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Iškilmingas jubiliejaus koncertas
Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 82 dienos!

Reformacijos jubiliejaus koncerto pradžioje nuskambėjo ,,Dainavos” ansamblio atliekama Martyno Liuterio giesmė ,,Tvirčiausia
apsaugos pilis”.
Dainos Čyvienės nuotr.

Ž

RIMAS ČERNIUS

ŠIAME NUMERYJE:

odis ,,jubiliejus” pagal Bibliją ženklina 50 metų šventę. Tačiau jubiliejumi įprasta vadinti šventes, kurios
apima ir ilgesnį laiko tarpą. Švenčiame ypatingo įvykio šimtmečio jubiliejų ar svarbaus asmens gimimo šimtmetį. Ruošiamės netrukus švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio sukaktuves. Rečiau pasitaiko proga švęsti jubiliejų, kuris skaičiuojamas keliais
šimtmečiais, bet tokia proga pasitaikė šiemet – 500

Vašingtono mokykloje – Klaipėdos dėstytojų
nenuobodūs mokymai – 11 psl.

T

metų sukanka nuo Martyno Liuterio 95 tezių paskelbimo. Šis įvykis laikomas Protestantų reformacijos pradžia.
2017 metų lapkričio 12 d. Mažosios Lietuvos fondas
ir draugija surengė ypatingą koncertą 500 metų Reformacijos jubiliejui paminėti. Koncertas vyko liuteronų
Trejybės bažnyčioje (Trinity Lutheran Church), Tinley
Park mieste. Tai jauki ir moderni bažnyčia, kurią pripildė
Čikagos ir apylinkių lietuviai, kas toje amerikiečių
bažnyčioje turbūt buvo netikėta naujovė. Koncerto dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė kun. dr. Valdas Auš– 5 psl.
ra.

Iššūkių
troškimas
atvedė į
Ameriką

Vaida Kursevičienė dirbdama teisininkės darbą suprato, kad nori studijuoti psichologiją ir padėti sieloje kenčiantiems
žmonėms.

Kalytės Rūnos lemtinga kelionė – 14 psl.

inklalapio ,,Mano Amerika” autorė Diana Plačiakienė yra pakalbinusi ne
vieną JAV gyvenančią lietuvę,
turinčią įdomios gyvenimo patirties, nebijančią siekti savo
svajonių. Dianos herojės savo
pavyzdžiu įrodo, kad reikia nebijoti gyventi taip, kaip norisi,
kaip tau atrodo teisingiausia.
Šiame ,,Draugo” numeryje –
Dianos Plačiakienės pokalbis
su Vaida Kursevičiene,
gyvenančia Floridoje.

Miela Vaida, kokia Jūsų Amerikos istorija?
Mes, kaip ir turbūt daugelis žmonių, idealizavome Ameriką nuo vaikystės. Ji atrodė tokia tolima, nepasiekiama, viliojanti. Aš nuolat svajodavau kada nors ten nuvykti ir, galbūt, net apsigyventi. Dar būdami studentai, su dabartiniu vyru Deividu
pradėjome tvarkytis dokumentus vasaros darbams, tačiau dėl kažkokių
priežasčių (neatsimenu, kokių) taip ir
neišvykome. Pamenu, svajojome abu
padirbėti kokiame nors viešbutyje
saulėtoje Kalifornijoje ar Floridoje.
Vėliau užbaigę teisės studijas, pra-

dėjome dirbti Vilniuje. Tuo metu poreikis išvažiuoti uždarbiauti kaip ir
išnyko. Įsisukome į darbus, šeimyninę rutiną ir taip pragyvenome kelerius metus.
Mudu su vyru labai panašiai žiūrime į gyvenimą, nemėgstame monotonijos. Mums abiems tampa nuobodu, kai ilgesnį laiką rytai ir vakarai pasidaro vienodi, nuspėjami. Žmogus apskritai yra įdomus sutvėrimas: rodos, mokomės, dirbame tam,
kad susikurtume ramybę, stabilumą,
bet to pasiekę, vėl iš naujo prisigalvojame rūpesčių tam stabilumui išsklaidyti.

– 10 psl.

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

Išmokti Tėvo kalbą!
KUN. LIUDAS MILIAUSKAS
Didžioji dauguma lietuvių, atvykusių į
Ameriką, turėjo didesnių ar mažesnių
sunkumų dėl kalbos. Vieni visai nemokėjo angliškai, kiti gal tik porą žodžių.
Bendraudamas su žmonėmis ir skaitydamas atsiminimus matau, kaip be kalbos jie vargo ir jautėsi tarsi antros rūšies
gyventojai. Kalba yra viena iš pamatinių žmogaus gyvenimo atramų. Mažam
kūdikiui atėjus į šį pasaulį, pirmasis jo
uždavinys yra išmokti tėvų kalbą! Neišmokus kalbėti iš esmės susiaurėja tolimesnės, jei taip galima pasakyti, ,,normalaus gyvenimo” perspektyvos – išsilavinimas, socialinis gyvenimas, profesinė veikla, šeima ir t.t.

V

aiko kalba išsivysto palaipsniui, o
šiam procesui yra reikalingas nuolatinis bendravimas su tėvais bei
kitais žmonėmis. Visi girdėjome istorijų apie ,,mauglius” – vaikus, užaugusius atskirtyje nuo žmonių, sulaukėjusius ir nekalbančius žmonių kalba.
Bendravimas būtinas ir kalbai išlaikyti. Man teko matyti vaikų, kurie iki
5 metų laisvai kalbėjo lietuviškai, po to
pradėjo eiti į mokyklą, juos auginusios
močiutės išskrido atgal į Lietuvą, ir už
poros metų lietuviškai jie jau nieko nebesuprato.

Kartais į sekmadienines pamaldas žmonės atsiveda šeimos narius, kurie nekalba lietuviškai ir po pamaldų
jie sako, kad stebėdami mane bei aplinkinius jautė, kad yra kalbama kažkas prasmingo, bet jie nieko negalėjo
suprasti, nes nežino mano tariamų žodžių!
Kad netaptume ,,dvasiniais maugliais”, atkartojančiais įvairius miško
gyvūnų balsus, mums būtina įsiminti
Dievo Žodžius, mokytis dvasinės kalbos
ir aktyviai bendrauti su savo Kūrėju
bei tikėjimo namiškiais. Negali būti augantis krikščionis, jei neskaitai Biblijos ir nesimokai Dievo Žodžių – Tėvo
kalbos! Gal sakysi, kad ir taip gali
būti tikintis? Bet tuomet tavo tikėjimas
kalbės kita, ne Tėvo kalba – Užmiršai
Dievą, kuris tave pagimdė (Pak. Įst.
32:18). Nesimokydami Tėvo kalbos mes
vienareikšmiškai pradedame mokytis įvairių ,,auklių” kalbos, o jos nuveda
tokiu keliu, kad greitai Tėvo kalbos visai nebesuprantame. Šiandiena apstu
,,dvasinių auklių”, kalbančių įvairiomis kalbomis, todėl nenuostabu, kad
paklausius, ką apie tikėjimą kalba
žmonės, išgirsti keistą žodžių kratinį,
sudarytą iš skirtingų kalbų. Toks tikėjimas yra išbarstytas, niekur nevedantis ir dažniausiai žmogus pats nesupranta, ką pasakė. Klausydamas tokių kalbų vis prisimenu pasakymą
,,Moki žodį – žinai kelią”! Šis posakis

Popiežius Pranciškus atvyks į Lietuvą,
tačiau vizito data dar nežinoma

Popiežius Pranciškus kitąmet lankysis Lietuvoje, tačiau konkreti vizito data dar nežinoma. Tą trečiadienį sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, atsakydamas į žurnalistų klausimą, ar teisinga neseniai pasklidusi žinia apie
galimą Šventojo Tėvo vizitą kitų
metų rudenį.
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asak arkivyskupo Gintaro Grušo,
Popiežiaus laukia ne tik Lietuva,
bet ir kaimynės Latvija bei Estija.
Kai bus daugiau informacijos, bus galima konkrečiau planuoti vizitų datas.
Arkivyskupas patikino, kad Popiežiaus Pranciškaus vizitas nėra siejamas su kokia nors data, tai tik laimingas sutapimas, kad Lietuva, kaip ir
Latvija bei Estija, 2018 m. švęs valstybės 100-metį.

galėtų būti užrašytas ant Biblijos viršelių, nes daugeliui krikščioniškas tikėjimas pilnai taip ir neatsiveria: nežinodami žodžių – neranda kelio. Apie
Žodžio svarbą labai taikliai kalba pirmoji Jono Evangelijos eilutė: Pradžioje buvo Žodis! Ar tavo tikėjimo pradžioje yra Dievo Žodis, ar jis tau yra
kelrodė žvaigždė krikščioniško tikėjimo kelyje? Jei taip, tuomet per Žodį atrandi kelią bei teisingą gyvenimo supratimą – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn. 14:6). Einant tokiu tikėjimo
keliu, žmogaus gyvenime pradeda vykti nuostabūs dalykai, kaip Pradžios
knygoje – Dievas taria žodžius, ir jie
virsta kūnu, per Jį viskas atsiranda, gyvenimai keičiasi! Visų pirma žmoguje
ima reikštis dvasios vaisiai: meilė,
džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas (Gal. 5:22) Tai vaisiai kurių tikrai visi trokštame, visi norime ramybės, kantrybės ir panašių dalykų, bet daugelis jų vis nepasiekiame.
To priežastis paprasta – mes šiuos vaisius bandome išspausti iš kūno, o jis tokių vaisių neduoda. Biblija aiškiai
sako, kad tai dvasios vaisiai ir jie ima
augti tik gyvenant aktyvų ir sąmoningą dvasinį gyvenimą. Tuomet Dievo veikimas šias siekiamybes paverčia
realiais vaisiais žmogaus gyvenime.
Nežinodamas šio principo, žmogus
gali visą gyvenimą prabėgioti pas vi-

