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ŠIAME NUMERYJE:

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 152 dienos!

Stichija patikrino ir 
pamokė – 3 psl.

Dešimtmečio pralaimėjimas:
Europos čempionatas baigtas

savaite anksčiau – 9 psl. 

Gedimino lituanistinė mokykla
šventė mokslo metų pradžią

JURITA GONTA

Rugsėjo 9 dieną vyko Gedimino li-
tuanistinės mokyklos (GLM) 2017–
2018 mokslo metų pradžios šventė.

Skambant populiarioms lietuviš koms dai-
noms į renginį rinkosi mokyklos mokyto-
jai, tėvai ir moksleiviai. Visiems iškilmin-
gai sugiedojus Lietuvos himną, sveikinimo
žodį tarė mokyklos direktorė Jurita Gon-
ta. Po sveikinimo visų akys nukrypo į ek-
raną, kur buvo rodomas video ir nuo-
traukų montažas apie mokyklą – joje be-
simokančius moki nius, šventes ir mokyk-
los kasdienybę. 

Mokyklos atidarymo šventėje apsi-
lankė ir Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Mant vydas Bekešius,
kuris padovanojo moksleiviams lietuviš-
kų knygelių. Jis visiems mokiniams pa-
linkėjo sėkmės mokantis lietuvių kalbos,
o visiems lietuviams padėkojo už lietu-
viškumo puoselėjimą. – 4 psl. 

Smagu susitikti vėl!

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija išlaiko
tradiciją Šiluvos atlaidus baigti iškilminga pro-
cesija. Gražų sekmadienio rytą prie klebonijos

susirinko gan didelis būrys parapijiečių ir svečių.
Klebonas kun. Jaunius Kelpšas visus pasveikino ir
padėkojo gerajam Dievuliui, kad Jis parūpino gra-
žią, saulėtą dieną. Maldą sukalbėjo Šiluvos atlaidus
vedęs svečias – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Nor-
vila. Procesija ėjo Washtenaw gatve iki bažnyčios
priekinių durų.  Jos priekyje buvo nešamas kryžius
ir Šiluvos Marijos statula.                                – 10 psl.

90-metis – su sveikinimais ir dainomis
RIMAS ČERNIUS

Europoje daugelis bažnyčių savo amžių skaičiuoja šimt-
mečiais. Didžiausia Čikagos lietuvių šventovė, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos  bažnyčia Marquette Parke, pa-
lyginus dar labai jauna. Šiemet parapija švenčia savo 90-
ąjį gimtadienį, o parapijos naujoji bažnyčia – pastatymo ir
pašventinimo 60-ąją sukaktį. Žmogaus gyvenimo mastu –
tai vis tiek reikšmingos sukaktys. Praėjusį sekmadienį,
rugsėjo 10 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija bai-
gė kasmetinę Šiluvos Marijos atlaidų noveną ir iškilmingai
atšventė savo 90-ąjį gimtadienį. 

Klebonas Jaunius Kelpšas ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila sveikina iškilmingos eisenos dalyvius.
Audronės Kižytės nuotraukos

Mokytis nebūna per anksti! Trejų metukų Odeliją Naser sveikina LR generali-
nis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. GLM nuotr.
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T. ALGIS BANIULIS SJ

Šio sekmadienio Evangelijoje apaštalas Petras klau-
sia Jėzaus: ,,Viešpatie, kiek kartų aš turiu at leisti savo
broliui, kai jis man nu sikalsta? Ar iki septynių kartų?”
Jėzus jam atsakė: ,,Aš nesakau tau – iki septynių, bet
iki septyniasdešimt septynių kartų”. Evangelijoje
Jėzus atskleidžia iki tol negirdėtą atlaidumo mastą.

Pasakymas ,,septynias”, reiškia – visuomet. Tai
Dievo nurodyta atlai dumo norma. Dievas
savo atlaidumą parodė nusidėjusiai žmo nijai

atsiųsdamas gelbėtoją Jėzų, įsteigdamas Bažnyčią ir
jai suteikdamas galią atleisti Jo vardu. Bet tuoj pat
iškyla klausimas, jei už  kiek vieną nusi kaltimą būtų
automatiškai atleidžiama, visuomenėje ir valstybėse
įsivy rautų anarchija. Ar nėra valstybės funkcija pa-
laikyti tvarką ir už jos nesilaikymą bausti? Tikrai
taip. Teisėtvarkos sistema negali būti pagrįsta vien
atlaidumu. Tačiau Die vas, nepaisydamas sugadin-
tos žmogaus prigimties, kviečia atleisti. Dievui,
kaip visų mūsų Tėvui, būdingas atlaidumas. Dievas
visada atleidžia, bet ne todėl, kad nusidėjėlis nu si-
pelno atleidimo. Dievo gailestingumas kyla iš ne-
pelnytos, dovanai duodamos meilės. Tik Dievo mei-
lė ir atgaivina kūriniją. Tik nuolat kuriančio Dievo
meilė pasaulį gaivina, tarsi šaltinis užterštą upę. Tie-
sa, jei atmetama kuriančioji Dievo meilė, žmogus lie-
ka nuodėmės ir blogio persunktame chaose. O at-

stūmimas ir atmetimas Dievo
gailestingumo ir meilės – tai di-
džiausias nesusipratimas ir baus-
mės šaukimasis. 

Popiežius Pranciškus irgi
kvie čia priimti Dievo gailestin-
gumą ir patiems būti atlaidiems.
Jis sako, kad  gailestingumas ir
atlaidumas ne reiškia, kad tuoj
pat privalome atverti kalėjimų
duris ir į laisvę paleisti visus, ku-
rie padarė sunkių nusi kaltimų.
Tai reiškia, kad privalome padėti tiems, kurie par-
krito, pakilti vėl. Privalome smerkti nuodėmę, tačiau
turime apkabinti nusidėjėlį. Žmo gus nėra tapatus
nuodėmei, ku rią padarė. Didžioji gailestingumo ži-
nia – kad žmogus gali būti iš nuo dėmių išgydytas.
Dievas visuomet išgirsta nusidėjėlį ir jam dovanoja.
Apie tai mes vėl skaitome šio sekmadienio Evange-
lijoje, kur Jėzus kalba palyginimu apie karalių ir mil-
žiniškas skolas padariusį tarną. Tarnas maldauja at-
leidimo, kad nebūtų su visa šeima įmestas į kalėji-
mą. Kaip sako Kristus: ,,pasigailėjęs tarno, valdovas
paleido jį ir dovanojo skolą”. Taigi, ne tik paleido į
laisvę, bet ir dovanojo didžiulę skolą. Tačiau čia vėl
išryškėja žmogaus nedėkingumas. Išėjęs į laisvę tas
žmogus sutinka savo sko lininką, kurio skola paly-
ginti buvo menka. Tačiau savo skolininką jis smau-
gia, nors tas maldauja atleidimo. Vietoj atleidimo jį
įmeta į kalė ji mą, kol atiduos skolą. Kokia ne teisybė.

Pats patyręs tokį gailestingu-
mą, jo neparodo savo bičiuliui.
Tai sužinojęs valdovas tarė:
,,Nedorasis tar ne, visą aną
skolą aš tau dovanojau, nes
mane maldavai. Argi nerei-
kėjo ir tau pasigailėti savo
draugo, kaip aš pasigailėjau ta-
vęs?” Užsirūstinęs valdovas
pavedė jį budeliams, iki ati-
duos visą skolą.

Atleidimo tema driekiasi
per visą Evangeliją. Kalno pamokslo pradžioje Vieš-
pats sako: ,,Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten pri-
simeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik do-
vaną prie altoriaus, eik pirmiau susitaikyti su bro-
liu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną” (Mt 5, 23–
24). Nesusitaikinus su artimu, negalima artintis prie
Dievo. Pats Jėzus parodė tokį sutaikinimo pavyzdį
per Paskutinę Vakarienę. Žinodamas, kad žmonės
Dievo atžvilgiu nesutaikinti, jis parklupęs prieš
savo mokinius, numazgojo savo Meile jų kojas. Ko-
kia graži Jėzaus atlaidumo pamoka mums visiems.
Atleis dami artimui mes panašėjame į patį Dievą. Pa-
sibaigus žemiškai kelionei visi stosime prieš Viešpatį
ir maldausime: ,,Viešpatie, pasigailėk”. Pa sistenkime
taip gyventi, kad neišgirstume Jo žodžių: ,,Argi ne-
reikėjo tau pasigailėti ir atleisti savo draugui?”
Gera bus girdėti paliudijimus kitų, kuriems suge-
bėjome atleisti.

Rusija ir Baltarusija ketvirtadienį pradėjo daug dė-
mesio sulaukusias karines pratybas „Zapad 2017”. BNS
pateikia svarbiausius klausimus ir atsakymus.

Kada ir kur vyksta pratybos?

Pratybos rugsėjo 14–20 dienomis vyksta Balta-
rusijoje ir trijuose Rusijos regionuose – Karaliaučiuje,
Leningrade ir Pskove. Tai tradicinės pratybos, vyks-
tančios kas ketverius metus.

Kodėl Lietuva kritikuoja pratybas?

Lietuva ir kitos NATO šalys kritikuoja Rusiją dėl
pratybų masto, scenarijaus ir skaidrumo trūkumo.
Dalis mokymų rajonų bus visiškai greta Lietuvos
valstybės sienos, todėl pareigūnai neatmeta tyčinių

arba atsitiktinių incidentų tikimybės. Kai kurie
kritikai mano, kad Rusija gali palikti dalį karių ir
technikos Baltarusijoje.

Kiek karių dalyvaus pratybose?

Rusija teigia, kad pratybose dalyvaus 12,7 tūkst.
karių – 7,2 tūkst. iš Baltarusijos ir 3 tūkst. iš Rusijos,
tačiau Vakarai teigia, kad skaičius dirbtinai suma-
žintas, dalies manevrų nepriskiriant „Zapad 2017”.
Pagal tarptautinę teisę, pratybose iki 13 tūkst. karių
taikomi mažesni reikalavimai dėl stebėtojų kvietimo.
JAV tyrimų centras „Atlantic Council” prognozuo-
ja, kad pratybose dalyvaus 80 tūkst. karių,  Lietuvos
ir Vokietijos gynybos ministerijos įvardijo 100 tūkst.
karių skaičių.

Nukelta į 14 psl.

Visus maloniai kviečiame
pabendrauti su Lietuvos Respublikos

Užsienio reikalų ministru 
Linu Linkevičiumi rugsėjo 17 d.,

sekmadienį, po šv. Mišių
vykstančiame piknike.

Laikas: šv. Mišios – 10 val. r., piknikas – 11 val. r.
Vieta: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

Esant geram orui, piknikas vyks mašinų stovėjimo aikš-
telėje prie Apreiškimo parapijos salės (70 Have-
meyer Street, Brooklyn, NY 11211).
Jeigu lis, piknikas vyks parapijos salėje.

Daugiau informacijos
www.nyapreiskimo.com

Pratybos „Zapad”: septyni klausimai ir atsakymai 
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Floridos lietuviai: stichija patikrino ir pamokė
Kaip jaučiasi žmogus,
atsidūręs galingos
stichijos akivaizdoje?  

Ar jį užplūsta jausmų ir minčių lavina? Ap-
mąstymai apie gyvenimą ir mirtį? O gal aplanko
supratimas apie tai, kas jam šią akimirką svar-
biausia gyvenime? Iš naujo įvertina, koks svarbus
yra ryšys su artimaisiais, draugais ir kaimynais?
Pasirodo – nieko panašaus. Paprastai ekstre-
malioje situacijoje atsidūręs žmogus galvoja,
kaip išsigelbėti ir kokį žingsnį žengti artimiausią
akimirką. Kartais tas žingsnis gali būti klaidingas.
Taip atsitiko penkiems Floridos gyventojams, ku-
rie savo namo viduje pasistatė elektrą gami-
nančius generatorius ir mirė apsinuodiję tų ge-
neratorių išmetamomis dujomis. Uraganas ,,Irma”,
praėjusį savaitgalį iš Karibų salų pasukęs į Flori-
dą, pusiasalio gyventojams suteikė ne tik nerimo,
baimės, bet ir daugybę kitokių emocijų. St. Pe-
tersburgo gyventoja Angelė Karnienė sakė, kad
šiame mieste gyvena beveik 60 metų ir jai teko
pergyventi daug uraganų. Tačiau tokio, kaip
,,Irma”, neteko matyti.  Šio šeštadienio pašnekovai
– Floridoje gyvenantys ir ,,Irmos” kelyje atsidū-
rę mūsų tautiečiai. 

Rūta Petraitis, 
St. Petersburg Lietuvių Bendruomenės pirmininkė:

Labai bijojau besiartinančio uragano, bet kartu
ir labai norėjau jį pamatyti. Prieš pat jam prasidedant,
prie namų esančiame kanale staigiai nusėdo vanduo.
Tarsi kas jį būtų išsiurbęs. Neapleido mintis, kad van-
dens grįš kelis kartus daugiau ir jis išsilies į krantus.
Draugai ragino mus su vyru palikti savo namus, eva-
kuotis, kvietė atvažiuoti pas juos ir saugiai pagyventi
tas kelias dienas. Bet mes nusprendėme pasilikti na-
muose. Mano vyras tame name gyvena jau 30 metų,
todėl turėjo progos ne kartą įsitikinti, kad statinys
stiprus, atlaikė ne vieną uraganą. Pasilikome. Aš na-
muose paruošiau gelbėjimosi liemenes, ne tik žmo-
nėms, bet ir mūsų šuniukui. Tam, jeigu kartais
vanduo imtų tvindyti namus. Visą naktį praleidau su
žibintuvėliu rankoje, o kišenėje dėl viso pikto turė-
jau automobilio raktą. Kas dvi valandas apeidavau
namus ir žiūrėdavau, ar nėra pavojaus. Nes draugai
nuolat skambino ir per ,,Facebook” rašydami klau-
sinėjo, ar mes esame saugūs. 

