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PERIODICALS

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 117 dienų!

ČLKL atidaryme –
Prezidento sveikinimas
ir konsulo tritaškis

ŠIAME NUMERYJE:

S

Iš k.: ČLKL vadovas Aurimas Matulevičius, Eglė Bekešienė, Prezidentas Valdas Jubiliejinį ČLKL sezoną taikliu metimu atidarė LR gen.
Adamkus ir LR gen. konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.
konsulas Čikagoje M. Bekešius.

palio 14 d. gausaus krepšinio sirgalių bei svečių būryje iškilmingai atidarytas jubiliejinis, 15-asis Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) sezonas. Jo atidarymą paminėjo krepšinio šventėje apsilankęs itin garbingas asmuo – Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.
Lygiai po 10 metų, antrą kartą, pagerbė didžiausios išeivi-

joje krepšinio lygos dalyvius.
,,Didžiuojuosi, kad lietuviai išlaikė ryšį su Lietuva, jos tradicijomis. Krepšinis suartino čia jus visus. Džiaugiuosi ir sveikinu Čikagos lietuvių krepšinio lygos dalyvius – sėkmės jums
krepšinio aikštelėje ir asmeniniame gyvenime”, – krepšinio
– 9 psl.
šventės dalyviams linkėjo V. Adamkus.

,,Draugo” pokylį pasitinkant – 11 psl.

Lietuviškas šėlsmas Los Angeles

ToBeLT projekto iniciatorius Jurgis Didžiulis (v.) ir jo komandos narė Agnė Vertelkaitė (k.) su LR generalinio konsulato Los Angeles darbuotojais.

RIMA STANELYTĖ

Maldos kelionei vyčiai
pasirinko Čikagą – 14 psl.

Spalio mėnesio pirmasis savaitgalis –
itin svarbi data veikliai, kūrybingai ir
stipriai lietuvių bendruomenei Los
Angeles.

T

uo metu Lietuvos gamtoje pats
derliaus nuėmimas, žiemai ruošiamos maisto atsargos, atnaujinami sodai, virš vandens telkinių ir

laukų pakimba rūkas, rudeniškai užaujantys vėjai su lietumis nukloja takus auksaspalviais lapais, gilėmis,
kaštonais, kepurėles kelia grybai, o
lazdynai dovanoja draugingai sukibusias riešutų kekes, dar žydi astrai,
kardeliai, įvairiausiomis spalvomis
pasipuošia parkai, miškai...
Toli nuo Tėvynės gyvenantys lietuviai emigrantai saulėtojoje Californijoje tokių romantiškų rudens
vaizdų ir įspūdžių nepatiria, o artimas

Lietuviškam skrandžiui – lietuviškas maistas!
ryšys su gamta – pagrindinis lietuvių
papročių ir tradicijų bruožas, todėl
kasmet tradiciškai, jau 31-ąjį kartą!
savo šeimoms, bičiuliams, draugams
ir visiems, kurie domisi Lietuva, sukuria smagų, gražų ir įsimintiną rudenišką šėlsmą Lietuvių dienos Los
– 4 psl.
Angeles.

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

Pagonys, žydai ir krikščionys
SIGITAS TAMKEVIČIUS
Arkivyskupas emeritas

Dvidešimt devintąjį eilinį metų sekmadienį Dievo žodis kalba apie labai
skirtingus žmones – Dievo nepažįstantį karalių Kyrą, vieną Dievą tikinčius
žydus ir Jėzų, kaip Dievo Sūnų, tikinčius
krikščionis. Vieni iš šių žmonių tampa
gerais įrankiais Dievo rankose, kiti,
nors ir tikintys, nesupranta ir net prieštarauja Dievo planams.

P

ranašas Izaijas Persų karalių Kyrą
vadina Dievo pateptuoju – mesiju,
nes jis nukariavęs Babiloną išlaisvino žydus ir leido jiems iš tremties sugrįžti į tėvynę ir atstatyti Jeruzalės
šventyklą. Būdamas pagonis, karalius
Kyras gerbė žmones, išpažįstančius
vieną Dievą, ir tapo geru įrankiu jo rankose.
Evangelija mums pasakoja apie
Dievą išpažįstančius fariziejus, kurie
Jėzui spendžia pinkles. Fariziejai skrupulingai laikėsi Įstatymo ir gynė tradiciją; perdėtai kreipė dėmesį į apeigų
detales, užmiršdami tikėjimo esmę.
Naujai pasirodęs Galilėjos Mokytojas
fariziejams atrodė įtartinas, ir jie kūrė
planus, kaip jo atsikratyti.

Jie pasiuntė pas Jėzų savo mokinius su labai suktu klausimu: „Valia
mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?” Patvirtindamas ar paneigdamas pareigą
mokėti mokesčius, Jėzus turėjo susikompromituoti arba prieš romėnus,
arba prieš žydus. Tačiau fariziejų klasta nepavyko. Jėzaus atsakymas – „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui,
o kas Dievo – Dievui” – liko etalonu,
kaip tikinčiam žmogui reikia atlikti
savo pareigas Dievui ir valstybei.
Mūsų pareigos Dievui – viešai išpažinti savo tikėjimą ir vykdyti iš jo kylančius reikalavimus ir kasdieniame gyvenime vadovautis ne kokios nors partijos moraliniu kodeksu, bet Evangelija. Iš visų evangelinių reikalavimų pats
didysis yra meilės įsakymas. Mylėti
Dievą ir žmones nėra krikščioniškas patarimas ar pageidavimas, bet esminis
įsakymas. Arba jį vykdome ir esame
krikščionys, arba nevykdome ir tuomet
atsiduriame šalia krikščionių bendruomenės. Tarpinio varianto nėra.
Mūsų pareigos ciesoriui – kasdieniame gyvenime laikytis visuomeninę
santvarką reguliuojančių įstatymų tiek,
kiek jie nesikerta su Dievo įstatymu.
Kartais reikia pasakyti, kaip tai padarė apaštalas Petras žydų teisme: Dievo
reikia klausyti labiau, nei žmonių (Apd
5, 29).

Bolševikai po Spalio revoliucijos
draudė vaikus mokyti tikėjimo tiesų,
bet palaimintasis Teofilius, rizikuodamas areštu, vykdė tai, ką Dievui
buvo pažadėjęs. Kun. Juozas Zdebskis
Kaune teisiamas už vaikų mokymą
tikėjimo tiesų, teisme pakartojo apaštalo Petro žodžius, kad Dievo reikia labiau klausyti, nei žmonių.
Viena iš sunkiausių pareigų yra
mokesčiai; daugelis linkę jų nemokėti.
Tačiau ši pareiga krikščioniui yra
svarbi ir įpareigojanti. Mokėdami mokesčius, mes išlaikome ne tik valdžios
aparatą, bet ir švietimą, kultūrą, mediciną, socialinę apsaugą, saugumą.
Pati geriausia valdžia nėra stebukladarė – iš nieko pinigų nesukuria ir tik
per mokesčius gautus pinigus paskirsto būtiniausioms reikmėms. Tikinčiam žmogui mokesčių mokėjimas
turi būti taip suprantamas, kaip kvėpavimas ar valgymas.
Apaštalas Paulius savo laišku pristato mums pirmąją krikščionių bendruomenę Tesolonikuose. Paulius buvo
ją įkūręs ir savo laiške džiaugiasi bendruomenės narių tikėjimu, meilės darbais ir ištverminga viltimi. Paulius
rašo: Mes visuomet dėkojame Dievui už
jus visus, prisimindami jus savo maldose, nuolat minėdami savo Dievo ir
Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus,

meilės pastangas bei vilties ištvermingumą (1 Tes 1, 2–3).
Dėkokime Dievui už krikščioniškojo tikėjimo dovaną, dėl kurios mums
nereikia klaidžioti pagoniškojo mąstymo sutemose. Dėkokime Dievui už
Evangelijos žinią apie Jėzų ir Dievo karalystę, o tikėjimo uolumu nenusileiskime pirmiesiems krikščionims,
kurie priėmę išganymo žinią jos laikydavosi net iki kankinystės.
Tepadeda Dievas mums būti gerais
įrankiais jo planuose. Gyvename sekuliarioje kultūroje, kur labai reikalingas mūsų krikščioniškojo tikėjimo
liudijimas ne tiek žodžiais, kiek pačiu
gyvenimu.

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Nors apie Nevados „Burning Man” festivalį „Dauge” jau buvo rašyta anksčau, Rasos Kazlas straipsnis „Nevados smėlio audrų nugairinti lietuviai kaip visada išgyveno nepaprastus potyrius” („Draugas”,
2017.09.14, psl. 4 ir 5) sudomino mane net tik savo „dvasingu” turiniu,
bet ir nuotraukomis. Viena iš jų – Karolio Misevičiaus „akies formos
kompozicija” „Aušros šokis” – privertė mane panirti į pasąmonę, kuri
man vis įkyriai kartojo, kad kažką labai panašaus, kažkur, kažkada esu
matęs. Tai buvo mįslė, kurią pasiknaisiojęs po savo biblioteką, pagaliau įspėjau, suradęs joje pavardę Rene Magritte. Belgas tapytojas Rene
Magritte (1898–1967) buvo vienas svarbiausių dvidešimtojo amžiaus
siurealizmo atstovu, kurio kūriniais didžiuojasi ne vienas muziejus.
Vienas jo aliejinės tapybos kūrinys, nutapytas 1928 m., taip pat „akies
formos kompozicija” pavadinta The False Mirror, yra saugomas modernaus meno muziejuje (The Museum of Modern Art) New Yorke.
Skirtingai nuo Karolio Misevičiaus didžiulės kompozicijos, Magritte
kūrinys yra nedidelis – tik 21 1/4 x 31 7/8”. Ar Karolis Misevičius sėmėsi įkvėpimo iš mažo kūrinio, ar tai buvo neįtikėtinai laimingas sutapimas? Skaitytojų dėmesiui pridedu Magritte paveikslo nuotrauką.
Norėčiau, kad abiejų kūrinių nuotraukos būtų atspausdintos „Drauge” viena šalia kitos ir skaitytojai galėtų patys pasidaryti atitinkamas
išvadas.
Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH
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Karolio Misevičiaus „Aušros šokis”
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ŽAIbIŠKI pOKALbIAI

Šūviai minioje? Negalime gyventi bijodami
Redaktorė Virginija Petrauskienė

r esame saugūs šiame pasaulyje? Šiuo klausimu galimi įvairūs pamąstymai.
Pradedant tuo, kad niekada žmogus nežinai, kas tavęs laukia
rytoj, todėl šiandien reikia gyventi
taip, tarsi gyventum paskutinę dieną ir baigiant tikimybių teorijomis,
kiek yra šansų, kad tave gali nutrenkti žaibas arba tavo namų stogą
pramušti meteoritas. Psichologų teigimu, labai svarbu, kokios mintys sukasi žmogaus galvoje. Jeigu nori
jaustis saugus, ieškok pozityvios informacijos, galvok apie gerus ir malonius dalykus. Klausykis muzikos…
Tačiau būtent muzikos atėję pasiklausyti žmonės Las Vegase tapo išprotėjusio žudiko aukomis. Las Vegaso šauliu pramintas Stephen Paddock be jokios sveikam protui suvokiamos priežasties surengė masines žudynes šioje pasaulio pramogų
sostinėje. Jis, iš anksto prisipirkęs
ginklų ir juos atsigabenęs į viešbučio
kambarį, per langą pradėjo šaudyti
į koncerto atėjusius pasiklausyti
žmones. Žudynių aukų sąraše – 58
žuvę ir 546 sužeistieji.
Vėliau tyrėjai nustatė, kad žudikas buvo iš anksto rezervavęs vietų
kitų JAV miestų viešbučiuose, pro kurių langus atsiveria vaizdas į masiniams renginiams skirtas erdves.
Neatmetama, kad kraupus sumanymas jau kurį laiką brendo S. Paddock galvoje. Šaulio planuose buvo
atsidūrusi ir Čikaga. Jis buvo numatęs apsistoti Čikagos centre esančiame Blackstone viešbutyje muzikos
festivalio Lollapalooza metu ir rezervavęs jame du kambarius. Tačiau šiame viešbutyje žudikas taip ir
nepasirodė. Praėjus dviem mėnesiams, jis atvyko į Las Vegasą su
visu savo ginklų arsenalu. Po tokių ir
panašių vis dažniau iš viso pasaulio
mus pasiekiančių žinių apie masines
nekaltų žmonių žudynes norom nenorom pagalvoji, kad vieną kartą
panašių įvykių centre gali atsidurti ir
tu pats.

Tačiau dėl to, kad man baisu, jog kas
nors gali įvykti, niekada neatsisakau
savo planų. Juk nelaimė gali įvykti
net lipant rytą iš lovos. Pagalvoju,
kad Dievulis mane paglobos, pasikliauju juo ir einu. Ką manau dėl
ginklų? Manau, kad gali žmogus turėti ginklą. Bet jeigu jis perka automatinį šautuvą ir net ne vieną, o penkis
ar net dešimt – tuomet reikėtų pasidomėti, kodėl jis tą daro ir kokie jo
motyvai.

A

Ar masinių renginių metu
kyla mintis, jog esate nesaugus, kad galite tapti
teroristo ar kitokio žudiko viena iš auka? Ar dėl
padažnėjusių pasikėsinimų į minią ir neatsisakote
panašių renginių? O gal iš
anksto numatote, kur galima būtų slėptis ir bėgti,
jeigu netikėtai išgirstumėte šūvius ir sprogimus? Ar gerai, kad Amerikoje žmonės gali lengvai, be didelių apribojimų
įsigyti ginklų?

