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Portlando lietuviai 
palydėjo vasarą – 4 psl. 

Amerikos bendrovės 
svarbios Lietuvai – 7 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Štai kiek daug mokinių Čikagos lituanistinėje! Viktorijos Černičenko nuotr.

VILMA POLIUVIENĖ

Su gelstančiais lapais ir besidrai kančiais voratink-
liais į žemę atėjo ru duo. Su rudeniu prasidėjo ir dar
vieni mokslo metai. Rugsėjo 14 dieną, šeštadie-

nį, nuo pat ankstyvo ryto Či ka gos lituanistinės mokyklos

kiemelyje skambėjo muzika. Saulės spinduliai, tarsi pri-
mindami ką tik prabėgusią vasarą, sveikino besiren-
kan čius į naujų mokslo metų šventę. Į mo kyklą skubėjo
maži ir dideli. Ma žieji suspaudę gėles tvirtai laikėsi tė-
 velių rankos, o vyresnieji norėjo kuo greičiau apkabinti
per vasarą pasiilgtus draugus.                        – 5 psl.

Nauja  pradžia

B. Brazdžionio archyvas –
internetiniame 
aukcione už 2,5 mln.

Šiuo metu vyksta neįtikėtini  įvykiai, kurių baigtį sun-
ku nuspėti: jau kelias dienas mūsų tautos poeto
Bernardo Brazdžionio archyvo dalis – jo ranka ra-
šyti eilėraščiai, laiškai artimiesiems, asmeninės fo-

tografijos ir kitokie dokumentai – pardavinėjami virtualioje
erdvėje – vienuose didžiausių internetinių varžytinių na-
muose. Už dvi dokumentų dėžes pardavėjas prašo ne-
realios sumos – 2.5 milijono dolerių, tačiau teigia atsi-
žvelgsiantis į realių pirkėjų pasiūlymus. Šio lietuviams neį-
kainojamo archyvo savininkas – patyręs, prekyba inter-
netiniuose aukcionuose užsiimantis amerikietis, kuris ne-

moka lietuvių kalbos. Jis apie B. Brazdžionį sužinojo pa-
naršęs internete. Šio žmogaus hobis – vadinamoji ,,san-
dėlių medžioklė” (kai nuomojamuose sandėliuose žmo-
nės dėl įvairių priežasčių pamiršta savo daiktus, nebemoka
už jų sandėliavimą ir tuomet tie daiktai parduodami). B.
Brazdžionio archyvas rastas būtent tokiame sandėlyje,
už kurio nuomą jau kurį laiką niekas nebemokėjo. Beje,
nedaug trūko, kad šie svarbūs mūsų tautos dokumentai
būtų atsidūrę lietuvių rankose (ta tema spausdiname Auš-
ros Tallat Kelpšaitės laišką). Interviu su dabartiniu doku-
mentų savininku. – 3 psl. 

Poeto B. Brazdžionio rankraščių ir asmeninių laiškų kolekcija atsidūrė lietuvių kalbos nemokančio amerikiečio rankose.
Nuotr. iš interneto
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS JONIKAS

Evangelija: Lk 16, 1–13
1Paskui Jėzus kalbėjo savo mo ki-

niams: „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis
turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas,
esą eikvojąs jo tur tą. 2Tuomet, pasišaukęs
jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave
šne kant?! Duok savo prievaizdavimo apy-
skaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaiz-
du’. 3O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šei-
mininkas atima iš manęs prievaizdavimą?
Kasti[i1]neįs ten giu, o elgetauti man
gėda. 4Jau ži nau, ką daryti, kad žmonės
mane priimtų į savo namus, kai būsiu at-
leistas iš tarnybos’.

5Jis pasikvietė po vieną savo šeimi-
ninko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu
skolingas mano šeimininkui?’ 6Šis atsakė:
‘Šimtą statinių aliejaus’.[i2] Tada jis tarė:
‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat ra-
šyk: penkiasdešimt’. 7Paskui klausė kitą:
‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šim-
tą saikų[i3] kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos
raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’.

8Šeimininkas pagyrė[i4] suktąjį prie-
vaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pa-
saulio vaikai apsukresni tarp panašių į save
negu šviesos vaikai”.

Turtas – tik priemonė 

9„Taip pat ir aš jums sakau: darykitės
bičiulių su apgaulinga Ma mona, [i5] kad,
galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias pa-
dang tes. 10Kas iš tikimas mažmožiuose, tas
ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas ne-
sąžinin gas mažmožiuose, tas nesąžiningas
ir dideliuose dalykuose. 11Jei tad jūs ne-
pasirodėte patikimi tvarkydami apgaulin-
gą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias
gėrybes?![i6] 12Ir jeigu nebuvote patikimi
su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai,
kas jūsų?!”

Dievas ir pinigas

13„Joks tarnas negali tarnauti dviem
šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o
kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs,
o kitą nieku vers. Nega lite tarnauti Dievui
ir Mamonai”.

Daugeliui žmonių ši parabolė yra
viena sunkiausiai išaiškinamų, atrodo,
kad ji smerkia ūkvedžio nesąži nin gu-
mą. Pagrindinė problema yra mūsų po-
linkis racionaliai, morali zuojančiai
skaityti evangelijas ir pa lyginimus.
Tada mes priimame pana šaus turinio
sprendimą: „jaudinantis pasakojimas,
bet…” Likdami su tokia išvada, gal mes
pirmiau pas daktarą pasitikrinkime
psichinę sveikatos būk lę, kad paaiš-
kintume, kaip turtuo lis šeimininkas

galėjo „pagirti nesąžiningą prievaiz-
dą”.

Mes negalime skaityti palygini-
 mų tokiu atkakliu, moralizuojančiu bū -
du. Turime laisvai įeiti į juos (pir-
miausia sustabdydami netikėjimą ir at-
sisakydami savo stereotipinio mąs ty-
 mo), turime pasijausti parabolių per-
sonažais ir palaipsniui leisti jiems at-
skleisti gilią pamoką apie žmonių gy-
venimą.

Pvz., naudodami ši palyginimą,
turime susitapatinti su ūkvedžiu, leis-
 ti jam tapti asmeniu, kurį mes jau čia-
mės girią, lygiai kaip ir parabo lės tur-
tuolis. Jei pažvelgtume į jį iš tokios per-
spektyvos, pastebėtume, kad jis yra la-
bai mėgstamas, o ne ne atsakingas
švaistūnas, kaip sakoma parabolėje. Įsi-
vaizduojame žmogų, kuris moka

džiaugtis gyvenimu. Jam nepatinka
sunkus darbas: „Kasti? Kasti aš neį-
stengiu”, – bet jis mėgsta žmones ir
mėgsta draugų kompaniją.

Atminkite, kad jis pats savo naudai
neėmė šeimininko pinigų, jis bu vo
„švaistūnas”. Jis nevertė, nespau dė
savo šeimininko skolininkų mokė ti
skolas. Net jo nesąžiningumas buvo nu-
kreiptas ne sau, o skolininkams. Ki taip
tariant, ūkvedys yra būtent toks laisvas
žmogus, kuris patiko Jėzui – mokesčių
rinkėjai ir nusidė jėliai, su jais Jėzus ir
bendravo, ir dir bo, t. y. ruošė juos nau-
jam gyvenimui. Jėzus labai norėjo,
kad jie būtų tei singi, lygiai kaip ir la-
bai nuobodūs ir save teisiais (tokie
nebuvo) laikantys fariziejai. Tai nuo-
stabi maža istorija, ir akimirksniu ga-
lime pastebėti, kad „šio pasaulio vaikai
apsukresni tarp panašių į save, negu
šviesos vaikai”.

Čia mums yra tikras iššūkis, kad
mes klausydamiesi pasakojimo patys
save paskelbėme – tuo metu, kai su si-
 rinkome švęsti Eucharistijos, – esantys
šviesos ir tiesos dukros ir sūnūs. Tai-
gi, kaip mes gyvenime veiksime – grei-
tai, aiškiai numatydami ir išmin tingai?

Mes esame pašaukti elgtis protin-
gai, atsižvelgdami į dovanas, kurias
Dievas mums davė: jis ištiesė ranką
link mūsų, ir galime įvardinti pen-
 kias konkrečias mums suteiktas do va-
 nas. Tai yra tarsi jo rankos pirštai.

Pirma. Dievas mums davė lais vės ir
supratimo dovaną. Mes esame žmonės,
kurie gali įvertinti Visatą, pa matyti
grožį, jausti džiaugsmą ir liū desį, už-
uojautą ir pakylėjimą. Mes galime pa-
žinti gėrį ir augti vertindami visą gy-
venimo ir būties paslaptį. Mes esame
žmonės, kurie gali kurti skirtingų iš-
raiškų gyvenimo paveikslą – tai yra
laisvė – kartu galime sta tyti nuostabų
statinį arba galime su kelti chaosą ar
pražūtį. Pagalvokite apie šiuolaikinės
medicinos ir šiuolaikinių ginklų ge-
nijus. Abi sritys yra žmogaus išradin-

gumo genialu mas, supratimo, įgūdžių
ir kūrybiš ku  mo dovanos – tai Dievo
žmogui duo tos gebėjimo savybės spren-
džiant iškylančias problemas. Mums
tik reikia pasirinkti – ar gautus ir ug-
domus įgūdžius panaudosime kūri-
mui, ar naikinimui? Dievas suteikia ga-
li mybę ir duoda laisvę pasirinkti savo
kelią.

Antra. Dievas mums davė kosmo są,
gerą žemę, kuri yra mūsų namai, mūsų
gyvenimo aplinka, ir palaiko mus. Tai
yra tas pats materialus kū rinys, kuris
mums gali atskleisti Die vo buvimą ir
veikimą. Tai kūrinys, už kurį dėkoja-
me Tėvui kiekvienoje Eu charistijoje,
kai jo vaisiai naudojami kaip dangiš-
kojo gyvenimo dovanų nešėjai. „Pa-
laimintas visos kūrinijos Dievas, per jo
gerumą mes turime šią duoną ir šį
vyną, žemės vaisius, kurie mums tam-
pa gyvenimo duona ir am žinojo išgel-
bėjimo taure”. Bet ar mes turime šį su-
pratimą, kad įvertintume Dievą kaip
esminį turtą, kuris duoda mums gra-
žią, švarią, ištekliais turtin gą Žemės
planetą kaip visų žmo nių, visų būsimų
kartų turtą? Ar pro tingai naudojame ir
vartojame, kad galėtume ir norėtume

Apsukrusis prievaizdas

išlaikyti Žemę ateinančioms kartoms?
Ar pasitelkia me savo protinę galią,
kad sužinotu me, kaip ją sunaikinti ir
savanaudiš kai sunaudoti? Išmintis
vertina tai kaip Dievo mums duotus na-
mus, nuostabiausią ir unikaliausią
žmonijai gyventi Visatoje vietą ir su
savo planeta įpareigoja elgtis pagarbiai.

Trečia. Mes turime savo šeimos do-
vaną. Mes galime dirbti kartu kaip bro-
liai ir seserys arba galime bandyti gy-
venti šalia esančių žmonių sąskaita.
Raidos vystymosi darbai, kurie yra tai-
kos darbai ir kuriais stengiama si su-
kurti teise pagrįstą gyvenimą visiems,
ypač kenčiantiems ir stokojantiems ele-
mentarių išgyvenimui sąlygų, reika-
lauja tiek pat išteklių, organizavimo ir
įgūdžių, kaip ir karo, agresijos ir iš-
naudojimo darbai. Čia vėl iškyla su-
pratimo ir laisvės išraiš kų pasirinki-
mas. Šviesos vaikų iš min tis yra įver-
tinti pasirinkimą ir pa sirinkti ramybės
kelią.

Ketvirta. Žmogus turi unikalią do-
rybės dovaną – dovanoti meilę. Mes at-
einame į gyvenimą gyventi žmo giškos
meilės kontekste, ją palai kome, atran-
dame save, suvokiame, kas joje esame.
Žmogiškoje meilėje atrandame Dievą,
kuris yra meilė. Bet vėlgi – mes esame
tvariniai, turin tys laisvę: galime elgtis
protingai, o žmogaus meilė gali tapti
dangaus vartais arba dar viena išnau-
dojimo ir sunaikinimo scena. 

Penkta. Mes turime širdies balso do-
vaną, dovaną Dievo balsui išgirsti. Ar
girdime tai kaip išminties ir die viškos
gyvybės balsą, ar tik bandome jį iš-
traukti tai, kas tarnauja mūsų pui ky-
bei, primityvumui ir egoizmui ar net
švenčiausios dieviškos gyvybės naiki-
nimui patenkinti?Ar išgirdai, kam
tave Dievas šaukia? Viskas yra Šven-
tame Rašte užrašyta, atverk savo širdį
išgirsti Dievo Žodį. 