Ką tuo metu jaučiau ir galvojau? Nieko negal-
vojau, tik meldžiausi, kad Dievas mus apsaugotų. Kai
St. Petersburge siautė ,,Irma”, nebuvo tokio didelio
galingo lietaus su daugybe žaibų, kokio buvo lau-
kiama. Buvo tik nežmoniškas vėjo ūžimas. Per lan-
gus matėsi, kaip vėjas siautėja lauke. Norėjau pa-

matyti uraganą – pamačiau.
Daugiau nebenoriu. Meteo-
rologai žadėjo, kad pro mus
eis stiprioji ,,Irmos” juosta,
bet ji kažkaip stebuklingai
pasisuko kitur, o pro mus
praėjo tik 1 balo stiprumu.
Mano vyras ir šuniukas buvo
labai ramūs, tik aš vis neri-
mavau. Bet viduje žinojau,
kad viskas bus gerai. Kai dėl
stipraus vėjo dingo elektra,
tada buvo labai nejauku: ap-
linkui tvyrojo giliausia, juo-
džiausia tamsa, neveikė nei
radijas, nei televizorius, ne-
buvo interneto, nežinojome,
kas vyksta aplinkui. Dieną iš-
važiavome pasidairyti po apy-
linkes. Pamatėme, kad ura-
ganas labai didelės žalos ne-
pridarė. Kanalo vanduo grįžo
į buvusį lygį, vėjas prilaužė ir

Enrika Vigelienė,
gyvenanti North Miami esančiame Hallandale:

Mes gyvename daugiabučiame name, 9-me aukš-
te. Artėjant uraganui, nusprendėme evakuotis. Vie-
na iš priežasčių, paskatinusi neabejoti ir palikti na-
mus, buvo neįprastas mūsų šuns elgesys. Jis pa-
prastai miega ir nekreipia dėmesio, kai aš išvažiuoju
į darbą, arba, pasiėmusi reikalingus daiktus, kur
nors kelioms dienoms iškeliauju. Tačiau šį kartą jis
šoko prie durų, cypė, prašėsi kartu. Visus balkone
esančius  daiktus sunešėme į vidų. Pasiėmėme
maisto, susirinkome tai, kas reikalinga ir palikome
namus. Išvažiavome ketvirtadienio vakare, todėl
spūstyse neteko stumdytis. Tie, kurie evakavosi va-
kare, po darbo, jie jau kelyje įstrigo ilgesniam laikui.
Apsistojome Port St. Lucie pas mano draugę. Pas juos
irgi  pasiruošėme  sutikti  uraganą:  namo  langus už-
dengėme metalinėmis langinėmis, aplink namą pri-
dėjome maišų su smėliu. Nebuvo labai baisu.

Baisesnė pasirodė suirutė, kuri pasitiko na-
muose. Pirmadienį grįžus į Hallandale paaiškėjo, kad
mūsų namai nenukentėjo. Žmonės pasakojo, kad van-
duo buvo pakilęs iki automobilių dugno. Bet paskui
labai greitai nusėdo. Atrodė, kad jį kažkas nusiurbė.
Visas uragano padarinių baisumas man buvo dingusi
elektra. Aš nemaniau, kad gyvenimas be elektros gali
būti toks sudėtingas. Nebuvo interneto, televizijos,
vakare viską apgaubdavo tamsa. Dienomis vargino
didžiulis karštis, nes neveikė kondicionieriai. Ne-
dirbo liftai, todėl pagyvenę žmonės negalėjo išeiti iš
namų, kaito savo butuose. Daugelis, gelbėdamiesi
nuo kaitros, suposi į šlapias paklodes. Taip pat iš kra-
no nebėgo vanduo, neveikė kanalizacija. Kadangi ne-
veikė ir šaldytuvai, tokiame karštyje per kelias die-
nas sugedo juose saugomi produktai. Žmonės nešė
tą sugedusį maistą ir krovė į konteinerius. Aplinkui
pasklido smarvė. 

Šiandien (trečiadienį, rugsėjo 13), gyvenimas
grįžta į savo vėžes. Antradienio vakare atidarė pir-
mąjį prekybos centrą, kelis restoranus, prie jų nu-
tįso žmonių eilės. 

Mieste daug policijos, dirbančių ir žmonėms pa-
dedančių savanorių. Vieną dalyką supratau: nelai-
mės ir pavojaus akivaizdoje žmonės vieni kitiems pa-
deda. Aš mačiau, kaip nepažįstami žmonės dalijasi
vandeniu, klausia, ar nukentėjusieji turi kur apsi-
stoti.  Jei ne – pasirengę  yra  pasiūlyti  savo  namus.
Girdėjau,  kad pačiame  Miami pasitaikė  vagysčių
iš parduotuvių ir namų. Bet mūsų apylinkėse to ne-
buvo. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Violeta Kreivėnas, 
gyvenanti Daytona Beach:

Gyvenu 20 aukštų namo septintame aukšte. Pro
mus ,,Irma” praslinko maždaug 2–3 balų stiprumu.
Kai prasidėjo uraganas, vanduo ėmė per langus bė-
gti į kambarius. Mes su tuo vandeniu kovojome visą
naktį. Tiesėme rankšluosčius, kamšėme jais langus,
bet vanduo vis sunkėsi ir sunkėsi, bėgo per sienas.
Sunaudojau gal 20 rankšluosčių, bet tai vis vien ne-
padėjo apsaugoti buto nuo vandens. Kai dingo
elektra, pasišviesdami prožektoriais toliau valėme
vandenį. Sušlapo ir persigėrė kilimas, sumirko
grindys. Jau matau, kad tikrai teks keisti grindis,
nes jas sugadino vanduo. Pasibaigus uraganui, nu-
sipirkome aparatą, kuris sugeria drėgmę. Pradžio-
je jis rodė, kad mūsų bute yra 75 procentai drėgmės.
Dabar, praėjus kelioms dienoms, jos sumažėjo iki 45
procentų. 

Pas kaimynus, gyvenančius mūsų namo kituose
aukštuose, ne ką geresnė padėtis. Vieni turi langus
apsaugančias metalines uždangas. Jiems per langus
vanduo neprasiskverbė. Bet kas iš to? Nuo lubų nu-
krito didžiulis plotas tinko, nes jų kaimynams iš vir-
šaus vanduo užliejo kambarius. Dar viename mūsų

aplankytame bute vanduo bėgo per sienas. Plekšteli
ranka per sieną, o ta atšokusi nuo drėgmės, juda. Ne-
toliese esančiame daugiabutyje po uragano buvo ,,iš-
nešti” langai. Tai kiek ten vandens pateko – galima
tik įsivaizduoti. 

Ką aš galvojau, kai siautė uraganas? Galvojau,
kaip čia kuo daugiau išsemti vandens. Nebuvo lai-
ko apie nieką kitą mąstyti. Aš esu karininko dukra
ir kovotoja. Visada galvoju, kad turi būti gerai. Ir da-
rau viską, kad būtų gerai. 

net su šaknimis išrovė  medžių, bet namai nenu-
kentėjo. Vienas didelis nepatogumas buvo kelias
dienas dingusi elektra. Bet mes nepanikuodami lau-
kėme, kol ją sutvarkys. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

„Formula Drift 2017” sezonas pasiekė fi-
nišo tiesiąją. Spalio 13–14 d. Irwindale, Ca-
lifornia, vyks paskutinio etapo varžy-
bos, kuriose išaiškės varžybų nugalėto-
jai. Pirmąją vietą beveik užsitikrinęs yra
po šešerių metų į lygą grįžęs airis James
Deane, antrąją vietą – norvegas Fredric
Aasbo, o dėl trečios vietos dalyviams
teks rimtai pakovoti. Pagrindiniai kon-
kurentai yra lietuvis Aurimas Bakchis
(367 taškai), latvis Kristaps Blus (365 taš-
kai), amerikiečiai Vaughn Gittin, Jr. (332
taškai), ir Michael Essa (331 taškas).

Texas vyko įdomi, bekompromisi-
nė kova. Oro sąlygos buvo labai pa-
lankios tokio tipo varžyboms.

Penktadienio kvalifikacinėse varžybose
vairuotojai demonstravo aukštą šonas-
lydžio meistriškumo lygį. James Deane
pasirodymą teisėjai įvertino 97-iais taš-
kais (maksimumas – 100 taškų). Antro-
je vietoje likęs šonaslydininkas Matt
Cofman užsi dirbo 96 taškus, trečią vie-
tą užėmė Aurimas Bakchis su 95-iais taš-
kais. Visi trys vairuotojai kartu su ket-
 virtąją vietą užėmusiu Fredric Aasbo pa-
teko tiesiai į pagrindines 1/16 finalo
varžybas, praleisdami 1/32 finalo var-
žybas, nes Texas etape pagrindinėms var-

žyboms kvalifikavosi tik 28 vairuoto-
jai. Pirmąją vietą kvalifikacinėse var-
žybose užėmusiam vairuotojui varžybų
rėmėjai, kompanija „Black Magic”, ski-
ria 500 dolerių prizą, kuris buvo įteiktas
airiui James Deane. Laimėtus pinigus
vairuotojas paskyrė nuo Texas pra-
 ūžusio viesulo nukentėjusiems žmo-
nėms paremti.

Šeštadienį pagrindinėse varžybose
Aurimas Bakchis pakeliui į trečią vietą
nugalėjo Dominikos Res publikos atstovą
Jhonnatan Castro, japoną DaijiroYoshi-
hara, bet suklupo prieš tris kartus „For-
mula Drift” čempioną amerikietį Chris
Forsberg. Apakintas iš Forsberg auto-
mobilio ratų virstančių dūmų, per anks-
ti pakeitė slydimo kryptį, ir automobilis
trasoje apsisuko. Laimei Aurimo auto-
mobilis neatsitrenkė į už posūkio esan-
čią gelžbetoninę sieną, kurios neišvengė
du šių varžybų dalyviai: suomis  Juha
Rintanen ir amerikietis Michael Essa.

Etapo nugalėtoju tapo airis James
Deane, antras – norvegas Fredric Aasbo.

Džiugu, kad šį kartą teisėjai nepa-
darė klaidų, skirdami pergales vienam
ar kitam vairuotojui. 

Nepraleiskite progos stebėti pasku-
tinįjį „Formula Drift” etapą Irwindale,
California, nes varžybos šioje trasoje
vyks paskutinį kartą. Kaip bebūtų gai-
la, kitais metais „Formula Drift” lopšy-
je išdygs dar vienas prekybos centras.

Atkelta iš 1 psl.

Sveikinimo žodį tarė JAV Lietu vių Bendruome -
nės Wau kegan-Lake County apylinkės  pirmininkas
Gintautas Steponavičius, kuris ragino visus dažniau
ir gausiau dalyvauti Ben-
druomenės organizuoja-
muose renginiuose bei pri-
žadėjo paramą mokyklai.

Šventinė nuotaika už-
pildė visų širdis, kai GLM
mokinė Neda Bazys pa-
 deklamavo eilėraštį ir mo-
kyklos mokiniai Ema Ind-
riliūnas su Tomu Burbuliu
pašoko nuostabius šokius. 

Šventė tęsėsi prisi-
menant vasa ros atostogas
ir žaidžiant linksmus žai-
dimus – dideli bei maži
šokinėjo ant vienos kojos,

mojavo rankomis, tūpėsi, stojosi ir juokavo.
Po koncerto mokslo metų atida rymo šventė ne-

sibaigė. Klasėse mokiniai dalijosi vasaros įspū-
džiais su mokytojomis bei vaišinosi „Kuni gaikščių
užeigos” vaišėmis.

Septintajame „Formula Drift 2017” etape Aurimas – trečias

Texas etapo nugalėtojų pakyla. A. Bakchis – dešinėje. Rengėjų nuotraukos

Smagu susitikti vėl!

Mokyklos administracija primena, kad mokinių
registracija pri ėmimui į mokyklėlę vyksta toliau ir
kviečia apsilankyti mokyklos internetinėje svetainėje
http:// gediminolituanistinemokykla.org, kur rasi-
te daugiau informacijos apie GLM bei jos vykdomą
veiklą.

Jurita Gonta – Gedimino lituanistinės mokyklos
direktorė.

Mūsų mokykla – maža lietuviška sala Čikagos šiaurėje. GLM archyvo nuotraukos

Šventė neapsėjo ir be linksmų žaidimų!.....

Su mokslo metų pradžia susirinkusiuosius pasveikino JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkės pirmininkas Gin tau -
tas Steponavičius ir GLM direktorė Jurita Gonta.

Aurimas Bakchis (d.) lenktyniauja su Jhonnattan Castro.
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LINA TUMASONIENĖ

Rudeniop. Kam derlius, o kam –
pati pradžia. Kartu su šimtais
mokinių kasmet iš naujo prade-

da ir mokytojas. Lyg tas pats, lyg viskas
žinoma, tai kodėl smagus nerimas?
Turbūt dėl to, kad jo darbas  ne toks,
kurį kartą išmokęs gali nesirūpindamas
dirbti metų metus. 

Dar didesnis triūsas laukia dvi-
kalbio vaiko.