Anot G. Grušo, pirmiausia tai būtų
pastoracinė kelionė aplankyti tikinčiuosius, Lietuvos žmones. Dėmesys visuose Popiežiaus vizituose pirmiausia yra skiriamas žmonėms.
„Pabrėžtina, kad Popiežius nevažiuoja į šimtmečius, į valstybines šventes – jis atvažiuoja pas žmones. Popiežius jau seniai buvo kviestas Lietuvos
vyskupų konferencijos, pavienių vyskupų, kurie lankėsi Vatikane, Prezidentės, Seimo Pirmininko, Ministro
Pirmininko, užsienio reikalų ministro
ir daugelio kitų mūsų valstybės atstovų. Ir jis išgirdo mūsų kvietimą, ir nusprendė atvažiuoti. Jis jaučia, kur žmonėms reikia jo pastoracinės pagalbos”,
– kalbėjo arkivyskupas metropolitas G.
Grušas.
Ką šis Popiežiaus vizitas reiškia
Lietuvai – jos žmonėms,
dvasininkams?
„Mes apsidžiaugėme. Mes seniai
kviečiame Popiežių. Kitąmet sukaks 25
metai nuo Popiežiaus Jono Pauliaus vizito Lietuvoje. Man teko padėti organizuojant tą vizitą. Tai – nepaprastas
Dievo apvaizdos sutapimas, bet ir ženk-
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sokias dvasines sėkmingo gyvenimo
,,aukles”, bandydamas išspausti iš
kūno tai, ką galima pasiekti tik gilinantis į Dievo Žodžius ir gyvai bendraujant su savo Kūrėju!
Jei jauti, kad nesusikalbi su anapusine realybe, laikas prie Žodžio – „O,
kad šiandien išgirstumėte, ką Jis
sako!”Ć (Ps. 95:7). Jeigu Žodis nebūtų
ßsvarbus, Biblijos mes ir neturėtume,
Dievas mums apsireikštų kitais būdais, bet kadangi Jis nusprendė į mus
prabilti suprantamu Žodžiu, vadinasi,
Biblija turi būti vienintelis krikščioniško tikėjimo šaltinis. O perfrazuojant
M. Liuterio žodžius būtų galima pasakyti, kad dvasioje eiti ne pagal Dievo
Žodį ir statyti tikėjimą ant kokio kito
pamato yra nei naudinga, nei saugu!

las. Jonas Paulius II atvyko sustiprinti
žmones, Lietuvą nepriklausomybės
pradžioje. Jis matė mūsų žaizdas, sunkumus ir atvyko. Manau, kad Pranciškus atvažiuotų su tuo pačiu tikslu
– sustiprinti žmones. Jis tuoj bus Mianmare. Jis važiuoja padėti žmonėms.
Nori užmegzti kontaktą su žmonėmis
ir vesti juos arčiau Dievo. Tą evangelizaciją jis vykdo visą savo gyvenimą”, – kalbėjo G. Grušas.
Ką Popiežius Lietuvoje lankys,
dar nėra aišku.
„Lietuvos vyskupų konferencija
įpareigota siūlyti kokią nors programą, temą ir vietas. Tada Vatikanas duoda mums atsakymą. Prieš vizitą iš
ten atvažiuoja žmonių. Būna didelis pasirengimo darbas bendromis pastangomis”, – pasakojo G. Grušas.
Stebint Popiežiaus Pranciškaus
vizitus, aiškėja, kad kai jis kur nors atvažiuoja, tą patį vakarą grįžta į Vatikaną. Iš to G. Grušas sprendžia, kad galima tikėtis, jog Popiežius bus po vieną dieną Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Parengta pagal ELTA pranešimą

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė
Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys
Korektorė –
Dalia Sokienė
Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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Sapnas man pasakė...

ytą pabundi išpiltas prakaito ir dalį dienos negali atsikratyti nakties sapno palikto įspūdžio. Nuolat svarstai, ką tas sapnas galėtų reikšti? Tokia būsena tikriausiai pažįstama daugeliui.
Miegas yra labai svarbi žmogaus gyvenimo
dalis. Mokslininkai tvirtina, kad žmogus net trečdalį
savo gyvenimo praleidžia miegodamas ir dalį to laiko – sapnuodamas. Jie sutinka, kad žmogui miegant
atsiveria milžiniški jo pasąmonės klodai, kuriuose
slypi daug iki šiol nesuvoktų dalykų. Kas yra sapnas
ir kaip reikėtų suprasti jo metu matomus vaizdinius,
į šį klausimą žmonės nuo amžių ieškojo atsakymo.
Sapnų reikšmei įvairiose kultūrose buvo skiriamas
ypatingas dėmesys. Būta tikėjimo, kad sapno metu
siela palieka kūną ir išeina į kitus pasaulius. O ten,
tuose kituose pasauliuose randa ir parsineša atsa-

Dalia Karalienė,
LR generalinio konsulato
Čikagoje raštvedė:
Aš labai tikiu sapnais, ne tik savo,
bet ir artimųjų. Mano mamos jau nebėra tarp gyvųjų, bet kai ji būdama
gyva ,,išsapnuodavo”, tai man likdavo
tik stebėtis. Aš pati retai sapnuoju, bet
mano sapnai labai dažnai pildosi, arba
perspėja, taip nulemdami mano tam
tikrą gyvenimo etapą. Galiu pasakyti
pavyzdį: kai man buvo 14 metų, man
buvo paskirta širdies operacija. Tuo
metu tokios operacijos ne visada būdavo sėkmingos. Gydytojai sakė, kad
mano operacijos sėkmei teikia 50 procentų. Aš pati apie tai nežinojau, kad
nesijaudinčiau, mama pasakė, kad
man bus atlikta nedidelė saugi procedūra. Likus vienai dienai iki operacijos, aš susapnavau keistą sapną: jame
keistas vyras man siuvo pilvą, o aš pati
viską tą mačiau iš viršaus, tarsi nebe
iš savo kūno. Rytą tą sapną papasakojau mamai. O ji iš karto nusprendė,
kad į ligoninę nevažiuosime. Dėl to
mama turėjo nemalonumų, nes mes neatvykome į suplanuotą svarbią operaciją. Tačiau būtent tokios operacijos
metu buvo mirusi mano giminaitė.
Po to mama man nupirko pačiūžas, kad
galėčiau daugiau judėti, nors tuo metu
gydytojai man dėl ligos neleisdavo dalyvauti fizinio lavinimo pamokose.
Dėl tos neatliktos operacijos iki šiol
džiaugiuosi: negalavimus išaugau, jų
nebejaučiu. Manau, kad tąsyk sapne
gavau perspėjimą, jog galima apsieiti
ir be chirurgų įsikišimo. O gal tai
buvo perspėjimas apie gresiančią mirtį. Dar vieną ypatingą sapną prisimenu: jis irgi susijęs su liga ir mamos pagalba. Po vienos operacijos (jau buvau
suaugusi) man dėl gydytojų kaltės

kymų į tuo metu rūpimus klausimus. Senovės graikai, romėnai didelę reikšmę teikė sapnams, bandydami juos išaiškinti ir su jų pagalba nuspėti ateitį,
svarbius įvykius. Net Biblijoje yra sapnų aprašymų.
O garsūs psichoanalitikai Sigmund Freud ir Carl Gustav Jung daug laiko skyrė sapnų tyrinėjimui ir apie
tai rašė savo veikalus.
Nors sapnai ir daug tyrinėjami, tačiau iki šiol
mokslininkai taip ir nėra išsamiai atsakę į daugybę
klausimų, susijusių su sapnais. Žinoma, kad jie yra
vaizdinių, minčių ir jausmų visuma, patiriama miegant. Ir dar – kad per sapną pasąmonė sukuria vaizdinius – simbolius. Vieni atsikėlę iš ryto iš karto paliauja galvoti apie naktį matytus vaizdinius, kiti stengiasi juos išsiaiškinti, kartais net pasitelkdami vadinamuosius sapnininkus. Daugelis menininkų ir

prasidėjo stiprus uždegimas, pakilo
temperatūra. Aš vėl patekau į ligoninę.
Ten užmigusi susapnavau, kad smengu
į tokią tamsią, šiltą ir švelnią duobę. Ir
man joje gera. Staiga sapne išgirdau,
kaip mama mane garsiai šaukia vardu.
Staigiai atsimerkiau, ir pati nesupratau, atrodė, tarsi ji būtų šalia. Aš jai paskambinau į namus kitame mieste, o
mama pasakė, kad ką tik už mane ne
vieną rožinį sukalbėjo ir paskui balsu
mano vardą šaukė. O aš tą sapne girdėjau. Ji tarsi mane ištraukė iš labai
sunkios būsenos. Vėliau paaiškėjo
mano karščiavimo priežastis, ją buvo
nesunku pašalinti. Pamenu, kad mama
mėgdavo pasakoti savo sapnus, jiems
teikdavo ypatingą reikšmę. Taip pat,
kaip ir mano močiutė, kuri buvo kaimo
pribuvėja ir yra priėmusi apie 100 gimdymų. Močiutė pažino daug visokių žolelių, bandė ir man perduoti savo žinias.
Ji netgi sakydavo, kad blogų pranašingų sapnų galima atsikratyti. Tam
reikia prisipilti stiklinę vandens, vandeniui papasakoti ir taip atiduoti savo
sapną, o po to vandenį išpilti.

mokslininkų sapnuose ieškojo įkvėpimo savo kūrybai ir atradimams. D. Mendelejevas susapnavo cheminių elementų lentelę, Paul McCartney – savo garsiąją dainą ,,Yesterday“, o režisierius James Cameron
sapne išvydo savo būsimąjį filmą ,,Įsikūnijimas“, vėliau atnešusį milžinišką pelną. Tai ne vieninteliai
,,naudingo“ sapnavimo pavyzdžiai – jų begalės. Ir
ne tik žymių, bet ir paprastų žmonių gyvenime.

Savo pašnekovų klausiau, ką jiems
reiškia sapnai? Ar tiki, kad sapnai gali
perspėti ir išpranašauti ateitį? Ar yra
tekę tokių pasapnuoti?

tarsi sėkmės ženklas. Tačiau turiu ir
kitą – nesėkmę pranašaujantį sapną,
kuriame sapnuoju nešvarų vandenį.
Tas tikėjimas sapnais man atėjo iš vaikystės. Pamenu, kad mama turėjo tris
labai geras drauges. Jos mėgdavo pasikalbėti ir apie sapnus. Tie pokalbiai
man įstrigo.

Salomėja Ringienė,
emigrantė iš Žemaitijos:
Tikiu, kad daugelis sapnų pildosi. Tas vyksta daugeliui žmonių.