Ramunė Račkauskienė,
buvusi Čikagos pradinės mokyklos
mokytoja:
Stebiuosi, kad tokie baisūs dalykai
gali vykti Amerikoje. Ir džiaugiuosi,
kad Čikaga yra laiminga, nes žudikas
jos nepasirinko. Žinoma, man pačiai
neretai pasąmonėje dažnai šmėsteli
mintis, kad toje vietoje, kur žmonės
linksminasi ir švenčia gali būti nesaugu. Tačiau tuojau pat pagalvoju, kad
žmogus niekada negali būti tikras dėl
to, ką nusprendžia Likimas. Juk važiuodama greitkeliu taip pat nesu apsaugota nuo galimos avarijos. Tačiau
manau, kad nepaisant to, kas gali su tavimi atsitikti, bet nežinia, ar atsitiks,
reikia gyventi, dalyvauti ir džiaugtis
gyvenimu. Dar nebuvo taip, jog atsisakyčiau renginių dėl baimės, kad juose gali būti nesaugu. Ir taip pat nekilo
mintis, kad reikėtų apgalvoti, suplanuoti saugaus pasitraukimo strategiją.
Kartais pagalvoju, gal tikrai reikėtų
įstatymais sutvarkyti ginklų pardavimo kontrolę. Tačiau juk ne patys
šautuvai žudo žmones, o tie, kurie neatsakingai ir nusikalstamai su jais elgiasi. Gal tikrai reikia turėti namuose
ginklą? Mano žentas ir anūkas yra
medžiotojai, turi medžioklinius graižtvinius šautuvus, tačiau juos labai saugiai laiko. Iš tikrųjų, čia būtų sunkus
ir nevienareikšmiškas sprendimas, todėl neturiu labai kategoriškos nuomonės. Bent aš pati neturiu ginklo ir
man jo tikrai nereikia.

Liucija Hofmanienė,
buvusi medicinos laborantė
ir ,,Lithuanian Hotline”
organizacijos narė:
Galvojant apie tai, kas vyksta
Žemėje, kaip masiškai žudomi nekalti žmonės – tai yra tikras košmaras.
Žvelgiant į tokius įvykius, kokie
buvo Las Vegase, atrodo, kad žmogaus gyvybė nieko nereiškia. Tada
galvoji, kad bet kur ir bet kada gali ir
pati atsidurti žudiko taikiklyje. Mes
einame į bažnyčią melstis, o koks
nors gali įeiti vidų ir visus besimeldžiančius iššaudyti. Ką gali žinoti,
kas kam gali ateiti į galvą…

Liudas Miliauskas,
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios JAV ,,Tėviškės” parapijos
Čikagoje kunigas:
Man nėra baisu, nes baimę nugali gyvas ir tikras tikėjimas, todėl pradingsta nerimas ir ateina ramybė. Ir
taip jaučiasi visi, kurie gyvena dvasinį gyvenimą ir yra suvokę, kad žmogus
yra dvasinė būtybė, kad egzistuoja pasaulis, esantis už mūsų penkių pojūčių
ribų. Kad vyksta tokie dalykai, kaip pavienių asmenų išpuoliai prieš nekaltus
žmones, manęs nestebina. Nes tam
yra daug priežasčių: kinta tradicinės
vertybės, taip pat žmonės jau nuo gimimo yra veikiami įvairiausių medicininių preparatų, vėliau prie vaistų
prisideda alkoholis, narkotikai, kurie
išbalansuoja organizmą – Dievo su-

kurtą tobulą sistemą. Tuomet toje sistemoje ir atsiranda kažkas panašaus į
pavojingą sprogstamąjį mišinį. Net ir
šventoje Biblijoje yra įspėjimas apie
piktosios dvasios veikimą per įvairias
priemones.
Ar reikia uždrausti ginklus? Čia
toks pat svarstymas, kaip ir apie alkoholį ir narkotikus: tie žmonės, kuriems tų dalykų reikia, susiras būdų,
kaip visa tai gauti. Draudimais nieko
nepasieksi. Norintis žudyti suras būdų,
kaip tą padaryti. Pasaulis įsitikino,
kad net paprastą automobilį taip pat galima paversti pavojingiausiu ginklu.

Kalbino
Virginija Petrauskienė

Konstitucinis Teismas laikosi
savo pozicijos
Dvigubos pilietybės išplėtimas galimas tik referendumu pakeitus Konstituciją, penktadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

P

„

agal Lietuvos Konstituciją, referendumu nepakeitus Konstitucijos, Seimas negali įstatymu nustatyti, kad Lietuvos piliečiai, išvykę po nepriklausomybės
atkūrimo, gali būti kartu Lietuvos ir
kitos valstybės piliečiais”, – paskelbė KT vadovas Dainius Žalimas.
Seimas KT klausė, ar įstatymu
galima įtvirtinti teisę turėti dvigubą
pilietybę po nepriklausomybės atkūrimo Europos Sąjungos (ES) ir
NATO šalių pilietybę įgijusiems Lietuvos piliečiams.
Konstitucijoje rašoma, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu
Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.
Konstitucinis Teismas anksčiau yra
pasakęs, kad ši nuostata reiškia, jog
dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai
prieštarautų dvigubos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms,
kurie išvyko iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo.
„Tik pakeitus Konstitucijos 12
straipsnio nuostatą galima atsisakyti
ribojimo daugybinės pilietybės srityje”, – žurnalistams sprendimą komentavo KT pirmininkas D. Žalimas.
„Manau, kad niekam nebuvo
siurprizo, tikrai visi žinojo iš esmės tą atsakymą ir anksčiau, kad tik
referendumu pakeitus Konstituciją

galima įtvirtinti tokią nuostatą, kurios prašė pareiškėjas (Seimas)”, –
sakė KT vadovas.
KT išaiškinime taip pat nurodoma, kad Seimui nusprendus keisti Konstituciją ir išplėsti dvigubos pilietybės institutą, galima tai daryti
laikantis euroatlantinės integracijos
krypties – t.y. dvigubą pilietybę leisti į ES ir NATO šalis išvykusiems lietuviams.
„Tai yra politikų atsakomybė, atsižvelgiant į socialinius, demografinius pokyčius priimti vienus ar kitus sprendimus. Teismas yra teisinė,
o ne politinė institucija, jis atsižvelgė į teisinius argumentus, o ne kintančias socialines, ekonomines, demografines sąlygas”, – pabrėžė D. Žalimas.
Komentuodamas situaciją, kad
jau šiuo metu yra apie 25 tūkst. Lietuvos iš kitos valstybės pilietybę turinčių asmenų, KT pirmininkas pastebėjo, kad „25 tūkst. šiuo metu sudaro mažiau negu vieną procentą,
0,74 proc. visų Lietuvos piliečių”.
Premjeras Saulius Skvernelis
šią savaitę sakė, kad jei KT neatvers
kelio dvigubai pilietybei, politikai turės skelbti referendumą dėl Konstitucijos pataisų.
BNS
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Lietuviškas šėlsmas Los Angeles

Redaktorius Amandas Ragauskas

Atkelta iš 1 psl.

Šis įspūdingas susibūrimas kaskart suspindi vis naujomis tautiškumo
spalvomis ir kultūros žaismu, o Šv. Kazimiero katalikų bažnyčios lietuvių parapijos kiemas ir jo prieigos užsipildo
lietuviška gyvastimi.
Šventės dalyviai, svečiai, organizatoriai, prekybininkai atvyksta pakiliai nusiteikę, energingi, besišypsantys ir ne tik iš Kalifornijos, bet ir
kitų Amerikos vietovių, iš Lietuvos.
Savo buvimu ir kitus, ir save apdovanojame malonia aplinka, džiugia savijauta, pagausiname savo patirtį, dvasinius turtus, savo ir tautos kultūros,
kalbos, muzikos, istorijos, meno lobyną, sustipriname tarpusavio saitus,
bičiulystę, meilę ir vienybę garsinant
Lietuvos vardą pasaulyje, tobuliname
save, ugdome savo atžalas amžinųjų
vertybių šviesoje.
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Los Angeles Darius Gaidys
nuoširdžiai sveikino visus su švente ir
priminė jos istoriją: „Lietuvių dienos
gimė 1986 metais, kuomet Lietuva dar
buvo okupuota, o viltys atkurti Nepriklausomybę tada atrodė sunkiai
pasiekiamos. Tuomet plazdanti Trispalvė ir Vytis neleido pasauliui pamiršti, kad Lietuva vis dar gyva.
Lietuvių dienos išaugo į didžiausią Amerikos lietuvių šventę, gerai
organizuotą, gražų renginį, jungiantį
lietuvius visoje Amerikoje – nuo rytų
pakrantės iki čia. Man tai yra simbolis – kad lietuviai stiprūs, vieningi, organizuoti, iniciatyvūs, kad jie myli
Lietuvą, nepamiršta savo kalbos, papročių, tradicijų, kultūros. Lietuvybė
plečiasi, auga, didėja, o ši graži šventė telkia bendruomenę”.
Pirmasis Los Angeles lietuvių susibūrimas buvo pradėtas ir daug metų
rengtas labai veiklaus ir sumanaus tuomečio Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
klebono prelato Jono Kučingio iniciatyva. Jo pritarimu vietinė JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, to meto JAV LB Los Angeles apylinkės valdybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas, kiti veiklūs apylinkės nariai
nutarė šį renginį praplėsti, pakviesti
aplink gyvenančių amerikiečių visuomenę ir toliau gyvenančius lietuvius ir pradėjo Lietuvių dienas. Pagarba, dėkingumas šios šventės pradininkams.
„Lietuvių dienos-2017” organizacinio komiteto pirmininkas Jurgis
Joga, pavaduotojas – JAV LB Los Angeles apylinkės pirmininkas Raimundas Šilkaitis, iždininkas Algis Mikuckis, programos koordinatorius Ričardas Černiauskas, prekybos koordinatorės: Rita Žukienė, Monika Kiznis, interneto svetainės kūrėja Rasa Hendrickson ir kiti komiteto nariai dėjo
daug pastangų, energijos ir laiko, kad
įvyktų įspūdinga šventė. Iš savo šeimų
narių ir draugų jie sulaukė nuoširdaus
pritarimo, kantrybės, bendrystės, pagalbos.
Šventės rengėjai organizavo scenos, šokių ir žiūrovų aikšteles, įgarsinimo ir apšvietimo įrangą, meno parodas. Veikė baras ir platus maisto prekybos tinklas, kur už „Litų keitykloje”
išsikeistus „litus” dalyviai galėjo pasivaišinti alumi ir įvairiais lietuviškos

Garbingi svečiai stebi programą.

Kęsto (Casey) Kazlausko nuotraukos

virtuvės patiekalais. Mugės prekeiviai siūlė svečiams įvairias, lietuviška
simbolika puoštas prekes, siuvenyrus,
papuošalus… Buvo pasirūpinta šiltu
šventės dalyvių ir svečių sutikimu.
Prie pagalbinių darbų prisidėjo didelis
būrys savanorių.
Fotomenininkas Kęstutis Kazlauskas, filmuotojas Edvardas Gailiūnas,
Lietuviškojo radijo klubo Los Angeles
„Lithuanian Melodies” nariai, LR generalinio konsulato Los Angeles laikraščio leidėjai, LRT laidų „Labas rytas”
ir „Pasaulio lietuvių žinios” rengėjai, Čikagoje leidžiamo lietuviško „Draugo”
laikraščio „Vakario” puslapio redaktorius Amandas Ragauskas bei kiti dalyvavę kolegos šventę kūrybingai įamžino, parengė reportažus, straipsnius,
padėjo perteikti informaciją Lietuvos ir

kitų šalių žiniasklaidai, internetinei
TV Los Angeles ir Clevelando www.iamlietuva.com (lietuvių ir anglų kalbomis).
Visiems kūrėjams ačiū ir valio!
Malonu, kad į organizatorių kvietimą kartu atšvęsti savaitgalį atsiliepė
apie 4000 žmonių. Susirinko netgi gausesnis būrys, negu į Baltimorėje neseniai vykusią Lietuvių tautinių šokių
šventę.
Puikus šventinis pramogavimas
vyko dvi dienas. Buvo daug džiaugsmingo judėjimo, šventinio šurmulio,
skambios lietuviškos šnekos, muzikos,
dainų, šokių, gražaus bendravimo, juoko, susitikimų, naujų pažinčių.
Renginio vadovai sveikino atvykstančius ir įteikė specialiai šiam
festivaliui išleistą leidinį su šventės
kultūrine programa, kurioje dalyvavo

žinomi atlikėjai. Linksmino Lietuvos
muzikos žvaigždės: Merūnas Vitulskis, Jurga Šeduikytė, grupė ŽAS, Jurgis Didžiulis (pristatęs interaktyvų
globalios lietuviškos tapatybės projektą „ToBeLT”), šokių grupė „Sambūris” iš Bostono, prisijungė vietiniai
meno vienetai: vyrų oktetas „Tolimi
aidai”, Los Angeles LB šokių grupė
„Spindulys” (vad. Danguolė Varnienė), Šv. Kazimiero šeštadieninė lituanistinė mokykla (direktorė Marytė
Newsom), dainininkas ir muzikantas Rolandas Bučinskas su amerikiečių grupe.
Prieš muzikinės programos pradžią
vyko „Lietuvių dienos-2017” atidarymo
ceremonija, kurioje dalyvavo daug garbių, Lietuvai nusipelniusių žmonių,
pasaulio garsenybių. Visus maloniai nuteikė Hollywoodo žvaigždės, visada žavios ir jaunatviškai energingos, širdies šiluma spinduliuojančios Rūtos
Lee šypsena ir nuoširdus pasveikinimas. Ji, nors gimusi ne Lietuvoje, labai
myli Lietuvą, nuolat puoselėja lietuvybę ir lietuvišką kultūrą, pataria, padeda jauniems lietuviams menininkams,
dažnai lankosi Lietuvoje bei Amerikos
LB organizuojamuose renginiuose. Palaimingos būties gerb. Rūtai!
Sekmadienį, pasimeldę, užburti
gražių giesmių, išklausę aktualų, įdomų parapijos klebono kun. Tomo Karanausko pamokslą Šv. Kazimiero bažnyčioje, pamaloninę save rimties akimirkomis, prisiminę ir pagerbę Amžinybėn išėjusius artimus ir brangius
žmones, nepamirštamus Lietuvių die-

Dainininkė Jurga Šeduikytė.

Į dalyvius kreipiasi aktorė Rūta Lee.

LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys
sveikina šventės dalyvius.