Visos šeimos reikalas

Nė vienas neapsieiname be mo-
kyklos. Metų metus mynėme taką pa-
tys, vėliau – jau su savo vaikais. Rū-
pestingi tėvai noriai įsitraukia  į vai-
ko mokymosi reikalus, kitaip neišeina.
Sūnaus ar dukters poreikiai tampa
šeimos rūpesčių ašimi: dienos reži-
mas, pamokos, popamokinė veikla, pa-
mokų ruoša... O jei namie esama ne vie-
no, bet daugiau mokinių?

Dar reikšmingesnė mokykla yra
svetur gyvenančiam lietuviui, mat jo
šeimynos orbitoje – dažniausiai bent
dvi mokymo įstaigos. Nenuostabu, kad
naujų mokslo metų pradžia tampa
švente ir tėtei, ir mamai.

Maironio lituanistinė mokykla
(MLM), jau šeštą dešimtį veikianti Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte, be di-
delių šūkių telkia gausią JAV vidurio
vakarų lietuvių bendruomenę. Sa-
vaitgaliais pastatas, rodos, spurda nuo
jaunų žmonių žingsnių ir žingsnelių!
Vyresnieji, vaikus atlydėję tėvai ir sa-
vanoriai, yra lėtesni, tylesni, bet irgi
prisideda prie smagaus šurmulio. Per
vasarą snūduriavęs, Centras atgyja, su-
skamba, tampa gerokai patrauklesnis
bet kuriam čia užsukusiam žmogui.

Dirba dviem pamainomis

„Ko reikia, vaikai, kad mokykla at-
gytų?” –  rugsėjo 9-ąją, pirmą naujų
mokslo metų dieną, retoriškai klausė
direktorė Goda Misiūnienė. Atsakymas
nesunkus – reikia mokinių. Jų nestin -
ga – ir šiemet yra beveik 700. Didesnė
dalis suvažiuoja šeštadienį, tačiau kas
metai vis daugiau norinčiųjų mokytis
penktadienio vakarais. 

Šeštus metus gyvuojanti penkta-
dienio pamaina, atrodo, bus išlaikiusi
pasitikėjimo testą. Įkurta todėl, kad šeš-
tadienį dėl patalpų stygiaus negalėjo
priimti visų norinčiųjų, iš pradžių vi-

sai nuostolinga, kuo tolyn, tuo darosi
reikalingesnė. Susirenkama vakarop,
pusę penktos, ir mokomasi iki pusės de-
vintos. Kol grįžti namo, beveik ir nak-
tis užklumpa, bet kitą rytą jautiesi
kaip apdovanotas – ir pareiga atlikta,
ir rytas be įtampos.

Kas kita šeštadienį. Šoki iš lovos
kaip įprasta (o gal ir anksčiau, nes  į
mokyklą kartais – iki valandos ke-
lio),  nusiteiki keturias penkias ryto va-
landas praleisti su savo tautiečiais,
kuriuos turi galimybę susitikti būtent
čia ir dabar, ir žvalus atskubi į mo-
kyklą. Lietuvių kalba ir literatūra,
geografija, istorija, etninė kultūra, ti-
kyba, dainavimas ir šokiai – tik spėk
suktis. Su linksma veido išraiška (kaip,
beje, visada), bet tiesą sakė ir direkto-
rės pavaduotoja Asta Čuplinskienė:
„Mes, lietuviai, mokykloj nebijome
darbo. Rašome, skaitome, šventes šven-
čiame, dainuojame, šokame tautinius
šokius. Nori nenori, bet čia tautinius
šokius šoksi!”

100 metų atkurtai Lietuvai

Įprasta, kad kiekvieni mokslo me-
tai turi kokį nors akcentą, kuris ne-
būtinai sutampa su Lietuvoje pa-
skelbtais vardiniais metais. Šiemet
tema negalėjo nesutapti, juk ant nosies
–  atkurtos Lietuvos šimtmetis. Tad
Rugsėjo 1-osios (iš įpročio vadinama
kaip Lietuvoje) šventėje kur bepažvel-
gęs matei šimtų šimtus! Plakatuose, ku-
riuos kiekviena klasė tradiciškai su-
kūrė ir atsinešė į erdvią J. Riškus salę.

Prieš tai tris valandas praleidę savo
klasėse, į mokslo metų atidarymo iš-
kilmes sugužėję mokiniai, rodos, dar la-
biau atgijo ir jau visiškai įsidrąsino.
Nors patalpa didelė, gausi Maironio li-
tuanistinės mokyklos bendruomenė ne-
sutelpa ant kėdžių. Suaugusiesiems už-
leidęs sėdimas vietas, o pats išsipleikęs
ant grindų ir laukdamas oficialios pra-
džios,  jaunimas nė trupučio neliūdėjo. 

Surimtėjo įnešant vėliavas ir him-
nais pagerbiant abi tėvynes – JAV ir
Lietuvą. Pakilios nuotaikos nesu-
drumstė ir kalbėtojai: direktorė G. Mi-
siūnienė, pavaduotoja A. Čuplinskienė,
kunigas Algis Baniulis, LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius. Bendraudami su jaunuomene
moka nebūti per formalūs ir neįkyrė-
ti neužtarnautais pamokslais. Spės
dar. O geriausia būtų, jei taip sektųsi,
kad tų pamokslų neprireiktų.

Lituanistinė mokykla 
telkia visą bendruomenę

Auga Maironio lituanistinės mokyklos atžalynas. Maironio lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos

Penktadieniais mokosi ypač daug jaunesnio amžiaus mokinių.

Kol kiti susikaups fotografuotis, ketvirtokai su mokytoja Loreta Lagunavičiene jau pozuoja!

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius: žąsele su mažiukais!



Čikagos Korp! ,,Giedros” narės dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Ši-
luvos atlaiduose rugsėjo 10 d. Iš k.: Irena Polikaitienė, Rima Birutienė, Raminta Mar-
chertienė, Violeta Valaitytė ir Gražina Bičiūnaitė-Santoski. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

6 2017 RUGSėJO 16,  ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

Iš ATeITININkų GYVeNImO

Birželio 13 d. jaukioje Šv. Kryžiaus namų salėje vyko
trisdešimtasis „Giedros” premijos įteikimas „Mote-
riai, pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnystėje”.
Šių metų laureatė – Rozvita Vareikienė, pirmoji mo-
teris ateitininkijos istorijoje, išrinkta Ateitininkų fe-
deracijos pirmininke. Jos išrinkimas sutapo su Atei-
tininkijos 100-mečiu, ir ji įgijo tokį visų ateitininkų pa-
sitikėjimą, kad vadovavo net dvi kadencijas. R. Va-
reikienė nuo pat ateitininkijos atsikūrimo 1989 me-
tais organizavo ateitininkų jaunimo vasaros sto-
vyklas Berčiūnuose, rengė akademijas, vadovavimo
programas kuopų globėjams, projektus užsiėmi-
mams, pabrėžiant katalikiškumą ir tautiškumą.

Premijos įteikimo šventę pradėjo iš Čikagos at-
vykusi Korp! „Giedra” pirmininkė Rita Venc-
lovienė. Pasveikinusi susirinkusius svečius,

ji trumpai apibrėžė korporacijos pradžią bei veiklą
prieškario Lietuvoje. Ji paminėjo premijos suma-
nytoją ir mecenatą prel. Juozas  Prunskį, žymų iš-
eivijos lietuvių rašytoją, žurnalistą ir filantropą, ku-
ris 1986 metais giedrininkes įgaliojo kasmet iš-
rinkti pasižymėjusią katalikę moterį ir jai įteikti pre-
miją. Pirmoji laureatė buvo Juzė Daužvardienė, Lie-
tuvos garbės konsulė Čikagoje. Tarp laureačių yra
ir disidentė ses. Nijolė Sadūnaitė, visuomenininkė
Birutė Jasaitienė, Lietuvos Respublikos ambasadorė
Gintė Damušytė, ses. Ignė Marijošiūtė, ,,Ateities”
žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė ir kitos artimo
meilės darbais pasižymėjusios moterys.

Rita Venclovienė pasveikino laureatę ir  pa-
kvietė Danutę Balčiūnaitę įteikti jai skirtą žymenį.
R. Vareikienei premijos paskyrimas buvo netikėtas.
Ji  jautriai dėkojo „Giedros” korporacijos narėms:
„Priimu šį atžymėjimą ne vien kaip ligšiolinio dar-
bo įvertinimą, bet ir kaip įpareigojimą ateičiai, vei-
lą visos Ateitininkų federacijos ir ‘Giedros’ korpo-
racijos labui. Žaviuosi ‘Giedros’ idealais ir pasi-

Lietuviškas jaunime!
Rengiamas studentų savaitgalis Dainavoje

Spalio 20–22 d. kviečiame studentiją, 18–35 m. ateitininkus ir ne
ateitininkus, dalyvauti Studentų ateitininkų savaitgalyje Dai-
navos stovyklavietėje, Manchester, MI. Lavinsime protus, švę-

sime lietuvių kultūrą, diskutuosime dabartines temas ir bendrausime
su senais ir naujais draugais. Neišvengsime ir fizinio darbo – bendra
talka Dainavos stovyklavietę padėsime paruošti žiemai. 

Registruotis galima parašius Studentų ateitininkų sąjungos pir-
mininkui Kovui Kulbiui el. paštu: kovaskulbis@gmail.com.

Laukiame visų!
Studentų ateitininkų centro valdyba

Ateitininkų federacijos 
sąskrydis 2018 m.
Liepos 7–8 dienomis (šeštadienį-sek-
madienį), iš karto po Dainų šventės,
vyks Ateitininkų federacijos sąskrydis,
kuriame tikimasi sulaukti daug dalyvių
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio! Sąsk-
rydis bus skirtas akademiškai ir kūry-
biškai pažymėti mūsų valstybingumo
atkūrimo šimtmetį. Numatyta vieta –
Berčiūnų stovykla.

Korp! „Giedra” 2017 m. premija laureatei
Rozvitai Vareikienei įteikta Vilniuje 

KnYGŲ
DISKUSIJŲ BŪRELIS.
Ateitininkų namų knygų diskusijų 
būrelis susitiks spalio 18 d. 10 val. r.
Bus aptariama Kristinos Sabaliauskaitės
knyga „Silva Rerum IV”. Visi kviečiami
dalyvauti, net ir tie, kurie nespėjo kny-
gos perskaityti. Diskusijos vyskta lie-
tuvių kalba. Į klausimus atsakys Dainė
Quinn el. paštu: dainequinn @gmail.
com. 

Čikagos giedrininkės (iš k.): Viktutė Siliūnienė ir Danutė Balčiūnaitė, laureatė Rozvita Vareikienė,  jos vyras Seimo na-
rys Egidijus Vareikis, Korp! Giedros pirmininkė Rita Venclovienė ir Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis.

ekimais. Visi žinome, kad Lietuvoje nestinga prob-
lemų, kylančių iš praeities nuoskaudų, tikėjimo sto-
kos, mokslo žinių trūkumo, o taip pat nepagarbos mo-
teriai, kaip aktyviai visuomenininkei, namų židinio
saugotojai, mamai, močiutei, žmonai. Tačiau mūsų
šalis turi ir augančią katalikišką jaunąją kartą, pa-
siryžusią ‘Visa atnaujinti Kristuje’. Esu pasiruošu-
si dirbti su šiuo šauniu jaunimu, dedu viltis į jo gra-
žią ir prasmingą ateitį, kantriau kopiant į savo
idealų viršūnes.”

Sveikinimo žodį tarė Ateitininkų federacijos pir-
mininkas Vaidotas Vaičaitis, iškėlęs  giedrininkės
Rozvitos taurią asmenybę, sugebėjimą vadovauti ir
artimai bendrauti su Šiaurės Amerikos ateitininkais,

sėkmingai darbuotis ne tik ateitininkų gretose, bet
ir visuomenėje. Ją taip pat sveikino Vilniaus atei-
tininkų atstovės Julija Labokaitė ir Lina Kančytė,
kurios įteikė puokštę gėlių. 

Laureatės pagerbime dalyvavo jos vyras Seimo
narys Egidijus Vareikis ir gražus būrys veiklių
Vilniaus studentų bei sendraugių ateitininkų, taip
pat Čikagos giedrininkės Danutė Balčiūnaitė ir
Viktutė Siliūnienė.

Rozvitos Vareikienės pagerbimui pasibaigus visi
nuoširdžiai bendravo prie vaišių stalo, sveikindami
laureatę ir atvykusias drauges giedrininkes iš Či-
kagos.

R. V.
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Naujų mokslo metų
pradžia PLB Lituanistikos
katedroje Čikagoje 

Ilinojaus universitete Čikagoje prasidėjo nauji moks-
lo metai. PLB lituanistikos katedroje prof. Giedrius
Subačius ir dr. Daiva Litvinskaitė šį semestrą dėsto

4 kursus: Lietuvių kultūrą, Lietuvių literatūrą (prozą) tarp-
tautiniame kontekste, Lietuvių kalbą pradedantiesiems
ir pažengusiems. Lietuvių kultūros ir literatūros kursai
pilni, į juos atitinkamai susirinko 45 ir 18 studentų. Pa-
augo ir lietuvių kalbos besimo kančių skaičius: prade-
dančiųjų grupėje studijuoja 4 studentai, o pažengusiųjų
– 3. Dalies šių kursų dėstymą remia Vilniaus universi-
tetas per specialią programą (panašiai, kaip ir Was-
hingtono universitete Seattle), ir esame už tai nuošir-
džiai dėkingi. 