Iveta Hinman,
gyvūnų mylėtoja:
Aš turiu du sapnus, kurie man
nuolat pasikartoja ir žinau jų reikšmę.
Man tie sapnai visada pildosi. Jeigu
prieš kokį svarbų ir atsakingą įvykį
sapnuoju senelių namus, o juose daug
įvairaus maisto, daug raudonų, gražių
braškių (sapnas paprastai būna spalvotas) prabudusi žinau: man pasiseks.
Šis sapnas ir maistas bei uogos jame –

Kartą mano draugė susapnavo krintantį baltą sniegą. Sapnuoti baltą
sniegą reiškia, kad gausi netikėtų
pinigų. Draugė nulėkė ir nusipirko
loterijos bilietą. Su tuo bilietu išlošė
1500 dolerių.
Aš pamenu, kaip kartą susapnavau mėsą. Pabudusi pamaniau, kad
mėsa sapne nebuvo žalia. Todėl
pamaniau, kad tai dar ne pats blogiausias sapnas. Jį papasakojau draugei. Tą pačią dieną aš patekau į avariją. Mašina buvo apdaužyta, bet man
nieko blogo neatsitiko.
Praėjus kokiai savaitei po to įvykio, aš susapnavau panašų sapną.
Tąsyk pamaniau, kad niekam jo
nepasakosiu, gal tuomet neišsipildys.
Tačiau taip neatsitiko. Tą pačią dieną
sužinojau, kad sūnus darbe prarado
sąmonę. Jį išgabeno į ligoninę.
Tačiau gydytojai nieko rimto jam
nediagnozavo. O štai visai neseniai,
susirengusi į tolimą kelionę, pasapnavau savo mirusius tėvus. Jų nebuvau
sapnavusi
daugelį
metų.
Pradžioje šiek tiek sunerimau, kad
man kelionėje kas blogo neatsitiktų.
Tačiau paskui pamaniau, kad jie
norėjo pasakyti, jog mane saugo. Taip
ir atsitiko – kelionė buvo puiki.

Kalbino Virginija Petrauskienė
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,,Misija Sibiras” – svečiuose pas Los Angeles lietuvius

Redaktorius Amandas Ragauskas

VERONIKA RAGAUSKIENĖ
Šių metų lapkričio 11–12 dienomis
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje
sulaukėme svečių iš Lietuvos. Ne koncertuotojų, ne atostogautojų – tai
buvo du jauni žmonės, Raminta Kėželytė ir Arnoldas Fokas, papasakoję,
kuo užsiima šių laikų jaunimas Lietuvoje.

P

asakymą, kad senelių karta buvo
geresnė nei šių dienų jaunimas,
jie greitai paneigė papasakodami
apie organizacijos ,,Misija Sibiras”
darbą. Raminta sakėsi yra atsakinga
už grupės organizavimą, dokumentų
tvarkymą, o Arnoldas – už maršrutų
parinkimą ir sudarymą. Žinoma, jie
rūpinasi ir kitais dalykais – viskuo, ko
tik reikia sėkmingai kelionei.
,,Misija-Sibiras” darbas prasidėjo
2005 metais, o pirmoji ekspedicija į Sibirą iškeliavo 2006-aisiais. Šios ir po to
sekusių kitų ekspedicijų tikslas buvo
surasti išsibarsčiusius lietuvių kapus ir juos sutvarkyti – taip išlaikant
žuvusių Sibire atminimą. Organizacijai buvo daug darbo derinant legalius dokumentus su Sibiro vietine
valdžia. Juk negali nuvykti į svetimą
šalį ir pradėti statyti kryžius ar kirsti medžius (tą reikėjo atlikti valant kapavietes).
Norinčiųjų vykti į tokias ekspedicijas visada yra daug. Pavyzdžiui,
2017 metais jų buvo daugiau nei 800
žmonių. Kadangi finansai yra riboti,
atliekama kandidatų atranka. Patenka patys ištvermingiausi, mokantys
padėti kelionės draugui, geranoriški,
patriotiški asmenys. Grupė sudaroma
iš 16 jaunuolių. Kelionė ir pati ekspedicija visai grupei yra nemokama – visos išlaidos apmokamos iš aukotojų pinigų.
Kaip atrenkami ekspedicijos dalyviai? Lietuvoje yra rengiama ban-

Neapsakomas jausmas apima ekspedicijos dalyvius, kai jie išsirikiuoja pačių sutvarkytose tremtinių kapinėse prie naujų kryžių.
domoji ekspedicija, kurioje norintys keliauti į Sibirą turi parodyti savo fizinį
pasiruošimą lietuviškos gamtos sąlygomis: einama per pelkes, miškus, kalvas ir t.t. Žinant, kad Sibire reikės padirbėti su medžiu, dalyviai yra mokomi medžio darbų – kaip pagaminti
kryžių su minimaliomis priemonėmis. Jaunuoliai turėdavo tik rankinius pjūklus, kirvius ir medžiui kalti
kaltukus. Jokių elektrinių pjūklų ar kitokių elektrinių prietaisų jie neturėdavo. Taigi, galima sakyti, kad dirbdavo
nepavydėtinomis sąlygomis.
Šiais metais įvyko jau 12-ta ekspedicija į Sibirą. Iš viso buvo sutvarkyta 140 lietuvių kapaviečių, o iš viso
jų yra apie 800. Kai kurios iš jų yra prieinamos tik skrendant malūnsparniu,
o tai jau labai brangu. ,,Labai tikime,
kad su visų lietuvių pagalba visi kapai
bus sutvarkyti”, – susitikimo pabaigoje
sakė svečiai.
Arnoldas ir Raminta ragino: ,,Jeigu ‘Misija Sibiras’ vadovai atvyks į

Jaudulys ir ryžtas prieš kelionę.
jūsų miestą ar parapiją, būtinai ateikite
paklausyti apie jų darbus ir planus. Atverkite savo širdis, paaukokite kiek
galite pinigų, kad tas darbas tęstųsi.
Juk beveik kiekviena Lietuvos šeima

A. Foko ir R. Kėželytės pasakojimas apie kelionę – nuoširdus, jausmingas ir informatyvus.

,,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!

buvo nukentėjusi trėmimų metu. Kviečiu kartu surasti ir sutvarkyti Sibire išsibarsčiusius lietuvių kapus. Taip mes
galime kartu dalyvauti ‘Misija Sibiras’
ekspedicijose.”

Inos Petokienės nuotraukos
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Iškilmingas Reformacijos jubiliejaus koncertas
Atkelta iš1 psl.
Koncertą pradėjo ,,Dainavos” ansamblis, vadovaujamas Dariaus Polikaičio, giesme ,,Jėzus Kristus Sūnus
Dieva” iš Martyno Mažvydo knygos
,,Giesmės krikščioniškos”. Dainaviečiai visus koncerto klausytojus sutelkė rimtyje: ansamblio nariai įžengė į
bažnyčią ir, apsupę bažnyčioje esančius
klausytojus ratu, sugiedojo įžanginę
giesmę. Tada ,,Dainavos” ansamblis išsirikiavo prie bažnyčios vargonų. Antroji giesmė – žinoma Martyno Liuterio
sukurta giesmė ,,Tvirčiausia apsaugos
pilis”, kuri angliškai žinoma žodžiais
,,A Mighty Fortress is Our God”. Šią didingą giesmę ,,Dainavos” ansamblis atliko su vargonų ir varinių instrumentų kvinteto palyda. Vargonais grojo
,,Dainavos” ansamblio akompanuotoja Lisa Kristina. Dirigentas Darius
Polikaitis kvietė koncerto dalyvius
įsijungti ir giedoti kartu. Giesmės žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis buvo
išspausdinti išsamioje ir gražiai paruoštoje koncerto programoje. Malonu
buvo pajusti, kiek ši prieš 500 metų sukurta giesmė savo paprasta melodija ir
prasmingais žodžiais vis dar veikia ir
jaudina šių laikų tikinčiuosius.
Šis koncertas, skirtas 500 metų
Reformacijos jubiliejui, priminė, kokios didelės įtakos Reformacija turėjo
Lietuvai. Tarp koncerto dalių vyko
trumpa istorijos pamoka. Skaidrėmis
chronologiškai buvo parodyta Reformacijos įtaka Lietuvai, paminėti svarbiausi reformatoriai Lietuvoje, tarp jų
– kunigas Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Mikalojus Radvila
Juodasis, Jonas Bretkūnas, Danielius
Kleinas, Kristijonas Donelaitis. Istorinių įvykių ir asmenų aptarimai koncerto metu buvo skaitomi lietuvių ir
anglų kalbomis ir kartu buvo skelbiami koncerto programoje. Pirmosiose
,,istorijos pamokos” dalyse skambėjo
dvi giesmės: tradicinė prūsų lietuvių
liaudies giesmė ,,O kad aš Jį regėčiau”, harmonizuota Vlado Jakubėno, ir giesmė ,,Gyvenimą tas turės pašlovintą” iš Martyno Mažvydo knygos ,,Giesmės krikščioniškos”. Abi
giesmes atliko ,,Dainavos” ansamblis.
Maloniai klausytojus nustebino
jaunas gitaristas Jonas Kublickas, kuris atliko kelias Johann Sebastian Bacho siuitos violončelei nr. 6 dalis. Jonas
Kublickas, 1993 m. Vilniuje gimęs gitaristas ir senovinės liutnios specialistas,
muziką studijavo Panevėžyje, Austrijoje
ir Naujosios Anglijos muzikos konservatorijoje (New England Conservatory
of Music), kur įsigijo muzikos mokslų
magistro laipsnį. Ten jis mokėsi pas gitaros virtuozą profesorių Eliot Fisk. Ba-

Kun. dr. Valdas Aušra

„Dainavos” vadovas Darius Polikaitis

Gitaristas Jonas Kublickas

Žiūrovus žavėjo bažnyčioje skambančios religinės giesmės.