Dievas ištiesė ranką link mūsų ir
daug kuo patikėjo…

Pabaigoje noriu Jums, mieli skai -
tytojai, rekomenduoti paskaityti šios
dienos temai  tinkamą  lietuvišką epą
–  Kazio Borutos „Baltaragio ma -
lūną”. 
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Atkelta iš 1 psl.

B. Brazdžionio rankraščių, laiškų ir
kitų vertingų dokumentų savininkas,
nepanoręs astkleisti savo pavardės,
sutiko papasakoti, kokiu būdu jo
rankose atsidūrė šis turtas ir kiek jis
pats už jį sumokėjo. Su ,,sandėlių me-
džiotoju” ketvirtadienį, rugsėjo 19 die-
ną, kalbėjosi Raimundas Lapas. 

Kada ir kokiomis aplinkybėmis įsigijo-
te Bernardo Brazdžionio archyvą? 

Šį archyvą aš nusipirkau prieš ke-
turias dienas. Iš tikrųjų, šioje saugoji-
mo kameroje buvusius daiktus pir-
miausiai nupirko viena Californijoje
Orange County esanti bendrovė. Ji
turi parduotuvę, kurioje parduodami
daiktai, rasti šiuose neapmokėtuose
saugojimo sandėliuose. Ta parduotuvė
– tai kažkas ypatingo tiems, kurie ren-
ka senienas. Aš nuolat joje lankausi,
ieškodamas kolekcinių vertybių. Apie
šį archyvą man pranešė savininkas ir
leido su juo susipažinti. Jis žinojo,
kad šie dokumentai turi vertę, nes
prieš tai kažkas, net nematęs jų, pa siūlė
3 000 dolerių. Tas žmogus žadėjo ar-
chyvą padovanoti kažkokiam Lietu-
voje esančiam muziejui. Tačiau tas
žmogus tris savaites taip ir neatnešė ža-
dėtų pinigų. Aš, nuvykęs į tą parduo-
tuvę, apžiūrinėjau dokumentus su mo-
biliuoju telefonu rankoje, bandyda-
mas išsiaiškinti jų vertę. Buvo vie-
nintelė kliūtis – aš nemoku lietuvių kal-
bos. Kai internete pamačiau pašto
ženklą su šio žmogaus portretu, su-
pratau, kad aš privalau įsigyti šiuos jo
rankraščius. Pasiūliau pardavėjui 4
000 dol. ir jis sutiko. Tačiau pradžioje
jis ,,tempė gumą”, bendraudamas su
kitu potencialiu pirkėju, sakydamas,
kad privalo gauti bent 6 000. Girdėjau
pasipiktinusio jo pašnekovo balsą. Par-
davėjas, pridengęs ranka telefoną, ma-
nęs paklausė, ar aš mokėsiu už tą ko-
lekciją 8 000 dolerių. Aš nieko neatsa-
kiau. Pardavėjas pasvėrė, kas jam ge-
riau: trys tūkstančiai po kelių savaičių,
ar keturi dabar. Laimė nusišypsojo
man. Šis žmogus turėjo mokėti sąs-
kaitas ir jam reikėjo pinigų. Aš sumo-
kėjau 4 000 ir gavau prekę. 

Iš tikrųjų tai buvo savotiškos varžytinės.
Ar Jums būtinai reikėjo to archyvo? 

Taip, tai buvo tikra pasiūlymų
kova. Aš tylėjau, kol jie ten tarpusavyje
telefonu kalbėjosi. Buvau nebylus da-
lyvis. Tačiau atrodė, kad mano širdis
sustojo nuo minties, jog atradau lobį,
kuris netrukus atiteks man. 

Kas paskatinio Jus, nemokantį lietuvių
kalbos, nusipirkti šį palikimą? 

Ieškodamas informacijos apie Ber-
nardą Brazdžionį internete mačiau
puslapį po puslapio apie jo pasiekimus
ir reikšmę. Jis buvo poetas ir kritikas,
žurnalų redaktorius, parašęs ir išleidęs
daug poezijos knygų. Supratau, kad jo
rankraščiai turi didelę vertę. Kai pa-
mačiau B. Brazdžionio atvaizdą ant
pašto ženklo, tuomet ir apsisprendžiau. 

Ar žinote, kiek laiko šie dokumentai
buvo sandėlyje?

Neturiu supratimo. 

Jūs internetiniame aukcione skelbiate,
kad parduodate dvi dėžes, kuriose yra aš-
tuoni aplankai su Brazdžionio archyviniais
dokumentais. Ar suskaičiavote kiek ten yra

rankraščių, nuotraukų, laiškų?
Bandžiau, bet daugelyje apsauginių

plastikinių dokumentų dėklų yra su-
dėta po penkis, šešis ar daugiau lapų.
Kadangi negaliu jų perskaityti, tai ne-
žinau, kas tai yra. Nenoriu tų lapų
traukti iš dėklų, nes kai kurie iš tų lapų

yra labai trapūs. Jeigu atsiras susido-
mėjusių ir norinčių įsigyti tą B. Braz-
džionio archyvą, tikrai pakviesiu at-
vykti ir patyrinėti jį tiek laiko, kiek rei-
kės. Žinoma, nebus galima fotogra-
fuoti.  

Kita B. Brazdžionio rankraščių istorijos pusė
Virtualioje Kauno rašytojų svetainėje rugsėjo 17 dieną buvo išspausdintas
JAV gyvenančios Aušros Tallat Kelpšaitės laiškas, kuriuo pasidalino žur-
nalistas, istorijos tyrinėtojas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos bendradarbis Vidmantas Valiušaitis. Ši moteris bandė išgelbėti
B. Brazdžionio rankraščius ir laiškus, tačiau jai nepavyko. Šis laiškas at-
skleidžia dar vieną šios istorijos pusę. 

„Šiandien atsitiko tai, kas mane labai nuliūdino. Buvau
sutarusi įsigyti kai ką, kas turėjo keliauti į Lietuvos
archyvus čia ir Clevelande. Bernardas Braz-
džionis, kaip žinome, buvo garsus Lietuvos iš-
eivijos rašytojas. Didžioji dalis jo archyvų sau-
goma Lietuvoje, bet, pasirodo, kai ką jis paliko
savo dukrai. „eBay” pamačiau vieną jo ekslibrisų,
kuriuos graviruodavo pats, ir įsigijau jį. Parašiau
pardavėjui ir paklausiau apie likusias plokšteles. Jis
atsakė, kad įsigijo šių daiktų pilną saugyklą. Nusi-
pirkau, ką jis turėjo, viskas turėjo kainuoti 1000 dole-
rių. Archyvo vadovai ir aš susimetėme. Jis man po dvie-
jų savaičių parašė, kad saugykloje rado daugiau daiktų,
2 dėžes segtuvų su pilna Brazdžionio laiškų kolekcija jo
žmonai ir draugams nuo 1940-ųjų iki rašytojo mirties. Neįkainojamas
palikimas ir medžiaga tyrimams. Pardavėjas norėjo 3000 dolerių. Tądien
surinkti šią sumą man buvo neįmanoma, taigi paprašiau palaukti iki 30
d. Reikėjo papildomo laiko paprašyti kolegų pagalbos. Jis raštu sutiko.
Šiandien gavau jo partnerio, jo brolio el. laišką, kuriame rašoma, kad
jiems nebetinka sutarta kaina. Aš ne kvaila, jis kainą žinojo ir jai pri-
tarė 7 d., antraip jo brolis nebūtų sutikęs laukti ir patvirtinęs visko raš-
tu. Atsakiau ir paklausiau, kiek jis nori. Man atsakė, kad kažkas viską
nupirks už 5000 dolerių, taigi, jei noriu įsigyti minėtą archyvą, turiu su-
mokėti 6500 dolerių: pusę šiandien ir pusę 30 d. Aš to negaliu padaryti,
ir jam taip ir pasakiau. Taigi, jie man nepranešė, kad mėgino radinius
parduoti ir po mūsų susitarimo. Jei būčiau tai žinojusi, būčiau anksčiau
įtraukusi kolegas iš archyvų ir surinkusi reikiamas lėšas. Jie užtruko
dvi savaites, kol mane informavo. Ir tuomet jie nori pusės sumos iš anks-
to, šeštadienį. Negalėjau nieko pasiekti. Asmeniniai laiškai, doku-
mentai, skirti artimiems šeimos nariams ir parašyti jų, yra dokumen-
tikos lobis. Jie neįkainojami tyrinėjimams. Nežinau, kaip jie atsidūrė
saugykloje ir pateko į aukcioną, tai pirmoji problema. Bet nesudaryk su-
tarties, kurios negali laikytis, ir būk nuoširdus. Dabar šie dalykai pri-
klauso jiems, taigi jie gali viską parduoti kam tik nori už trokštamą kai-
ną; viskas gerai, bet reikia apie tai kalbėti atvirai. Pasakyti, kad nega-
li sutikti arba kad preliminariai sutinki, bet ieškosi kitų pirkėjų. Jie nu-
statė kainą, kuri man tiko, mes abu sutarėme raštu. Žinoma, galiu par-
davėją paduoti į teismą, bet kolekcija, mūsų palikimo lobis, prarasta. Taip
mūsų istorijai nutinka dažnai.”

Gal žinote, kas dar buvo saugoma
tame sandėlyje, kur buvo rasti šie B. Braz-
džionio dokumentai? Juk dėl dviejų doku-
mentų dėžių sandėlio niekas nenuomos. Gal
kartu buvo saugoma ir buities daiktų – bal-
dų, drabužių? Ar daugiau nieko iš to san-
dėlio jums nebuvo pasiūlyta pirkti?

Kai žmogus pasensta ir jam reikia
priežiūros slaugos namuose, jo daiktai
neretai atsiduria saugojimo sandėlyje
už kurį kas mėnesį reikia mokėti. Kai
žmogus miršta ir mokėjimas nutrūks-
ta, jo daiktai parduodami. Kadangi aš
šį archyvą įsigijau ne sandėlių varžy-
tinėse, tai negaliu pasakyti, kas dar
buvo saugojama toje išnuomotoje pa-
talpoje. Manau, kad esate teisus, kal-

bėdamas apie galimą kitų šio
žmogaus daiktų buvimą. 

Jūs kreipėtės į Christie’s ir
Sotheby’s. Ar šie prestižiniai
varžytinių namai gali imtis
įvertinti rašytojo, žinomo
tik mažai baltų šaliai ir jos
diasporai JAV, palikimą? 

Žinoma Christie’s
ir Sotheby’s yra pa-

tikimiausi ir profe-
sionaliausiai verti-

nantys varžytinių namai
pasaulyje. Sotheby’s tinklas ap-

ima 40 šalių, Christie’s veikia 46 – ose.
Jeigu jie sutiks priimti tą archyvą, tai
jie pateiks ir savo vertinimus. 

Ar bandėte susisiekti su Lietuvoje
esančiais muziejais?

Bandžiau su keliais susisiekti, tarp
jų – MO Vilniuje ir Maironio muzieju-
mi Kaune. Mano nustebimui, dalis
elektroninių laiškų grįžo atgal. Iš Lie-
tuvos muziejų nesulaukiau tokio su-
sidomėjimo, kokio sulaukiu iš inter-
netinių varžytinių namų lankytojų.
Vos per dvi dienas sulaukiau daug su-
sidomėjusių. 

Kodėl Jūs įvertinote šį archyvą tokia
,,astronomine” kaina? Ar tai rinkodaros gud-
rybė, kuria siekiate atkreipti potencialių pir-
kėjų dėmesį? Jūs taip pat kviečiate siūlyti
kainas. Koks pasiūlymas Jus tenkintų? 

Gal kaina truputėlį didoka, bet ti-
kiuosi, kad preke susidomės varžytinių
namai. Ir taip, jūs teisus, tokia kaina
sukelia susidomėjimą. Aš, be abejonės,
lauksiu pasiūlymų. Žinau, kam ta ko-
lekcija priklauso ir stengsiuosi, kad su
lietuvių bendruomenės pagalba ji at-
sidurtų tinkamose rankose. 

B. Brazdžionio archyvas – internetiniame aukcione už 2,5 mln.

Aukcione parduodami poeto laiškai, rašyti 1940-2002 metais
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TElkINIAI

GRAŽINA KAZILIENĖ

…Žalia pušim plasnojusi, 
Siauram take sustojusi,
Ir saulės išbučiuotoji,
Ir vėjų sušukuotoji…

Portlando Lietuvių Bendruomenė (LB)
praėjusį šeštadienį, rugsėjo 14-osios po-
pietę, sugūžėjo į savo pamėgtą vietą
Rooster Rock State Parke (Corbet, OR)
palydėti vasarėlės. 