Giedrius Subačius, 
PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete Čikagoje

JUSTINAS GRIGAITIS

Besibaigiant vasarai Santa Barbara miestelyje, ant van-
denyno kranto, praūžė tradicinė Californijos Ateiti-
ninkų vaikų stovykla. Vaikai, atvykę iš įvairių Cali-
fornijos kampelių – nuo San Diego iki San Francisco,
turėjo progą visą savaitę praleisti nuostabios gamtos
ir gerų draugų apsuptyje. Kaip ir daugelį metų iš ei-
lės, stovykla vyko Casa di Maria rekolekcijų namuo-
se ir ją organizuoti padėjo Žydra Van der Sluys su bū-
riu jaunų vadovų. 

Jau nuo pirmos dienos prasidėjo įdomi progra-
ma, kupina lietuviškumo, tikėjimo, muzikos,
sporto ir žaidimų. Per susipažinimo vakarą vai-

kai pasikartojo svarbiausius žodžius – AČIŪ, PRA-
ŠAU ir ATSIPRAŠAU – tokie buvo jų komandų pa-
vadinimai. Rungtyniaudami visi turėjo lietuviškai
prisistatyti, kuo greičiau išsiskaičiuoti, prisiminti
kuo daugiau žodžių iš skirtingų temų, susijusių su
maistu, gamta, sportu ir t. t. Dėl tokios geros pradžios
palikti tėvelius liūdna nebuvo nė vienam! 

Kiekviena diena buvo svarbi –  su ryto ir vaka-
ro malda. Rytą mes trumpam sustodavom ir ap-
mąstydavom gyvenimiškus klausimus – kaip būti ge-
resniu žmogumi, kaip labiau mylėti vieniems kitus
ir meilę parodyti darbais, už ką turime būti dėkin-
gi Dievui, ką man reiškia tikėjimas? Maldelę baig-
davome smagia giesme su judesiais ,,Tas, kuris
tiki”! Vakaro malda buvo laikas pagalvoti apie pra-
ėjusią dieną – mintyse prisimindavom vieną dalyką,
už kurį norime Dievui padėkoti, už kurį atsiprašy-
ti ir ko paprašyti, kad rytojus būtų dar geresnis. Pa-
simeldę Sveika Marija, dieną baigdavome tradicine
giesme ,,Kaip grįžtančius namo paukščius”. 

Taip pat dienotvarkėje buvo įvairių užsiėmimų
– meno, laikraštėlio ir religijos pamokėlės rytą bei

radijo, lėlių teatro ir lego būreliai popiet. Vaikai ga-
lėjo išbandyti save skirtinguose vaidmenyse – vai-
dinti modernioje pasakos ,,Pelenė” versijoje, su-
konstruoti erdvėlaivį ar įrašyti dainą radijo laidoje.
Per būrelių pasirodymus prieš vakarienę buvo labai
įdomu pamatyti vieni kitų kūrybingumą! Per pa-
mokėles diskutavome apie ateitininkų principus, su-
žinojome Marijos apsireiškimo Fatimoje istoriją, pie-
šėme, dažėme ir rašėme atvirukus tėveliams bei kū-
rėme stovyklos laikraštuką, kuriame įamžinome
svarbiausias stovyklos akimirkas.  

Neabejotinai laukiamiausia jaunųjų ateitininkų
dienos dalis buvo baseino laikas – juk kas gali būti
geriau už žaidimus vandenyje ar pašnekesius pavė-
sy po tokių skanių pietų? Išradingumo netrūko ir čia:
patobulinome šuolio į vandenį įgūdžius, ruošėme ko-
mandinius sinchroninio plaukimo pasirodymus ir
išbandėme jėgas vandensvydžio rungtynėse. Kai
pavargdavo, stovyklautojai priguldavo po medžiu pas-
kaityti ar paplepėti. Dvi valandos prabėgdavo kaip
akimirka, ir prie baseino nelikdavo nė vieno, kai tik
virtuvėje pasirodydavo visame Los Angeles garsus
gerb. Laimos želė desertas. 

Stovyklos ypatybė buvo teminės dienos ir va-
karai. Vakaro programose dalyvavome protų mū-
šiuose, talentų pasirodymuose, susikaupimo kelyje,
slaptuose mergaičių ir berniukų vakaruose bei sto-
vyklos šokiuose. Juos taip pat lydėdavo smagios lie-
tuviškos dainos pritariant gitarai. 

Stovykla nebūtų stovykla be tradicinės Sporto
dienos, kurios metu susirungė spalvotieji jūros gy-
ventojai – Auksiniai delfinai, Žalieji vėžliai, Mėly-
nosios bangos bei Raudonieji krabai. Pergalei pasi-
ekti neužteko tik greičio ar ištvermės, nes teisėjai Pi-
ratai taip pat vertino kūrybingumą ir komandinę
dvasią, lietuviškumą ir draugiškumą visos dienos
metu. 

Kitos dienos savo smagumu taip pat nenusilei-

„Dievo kūriniai”
Californijos ateitininkų vaikų stovykla „Ateitis”

do – vieną popietę išvykome į paplūdimį pasidžiaugti
vandenyno bangomis, kitą šventėme šv. Mišias su
kun. Tomu Karanausku, ėjome į žygį prie kalnų kriok-
lio, valgėme išleistuvių vakarienę gamtoje... Šios sto-
vyklos aprašyti neužtektų viso laikraščio, tad tikiuosi,
kad kitą vasarą tai išbandysite patys! 

Neabejoju, kad jaunieji ateitininkai namo par-
sivežė pačių gražiausių prisiminimų, naujų talentų
ir žinių. Bet svarbiausia – atnaujino savo tikėjimą, su-
stiprino lietuviškumą bei užmezgė draugystes, kurios
išliks visą gyvenimą. Taip baigę vasarą energijos ki-
tiems mokslo metams stovyklautojai tikrai nepri-
trūks!  

Justinas Grigaitis – Ekonomikos ir politinių
mokslų studentas Kolumbijos universitete.

Lietuvių kultūros studentai, 2017 m. rudens semestras. G. Subačiaus nuotr.

Vadovė Sigita Newsom praveda rankdarbių pamoką stovykloje. Californijos Jaunųjų ateitininkų stovyklos dalyviai. Rimgailės Barysaitės nuotraukos

Californijos jaunimas pasiruošęs vaidinti.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUVA  IR pASAUlIS

Prezidentė: esame kaip niekad gerai pasirengę
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė įsitikinusi, kad Rusijai
ir Baltarusijai pradedant karines pra-
tybas „Zapad 2017”, Lietuvos pasiruo-
šimas galimiems incidentams yra ge-
resnis nei kada nors anksčiau. 

„Mes esame gerokai geriau pasi-
rengę, negu per „Zapad” pratybas 2009
m. ir 2013 m. Daugiau atgrasymo ir gy-
nybinių instrumentų turime savo te-
ritorijoje, taip pat mums padeda mūsų
partneriai ir draugai iš NATO - dau-
giau girdėti, daugiau matyti ir daugiau
žinoti”,– kalbėjo D. Grybauskaitė, pri-
dūrusi, kad dėl pratybų nereikia nei
gąsdintis, nei perdėtai reaguoti. 

Prezidentė per „Zapad” pratybas
tik trims dienoms išvyksta į JAV da-
lyvauti Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos sesijoje. Lietuvos vyriau-
sioji ginkluotųjų pajėgų vadė vis dėl-
to patikino, kad bus nuolat pasiekiama.

„Kariuomenė gali reaguoti tik to-
kiu atveju, jeigu kitos šalies kariuo-
menė peržengia Lietuvos sieną. Tai štai
tuomet jau įsijungiu aš, kur bebūčiau,
esu pasiekiama 24 valandas per parą ir
duodu komandą įsijungti kariuomenei.

Bet jeigu tokia situacija įvyktų, pir-
muoju lėktuvu grįžtu į Lietuvą ir čia
turi būti visiškai aišku visiems”, – tei-
gė Prezidentė, pabrėždama, kad kari-
nės invazijos galimybę vertina kaip
mažai tikėtiną, o į smulkius vidaus in-
cidentus turėtų reaguoti vidaus rei-
kalų sistemos struktūros. Šalies va-
dovė taip pat pažymėjo, kad Lietuvoje
šiuo metu lieka kiti aukščiausieji ša-
lies pareigūnai – seimo pirmininkas,
premjeras.

Pasak D. Grybauskaitės, New Yor-
ke ji lankysis su kaimyninių šalių
prezidentais ir sieks atkreipti tarp-
tautinės bendruomenės dėmesį į re-
giono problemas. 

Lietuvos vadovė JT Generalinėje
Asamblėjoje sakys kalbą, kuria sieks
priminti pasauliui apie įtampas Bal-
tijos regione. 

New Yorker Prezidentė planuoja
dalyvauti ir dvišaliame susitikime su
JT generaliniu sekretoriumi Antonio
Guterres, su kuriuo, be kita ko, ketina
kalbėti apie Baltijos regiono saugumą. 

Pratybos „Zapad 2017” vyks rug-
sėjo 14–20 d. 

Vilnius (Mano vyriausybė) – LR
Vyriausybė patvirtino Energetikos
ministerijos parengtą veiksmų planą,
skirtą apsisaugoti nuo Baltarusijoje
statomos Astravo elektrinės keliamų
grėsmių. 

Veiksmų planas padės užtikrinti,
kad į Lietuvos elektros energijos rin-
ką negalėtų patekti elektros energija iš
Baltarusijoje statomos nesaugios Ast-
ravo elektrinės, o Lietuvos akumulia-
ciniai elektros galios pajėgumai (pvz.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė)
negalėtų būti naudojami Astravo elekt-
ros akumuliavimo poreikiams ten-
kinti. Be to, iki 2019 m. ketinama su re-
giono valstybėmis sutarti dėl bendro
elektros patekimo į rinką ribojimo.

Būtinųjų priemonių planas skirtas
apsisaugoti nuo nesaugios Astravo
elektrinės, kol bus įgyvendinta Balti-
jos valstybių, Lietuvos elektros siste-
mos sinchronizacija su kontinentinės
Europos tinklais.   

Vyriausybės atsakas į Astravo elektrinės grėsmes

Vilnius (Mano vyriausybė) – Šiais
mokslo metais Lietuvos aukštosiose
mokyklose paskaitas skaitys daugiau
nei 100 užsienio universitetų dėstyto-
jų.

Kaip pranešė Švietimo ir mokslo
ministerija, su valstybės parama Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose paskaitas
skaitys dėstytojai iš 36 šalių. 19 at-
vyksiančių dėstytojų yra lietuviai ar
lietuvių kilmės užsieniečiai, dirbantys
užsienio aukštosiose mokyklose.

Devyni dėstytojai atvažiuos iš ge-
riausių pasaulio universitetų šimtuko,
sudaryto pagal „Times higher educa-
tion” reitingus, dar penki – iš univer-
sitetų, patenkančių į antrąjį šimtu-
ką. Daugiausia dėstytojų atvyksta iš
JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos

universitetų. Lietuvos studentai taip
pat galės bendrauti su dėstytojais iš
Australijos, Argentinos, Japonijos, Ki-
nijos, Kanados, Indijos.

Dėstytojų iš užsienio vizitams bus
paskirstyta apie 270 tūkst. eurų. No-
rėdama gauti valstybės paramą, aukš-
toji mokykla vizitą turi kofinansuoti –
jos skiriamos lėšos sudaro ne mažiau
kaip 30 proc. bendros vizito sumos. Ski-
riant lėšas, atsižvelgta į dėstytojo pe-
dagoginę, mokslinę ir praktinę patir-
tį, jo vizito naudą studentams ir aukš-
tajai mokyklai.

Dėstytojų iš užsienio vizitų fi-
nansavimo konkursą ministerija skel-
bė penktą kartą. Nuo 2013 metų Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose finan-
suota per 300 dėstytojų vizitų.

Valstybė rems užsienio universitetų dėstytojų vizitus

Nelaimės atveju Lietuvos sostinė patenka į šios AE evakuacijos zoną. Alfa.lt nuotr.

Londono metro sprogo bomba
Londonas (ELTA) – Londono met-

ro traukinyje penktadienį piko metu
įvykusį sprogimą sukėlė savadarbis
sprogstamasis įtaisas, patvirtino mies-
to policijos tarnyba.

„Parsons Green” stotelėje pietva-
karių Londone sustojusiame metro
traukinyje įvykusį sprogimą tiria šim-
tai detektyvų, jiems talkina vidaus
žvalgybos tarnyba MI5. 

Į ligonines buvo nugabenti iš viso

22 nukentėjusieji. Dauguma jų patyrė
nudegimus.

Policijos teigimu, rytų kryptimi
važiavusiame „District Line” linijos
traukinyje 8.20 val. ryto vietos laiku nu-
griaudėjęs sprogimas siejamas su te-
rorizmu.

Policija miesto gyventojus ir sve-
čius prašo būti budrius, tačiau tuo pat
metu ragina išlikti ramius. 

Pchenjanas (ELTA) – – Šiaurės
Korėja jau antrą kartą per kelias sa-
vaites paleido balistinę raketą virš Ja-
ponijos. Pietų Korėjos kariuomenės
duomenimis, raketa pasiekė maksi-
malų 770 km aukštį ir prieš nusileis-
dama į vandenis netoli Hokaido salos
nuskriejo 3 700 km. 