Solistė Nida Grigalavičiūtė

cho siuitos violončelei nr. 6 ištraukas gitarai pritaikė pats atlikėjas Jonas Kublickas. Pradžioje jis grojo siuitos preliudą, vėliau ,,Allemande” dalį, o dar vėliau ,,Gavotte I & II” dalis. Bacho muzika, be abejo, tinka Reformacijos jubiliejaus minėjimo koncertui, bet jos atlikimas reikalauja ypatingų gabumų.
Savo parinktas Bacho siuitos dalis Kublickas atliko virtuoziškai.
Į koncerto programą buvo įtraukti ir keli kiti Bacho kūriniai. ,,Dainavos” ansamblis sugiedojo giesmę ,,Jėzau, tu mano gyvybe” (Jesu, Joy of
Man’s Desiring), pritariant gitaristui
Jonui Kublickui. O giesmę ,,Mano ištikima širdis” (Mein gläubiges Herze)
iš Bacho kantatos nr. 68 atliko solistė
Nida Grigalavičiūtė. Solistei vargonais akompanavo Lisa Kristina. Solistė Grigalavičiūtė vėliau atliko liaudies giesmę ,,Aš skaityti nepaliauju”.
Giesmę aranžavo ir solistei gitara
akompanavo Jonas Kublickas. Ši švelni, paprasta daina skambėjo ypač gražiai. Abu koncerto solistai – sopranas
Nida Grigalavičiūtė ir gitaristas Jonas
Kublickas – atskirai ir kartu atlieka-

instrumentų kvintetas. Koncertas baigėsi rimta, bet pakilia nuotaika.
Šis jubiliejinis koncertas kartu
buvo ir religinės muzikos šventė, ir
svarbi istorinė pamoka. Koncerto metu
rodytos skaidrės ir persakyti istoriniai
įvykiai koncerto klausytojus privertė
nusikelti į praeitį ir susimąstyti. Pavyzdžiui, koncerto pabaigoje buvo paminėti ir tragiški Lietuvos okupacijų
įvykiai. Koncerto programoje rašoma, kad ,,II Pasaulinis karas ir sovietinės represijos Lietuvoje itin skaudžiai
palietė ir evangelikų liuteronų bendruomenę – jie neteko beveik pusės kunigų, uždaryta arba sugriauta 71%
bažnyčių”. Tokių istorinių faktų paminėjimas dalyviams priminė, kad jubiliejai yra reikšminga proga geriau
suprasti savo krašto istoriją. Koncertas įgalino koncerte dalyvaujančius
lietuvius evangelikus liuteronus giliau įvertinti tuos, kurie praeityje padėjo jų tikėjimo pamatus, o visiems
koncerto dalyviams parodė, kokios
svarbios įtakos Lietuvos valstybės ir
kultūros istorijoje turėjo ilga eilė lietuvių reformatorių.

mais muzikiniais kūriniais sėkmingai
paįvairino koncertą. Koncertą paįvairino ir vietinis – liuteronų Trejybės
bažnyčios vargonininkas Jason Michalec, kuris vargonais pagrojo Beethoveno devintosios simfonijos
,,Džiaugsmo odės” aranžuotę. Aranžuotė – muziko Hector Olivera.
Koncerto pagrindą vis dėlto sudarė ,,Dainavos” ansamblis. Stipriai nuskambėjo giesmė ,,Taigi imk mano
ranką” (Lord, Take My Hand). Chorui
akompanavo varinių instrumentų
kvintetas, o vargonais – Lisa Kristina.
Dirigentas Darius Polikaitis vėl kvietė koncerto klausytojus įsijungti. Ansamblis įrodė savo pajėgumą, atlikdamas ištrauką iš kompozitoriaus Felix
Mendelssohn oratorijos ,,Elijah”. Šią ištrauką (,,He Watching Over Israel”) ansamblis dainavo anglų kalba. Koncerto pabaigoje dainaviečiai atliko melancholišką ir tykią Bacho giesmę ,,Ateik, saldi mirtie”, bet koncertą baigė didingai ir iškilmingai giesme ,,Bažnyčia
pastatyta” (The Church’s One Foundation). Prie paskutinio kūrinio prisidėjo vargonais Lisa Kristina ir varinių

Dainos Čyvienės nuotraukos
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Čikagos moksleiviai pradėjo veiklos metus
Čikagos moksleivių išpjaustyti moliūgai.

GILIUS ALEKSA

,,Visada smagu aprašyt ką moksleiviai daro!”
iais, naujaisiais, mokslo metais
Čikagos moksleiviai ateitininkai pirmą kartą susibūrė rugsėjo mėnesio pabaigoje. Ateitininkų namuose Lemonte susitikome su senais
draugais ir nauja kuopos valdyba.
Taip pat išvydom daug anksčiau nematytų veidų. Tikimės greitai susidraugauti. Šiemet beveik pusė kuopos yra nauji nariai.
Pradėjom metus linksmai – Amerikos vakarų žaidimais ir šokiais. Pirma užduotis – susipažinti vienas su
kitu. Išklausinėję viens kitą turėjome
atsiminti ir išvardinti dalyvių vardus,
jų mėgstamiausias spalvas ir gyvūnus. O po to, išsiskirstę į dvi grupes, kūrėm Amerikos vakarų galvijų ganytojų (,,cowboy”) šokius. Viename šokyje
vienas iš mūsų atsigulė ant grindų ir
nuriedėjo kaip rąstas per salę, o mes
per jį mikliai šokom.
Susidraugavę vaišinomės skanėstais, kol naujoji valdyba posėdžiavo. Šių
metų Čikagos kun. A. Lipniūno-Prez.
Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos valdybą sudaro: Vasara Kulbytė, Lau-

Š

ra Kiliūtė, Marisa Sadauskaitė, Daiva
Daulytė, Vitas Polikaitis, Žiba Kisieliūtė, Aistė Kavaliauskaitė ir Gilius
Aleksa. Valdybai pataria mieli globėjai
Justina Baranauskaitė, Mykolas Daugirdas ir Laura Sirgėdaitė.
Spalį moksleiviai vėl susitiko. Besiartinančių Vėlinių proga prisiminėm ir pasimeldėm už mirusius artimuosius. Atšventėm ir amerikietišką
,,Halloweeną”. Vaidinome mumijas,
užrištomis akimis bėgom estafetes ir
pjaustinėjom moliūgus.
Kuopos valdyba yra suplanavusi
daug įdomių susirinkimų. Vyks diskusijos įvairiomis temomis, švęsime
lietuviškas Kalėdas, žiūrėsime filmus,
pasišvęsime savanorystės darbeliams.
Visi nariai kviečiami per Kalėdų atostogas dalyvauti MAS Žiemos kursuose
Dainavoje. Moksleiviai, kurie norėtų
prisidėti prie ateitininkų veiklos, gali
kreiptis el. paštu į globėjus Justiną Baranauskaitę: jbaran6@uic.edu, Mykolą Daugirdą: mdaugirdas1@gmail. com
ar Laurą Sirgėdaitę: laura.sirgedas@
gmail.com.
Daugiau informacijos rasite
moksleivių tinklalapyje
mesmas.org.

Žinutė iš ,,Draugo” ,,Aplink mus” skyriaus, 1949 m.
gruodžio 29 d.

Spausdinti žodžiai išlieka...
aprasta žinutė iš 1949 m. ,,Draugo”. Tais metais nuo raudonojo teroro į Vokietiją
pabėgę lietuviai visu tempu laivais kėlėsi į naują gyvenimą JAV. Tada ir ateitininkų
veikla kūrėsi įvairiuose JAV miestuose. Iš kur apie tai sužinoti? Ogi ateitininkų vardai ir darbai buvo įamžinti ,,Draugo” puslapiuose.
Dabar daugelis sąjungų ir kuopų savo narius informuoja ,,Facebook” ir el. pašto žinutėmis. Tai greitas, dinamiškas žinių skleidimo būdas, bet ar tos žinutės išliks 70 metų?
Vargu ar net po 10 metų bus galima atsekti, kaip moksleiviai veikė, kas vadovavo Žiemos kursuose, kas rūpėjo ateitininkams 2017 metais.
Įamžinkime savo veiklą, savo pavardes, savo veidus ,,Draugo” ateitininkų skyriuje.
(Drąsiai siųskite savo korespondencijas draugasateitis@gmail.com). Skatinkime savo tėvus ir draugus prenumeruoti ,,Draugą” ir kitą lietuvišką spaudą. Prisidėsite prie žinių skleidimo, idėjų vystymo ir istorijos rašymo.

P

Moksleivių Žiemos kursai
Ateitininkų pasaulėžiūros kursai vyks gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Dainavoje. Kviečiami visi
moksleiviai – ateitininkai ir ne ateitininkai. Žiemos kursų registracija prasidėjo lapkričio 23
d. Registruokitės internetu mesmas.org tinklalapyje. Bus galima ir elektroniškai siųsti kursų mokestį.
Kursus rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba.
Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai studijas baigusieji. Kreipkitės į Viktutę Siliūnienę el. paštu: viktute@siliunas.com

Pirmas Čikagos moksleivių susirinkimas – susipažinimas vienas su kitu.

Istorijos vingiais…

Vasario 16-oji prieš 70 metų
vęsime Vasario 16-osios šimtmetį. Ilgiausių metų, bangioji Tėvyne! Labai
atsitiktinai į mano rankas pateko Freiburgo studentų ateitininkų neperiodinis leidinys ,,Tremties kryžkeliuose”, išleistas 1948 m. Vasario šešioliktosios dienos proga. Bent glaustai noriu pasidalinti ten pateikto A. Š. vedamojo mintimis. (Kalba netaisyta.)
– Romualdas Kriaučiūnas

Š

,,Jau 30 metų praėjo
nuo tos dienos, kai Vilniuje iš viso krašto susirinko
ypatingų vyrų būrelis ir
paskelbė pasauliui savo
drąsų sprendimą, – kad
Lietuva nusikrato virš
šimtą metų trukusią rusų
priespaudą ir pradeda laisvą, nepriklausomą gyvenimą”.
,,Mūsų valstybės nepriklausomo gyvenimo
siūlas dėl šlykščios ir klastingos 1940.6.15 d. agresijos
nutrūko, ir nuo to laiko
ištiko tautą sunkiausia nelaimė (…) Ir šiais metais esame toli nuo tėvynės, Karo muziejaus, Aušros vartų, kur savo maldomis padėką ir pagarbą reikšdavome. Nemažiau skauda mums širdis, kada pagalvojame apie likusių tėvynėj brolių persekiojimą, kančias ir nekaltai liejamą kraują”.
,,Šiais metais Vasario 16-toji turėtų mus dar glaudžiau jungti. Būkime širdyje vieningi, siųskime karštas maldas Aukščiausiam, pasimelskime ir pagerbkime žuvusius už tautos laisvę ir tremtyje, tieskime vieni kitiems pagalbos ranką ir pasižadėkime aukotis tėvynės reikalams. Tokiu motto turime pradėti Naujuosius metus. Duok Dieve, kad
jie būtų tremtyje paskutiniai. (…) Taigi, turime šios brangios dienos proga dar labiau įtempti jėgas bendriems tėvynės reikalams, siųskime širdyje suraminimo žodį vargstantiems ištrėmime ir tėvynėje broliams.
Tieskime vieni kitiems vieningumo ir pagalbos ranką. Būkime stiprūs
moraliai ir aukokimės Panelei Švenčiausiai, prašydami, kad Ji užtarydama grąžintų mus visus sveikus ir gyvus greičiau į ašarom ir krauju laistomą tėvų žemę, kurią mylėjome, gynėme ir, reikalui esant, vėl
dėl jos aukosimės”.
—A.Š.
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Kazys Skučas
simboliškai
grįžo į gimtinę