Smagi ji buvo, su daugybe nuotykių
ir nuostabių kelionių, – ir ne tik po
gražiausias Oregono ir Washing-

tono valstijų apylinkes, garsėjančias
savo upėmis, kalnų kriokliais ir vaiz-
dingomis Ramiojo vandenyno pakran-
tėmis… Mūsų lietuvaičiai apkeliavo ir
ne vieną svečią šalį: lankėsi Anglijoje,
Italijoje, Portugalijoje, Islandijoje, Is-
panijoje, Švedijoje, Meksikoje, Kanadoje,

Havajų salose, Jamaikoje… Nemažas
būrys aplankė ir gimtinę Lietuvą, bent
trumpam turėdami progos vėl pasima-
tyti su savo artimaisiais, pabendrauti su
seniai matytais draugais ir dar kartą pa-
sivaikščioti siauromis Vilniaus sena-
miesčio gatvelėmis, pabraidyti po rasotą
gimtojo kaimo pievą, pasiausti Baltijos
jūros bangose…

Beje, ne vien tik atostogavom ir pra-
mogavom šią vasarą: be visa ko, ji
buvo be galo turtinga įvairiausių, labai
svarbių lietuviams, pasklidusiems po
visą pasaulį, renginių. Mūsų nenuils-
tantis Laurynas Misevičius, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdy-
bos narys, su žmona Ingrida, JAV LB
Vakarų apygardos pirmininke, liepos-
rugpjūčio mėn. aktyviai dalyvavo Lie-
tuvoje vykusiame PLB sąskrydyje.

Ilgametis Portlando LB pirminin-
kas Vilius Žalpys vasaros pabaigoje
darbavosi tradicinėse Šiaurės Ameri-
kos Ateitininkų dienose, Pietų Illinois

Jubiliatė Millana Koroteev.

Populiariausio gėrimo konkurso nugalėtojas Karolis Bružas.

Iš kairės: Inesa Paulikas, Giedrė Babarskienė, Reda Naujokienė, Luana Žalpys, Ingrida Mi-
sevičienė, Gražina Kazilienė, Jurgita Dicevičius.

Sudie, gražuole vasara!..
tyrinėjo senąsias lietuvių kolonijos
kapines ir dirbo kuriant ateities pro-
jektą „Išsaugokim mūsų paveldą”.

Mūsų sportiškasis jaunimas su
jungtine „Lithuanica” komanda rugp-
jūčio mėnesį ir vėl dalyvavo tradici-
niame „Hood to Coast” estafetiniame
bėgime. Startavo nuo Mt. Hood kalno,
prabėgo 199 mylių ir sėkmingai pasi-
ekė finišą Seaside, OR. Lietuvaičiai pa-
sirodė tikrai puikiai ir tuo pačiu gar-
sino ir populiarino Lietuvos vardą. 

Taigi tikrai buvo apie ką pasikal-
bėti susirinkus į smagų būrį tą šešta-
dienio pavakarę, – vieni dalijosi vasa-
ros įspūdžiais, kiti dengė stalus ir dė-
liojo vaišes, kūrė ugnį kepsneliams
čirškinti… Bet labiausiai visi laukė
mums visiems gerai pažįstamo muzi-
kanto iš Clevelando – Augio (Eugeni-
jaus Dicevičiaus) pasirodymo. Ne vie-
nas prisiminė jį iš ankstesnių kon-
certų, kai klausantis jo atliekamų po-
puliarių aranžuotų lietuvių liaudies
dainų bei pop muzikos kūrinių, kojos
pačios kilnojosi…

Ir tikrai – Augis nenuvylė mūsų ir
šį kartą: visi linksmai traukėme jo pa-
raginti populiarias „Rondo”, „Hiper-
bolės”, Ovidijaus Vyšniausko, Arvydo
Vilčinsko, „Poliarizuotų stiklų” ir dau-
gelio kitų atlikėjų dainas, sukomės
smagiame rokenrolo, polkutės ir valso
sūkury…

Na, o kokios gi vasaros palydos be
visokių varžybų ir konkursų?.. Šau-
nioji Loreta sukvietė visus į labai
smagų Populiariausio naminio gėrimo
degustacijos ir nominacijos konkursą,
kuriame varžėsi penki skirtingi gėri-
mai, o juos vertino penki burtų keliu
išrinkti savanoriai teisėjai. Po ilgų
debatų geriausiu pripažintas Karolio
pagamintas „Naminis midus”, kuris
skoniu nė kiek nenusileido firminiam
lietuviškam „Stakliškių midui”…

Mažieji rungėsi svorio mėtymo į
taikinį varžybose, suposi sūpuoklėse,
spardė kamuolį, žaidė badmintoną bei

kitus judrius žaidimus… Oras tą šeš-
tadienį pasitaikė išties nuostabus, – tar-
si pagal užsakymą švietė šilta saulutė,
dangus buvo giedras, be jokio debesė-
lio iki pat vėlaus vakaro... Atrodo, pati
gamta visus ragino džiaugtis paskuti-
nėmis vasaros malonėmis, nes kitą
rytą tarsi iš kibiro prapliupo šaltas ru-
dens lietus, kuris dabar merkia Ko-
lumbijos upės apylinkes jau kelintą die-
ną iš eilės…

Smagu buvo susirinkti, pabūti kar-

tu, padainuoti ir pašokti… O netrukus,
spalio 5-6 d., laukia dar viena didelė
šventė, – jau 33-čią kartą vyks Los An-
geles  Lietuvių dienos, kur susirinks
daugybė dainininkų, šokėjų, meno
meistrų ir prekeivių visokiausiais lie-
tuviškais skanumynais bei gėrimais iš
daugelio Amerikos valstijų bei Lietu-
vos.

Ką gi, pamiklinę kojas vasaros pa-
lydose, važiuosime į Los Angeles ir
mes!.. Tad iki greito susitikimo!

Nuoširdus ačiū Portlando LB val-
dybai ir jos šauniajai pirmininkei
Giedrei Babarskienei už tokį smagų
renginį!

Vilius Žalpys nepraleidžia lietuviškų rengi-
nių.

Koncertuoja Augis Dicevičius (Cleveland, OH).

Mažieji Dominika Kozhevnikov, Greta Babarskaitė, Isabellė Hughes ir Nora Paulikas džiau-
giasi išvyka. Giedrės Babarskienės ir Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov nuotraukos
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Nauja pradžia
Atkelta iš 1 psl.

Susipažinę su mokytojais moki niai
iš karto kibo į darbą. Mokslo me tų pra-
džia ir pirmoji mokyklos šventė buvo
skirta Baltijos kelio 30-mečiui pažymėti
– „Baltijos kelias – tai Mes”. Kiekviena
klasė kūrė plakatą, skirtą vienam iš

Lietuvos miestų. Paruošę plakatus visi
susirinko į koplytėlę, kur kunigas Ge-
diminas Keršys aukojo šv. Mišias. Gies-
mėms akompanavo mokytojos Dalia
Gedvilienė ir Rasa Stanevičienė, o gie-
doti padėjo jungtinis devintų-dešimtų
klasių choras.

Toliau šventė tęsėsi mokyklos kie-

P.S. Laiškelis iš Clevelando

Na, ir pasiekėme Portlandą, kur vyko vietinių lietuvių kasmetinė šven-
tė. Buvome sutikti nuostabių žmonių, kurie nuoširdžiai priėmė, vai-
šino ir aprodė žinomas Portlando vietas. O grybavimas su Laury-

nu buvo bene viena įspūdingiausių atrakcijų! Ačiū, kad išsamiai supažindino
su vietiniais masyviais miškais ir jų nepakartojamomis vaišėmis... grybų
karalyste! O ir retro stiliaus kavinukė su tokia skania kava, pačios „kant-
ri stiliaus” šeimininkės Betty gaminamais gydomaisiais aliejais ir pan. taip
pat paliko didelį įspūdį. Portlando ir pietvakarių Washingtono lietuviai pa-

sirodė itin draugiški, linksmi ir nuoširdūs, na, ir saulėta diena pridavė ge-
ros nuotaikos pikniko dalyviams, buvo be galo smagu kartu pabendrauti,
padūkti, pasivaišinti, susipažinti ir užtraukti kartu ne vieną lietuvišką dai-
ną. O dar, Laurynai, turėjai jėgų ir kitą dieną mus nuvežti į Rožių sodą, ant
Pittock Viktorijos laikų stiliaus kalvos pasigrožėti šio magnato vila, taip
pat prie Multnomah unikalaus krioklio, kuris po lietaus tikrai nenumal-
domai ošė. Įspūdinga buvo aplankyti „Powell’s” per visą kvartalą besitęsiantį
6 aukštų knygyną, kur akys tiesiog apraibo, bet įdomių skaitalų įsigijome.
Ačiū visiems ir iki kito karto!

Jurgita ir Augis Dicevičiai

Graži tradicija: dešimtokai veda mažuosius į pirmą klasę. Mokyklos kiemelyje vėl klega vaikai.  Viktorijos Černičenko nuotraukos

Saldi dovana mokyklai: konsulas Mantvydas Bekešius įteikia šakotį mokyklos direktorei
Vidai Rupšienei.

Buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Laima Apanavičienė (k.) ir dabartinė di-
rektorė Vida Rupšienė.

melyje, kur visi sustoję į simbolinį Bal-
tijos kelią klausėmės sveikinimų. Su-
sirinkusius pasveikino mokyklos di-
rektorė Vida Rupšienė, pavaduotoja Vil-
ma Poliuvienė. Sveikinimo žodį tarė Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Be kešius. Sėkmės
moksle palinkėjo Jau nimo centro tary-
bos pirmininkas Anta nas Rašymas.
Skautų vadovė Lilija Gelažis pakvietė
įsijungti į skautų organizacijos gretas. 

Po smagių estafečių tarp klasių –

kas greičiau sudėlios iš raidžių BAL-
TIJOS KELIAS, –  mokiniai grįžo į kla-
ses, o tėveliai rinkosi į bendrą mo-
kyklos tėvų susirinkimą, kur bu vo
aptartos naujovės, pasidalinta idė-
 jomis ir lūkesčiais. Mokslo metai, pra-
 sidėję švente, toliau tęsėsi darbu...

Naujais mokslo metais visiems
no rime palinkėti naujų kūrybinių
jėgų, idėjų įgyvendinimo, prasmingo
darbo ir džiugesio, matant savo darbo
rezultatus!

Prie Multnomah krioklio: Augis, Jurgita ir Laurynas Grįžome su pila bagažine grybų! „Facebook” nuotraukos
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Pirmas šių veiklos metų Či-
kagos Prano Dielininkaičio-
Partizano Daumanto jaunų-

jų ateitininkų kuopos susirinki-
mas vyko sekmadienį, rugsėjo 8 d.

Kuopos nariai susirinko šv. Mi-
šioms Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje, o po to kartu su tėveliais nu-
keliavo į šalia esančius Ateitininkų
namus. Susirinko daugiau kaip 80
vaikų.

Šiame susirinkime daug laiko
buvo skiriama susipažinimui. Kuo-
pos globėja Elena Tijūnėlytė-Harris
pristatė būrelių vadovus ir jų pa-
dėjėjus moksleivius ateitininkus,
kurie dirbdami su jaunimu patys
mokosi vadovauti. Šiame susirin-
kime buvo susipažinta ir su tėvais.
Nemažai iš jų pirmą kartą daly-
vauja ateitininkų susirinkime ir tik
pradeda suprasti, kas tie ateiti-
ninkai, veikiantys jau 109 metus!
Buvo nutarta, kad kol vyks jaunimo
užsiėmimai, tėvai irgi galės ben-
drauti bei diskutuoti įvairiomis
temomis, gal net ir klausytis pas-
kaitų. 

Kas šiemet numatyta?

Kuopos globėja tėvams pranešė,
kaip vyksta mėnesiniai susirinki-

mai. Kol vaikai renkasi,
vadovai moko ir veda
kokią lietuvišką dainelę.
Susirinkimas pradeda-
mas malda, ateitininkų
principo apibūdinimu
ir vaidinimėliu. Tada
vaikai išsiskirsto į bū-
relius pagal amžių. 

Šalia mėnesinių su-
sirinkimų kuopos va-
dovai kiekvieną metų
laikotarpį žada pažy-
mėti ypatingu užsiėmi-
mu. Spalio 12 d. visa
kuopa susirinks Ateiti-
ninkų namuose prie de-
gančio laužo – prisimins
stovyklos dienas dai-
nuodami, vaidindami ir
skanduodami šūkius.

Per Tris Karalius kuopos nariai ap-
lankys paliegusius gyventojus Le-
monto reabilitacijos centre. Per
Užgavėnes skaniai kirs blynus, o
Gavėnios metu atliks gerą darbelį
– numatyta tęsti kuopos pradėtą
tradiciją – pakuoti maistą, skirtą
alkstantiems pasaulio vaikams per
organizaciją ,,Feed My Starving
Children” (lietuviškai: ,,Pamaitin-
kite mano alkstančius vaikus”). 