Dainuoja Los Angeles lietuvių choras ,,Los Angelai”. Vadovas ir dirigentas – Kęstutis Daugirdas.
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nų aktyvistus, žmones, dalijusius savo
šilumą kitiems, Lietuvos patriotus,
tautinės kultūros puoselėtojus, geradarius – prelatą Joną Kučingį, Marytę Šepikaitę, Juozą Grinkevičių ir kt.,
išskubėjome į parapijos kiemą ir vėl
įsijungėme į šventines linksmybes.
Meninė programa vyko sklandžiai, be pertraukų, vieni atlikėjai
scenoje keitė kitus, džiugino savo talentais, pasiekimais, šypsenomis, pašmaikštavimu, puikiai parengta programa, smagia nuotaika, įdomiais pokalbiais. Skandalingoji ŽAS grupė,
padovanojusi didelį muzikos, šokių,
energijos šėlsmo pliūpsnį, ir po koncerto juokaudama dar pristatė „Linų
trio”.
Štai mano ir Edvardo Gailiūno užfiksuotas pokalbis su ŽAS’ais:
R.S.: Kaip jaučiatės? Ar jūs tikri lietuviai?
Linas Karalius: Mes tikri lietuviai,
be abejo, 300 metų šaknys Telšiuose, žemaitis. Žmogus yra kaip medis, bet skiriasi nuo medžio tuo, kad gali pasitraukti nuo savo šaknų ir pasisemti patirties ir stiprybės iš išorės, bet tiktai
sugrįžęs į savo žemę jis įgauna dvigubą stiprybę. Didžiuojamės galėdami
būti čia. Mes kartais Lietuvoje kalbame, kad nykstame, nes visi išvažiuoja..., bet iš tiesų Lietuva plečiasi, o ne
nyksta. Mes atvykome į vieną iš gražesnių vietų, kur Lietuva ima valdžią. Palinkėčiau visiems išvykusiems lietuviams: kai uždirbsite visus
pinigus, grįžkite į Lietuvą, nes ten tikrai daug geriau..!
Linas Zareckas-Choras papildė: ...ten
ir jūsų pinigai pravers! ...Aš iš Vilniaus, norėčiau palyginti lietuvių bendruomenes skirtingose šalyse. Teko
koncertuoti Airijoje, Anglijoje, toje
pačioje Amerikoje, Ispanijoje. Čia – Los
Angeles – patys geriausi lietuviai, – ir
stilingi, ir atsipalaidavę, ir...”
R.S: Ko palinkėtumėte pasaulio lietuviams?
LZ-Choras: Plėsti Lietuvą, būti lietuviais, išlikti tokiais, kaip matom
čia – linksmais, pozityviais, gerai
nusiteikusiais.
Dėkoju ir kreipiuosi į Gidoną Šapiro: Koks įspūdis Jums?
GŠ: Šventė puiki, labai geras renginys, mes galvojome – bus 50 žmonių,
tylu, ramu, o čia, pasirodo, visas jomarkas, didžiulė šventė, daug žmonių,
gera nuotaika, labai gerai.
R.S.: Ačiū Jums, kad išjudinote visus,
linkime sėkmės, gerų įspūdžių, dėkojame
už pokalbį.
ŽAS grupės trečiasis „Linas” – tai
Gidonas Šapiro-Bilas. Grupės koncertas Los Angeles buvo toks viesulingas, kad stebėtina, kaip scena, šokių
aikštelė ir stogas atlaikė...
Lietuvos širdžių balso savininkas Merūnas Vitulskis su žmona Erika į Los Angeles atvyko pirmą kartą.
Jie čia surengė du koncertus, sukūrė
nuostabią, džiaugsmingą ir malonią atmosferą, puikia meninė programa žavėjo įvairių kartų atstovus, jie sulaukė audringų plojimų, beveik kiekvieną kūrinį buvo prašoma pakartoti, o
dainą „O, gražuole!” – net po kelis kartus!
Šėlstančiai šventės dalyviams
buvo gera! Los Angeles lietuviai moka
linksmintis!!!

Rima Stanelytė – aktyvi Los Angeles Lietuvių Bendruomenės narė,
tinklalapio www.iamlietuva.com meno
ir kultūros direktorė.
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Sėkmingas Aurimo Bakchio sezonas „Formula Drift” lygoje
Spalio 13–14 dienomis Irwindale,
California, vyko paskutinis „Formula Drift” lygos varžybų etapas.
eigu pirmos ir antros vietos
laimėtojai 99,9 nuoš. buvo aiškūs, tai dėl trečiosios vietos
vyko įtempta kova tarp lietuvio Aurimo Bakchio, latvio Kristaps Bluss
ir amerikiečio Voughn Gittin, Jr.
Sėkmė lydėjo Aurimą, kuris, užėmęs šiame etape šeštą vietą, bendra taškų suma (418 taškų) aplenkė
ir latvį (399 taškai), ir amerikietį
(399 taškai). Pirmą vietą su 651 tašku užėmė airis James Dean, o antrą vietą su 538 taškais – norvegas
Fredric Aasbo. Airijos vairuotojas
visą sezoną demonstravo pastoviai
aukštą vairavimo lygį, beveik nedarė klaidų, nė viename etape jo nenuvylė automobilis ir jis vertai tapo
šio sezono „Formula Drift” čempionu.
Džiugu, kad ant nugalėtojų pakylos šiais metais pamatėme ir lietuvį Aurimą Bakchį. Išsamų pokalbį su 2017 metų sezono bronziniu lietuviu šonaslydininku – apie dalyvavimą tarptautinėse varžybose, apie
ateities planus skaitykite kitame
„Vakario” puslapyje.

J

Amandas Ragauskas

Iš k.: Aurimas Bakchis, žmona Amy, sesuo Agnė, brolis Andrius, tėtis (Europos motorlaivių lenktynių čempionas ir rekordininkas) Arvydas Bakchis, tėčio žmona Rita, mamos vyras (komandos rėmėjas) Rolandas Vaitkevičius. Mama Laima su sergančia anūke Audryna ir brolis Adas varžybas stebėjo per internetą.

Aurimo sirgaliai Edan, Kotrina Kajokaitė (nuo šių metų sezono pradžios rimtai „susirgusi” šonaslydžiu), Amandas Ragauskas ir Aurimas Bakchis.

Pabučiuoti
šimtametei
ranką

1916

Leokadija Vilimienė.
,,Menas”. Šiauliai, 1939.01.08

Šv. Kazimiero parapijos klebonas Tomas Karanauskas ir Mišių patarnautojai su jubilijate Leokadija Vilimiene.
Edvardo Gailiūno nuotr.

metų spalio mėnesio 16 dieną Panevėžyje gimė Leokadija Vilimienė. Ji
pragyveno nelengvą Antrojo pasaulinio karo emigrantės gyvenimą: karo pabaigoje pasitraukusi iš Lietuvos, per Vokietiją ir Angliją pasiekusi
Jungtines Amerikos Valstijas, čia apsistojo nuolatiniam
gyvenimui.
Praėjusį sekmadienį jaukiame Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos lietuvių būrelyje L. Vilimienė atšventė savo ypatingą šventę – šimtas pirmąjį gimtadienį.
Kaip visada, puikiai nusiteikusią, švytinčią gerumu
bei Dievo ir artimo meile, po šv. Mišių, ją palaimino pa-

rapijos klebonas Tomas Karanauskas. Jis visų parapijiečių vardu pasveikino ilgaamžę ir įteikė rožių puokštę. Bažnytinis choras sugiedojo ,,Ilgiausių metų…”
Vėliau, susirinkę apatinėje parapijos salėje, visi
vaišinosi parapijos šeimininkės Laimos Leco suruoštomis vaišėmis. Ir vėl buvo sakomi sveikinimai, ir vėl skambėjo ,,Ilgiausių metų…”
Miela sekmadieniais bažnyčioje matyti šią nuostabiai
šviesią, giliai tikinčią ir Dievu pasitikinčią moterį. Apima didelis džiaugsmas, kad gali matyti, apkabinti ir pabučiuoti ranką šiai šimtametei šviesuolei.

Amandas Ragauskas
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Los Angeles moksleivių įžodininkų pasisakymai – 2

Los Angeles kun. St. Ylos ateitininkų kuopos nariai su vadovais ir ateitininkais sendraugiais savo metinės šventės metu gegužės 21 d. Viduryje stovi Šiaurės Amerikos ateitininkų
tarybos pirm. Tomas Girnius ir Ateitininkų Federacijos pirm. Vaidotas Vaičaitis.
Vitos Vilkienės nuotr.

Praėjusį pavasarį aštuoni Los Angeles gimnazistai davė Moksleivio ateitininko
įžodį. Ruošdamasis šiam žingsniui kiekvienas rašė trumpą straipsniuką pasirinkta tema. Praėjusią savaitę spausdinome pirmuosius rašinėlius, šiandien
siūlome kitus. Šįkart jaunimas pasakoja, ką skaitė lietuviškoje spaudoje.

Prisimenant prieš metus vykusias
Šiluvos koplyčios jubiliejaus šv. Mišias
ALEKSA JARAŠŪNAITĖ

S

Aš pasirinkau straipsnį iš ,,Ateities” žurnalo, kuris buvo spausdintas 2016 metų
septintajame numeryje ir pavadintas „Šiluvos koplyčiai Vašingtone – 50”.
traipsnis prasideda pasakojimu,
kaip Amerikos ir Kanados lietuviai 1960-jų metų pradžioje nusprendė Amerikoje pagerbti Šiluvos
Mariją. Lietuviai didžiuojasi Mergelės
Marijos pasirodymu Šiluvoje 1608 metais, anksčiau negu kitur Europoje,
anksčiau nei Lourdes ar Fatima. Tai labai sustiprino tikėjimą į Mariją visoje
Lietuvoje. Vadovaujant Kauno vyskupui augziliarui Vincentui Brizgiui, sovietams okupavus Lietuvą pasitraukusiam į Ameriką, lietuviai surinko
325,000 dol. Šiluvos Marijos koplyčios
įrengimui Švenčiausiosios Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Bazilikoje Washingtone. Koplyčia buvo pastatyta 1966 metais. 1991 metais atšvęstas 25 metų sidabrinis jubiliejus,
kuris įvyko jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.
2016 m. spalį buvo švenčiamas koplyčios 50-ies metų jubiliejus. ,,Ateities”
straipsnyje prelatas Edmundas Putrimas ir choro narė Andrea Benotaitė iš
Toronto pasakojo apie koplyčią, šventas Mišias ir jų įspūdžius. Koplyčios sienos yra išgražintos lietuviškais simboliais su svarbiausiais istoriniais Lietuvos įvykiais; pavyzdžiui, čia galima
rasti rūpintojėlio, lietuviškų kryžių,
motinos, mokančios vaiką skaityti lietuviškai, Sibiro tremtinių, Trakų miesto ir kitokių simbolių… Galima matyti ir Vilniaus Aušros Vartus. Lietuva iš
tiesų yra Marijos žemė. Virš koplyčios durų kabo Vytis; jis reiškia didelį

lietuvių troškimą būti laisvais. Šiluvos
Marijos statulą kūrė dailininkas Vytautas Kašuba, o sienų mozaikas – Vytautas Kazimieras Jonynas.
Šiluvos Marijos koplyčios 50-ies
metų jubiliejui buvo ruoštasi dvejus
metus. Svarbiausias jubiliejaus renginys buvo šv. Mišios, kurios vyko 2016
m. spalio 9 d. Mišias aukojo JAV arkivyskupas Joseph E. Kurtz; kartu su juo
Mišias koncelebravo JAV arkivyskupas
Christophe Pierre ir Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Įdomu buvo
sužinoti, kad arkivyskupas Kurtz turi
lietuviškų šaknų – jo seneliai yra kilę
iš Vilniaus. Mišiose dalyvavo du tūkstančiai žmonių iš visos Šiaurės Amerikos. Suvažiavo žmonių iš Čikagos,
Clevelando, Toronto, Philadelphijos,
Detroito ir Pennsylvanijos valstijų.
Buvo ir daug choristų: giedojo 170 žmonių jungtinis choras, sudarytas iš „Dainavos”, „Exultate”, „Volungės” ir „Laisvės” chorų. Andrea Benotaitė paminėjo, kad jaudinanti šventės akimirka
buvo, kai choras atliko Jono Dambrausko giesmę „Malda už Tėvynę”. Ji sakė:
„Tai vieningas visos tautos maldavimas, prašymas Viešpaties, kad Lietuva
niekada nubūtų užmiršta, palikta, nuskriausta ar vėl užgrobta”. Ši Bazilika
yra viena iš dešimties didžiausių šventovių pasaulyje. Prelatas Putrimas „išreiškė viltį ir norą, kad įėję į šventovę,
visi taptume piligrimais, ieškančiais
Kristaus”.
Aš Washingtone buvau 2016 liepos mėn., po XV Lietuvių tautinių šokių šventės. Mes aplankėme daug istorinių vietų, bet Bazilikoje nebuvome.
Jei būčiau žinojusi apie Šiluvos koplyčią, būčiau norėjusi pabūti „piligrimu, ieškant Kristaus” šiame mažame
Lietuvos lopinėlyje mūsų šalies sosti-

Ką sužinojau apie Ateitininkų namus
skaitydama ,,Draugą”
SAULĖ BAIPŠYTĖ
Ruošdamasi rašyti savo rašinį, buvau
pas savo senelius Santa Monicoje. Mes
perskaitėme kandidatų pasiruošimo
gaires ir peržiūrėjome siūlomas temas. Mano tėvukas pasiūlė peržiūrėti
,,Draugo” laikraštį ir ten paieškoti įdomesnį straipsnį. Suradom vieną – apie
Ateitininkų namus Čikagoje. Man buvo
įdomu, kaip veikia Ateitininkai kitoje
vietovėje.