Paskutinis tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministras

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Neseniai Kauno rajone, Mauručiuose surengtos apeigos, kurių metu į gimtinę simboliškai sugrįžo paskutinis tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministras
generolas Kazys Skučas (1894–1941), sovietų 1941
metų vasarą nužudytas Maskvoje.
enerolo gimtinės vietoje, esančioje ant Kauno
ir Prienų rajono ribos įkasta kapsulė su žemėmis, kurios atvežtos iš K. Skučo žūties vietos pamaskvėje. Tuometis vidaus reikalų ministras
K. Skučas ir kiti keli aukšti Lietuvos valstybės pareigūnai buvo nužudyti 1941 metų liepos 30 dieną Butyrkų kalėjime ir užkasti netoli miesto esančioje vadinamoje Komunarkoje.
Šią simbolinę akciją prie K. Skučo atminimui
praėjusių metų vasarą pastatyto paminklinio akmens
Mauručiuose surengė generolo dukterėčia žurnalistė
Virginija Skučaitė, o Lietuvos Kultūros paveldo departamentas generolo gimtinės vietą neseniai įtraukė į Kultūros vertybių registrą.
Ceremonijos metu V. Skučaitė pasakojo, kad šio
įvykio 77 metus laukė ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, California gyvenanti garbaus amžiaus generolo dukra Jūratė Šukys bei jos sūnus Kazys. Trys K.
Skučo broliai su šeimomis buvo išvežti į Sibirą, iš jų
vienas – Jonas, poetės Ramutės Skučaitės tėvas, ten
ir mirė. Vienintelis iš brolių išsislapstė Lietuvoje, o
trys jo seserys su šeimomis išvyko į Vakarus. Praėjusiais metais JAV mirė ir paskutinė, jauniausia K.
Skučo sesuo Kristina, kuri sulaukė beveik šimto metų
amžiaus.
K. Skučas 1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo įvairiose Lietuvos mokyklose.
1914 metais jis įstojo į Peterburgo mokytojų institutą, bet po metų buvo pašauktas į Rusijos kariuomenę ir išsiųstas mokytis į karo mokyklą Ukrainoje. Baigęs mokyklą pėstininkų pulko sudėtyje jis išsiųstas
į frontą Rumunijoje. 1918 m. sugrįžęs į Lietuvą, organizavo milicijos būrį Dauguose ir Alytuje, o 1919 m.
pradžioje stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, dirbo Marijampolės, Alytaus, Suvalkų komendantu,
buvo paskirtas pėstininkų pulko vado padėjėju, vėliau tapo pulko vadu.
1924 m. baigęs karo mokyklą K. Skučas tapo Generalinio štabo operacijų skyriaus viršininku, buvo
paskirtas Kauno miesto ir apskrities karo komendantu, karo mokyklos mokymo dalies vedėju, vėliau
– 2-osios pėstininkų divizijos vadu ir Kauno įgulos viršininku. Jis aktyviai dalyvavo jaunos valstybės visuomeniniame gyvenime, priklausė Lietuvių tautininkų sąjungai, 1925 m. įsteigė ir redagavo leidinį
„Kardas“. 1934–1938 m. K. Skučas buvo Lietuvos
karo atašė Sovietų Rusijoje. Jis buvo vidaus reikalų
ministru dvejose paskutinėse tarpukario Lietuvos vyriausybėse.
1940 m. birželio 12 d. Maskvoje iš tuomečio ministro pirmininko Antano Merkio buvo pareikalauta, kad vidaus reikalų ministras K. Skučas ir Saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis
būtų atleisti iš pareigų, o naktį iš birželio 14 į 15-ąją
Lietuvos vyriausybė gavo Sovietų Sąjungos ultimatumą, kurio pirmame punkte reikalauta, kad K.
Skučas ir A. Povilaitis būtų patraukti baudžiamojon
atsakomybėn. Skubos tvarka šie pareigūnai buvo atleisti iš darbo, tačiau nesuimti ir nuspręsta, kad jų
šeimos vyks į pasienį ir laikinai apsistos Žygaičiuose esančiame A. Povilaičio ūkyje.
Čia abu pareigūnai buvo suimti, birželio 16 d. nuvežti į Jurbarką, vėliau – į Kauną ir perduoti Lietu-

G

Prisiminimais apie dėdę dalijasi Virginija Skučaitė.
Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Kapsulė su generolo žūties vietos žeme užkasta jo gimtinės vietoje.

vos saugumo departamentui. Suimtas generolas
buvo kalinamas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, po
to išvežtas į Maskvos Lubiankos kalėjimą. Jų šeimos
nariai buvo paleisti, K. Skučo žmona Stefanija su dukra pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV.
Maskvoje tardymų metu K. Skučui buvo suformuluoti kaltinimai – jis kaltintas provokacinių
veiksmų prieš Lietuvoje dislokuotus sovietinius
dalinius organizavimu, žiauriais veiksmais prieš Lietuvos revoliucinį judėjimą, taip pat tuo, kad 1934–1938
m. būdamas karo atašė K. Skučas šnipinėjo prieš Sovietų Sąjungą. Nors įrodymų prieš generolą nesurinkta, jis buvo nuteistas mirti ir liepos 30 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime.

K. Skučo gimtinėje pagerbtas jo atminimas.
A.Vaškevičiaus nuotr.
Sovietiniais metais K. Skučo gyvenimo aplinkybės buvo slepiamos. 1989 m. į Lietuvą patekus K.
Skučo bylai, paaiškėjo nemažai iki tol slėptų faktų.
1990 m. rugsėjo mėn. tuometis Lietuvos generalinis
prokuroras Artūras Paulauskas pasirašė prašymą,
kuriuo reabilitavo K. Skučą. 1992 m. balandį tokį prašymą pasirašė ir Rusijos vyriausioji karinė prokuratūra.
1993 m. šalia Mauručių esančiuose Veiveriuose,
Kančių kalnelyje, kuriame kryžiai mena nuo Rusijos represijų žuvusius inteligentus, pastatytas ąžuolinis stogastulpis K. Skučui ir A. Povilaičiui atminti. 2006 metais Prezidentas Valdas Adamkus K.Skučą apdovanojo Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kry-

žiumi, taip pagerbdamas jį už garbės žodžio laikymąsi, priesaikos savo valstybei nesulaužymą.
Pernai liepos 30 dieną, minint K. Skučo 75-ąsias
žūties metines buvo iškilmingai atidengtas jo tėviškės vietą žymintis paminklinis akmuo. Renginyje
dalyvavęs tuometis krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pabrėžė iškilaus vyro, brigados generolo, ministro gyvenimo kelio išskirtinumą, jo pasiryžimą ir tvirtą laikyseną. Pasak J. Oleko, tai vienas
iš nedaugelio pavyzdžių, į kuriuos buvo, yra ir bus
galima atsiremti.
„Šis žmogus parodė, kad jokios jėgos, jokie grasinimai ir ultimatumai nebaisūs, jei tikrai myli Tėvynę, jei dėl duotos priesaikos pasiryžęs paaukoti
savo gyvybę. Iš šimto ministrų, dirbusių prieškario
Lietuvoje, 18 buvo sušaudyta. K. Skučas buvo vienas
iš tų, kurie niekur nesitraukė, nebėgo, labai aiškiai
suprasdamas, kas jo laukia. Todėl mums didelė garbė dalyvauti generolo ir ministro atminimui skirtame
renginyje, prisiliesti prie vietos, kuri taps dar vienu
dvasinės atramos ženklu šiame krašte. Šis ženklas
svarbus ne tik mums, bet ir gyvensiantiems ateityje – mūsų vaikams bei anūkams. Norėtųsi, kad su juo
būtume ne tik šiandien, bet ir kiekvienąkart savo
mintyse – pravažiuodami pro šalį, savo darbuose,
poelgiuose, perduodami atmintį būsimoms kartoms”, – kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras.
Šią vasarą K. Skučo brolio Prano dukra V. Skučaitė lankėsi prie Maskvos esančioje vietoje, Komunarkoje, kur buvo užkasti ir K. Skučo, ir dar dviejų sušaudytų tarpukario Lietuvos ministrų – buvusio vidaus reikalų ministro ir Seimo nario Juliaus
Čapliko bei paskutinio tarpukario Lietuvos teisingumo ministro Antano Tamošaičio bei dešimties kitų
mūsų šalies aukštų pareigūnų ir apie 130 lietuvių kilmės asmenų, gyvenusių ir dirbusių Sovietų Sąjungoje, palaikai. Iš šios vietos ji paėmė žemių, kurias
ir parvežė į K. Skučo gimtinę.
„Kazys Skučas yra mūsų dramatiškos istorijos
simbolis. Baisiausia, kad priešams jį atidavė savi. Tai
buvo sveiku protu nesuvokiama auka”, – sakė renginyje Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius
Kęstutis Kuršelis. K. Skučo garbei Mauručiuose nuaidėjo Lietuvos kariuomenės Garbės kuopos salvės.
Panaši ceremonija tą dieną įvyko ir Kauno Petrašiūnų kapinėse, prie buvusio aukšto tarpukario
Lietuvos valstybės saugumo departamento pareigūno Jono Kazlausko šeimos kapavietės, kur įkasta tokia pati kapsulė su žeme, atvežta iš Komunarkos. J. Kazlauskas prieš savo žūtį buvo Valstybės saugumo ir Kriminalinės policijos Marijampolės apygardos viršininkas. Ceremonijoje Petrašiūnuose
dalyvavo J. Kazlausko dukros Jūra ir Nijolė su šeimomis, jo mirusių sūnų Algimanto ir Rimgaudo šeimų atstovai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Įsileis ne visus užsieniečius
Vilnius (LRS info ) – Seimas priėmė Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” pataisas, kuriomis nutarta papildyti esamus ilgalaikio draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos
Respubliką pagrindus. Pagal naujas
nuostatas į šalį bus uždrausta atvykti
užsieniečiams, susijusiems su stambaus masto korupcija, pinigų plovimu
ar žmogaus teisių pažeidimais.
Įstatyme įtvirtinama, kad užsieniečiui bus uždrausta atvykti į Lietuvos
Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų
laikotarpiui, jeigu yra rimtas pagrindas
manyti, kad užsienio valstybėje užsienietis yra padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą asmeniui ir dėl to buvo
pažeistos visuotinai pripažintos žmo-

gaus teisės ir laisvės, korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar pinigų
plovimo požymius atitinkančią nusikalstamą veiką, arba kad kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokias nusikalstamas veikas ir (ar) dėl šių priežasčių
užsienietis yra įtrauktas į kitos ES
valstybės narės, Europos laisvosios
prekybos asociacijos ar NATO valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.
Šiuo metu įstatyme numatyta vienintelė priežastis, dėl kurios užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į
Lietuvos Respubliką ilgesniam nei 5
metų laikotarpiui, t. y. jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ir viešajai tvarkai.