Remiantis pirminiais vertinimais,
ši raketa skriejo aukščiau ir toliau
nei rugpjūčio 29 d. virš Japonijos pa-
leista pirmoji raketa. Tada Pchenjanas
įspėjo, kad tai tėra pirmasis jos karinių
operacijų Ramiojo vandenyno regione

žingsnis.
Japonijos ministras pirmininkas

Shinzo Abe pareiškė, kad jo šalis nie-
kada netoleruos pavojingų Šiaurės Ko-
rėjos veiksmų. 

JAV valstybės sekretorius Rex Til-
lerson taip pat pasmerkė raketos pa-
leidimą, kuris pažeidžia Jungtinių
Tautų (JT) sankcijas. R. Tillerson
mano, kad pagrindinėms branduoli-
niais ginklais ginkluotos Šiaurės Ko-
rėjos ekonominėms partnerėms Rusi-
jai ir Kinijai turi atitekti našta imtis at-
sako. 

Šiaurės Korėja nesiliauja provokuoti

Washingtonas (ELTA) – Federa-
linės institucijos Jungtinėse Valstijose
per 90 dienų turi iš savo kompiuterių
ištrinti Rusijos informacinių techno-
logijų kompanijos „Kaspersky Lab”
programas. JAV pareigūnai yra susi-
rūpinę dėl Rusijos kompanijos ryšių su
Kremliumi ir galimos grėsmės nacio-
naliniam JAV saugumui.

JAV prezidento Donald Trump ad-
ministracija nurodė valdžios institu-
cijoms iš savo kompiuterių pašalinti
„Kaspersky Lab” programinę įrangą. 

JAV Krašto saugumo departa-
mentas (DHS) pranešė esąs susirūpi-
nęs, kad kibernetinio saugumo ben-
drovė pasiduoda Maskvos spaudimui
ir tokiu būdu kelia galimą grėsmę na-
cionaliniam JAV saugumui.

DHS išreiškė susirūpinimą dėl ry-
šių tarp tam tikrų „Kaspersky Lab” pa-
reigūnų ir Rusijos žvalgybos bei kitų Ru-
sijos vyriausybės institucijų. Departa-
mentui nerimą taip pat kelia Rusijos
įstatymai, kurie gali priversti kompa-
niją perduoti vyriausybei informaciją.

JAV institucijoms uždraudė rusišką programinę įrangą

Madridas (BNS) – Ispanijos vy-
riausiasis prokuroras nurodė pradėti
baudžiamąsias bylas prieš tuos kata-
lonų merus, kurie palaiko spalio 1 die-
ną vyksiantį referendumą. Pastarąjį
Madridas laiko neteisėtu ir pagrasino
suimti tuos, kurie nebendradarbiaus
su tyrėjais.

Prokuratūra nurodė iškviesti į
teismą tuos merus, kurie jau yra suti-
kę padėti rengti balsavimą; jie bus ap-
klausiami kaip oficialūs įtariamieji, o
neatvykusieji bus areštuojami.

Atsiskyrimo nuo Ispanijos sie-
kianti Katalonijos vyriausybė paprašė
šio turtingo šiaurės vakarinio Ispani-
jos krašto 948 merų suteikti patalpas
balsavimui. Ligi šiol daugiau kaip 700
mažesnių savivaldybių sutiko daly-

vauti referendume.
Katalonijos parlamentas rugsėjo 6

dieną priėmė įstatymą, kuriuo suda-
romos sąlygos spalio 1 dieną surengti
referendumą dėl regiono nepriklau-
somybės.

Ispanijos KT šį įstatymą iš karto su-
spendavo, nes dar 2015 metais yra pa-
skelbęs, kad regionų referendumai dėl
nepriklausomybės yra nekonstituci-
niai. Tačiau Katalonijos valdžia nuolat
ignoruoja Teismo sprendimus, nes ne-
pripažįsta jo teisėtumo.

Separatistines nuotaikas pakurs-
tė ir Konstitucinio Teismo 2010 metų
sprendimas, kuriuo buvo panaikintos
kai kurios 2006-ųjų autonomijos char-
tijos, suteikusios Katalonijai naujų
galių, dalys.

Ispanija perspėja katalonus 

Maskva (BNS) – Molotov-Rib-
bentropo paktui, 1939-ųjų rugpjūtį pa-
sirašytam tarp Sovietų Sąjungos ir fa-
šistinės Vokietijos, pritaria 45 proc.
rusų, bet net 38 proc. jų nė nežino apie
šio dokumento egzistavimą.

Nepuolimo sutarčiai pritariančių
Rusijos gyventojų per pastaruosius
septynerius metus padaugėjo nuo 33 iki
45 procentų. Tuo tarpu 38 proc. res-
pondentų teigė nežinantys apie tokią
sutartį. 2010-aisiais tokių žmonių buvo
46 procentai. Dar 17 proc. apklaustųjų
smerkia šį dokumentą.

Tuo, kad drauge su nepuolimo su-
tartimi buvo pasirašyti ir slapti Vidu-
rio ir Rytų Europos padalijimo proto-
kolai, neabejoja 40 proc. apklaustųjų. 17
proc. rusų mano, kad to nebuvo. Dar 33
proc. respondentų prisipažino niekada
apie minėtus dokumentus negirdėję.

45 proc. iš 1 600 respondentų nesu-
gebėjo atsakyti į sociologų užduotą
klausimą, kas įvyko pasaulyje 1939-
ųjų rugsėjo 17 dieną. Tik 11 proc. ap-
klaustųjų teisingai pažymėjo, kad tą
dieną prasidėjo sovietų invazija į Len-
kiją. 29 proc. respondentų spėjo, kad tą-
dien prasidėjo Antrasis pasaulinis ka-
ras, o dar 7 proc. manė, kad tą dieną pra-
sidėjo Didysis Tėvynės karas.

40 proc. rusų nežino apie Molotovo-Ribbentropo paktą

Molotovo-Ribbentropo paktas.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietuvos krepšinio rinktinė, aštuntfinalio
varžybose 64:77 pral aimėjusi Graikijos
rinktinei, savaite anksčiau baigė Euro-
pos čempionatą. Tai buvo greičiausias
nacionalinės komandos pasitraukimas
iš Senojo žemyno turnyro šiame de-
šimtmetyje. O visus Lietuvos krepšinio
skaudu lius sieja prakeiktas skaičius – 8.

1993metais Vlado Garasto tre ni-
ruojama Lietuvos rinktinė

neįvei kė atrankos barjero ir net nepa-
teko į Europos čempionatą. 2001-ai-
siais Jono Kazlausko vedama nacio-
nalinė komanda taip pat Stambule jau
aštuntfinalyje nusileido Latvijai ir bai-
gė savo pasirodymą Turkijoje.

2009-aisiais Ramūno Butauto vyrai
Europos pirmenybėse Lenki joje iš ko-
vos iškrito antrajame grupės varžybų
etape. Galutinė vieta – dvylikta. Dar po
8-erių metų Dainiaus Adomaičio tre-
niruojami Lietuvos krepšininkai bai-
gė pasirodymą aštuntfinalyje. Pasta-
ruosius dvejus skaudulius dar sieja fak-
tas, kad tiek J. Kazlauskas, tiek R. Bu-
tautas po tokių pasirodymų pasitrau-
kė iš Lietuvos rinktinės, o kitame tarp-
tautiniame turnyre mūsiškiai visada
iškovodavo medalius. 

Lietuviai su 4 pergalėmis ir 1 pra-
 laimėjimu tapo B grupės nugalėtojais,
todėl galutinėje turnyro lentelės ri-
kiuotėje liko 9-oje vietoje. Palygini-
mui, 2001 metais galutinėje rikiuotėje
Lietuva liko dvylikta, o 2009-aisiais
su Vokietija pasidalijo 11-12 vietomis.
Didžiausias skirtumas tas, kad 2017-ųjų
Europos čempionate Lietuva per 6
rungtynes pasiekė 4 pergales. Palygi-
nimui, 2001-aisiais jų buvo tik 2 per 4
rungtynes, o 2009-aisiais – vos 1 per 6.

Kokią vėl išvysime 
Lietuvos rinktinę?

Grįžusią namo Lietuvos rinktinę
pasitiko nedidelė sauja sirgalių. Šie pa-
brėžė, kad su rinktine reikia ne tik
džiaugtis pergalėmis, bet ir palaikyti ją
pralaimėjimo atveju.  

Lietuvos krepšininkai anksčiau,
nei norėjo, paliko Europos čempiona-
tą, bet dalis žaidėjų po poros mėnesių
vėl susiburs kartu. Tiesa, tikrai ne
visi.

Lietuvos rinktinės treneris D. Ado-
maitis ir Lietuvos rinktinės žaidėjai
trumpai kalbėjo apie ateitį, nes praei-
tis pernelyg ryški ir skausminga. Jų
galvose tarsi filmas sukosi pralaimė-
jimo Europos čempionato aštuntfina-
lyje Graikijai kadrai. 

Lapkritį Lietuvos komanda pradės
pasaulio čempionato atrankos varžy-
bas. Vėlyvą rudenį atsidarys naujos
FIBA sugalvotos sistemos langai ir
mes vėl išvysime Lietuvos rinktinę.
Tik jos veidas bus labai pasi keitęs,
nepanašus į tą, kurį matėme pastarą-
sias savaites Tel Avive ir Stambule. Eu-
rolygai ir FIBA besiginčijant, kuri iš or-
ganizacijų kalta dėl chaoso krepšinio

sistemoje, pasaulio čempionato atran-
kos varžybose Lietuvai teks kautis be
geriausių savo žaidėjų. Lietuvos rink-
tinėje tikrai neišvysime trijų NBA žai-
dėjų: Jono Valančiūno, Mindaugo Kuz-
minsko ir Domanto Sabonio.

Jei Eurolygos ir savo interesų to-
liau laikysis Kauno „Žalgiris”, jis ne-
išleis į FIBA varžybas savo žaidėjų –
Edgaro Ulanovo, Artūro Milaknio,
Pauliaus Jankūno, Antano Kava liaus-
ko. Pridėkite kitiems Eurolygos klu-
bams atstovaujančius Mantą Kalnietį,
Joną Mačiulį ir Luką Lekavičių – de-
šimt puikių žaidėjų liks savo klubuose.

Tie, kas supranta krepšinį, turi
būti nusivylę. Nes krepšinis yra tam,
kad sirgaliai matytų visus geriausius.
Lietuva nėra Ispanija, kurioje gali de-
šimt žaidėjų neatvažiuoti, bet yra kitas
dešimtukas, į kurį irgi įdomu pažiūrėti.
Lietuvos krepšinio federacijos prezi-
dentas Arvydas Sabonis nusivylęs, bet
ir jis nemato šviesos chaotiško Europos
krepšinio sistemos koridoriuje. 

D. Adomaičiui teks rinktis žaidė-
jus iš kuklesnių Europos klubų, žai-
džiančių Europos taurės turnyre ar
FIBA Čempionų lygoje. Kas stos į ly-
derių vietą? Iš dabartinės rinktinės
D.Adomaičio paslaugoms turėtų likti
tik Adas Juškevičius, Marius Gri gonis,
Martynas Gecevičius, Eiman tas Ben-
džius ir Artūras Gudaitis. Galbūt dar
Donatas Motiejūnas, nors jo sugrįžimo
galimybės iš Kinijos lygos į rinktinę
per pusę pasaulio porai rungtynių at-
rodo labai abejotinos.

Iki Europos čempionato į savo tre-
niruočių stovyklą D. Adomaitis taip pat
kvietė Mindaugą Girdžiūną, Roką
Giedraitį, Deividą Gailių, Evaldą Kai-
rį, kurie galėtų prisidėti prie koman-
dos. Nebūtų keista, jei D. Adomaitis
trumpam paprašytų buvusių rinktinės
žaidėjų pagalbos: galbūt Renaldo Sei-
bučio, brolių Darjušo ir Kšištofo Lav-
rinovičių, Deivido Dulkio ar Mindau-
go Lu kauskio. Išplėstiniame rinkti-
nės kandidatų sąraše pernai gegužę
taip pat dar buvo porą patyrusių žai-
dėjų (Gediminas Orelikas ir Egidijus
Mockevičius) ir būrys jaunimo (Arnas
Velička, Arnoldas Kulboka, Tadas Se-
dekerskis, Gytis Masiulis, Laurynas Bi-
rutis). Bus įdomu pamatyti, kas iš šių
žaidėjų sugebės tapti komandos lyde-
riais?

Pasaulio čempionato atranka Lie-
tuvos rinktinei prasidės lapkričio 23
dieną C grupės rungtynėmis išvykoje
su Kosovu. Po trijų dienų lietuviai
Klaipėdoje priims Lenkiją. 2018 metų
vasario 22 dieną Lietuva namie su-
tiks Vengriją, o vasario 26 dieną – Ko-
sovą. Liks 2018 metų birželio 28 dienos
akistata išvykoje su Lenkija ir liepos 1
dienos – svečiuose su Vengrija, o štai
šiose dvejose rungtynėse jau galima
būtų tikėtis stipresnės sudėties, ne tik
su Eurolygos, bet ir su NBA žaidėjais
– tik klausimas, kokios sportinės for-
mos jie atvažiuos į rinktinę, nutraukę
atostogas.

Europos čempionate Lietuvos rinktinė galutinėje įskaitoje užėmė 9-ą vietą.