Š

tai ką sužinojau perskaičiusi
straipsnį. Balandžio 8 d. ateitininkai buvo susirinkę metiniam
susirinkimui Lemonte, Illinois valstijoje. Buvo paskelbta Ateitininkų
namų nuotrauka ir straipsnis. Man tai
priminė mūsų Ateitininkų vasaros
stovyklos vietovę Santa Barbaroje
(Casa de Maria). Gražus, „su charakteriu”, pastatas. Straipsnis aprašė susirinkimo tvarką. Valdyba patvirtino
darbotvarkę, buvo perskaitytas praėjusių metų protokolas, komiteto pranešimai ir informacija apie perrinktą valdybą. Visa tai sudarė gerą vaizdą, kaip veikia tie namai, kaip tvarkomi finansai ir kokie jų ateities planai.
Iždininkė aiškino, kad remiant
Lietuvių Fondui ir Ateitininkų šalpos
fondui, jie įsigijo naują nešiojamąjį
kompiuterį su programa, kuri leidžia
lengviau atlikti iždo tvarkymo darbus.
Vyko ir diskusija apie ateitininkų apklausos rezultatus. Į klausimus apie
„Ateitininkų namų svarbą Ateitininkams Čikagoje ir už jos ribų” atsakė 40
asmenų. Ateitininkai sakė, kad namai
padėjo išlaikyti lietuvišką kultūrą
Amerikoje, padėjo krikščioniškame
gyvenime ir tarnauja ramybės kam-

peliu, kur žmonės gali pasimelsti, susirinkti ir išlaikyti ateitininkų šeimą.
Pirmininkė Dainė Quinn peržvelgė 2016 metų atliktus darbus ir 2017
metų planus. Ji išvardijo, kas renkasi Ateitininkų namuose: patys ateitininkai, tautinių šokių grupės, psichologijos pagalbos draugijos nariai,
vyksta rekolekcijos ir kitokių grupių
religiniai renginiai.
Nariai taip pat turėjo aptarti nemalonius dalykus. Netikėta problema – varvantys vamzdžiai, kabančios
medžių šakos, nežinia, ką daryti su fortepijonu, kuris netaisomas ir užima
vietą salone. Taip pat vyko diskusija
apie ateities planus. Jie norėtų įsigyti kilnojamąją rampą, kad žmonėms
būtų lengviau pasiekti biblioteką.
Nariai diskutavo, kaip į talką pritraukti daugiau savanorių. Atrodo,
kad jiems gerai sekasi knygų diskusijų būreliuose. Jau porą metų jie renkasi
rytais ir vakarais. Susirinkimui baigiantis buvo svarstyta, kurią ateitininkų sukauptą archyvinę medžiagą
laikyti Ateitininkų namuose, o kurią
perkelti į didesnius archyvus. Galų
gale nariai atsisveikino iki birželio 4
dienos, kada turėjo vykti Ateitininkų
gegužinė.
Man atrodo, kad Čikagos ateitininkų namų nariai yra labai gerai organizuoti. Buvo įdomu sužinoti apie
jų veiklą. Man kilo klausimas, ar Lemonto ateitininkai gyvena arti tų patalpų? Iš straipsnio supratau, kad ateitininkams Lemonte yra daugiau
progų susieiti ir dalyvauti skirtinguose subuvimuose. Mūsų, Los Angeles moksleiviai, turi galimybę susirinkti vykstant pamokoms lituanistinėje mokykloje. Patarčiau, kad mes
Los Angeles ieškotume daugiau progų
rengti renginius, kuriuose galėtume
įtvirtinti ateitininkų principus.

Bendraukime
Kviečiame aktyviai bendrauti „Facebook” paskyroje
www.facebook.com/Šiaurės Amerikos ateitininkai
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Šventėje ,,Po klevais”
Šį sekmadienį, spalio 22 dieną, 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje į Lietuvių rašytojų
draugijos literatūrinę popietę ,,Pavasaris rudenį” vėl susirinks poezijos mylėtojai. Tik šįkart ilgametė jo rengėja ir Draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė klausysis eilių iš Dangaus. Smagu,
kad darbai tęsiami ne tik Čikagoje –– jos pasėta sėkla sudygo ir sulapojo Lietuvoje. Apie renginį, kuris –– nė neabejojame –– taps gražia tradicija, –– šis pasakojimas.

Po šimtamečiais klevais susirinkę poezijos mylėtojai pradeda naują tradiciją.

DR. VILIMANTAS ZABLOCKIS
Praėjusią vasarą, liepos 21 d., Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos Šakėnų kaime, Arvydo Vanago sodyboje įvyko
metus laukta šventė. Kuo ši sodyba
yra ypatinga?
ioje sodyboje 1916 metų kovo 22
dieną gimė Stasė Vanagaitė, vėliau po santuokos – Petersonienė.
Ji buvo rašytoja, poetė, mokytoja, redaktorė, Pedagoginio lituanistiko instituto (Čikaga) ilgametė direktorė, gavusi žymių apdovanojimų, tarp kurių
buvo ,,Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius”
(1997 m.) ir Vytauto Didžiojo ordinas už
nuopelnus Lietuvai (2004 m.). Nuo
1998 metų iki pat mirties (2016.11.30) ji
vadovavo Lietuvių rašytojų draugijai
(LRD). Šiemet šiai organizacijai sukako 85 metai. Ji įkurta 1932 metais vasario 21 dieną. Pirmasis jos pirmininkas buvo Ignas Šeinius. Vėliau draugijai vadovavo Juozas Tumas Vaižgantas, Vincas Mykolaitis-Putinas,
Liudas Gira, Vincas Krėvė, tris kartus
su pertraukomis Bernardas Brazdžionis ir kt. Kai Antrojo pasaulinio
karo metais ji iširo, rašytojai bei kūrėjai, emigravę iš Lietuvos, susitelkė
Čikagoje, kur iki šių dienų puoselėja
dvasines vertybes. LRD – tai pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašy-
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tojų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija. 1932–1944 metais
veikusi Lietuvoje, 1946–1949 metais
Vokietijoje, nuo 1950 metų Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Dabar LRD vadovauja ir tęsia tradicijas Daiva Petersonaitė, Stasės Petersonienės dukra.
Pernai Pajūralio bibliotekoje buvo
iškilmingai pagerbtas gerbiamos Pirmininkės 100-sis jubiliejinis gimtadienis. Jai asmeniškai Šilalės rajono
meras Jonas Gudauskas parašė sveikinimą su padėka. Su kitomis knygomis apie Šilalės įžymybes ir autoriniai
darbai buvo paštu išsiųsti jubiliatei į
Čikagą. Bibliotekoje pasibaigus renginiui gavau pasiūlymą aplankyti Stasės Vanagaitės gimtąją sodybą, kurioje dabar gyvena vaikaitis, jos brolio sūnus Arvydas Vanagas su šeima. Ten
nuvykus, pirmiausiai nustebino pusračiu aplink sodybą augančių klevų didingumas. Mokslininkus sudomino
šie medžiai, buvo atlikti tyrimai ir
nustatyta, kad jiems jau per 300 metų.
Medžiai įrašyti į Lietuvos dendrologinį registrą, kaip saugomi. Ten pat
auga ir uosis, kurio aukštis 30 metrų ir
kuris du kartus buvo žaibo trenktas,
bet žaizdos jau užgijo. Tuomet besilankant prie klevų, pavėsinėje su šeimos nariais skanaujant arbatą, gimė
idėja organizuoti meno ir mokslo renginį Stasei Vanagaitei-Petersonienei
pagerbti.

Rengėjų nuotraukos
Neužilgo mus Lietuvoje pasiekė žinia, jog tais pačiais metais, 2016 m.
lapkričio 30 dieną palengva nustojo
plakti Stasės Vanagaitės-Petersonienės širdis. Visiškoje ramybėje ji paliko
mūsų šį nerimastingą pasaulį ...
Šiais metais į pirmąjį renginį ,,Po
klevais” atvyko svečiai iš Šilalės, Kėdainių, Mažeikių, Plungės, Klaipėdos
miestų bei rajonų. Šventės organizatoriai buvo Lietuvos menų ir mokslo
asociacija ,,Vydūno šviesa” ir LRD.
Rėmėjai – Šilalės rajono savivaldybė ir
rajono viešoji biblioteka. Šventę sveikinimo žodžiu atidarė Šilalės rajono
viešosios bibliotekos literatų klubo
,,Versmė” prezidentė Stefa Minutaitė. Apie Stasę Vanagaitę-Petersonienę
pasakojo ir skaitė jos kūrybą asmeniškai ją pažinojęs šių eilučių autorius.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė labai

jausmingai ir gražiai pasveikino šventės dalyvius savivaldybės, ir asmeniškai savo vardu. Ji pareiškė, kad yra
nustebinta šiuo renginiu, ypač vietove, kurioje vyksta šventė. Ji tiesiog
buvo priblokšta klevų didingumu ir
nuo jų sklindančia gamtos energija.
Pasinaudodama jai suteikta galimybe,
ji šventės organizatoriams įteikė rajono mero padėkas ir atminimo dovanas. Palinkėjo kitais metais vėl susitikti šioje sodyboje. Organizatoriai
taip pat neliko skolingi. ,,Vydūno šviesa” asociacijos vardu prezidentė Irena
Stražinskaitė-Glinskienė ir LRD vardu Vilimantas Zablockis įteikė rėmėjams ir sodybos šeimininkui padėkas. Sodybos šeimininkas Arvydas
Vanagas padėkojo šventės dalyviams
palinkėdamas pasisekimo kūryboje
ir asmeninėje veikloje. Giminaitis
Vaclovas Rimkus nustebino visus dalyvius įteikdamas Arvydui Vanagui
kelių metrų ilgio ritinyje susuktą, tarsi tošyje, giminės genealoginį medį.
Gražiai ir iškilmingai kalbėjo, savo kūrybą skaitė viešnia iš Kėdainių, Lietuvos menų mėgėjų asociacijos ,,Branduma” buvusi prezidentė, Lietuvos
menų ir mokslo asociacijos ,,Vydūno
šviesa” narė, Lietuvos kaimo rašytojų draugijos Kėdainių skyriaus vadovė Nijolė Kulnickienė. Nuotaikingai
dainavo viešnių trio iš Mažeikių. Kai
plungiškis Vygantas Pronckus po savo
kūrybos skaitymo užtraukė: ,,Augo
kieme klevelis”, abejingų neliko.
Labai smagus ir šiltas tarpusavio
bendravimas prie suneštinių vaišių
stalo, kieme po atviru dangumi, meditacijos vaikštant po didingų medžių
skliautais įsimins ilgam. Apsikabinę
samanotus švelnius kamienus žmonės
kalbėjosi širdimi su medžiais, meldėsi, prašė ilgaamžiškumo paslapčių...
Nesinorėjo skirstytis ir atsisveikinti,
nors dalyviai buvo atvykę iš toliau.
Šiemet liepos mėnuo buvo lietingas ir vėsus. Renginio dieną dangus
buvo apniukęs, kiekvieną akimirką
buvo tikimybė, jog tuoj lis. Tačiau
visą popietę nelijo, tik išvykstant į namus, susėdus į automobilius dangus
prakiuro...
Dr. Vilimantas Zablockis – Lietuvių rašytojų draugijos narys, įgaliotas
atstovas Lietuvai, Lietuvos menų ir
mokslo asociacijos ,,Vydūno šviesa”
tarybos pirmininkas.

Echoes of Fashion
94th Philanthropic Benefit Luncheon
Presented by the

Chicago Lithuanian Women’s Club
Sunday, Nov. 5, 2017
Social Hour 1:00 pm – Luncheon 1:30pm
FASHIONS – MUSIC – UNIQUE BOUTIQUE – RAFFLE
$45.00 – CASH BAR – To reserve contact:
Birute Zalatorius – 708-788-2781

Sodybos šeimininkas Arvydas Vanagas džiaugiasi Vaclovo Rimkaus įteiktu ritiniu, kuriame, tarsi tošyje, susuktas giminės genealoginis medis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Palangos Kurhauzas vėl bus prieinamas visiems
Palanga (Savivaldybės info) – Palangos miesto bendruomenė tapo tikraisiais viso Kurhauzo savininkais –
Kultūros paveldo departamento (KPD)
direktorė Diana Varnaitė ir Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė
Kilijonienė pasirašė medinės Kurhauzo dalies priėmimo-perdavimo
aktą, tad šis istorinis kurorto objektas
vėl atsidūrė miesto rankose.
Pasak Palangos miesto mero Šarūno Vaitkaus, iki šio Palangai labai
svarbaus momento buvo įdėta daug
įvairių institucijų – Vyriausybės, KPD,
Palangos miesto savivaldybės ir ypač
šių institucijų juristų – pastangų.
Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka,
konstatavo, kad Palangos Kurhauzo
medinė dalis, priklausiusi Jackų šeimai, turi būti perimta valstybės nuo-

savybėn. Po šios nutarties Palangos
miesto savivaldybė nedelsdama ėmėsi
veiksmų, kad išlikę ne tik Palangai, bet
ir visai Lietuvai svarbaus Kurhauzo
medinės dalies fragmentai būtų perduoti Palangos miesto savivaldybei ir
kuo greičiau restauruoti.
Pasirašius šį dokumentą, bus nedelsiant imamasi priemonių, kad medinė Kurhauzo dalis nestovėtų tokia,
kokia yra dabar, o būtų kuo greičiau
restauruota.
Palangos miesto savivaldybės atstovai pabrėžė, jog bus atsižvelgiama
į miesto bendruomenės poreikius. Kultūros srities atstovams Palangoje
trūksta erdvių, kur jie galėtų susiburti. Su šiuo pastatu sieksime patenkinti bendruomenės poreikius, juo
labiau kad Kurhauzas yra labai patogioje vietoje – miesto centre.

Pristatytas vienas vertingiausių ir seniausių vitražų
Kaunas (Savivaldybės info) – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje įvyko vitražo iš Kauno Švč.
Sakramento bažnyčios parodos „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija” atidarymas.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje pristatomas daugiau
kaip pusę amžiaus iš visuomenės akiračio išnykęs vienas vertingiausių ir seniausių vitražų Lietuvoje. XIX a. pab.
garsiųjų „Geyling” vitražo dirbtuvių
Vienoje sukurtas kūrinys „Nukryžiuotasis su angelais” iki šiol žinotas tik
iš kelių nespalvotų fotografijų. Aukšto
meninio lygio vitražas į Lietuvą atkeliavo iš Sankt Peterburgo dvasinės akademijos kartu su 4 evangelistų vitražais,
kuriuos 1934 m. įsigijo Kauno Švč. Sakramento (Dievo Kūno) bažnyčia.
Sovietmečiu, prieš bažnyčioje
įrengiant kino teatrą „Santaka”, vitražai buvo išmontuoti, supakuoti ir
nuo to laiko saugoti Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio muziejuje. Išsaugoti
Nukryžiuotojo ir 3 evangelistų vitražai

Vienoje sukurtas kūrinys „Nukryžiuotasis su
angelais”.
Sauliaus Danilevičiaus nuotr.
(šv. Jono, šv. Morkaus ir šv. Luko) sugrąžinti Kauno Švč. Sakramento bažnyčiai 2017 metais. Deja, iki šiol nežinoma, kur buvo paslėpti kiti du vitražai, ar dar išliko šv. Mato Evangelisto
vitražas ir S. Ušinsko sukurtas vitražas su monstrancija.