Sendraugiai kviečiami prisidėti. 
Nelaukite kvietimo

Paklausiau Elenutės, ar priim-
tų pagalbos iš sendraugių? Ji labai
entuziastingai atsakė ,,taip”. ,,Rei-
kia savanorių, kurie vestų būrelius,
dainavimą, maldą, principo apibū-
dinimą, ir ypač tokių, kurie ben-
drautų su jaunais tėvais”. Globėja

dar pridėjo, kad būna malonių
staigmenų. Kuomet į susirinkimus
atvyksta svečiai ir veda ypatingas
programas. Menininkai pamoko
vaikus piešti ar rankdarbių, kuni-
gas įdomiai ir suprantamai pakal-
ba apie tikėjimą, mokslininkai su-
domina vaikus savo darbais ir iš-
mintimi. Bet tokių savanorių reikia
daugiau. Talentingų žmonių ne-
trūksta, tik trūksta norinčių savo
talentais ir žiniomis dalytis su jau-
nimu.

Susidomėjau ir paklausiau jau-
nos globėjos: ,,Elenute, kodėl tu
pasiryžai globoti jaunųjų ateiti-
ninkų kuopą?” Ji atsakė: ,,Vado-
vauju, nes beaugant ne tik tėveliai
mane ugdė, bet ir ateitininkai. Ši or-
ganizacija buvo ir liko man lyg šei-
ma. Aš noriu suteikti jaunimui to
puikaus auklėjimo, kuris formavo
mane. Veiklumas, geras pavyzdys ir
stiprus dvasinis pagrindas – tai
dovanos, kuriomis visą gyvenimą
džiaugiuosi. Jas noriu perduoti ne
tik savo, bet ir kitiems vaikams”.

Parengė V. Kuprytė

Š. Amerikos ateitininkų
taryba posėdžiavo

••••
Darius Polikaitis – naujas

tarybos pirmininkas
••••

Š. m. rugsėjo 15 d. naujai išrinkti Š. Amerikos
ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariai telefonu posė-
džiavo ir pasiskirstė pareigomis. Darius Polikaitis
iš Čikagos buvo paskirtas tarybos pirmininku. Jis
perima pareigas iš šešerius metus dirbusio dr.
Tomo Girniaus. Daina Čyvienė sutiko eiti valdybos
vicepirmininkės pareigas, Rita Bureikaitė-Kauf-
manienė liko sekretore. Eligijus Sužiedėlis sutiko
tęsti iždininko darbus, kol bus surastas tinkamas
pakaitalas. 

Posėdyje buvo apgailestauta, kad prel. Ed-
mundas Putrimas dėl per didelio darbo krūvio tu-
rėjo atsisakyti ateitininkų dvasios vadovo parei-
gų.  

Posėdyje buvo diskutuojami siūlymai, kaip at-
einančiais metais Šiaurės Amerikos ateitininkai pa-
žymės savo sąjūdžio 110 m. jubiliejų.

Šalia jau minėtų asmenų taryboje dirbs Ma-
rija Čyvaitė, Rima Girniuvienė, Eglė Paulikienė, Gra-
silda Reinytė, Vytautas Sužiedėlis ir dr. Algirdas Lu-
koševičius.

ŠAAT info

Jauniausi ateitininkai

Čikagos jaunieji ateitininkai
pradėjo veiklos metus

PADĖKA
Šiaurės Amerikos ateitininkų 

taryba dėkoja

dr. Tomui P. Girniui,
kadenciją baigusiam

ŠAAT pirmininkui, 
ir jo vadovaujamai tarybai

už atkaklų ateitininkiškos dvasios 
skatinimą siekiant įgyvendinti jos 
principus mūsų visuomeniniame,

kultūriniame ir dvasiniame gyvenime.

Jauniausias Čikagos Prano Dielininkaičio-Partizano Daumanto ateitininkų kuopos būrelis reikalauja daugiausia vadovų
– net penkių! Už jaunučių stovi Ona Kriaučiūnaitė, Ilona Didžbalienė, Korina Kimantaitė, Gabija Šlutaitė ir Jokūbas Šlajus.

Dainos Čyvienės nuotraukos  

Būrelio vadovė Alda Polikaitienė veda pokalbį su trečio ir ketvirto skyrių mergaitėmis.

Laukiam naujų narių!
Į Čikagos jaunųjų ateitininkų kuopą pri-

imamas mokyklinio amžiaus jaunimas. At-
vykite ir pažiūrėkite patys, gal patiks?

Kitas susirinkimas vyks sekmadienį, spa-
lio 6 d. Visi renkasi šv. Mišioms 9 val. r. Pal. Jur-
gio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių
– susirinkimas Ateitininkų namuose. 

Jei turite klausimų, rašykite kuopos glo-
bėjai Elenai Harris el. paštu:  jascikaga@atei-
tis.org

Ateitininkų namų knygų klubas
rinksis rytais ir vakarais

Ateitininkų namų knygų klubas rinksis spalio
2 d. d., trečiadienį, 10 val. r. Bus diskutuojama
knyga: ,,Šiluva”. Tą pačią dieną, spalio 2 d. 7 val.
v.  knygų klubo vakarinė grupė diskutuos kny-
gą ,,The Art of  Hearing Heartbeats”, autorius
Jan-Phillip Sendker. Knygų aptarimai vyksta lie-
tuvių kalba. Visi kviečiami dalyvauti. Ateiti-
ninkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive Le-
mont, IL.  Informacija: dainequinn@gmail.com
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REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Skaitykime ir remkime lietuvišką laikraštį
Po vasaros atostogų  Draugo fondas
(DF) vėl grįžta prie savo užda vi nio – rink-
ti lėšas ir prisidėti prie laik raščio ,,Drau-
gas” leidybos. 2019 m. Lė šų telkimo va-
jaus laiškai jau pa ruošti ir rugsėjo mėn.
pabaigoje iškeliaus visiems ,,Draugo”
skaitytojams.

Rugsėjo 12 d. įvyko pirmasis po
vasaros DF tarybos posėdis. Jį
pra dė jo fondo pirmininkė Ramu-

nė Rač kaus kienė, pakviesdama ,,Drau-
go” direktorių tarybos pirmininką
Vytą Stanevičių sukalbėti maldą. 

Lėšų telkimo vajai vyksta visose
mūsų lietuviškose organizacijose. Gy-
 venant ,,dėdės Samo” krašte vajų, rink-
liavų principo laikosi visuome ni nės, re-
liginės, labdaros organizacijos, turin-
čios didelės reikšmės viso krašto bei jį
sudarančių tautybių gyveni me.

Lietuviškoji spauda, kaip ir pati
lietuvių tauta, yra išgyvenusi daug
sun kių metų, bet iki šiol vis laikosi, nes
niekada nestokojo ištikimų skai tytojų
ir rėmėjų. Per šimtmetį išeivija buvo
turtinga įvairiais leidiniais. Daug jų
jau nebeina. Įvairialypis ir nešališ-
kas ,,Draugas” išliko. Jame spausdi-
namos žinios atspindi įvairų lietuviš-
ką gyvenimą ne tik Čikagoje, bet ir ki-
tose JAV vietovėse. Taip pat nemažai ži-

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

nių iš Lietuvos, kurios gy venimas vi-
sada mus jaudina.

Vytas Stanevičius pasidžiaugė,
kad laikraštis finansiškai laikosi, nes
paskutiniu metu akcijų dėka DF kapi-
 talas peržengė 700,000 dol. slenkstį.
,,Draugo” puslapiai spalvingai žydi,
nors leidėjams tai nemažai kainuoja.
Tad, gerbiamieji skaitytojai, kai gau si-
te DF rudens vajaus laišką, pagal iš ga-
les prisidėkite prie Draugo fondo ir
,,Draugo” laikraščio finansinės bazės
stiprinimo.

DF taryboje yra pasikeitimų. Į

dar buotojų eiles įsijungė dvi naujos na-
rės – tai Marytė Utz ir Deimantė Koms-
kienė. Taryba padėkojo ilgame čiams
DF darbuotojams – Rūtai Jau tokienei
ir Vaciui Šauliui už jų įnašą ir pras min-
gą darbą, prisidedant prie laikraščio
leidimo.

Posėdyje visi buvo kviečiami pa dė-
ti rengti metinį ,,Draugo” pokylį, kuris
įvyks Pasaulio lietuvių centre, Banys
šeimos salėje spalio 27 d., sekma dienį,
nuo 12:30 val. p. p.   

Posėdyje dalyvavo: DF pirminin kė
Ramunė Račkauskienė, Deimantė

Komskienė, Aušrelė Sakalaitė, Algis
Norvilas, Marytė Utz, Marija Remie nė
ir Vytas Stanevičius. Iždininkas Leo-
poldas von Braun atostogavo, tad pra-
nešimo apie iždą šįkart nebuvo. Šiais
metais DF parėmė laikraščio lei dybą
25,000 dol. Priimtas nutarimas DF na-
rių metinį suvažiavimą surengti lapk-
ričio 10 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių PLC Lemonte. Visuomenė kvie-
čiama dalyvauti.

Posėdis baigtas malda.

DF Valdyba

Rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, Lie tu vos
Respublikos Prezidentas Gita nas Nau-
sėda, susitikęs su Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Lietuvos verslo tarybos nariais,
aptarė abiejų šalių investicinį klimatą ir
verslo ryšius.

Pasak Prezidento, Lietuva mato
JAV kaip vieną pagrindinių stra-
tegi nių partnerių saugumo ir eko-

nominių santykių vystymo srityje, o
Vers lo tarybą – kaip svarbią partne rę,
skleidžiant žinią apie Lietuvos eko no-
minės aplinkos galimybes, pa trauklią
ir saugią verslo aplinką mū sų šalyje.

Valstybės vadovas pabrėžė, kad
Lie tuva visada palaikė labai glau džius
ryšius su Amerikos bendrovė mis, ku-
rios svariai prisideda prie in vesticijų
augimo. Mūsų šalis sukuria palankias
verslo sąlygas ir tinkamas vietas įsi-
kurti bei vykdyti savo veiklą, todėl to-
kios stambios ir žinomos bendrovės
kaip „Western Union”, „NASDAQ”,
„AIG”, „Thermo Fisher Scientific”,
„Phillip Morris”, „Hollis ter” ir kitos
vis aktyviau veikia Lie tu voje.

JAV investicijos Lietuvoje įgauna
pagreitį, auga dvišalė prekyba. Per nai
Lietuvos ir JAV prekybos apyvarta
padidėjo 7,4 proc. ir siekė be veik 2
mlrd. Eur. Ypač perspektyvūs bendrų

Keletą metų vykę ,,Draugo” redakcijos patalpose, Draugo fondo posėdžiai persikelia į didesnę erdvę – metinis susirinkimas vyks
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. J. Kuprio nuotraukoje – praėjusių metų susirinkimo akimirka

Prezidentas susitiko su JAV verslo delegacija

tyrimų, veiklos ir investicijų sektoriai – Fintech, in-
žinerija, gynyba, chemijos pramonė, gyvybės moks-
lai, energetika, pasaulinės verslo paslaugos, eko-
loginių sistemų plėtojimo startuoliai.

Verslo taryba – Lietuvoje investavusio JAV
verslo asociacija, kurios tikslas – pritraukti dar dau-
giau nau jų, globalių, dar Lietuvoje neinvesta vu sių
kompanijų dėmesio. Šiemet į Lietuvą atvyko 29 vers-
lo atstovai iš 11 vienų didžiausių JAV kompanijų.
6 iš jų jau veikia Lietuvoje.

Šalies vadovas susitikimo daly vius pakvietė ir
toliau nuosekliai stip rinti abiejų šalių verslo ben-
dra darbiavimą, aktyviai dalytis savo pa tirtimi Lie-
tuvoje pritraukiant naujus investicinius projektus.

Prezidento komunikacijos grupė

Šalies vadovas pakvietė stiprinti Lietuvos ir JAV verslo bendradarbiavimą. Justino Auškelio nuotraukos

Prezidentas G. Nausėda pasitinka Verslo tarybos narius.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Atplaukė Vokietijos povandeninis karo laivas
Klaipėda (KAM inf.) – Rugsėjo 18

d. Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo
Vokietijos karinių jūrų pajėgų po-
vandeninis karo laivas „U-31”. Pla-
nuojama, kad laivas Lietuvoje viešės
iki rugsėjo 21 dienos. Jį lydi kitas Vo-
kietijos karinių jūrų pajėgų laivas
FGS „Oste”.

Povandeninio laivo vadovybė su-
sitiks su Lietuvos kariuomenės Kari-
nių jūrų pajėgų vadovybe, vyks į kitus
oficialius renginius. Vokietijos laivo
įgula kartu su Lietuvos karinių jūrų
pajėgų kariais lankysis vieni kitų ka-
riniuose laivuose.

„Vokietija yra viena svarbiausių
Lietuvos sąjungininkių, reikšmingai
prisidedančių užtikrinti saugumą tiek
Lietuvoje, tiek visame Baltijos jūros re-

Kultūros periodiniams leidiniams bus lengviau
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė pritarė Kultūros ministerijos
siūlymui priskirti periodinių kultūros
ir meno leidinių kultūrinių projektų
įgyvendinimo paslaugas visuotinės
ekonominės svarbos paslaugoms.