Dešimtmečio pralaimėjimas: 
Lietuvos rinktinės skaudulius 
sieja prakeiktas skaičius

Paskui prasidės antrasis atran-
 kos etapas, kurio pirmieji du turai
vyks 2018 metų rugsėjo viduryje, kai
irgi galima būtų tikėtis svarbiausių žai-
dėjų komandoje, o kiti mačai vėl vyks
per klubų sezono įkarštį. Nors į antrąjį
atrankos etapą tarp trijų geriausių
komandų Lietuva turbūt įšoktų ir su
jaunimo rinktine, eksperimentuoti
pernelyg pavojinga, nes pergalės skai-
čiuosis, kai C grupė susijungs su D gru-
pe, iš kurios atkeliaus kitos trys ko-
mandos: Kroatija, Italija, Nyderlan-
dai arba Rumunija. Iš su jungtos grupės
į pasaulio čempionatą Kinijoje iškops
trys geriausios ko mandos. Ne tik pa-
grindiniai žaidėjai, bet ir kiti turės pa-
sistengti, kad Lie tuva patektų tarp jų,
ir tada 2019 metų rugsėjį vėl išvysime
stipriausios sudėties Lietuvos rinktinę.

Netikėti skaičiai

Lietuvos rinktinei Europos čem-
pionatas baigėsi savaite anksčiau, nei
planuota, todėl galima „suskaičiuoti
viščiukus”. Nacionalinėje komandoje
šiemet labai išsiskyrė Jonas Valan-
čiūnas, rinktinėje pirmavęs net šešio-
se statistinėse kategorijose. Bet buvo ir
stebinančių skaičių. 

Adas Juškevičius netyčia pateko į
Lietuvos rinktinės dvyliktuką dėl Luko
Lekavičiaus traumos, bet buvo vienas
naudingiausių komandos žaidėjų. Pa-
gal rezultatyvumą (vid. 7,2 tšk.) gynė-
jas rikiavosi 4–5-as komandoje, o pagal
efektyvumą buvo ketvirtas (vid. 7,7
naud. bal.). Du Lietuvos krepšininkai
Europos čempionatą baigė puikiai. Jo-
nas Valančiūnas su 23,5 naudingumo
balo vidurkiu parodė antrą rezultatą vi-
same turnyre. Jis taip pat tapo ge-
riausiai dėl atšokusių kamuolių kovo-
jusiu krep šininku (vid. 12 atk. kam.). O
Mantas Kalnietis su 7,2 rezultatyvaus
perdavimo vidurkiu įsitaisė pirmoje
čempionato vietoje.

Jonas Valančiūnas buvo naudin-
giausias (vid. 23,5), rezultatyviausias
(vid. 15,8 tšk.), daugiausia kamuolių at-
kovojęs (12), daugiausia metimų blo-
kuodavęs (vid. 1) ir daugiausia ka-
muolių perimdavęs (0,8) žaidėjas Lie-
tuvos rinktinėje. Beje, jam būnant
aikštėje, Lietuvos rinktinė įmesdavo

vid. 8,2 taško daugiau nei varžovai – tai
geriausias rezultatas visoje komando-
je. Edgaras Ulanovas tapo antru ge-
riausią įtaką Lietuvos rinktinės žai-
dimui turėjusiu krepšininku. Jam bū-
nant aikštėje, lietuviai iš viso įmetė 47
taškais daugiau nei varžovai. Palygi-
nimui, geriausią rodiklį turėjusio Jono
Valančiūno sąskaitoje +49.

2015-ųjų Europos čempionate tri-
taškius metęs 53,8 proc. tikslumu
(14/26), šiemet Jonas Mačiulis pataikė
tik 19 proc. tolimų bandymų (4/21). Vy-
riausio rinktinės nario taiklumas buvo
žemas. Su 31 proc. taiklumu (13/42
met.) J. Mačiulis komandoje lenkė tik
Artūrą Milaknį (28 proc.).

Trys centro pozicijoje žaidę rink-
tinės „bokštai” Jonas Valančiūnas,
Donatas Motiejūnas ir Artūras Gu-
 daitis dvitaškius metė vienodu 60 pro-
centų taiklumu. Vienu rinktinės lyde-
rių turėjęs būti Donatas Mo tiejūnas pa-
gal gautas minutes buvo devintas ko-
mandoje (vid. 14,7), pagal taškus – šeš-
tas (vid. 6,3), naudingumo balus – de-
vintas (vid. 4,7). Įdomu, kad ir pagal at-
kovotus kamuolius jis buvo aštuntas
(vid. 1,8) – atkovojo tik vienu daugiau
nei Adas Juškevičius (7).

Mindaugas Kuzminskas buvo ag-
resyviausiai krepšį atakavęs Lie tuvos
rinktinės žaidėjas. Jis iš viso atliko 71
metimą – 18 daugiau nei antras Jonas
Valančiūnas, metė 49,3 proc. tikslu-
mu (35/71) ir buvo antras pagal rezul-
tatyvumą (15,3), puse taško nusileidęs
J. Valančiūnui (15,8). Jonas Valančiū-
nas yra daugiausia dvigubų dublių (4)
atlikęs žaidėjas visame Europos čem-
pionate. Pagal taiklumą Lietuvos rink-
tinės centras buvo ketvirtas visame Eu-
ropos čempionate (60,4 proc.).

Lietuvos rinktinė buvo antra ge-
riausiai dėl atšokusių kamuolių kovo-
jusi komanda Europos čempio nate
(vid. 40,3 atk. kam.), į priekį užleidusi
tik Ispaniją. 

Lietuva su Kroatija pasidalijo pa-
skutines vietas Europos čempionate pa-
gal perimtus kamuolius (vid. 4,8). Lie-
tuvos rinktinės užimta 9-oji vieta Eu-
ropos čempionate – žemiausia nuo
2009-ųjų.

Daugiau sporto 14 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Iš paskos sekė Amerikos legiono
Don Varnas posto nariai su  Amerikos
ir Lietuvos vėliavomis. Be vyskupo
Norvilos ir klebono Kelpšo procesijo-
je dalyvavo kun. Gediminas Keršys,
Brighton Parko  Šv. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kle-
bonas kun. Manuel Dorantes, seselės,
lietuviškų organizacijų – Lietuvos šau-
lių, skautų, ateitininkų – uniformuoti
atstovai su vėliavomis ir ilga eilė pa-
rapijiečių  bei svečių. Procesijos daly-
viai giedojo giesmę ,,Sveika, Marija”.
Giedojimą vedė parapijos choras, va-
dovaujamas muz. Ričardo Soko, o pri-
tarė pučiamųjų instrumentų orkestras,
kuriam vadovavo Antanas Užas.  

Giesmės ,,Sveika, Marija” aidams
tebegaudžiant, procesijos dalyviai pri-
pildė Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią. Priekyje, virš altoriaus ir di-
dingo Šiluvos Marijos paveikslo, akį
traukė skaičius ,,90”. Lietuviškai ir
angliškai susirinkusius sveikino pa-
rapijos klebonas. Šv. Mišias atnašavo
vyskupas Norvila. Mišias konceleb-
ravo klebonas Jaunius Kelpšas, kuni-
gai Gediminas Keršys ir Manuel Do-
rantes. Lektoriai buvo tautiniais kos-
tiumais pasipuošę Dalia Žarskienė ir
Darius Karalis. Atliepiamųjų psalmių
giedojimą vedė solistė Gilija Krūmai-
tienė. Savo pamoksle vyskupas Norvila
pasidžiaugė gausiu susirinkusių mal-
dininkų būriu. Jis pastebėjo, kad šią
dieną Lietuvoje prasideda atlaidai Ši-
luvoje ir kad jis yra vienintelis Lietu-
vos vyskupas, kuris tų atlaidų pradi-
nėse pamaldose negali dalyvauti, nes
yra čia, Čikagoje, Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos Šiluvos atlai-
duose. Vyskupas pažymėjo, kad lietu-
vius Lietuvoje su lietuviais už Lietuvos

90-metis – su sveikinimais ir dainomis

Pamokslą sakė svečias iš Lietuvos, vyskupas
Rimantas Norvila.

Vyskupas Rimantas Norvila pasinaudoja proga įamžinti pasipuošusius ir pakiliai nusiteikusius šventės dalyvius. 
Audronės Kižytės nuotraukos

Romantiškas ir linksmas dainas traukė ,,Dainavos” vyrai, akompanuojant Vidui Neverauskui. 

Iš k.: kun. Gediminas Keršys, kleb. Jaunius Kelpšas, LR gen. konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius, LR garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr ir Pal. J. Matulaičio misijos direktorius
t. Algis Baniulis SJ. Virginijos Petrauskienės nuotr.

ribų jungia tikėjimas ir tėvynės meilė, ir palinkėjo, kad visi vadovautųsi tar-
pusavio meile ir ištikimybe Dievui ir tėvynei. Šv. Mišioms pasibaigus tiek kle-
bonas, tiek vyskupas pasidžiaugė visais, kurie prisidėjo prie Šiluvos atlaidų no-
venos. Vyskupas ypač pasidžiaugė parapijos choru ir jos vadovu muziku Ričardu
Soku. Klebonas suteikė progą pamaldose dalyvavusiam Lietuvos Respublikos
generaliniam konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui tarti žodį. Konsulas tai-
pogi pasidžiaugė pamaldose dalyvavusiais tautiečiais, kurie savo dalyvavimu
rodo meilę Dievui ir tėvynei Lietuvai.   

Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos salę, kur vyko parapijos 90-ojo gimta-
dienio pokylis.  Salė buvo ištaigingai išpuošta. Scenoje vėl švietė skaičius ,,90”.

Programą vedė Jonas Platakis ir Auksuolė Kišonaitė-
Marciulevičienė. Maistą parūpino Vandos ir Algio Mor-
kūnų vadovaujama ,,Lithuanian Plaza” maisto par-
duotuvė bei Audros Januškienės ,,Bravo Bites”. Prog-
ramos pranešėjai pažymėjo pokylio ypatingus svečius
– be vyskupo Norvilos, kunigų Kelpšo ir Keršio, konsulo
Bekešiaus bei jo žmonos Eglės pokylyje dalyvavo Stan-
ley Balzekas, Jr., jo sūnus Stanley Balzekas III, Lemon-
to Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius
tėvas Algis Baniulis, JAV LB Tarybos prezidiumo pir-
mininkas Juozas Polikaitis, seselių kazimieriečių gru-
pė, kitų Čikagos ir apylinkių lietuviškų parapijų –
Brighton Parko, Cicero ir Lemonto – parapijiečiai. Vys-
kupui sukalbėjus invokaciją, pokylio dalyviai gardžia-
vosi skaniais patiekalais.  

Meninę programą atliko ,,Dainavos” vyrų vienetas,
kurį sudaro Darius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, Aud-
rius Polikaitis, Marius Polikaitis ir Liudas Landsbergis,
akompaniatorius Vidas Neverauskas. Programa buvo
įvairi – kai kurios dainos romantiškos ir nostalgiškos,
kitos – linksmos ir nuotaikingos.Kai muzikas Ričardas Sokas išsitraukė akordeoną, svečiai pakilo iš užstalių… Audronės Kižytės nuotraukos

Teatralizuotą sveikinimą paruošė A. Steponavičienės vadovaujama aktorių grupelė.
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VIDA RUPŠIENĖ

Jau 26-tus metus Čikagos lituanisti-
nė mokykla (ČLM) kviečia mokinius
sugrįžti į klases.

Nuostabus rudeninis metas sako –
jau laikas, laikas kibti į mokslus.

Mokykla kviečia visus norin-
čius mokytis –  nuo pačių ma-
žiausių iki suaugusiųjų. Kad

mokymas būtų efektyvesnis, 1–7 klasių
yra po dvi. Vaikų klasėse nedaug, tad
mokytojo ir mokinio bendradarbiavi-
mas ištisus metus bus sklandus ir pro-
duktyvus. Tikimės akademinį mo-
kyklos lygį išlaikyti kuo aukštesnį.
Mo kytojui bus lengva kiekvieną vaiką
matyti pamokų metu, užteks laiko ne
tik mokomosios medžiagos aptari mui,
pratimų atlikimui, bet ir bendravi-
mui.

Čikagos lituanistinė mokykla pa-
sitinka mokinukus kiek vėliau nei ki-
tos mokyklos: ČLM duris atveria rug-
sėjo 16 d., 9 val. ryto. Mokslo metai iš-
kilmingai prasidės Jėzuitų koplyčioje,
Jaunimo centre, šv. Mi šias atnašaus
kun. Gediminas Keršys.

Mokinių šiemet lauks daug staig-
menų. Viena staigmena – į mokyklą
bus galima atvykti autobusu. Tai sma-
gumas važiuoti drauge! Pirmoji kelio-
nė autobusu į mokyklą bus rugsėjo 23
d. Jei dar nespėjai užsirašyti, dar gali
tai padaryti. Paskubėk ... autobusas su-
stos du kartus – 7:20 val. r. Darien
miestelyje ir 8:20 val. r. – Palos Hills. O
9 val. r. mokykloje mokinukų lauks mo-
kytojos.

Kita staigmena ir naujovė – tai
ČLM stipendija, įsteigta mokyklos me-
cenatų, rėmėjų ir aukotojų. Stipendija
sustiprins tvirtas ir gilias šaknis tu-
rinčios mokyklos pozicijas. Skiriant sti-
pendijas ČLM tikisi sulaukti dar di-
desnio būrio mokinių, norinčių baigti
šią aka demiškai stiprią mokyklą. Tuo
stip rinti ir tvirtinti lietuvybės dvasią
išeivijoje.

Stipendijos skyrimas Čikagos li-
tuanistinės mokyklos abiturientams

Ar girdi? Kviečia Čikagos lituanistinė mokykla

turi tikslą – paskatinti mokytis dar ge-
riau, siekti geresnių mokslo rezultatų. 