Suaktyvėjo „juodieji archeologai”
Vilnius (BNS) – Kultūros paveldo
apsauga besirūpinančios institucijos
sako, kad pastaraisiais metais suaktyvėjo nelegalūs kasinėjimai ieškant
archeologinių vertybių, ir ragina gyventojus pranešti apie pastebėtus pažeidėjus.
Kelių savivaldybių interneto svetainėse šią savaitę paskelbtas Kultūros
paveldo departamento (KPD) Kauno
skyriaus raginimas gyventojams, pastebėjus žmones su metalo ieškikliais
ar neįprastus kasinėjimus laukuose,
nedelsiant pranešti artimiausiai seniūnijai, policijai, KPD, savivaldybių
paveldosaugos specialistams ir bendruoju pagalbos telefonu 112. Taip pat
raginama įtariamus pažeidėjus nufotografuoti ir užsirašyti automobilių,
kuriais jie atvykę, numerius.
Departamento Kauno skyriaus
vyriausioji valstybinė inspektorė Asta
Naureckaitė sakė, kad vadinamieji
„juodieji archeologai” aktyviau veikia
pastaruosius kelerius metus.
„Sutelkiame dėmesį į tai, nes vis
pasitaiko tokių atvejų, kada naudojami metalo ieškikliai. Šitas procesas
vyksta, bumas yra kokie 3–4 metai”, –
teigė inspektorė.
Pasak paveldosaugininkų pranešimo, „juodieji archeologai” dažniau-

siai ieško senovinių metalo dirbinių,
tam naudoja metalo ieškiklius. Tokių
nelegalių paieškų bei kasinėjimų metu
negrįžtamai sunaikinamas kultūrinis
sluoksnis, nes neatliekama mokslinė
fiksacija, radiniai patenka į juodąją
rinką, pas kolekcininkus, o dažniausiai
yra išvežami iš Lietuvos.
Nelegalūs kasinėjimai dažniausiai vykdomi nuošaliose vietose, po
darbo valandų ir savaitgaliais”, – pažymi paveldosaugininkai.
Archeologiniai radiniai yra nacionalinis turtas. Savavališka jų paieška ir kasinėjimas yra draudžiama
veikla, bet geranoriškai radinius atiduodantys asmenys atsakomybės gali
išvengti.
„Pavyzdžiui, gal prieš kokį mėnesį vienas vyrukas atėjo ir pats prisipažino, kad naudodamas ieškiklį surado radinį. Paprasčiausiai vyrukas
nusipirko metalo ieškiklį ir sugalvojo
pavaikščioti Karmėlavos miškuose.
Bevaikščiodamas jis surado žalvarinę
segę (...). Geranoriškai prisipažinusiems protokolo nerašome, tik pabarame, paaiškiname, kad metalo ieškikliais archeologinų radinių ieškoti
negalima”, – pasakojo ji.
Minėtos segės vertė dar tiriama, ją
planuojama perduoti muziejui.

Šiaurės Korėja žada smogti JAV
Seulas (ELTA) – Pchenjanas pagrasino, kad smogs Jungtinėms Valstijoms „neįsivaizduojamą ir netikėtą”
smūgį, praneša Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Šis pareiškimas siejamas su Pietų
Korėjos ir JAV karinių jūrų pajėgų pratybomis, kurios vyksta vandenyse netoli Korėjos pusiasalio. Jose dalyvauja
JAV lėktuvnešis „Ronald Reagan”, eskadriniai minininkai „Stethem” ir
„Mustin”, taip pat dviejų šalių aviacija. JAV ir Pietų Korėjos kariškiai treniruojasi aptikti ir perimti balistines

raketas, kurios gali būti paleistos iš
Šiaurės Korėjos teritorijos.
Pasak KCNA, Jungtinės Valstijos
atgabeno prie KLDR krantų savo „svarbiausius taikinius” ir turi žinoti, kad
tai neliks be atsako.
Padėtis Korėjos pusiasalyje smarkiai susikomplikavo pastaraisiais mėnesiais. Šiaurės Korėja liepos mėnesį
du kartus išbandė tarpžemynines balistines raketas, o rugpjūčio 29 d. ir rugsėjo 15 d. paleido dvi vidutinio nuotolio raketas, kurios praskrido virš Japonijos.

Sieks įvesti Katalonijoje tiesioginį valdymą
Madridas/Vilnius (BNS, ELTA,
„Draugo” info) – Ispanija spalio 19
dieną pareiškė sieksianti įšaldyti Katalonijos autonomiją, kai šio regiono lyderis perspėjo galintis paskelbti nepriklausomybę.
Naujausi abiejų stovyklų pareiškimai žymi šalį krečiančios didžiausios
per kelis pastaruosius dešimtmečius
politinės krizės precedento neturintį
paaštrėjimą.
Madrido centrinė vyriausybė buvo
suteikusi separatistų lyderiui Carles
Puigdemont aiškiai atsakyti, ar jis paskelbė turtingo pusiau autonominio regiono atsiskyrimą po spalio 1-ąją įvykusio chaotiško referendumo.
Premjeras Mariano Rajoy buvo
perspėjęs, kad tuo atveju, jeigu C. Puigdemont neatsisakys nepriklausomybės
siekio, vyriausybė inicijuos dar niekada anksčiau nepanaudotą Ispanijos
konstitucijos 155-ąjį straipsnį, leidžiantį
susiklosčius ypatingoms aplinkybėms
įvesti autonomijos teises turinčių šalies
subjektų tiesioginį valdymą.
Baiminamasi, kad toks žingsnis,
įskaitant potencialų C. Puigdemont vyriausybės paleidimą ir katalonų policijos pajėgų perėmimą, gali įžiebti neramumus, nes netgi nepriklausomybės užmojams nepritariantys regiono gyventojai labai brangina savo autonomiją.
C. Puigdemont atrėžė, kad Katalonijos įstatymų leidėjai gali balsuoti
dėl vienašališko nepriklausomybės
paskelbimo, jeigu Madridas inicijuos
155-ąjį straipsnį.
Vyriausybė savo ruožtu smogė atgal ir pareiškė ketinanti inicijuoti 155-

ąjį straipsnį per kelias dienas galintį
trukti procesą, kad regione būtų atkurtas teisėtumas.
Madridas nurodė, kad spalio 21
dieną bus sušauktas nepaprastasis kabineto posėdis ir kad jame bus nutarta, kaip bus perimta regiono kontrolė.
Katalonijos krizė kelia didelį nerimą investuotojams ir didina rūpesčių
naštą Europos Sąjungai, jau prislėgtai
Didžiosios Britanijos apsisprendimo
trauktis iš Bendrijos.
Ispanijos vyriausybė pranešė šeštadienį ketinanti sušaukti neeilinį ministrų kabineto posėdį, kurio metu
pradės Katalonijos autonomijos suspendavimo procesą. Tai ji pareiškė iš
karto po to, kai regiono separatistų lyderis Carles Puigdemont pagrasino,
kad jei Madridas ir toliau tęs „represijas”, regionas gali vienašališkai paskelbti nepriklausomybę.
„Ateinantį šeštadienį neeilinio ministrų tarybos posėdžio metu bus patvirtintos priemonės, kuriomis bus siekiama apsaugoti bendrus ispanų, tarp
jų – ir katalonų, interesus bei atkurti
konstitucinę tvarką. Vėliau jos bus perduotos (svarstyti) Senatui”, – rašoma vyriausybės išplatintame pareiškime.
Katalonijos institucijoms paskelbus nepriklausomybę nuo Ispanijos,
niekas Europos Sąjungoje (ES) nepalaikytų jų, įspėjo Europos Parlamento
(EP) pirmininkas Antonio Tajani.
„Mes pasisakome už dialogą, tačiau niekas Europoje negalėtų pripažinti Katalonijos nepriklausomybės”,
– pridūrė EP pirmininkas.

Maskvą įsiutino Kanados sprendimas
New Yorkas (BNS) – Abejų Kanados parlamento rūmų priimtas įstatymas dėl „korumpuotų užsienio valstybių vyriausybių aukų”, dar vadinamą Sergejaus Magnitskio įstatymu,
gavo karalienės pritarimą ir įsigaliojo.
„Senato ir Bendruomenių Rūmų
priimtas įstatymas S-226 gavo karalienės sankciją”, – sakoma Senato pranešime.
Tikimasi, kad teisės aktas sudarys
sąlygas veiksmingiau kovoti su korupcija ir žmogaus teisių pažeidimais,
tačiau šis žingsnis sulaukė tūžmingo
Maskvos atsako.
Įstatymas numato individualias
sankcijas Rusijos, Venesuelos, Irano,
Mianmaro ir Vietnamo valstybės pareigūnams. Jiems bus uždrausta atvykti
į Kanadą ir įšaldytas šalyje esantis jų
turtas.
Šis įstatymas yra analogiškas 2012
metais tuomečio JAV prezidento Barack Obama pasirašytam vadinamajam Magnitskio aktui.
Teisininkas S. Magnitskis mirė

S. Magnitskis tapo kovos su korupcija simboliu.
Telegraph.co.uk nuotr.
Maskvos kalėjime 2009-aisiais, būdamas 37 metų. Jis buvo įkalintas netrukus po to, kai pranešė apie įtariamą 230
mln. dolerių sukčiavimo schemą, esą
vykdytą mokesčių ir teisėsaugos aukšto rango pareigūnų.
Šis žingsnis sulaukė tūžmingo
Maskvos atsako: Rusijos ambasada
Ottawoje pareiškė, kad Kanados priimtas teisės aktas „prieštarauja sveikam protui”.
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S p O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Galingas D. Sabonio startas
Kai Domantas Sabonis trečiajame kėlinyje šūviu iš vidutinio nuotolio sukrovė savo komandai 11 taškų pranašumą – iki tol didžiausią tą vakarą, Indianos ,,Pacers” sirgaliai atsistojo iš savo vietų. Jiems patiko, kokį
smarkiai atsinaujinusios komandos ir drauge D. Sabonio žaidimą išvydo NBA sezono pradžioje. „Pacers”
įveikė Brooklyno ,,Nets” 140:131.
-erių puolėjas naujos komandos sirgaliams
atsiskleidė gražiausiomis spalvomis. D. Sabonis drebino krepšį tvirtu dėjimu, šaudė
iš vidutinio nuotolio, protingai kirto į baudos aikštelę, kur ,,žvejojo” naujo geriausio draugo Lance Stephenson perdavimus po užtvaros, graibstė kamuolius
nuo varžovų galvų ir protingai skirstė juos komandos draugams. „Duokit tam vyrukui kamuolį!” – nuo
atsarginių suolo šaukė „Pacers” žvaigždė Miles
Turner, kai Domantas galingai pradėjo antrąjį ketvirtį.
Per nepilnas tris antrojo ketvirčio minutes D. Sabonis greitai surinko 6 taškus. Iki pertraukos jo sąskaitoje jų buvo 8. Tai „Pacers” padėjo persverti rezultatą 41:36. „Nets”, nepaisant gausybės klaidų, lipo
„Pacers” ant kulnų, tačiau būtent po D. Sabonio metimo Indianos klubas trečiojo kėlinio pabaigoje įgijo dviženklę persvarą (90:79). Įsidrąsinęs Domantas
per aukštai iškeltą varžovo ranką dar sykį, jau gerokai efektingiau, drebino krepšį ir kėlė aistruolius
iš savo kėdžių.
„Domantas Sabonis uždegė sirgalius!” – šūkavo
„Pacers” komentatoriai. Netrukus krisdamas ant parketo lietuvis sučiupo kamuolį puolime ir ataka baigėsi „Pacers” taškais. Po šio išpuolio Indianos klubas užgesino paskutinį Brooklyno ,,Nets” spurtą.
Kai D. Sabonis likus žaisti 5 min. 58 sek. sėdosi
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ant suolo, aistruoliai jį palydėjo plojimais. „Pacers”
sirgaliai socialiniuose tinkluose jau ieško, kur įsigyti
D. Sabonio marškinėlius.
Geresnio prisistatymo ir nesurežisuosi: 16 taškų, idealus pataikymas – 7 iš 7 taiklių dvitaškių (2/3
baud.), 7 atkovoti kamuoliai, iš kurių 4 puolime, rezultatyvus perdavimas, klaida ir 3 pražangos.
Po D. Sabonio galingo dėjimo į krepšį, „Twitter”
tinkle JAV žiniasklaidos gigantas „FOX” iškart pasiūlė lietuviui pravardę – „Domination Slamdunkis”,
o rungtynių komentatoriai emocingai pabrėžė, kad
po šio labai įspūdingo ,,Pacers” naujoko dėjimo turėjo iš miego pabusti visa Lietuva (kai vyko rungtynės, Lietuvoje buvo 2 val. nakties).
Vienas „Pacers” sirgalius „Twitter” tinkle net surengė apklausą, klausdamas, kokią pravardę D. Saboniui reikia išrinkti. Jis siūlo lietuvį vadinti „Bonus”, „D-Bo”, „Li'l Bo” arba tiesiog „Domas”.

Lietuvis klube liks ir kitą sezoną
D. Sabonis palieka puikų įspūdį Indianos ,,Pacers”. Todėl Indianapolio klubas paskelbė, kad pasinaudoja teise į garantuotą sutartį su 21-erių 211 cm
ūgio lietuviu ir 2018–2019 m. sezonui.
„Pacers” rankose kol kas lieka ir tolimesnė D. Sabonio ateitis. Sutartyje numatyta, kad Indianapolio
klubas turės lietuvį ir 2019–2020 m. sezone, jei mokės
3,529 mln. dolerių.
Į „Pacers” D. Sabonis persikėlė praėjusią vasarą, iškart po debiutinio savo čempionato NBA lygoje su Oklahoma City ,,Thunder” klubu.
Puolėjas iš Lietuvos šį sezoną uždirbs 2,55 mln.
JAV dolerių, o kitąmet – 2,659 mln. dolerių.
2016 m. NBA naujokų biržoje 11-uoju pašauktas
D. Sabonis, debiutuodamas lygoje Oklahomos ko-

NBA sezono pradžioje D. Sabonis komandos sirgaliams atsiskleidė gražiausiomis spalvomis.
mandos sudėtyje, 66 rungtynes pradėjo starto penkete, pelnydamas 5,9 taško ir sugriebdamas 3,6 kamuolio.
„Pacers” treneris Nate McMillan savo žaidimo
schemoje lietuvį kol kas regi atsarginio centro pozicijoje, bet žada jam pakankamai minučių aikštėje.
„Jis solidus žaidėjas. Man tikrai patinka, – sakė treneris. – Būdamas aikštėje jis įneša į žaidimą ramybės. Turėdamas kamuolį ar statydamas užtvaras Domantas priima gerus sprendimus. Jo krepšinio intelektas – labai aukštas. Manau, jis tiesiog daro kitus žaidėjus geresniais, nes supranta žaidimą.”