Seime nebeliks Tibeto rėmėjų
Vilnius (LRS.lt) – Seimo narys,
konservatorius Andrius Navickas apskundė Seimo Etikos ir procedūrų komisijai seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, kad šis atsisako paskelbti
Tarpparlamentinių ryšių su Tibetu
grupę. Etikos komisijos A. Navickas
prašo atsakyti, ar Seimo pirmininko
veiksmai nepažeidžia jo, kaip Seimo
nario teisių.
Seimo pirmininko sekretoriatui
buvo įteiktas keturių seimo narių pra-

šymas dėl Tarpparlamentinės ryšių su
Tibetu grupės sudarymo.
Bet Seimo pirmininkas pareiškė,
kad neleis Seime tokiai grupei atsirasti, nes pasak V. Pranckiečio tokios
grupės steigimas pažeidžia Lietuvos
užsienio politikos interesus, nes Lietuva laiko Tibetą neatskiriama Kinijos
dalimi.
Tarpparlamentinės ryšių su Tibetu grupės egzistavo visose Seimo kadencijose nuo pat 1996 metų.

Rusija kišosi į Katalonijos įvykius
Madridas (LRT.lt) – Ispanijos gynybos ministrė Maria Dolores de Cospedal sako, kad šalies vyriausybė tiria,
kas slepiasi už dezinformacijos kampanijos prieš Katalonijos regioną; įtariama, kad gali būti įsivėlusi Rusija ir
Venesuela.
M. D. Cospedal sakė, kad didžiuma
veiksmų įvykdyti iš Rusijos teritorijos,
tačiau dar nėra įmanoma nustatyti
šių veiksmų šaltinio.
Pasak ministrės, panašūs veiksmai pasikartojo iš Venesuelos teritorijos. Ministrė atsisakė komentuoti, kokio masto yra dezinformacijos kam-

panija ir koks gali būti jos poveikis
gruodžio 21 dienos rinkimams Katalonijoje.
Ispanijos užsienio reikalų ministras Alfonso Dastis sako, kad analogiškas pareigas einančius savo partnerius Europos Sąjungoje informuos
apie kibernetinį kišimąsi tikėtinai iš
Rusijos ir kitų teritorijų; siekiama
skleisti dezinformaciją apie nepriklausomybės siekį Katalonijoje.
Ispanija sakė, kad turima informacija nebūtinai reiškia, jog į dezinformacijos kampaniją įsitraukusi Rusijos vyriausybė.

Rusija įspėjo užsienio žiniasklaidą
Maskva (ELTA) – Rusija įspėjo
JAV finansuojamas žiniasklaidos priemones - radijo stotis „Amerikos balsas”
(Voice of America) ir „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas” (Radio
Free Europe/Radio Liberty) – kad jos
gali būti priverstos užsiregistruoti Rusijoje „užsienio agentais”.
Rusijos teisingumo ministerija paminėjo devynias užsienio žiniasklaidos
priemones, kurioms įtakos turės Rusijos žemesniųjų parlamento rūmų
priimtas naujas įstatymas. Nors įstatymui dar turi pritarti aukštesnieji Rusijos parlamento rūmai ir galiausiai jį
turi pasirašyti Rusijos prezidentas

Vladimiras Putinas.
Naujas Rusijos įstatymas paveiks
Rusijoje veikiančius užsienio šalyse
įregistruotų žiniasklaidos priemonių,
kurios gauna finansavimą iš užsienio, filialus.
Į sąrašą pateko tinklalapiai, radijo stotys ir televizijos stotys, kurias valdo JAV vyriausybės finansuojami
transliuotojai ir kurie koncentruojasi
į Šiaurės Kaukazą ir Krymą.
Rusija tokio žingsnio ėmėsi po to,
kai Rusijos valstybės kontroliuojamam transliuotojui „Russia Today”
(RT) buvo nurodyta užsiregistruoti
Jungtinėse Valstijose užsienio agentu.

Didins pensijas politkaliniams, tremtiniams

JAV įspėja keliausiančius po Europą

Vilnius (ELTA) – Laisvės kovų komisija svarstė Lietuvos Respublikos
valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo ketinama 20 proc.
didinti nukentėjusių asmenų valstybines pensijas politiniams kaliniams,
tremtiniams, dėl 1991 m. sausio 11-13
dienomis vykdytos agresijos tapusiems invalidais ir kitiems nukentėjusiems asmenims. Laisvės kovų komisija, paskirta kaip papildoma, pritarė minėtam projektui.
Komisija pritarė ir Lietuvos gy-

Washingtonas (ELTA) – Jungtinės
Valstijos atnaujino rekomendacijas
keliautojams, vykstantiems į Europą,
įspėdamos, kad žiemos švenčių laikotarpiu Senajame žemyne bus išaugusi
teroro išpuolių grėsmė.
Washingtonas jau ilgą laiką skelbia įspėjimus, raginančius JAV piliečius saugotis galimų išpuolių Europos
miestuose, o pastaraisiais metais konk-

ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo įteisinamas žmonių pasipriešinimas SSRS vykdomai agresijai
po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo iki Rusijos (buvusios SSRS okupacinės) kariuomenės išvedimo. Pakeitus įstatymą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
taptų koordinuojančia institucija renkant, tiriant, analizuojant SSRS vykdytos agresijos procesus, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.

Valstybė saugos seniausią Europoje kurėną
Vilnius (BNS) Neringos savivaldybė šiemet planuoja paprašyti
Kultūros paveldo departamento
(KPD) įtraukti į Kultūros vertybių
registrą seniausią Europoje kurėną
„Kuršis”.
Šiai plokščiadugnei burvaltei
kitąmet sueis 25 metai, todėl „Kuršis” būtų jauniausias valstybės saugomas objektas Lietuvos istorijoje.
Kurėno savininkė Vitalija Jo- Kurėnas „Kuršis“ – tai pirmoji Lietuvoje tradinušienė teigė, kad jos vyro 1993 cinio laivo kopija, pastatyta jau ne žvejybos, o
metais pastatytu kurėnu dar galima pažintinio turizmo tikslams.
Ve .lt nuotr.
plaukti, tačiau jį nuolat reikia remontuoti. Paveldosaugininkai teigia, gomu jo tvarkymui galima būtų prakad pripažinus „Kuršį” valstybės sau- šyti finansavimo.

Dar labiau apribos alkoholio reklamą
Vilnius (Mano vyriausybė) – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas teigia, kad nuo iki
metų įsigaliojantis alkoholio reklamos draudimas galioja ir socialiniuose tinkluose.
„Socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter ir kitur) jų nariai įmonių
skelbiama informacija apie alkoholinius gėrimus gali dalintis, ją skleisti
savo kontaktams ir pan., tokiu būdu šią
informaciją gautų kiti vartotojai nepriklausomai nuo jų valios ar noro
(pvz., vienam iš draugų pasidalinus
tam tikru įmonės pranešimu ar foto
nuotrauka, pasinaudojus pamėgimo

funkcija ir kt.). Departamento nuomone, tokia situacija neatitiktų įstatymo leidėjo tikslo – uždrausti alkoholio reklamą”, – skelbiama departamento išaiškinime.
Departamentas patikino, kad eiliniai piliečiai „gali ir galės dalintis
savo asmeninėmis nuomonėmis, foto
nuotraukomis ir kita informacija apie
alkoholinius gėrimus ar laisvalaikį”.
Kovojant su paplitusiu alkoholio
vartojimu nuo kitų metų Lietuvoje
uždraudžiama alkoholio reklama, nuo
18 iki 20 metų keliamas amžius, kada
galima jo įsigyti, ir trumpinamas pardavimo laikas.

rečiai perspėdavo dėl galimų grėsmių, tykančių šventiniuose renginiuose.
JAV valstybės departamentas įspėjo, kad naujausi išpuoliai Didžiojoje
Britanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Ispanijoje ir Švedijoje rodo,
kad tiek „Al Qaeda”, tiek „Islamo valstybė” tebėra aktyvios ir pajėgios surengti išpuolius.

Prancūzų „Tėve mūsų“ bus kitokia
Vilnius (Bernardinai.lt) – Prancūzijos katalikai nuo Pirmojo Advento
sekmadienio kalbės „Tėve mūsų” maldą ne taip, kaip išmokė jų tėvai ir protėviai: maldos pabaigoje daugiau nebus
prašomą Dievo Tėvo „nevesk mūsų į pagundą”, naujas maldos tekstas skambės
taip: „neleisk, kad būtume gundomi”.
Potvarkis, kurį paskelbė Prancūzijos vyskupų liturginė komisija, nurodė naują formulę nuo naujųjų liturginių metų pradžios naudoti visose

viešose apeigose.
Pasak komisijos pirmininko, Grenoblio arkivysk. Guy de Kerimel, ligšiolinis vertimas nebuvo neteisingas
Biblijos teksto aiškinimas, tačiau galėjo likti tikinčiųjų nesuprastas. Mat
maldoje, kurios Jėzus išmokė savo mokinius, prašoma Dievo Tėvo, kad būtume išlaisvinti iš gundymų, vedančių
į nuodėmę. Toks vertimo pakeitimas
buvo įvestas pernai kituose prancūzų
kalbos kraštuose, Belgijoje ir Benine.

