai. Vietas galite užsisaky-
ti tel. 630-247-4422.

� Lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p.
Tauragės klubo narius kviečiame į metinį na-
rių susirinkimą, kuris vyks Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos klebonijoje.

� Lapkričio 12 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. visus kviečiame į Pasaulio lietuvių cent-
ro didžiąją salę, kur vyks susitikimas su
Friendship Garden vicepirmininke, prof. Rima
Ka šubaite Binder. Draugystės sode Indiano-
je yra ir Lietuvos darželis, kuriame auga Prez.
Antano Smetonos pasodinta eglė. Renginį or-
ganizuoja JAV LB Lemonto apylinkės val-
dyba.

� Lapkričio 14 d., antradienį, 7 val. v. ,,Mu-
sic Box” kino teatre, 3733 N. Southport Ave,
Chicago, IL, vyks rež. Juris Pakalniš doku-
mentinio filmo ,,Master Plan” peržiūra. Da-
lyvaus Lietuvos ir Latvijos generaliniai kon-
sulai Čikagoje, Mantvydas Bekešius ir Robert
Blumberg.

� Lapkričio 18 dieną 6 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejus kviečia dalyvauti
svarbiausiame metų renginyje, kuriame bus
apdovanotas ir pagerbtas jau 51 kartą mu-
ziejaus išrenkamas Metų žmogus. Šiais me-
tais juo tapo Čikagos lietuvių meno an-
samblio ,,Dainava” meno vadovas ir dirigentas
Darius Polikaitis. Iškilmingas vakaras (Black
Tie Optional) vyks The Drake Oak Brook Ho-
tel (2301 York Road, Oak Brook, IL). Dėl bi-
lietų ir kitų renginio klausimų kreiptis telefo-
nu  773-582-6500 arba el. paštu: info@bal-
zekasmuseum.org 

Šį sekmadienį, lapkričio 5 d., atšaukiamas vasaros laikas, 2 val. nakties atsukant
laikrodžių rodykles viena valanda atgal. 

Stasė Žemgulienė (Blažytė) iš New Buf-
falo, MI, anksčiau gyvenusi Čikagoje,
mirė š. m. lapkričio 1d. Dėl atsisveikini-
mo ir laidotuvių detalių kreipkitės į Palos
Gaidas laidojimo namus tel. 708-974-
4410. 

Čikagoje lankosi Misija-Sibiras vadovai Raminta Kėželytė ir Arnoldas Fokas, kurių kelio-
nę šiame mieste globoja JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos nariai ir Marquette
Parko apylinkės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Organizatoriai atsiprašo dėl pasikeitimų
dienotvarkėje ir praneša, kad nei PLC lapkričio 4 d., nei Švč. M. Marijos Gimimo parapi-
joje lapkričio 5 d. susitikimų nebus. Visais klausimais kreipkitės į Birutę tel. 630-673-
3384. 

Raminta ir Arnoldas ,,Draugo” redakcijoje stebėjosi, kaip gerai išsilaikęs pirmasis
laikraščio numeris, datuotas 1909 m. rugpjūčio 12 d. Ramunės Lapas nuotr.