Norėdamas gauti mokyklos sti-
pendiją, mokinys turi būti mokęsis
Čikagos lituanistinėje mokykloje ne
mažiau nei dvejus pastaruosius me tus,
gerai mokytis, būti pavyzdingas ir ati-
tikti kitus mokyklos numatytus rei-
kalavimus. Stipendiją abiturientas pa-
naudos po keleto metų – tęsdamas
mokslus universitete, koledže ar kito-
je aukštojoje mokykloje. Tai gal bus vie-
na iš pirmųjų stipendijų, remiančių
studijas. Tai bus priminimas – per ke-
letą metų gali susikaupti pinigėlių
studijoms. 

Kandidatams į stipendiją mokyk-
la rengia daug įvairių užduočių. Viena
iš jų – „Ruoškime pamokas kartu”. Tai
pagalba mokiniams, kuriems sunku
įveikti  užduotis. Abiturientai tokiems
mokiniams padės ruošti pamokas. 

Kviečiame į mokyklą ir pačius
mažiausius. ČLM pradės veikti „Tėvų
ir vaikų klubas”, skirtas šeimoms su
vaikučiais iki 3 metų. Vaikučiai žais,
dainuos, lipdys ir pieš, žiūrės lietuvišką

kiną, pietaus. Tėveliai draugiškai pa-
gelbės vaikučiams, su jais dainuos, o
tarpusavyje dalinsis patirtimi ir ska-
naus savo atsineštus pyragus. Mokyk-
loje jau laukia gražus ir jaukus mo-
kyklos administracijos išpuoštas ka-
binetas. Tėveliai būtinai ateikite su ma-
žyliais –  juk taip svarbu, kokią abėcė-
lę jūsų mažylis išmoks pirmąją! Vai-
kystėje nuostabiu būdu labai greitai su-
formuojama daugybė sąvokų ir iš-
mokstama daug gimtosios kalbos žo-
džių. O tai nulemia gimtosios kalbos
mokymosi raidą. 

Džiugu, kad lietuvių kalbos nori
mokytis ir dideli, ir maži. Mokykla šie-
met vėl turės suaugusiųjų klasę. Esa-
me dėkingi mokytojai Ramunei Rač-
kauskienei, sutikusiai mokyti lietuvių
kalbos.

Mokykloje veikia skautų būrelis.
Skautų vadovė Lilija Gelažis at kreipė
dėmesį, kad 2018 metais Lietuvos skau-
tija švęs 100 metų jubiliejų. Jis bus su-
tiktas trijose ypatingose stovyklose: pir-
ma vyks Australijoje sausio mėn., ant-
ra – Lietuvoje Rumšiškėse ir paskuti-

nė – JAV, Michigan valstijoje. Taip pat
planuojama daug įdomių iškylų ir su-
eigų.

Vadovė  kviečia visus ČLM moki-
 nius, draugus ir net tėvelius prisi-
jungti prie skautų veiklos. Mokykloje
veikia mišrus skautų vienetas, vadi-
namas Čikagos skautų vietininki-
ja („Facebook”: @SkautaiChicago ga-
lima pamatyti mūsų veiklos nuotrau-
kas).

Skautų veiklą organizuoja ir veda
savanoriai. Visi tėveliai kviečiami pa-
gal galimybes prisidėti prie šeštadie-
ninių sueigų, iškylų, skau tų Kaziuko
mugės ir stovyklų. Jei tėvai nėra skau-
tai ir norėtų jais tapti, yra programa,
pritaikyta jiems.

Tai tiek visokių – mažų ir didelių
– naujovių Čikagos lituanistinėje mo-
kykloje.

Lauksime visų Jūsų rugsėjo 23 d.,
9 val. ryto. Iki pasimatymo!

Vida Rupšienė – Čikagos lituanis-
tinės mokyklos direktorė.

ČLM archyvo nuotraukos

Smagu buvo klausytis vieneto
aranžuotos Algimanto Raudonikio dai-
nos ,,Raudona rožė” ir žinomos daini-
ninkų Simon ir Garfunkel dainos ,,Fee-
ling Groovy”, kurią ,,Dainavo” vyrų
vienetas padainavo lietuviškai, kvies-
damas visus pokylio dalyvius prisidė-
ti žodžiais ,,viskas groovy”. Tarp dai-
nų Darius ir Marius Polikaičiai dalijosi
savo asmeniniais prisiminimais. Jie pa-
sakojo, kad šioje parapijoje užaugo,
parapijos bažnyčioje vyko jų pačių
krikštynos, Pirmoji Komunija, su-
tvirtinimas, vestuvės ir vaikų krikš-
tynos. Malonu, kad vienetas dainavo be
mikrofonų, kas klausytojus privertė
atidžiai klausytis. Klausytojai ,,Dai-
navos” vyrų vieneto pasirodymą suti-
ko smarkiais plojimais ir išprašė dar
vieną dainą – ,,Žemaičių polką”. Po
,,Dainavos” vyrų vieneto scenoje pa-
sirodė Apolonijos Steponavičienės va-
dovaujama aktorių grupelė, kuri links-
mais posmeliais pasveikino pokylio
dalyvius ir užtvindė salę spalvingais
balionais. 

Programai pasibaigus 90-ąjį gim-
tadienį švenčiančią parapiją pasvei-
kino vyskupas Rimantas Norvila, kon-
sulas Mantvydas Bekešius, Stanley
Balzekas, Jr. ir Juozas Polikaitis.  Kon-

sulas papasakojo, kaip jam pirmą kar-
tą atvykus į Čikagą prieš keletą metų
teko susipažinti su lietuvių parapija
Marquette Parke. JAV LB Taybos  pre-
zidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis
savo sveikinime trumpai apžvelgė pa-
rapijos istoriją. Jis ypač pabrėžė bu-
vusius klebonus – kunigą Aleksandrą

Baltutį, prel. Jurgį  Paškevičių ir  mons.
Joną Kuzinską bei dabartinį kleboną
kun. Jaunių Kelpšą. Jis taip pat  pa-
brėžė seselių kazimieriečių įnašą ir pa-
sidžiaugė, kad jos gausiai  dalyvauja
pokylyje. Juozas Polikaitis kvietė visus
pokylio dalyvius pakelti taures ir Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijai su-

giedoti „Ilgiausių metų”. Viltingai nu-
siteikę pokylio dalyviai vieningais bal-
sais pasveikino gimtadienį švenčiančią
parapiją. 

Po to vyko piniginė loterija, kurio -
je netrūko džiaugsmingų akimirkų.
Šventei artėjant į pabaigą, susirinku-
sieji neskubėjo namo. Visi susikabinę
ran komis, darniai traukė lietuviškas
dainas, lingavo į taktą, skambant R.
Soko akordeono muzikai. 

Šventėje buvo pagerbti ilgamečiai
parapijiečiai Margarita ir Vaclovas
Momkai, kurių indėlis į parapijos gy-
vavimą labai ryškus. Jie daug dešimt-
mečių dainavo ne tik parapijos chore,
bet atliko ir solines partijas per šv. Mi-
šias, dosniai rėmė bažnyčią finansiš-
kai. Jiems buvo sugiedota ,,Ilgiausių”
metų, linkėta sveikatos. 

Netoli pokylio salės, mokyklos
gimnastikos salėje, kur kadaise buvo
parapijos pirmoji bažnyčia, veikė pa-
rapijos istorijos nuotraukų parodėlė. Ją
paruošė Vida Sakevičiūtė, Susan ir
Paul Binkis bei Aldona Krištolaitis. Pa-
rodėlėje buvo sukauptos pačių parapi-
jiečių parūpintos nuotraukos, kurios
atspindi ilgą ir įvairią parapijos isto-
riją. ,,Ilgiausių metų” ilgamečiams Švč. M. Marijos Gimimo parapijos nariams – Vaclovui ir Mar-

garitai Momkams.                                   Dalios Sokienės nuotr.
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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
DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

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,

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



S k e L b i m a i  773-585-9500

Sudoku Nr. 121
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako
paskutinė knyga

,,Mano
Pasaulėjautos

kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trima-

ko parašyti tekstai apie savo jaunų die-
nų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsi-
minimai apie autorių – su juo bendra-
vusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga
išleista kun. Trimako testamento paskir-
tomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos
kaina – 30 dol. (be persiun timo išlaidų).
Visos surinktos lėšos bus per siųstos į
Lietuvą, į kankinės Adelės Dirsytės fon-
dą. 

Daugiau informacijos
tel. 773-585-9500 arba

el. paštu: administracija@draugas.org
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SIŪLO DARBĄ

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

hiring experienced plumbers
and hVAC technicans/instal-
lers. Must have a vehicle. Also,
interested in working with
plumbing and HVAC subcont-
ractors.

Contact info: 
847-509-8113.

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
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Giedrė J. Milas, gyvenanti Carlsbad, CA, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 250 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai
finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Vida ir Ben Grigaliūnai, gyve nantys Campton Hills, IL, kartu su
metinės  „Draugo” prenumeratos mo kes čiu atsiuntė 150 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuošir džiai dėkojame už dosnią paramą.

Ada E. Sutkuvienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą dosnią paramą.

Genovaitė Miglinienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuoširdus ačiū, kad
dosniai remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Laima Žliobienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 80 dol. laikraščio leidybos išlaidoms suma žinti.
Nuoširdus ačiū už paramą.

Bronė Kremeris, gyvenanti La Grange Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne
vienerių metų paramą.

septyni
klausimai ir
atsakymai 
Atkelta iš 2 psl.

Koks bus pratybų scenarijus?

Oficialiai paskelbtame scenariju-
je numatoma, kad ekstremistinės gru-
pės įsiskverbia į Baltarusijos ir Rusi-
jos Karaliaučiaus srities teritoriją
įvykdyti teroristinius išpuolius ir des-
tabilizuoti sąjunginę Rusijos ir Balta-
rusijos valstybę. Pagal scenarijų, ekst-
remistus remia išorės jėgos, tiekian-
čios logistinę paramą ir karinę įrangą.
Išgalvoti priešai įvardyti Veišnorijos,
Veisbarijos ir Lubenijos vardais. Jų te-
ritorijos apima Lietuvą, šiaurinę Len-
kiją ir pietinę Latviją.

Lietuvos krašto apsaugos minis-
terija ir žvalgybos institucijos įvardi-
ja, kad mokymų scenarijuje bus nu-
matytas ginkluotas konfliktas su
NATO. Anot Lietuvos pareigūnų, anks-
tesniuose „Zapad 2017” mokymuose
Rusija ir Baltarusija treniravosi su-
kurti koridorių iš pagrindinės Rusijos
dalies į Karaliaučiaus sritį, okupuojant
pietinę Lietuvos dalį.

Kaip reaguoja Lietuva ir NATO?

Pratybų laikotarpiui budrumo ly-
gio pakėlimas Lietuvos kariuomenės
daliniuose nėra planuojamas. Įprasti-
nių pratybų grafikų nusprendė ne-
keisti ir NATO. JAV Lietuvoje papil-
domais naikintuvais sustiprino oro
policijos misiją ir pratybų laikotarpiui
atsiuntė kuopą karių, Baltijos jūroje
sustiprintas sąjungininkų karinių lai-
vų buvimas. Lietuvos vidaus reikalų
sistemos tarnybos papildomų saugumo
priemonių neviešina.

Kas stebės pratybas?

Rugsėjo 16–20 dienomis Baltaru-
sijos teritorijoje organizuojamoje pra-
tybų stebėjimo programoje dalyvaus
Lietuvos kariuomenės ginkluotės kont-
rolės inspektoriai, o rugsėjo 17–18 die-
nomis stebėti pratybų „Zapad 2017”
epizodą Rusijos Leningrado srityje
esančiame Lugos poligone vyks Lie-
tuvos gynybos atašė Rusijoje. Stebė-
tojus siųs ir kitos NATO šalys.

Kaip pratybas komentavo
politikai?

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
„Zapad” vadina agresyviomis puola-
mojo pobūdžio pratybomis, kurioms
Rusija demonstratyviai ruošiasi karui
su Vakarais ir siekia įbauginti kai-
mynus. Krašto apsaugos ministras
Raimundas Karoblis sako, kad reikia
būti budriems, tačiau pabrėžia, jog
nėra požymių, kurie rodytų, kad pra-
tybos gali būti panaudotos kaip prie-
danga realioms operacijoms.  

NATO vadovas Jens Stoltenberg
teigia, kad NATO atidžiai stebės pra-
tybas, aljansas yra budrus, bet ramus,
nes nėra neišvengiamos grėsmės.

Buvęs Gruzijos prezidentas Mi-
chailas Saakašvilis pareiškė, kad Ru-
sija rengiasi aneksuoti Baltarusiją.
Konservatoriai parlamentarai Laury-
nas Kasčiūnas ir Mantas Adomėnas iš-
sakė susirūpinimą, kad tiltas per Bal-
tosios Ančios upę gali tapti pratybų
„Zapad 2017” dalimi. Žiniasklaidoje
buvo iškeltas klausimas, kodėl per
pratybas Prezidentė išvyksta į New
Yorką.

Rusijos gynybos viceministras
Aleksandras Fominas sakė girdėjęs
kalbų, kad pratybos bus kaip trampli-
nas užimti ir okupuoti Lietuvą, Len-
kiją ar Ukrainą, ir pridūrė, kad tokios
versijos neturi nieko bendro su realy-
be.