ČLKL atidaryme – Prezidento sveikinimas ir konsulo tritaškis

Pagarbos ir įvertinimo sulaukė ČLKL nusipelnę žmonės.
Atkelta iš 1 psl.
Spalio 14 d. gausaus krepšinio sirgalių bei svečių būryje iškilmingai atidarytas jubiliejinis, 15-asis
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) sezonas. Jo
atidarymą paminėjo krepšinio šventėje apsilankęs
itin garbingas asmuo – Lietuvos Respunlikos prezidentas Valdas Adamkus. Lygiai po 10 metų, pagerbė
didžiausios išeivijoje krepšinio lygos dalyvius.
„Didžiuojuosi, kad lietuviai išlaikė ryšį su Lietuva, jos tradicijomis. Krepšinis suartino čia jus visus. Džiaugiuosi ir sveikinu Čikagos lietuvių krepšinio lygos dalyvius – sėkmės jums krepšinio aikštelėje ir asmeniniame gyvenime”, – krepšinio šventės dalyviams linkėjo V. Adamkus.
Kartu su V. Adamkumi ČLKL sezono atidarymo

iškilmėse apsilankęs naujasis LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius trečiuoju taikliu bandymu mesdamas tritaškį oficialiai atidarė 15ąjį ČLKL sezoną ir sulaukė audringų sirgalių plojimų. Jų nepagailėta ir ištikimiems ČLKL rėmėjams
bei aktyviausiai prie lygos puoselėjimo prisidėjusiems žmonėms, kuriems ČLKL vadovai įteikė asmenines dovanėles.
Po oficialios ceremonijos į aikštelę išbėgo krepšininkai. Tądien buvo sužaistos ketverios ČLKL
rungtynės, kuriose pergales šventė „Stumbro”,
„Lietkabelio”, „Juodkrantės” ir „Lituanicos” komandos. Be jų, šiemet ČLKL čempionate rungtyniauja „Radviliškio”, „MB Global-Švyturio”, „Lietuvos” ir „Vyneros” komandos. Jos 2017/2018 m. sezone tarpusavyje susitiks po du kartus. Vėliau, ket-

ČLKL vadovas A. Matulevičius (d.) džiaugėsi LR prezidento V. Adamkaus apsilankymu ir įteikė jam dovaną.
virtfinalyje, komandos žais po kartą, o pusfinalyje
vėl susitiks du kartus. Naujieji lygos čempionai paaiškės sužaidus vienerias finalines rungtynes.
Be pagrindinių ČLKL varžybų krepšinio aikštelėje varžosi ir 6 senjorų komandos – „Panevėžys”,
„Alytus”, „Vytis”, „Ąžuolas”, „Kaunas” ir lygos
naujokė – „Vendas”. Šiose komandose rungtyniauja ne jaunesni nei 1979 metais gimę žaidėjai.

Žmogus, kurį domina begalė dalykų
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rėčiau sakyti, kad tai atlikėjas, kuriantis
šiuolaikinę muziką, bet tai gal labiau siejasi
su tam tikru stiliumi, o šiais laikais labai populiaru maišyti stilius. Mūsų su Monique
duetas kuria šiuolaikinę, elektronika paremtą muziką, tačiau mėgstu toje muzikoje įterpti garsų, kurie buvo būdingi, tarkim
aštuntajame, dešimtmetyje.

Lapkričio 4 d. Lietuvių Fondas (LF)
kviečia į jubiliejinį pokylį ,,Ant laisvės
sparnų”. Muzikinę programą atliks dainininkė Evelina Anusauskaitė-Young,
šiuo metu gyvenanti Californijoje (pokalbį su ja „Draugas” spausdino spalio
14 d.), o jai talkins aktyviai muzikiniame pasaulyje dirbantis muzikantas ir
prodiuseris, dainų kūrėjas Marius Leskauskas iš Lietuvos. Prieš renginį pakalbinome Marių Leskauską.

– Ar turite kokių ypatingų ritualų prieš užlipant ant scenos?
– Ne. Turiu vienintelį prietarą, kuriuo
vadovaujuosi – dieną prieš koncertą ar
koncerto dieną nesikerpu nagų. Kažkada
kažkas pasakė, kad negalima to daryt, tai
dabar bijau (juokiasi).

– Atrodo, turime ir gerų kompozitorių, ir
gerų atlikėjų, tačiau lietuvių kūrėjai sunkiai įsitvirtina pasauliniame muzikos vandenyne. Kodėl?
– Ne pirmą kartą atvykstate į JAV. Ne pirAr
tikite Lietuvos muzikos ateitimi? Kokia ji bus?
mą kartą Jūsų klausysis ir čikagiečiai. Kaip pa– Labai geras klausimas. Dabar kaip
sikeitė prieš 10 metų Čikagoje koncertavęs Maniekad
tikiu Lietuvos atlikėjų galimybėmis
rius Leskauskas?
garsinti
Lietuvos vardą užsienyje. Atlikėjai,
– Uff... prieš 10 metų aš buvau atvykęs
RIMTAI
žiūri į muziką jau turi teikurie
su Jurga Šeduikyte. Tiesą sakant, tai buvo
singą vakarietišką suvokimą, kas yra kopirma, jei taip galima sakyti, A klasės atkybė ir jiems tai pradeda rūpėti. Deja, tokių
likėja, su kuria koncertavau. Nuo to laiko
atlikėjų
kol kas – labai nedaug. Vienas tokių,
teko groti su daugeliu žinomiausių Lietuteikiančių
bene didžiausią viltį, yra Donavos atlikėjų ir grupių, sukurti nemažai mutas
Montvydas
(Donny Montell). Kartu grozikos...
jame jau nemažai metų, bet tai niekaip
neįtakoja mano nuomonės apie šį atlikėją.
– Klaipėda ir Vilnius – kokias muzikines perTiesiog
matau jo požiūrį į tai, ką jis daro iš
spektyvas tau atvėrė šie miestai? Kokiomis kulesu šiek tiek arčiau jo nei kiti. Taip, mes dar
tūrinėmis savybėmis jie išsiskiria iš kitų Lietuturime didžiulę antrarūšės muzikos rinką,
vos ar net Europos miestų?
kurią,
norint pavadinti muzika, reikėtų
– Esu kilęs iš Klaipėdos, bet savo, kaip
žodį
muzika
dėti į kabutes. Tačiau pažanga
pop muzikos atlikėjo-instrumentalisto karyra.
Tiesa,
muzikinėje
srityje mes dar esajerą pradėjau Vilniuje. Šių miestų muzikinė
me
labai
neišprusę.
Mes
žinome, kad reikia
scena gerokai skiriasi, kaip ir gyvenimas
pirkti
geras
plytas
namo
statybai, kad yra
juose. Klaipėda – rami, banguojanti. Gatskanaus
egzotiško
maisto,
bet visiškai neMarius
Leskauskas.
Asmeninio
M.
Leskausko
archyvo
nuotr.
vėse vakarais sunkiai rasi šurmuliuojansuvokiame, kad muzika taip pat turi būti kočias minias žmonių. Tai labiau džiazo mukybiška ir to nereikalaujame iš atlikėjais ap– Dirbate su daugybe dainininkų. Kaip Jūs juos atranzika pasižymintis miestas. Matyt ta ramybė ir diksime
tančių,
dažnai jokio muzikinio talento netudate, kaip ,,susidainuojate”? Kada ir kur susikirto Jūsų ir
tuoja miesto muzikinį foną.
rinčių
žmonių.
Tai labai stabdo visą pažangą, bet tiVilnius – europietiškas miestas. Su žymiai lais- Evelinos Anusauskaitės-Young keliai?
kiu,
kad
vis
daugiau
žmonių pradės atskirti pelus nuo
– Dažniausiai atlikėjai randa mane. Mūsų mažoje
vesniu požiūriu į daugelį dalykų, bet tuo pačiu čia žygrūdų.
miai reiklesnis, daugiau matęs žiūrovas. Čia gimsta rinkoje pagrindiniai scenos žmonės pažįsta vieni kididžioji dalis pop muzikos, čia sukasi pagrindiniai
muzikantai, įsikūrusios žinomiausios grupės.
– Muzikos pramonėje, regis, visi vienu metu yra ir vadybininkai, ir įrašų prodiuseriai, ir atlikėjai, ir kompozitoriai. Kaip jūs save vadinate?
– Geras klausimas... kartais pats susimąstau. Matyt galima naudoti visus iš išvardintų apibūdinimų,
išskyrus vadybininką. Kol kas tuo neužsiimu. Žinoma, tikrai negaliu pasakyti, kad niekada to nedarysiu. Kas gali žinoti? Lietuvos rinka labai maža.
Deja. Tai diktuoja tam tikras darbo sąlygas.

– Kompozitorius, atlikėjas – visiems žinomos sąvokos.
Kaip apibrėžtumėte, kas yra muzikos prodiuseris ir kokios
yra jo atsakomybių ribos?
– Šią sąvoką gana sunku tiksliai apibūdinti. Vieni ją traktuoja vienaip, kiti kitaip. Vieni muzikos prodiuseriu laiko atlikėjo vadybininką, kiti – žmogų, kuris po užsakymo pateikia galutinį dainos įrašą (toks
žmogus dar kitaip vadinamas įrašų prodiuseris). Muzikos/įrašų prodiuseris yra žmogus, kuris realizuoja kūrinį. Kompozitorius gali sukurti ir užrašyti jį
natomis, bet tai nebus įrašas, kuris jau gali skambėti
eteryje. Kažkas turi jį tinkamai paruošti ir įrašyti.
Atsakomybės ribos pakankamai plačios. Tenka kurti aranžuotes, redaguoti ne tik tekstus, bet dažnai ir
visą dainą nuo nulio iki jos galutinio skambesio. Tai
sudėtingas darbas, reikalaujantis didelio plataus
spektro žinių bagažo.
– Kaip gimsta jūsų dainos, gal turite įkvėpimo mūzą?
– Dainos pradžia gali būti bet kas. Tai gali būti
kažkoks atsitiktinai rastas specifinis garsas, tekstas, melodija, ritmas. Daugybė dalykų... Nėra vieno žinomo kelio į dainos sukūrimą. Kartais, kad užsimegztų gera idėja dainai, prireikia ne vienos nakties.

tus, ar bent jau žino. Kažkuriuo metu atlikėjui prireikia muzikanto ir jis jį pasikviečia. Kažkokio susigrojimo proceso kaip ir nėra. Tai įvyksta natūraliai (arba neįvyksta – juokiasi).
Evelina taip pat mane žinojo (jei gerai pamenu),
nors asmeniškai tada dar nebuvome susipažinę. Aš
studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Džiazo katedroje, kur Evelinos dėdė Artūras Anusauskas, pianistas, kompozitorius, aranžuotojas,
buvo katedros vedėjas ir mano dėstytojas. O tikroji
pažintis įvyko, jei gerai pamenu, kai mus supažindino
atlikėjas Sasha Song, su kuriuo aš koncertavau ne vienerius metus.
– Sakoma, kad dabar didžiuosius pinigus neša nebe įrašų pardavimai, o filmai ir televizija. Jūs rašote muziką
šioms pramogų verslo sritims taip pat. Ar sutiktumėte su tokiu vertinimu?
– Negaliu nei sutikti, nei paneigti. Kad įrašai
šiais laikais neša labai mažą pelną – faktas. Tačiau
filmams ir televizijai specialiai muzikos nekuriu.
Bent jau kol kas tokių pasiūlymų negaunu. Su televizija mane daug metų sieja muzikiniai projektai. Pagrindinis – šiuo metu jau penktą sezoną filmuojamas
,,Lietuvos balsas” (,,The Voice of Lithuania”). Esu
šio projekto klavišininkas ir muzikinės grupės vadovas.
– O koks Jūsų – atlikėjo – kelias? Koks yra tipinis šiuolaikinis atlikėjas?
– Mano, kaip atlikėjo, kelias dar tik prasideda. Labai sunku būti muzikos kūrėju, kai dirbi su kitais atlikėjais. Yra daugybė psichologinių barjerų, kuriuos reikia įveikti. Tačiau pagaliau tai prasidėjo ir,
tikiuosi, nesustos. Su lietuviško ,,X-faktoriaus” nugalėtoja Monika Pundziūte-Monique sukūrėme duetą ,,Mark Les & Monique” ir kartu kuriame muziką.
Nežinau, ar yra tipinis šiuolaikinis atlikėjas. No-

– Kai negrojate, ką veikiate laisvalaikiui?
– Esu žmogus, kuriam yra begalė įdomių dalykų.
Kartais tai netgi trukdo darbe.. Mane žavi lėktuvai.
Gyvenu netoli Vilniaus oro uosto. Visada su dideliu
žavesiu stebiu praskrendančius lėktuvus. Galiu valandų valandas žiūrėti video įrašus apie juos.
Labai mėgstu automobilius. Esu turėjęs jų ne vieną. Šiuo metu turiu du. Vieną kasdieninį, kitą – perdirbtą ,,Hondą” (deja, ,,Honda” jau keletą metus
kenčia nuo dėmesio stokos – juokiasi).
Dar labai mėgstu elektroninius daikčiukus:
kompiuterius, telefonus, fotoaparatus, ,,dronus”
(skraidantis bepilotis orlaivis – L. A.), įvairius ,,gadget” (įvairūs mažų matmenų įrenginiai, mechanizmai, technikos naujovės – L. A.)
O kai graži diena, sėdu ant savo ,,Ducati”. Nesu
labai aktyvus motociklininkas, bet smagu kartais pravėdinti galvą.
– Ko patys šiuo metu klausotės savo grotuvuose?
– Mano grotuvas – ,,Spotify” (komercinė muzikos
klausymosi internetu platforma – L. A.). Tai bene geriausias dalykas, atrastas per paskutinius keletą
metų. Jame – galybė muzikos. Kadangi prodiusuoju
ir groju daug skirtingos muzikos, mano klausomos
muzikos spektras labai platus – nuo kantri iki repo.
Paskutinis muzikinis atradimas – grupė ,,Paperwhite”.
– Keli žodžiai skaitytojams?
– Muzika ne visada turi būti tik linksma. Ji gali
nešti labai svarbią žinią arba ypatingą emociją. Pabandykite įsiklausyti. Tikiuosi mums su Evelina pavyks sukurti kažką įsimintino.