Popiežiaus „Lamborghini” bus parduotas
Roma („Vatikano radijas”) – Italijos superautomobilių gamintojas
„Lamborghini” padovanojo popiežiui
Pranciškui specialiai jam sukurtą baltą sportinį automobilį, tačiau pontifikas neišduos savo tradicinio papamobilio, o naująjį parduos aukcione ir
gautus pinigus skirs labdarai.
Pontifikas palaimino gautą dovaną – 610 arklio galių variklį turintį „Huracan” modelį – ir pasirašė ant jo išblizginto kapoto prieš išsiųsdamas jį į
aukciono namus „Sotheby’s”.
Paprastai tokie superautomobiliai yra parduodami už maždaug 200
tūkst. eurų, tačiau šį modelį, gražiai derantį prie popiežiaus stulos, išsiskiriantį auksinėmis dekoratyvinėmis
juostelėmis bei veidrodėlių apvadais,
aukciono dalyviai turėtų įvertinti brangiau.
Už „Lamborghini” gautos lėšos
bus skirtos įvairiems labdaros pro-

Popiežiaus automobilis bus parduodamas
aukcione.
Fortune com nuotr.
jektams.
„Lamborghini” taip pat padės finansuoti Italijos draugiją, padedančią buvusioms žmonių kontrabandos ir
prostitucijos tinklų aukoms, taip pat
dviem Afrikoje veikiančioms organizacijoms, teikiančioms pagalbą pažeidžiamoms moterims ir vaikams.
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S p O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Kodėl sirgaliai taip myli
Domantą Sabonį?

Ž. Savickas laimėjo varžybas Farerų salose
Farerų salose vykusiose galiūnų varžybose
„Burn Showdown Strongman” pergalę šventė
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas. 42-ejų
metų lietuvis per šešias rungtis surinko 50 taškų. Antrąją vietą užėmė šeimininkų atstovas Bjarni Nielsenas (47,5 tšk.), trečiąją – danas Ole Marten Hansen (45,5 tšk.). Vienas iš stipriausių varžovų britas Laurence Shahlaei patyrė traumą ir
su 10 taškų liko paskutinis – septintas.
ergalė Farerų salose Ž. Savickui tapo
paguoda po nepatekimo į kitų metų kovo
mėnesį JAV vyksiantį prestižinį „Arnold Strongman Classic” turnyrą. Tituluoto lietuvio nėra paskelbtame 10 dalyvių sąraše. Kelialapius į šį turnyrą buvo galima iškovoti dalyvaujant „Arnold Classic” varžybų etapuose
Europoje, Australijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje.
Teisę dalyvauti finalinėse varžybose iškovojo amerikiečiai Brian Shaw ir Jerry Prichett, rusas Michail Šivliakov, estas Raun Hein-

P

la, lenkai Mateusz Kieliszkowski ir Mateusz Ostaszewski, islandas Hafthor Bjornsson, slovėnas Matjaž Belšak, kanadietis Jean-Francois Caron ir bulgaras Dimitar Savatinov. Pirmas
tarp rezervinių sportininkų yra 35-erių metų lietuvis Vytautas Lalas. Jis varžybose dalyvautų,
jei bent vienas iš minėtų galiūnų to padaryti negalėtų.
Ž. Savickas šias varžybas yra laimėjęs net
aštuonis kartus:2003–2008, 2014 ir 2016 metais.
Šiais metais Ž. Savickas turnyrą praleido dėl
traumos. V. Lalas šiose varžybose nugalėtoju
tapo 2013 metais.
Tai, kad pats Ž. Savickas nutarė baigti
tarptautinę karjerą ir nesivaržyti rimtose kovose, jis pranešė spalį. „Dar startuosiu, bet jau
žinau, kad kitąmet dėsiu galutinį tašką: sudalyvausiu kitais metais Europos ir pasaulio
čempionatuose ir atsisveikinsiu su jais. Daugiau mano karjeroje nebus tokio aukšto lygio
varžybų – aš traukiuosi. Savo malonumui, veteranų kovose, aš dar varžysiuosi, bet oficiali
mano karjera bus baigta”, – teigė Ž. Savickas.

D. Sabonis iki šiol ,,dieviškai” žaidžia NBA lygoje.

21-erių metų Domantas Sabonis šį sezoną puikiai rungtyniauja
NBA Indianos ,,Pacers” klube. 208 cm ūgio Lietuvos krepšinio
rinktinės narį vis dažniau giria krepšinio specialistai ir NBA ekspertai. D. Sabonio žaidimą analizavo ir tinklalapis iPacers.com.
o kiekvienų rungtynių atsiranda vis daugiau priežasčių žavėtis D. Sabonio žaidimu. Kolega Thaddeus
Young lietuvį pavadino puolimo šerdimi, Nate
McMillan dar sezono pradžioje sakė, kad smagu atakuoti kepšį, kai aikštėje yra D. Sabonis. Mūsiškis du susitikimus žaidė sirgdamas, bet pasiekė savo asmeninius rekordus.
„Jo įtaka aikštėje didžiulė”, – Lietuvos rinktinės narį
gyrė Lance Stephenson. – Jis puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių, o kai gauna kamuolį varžovų baudos
aikštelėje, yra 80 proc. tikimybė, kad pelnys taškus ar kitaip bus naudingas. Aš jaučiuosi labai gerai šalia jo aikštėje ir tikiu, kad D. Sabonis priims tinkamus sprendimus.”
D. Sabonis NBA žaidžia antrus metus ir yra naujokas
„Pacers”, bet komandos draugai ir treneriai lietuvį labai
vertina. D. Sabonis susidraugavo su L. Stephenson, nes
abu visą praėjusią vasarą praleido Indianapolyje. „Aš su
Lance žaidžiau kartu vasarą. Mums abiems patinka atlikti
derinį du prieš du ir dalintis kamuoliu”, – sakė D. Sabonis apie tarpusavio supratimą, kuris yra tarp judviejų. –
Tai ir yra krepšinio supratimas. Man patinka žaisti su visais komandos draugais.”
„Pacers” puolimas yra geresnis, kai aikštėje būna D.
Sabonis. Lietuvis puikiai kovoja dėl kamuolių po krepšiais, moka atsidengti laisvas, ryžtingai veržiasi po lenta ir kantriai laukia savo momento, nepaisydamas, ar kamuolys yra jo rankose, ar ne. Tokių įgūdžių trūksta kitiems tokio amžiaus krepšininkams. Tačiau žinant, kad
jo tėvas legendinis Arvydas Sabonis – tai nestebina. Domanto stiprybė yra beveik visada pasirinkti tinkamą
sprendimą. Pavyzdžiui, Victor Oladipo perduoda kamuolį D. Saboniui ir dauguma ,,dičkių” šioje situacijoje
veržtųsi pirmyn, o lietuvis ramiai žengia žingsnį atgal ir
meta iš vidutinio nuotolio.
V. Oladipo neslepia, kad džiaugiasi D. Sabonio statistika – 13,2 taško, 9,5 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo. Šis dvejetas puikiai išnaudoja abiejų
stipriąsias savybes: Domo – tikslumą, savalaikius perdavimus bei kovą po lenta, o V. Oladipo – greitį ir atletiškumą. Jie meistriškai atlieka derinį du prieš du ir pagal varžovų elgesį gynyboje pakaitomis pelno taškus. „Pacers” šį derinį sėkmingai atliko daugybę kartų. Nuo to
nuolat kentė Sacramento ,,Kings” ir Čikagos ,,Bulls”.
Nieko nėra smagiau, kaip stebėti D. Sabonio ,,dėjimus”
–tarsi skandinavų ir germanų griaustinio dievo Thoro
kūjo trenksmas. Paskutinėse rungtynėse D. Sabonis taip
trankiai dėjo kamuolį į varžovų krepšį, kad garsas buvo
girdimas toli už arenos ribų. Tampa vis aiškiau ir aiškiau,
kad „Pacers” D. Sabonio asmenyje įgijo labai vertingą žaidėją.

P

Stipriausias Lietuvos žmogus Ž. Savickas kitąmet baigs sportinę karjerą.

Kas bus pripažinti metų geriausiais?
Jau aiškios pavardės tų, kurie pretenduoja tapti geriausiais 2017-ųjų metų Lietuvos sportininkais. „LTeam apdovanojimų” kandidatų sąraše – disko metikas Andrius Gudžius, plaukikė
Rūta Meilutytė, irklavimo porinė keturvietė su
Aurimu Adomavičiumi, Rolandu Maščinsku,
Martynu Džiaugiu ir Dovydu Nemeravičiumi,
šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė bei kiti geriausiai šiais metais pasirodę sportininkai.
ienuolikoje nominacijų – daugiau kaip
50 kandidatų į asmeninius ar komandų
apdovanojimus, 23 sporto šakų atstovai.
Daugiausia pretendentų „Metų populiariausio”
sportininko kategorijoje – 36. Likusiose nominacijoje į geriausiųjų vardą pretenduoja po tris
sportininkus, komandas ar trenerius. Šiais
metais pirmą kartą geriausių Lietuvos sportininkų rinkimuose bus pagerbta „Geriausia trenerė” bei „Populiariausias sportininkas”. Pastarąją nominaciją lems tik tautos balsas, t. y.
atviras visuomenės balsavimas.
„LTeam apdovanojimų” nugalėtojus renka
Lietuvos tautinio komiteto (25 proc.), Lietuvos
sporto žurnalistų federacijos (25 proc.), Lietuvos sporto federacijų sąjungos (12,5 proc.) bei

V

Disko metikas Andrius Gudžius ir šuolininkė į aukštį
Airinė Palšytė – vieni iš pretendentų tapti geriausiais
2017-ųjų metų mūsų šalies sportininkais.
Lietuvos trenerių asociacijos (12,5 proc.) deleguoti asmenys ir įgalioti atstovai. Tradiciškai
25 procentai sprendžiamojo balso palikti visuomenei. „LTeam apdovanojimų” geriausieji bus paskelbti gruodžio 22 dieną Vilniuje, „Siemens” arenoje vyksiančiame iškilmingame
renginyje.

Iššūkių troškimas atvedė į Ameriką
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domėtis šia tema ir taip gimė projektas
"Sėkmingi emigrantai". Šis projektas
turi du tikslus. Pirmasis yra skirtas
perteikti imigrantų bendruomenei
naujausias ir aktualias žinias, tyrimų
rezultatus apie emigraciją, akultūraciją, kalbėtis su jais apie tai, kas sunkina ir kas lengvina adaptaciją. Antrasis - skatinti diskusiją tarp pačių narių apie tai, kas jų nuomone, padeda
įveikti sunkumus svečioje šalyje, kokios priemonės padeda nuraminti tėvynės ilgesį ir skatina žengti pirmyn.