Tai leidžia padidinti valstybės pa-
ramos ribą iki 500 tūkst. eurų per tre-
jus kalendorinius metus. 

Pagal prieš tai galiojusį teisinį
reguliavimą valstybės paramos riba

periodinių kultūros ir meno leidinių
kultūriniams projektams buvo numa-
tyta iki 200 tūkst. eurų per trejus me-
tus.

Vyriausybės nutarimo nuostatos,
užtikrinančios galimybę atrinktiems
kultūriniams projektams skirti di-
desnę paramą, galės būti taikomos
jau šiuo metu Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondo paskelbtiems
konkursams.

Yra įrodymų, kad per atakas naudoti Irano dronai
Rijadas (ELTA)

– Su dronų atakomis
prieš naftos komp-
leksus Saudo Arabi-
joje, vyriausybės Ri-
jade duomenimis,
„neabejotinai” susi-
jęs Iranas. Kaip to
įrodymą Saudo Ara-
bijos gynybos minis-
terijos atstovas Tur-
ki al Maliki spaudos
konferencijoje paro-
dė „dronų ir spar-
nuotųjų raketų” nuo-
laužas, kurios esą
rastos atakų vietoje. Atakos surengtos
iš „šiaurės”, tačiau tiksli paleidimo vie-
ta dar nežinoma, sakė atstovas.

T. al Maliki pabrėžė, kad ataka su-
rengta ne iš Jemeno, nors Iranas mė-
gina taip pavaizduoti. Per atakas nau-
dotų dronų veikimo nuotolis, pasak jo,
yra didesnis nei dronų, kuriuos turi
husiai.

gione. Vokietijos lyderystė ir ryžtas
saugoti mūsų regioną yra aiškiai ma-
tomas ne tik sausumoje ir ore, bet ir jū-
roje. 

Povandeninio laivo prisišvartavi-
mas Klaipėdos jūrų uoste – tai dar vie-
nas įvykis, demonstruojantis ne tik
Vokietijos ir Lietuvos, bet ir visų NATO
sąjungininkų sanglaudą ir solidaru-
mą. Tai taip pat siunčia aiškią žinią po-
tencialiems agresoriams, kad NATO
šalys yra vieningos ir pasirengusios gin-
ti savo teritoriją”, – sako krašto apsau-
gos viceministras Vytautas Umbrasas.

Pastarąjį kartą Vokietijos povan-
deninis laivas Klaipėdoje lankėsi prieš
18 metų. Tąkart, 2001 m. balandžio 27
d., uoste lankėsi du povandeniniai lai-
vai „U-16” ir „U-26”.

Apgailestauja dėl V. Ušacko pasirinkimo 
Vilnius (ELTA) – Tėvynės sąjun-

gos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirmininkas Gabrielius
Landsbergis patvirtino, kad Vygau-
das Ušackas paliko partijos gretas. 

Nors G. Landsbergis apgailestau-
ja, kad V. Ušackas pasirinko ne pačios
geriausios reputacijos bendrovę. 

„Apgailestauju, kad buvo pasi-
rinkta, švelniai tariant, ne pačios ge-
riausios reputacijos bendrovė ir ypač
jos pagrindinis akcininkas, kurie fi-
gūravo ne viename nacionalinio sau-
gumo požiūriu grėsmingame kon-
tekste. Valstybės institucijų požiūris
bei dėmesys į šią bendrovę bei jos ak-
cininką turėtų ir toliau išlikti kritiškai
principingas”, – teigė G. Landsbergis.

Vygaudas Ušackas pradėjo dirbti
verslininko Gedimino Žiemelio kont-
roliuojamoje aviacijos įmonėje „Avia
Solutions Group”. Jis eis įmonės di-

rektorių tarybos nario pareigas. 
Verslo grupė „Avia Solutions

Group” minima Valstybės saugumo de-
partamento vertinimuose bei pažy-
mose. VSD nustatė, kad grupės valdy-
bos pirmininkas Žiemelis bendradar-
biauja su Rusijos prezidentui Vladi-
mirui Putinui artimais verslininkais,
kuriems taikomos Vakarų sankcijos.

Pakartotinis pažeidimas kainuos daug brangiau
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Įsi-

galiojo Nesąžiningos komercinės veik-
los vartotojams draudimo įstatymo
pataisos, numatančios maksimalius
baudų už nesąžiningą komercinę veik-
lą dydžius. 

„Ženkliai padidėjusios baudos
privers susimąstyti ir stabdys nesąži-
ningus verslininkus, kurie pelnosi ap-
gaudinėdami vartotojus, ir geriau gin-
ti vartotojų teises, – sako teisingumo
ministras Elvinas Jankevičius. – Už-
fiksavus pakartotinus įmonės pažei-
dimus, finansinės sankcijos jai atneš-
tų nemenkų nuostolių”.

Pagal naują įstatymą už nesąži-
ningą komercinę veiklą Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba
(VVTAT) gali skirti baudą iki 3 proc.
įmonės metinių pajamų praėjusiais fi-
nansiniais metais, bet ne didesnę negu
100 tūkst. eurų. Jei toks pažeidimas
būtų padarytas pakartotinai per vie-
nus metus, tuomet grėstų bauda iki 6
proc. įmonės metinių pajamų, bet ne

didesnė negu 200 tūkst. eurų. Anksčiau
maksimali bauda už šį pažeidimą sie-
kė 8 688 eurus. 

Vyriausybės patvirtintoje baudų
apskaičiavimo tvarkoje numatyta, kad
skiriamų baudų dydis priklausys nuo
padaryto pažeidimo pobūdžio, truk-
mės, masto, sunkiančių ar lengvinan-
čių aplinkybių. Pavyzdžiui, ar įmonė
bendradarbiavo su tyrimą atlikusia
institucija, ar slėpė reikalingą infor-
maciją, pašalino padarytą žalą ar toliau
tęsė pažeidimą. 

Praėjusiais metais VVTAT skyrė
23 baudas už nesąžiningą komercinę
veiklą. 

Dažniausiai jos skiriamos už klai-
dinamą komercinę veiklą ar agresyvią
komercinę reklamą. Pavyzdžiui, bau-
dos buvo skirtos įmonei, prekiavusiai
patalyne, neva, turinčia gydomųjų sa-
vybių, kelionių agentūrai, įtikinėjusiai
klientus pirkti kelionę, nes tokia siū-
loma kaina galios labai trumpai ir pa-
našiai.

Atstovo duomenimis, per išpuolį
prieš naftos perdirbimo gamyklą Ab-
kaike panaudota 18 bepiločių, o per at-
aką prieš naftos objektą Churaise – iš
viso septynios sparnuotosios raketos.
Keturios raketos savo tikslą pasiekė,
trys prieš tai nukrito ant žemės.

Teheranas kategoriškai neigia,
kad yra susijęs su išpuoliais.

Surinktos raketų ir dronų dalys, rodo, kad išpuolis vykdytas iš
Irano. France24 nuotr. 

V. Ušackas įsidarbino įmonėje, siejamoje su
V. Putino aplinka. LRT nuotr.

D. Trump smarkiai griežtins sankcijas Iranui
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė smar-
kiai griežtinantis sankcijas Iranui.
Jis nurodė iždo sekretoriui Steven
Mnuchin imtis sankcijų sugriežtinimo,
rašė D. Trump.

Taip D. Trump reaguoja į pasta-
rąsias dronų atakas prieš du Saudo
Arabijos naftos kompleksus, kurio-
mis kaltina Iraną. Praėjusį rugsėjo 14

d. abu kompleksai buvo atakuoti iš oro
ir padegti. Atsakomybę už atakas pri-
siėmė Jemeno husių sukilėliai. Ta-
čiau JAV kaltina Iraną.

Irano prezidentas Hassan Rouha-
ni paneigė bet kokias Irano sąsajas su
dronų atakomis.

D. Trump nuo savo kadencijos
pradžios vykdo griežtą kursą Irano at-
žvilgiu.

R. C. O'Brien – patarėjas nacionaliniam saugumui 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė, kad
paskirs Robert C. O'Brien naujuoju
savo patarėju nacionalinio saugumo
klausimais.

R. C. O'Brien šiuo metu yra spe-

cialusis prezidento pasiuntinys įkaitų
reikalams.

Patarėjo nacionalinio saugumo
klausimais pareigos atsilaisvino pra-
ėjusią savaitę, kai D. Trump iš šių pa-
reigų atleido John Bolton.

Siekia, kad „Brexit“ nepakenktų piliečiams
Strasbūras (ELTA) – Svarbu, kad

Jungtinės Karalystės (JK) išstojimas iš
ES vyktų tvarkingai, o „Brexit” be
susitarimo gali sukelti nestabilumą ir
pakenkti piliečiams, pareiškė Europos
Parlamentas (EP).

„Tvarkingą” JK išstojimą gali už-
tikrinti tik išstojimo susitarimas, sa-
koma EP priimtoje rezoliucijoje. Eu-
roparlamentarai pabrėžia, kad toks
susitarimas garantuotų teisinį tikru-
mą ES ir JK piliečiams, Airijos ir
Šiaurės Airijos sienų stabilumą, fi-
nansinių įsipareigojimų vykdymą bei
pereinamąjį laikotarpį iki 2020 m. pa-
baigos (kuris galėtų būti pratęstas).

EP ragina dėti visas pastangas
mėginant užtikrinti, kad JK gyvenan-
tys ES piliečiai ir 27 ES valstybėse gy-
venantys JK piliečiai „nepatirtų JK iš-
stojimo iš ES poveikio”, įskaitant užim-

tumo statusą ir socialines išmokas. 
Europarlamentarų įsitikinimu,

tolesnės derybos gali vykti tik su są-
lyga, kad JK vykdys visus įsipareigo-
jimus dėl piliečių teisių, finansinių
įmokų ir Airijos bei Šiaurės Airijos tai-
kos susitarimo. EP pritartų „Brexit”
termino pavėlinimui, jei būtų aiškus jo
tikslas, pavyzdžiui, išvengti išstojimo
be susitarimo, surengti visuotinius
rinkimus ar referendumą, atšaukti
sprendimą išstoti iš ES arba patvirtinti
išstojimo susitarimą.

Šį pavasarį buvo sutarta, kad
Jungtinė Karalystė išstos iš ES ne vė-
liau kaip spalio 31-ąją. Jei būtų sutar-
ta dėl išstojimo susitarimo, Europos
Parlamentas privalės paprastąja balsų
dauguma jį patvirtinti, o jei išstojimas
įvyktų, jis taip pat turės ratifikuoti su-
sitarimą dėl JK ir ES ateities santykių.

Škotija rengs referendumą dėl nepriklausomybės?
Edinburgas (ELTA) – Škotijos

ministrė pirmininkė Nicola Sturgeon
paskelbė, kad, jei Jungtinė Karalystės
paliks ES be sutarties, bus surengtas
naujas referendumas dėl Škotijos ne-
priklausomybės. „Tokiu atveju mes jį
planuotume 2020-aisiais”, – pareiškė
ji.

N. Sturgeon nuomone, dar kartą
atidėti išstojimo datą vis dar būtų ge-
riau nei išstoti iš Bendrijos be sutar-
ties. Ji patarė Briuseliui sutikti atidė-
ti „Brexit”, jei Didžioji Britanija to pa-
prašys. Ministras pirmininkas Boris

Johnson desperatiškai mėgina ES su-
versti kaltę dėl skyrybų be sutarties,
kalbėjo Škotijos vyriausybės vadovė.
Todėl ES esą turėtų daryti viską, kad
išvengtų šio kaltės permetimo.

N. Sturgeon gynė reikalavimą dėl
antrojo referendumo Škotijoje. De-
mokratiška yra, jei, pasikeitus aplin-
kybėms, gyventojai antrajame refe-
rendume gali pareikšti savo nuomonę,
sakė premjerė, turėdama omenyje pir-
mąjį referendumą, per kurį dauguma
gyventojų pasisakė prieš Škotijos iš-
stojimą iš Jungtinės Karalystės.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

JAV sporto žiniasklaidos gigantas
„Sports Illustrated” pristatė kasmet
tradiciškai skelbiamą geriausių NBA
žaidėjų šimtuką. Jame vietos atsirado
ir Lietuvos rinktinės aukštaūgiams Jo-
nui Valančiūnui bei Domantui Saboniui.

Memphis „Grizzlies” vidurio
puolėjas J. Valančiūnas su-
darytame elitinių krepšinin-

kų sąraše užėmė 88-ąją vietą, tuo metu
D. Sabonis gali džiaugtis 76-ąja vieta.