– Ačiū už pokalbį. Iki susitikimo koncerte.

Atsikūręs ,,Antras kaimas” – katė maiše?
DRAUGAS
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Red.). Tiesiog negaliu įsivaizduoti, kaip aš
šiandien žvelgčiau į savo būtį ir buitį, jei
nebūčiau, nors ir tik kaip laisvas
klausytojas, išėjęs antrakaimiečių
humoro ir satyros ,,mokyklos”.
Mykolas Drunga.
,,Nusižudyti, tikėti ar …kvatoti” (iš knygos ,,Antras kaimas. Veidai ir tekstai”)

Sausio 15 d. Kr. Donelaičio aukštesnioji
mokykla turėjo svečių: atvyko ,,Antro kaimo”
aktorių grupė ir atliko įdomią programą. (…)
T. Antanaitis mums paaiškino apie satyrą, humoreską, anekdotą. Taip pat kiekvienas vaizdelis buvo gerai išaiškintas, kad jaunas žiūrovas pilnai suprastų, kas norima pavaizduoti. (…)
Valanda su ,,Antru kaimu” prabėgo greitai ir
linksmai. Spektaklis mums buvo lyg įdomi, naudinga literatūros pamoka.
Darius Polikaitis, VI kl.
,,Draugas”, 1977.II.2.
(iš tos pačios knygos)

Kas yra
,,Antras
kaimas”?

T

o dar nežino niekas. Na, beveik niekas, nes nedidelė dalis
laimingųjų jau spėjo dirstelti į
beatsikuriančios trupės kūrybines dirbtuves per pirmąjį jų pasirodymą šių metų pavasarį. O ir atsikūrė
trupė keistomis aplinkybėmis – beveik kaip toj pasakoj ,,Lydekai paliepus
– man panorėjus”…
Balandžio 1-ąją ,,Drauge” buvo paskelbta žinutė („šposas”) apie atgijusio
,,Antro kaimo” premjerą istoriniame ,,Playhouse”. Iš
štai – kaip sfinksas iš pelenų
– iš tikrųjų išniro antrakaimiečiai. Gaila
tik, kad ,,Playhouse” iki šiol jokios jėgos nesugeba
atgaivinti…
Taigi, neseniai
atsikūręs ir dar tik
pirmuosius žingsnius
naujasis
žengiantis
,,Antras kaimas” iš tikrųjų yra ,,katė maiše”. Bet
gal ir tebūnie tai paslaptis – ar siurprizas – iki pat ,,Draugo” pokylio kitą
sekmadienį?..
Kitas, gal kiek lengvesnis klausimas – kas buvo ,,Antras kaimas”?
Tie, kurie užaugo su juo, ir kuriems vien vardo paminėjimas sukelia
šypseną ir malonius prisiminimus,
gali drąsiai versti kitą puslapį – jie nieko naujo nesužinos. Šis pasakojimas
skiriamas tiems, kurie ,,Antro kaimo”
nėra regėję, nieko apie jį nežino, gal net
ir tokio pavadinimo niekada negirdėjo.
Kalbant faktų kalba, tai buvo išeivijos lietuvių humoro ir satyros teatro trupė, susikūrusi Čikagoje ir
savo modelį bei pavadinimo idėją ,,pasiskolinusi” iš tuomet jau veikusio Čikagoje improvizacinio humoristinio
teatro ,,Second City” (,,Antras miestas”; pirmas, žinoma, New Yorkas, o
,,pirmas kaimas” – be abejo, Lietuva).

Idėja gimė, kaip teigiama, kažkur
prie Lemonto, išvystyta buvo Sandūnuose (Beverly Shores – Red.), ir štai
1963 metų rudenį pirmoji trupės sudėtis – Nerija Linkevičiūtė, Regina
Stravinskaitė, Kazys Almenas, Romas
Aninkevičius, Rimvydas Cinka, Vytautas Demereckis, Saulius Grėbliūnas,
Romas Stakauskas ir Rimas Vėžys – pakvietė žiūrovus į premjerą Hollywoodo salėje. O visa kita, kaip sakoma, istorija. Nuolat atsinaujinant trupės sudėčiai (1968 m. tvirtai ir ilgam vairą į
savo rankas paėmė Algirdas Titus Antanaitis), ,,Antras kaimas” juokino ir
trikdė žiūrovus Čikagoje ir gastrolėse
kituose JAV miestuose daugiau kaip
ketvirtį amžiaus. Jų programos susidėdavo iš taip vadinamų ,,škicų”, kuriuos rašydavo ir patys antrakaimiečiai, ir tokie garsūs išeivijos plunksnos meistrai,
kaip Algirdas Landsbergis, Vytautas Alantas, Antanas Gustaitis, Pranas Visvydas
ir kt. Tai buvo tikros
lietuviškos visuomenės gyvenimą
s p ro g d i nu s i o s
bombos! Ne veltui ,,Antro kaimo” moto buvo: ,,Mes neglostome – o jeigu
glostome, tai tik prieš plauką”…
Nors ir labai populiarūs, antrakaimiečiai patys taip pat sulaukdavo ne
tik liaupsių – nemažai kritikos, tarp
kitų, jiems yra atseikėję ir ,,Draugo”
autoritetai – poetas Kazys Bradūnas bei
satyrikas Aloyzas Baronas. Kaip šiaip
ar taip, galime drąsiai teigti – jei nebūtų buvę ,,Antro kaimo”, neturėtume
nei tokio Mykolo Drungos, koks jis
šiandien yra, nei Dariaus Polikaičio,
kokiu jį šiandien mes pažįstam… Kuo
remiamės taip teigdami? O gi jų pačių
žodžiais!

,,Antras kaimas” šią srovę (mūsų visuomenės moralinės sąmonės ugdymo
srovę – Red.) plačiai išnešė į liaudį, ir bent
savo atveju drįsčiau tvirtinti, kad mano moralinio temperamento, mano pažiūrų į gyvenimą, visuomenę ir patį save susiformavimui ,,Antras kaimas” turėjo ne ką mažiau poveikio, negu anie ,,rimtieji” mūsų filosofai bei rašytojai (Juozas Girnius, Vytautas
Kavolis, ,,žemininkai”, bežemiai”, etc. –

Kas žino, kokius protus ir talentus atsinaujinęs ,,Antras kaimas” išugdys
mums ateityje!
,,Draugo” info

Sopranas
Marytė
Bizinkauskaitė
Pristatome jums vieną iš ,,Draugo” pokylio scenos viešnių – sopraną Marytą Bizinkauskaitę, kuri spalio 29-osios
pietų dalyviams parengė puikią programą.

L

ietuvių kilmės amerikietė Marytė Bizinkauskaitė dainavimo studijas pradėjo Bostono konservatorijoje, kur mokėsi pas žymius profesorius John Moriarty ir Iride Pilla.
Baigusi konservatoriją, įgijo operos
atlikėjos bakalauro laipsnį. Vėliau ji
tęsė studijas ir magistro laipsnį pelnė prestižiniame Curtis institute,
kur mokėsi ir pas legendinį Borisą
Goldovsky.
Diplomuota atlikėja M. Bizinkauskaitė yra koncertavusi Metropolitan operos scenoje New Yorke, diriguojant Thomas Fulton, dalyvavusi jaunų atlikėjų programoje Santa Fe
(NM) operos teatre, dainavusi Lietuvos nacionaliame operos ir baleto
bei Kauno muzikiniame teatruose. Solistė daugelį kartų yra dainavusi bendruose koncertuose su mecosopranu
Danute Mileika ir pianistu Edvinu
Minkštimu. Kartu su tenoru Edmundu Seiliumi ir pianiste Aušra
Motuziene 2009 m. dalyvavo festivalyje „Sugrįžimai” – dainavo baigiamajame koncerte Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje.
M. Bizinkauskaitė savo muzikinės
karjeros kelyje bendradarbiavo su
kompozitoriais Juliumi Gaideliu, Jeronimu Kačinsku, Dariumi Lapinsku.
Ji dažnai yra kviečiama dainuoti su
Bostono vyrų sekstetu, nuolat koncertuoja Lietuvių Bendruomenėse
JAV. Dainininkė noriai dalyvauja
įvairiuose labdaros koncertuose –
dainavo Lietuvos vyčių Naujosios
Anglijos stipendijų fondui paremti
skirtame renginyje, Naujosios Ang-

lijos Baltijos-Amerikos draugijos koncerte Bostone, labdaros koncertuose
Lietuvos vaikų globos organizacijai
paremti ir kt.
M. Bizinkauskaitė šiuo metu dėsto dainavimą Bridgewater valstybinio
universiteto muzikos fakultete, vadovauja privačiai dainavimo studijai.
Ji yra aktyvi Lietuvos vyčių narė (I
kuopa Brockton, Massachusetts).
Operos solistė didžiuojasi, kad yra ateinančio, 105-ojo Lietuvos vyčių suvažiavimo, vyksiančio 2018 metų
rugpjūčio 3–5 dienomis, pirmininkė.
,,Mes planuojame Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečio proga surengti koncertą, kuriame skambės
per šimtą metų sukurtos lietuviškos
muzikos geriausi kūriniai. O dabar
džiaugiuosi, galėdama dalyvauti
‘Draugo’ metinio pokylio programoje”, – sako M. Bizinkauskaitė.
Solistė ,,Draugo” svečiams yra
parengusi programą, kurioje girdėsime lietuvių kompozitorių dainų,
tarp jų ir Algimanto Raudonikio ,,Iš
paukščio skrydžio”, sukurtą 1990
metų kovo 29 dieną ir skirtą Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimui; taip
pat Johann Strauss, Jerome Kern,
Franz Lehar ir kt. kompozitorių kūrinius.
Pabaigoje skambės kelios M. Bizinkauskaitės ir Algimanto Barniškio
kartu a capella atliekamos dainos.

,,Draugo” info
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Stuburo ir SkauSmo ligoS

Chirurgai
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

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

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

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

AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS
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

oDoS ligŲ SPeCialiStai
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

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDas

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

www.draugofondas.org

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DantŲ gyDytojai

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Surašymas nr. 75

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

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

DR. L. PETREIKIS

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Tel. 708-598-8101

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

MIGLINAS TV

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

3 raidės:
DAR – PAR – PSD – RNR.
5 raidės:

Tel. 773-582-4500

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

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

MEDICARE?

ĖGLIS – EURAI – IŠSYK – JAKAI – JAURA – LIMFA – OPERA –
PLŪDĖ – RIEVĖ – SLYVA – TAUTA – VALDA.
7 raidės:
AVANSAS – FRANKAS – GLAZŪRA – ITALIJA – KOJŪKAS –
MOKSLAS – ODISĖJA – PARAVOS – PELĖDOS – ŠLAVĖJA –
UNDINĖS – UŽKARDA.

Turite klausimų apie

ATSAkyMuS!
Mes turime

708-543-4106

8 raidės:
ANTSĖLIS – APOGĖJUS – ČAPLINAS – DVARIŠKĖ – EUFORIJA –
KAŽKODĖL – KLAVYRAS – KREŠULYS – PASEKĖJA – POJŪČIAI
– PRAKTIKA – RANKOVĖS – SĖDĖSENA – SMĖLYNAS – TILVIKAI – VIRKŠČIA.
9 raidės:
ANTSVORIS – KŪLGRINDA – NIURGZLYS – NUOSMUKIS.

PERKA
PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,
FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus

BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, vairuoja, turi rekomendacijas.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-960-6278.

,,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!

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir
lietuvius.
Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganistane. Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir
išdavikas Juozas Markulis...
Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva,
lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.
Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500
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Turininga vyčių maldos kelionė

Iš k.: Robert A. Martin, Jr., Mary Beth Slakis, Regina Juškaitė-Švobienė ir LR prezidentas,
Lietuvos vyčių garbės narys Valdas Adamkus. Autorės asmeninio albumo nuotraukos

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygarda, kurią sudaro Lietuvos vyčių
kuopos nariai iš įvairių Illinois, Indiana
ir Californijos valstijų miestų, surengė
šių metų maldos kelionę į Čikagą. Maldos kelionėje dalyvavo 23 vyčiai.