BNS

Pratybos „Zapad”: 
Miami (Floridos valstija, JAV) su šeima
gyvenantis garsus sportinin kas Darius
Kasparaitis iki pasku tinės minutės ti-
kėjosi išvengti stichijos šėlsmo ir ne-
skubėjo palikti savo namų, tačiau ne-
sulaukė uragano susilpnėjimo ir kartu
su milijonais kitų gyventojų buvo pri-
verstas palikti namus.

Saugiai kartu su penkiais vai kais
ir žmona nuvykęs į New Yorką,
stichijos šėlsmą lietuvis stebėjo

per televizorių ir nuolat sekė savo
namų būklę. „Mano namas netoli At-
lanto vandenyno, taip vadinamoje ‘A’
zonoje, kuri yra pati pavojingiausia sti-
chijos atveju. Žinau, kad namuose vis
dar nėra elektros, tačiau lieka tik
džiaugtis, kad jis neapsemtas, nesu-
gadintas ir stovi. Nesmagu, kad tavo
namai didžiuliame pavojuje, o pats
nieko negali padaryti. Tačiau, esame
gyvi sveiki ir tai svarbiausia”, – sakė
priverstinai draugus New Yorke lan-
 kantis D. Kasparaitis. 

Beje, lietuvis visai netrukus grįš
į gimtuosius namus Lietuvoje. D. Kas-
paraitis ruošiasi debiutuoti Lie tuvos
rinktinėje lapkričio 10–12 dienomis
Klaipėdoje, „Švyturio” arenoje pirmą

Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC)
per savo asamblėją Peru sostinėje Li-
moje oficialiai nubalsavo, kad 2024-
ųjų ir 2028 metų olimpiados vyks
Paryžiuje ir Los Angeles.

Tai buvo labiau simbolinis bal-
savimas, nes vasarą per Lau-
saanne vykusią šios organiza-

cijos sesiją buvo patvirtinta, kad 2024-
ųjų ir 2028 metų vasaros olimpinės
žaidynės vyks Paryžiuje ir Los Ange-
les. Anksčiau be šių miestų surengti
2024 m. žaidynes pretendavo Hambur-

gas (Vokietija), Budapeštas (Vengri-
ja) ir Roma (Italija). Bet galiausiai ko-
voje liko tik Los Angeles ir Paryžius. 

Patvirtinta, kad 2024 m. vasaros
žaidynes rengs prancūzai, nes Paryžius
pastarąjį kartą olimpiadą rengė tik
1924-aisiais. Tuo tarpu Los Angeles
svarbiausią ketverių metų sporto ren-
ginį organizavo 1932 metais ir 1984-ai-
siais, tačiau tuomet nebuvo dalies post-
sovietinių valstybių, kurios boikotavo
olimpiadą, atsakydamos į Maskvos
žai dynių boikotą. Po trejų metų vasa-
ros žaidynės bus rengiamos Japonijos
sostinėje To kijuje.

D. Kasparaitis su šeima dėl siautėjančios sti-
chijos buvo priverstas palikti namus Flori-
doje.

D. Kasparaitis pajuto gamtos jėgą
kartą Lietuvos istorijoje rengiamame
Baltijos iššūkio taurės turnyre, ku-
riame žais Lietuvos, Estijos, Ukrai-
nos rinktinės ir Latvijos čempionato
klubų rinktinė. 

Visai neseniai į Floridą iš New Jer-
sey persikėlė ir kitas garsus ledo ritu-
lininkas lietuvis Dainius Zubrus, ku-
ris „Irmos” siautėjimą praleido At-
lantos mieste, Georgia valstijoje. 

Patvirtintos būsimų olimpiadų sostinės
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www.draugas.org

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

A † A
DANGUOLEI VITKIENEI, D.D.S.

baigusiai žemiškąją kelionę, giliai užjaučiame jos vyrą
inž. ALEKSĄ VITKŲ, sūnus RAIMUNDĄ ir PAULIŲ bei
jų šeimas.

Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjunga

A † A
ELENA TRUŠKAUSKAITĖ 

BANDŽIULIENĖ
Mirė 2017 m. rugpjūčio 25 d. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytas su žmona Kristina (Veselkaitė), jų duk-

 ros Liana, Rūta ir Daina; dukra Elena su vyru Kenneth Wright ir
jų vaikai: dukra Regina su vyru Bernard Fosnaugh, vaikais Ze-
nobius ir Aurelija; dukra Debra su vyru Ray Avenmarg ir sūnumi
Jedediah; sūnus Matthew; sūnėnai Algis Regis, Linas Re gis su žmo-
na Emily, Audrius Regis ir Raimundas Bandžiulis (žmo na a. a. Ire-
na) ir  giminės Lietuvoje.

Elena gimė 1926 m. spalio 10 d. Šventojoje, Kretingos apskrity-
je. Užaugo Klaipėdoje, lankė Vytauto Didžiojo gimnaziją.  

Deja, pradedant 1938 metais, iš pradžių vokiečių kariuomenė,
vėliau rusų okupantai neleido šeimai ramiai gyventi. Nuo trem-
ties į Sibirą šeimą išgelbėjo netoliese prasidėjęs bombardavimas.
1944 m. šeima pasitraukė į Vakarus. Sunkiai dirbo įvairiuose la-
 ge riuose. 

1945 m. Elena pradėjo studijuoti gamtos mokslus Wurzburg’o Ju-
lius Maximilian universitete. 1946 metais prie skautų laužo ji su-
tiko Igną Bandžiulį. Draugavo trejus metus, kol visa Truškaus kų
šeima gavo leidimą emigruoti į Ameriką – į Californiją pas gi mi-
 nes.  Elena ir sesuo Irena ten įsteigė Los Angeles skautų skyrių.
Šeima aktyviai dalyvavo kitoje lietuviškoje veikloje. Ignas 1949 m.
taip pat  emigravo į Ameriką, ir su broliu Vytu įsikūrė  Či ka goje. 

Elena ir Ignas susirašinėjo laiškais, kol 1952 m. sausio mėnesį
Ignas, pasiėmęs atostogų iš kariuomenės, atkeliavo į Los Angeles
ir jiedu susižiedavo. Spalio mėnesį Elena ir Ignas sumainė aukso
žiedus – jie buvo pirmieji, apsivedę naujojoje lietuvių Šv. Ka zi miero
bažnyčioje. Pora užaugino du vaikus – Vytą ir Elytę. Gy ven    dami ne-
toli parapijos, Elena su Ignu įsijungė į lietuviškų or ganizacijų veik-
lą.  Elena ilgus metus giedojo parapijos chore, abu  du buvo aktyvūs
ateitininkai ir kitų organizacijų nariai.  Daž nai aplankydavo vai-
kus ir anūkus, sulaukė trijų proanūkų. Ignas mi rė 2008 metais.

Elena nuo jaunystės mėgo gamtą. Jos darželis  visuomet buvo
pilnas rožių, saulėgrąžų ir kitų gėlių. Vaikų vazonuose padovanoti
augalai užaugo tvirtais medžiais ir krūmais. Močiutės koldū nai –
geriausias maistas. Kol sveikata leido, Elena taip pat mėgo megz-
ti – ypač anūkams šiltas ,,geležines kojines”.

Laidotuvės vyks rugsėjo 16 d. 10 val. r. Holy Cross Cemetery Ho -
ly Redeemer Chapel, 5830 Slauson Ave., Culver City, CA.

Amžinybėje ją sutiko a. a. vyras Ignas, a. a. sesuo Irena ir jos vy-
ras Algis Regiai, tėvai Elena ir Juozas  Truškauskai.

Nuliūdusi šeima

Steponas Vaitkevičius gimė 1922
m. rugsėjo 9 d. Anykščių raj. Bai-
gė mokytojų kursus ir mokytoja-

vo Anykščių apylinkėse. 1944 m. su šei-
ma pasitraukė į Vakarus. 1947 m. ba-
landžio 27 d. atvyko į Angliją. Įsijungė
į anglų katalikų skautų veiklą, 25 me-
tus vadovavo Peterborough katalikams
skautams, dirbdamas kompanijoje sąs-
kaitininku. 9 metus buvo Europos ra-
jono lietuvių skautų vadu. Apdovano-
tas skautų Geležinio Vilko ordinu.
Daug metų administravo skautų leidi-
nį ,,Budėkime”. Aktyviai bendradar-
biavo su lietuviška spauda pasaulyje.
Ilgametis lietuvių katalikų centro ,,Ži-
dinys” patikėtinis, daugiau nei 20 metų
vadovavo Didžiosios Britanijos lietuvių
katalikų bendrijos veiklai. Tai labai
daug lietuviškai veiklai nusipelnęs as-

muo, kuris daugybę metų nenuilstamai
darbavosi lietuviškoje veikloje, nepa-
isant garbaus amžiaus. Visada buvo ge-
ros nuotaikos ir pilnas optimizmo, ga-
lintis surasti ir pasiūlyti praktiškus,
draugiškus ir suprantamus sprendi-
mus visose situacijose. Sulaukęs gar-
bingo 94 metų amžiaus, Steponas Vait-
kevičius buvo Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerijos apdovanotas Lietuvos
diplomatijos žvaigžde. Steponas Vait-
kevičius mirė 2017 m. birželio 30 d. Liū-
di žmona Olga, vaikai, anūkai ir proa-
nūkiai. Doro, sąžiningo Lietuvos ąžuo-
lo, aktyviai besirūpinusio ne tik Lie-
tuvos, bet ir žmonos tėvynės, Ukrainos,
ateitimi, atminimas ilgam išliks kiek-
vieno jį pažinojusio širdyje.

Dr. Darius Furmonavičius 

Mirė Steponas Vaitkevičius
Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas

Peterborough lietuvių bendruomenė dar ne taip seniai buvo susirinkę  pagerbti Stepo-
no Vaitkevičiaus (šalia jo sėdi  tuometinė LR ambasadorė Didžiojoje Britanijoje Asta Skais-
girytė).  URM archyvo nuotr.
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Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629
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Tapkite  DRAUGO skaitytojais
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, rugsėjo 20 d. 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite tris dokumentinius filmus apie
Lietuvos archeologiją, praeitį ir dabartį.

� Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietu-
vių rašytojų draugijos literatūrinė popietė ,,Pa-
vasaris rudenį”. Programa bus paskelbta vė-
liau. Visi kviečiami.

� Solistė Marytė Bizinkauskaitė iš Hartfordo
ir satyros grupė ,,Antras kaimas” iš Čikagos
atliks meninę programą ,,Draugo” metiniame
pokylyje spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Bilietus
prašome įsigyti iš anksto ,,Draugo” admi-

nistracijoje (4545 W. 63 St.) arba tel. 773-
585-9500.

� Lapkričio 4 d. maloniai kviečiame daly-
vauti Lietuvių Fondo jubiliejiniame pokylyje
,,Ant laisvės sparnų”. Jis vyks Chicago Mar-
riott Southwest at Burr Ridge (IL) viešbuty-
je. Muzikinę programą atliks dainininkė Eve-
lina Anusauskaitė-Young, jai akompanuos Ma-
rius Leskauskas. Jauni, kūrybingi atlikėjai šian-
dien puikiai žinomi muzikos mylėtojams. Prog-
ramoje skambės populiarūs lietuvių ir užsie-
nio kompozitorių kūriniai. Informacija ir bilietai:
http://www.lithuanianfoundation.org/…/lf-ju-
biliejinis-poky…/ arba tel. 630-257-1616.

www.draugas.org

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis, dėkoja už aukas padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams ir studentams
Lietuvoje. Aukojo: Dan guolė Sadūnaitė
Sealey $7,000; Ginger Houghton mer-
gaitės paramai $360. Labai ačiū.
„Saulutė” („Sun ight Orphan Aid”),
11332 Amber Dr., Lemont, IL, 60439,
tel. 630-243-7275, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net.

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% 

Vydūno jaunimo fondo dėkingas 
geradarei 

GRAŽINAI LIAUTAUD
už vardinės stipendijos įsteigimą!

2017 metų rugsėjo 24 dieną,
12:30 v.p.p.,

Lietuvių Dailės muziejuje  „Siela“
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 

•akademinė dalis 
•meninė programa:

Agnė Giedraitytė ~ Linda Veleckytė ~ Elytė Rėklaitytė
•vaišės    

Vardinių stipendijų įteikimas

Įjungimas į
National Lithuanian American Hall of Fame

Kada: spalio 14 d., 6:30 v. v.
Kur: Pasaulio Lietuvių Centras

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Iškilmingas pristatymas, vakarienė, muzika,
šokiai ir linksma nuotaika.
Meninę programą atliks ,,Egle’s Dance World” šokėjai.

Bilietai: $ 100
Galima įsigyti: Old Vilnius Cafe, Smilga,
Lithuanian Plaza (Morkūnų parduotuvėje)
Taip pat: www.eventbrite.com

Lithuanian American Legends

Dėl informacijos skambinkite: 630-240-3343

Prez. Valdas Adamkus
Buvęs EPA (Aplinkos
Apsaugos Agentūros)
vidurio vakarų ad-
ministratorius.

JAV Senatorius Dick Durbin
Vienas iš įtakingiausių
politinių lyderių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Stanley Balzekas Jr
Amerikos Lietuvis, Lie-
tuvių Kultūros Muzie-
jaus steigėjas ir lietu-
vybės Amerikoje puo-
selėtojas.

Juozas Kazickas
(pomirtinis įvesdini-
mas) Lietuvybės ko-
votojas, kultūros puo-
selėtojas, verslininkas
ir visuomenininkas.

Ruta Lee
Programos  vedėja