„J. Valančiūnas kartais gali pa-
taikyti iš toli, įkirsti po krepšiu, be to
– jis yra aukštas ir turi gerų įgūdžių.
Vis dėlto geriausiai J. Valančiūnas
jaučiasi žaisdamas vienas prieš vieną,
ir nors tokiems žaidėjams vietos lygoje
dar yra, jų ilgaamžiškumas yra įvai-
rus. Jei laimėti norinčios komandos,
tokios kaip „Raptors”, buvo suneri-
musios dėl J. Valančiūno naudos, jau-
nos komandos, tokios kaip „Grizz-
lies”, gali pasikliauti jo produktyvu-
mu. Varžovai gali eliminuoti J. Va-
lančiūno stiprybes, priversdami jį gin-

tis prieš mobilesnius aukštaūgius arba
pulti prieš tvirčiau sudėtus žaidėjus.
Tai paverčia J. Valančiūną nišiniu
žaidėju. Tiesa, net ir būdamas tokiu jis
parodė, jog gali per rungtynes rinkti po
20 taškų ir 10 atkovotų kamuolių”, –
rašė „Sports Illustrated”.

„Atsarginis žaidėjas retai būna
toks naudingas, koks praėjusį sezoną
buvo D. Sabonis. Per 25 minutes rink-
ti po 14,8 taško ir 9,3 atkovoto kamuo-
lio yra neįtikėtinai greitas darbas, ga-
lintis tikti daugumai lygos sistemų ir
komandų”, – apie D. Sabonį rašė
„Sports Illustrated”.

Pirmą kartą per septynerius metus
šis reitingas turi naują lyderį. Nuo 2013
m. pirmuoju numeriu reitinguotą LeB-
ron James iš sosto išvertė praėjusio re-
guliariojo sezono MVP tapęs Gianni
Antetokounmpo. „Karalių” aplenkė
ir antrą kartą NBA čempionu tapęs
Kawhi Leonard. Už lyderio trejeto iš-
sirikiavo Stephen Curry (4), James
Harden (5), Anthony Davis (6), Joelis
Embiid (7), Nikola Jokic (8), Paul Geor-
ge (9) ir Damian Lillard (10).

Rusijos Permės „Parma” komandą tre-
niruojantis Kazys Maksvytis sulaukė
Lietuvos krepšinio federacijos dėmesio.
Treneris atskleidė, kad jam buvo pa siū -
lytas Lietuvos rinktinės trenerio postas.

Buvęs Klaipėdos „Neptūno” tre-
neris atskleidė, kad pasiūly-
mas jį vilioja dėl to, kad Lietu-

vos rinktinėje yra žaidėjų, su kuriais
jis dirbo jaunimo rinktinėse. K. Maks-
vyčio trofėjų lentynoje – keturi aukso
medaliai Europos ir pasaulio jaunimo
čempionatuose su 1992 m. gimusių
krepšininkų „Auksine karta”. Juk dar
šių metų rinktinėje buvo net keturi tos
kartos nariai – Jonas Valančiūnas,
Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius
ir Rokas Giedraitis.

K. Maksvytis garsėja kaip treneris,
pateikiantis staigmenų.  Su Klaipėdos
„Neptūnu” ir Panevėžio „Lietkabe-
liu” jis du kartus pateko į Lietuvos
krepšinio lygos finalą, už nugaros pa-
likdamas Vilniaus „Rytą”.

K. Maksvytis sulaukė įvertinimo ir
gavo darbą Permės „Parma” klube. Jo
komanda VTB Vieningoje lygoje žais
tik kartą per savaitę ir FIBA langų
metu galėtų išleisti strategą į nacio-
nalinę komandą. 

Po pasaulio čempionato Kinijoje,
kuriame Lietuva užėmė prasčiausią
vietą istorijoje (9-ąją), iš pareigų pasi-
traukė Dainius Adomaitis. Lietuvos
rinktinė kitą vasarą turės kovoti olim-
piniame atrankos turnyre, kad patek-
tų į Tokio olimpines žaidynes.

Verslininkas Gediminas Žiemelis savo
planų per penkerius metus įsigyti NBA
komandą neatsisako. Aviacijos verslo
įmonių grupės „Avia Solutions Group”
valdybos pirmininkas prisipažino, kad
ir toliau rimtai svarsto tokią galimybę
bei jau yra numatęs, kas šiai komandai
vadovautų.

„Toliau kryptingai dirbu link to.
Čia svarbus aspektas net ne
pinigai, o patikra. Reikia ją

pereiti, būti su krepšiniu susijusiu

žmogumi. Reikia būti krepšinio me-
cenatu ir domėtis ta sritimi. NBA ne-
nori, kad būtų įsileistas kvailas akci-
ninkas, kuris nežino, kokius žaidėjus
įsigyti ir kaip nustatyti klubo kryptį”,
– pasakojo G. Žiemelis. 

Jis prasitarė, kad jei pavyktų už-
baigti sandėrį, NBA klubo prezidentu
taptų dabar Lietuvos krepšinio fede-
racijos prezidento pareigas einantis
Arvydas Sabonis. Anot G. Žiemelio,
jam krepšinio legenda yra davusi tokį
sutikimą. 

Tarptautinė krepšinio federacija FIBA
paskelbė atnaujintą rinktinių reitin-
gą. Tapo aišku, kurios šalys kitą vasa-
rą varžysis dėl olimpinių kelialapių.

Europoje papildomas dvi vietas
atrankoje gavo žemyno čem-
pionė Slovėnija ir Kroatija, Af-

rikoje – Angola ir Senegalas, Ameri-
koje – Meksika ir Urugvajus, Azijoje ir
Okeanijoje – Kinija ir Korėja. Pasaulio
čempionato metu vietas olimpinėje
atrankoje užsitikrino: Lietuva, Brazi-
lija, Kanada, Čekija, Dominikos Res-
publika, Vokietija, Graikija, Italija,
Pietų Korėja, Naujoji Zelandija, Len-
kija, Puerto Rikas, Rusija, Serbija,
Tunisas, Turkija ir Venesuela. Visos
šios 24 šalys atrankoje serviruos ne-
mažai žvaigždžių.

Kol kas apie ketinimus rengti olim-
pinį atrankos turnyrą užsiminė Lie-

tuva, Serbija ir Graikija. Vietas Tokio
olimpiadoje jau yra užsitikrinusios
šios šalys: Ispanija, Prancūzija, JAV, Ni-
gerija, Australija, Argentina, Iranas ir
šeimininkė Japonija.

Lietuvos rinktinė smuko žemyn

Lietuvos rinktinė užėmė 9-ąją vie-
tą pasaulio čempionate, o tai lėmė, kad
FIBA reitinge buvo prarastos dvi po-
zicijos. Lietuva, turinti 643 taškus, iš
šeštosios vietos nukrito į aštuntąją. Pa-
saulio čempionate ketvirtąją užėmusi
Australija FIBA reitinge yra trečia, nes
aukštyn pakilo net aštuoniomis pozi-
cijomis. Į dešimtuką prasibrovė Kini-
joje šeštąją vietą užėmusi Čekija, kuri
į viršų šovė net per 14 vietų. Reitingo
lydere išlieka JAV rinktinė, nors pla-
netos pirmenybėse buvo užimta tik
septintoji vieta, antroje vietoje – Ispa-
nija. G. Žiemelis rimtai svarsto galimybę įsigyti NBA klubą.

G. Žiemelis klubo prezidentu 
skirtų A. Sabonį

Geriausių NBA žaidėjų šimtuke 
– du lietuviai

J. Valančiūnas geriausių NBA krepšininkų sąraše užėmė 88-ąją vietą, o D. Sabonis – 76-
ąją.

Paaiškėjo visos šalys, 
dalyvausiančios olimpinėje atrankoje

K. Maksvytis – realiausias kandidatas užimti Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio postą.

Rinktinės trenerio postas 
pasiūlytas K. Maksvyčiui
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Pasaulis, kuris galėjo būti mūsų
Prisiminimai apie 1977 m. vasaros lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete (IV)

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 14 d.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kiekvienam lietuvių kalbos kursų dalyvui buvo iš-
duotas bibliotekos skaitytojo pažymėjimas. Retsykiais
juo pasinaudodavau, tačiau supratau, jog daugiau
mane dominčios literatūros, o ypač archyvinės me-
džiagos, rasiu Respublikinėje bibliotekoje (dabar – Na-
cionalinėje Martyno Mažvydo). Prisistačiau ten aiš-
kindamas, kad mane domina bet kokia informacija
apie senąjį lietuvišką kiną, nes jau tuomet buvau įpu-
sėjęs ruošti monografiją, kurią vėliau su geranorių fi-
nansine pagalba išleidau (iliustruotas, beveik 400 pus-
lapių žinynas ,,Ten, ekrane sužibus: Amerikos lietu-
vių kinematografija 1909–1979”, 1983). 

Knietėjo patyrinėti, ar teatro aktorė Unė Babic-
kaitė tikrai vaidino amerikiečių sukurtuose
kino filmuose. Sužinojęs, jog gausus Babickai-

tės fondas ,,paslėptas” uždaruose Respublikinės
bibliotekos ,,specfonduose”, ryžausi nugalėti bet
kokias kliūtis ir pasistengti prie tos medžiagos pri-
eiti. Tuomet ,,specfondui” vadovavo Valerija Di-
chavičienė. Ji be jokios baimės atvėrė šios prima-
donos fondą.

Ten buvo ir pačios Unės ranka ,,pagražintų” do-
kumentų. Buvo ir pluoštas kino filmų, kuriuose ji da-
lyvavo, kadrų. Valerija viską nukopijavo, nuotraukas
reproduktavo ir įteikė man be jokio mokesčio. Tie do-
kumentai tapo pagrindu ruošiant Unės biografiją
savo knygai. Mano nupieštas aktorės portretas sky-
rėsi nuo įprasto, idealizuoto, ir knygai ,,Ten, ekra-
ne” pasirodžius, dėl to sulaukiau priekaištų iš tuo-
metinio ,,Pasaulio lietuvio” bendradarbio Romo
Kasparo. Iš profesijos inžinierius, jis manė daug ži-
nąs apie istoriją ir rėmėsi Bronio Railos knyga, ku-
rioje Babickaitė apibūdinta kaip ištisas dienas sė-
dėjusi Konrado kavinėje ir pūtusi muilo burbulus
apie savo šlovę Paryžiaus teatrų rampose Herba-
čiauskui, Kiršai ir kitiems. Gi mano nupiešta Unė
Kasparui nepatiko. ,,Kokia priešingybė tarp Railos
ir Lapo aprašyto to paties asmens!” – piktinosi žur-
nalo bendradarbis. Dar didesnis įtarimas jam kilo dėl
to, kaip aš apskritai už tų užraktų pakliuvai? Su-
permeniškai manęs ginti stojo pats Raila, su kuriuo
susipažinau knygos sutiktuvių metu Los Angeles, ir
kuris vėliau tapo vėliau tapo ištikimo mūsų su
žmona vedamų radijo laidų komentatoriumi. Jis pa-
rašė į žurnalą, kad Lapo Unė savotiškai sutampa su
jo Une, tik matoma iš skirtingo rakurso. 

Širdyje saugoję trispalvę

Tačiau per Unę aš susidraugavau su Valerija ir
jos vyru Rimantu Dichavičiais, už ką iki šiol dė-
kingas likimui (ir kursams). Tada jie abu jau buvo

pagarsėję fotografai. Pasikveitė pas save į svečius –
į nuostabų dviejų aukštų butą (,,townhouse”) Šilo gat-
vėje. Kaip vėliau juokaudavau – ,,ten, kur neegzis-
tuoja Tarybų valdžia”). Be baimės kalbėjome apie vis-
ką. Valerija ir Rimantas nieko nebijojo. ,,Trems mus
pas baltas meškas? Atims mūsų namą? Na, ir kas –
mes nepalūšime”, – ramiu, bet tvirtu žemo tono bal-
su konstatuodavo šeimininkas. 

Jų asmenybės ir jų menas visada traukė mane
tarsi magnetas. Ir dabar, praėjus daugiau nei 40 metų,
atrodo, kad iš to dviaukščio aš niekada neišėjau…

Respublikinės bibliotekos Valerijos Dichavičienės dėka turėjau progos pasklaidyti neži-
nomus aktorės Unės Babickaitės gyvenimo puslapius. Bibliotekos skaitytojo pažymėjimas

Juozas galėjo būti ir geras kolūkietis, ne tik politologas. Akimirka iš apsilankymo Rumšiškėse.

Nuliūdęs Vytenis G.: ar dar kas liko? Akimirka iš apsilankymo
,,Vasaros” restorane Palangoje.

Mes visuomet palaikydavome ryšį telefonu bei el. paš-
tu, o kiekvienas sugrįžimas į Vilnių būdavo proga ap-
lankyti širdžiai mielus draugus. Tiesa, dabar ap-
lankysiu jau tik Rimantą…

Jei ne grybai ir ne uogos…

Mūsų kurso vadas – ar seniūnas – buvo Juozas Al-
gimantas Kazlas iš New Yorko. Šaunus vyras, gabus
politologas, buvęs sovietologas. Nors praėjo daug de-
šimtmečių nuo tos atmintinos vasaros, kai kurie ku-
rie bendrakursiai ženkliai įsirėžė atmintin. Ruošiant
šiuos prisiminimus, parūpo pasikalbėti su Juozu. Juk
jis istorikas, sovietologas – paprastai tokie žmonės
turi labai gerą atmintį.