Our Lady of the Sign – Ark of Mercy.
elionė prasidėjo lietingo šeštadienio rytą, spalio 14 d. Išvykai
vadovavo ir ją rengė garbės
narė Teresė Strolienė.
Susirinkome į neseniai 150 metų
atšventusią (įsteigtą 1867 m.) St. Stanislaus Kostka bažnyčią, The Sancturary of the Divine Mercy (1327 North
Noble St., Chicago, IL), esančią šalia

K

Kennedy greitkelio. Tai pirmoji lenkų
katalikų bažnyčia Čikagoje. Bažnyčios istorikas Leroy papasakojo jos
garbingą ir turtingą istoriją.
Iki 1867 m. lenkai imigrantai Čikagoje šv. Mišias galėjo klausyti tik Šv.
Mykolo ir Šv. Juozapo vokiečių bažnyčiose. Trisdešimties šeimų pastangomis ir aukomis buvo sudaryta St.
Stanislaus Kostka sąjunga. Šios šeimos už
1,700 dol. nupirko keturis žemės sklypus. Aptarnauti augančią lenkų
bendruomenę iš Romos
buvo atsiųsti Prisikėlimo kongregacijos kunigai. 1869 m. iškilusi pirmoji bažnytėlė (40x50
pėdų) buvo medinė. Pirmajame aukšte buvo
įrengta mokykla ir susirinkimų vieta. Antrajame aukšte buvo bažnyčia, kuri talpino apie
1 000 maldininkų. Vėliau parapija išaugo iki
4 000 parapijiečių. 1950
m. tiesiant Kennedy
greitkelį bažnyčia turėjo būti nugriauta. Amerikos lenkų bendruomenė protestavo ir St. Stanislaus Kostka
bažnyčia buvo išsaugota.
Šioje šventovėje yra adoravimo
koplyčia, o kieme – maldos darželis, apsuptas akmenų. Tai simbolizuoja, kad
ši vieta yra šventa. Čia nevyksta liturgijos ar maldos. Ši vieta yra skirta
privačioms maldoms, mąstymams.
Taip pat šioje vietoje yra įvairių ikonų,

Maldos kelionės dalyviai Our Lady of the Sign bažnyčioje.

kryžiaus kelio stotys, fontanų bei darželių. Koplyčioje įrengta devynių pėdų
aukščio medinė paauksuota monstrancija „Our Lady of the Sign-Ark of
Mercy”, kuri yra nuolatinė eucharistijos adoracija. 2007 m. kardinolas
Francis George parapijiečių prašymu
St. Stanislaus Kostka bažnyčią paskelbė „The Sanctuary of Divine Mercy” (Dievo gailestingumo šventove)
Čikagoje.
Teresė Strolia vedė maldas. Buvo
sukalbėtas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Ji sukalbėjo pirmąjį slėpinį, o
Robert Damašauskas, Georgianna Macke, šių eilučių autorė ir ses. Teresė Papšytė – likusius.
Mišios šioje bažnyčioje aukojamos anglų, lenkų ir ispanų kalbomis.
Šventovė yra atidaryta visas 24 val. per
parą. Tai vieta, kur parapijiečiai, kai-

mynai bei piligrimai gali apsilankyti,
pasimelsti, medituoti ir adoruoti Dievą ir Motiną Mariją.
Po to pietavome „Marcello” restorane. Gražiai pabendravome ir pasišnekučiavome apie turiningą šios dienos išvyką. Na, o vakare vyčiai dalyvavo iškilmingame renginyje, kurio
metu keturi pasižymėję Amerikos lietuviai buvo įtraukti į Amerikos lietuvių šlovės galeriją (apie tai rašyta spalio 17 d. „Drauge).
Vidurio Amerikos apygardos rudens maldos kelionė praėjo sklandžiai.
Visi buvo patenkinti, praleidę smagų
savaitgalį tarp draugų. Gavome dvasinės atgaivos ir ramybės. Buvo padėkota
maldos kelionės koordinatorei garbės
narei Teresei Strolienei. Dalyviams
palinkėta geros kelionės grįžtant į namus.

Prie vakarienės stalo (iš k.): Aldona Zajauskas, Webb Lowe, Rūta Lee Kilmonytė ir LR garbės konsulė Californijoje Daiva Čekanauskaitė-Navarette. Už jų stovi: Mary Beth Slakis,
Robert A. Martin ir Regina Juškaitė-Švobienė.
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DR AUGO F ONDAS

4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629

Mirus brangiai žmonai

tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

Pirmieji rudens vajaus aukotojai
Draugo fondo lėšų telkimo rudens vajaus laiškų paštas dar nespėjo nunešti visiems „Draugo” skaitytojams, bet pirmųjų rėmėjų aukos jau pasiekė DF iždininką.
...Rudens vėjai drasko medžių viršūnes, vandenynų uraganai niokioja Amerikos pakraščius, gaisrai vakaruose naikina žmonių gyvenvietes ir
jų gyvenimą... „Draugo” laikraštis, pergyvenęs šio krašto sunkumus, depresijas ir net dvi Lietuvos okupacijas, tautiečių pasiaukojimo ir pagarbos
lietuviškai spaudai dėka eina be sustojimo jau 108-uosius metus.
Šilta ar šalta, vėjai ar lietūs, „Draugo” laikraštis visada išeina laiku,
nors pašto patarnavimu negalime džiaugtis. Kiekvienoje laikraščio laidoje skaitome ilgus mūsų išeivijos oganizacijų veiklos aprašymus ir gėrimės
jų narių nuotraukomis. Prieš įvairius organizacijų renginius laikraštis skelbia reklaminius straipsnius ir daug nemokamų žinučių. Savaime suprantama, kad laikraščio pareiga – informuoti skaitytojus apie mūsų organizacijų
veiklą, apie jų ruošiamus kultūrinius, socialinius, tautinius renginius, bet
vis norisi priminti ir paraginti, kad ir organizacijos jaustų pareigą prisidėti prie laikraščio išlaikymo. Argi mes išliktume bendruomene, jeigu mūsų
nejungtų laikraštis?
Prasidėjo pamokos lituanistinėse mokyklose. „Draugo” puslapiuose mirga gražus jaunimas – nuotraukose ir aprašymuose. Skaitome ir didžiuojamės,
kad lietuviukai mokosi lietuviškai, lanko savo apylinkėse esančias mokyklėles, bet būtų prasminga, kad kiekviena mokykla užsisakytų bent po
vieną „Draugo” egzempliorių. Čia galėtų padėti ir JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkai ir valdybų nariai – atkreipti dėmesį į
lietuvišką spaudą ir pratinti jaunimą ją skaityti bei į ją rašyti. „Draugas”
mielai spausdina mokinių atsiųstus rašinius ir jų nuotraukas. Pratinkime
jaunimą prie lietuviškos spaudos. Jaunimas yra lietuvybės šiame krašte
ateitis. Jeigu gyvuos laikraštis, gyvuos ir lietuviška veikla.
Artėja mūsų brangios tėvynės – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, paminėkime jį užsakydami „Draugą” artimiesiems Lietuvoje, – taip prisidėsime prie laikraščio, daug nuveikusio, kad mūsų tėvynė būtų laisva,
išlikimo.
Aukas rašyti ir siųsti: Draugas Foundation 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629 Fed ID 36-3916303.
Visiems, atsiliepusiems į Draugo fondo rudens vajų ir atsiuntusiems
aukas, DF nuoširdžiai dėkoja.
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Rudens vajaus įnašai
Su 400 dolerių:
Joana Stoškus, Palos Park, IL, iš
viso 400 dol.
Su 200 dolerių:
Nemira Šumskienė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 7,400 dol.
Su 100 dolerių:
Irena Mazurkiewicz, North Riverside, IL, garbės narė, iš viso 4,200
dol.
Gediminas ir Sigita Damašiai, Libertyville, IL, garbės nariai, iš viso
3,684 dol.
Julius ir Regina Matoniai, Burbank, IL, garbės nariai, iš viso 3,500
dol.
Vidmantas ir Nijolė Raišiai, Mercer Island, WA, garbės nariai, iš viso
3,100 dol.
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Darien, IL, garbės nariai, iš viso 2,250 dol.
Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,
garbės narys, iš viso 1,400 dol.
Valerian ir Nijolė Cijūnėliai, Willowbrook, IL, iš viso 850 dol.
Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Aurora,
IL, iš viso 810 dol.
Domas Lapkus, Hinsdale, IL, iš
viso 550 dol.
Dalia Bobelienė, Treasure, FL, iš
viso 250 dol.
Su 50 dolerių:
Vytautas Žemaitis, N. Riverside, IL,

A†A
VIRGINIJAI GURECKIENEI
nuoširdžiai užjaučiame ALGIMANTĄ GURECKĄ ir visą
GURECKŲ šeimą.
Washingtono ateitininkai

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

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

Tapkite DRAUGO skaitytojais

iš viso 740 dol.
Audronė Bernatavičienė, Westchester, IL, iš viso 480 dol.
Lilija Jasaitė, Palos Hills, IL, iš
viso 325 dol.
Su 25-20-10 dolerių:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Lemont, IL, garbės nariai, iš viso 1,870
dol.
Danguolė Banevičienė, W. Hartford, CT, iš viso 680 dol.
Laima Price, Natick, MA, iš viso
675 dol.
Kazimieras ir Liolė Kizlauskai,
W. Bloomfield, MA, iš viso 240 dol.
Ona Kaselis, Saint Petersburg, FL,
iš viso 80 dol.
Ses. Theresa Papsis, SSC, Lemont,
IL, iš viso 10 dol.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.
internetinė (pdf) metams – 115 dol.

pusmečiui – 65 dol.
3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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■ A. a. Birutė Vilutienė, JAV LB East Chicago apylinkės pirmininkė, visuomenininkė,
skautė akademikė, mirė spalio 18 d., trečiadienį. Daugiau žinių apie šermenis ir laidotuves bus paskelbta vėliau.

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius spalio 25 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. PLC Lemonte skaitykloje kviečia pasižiūrėti žurnalistės Nijolės Baužytės sukurtą filmą apie Žiežmarių miestelį.

■ Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė popietė
,,Pavasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun.
Valdas Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bogutienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus
Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Karuža ir Vilija Vakarytė. Meninę programą atliks solistė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jūratė Lukminienė. Vaišės. Visi kviečiami ir laukiami.

■ Spalio 28 d., šeštadienį, PLC Lietuvių
Fondo salėje nuo 1:30 val. p. p. iki 4 val.
p. p. vyks smagi Halloweeno mugė vaikams
– ,,Boo-gė”. Lemonto skautai kviečia vaikus
su tėveliais. Pelnas skiriamas Rako stovyklos atnaujinimui.

■ Spalio 22 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyks ,,Popietė su dr. Andriumi Kudirka”. JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia rudens pietus, o šeimos gydytojas A. Kudirka skaitys paskaitą apie sveikatą ir …gros gitara. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.
■ Spalio 24 d., antradienį, 6 val. v., Loyolos University, Damen Student Center Cinema, 1032 W. Sheridan Rd. Chicago, bus rodomas dokumentinis filmas „Nepaprasta
auka” (2017), pasakojantis apie vieną aukščiausio rango Lietuvos kariuomenės karininkų Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Režisierė – Agnė
Zalanskaitė. Po filmo peržiūros – pokalbis su
J. Vitkaus-Kazimieraičio vaikaičiu kun. Gintaru Vitkumi SJ. Daugiau informacijos tel. 773508-3820.

■ Visus, kas neabejingi poetiškam žodžiui,
spalio 28 d., šeštadienį, kviečiame į Sandros
Avižienytės ketvirtosios knygos ,,3 dienos, 4
naktys” sutiktuves Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL). Renginio pradžia – 4 val. p. p.
■ 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”
administracijoje (4545 W. 63 St.) arba tel.
773-585-9500.
■ Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 11 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
■ Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti skubiai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti Social Security #. Butas Centre – nemokamai.
Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Neringa).

2017 m. lapkričio 19 d. 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629
Bilietų kaina 20 dol., vaikams ir studentams 15 dol.
Koncerto dieną prie durų 25 dol.
Bilietus galima įsigyti „Old Vilnius”, „Lithuanian Plaza”

Esate maloniai kviečiami
dalyvauti koncerte ir
naujos kompaktinės plokštelės
pristatyme

Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių šakneles aukojo: 200 dol.
John Dainauskas, Woodridge, IL. 160 dol. Albinas Markevičius, Santa Monica, CA.
100 dol. Irena A. Raulinaitis, Glendale, CA; Aldona K. Šmulkštienė, Chicago, IL; Joan
A. Stoškus, Palos Park, IL. 60 dol. Vitalis J. Lembertas, Santa Monica, CA; Ray A.
Norvaišas, Aurora, IL; Danutė Doveinis, Clinton Township, MI; Leonas Bildušas,
Tyler, TX; Daila Liubinskas, Oak Lawn, IL; John Valaitis, Lemont, IL; Sophie Ozelis,
Chevy Chase, MD; Ruta Ratajczyk, Lousville, CO; Vita Neverauskas, Sterling heights,
MI; K. L. Buitkus, W. Bloomfield, MI; Birutė Kliorė, Pasadena, CA; Nemira Šumskienė,
Chicago, IL: Nijolė Brazenas-Paronetto, Sparkill, NY; Aldona Juozevičius, Oak Lawn,
IL; Giedrė J. Milas, Carlsbad, CA; Msgr. Al Bartkus, St. Pete Beach, FL; 50 dol. Rita L.
Balys, Lyndhurst, OH; Danguolė Ilginytė, Palos Hills, IL; Ruth Gricius, Agoura Hills,
CA.

Lapkričio 5 d., sekmadienį,12:30 val. p. p.
,,Sielos” galerijoje
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Dalyvaus:

PA D Ė KO S
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
mokytojai ir rėmėjai Rūtai Jautokienei bei
jos vaikams Ramintai ir Pauliui, iš Oak
Lawn, IL, atsiuntusiems 200 dol. Valstybės
atkūrimo šimtmečio proga rengiamai
knygai ir taip įamžinusiems a. a. vyro ir tėvo
Viktoro Jautoko atminimą.
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
,,Draugo” laikraščio rėmėjams ir prenumeratoriams Juozui ir Domicėlei Vizgirdoms iš Auroros, IL, atsiuntusiems 100 dol.
auką Lietuvos Valstybės šimtmečio proga
rengiamai knygai išleisti.
Nuolatiniai Draugo fondo rėmėjai,
Brighton Parko lietuvių namų savininkų
draugija, Chicago, IL, atsiuntė 100 dolerių auką ruošiamai istorinei knygai ir įamžino draugijos vardą leidinyje.
Ilgametis ,,Draugo” bendradarbis dr.
Romualdas Kriaučiūnas su žmona Gražina iš Lansing, MI, atsiuntė 100 dolerių

Algimantas Barniškis
Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras
Pop choras ,,Svajonė”

auką rengiamai knygai ,,Amerikos lietuvių
įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį”.
Prenumeratorė ir Draugo fondo rėmėja Joana Stoškus iš Palos Park, IL, atsiuntė 100 dol. ruošiamai istorinei knygai
ir dar pridėjo dosnią 400 dol. auką Draugo fondui.
Lituanistikos tyrimų ir studijų centro
Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas su
žmona Gaile, Aurora, IL, taip pat prisidėjo 100 dol. prie knygos ,,Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį” išleidimo.
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems už aukas ir laukia kitų lietuvių paramos šiai istorinei knygai išleisti.
Visų rėmėjų ir aukotojų pavardės
bus įrašytos knygoje.
Aukas prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation
4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
1.40%
IRA

Santa Monica, CA

(310) 828-7095

info@clcu.org www.clcu.org

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