Įdomu, kaip jis sužinojo apie kursus – taip pat iš
draugų, kaip aš pats, ar, pvz.,  Tomas Kudirka, kuris
studijuodamas Washingtone apie kursus išgirdo iš
savo bičiulio Vytenio Gurecko? Pasirodo, kad Juozo
žinių šaltinis apie kursus buvo Santaros - Šviesos su-
važiavimai. Juozas taip pat nepabūgo išeivių ,,pa-
triotų” protestų ir ,,šmiežto” ir pasuko LTSR sosti-
nės link. Suprato, kad tai gera proga pamatyti šalį to-
kią, kokios Vakarų turistams nebuvo leista rodyti. Be
kita ko niujorkietis pašmaikštavo: ,,Gal ne vienas iš
mūsų vykome su tikslu kokią mergą ar net žmoną su-
medžioti…” 

Juozas nebuvo bailys. Nebijodavo papriekaištauti,
jei paskaitininkai kiek raudonai nuspalvindavo is-
torines pamokas. Mes visi nebuvom bailiai. Suge-
bėdavome prieš paskaitas ant lentos užrašyti pro-
katališkus šūkius, kurie greitai būdavo dėstytojų iš-

Okupantai iš Vakarų ryžtasi įkurti vasaros rezidenciją Trakuose. Iš kairės: Vytenis, Vita, Tomas, Arvydas.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. 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

15min.lt „gazas” seka paskui ke-
liautoją Karolį Mieliauską, kuris
šiuo metu važiuoja per Šiaurės
Ameriką. Sustojimų vietose Karolis
neturi laiko ilgai svečiuotis, nors tai
būtų ir viešna gė pas draugus, nes
jo planas – ap link pasaulį per 40 die-
nų. 

Jo kelionės pradžią fiksavo gim tų-
 jų Druskininkų leidinys „Dzūkijos
veidas”, kuris rašė: „Karolis Mie-

 liaus kas – ekstremalas, pasiryžęs ap-
 lenkti rašytojo Žiulio Verno knygos
herojų ir plieniniu žirgu visą pasau-
lį apkeliauti dvigubai greičiau – per
40 dienų... jis leisis į ekstremalų žygį,
ku rio misija – pasaulio lietuvius su-
 kviesti į 2021-aisiais Druskininkuose
vyksiančias Pasaulio
lietuvių sporto žai-
dynes ir išrinkti ku-
rorto ambasa dorius”.

Kraštietį į kelio-
nę aplink Žemę že-
miečiai išlydėjo iš-
kilmingai Drus ko nio
ežero amfiteatre. Kitą
dieną jis sėdo ant
austriško, naujausio
modelio dviejų ci-
lindrų „Enduro” kla-
sės „KTM 790 Adven-
ture” motociklo. To-
 kioje ilgoje kelionėje
jį išbandys pir mą kartą, o bandoma-
sis važiavimas šių metų vasarį vyko
į šalčiausią ap gy vendintą vietą že-
mėje – Sibiro gilumoje esantį Oimia-
kono kaimą, kur temperatūra nu-
krenta žemiau –60 C laipsnių. Kelio-
nėje aplink pasaulį jis sukars apie 20
tūkst. kilometrų – per visą Euraziją,
Šiaurės Ameriką ir vėl per Europą ir
sugrįš atgal į Druski nin kus. Tiesa, į
skirtingus žemynus jam tenka skris-
ti lėktuvu, o pasiekus Vladivostoką
teko keltis per Ramųjį vandenyną. Vi-
sos kelionės metu jis su sitikinėja su
po pasaulį išsibars čiu siais lietuviais.

Azijos žemyną, daugiau nei 11
tūkst. km, jis praskriejo per dvi sa vai-
tes. Persikėlė į Šiaurės Ameriką ir čia
sustojo beveik savaitei, kol motocik-
lą išlaisvino iš muitinės. Visiško at si-
tiktinumo dėka jį atgavęs su lietuvio
pagalba druskininkietis pagaliau vėl
sėdo ant savo plieninio žirgo ir iš ju-
dėjo į kelią – legendinį „Route 66”. No-
rėdamas pasivyti savo grafiką turėjo
didinti tempą. Startas – Los An geles.
Nuo Santa Monica tilto link Čikagos
(tai apie 4 tūkst. km per Centrinės
Amerikos lygumas) Karolį išlydėjo
keli lietuvių bendruomenės atstovai.
„Kelių kokybė nebloga, bet Lietuvo-
je – geresnė”, – „Gazas” žurna listui
sakė keliautojas. 

Pirmosiomis dienomis Karolis
važiavo dykuma. Oro temperatūra,
bent jau pavėsyje – 36 laipsniai karš-
 čio. „Gamtos galybė ir didybė – neįti -

kėtina. Kaip ir Sibire, važiuoju per
nie kur, nesimato nei pradžios, nei
pa baigos”. 

Čikagą jis tikėjosi pasiekti per ke-
lias dienas, o ten – dar vienas susiti-
kimas su lietuviais, dar vienas asme -
ninis kvietimas 2021 m. atvykti į
Druskininkuose vyksiančias Pasau-
 lio lietuvių sporto žaidynes. Jeigu
per dy kumas jis galėjo skrieti 130
km per val. greičiu, JAV viduryje
greičio ri bojimai vietomis sumažėjo
iki 60 my lių per valandą, ir tai ke-
liautojui dar su trumpino laiką, todėl
norėdamas atsigriebti, turėjo važiuoti
naktį.

Praleidęs kelyje mėnesį moto-
ciklininkas pradeda jausti namų il-
gesį. Kalvotoji Iowa jam priminė na-
mus, o kai privažiavo Madisoną, ne-

tikėtai atrado, anot jo, mažuosius
Druski nin  kus. Lietuviška atrodė ne
tik ža lu ma ir ežerai, – ten gyvena bū-
relis drus kininkiečių, jo vaikystės
drau gų. 

„Aš eilinį kartą negaliu atsiste-
bėti, kokį nuostabų Lietuvos atspin-
dį sukuria išeiviai. Visur kabo Lie-
tuvos vėliavos, propaguojama lietu-
vybė, tau  tiškumas, netgi jų vaikai kal-
ba lie  tuviškai. Mums, Lietuvoje gyve -
nan  tiems lietuviams, laikas nuo lai-
 ko reikėtų susitikti su toli nuo namų
gyvenančiais išeiviais, ypač už Atlan -
to, kad pamatytume, kaip jie puoselėja
lietuviškumą. Tai kažkas labai gra-
 žaus ir jautraus. Mums lietuviškumas
yra savaime suprantamas, netu rime
nieko įtvirtinti ir stengtis, o čia jie re-
guliariai susitinka, kad sustip rin tų
ryšį”, – sako Karolis, Madisone išgy-
venęs savo Druskininkus. Bičiu lio
Vitalijaus kieme jo laukė dar keli
draugai su šeimomis ir, žinoma, senų
draugų vakaronė. 

Emociškai pasikrovęs keliaunin -
kas rytą sėdo ant savo „KTM 790 Ad-
 venture” motociklo ir išjudėjo Čika-
 gos link, po to – New Yorkas, iš ten per
Atlantą iki Londono ir namo. Lai ko
liko labai nedaug – iki rugsėjo 27-osios
Karolis turi grįžti į Druskinin kus.
Tuo metu šis kurortas minės turiz mo
dienas.

Parengta pagal
„Dzūkijos veidas” ir 15min.lt

Daiva ryžtasi įamžinti pavakarinę Galvės ežero saulutę. Šalia jos – Ramunė.

trinami. Mūsų komanda tvirtai laikė-
si savo įsitikinimų. Kai vieną anksty-
vą sekmadienio rytą buvo suplanuota
išvyka į Palangą, grupė išsikovojo,
kad autobusas palauktų, kol mes grį-
šime iš Mišių netoli bendrabučio bu-
vusioje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
Laimėjome! 

Jaunimas nebūtų jaunimas! Vis
didėjant baliukų skaičiui, sumažėjo

dalyvių paskaitose. Išradingos lietuvės
šeimininkės visaip stengdavosi, kad va-
kariečiai nebadautų. Juozas prisiminė,
kad dažnai būdavo kviečiamas į sve-
čius triskart per dieną. Nueina vienur
–  sodina už stalo, o ant jo – grybų pa-
tiekalai. Sočiai pavalgęs (ir atsigėręs)
atsiprašydavo, nes skubėdavo toliau.
Nueina kitus aplankyti. Kviečia pava-
karieniauti… Juozas baksnoja į pilvą,
rodydamas, kad jis sotus. ,,Bet mes

vargome, ruošdami iškilmingus pie-
tus”, – nusimindavo šeimininkai. OK –
kapitalistas pasiduoda! Atspėkite, ką
ant stalo deda šeimininkė? O taip – gry-
bus. Ir čia be baltosios neapsieinama.
Skrandis išsipūtęs kaip balionas, gal-
vėlė svaigsta, tačiau nemandagu ne-
nueiti ten, kur esi nuoširdžiai kvie-
čiamas. Nors vakaras vėlyvas, mūsų se-
niūnas iš New Yorko aplanko trečią šei-

mą. Scenarijus kartojasi: grybai, sa-
magonas… Ir kiti ,,priedai”.

Tie ,,priedai” būdavo dvikojai.
Juozas pasakojo, kad kartą svečiuo-
se susipažino su viena porele. Žmo-
nės atrodė nuoširdūs, bet buvo girtut
girtutėliai. Moteris, mirksėdama
akutėmis ir šelmiškai šypsodamasi
kalbėjo: ,,Jus mums tokie aukšti, gi
mes  tokie maži…” Ką reikėjo per-
skaityti tarp eilučių – ar kad vyras
mes savo pačią, kad tik išspruktų į
kapitalistinį rojų? Porelė buvo to-
kia įkyri, kad net lydėjo Juozą iki pat
Maskvos, mat po kursų Vilniaus uni-
versitete jis tris mėnesius stažavosi
Puškino institute (Государственный
институт русского языка имениА. С.
Пушкина). Ten studijavo rusų kalbą.
Akivaizdu, jog ,,simpatiškoji porelė”
tarnavo saugumui!

Tai nebuvo vienintelis kartas,
kai mūsų seniūnas Juozas pakliuvo
į saugumiečių akiraitį. Kartą jam pa-
rūpo aplankyti savo senelio knygne-
šio Juozo Kazlausko kapavietę Ru-
daminoje. Atsiradus mašinai – iš-
dundėjo. Viskas, atrodė, buvo tvar-
koje – lydėjo jį ,,patikimi” žmonės,
kurie po apsilankymo kapuose pa-
sisiūlė išryškinti fotojuostą. Tik iš-

ryškintos nuotraukos niekada nepa-
kliuvo į niujorkiečio rankas.

Bus daugiau

Nuotraukos iš Sauliaus Brikio (Montrealis), Ri-
čardo Vidučio (Washington DC) bei Vyto Nor-
vilos (Čikaga) foto albumų. Istoriniai doku-
mentai iš Raimundo Mariaus Lapo (Čikaga) as-
meninio archyvo.

Namai, kuriuose nebuvo tarybų valdžos. Rai-
tau autografą Dichavičių svečių knygoje.

Aplink pasaulį – per 40 dienų

Pasiekęs Čikagą, keliautojas apsilankė generaliniame konsulate ir įsiamžino su jo
vadovu Mantvydu Bekešiumi.                                                          ,,Facebook” nuotraukos

Karolis Mieliauskas ant savo ,,žirgo”. 



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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PerSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS, FiNANSAViMAS,

PerFiNANSAViMAS ir NuOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Surašymas Nr. 100
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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
35-eri metai

PERKA

DĖmESIO

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

SIŪLO DARBĄ

,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti

apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAityKite 

,,DrAuGą” GreičiAu! 

www. 
draugas.org

Family owned business hires CDL drivers
and OOPs. Friendly and supportive at-
mosphere, great working conditions, mul-
tilingual dispatchers, good and steady in-
come. We provide new and well-main-
tained trucks and trailers conveniently
located next to the office, parking and our
own truck repair shop.

We are located in 
East Dundee, Illinois on Higgins Rd.

Call office: 224-699-5353 Dan ext. 201,
Ruta ext. 301 or Alex cell: 773-766-6909

M     
    

 

5 raidės:

BALOS – EIBĖS – ESTĖS – SAMBO – SESUO – TYLOM.

7 raidės:

AISČIAI – ALPROŽĖ – ARMĖNAI – ATLANTA – AVYŽIUS –

ČEČĖNAI – ĖMIKLIS – ERDVUMA – ETAŽERĖ – GAVĖNIA –

GEKONAS – GRIVINA – IKEBANA – IŠDROŽA – IVRITAS –

KIEKYBĖ – KRYŽMUO – KUKUTIS – MATRICA – MEDIENA –

PAŪKSMĖ – PAVĖSIS – SASARIS – SMALIŽĖ – SPRAGĖS –

STIKSAS – ŠOFERIS – ŠOKSENA – TRŪKLYS – UŽEŽERĖ –

UŽMAČIA – VANADIS.

8 raidės:

ARMATŪRA – BRAZILAI – ETRUSKAI – FIKSAŽAS – IŠDIDYBĖ

– IŠNARŠAI – RYTAGONĖ – URAGANAS.

9 raidės:

AIKŠTYNAS – ANTŽMOGIS – SPARTAKAS – SVAMBALAS.

Looking for relatives of 
RAYMOND KARTAVICIUS

in the U.S. & abroad. Raymond moved
to the U.S.when he was 18 years old. He
married and lived in North Riverside, IL
for over 30 years. If you are a relative or
know any of his relatives please contact

Sandra 773-417-9343.
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Dr. Jonas V. Prunskis:
„Pradėjęs savo medi-
cininę karjerą nieka-
da nesvajojau, kad su-
lauksiu tokio aukšto
sa vo kolegų įvertini-
mo. Tai yra ko mandos
apdovanojimas, at-
spindintis visų Ilino-
jaus skausmo instituto
darbuotojų kompe-
tenciją ir atsidavimą.”

Žurnalas „Chicago”
spalio mėn. nu me-
ryje paskelbė geriausių Čika gos

gydytojų sąrašą – Castle Connolly var-
do geriausius medikus kasmet renka
kolegos, vertindami atskirų sri  čių spe-
cialistų profesinę kvalifi ka ciją, įgū-
džius ir reputaciją. Tarp geriausiųjų
skausmo gydytojų jau dešim tą kartą
pateko lietuvis – Ilinojaus skaus mo ins-
tituto (Illinois Pain Insti tute) įkūrėjas
bei medicinos direktorius dr. Jonas
Prunskis. Tai tik dar kartą įrodo šio gy-
dytojo profesiona lumą ir puikiai ko-
legų vertinamą jo darbą. 

Dr. Prunskis medicinos išsilavini -
mą įgijo Rush Medical School, staža vo-
si University of  Illinois Metropoli tan
Group ligoninėje, o rezidentūrą, gavęs
University of  Chicago stipendiją, at-
liko pastarojo universiteto ligoninėje.
Nuo 1992 m. dr. Prunskis dir ba kartu
su žmona dr. Terri Dallas-Prunskis
įkurtame Illinois Pain Ins ti tute (IPI).
Ši ilgiausiai Čikagoje ir jos apylinkė-
se dirbanti intervencinio skausmo gy-
dymo įstaiga yra įsikūru si keliuose Či-
kagos priemiesčiuose: Barrington, El-
gin, Elmhurst, Itasca, Huntley, Lake
Barrington, Liberty ville, McHenry.
Institute taikomas gydymas yra orien-
tuotas į problemos ištyrimą, jos įvar-
dijimą ir išsprendi mą. Dr. J. Prunskis
savo darbo praktikoje taip pat visų pir-
ma siekia pa cientams nustatyti tikslią
diagnozę ir skiria gydymą sutelkda-

mas dėmesį į proble-
mą, kuri sukelia skaus-
mą, o ne slopina ligos
simptomus vaistais. 

Lietuvis medikas
priklauso Svei katos ir
žmogiškųjų paslaugų
departamente (U.S. De-
partment of  Health
and Human Services,
HHS) veikian čiai Tarp-
vyriausybinės skaus-
mo val dymo gerosios
patirties darbo grupei
(Pain Management
Best Practices Inter-

Agency Task Force (Pain Task Force),
jis yra vienintelis šiai darbo grupei pri-
klausantis gydytojas iš Ilinojaus vals-
tijos. Į šias atsakingas pareigas dr.
Prunskis JAV Prezidento buvo pa-
skirtas, kadangi Ilinojaus skausmo
institutas daugiau kaip 25 metus sėk-
mingai darbuojasi tiksliai diagnozuo-
jant ir gydant skausmą patiriančius li-
gonius su ribotu opioidinių vaistų
vartojimu.

Nuo 2012 m. dr. J. Prunskis yra Lie-
tuvos Garbės konsulas Colorado vals-
tijoje, jis aktyviai dalyvauja lietuviš-
koje ir profesinėje veikloje, yra įvai rių
draugijų, organizacijų pirmi ninkas
ar narys.

Garbingą kolegų įvertinimą yra be
galo malonu gauti bet kuriam me-
 dikui, o būti išrinktam geriausiu de-
 šimtą kartą – ypatinga garbė. Anot dr.
Prunskio, šis apdovanojimas pelny tas
ne jo vieno, bet visų Ilinojaus skausmo
instituto (Illinois Pain In stitute) me-
dikų ir darbuotojų pastan gų dėka:
,,Šiuos nuostabius rezultatus mes pa-
siekėme nuoširdžiai ir pasiaukojamai
dirbdami kartu.”

Daugiau informacijos apie dr.
Joną Prunskį ir Ilinojaus skausmo
in stitutą galite rasti tinklalapyje Illi-
 noisPain.com

Ilinojaus skausmo instituto inf.

Rugsėjo 16 d. Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete buvo pasira-
šytas Bendradarbiavimo memorandumas tarp ISM universiteto ir Kent State
University (KSU) Ohio valstijoje. Iš JAV specialiai tam atvyko akademiniame
pasaulyje žinomas lektorius, KSU The Global Management Center and In-
ternational Programs direktorius, prof. dr. Robert Hisrich.

,,Draugo” inf.

Vilniaus ir Ohio aukštosios 
mokyklos sutarė bendradarbiauti

Memorandumą pasirašė (iš k.): prof. Robert Hisrich, ISM universiteto viceprezidentė
prof. dr. Viltė Auruškevičienė ir ISM universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas. Stebėjo
šio bendradarbiavimo iniciatorė, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.

ISM universiteto archyvo nuotr.

Dr. Jonas V. Prunskis

Dr. Prunskis jau dešimtąjį kartą išrinktas 
geriausiu skausmo gydytoju Čikagoje
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PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Pasiruošimas Sakramentams
Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte

Pirmai išpažinčiai ir komunijai
(vaikams nuo 10 metų) pirmas susitikimas bus: 
Rugsėjo 21 d., šeštadienį, po MLM pamokų 1:25 val. p. p.
prie 5 B kl. (C – 116) – tėvams ir vaikams kartu.
Rugsėjo 29 d., sekmadienį, po 9 val. r. arba 11 val. r. šv. Mišių. 
bažnyčios vestibiulyje – tėvams ir vaikams kartu.

* Sutvirtinimo sakramentui (jaunimui nuo 13 metų) pirmas susitiki-

mas bus rugsėjo 29 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių bažnyčios
vestibiulyje.

SuauguSiųJų ĮkRikščioniniMo Sakramentams
Pasiruošimo Sakramentams laikotarpyje

būtina dalyvauti šv. Mišiose sekmadieniais.

Visiems sakramentams registruotis

iki rugsėjo pabaigos

el. paštu: seslaimute@gmail.com

arba tel. 630-243-1070

A † A
KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS

Mirė š. m. rugsėjo 18 dieną, sulau-
kęs 85 metų, savo namuose, rūpestin-
gai prižiūrimas sesers Aušros.

Gyveno Čikagoje. 
Gimė 1934 m. Kėdainiuose, Lietu-

voje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šei-
moje. 1949 metais su tėveliais, bro-
liais ir sesute emigravo į Ameriką ir
apsigyveno Čikagoje.

Tėveliai a.a. Jonas ir a.a. Janina  bei
a.a. brolis Vytautas į Amžinybę iške-
liavo anksčiau.

Nuliūdę liko: broliai dr. Algirdas
Kriščiūnas su žmona Teresa, Povilas
Kriščiūnas su žmona Diane, sesuo Aušra Marija Padalino su vyru
Ronald; daug sūnėnų ir dukterėčių. Jis buvo mylimas savo dukte-
rėčių ir sūnėnų ir gerbiamas daugelio organizacijų atstovas.

Kęstutis Kriščiūnas lankė lietuvių gimnaziją Diepholz Vokieti-
joje ir Mater Dei jėzuitų gimnaziją (Evansville, IN). Įsigijęs elekt-
ros ir mokslų inžinierijos bakalauro laipsnį, 30 metų išdirbo Un-
derwriters Laboratories, Northbrook, IL, vadovu bandymuose mo-
dernių elektros ir jų produktų tobulinimo srityje.

Garbingai tarnavo savo šaliai, JAV armijos 82-oje oro pėstinin-
kų ir cisternos mechanikų dalinyje Ft. Brag, NC ir papildomai, re-
zervuose Čikagoje, IL. Kęstučio meilė Mičigano ežerui ir jūrai buvo
begalinė. Jis priklausė Jackson Park Yacht klubui, turėjo laivų vai-
ravimo kapitono teises, jūrų šaulių Baltijos kuopai vedė pamokas
apie saugumą laivuose. Kęstutis buvo NRA narys, priklausė LŠSI
(Baltic Unit – Lithuanian National Guard Abroad), turėjo patirties
ir medžioklės srityje. Savo laisvalaikiu daug laiko skyrė pramogi-
niams šokiams, kur iškovojo eilę prizų; buvo instruktorius Arthur
Murray’s šokių studijoje. Priklausė Vyčių 112 kuopai (Knights of
Lith uania) ir Amerikos Legiono 271 Dariaus ir Girėno postui.

A.a. Kęstučio Kriščiūno meilė ir atsidavimas šeimai ir draugams,
jo pagalba ir parama visoms organizacijoms ir veiklos sritims, ku-
rioms jis priklausė, ilgai neišblės. Jo ramus ir besišypsantis veidas
liks visų jį pažinojusių atmintyje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 val. p.
p. iki 9  val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest High-
way, Palos Hills. Ir taip pat, pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 10 val. r.
iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

Laidotuvės vyks pirmadienį, rugsėjo 23 d. Švč. M. Marijos Gi-
mimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje, kurioje  11 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis  bus pa-
laidotas  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da-
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410
arba www.palosgaidasfh.com

Nuoširdžiai užjaučiame vadovę AUŠRĄ PADALINO
dėl mylimo brolio KĘSTUČIO KRISČIŪNO mirties.

First Rate Real Estate darbuotojai
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pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Jėzuitų Misijai Lietuvoje – 450! Sekma-
dienį, rugsėjo 29 d., kviečiame visus į jubi-
liejinių metų renginį Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago IL 60636). 1 val.
popiet švęsime šv. Mišias Jėzuitų koplyčio-
je, atidarysime parodą „Misijų stotelės. Lie-
tuvių misionierių šimtmečio kelias” Čiurlio-
nio galerijoje, sužinosime daugiau apie jė-
zuitų indėlį į Lietuvos istoriją, skaniai pasi-
vaišinsime ir pabendrausime. Dalyvaus sve-
čiai iš Lietuvos – provincijolas t. V. Šimkūnas
SJ, t. A. Saulaitis SJ, t. A. Sederevičius SJ, t. V.
Lukoševičius SJ. Renginys nemokamas. Lau-
kiame visų! Prašome registruotis tel.: 630-
243-6234 arba el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com.

� Spalio 6 d., sekmadienį, klubas Michia-
na-Nemunas kviečia pagerbti Prezidento An-
tano Smetonos atminimą. 12:30 val. p. p. lie-
tuvių darželyje Friendship Gardens, 2055 East
US-12, Michigan City, IN padėsime vainiką
prie Smetonos paminklo. 2 val. p. p. – lie-

tuviškos šv. Mišios Notre Dame Catholic
Church, 1005 Moore Road, Michigan City, IN,
kurias laikys kun. Jaunius Kelpšas ir kun. Lu-
kas Laniauskas SJ. 3 val. p. p. – pietūs ir fil-
mo apie Prezidento Smetonos laivą peržiūra
Michiana Village Hall, 4000 Cherokee Drive,
Michiana, MI.

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių po-
kylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Or-
ganizacijas kviečiame užsisakyti stalus. Tei-
raukitės tel.: 773-585-9500. 

� Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks merginų
trio „The Peppermint Patties”: Ann Caldwell,
Daina Fischer, Laura Smalley. Akompaniatorė
– Heidi Joosten. Bilietus užsisakyti: www.lie-
tuviufondas.org arba tel. 630-257-1616.

Spalio 5-6, 2019
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoje
2718 St. George Street
Los Andžele, CA 90027
Vartai atsidaro 11 val. r.

Nuostabi, linksma programa ir
šokiai. Atlikėjai iš Lietuvos,
Vokietijos, Čikagos, Klivlando,
Detroito, Montrealio ir Los Andželo
Lietuviškas maistas, gėrimai,
Gintaro papuošalai, suvenyrai,
audiniai, meno kūriniai

el. paštas: LTDays2019@outlook.com
805-744-7324
Įėjimo kaina ir daugiau informacijos:
www.LTDays.com

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org