Atkelta iš 1 psl.

Tad kai jau pabodo rutina - keltis
rytais, vežti vaikus į darželį, po darbų
grįžti namo, valgyti, miegoti ir vėl
ryte sukti tą patį ratą, nusprendėme keliauti. Pradžioje tai buvo vasaros kelionės į pajūrį, žiemą - slidinėjimas, po
to prisidėjo aktyvaus poilsio kelionės
į Rodo salą, Egiptą, Braziliją, Fuerteventurą. Kelionių metu sutikome daug
žmonių, kurių gyvenimo filosofija sutapo su mūsiške. Jos esmė – gyventi
saugų, vienodą, stabilų, nuspėjamą
gyvenimą yra labai nuobodu. Netgi, sakyčiau, gaila tam laiko. Juk gyveni tik
vieną kartą. Taigi, ilgainiui pradėjome
mąstyti apie emigraciją kaip būdą praplėsti horizontus, pažinti naujas kultūras, semtis žinių, sutikti naujus žmones. Galų gale, norėjosi iššūkių. Taip atgimė Amerikos idėja.
Vienas iš būdų teisėtai išvykti į
JAV buvo žalios kortos loterija. Dalyvavome ir tais pačiais metais laimėjome. Dar po metų išvykome, bet tik pakeliauti, nes nepažindami šalies, nenorėjome priimti sprendimo. Porą
metų mes su vaikais atvykdavome vis
į skirtingą JAV valstiją, kol galiausiai apsisprendėme pasilikti.
Kodėl įsikūrėte būtent Floridoje?
Floridos valstiją aplankėme paskutinę iš visų. Prisipažinsiu, aš buvau
prastesnės nuomonės apie ją. Bet įspūdį susikūriau iš žmonių kalbų, ko daryti niekam niekada nerekomenduoju.
Kas tinka vieniems, netinka kitiems.
Atvykę į Floridą, mes ją įsimylėjome.
Pasirinkome Palm Beach apylinkes,
nes čia švaru, tvarkinga, daug šeimų su
vaikais, geros mokyklos, dėl palankaus oro žmonės ištisai sportuoja gryname ore, laiką leidžia lauke. Be to,
mums visiems labai svarbu, kad šalia
yra šiltas vandenynas. Aš mėgstu vakarais pasivaikščioti paplūdimyje,
skaityti. Dažnai egzaminams ruošiuosi būtent prie vandens.
Myliu Floridą dėl klimato, šilto
vandenyno, vaisių, daržovių ištisus
metus. Augindama vaikus Lietuvoje,
dažnai mindavau poliklinikų ir ligoninių slenksčius. Šeimą lankydavo
peršalimo ligos, angina ir kiti vėsesniam klimatui būdingi negalavimai. Žinoma, žmonės serga visur, tačiau čia
vaikai nėra vartoję tiek antibiotikų,
vaistų, kiek turėdavo gerti Lietuvoje.
Taip pat kasdien džiaugiamės saule,
gaunam pakankamai vitamino D. Gyvenime netrūksta streso, tačiau čia,
Floridoje, pakanka išeiti į lauką ir ta
šviesa, šiluma lyg sugeria pusę problemų. Mums Florida išties ypatinga
vieta, kuria džiaugiamės kiekvieną
dieną. Bet tai nereiškia, kad čia nėra
problemų.
Studijuojate klinikinę psichologiją Nova
Southeastern University, Floridoje. Kas paskatino rinktis tokią sritį? Ar nebaisu, kad
bus sunku susirasti darbą?
Dar Lietuvoje dirbdama advokate,
skaitydavau daug psichologinės literatūros. Aš ir savo darbe ne kartą esu
susidūrusi su psichologinėmis problemomis: man neretai tekdavo bendrauti su sunkumų palaužtais žmonėmis. Manau, kad teisinis darbas reikalauja daug psichologinių žinių. Taigi, aš pastebėjau, kad palaipsniui man
darydavosi įdomiau kalbėti su klientais
apie jų gyvenimą, jausmus nei apie teisinius dalykus. Taip po truputi krypau
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Kursevičių šeimai patinka gyventi Floridoje.

į psichologiją. Dar prieš išvykdama į
Ameriką, stojau į Vilniaus Universitetą
ir buvau pakviesta studijuoti psichologijos magistrantūroje, tačiau priėmusi sprendimą išvykti, sutarties taip
ir nepasirašiau. Jau vykdama į JAV žinojau, ką veiksiu, ir, beje, niekada nemąsčiau apie pinigus. Aš tikiu, kad
svarbiausia žmogui atrasti save ir daryti tai, kas jam malonu, kam jis turi
pašaukimą, o pinigai ateina savaime.
Taigi, JAV pirmiausiai įstojau į psichologijos magistrantūrą, o po dviejų
metų pabaigus studijas buvau pakviesta mokytis Klinikinės Psichologijos doktorantūroje. Šiais metais baigiau pirmą kursą.

Auginate du vaikus – kaip pavyksta išlaikyti balansą tarp šeimos ir mokslų?
Visada buvau (ir turbūt dar tebesu) perfekcionistė. Noriu ir gerai mokytis, perskaityti viską, ką dėstytojai
užduoda, ir tuo pačiu noriu žinoti,
kuo domisi vaikai, kokie jų poreikiai,
su kuo jie bendrauja. Taip pat man
svarbu, kad jie valgytų kokybišką namuose gamintą maistą. Pirmasis doktorantūros semestras buvo tikras išbandymas mano norams būti tobula
ties namuose, tiek mokykloje. Turėjau
18 kreditų per semestrą (6 paskaitos per
savaitę). Kelyje iš Palm Beach į Ft. Lauderdale kasdien sugaišdavau daug laiko. Su tokiu krūviu suderinti šeimos
poreikius ir mokslus (taip kaip aš norėčiau) yra ne tik kad sunku, bet net
neįmanoma. Čia jau savęs turėjau paklausti, kokia ta pusiausvyra ir kas
man gyvenime svarbiausia. Pusiausvyrą atradau suvokusi, kad tobula nebūsiu, bet užtenka būti tiesiog gera
mama ir studente. Tai reiškia, kad laikas, praleistas su vaikais, (kad ir pusė
valandos ar valanda), turi būti kokybiškas. Šiuo atveju ne minučių skaičius
svarbus, bet dėmesys. Bendraudami
stengiamės būti "čia ir dabar", žiūrėti

Nuotr. iš asmeninio archyvo.

vieni kitiems į akis, nuoširdžiai domėtis dienos įvykiais, kartu einam
pasivaikščioti, padedame į šalį telefonus vakarienės metu (taip, tai iššūkis!).
Manau, kad ne kiekybė, o kokybė daro
tėvų-vaikų santykį artimą, šiltą. Ir
nors daug laiko praleidžiame studijuodami, rašydami darbus, gera tai,
kad vaikai mato ir supranta, jog norint
kažką pasiekti, reikia įdėti pastangų.
Mudu su vyru daug skaitome, tuo pačiu tai yra ir vaikams postūmis bei pavyzdys siekti žinių, augti kaip asmenybėms.
Sužinojau apie jūsų iniciatyvą “Sėkmingos emigrantų istorijos”. Labai smalsu
išgirsti daugiau – kaip gimė idėja, koks jos
tikslas?
Emigracija yra streso kupinas
žmogaus gyvenimo etapas, kuriam reikia išankstinio pasiruošimo, kantrybės, tolerancijos naujai kultūrai, žmonėms, naujoms taisyklėms. Žmonės
masiškai emigruoja, tačiau retas kuris
suvokia, koks tai psichologiškai sudėtingas žingsnis. Savo straipsniuose aš
dažnai emigraciją lyginu su santuoka,
kai pradžioje mes esame apakę nuo
naujos vietos, mus apėmusi aistra, euforija. Deja, ilgainiui tas jausmas nurimsta ir pamatai realybę, prie kurios
turi prisitaikyti (šis reiškinys vadinamas akultūracija). Daugelis imigrantų,
deja, nelinkę priimti naujos kultūros,
tvirtai laikosi įsikibę savosios, arba iš
viso kybo ore nei pritapę, nei išlikę lietuviais. Tokiu atveju emigracija tampa depresijos, nerimo, kitų psichologinių bei fiziologinių susirgimų priežastimi. Ir įvyksta paradoksas - žmogus
išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo, palankesnių sąlygų, bet suserga depresija... Visgi, nepaisant adaptacinių
sunkumų, daug lietuvių labai sėkmingai įsitvirtina naujose šalyse, tad
aš pradėjau domėtis, kokie gi faktoriai
daro įtaką tokiai puikiai adaptacijai.
Kadangi pati esu imigrantė, pradėjau

Stereotipinis klausimas: kas patinka, o
kas nervina Amerikoje? Ko labiausiai pasiilgstate Lietuvoje?
Labai geras klausimas, bet labai
kintantis atsakymas. Kas patinka ir
kas nervina pirmaisiais metais jau
kitaip atrodo penktaisiais. Kažkada, kol
dar gyvenau "medaus mėnesio stadijoje”, man viskas JAV labiau patiko, nei
nervino. Šiuo metu jau esu ,,apšilusi
kojas”, tad galiu pasakyti, kad visko čia
yra, ir gero, ir blogo. Dabar jau gyvename realybėje, kurioje matau sveikatos, švietimo sistemos problemas, paviršutiniškumą paslaugų sektoriuje,
itin ryškų individualizmą. Matau ir
diskriminacinių apraiškų, nenuoširdumo tiek imigrantų (ir legalių, ir nelegalių), tiek etninių mažumų atžvilgiu.
Tačiau tai, kas vyksta aplinkui, galima
priimti tiek negatyviai (pasiduodant),
tiek pozityviai (einant pirmyn ir koncentruojantis į savo tikslus). Aš labai
pasiilgstu lietuviško bendravimo su
savo bendraminčiais, pasiilgstu draugų, pasilikusių Lietuvoje, su kuriais turėjome nuostabių akimirkų, pasiilgstu
lietuviško miško kvapo, Vilniaus senamiesčio. Pasiilgstu to bendruomeniškumo, kai be jokių klausimų lekiame vieni pas kitus padėti tvarkytis namuose, gaminti maistą, nuimti derlių. Čia to nėra.
Ankščiau buvo priimta, kad baigi vienus mokslus ir turi vieną profesiją visą gyvenimą. Dabar laikai pasikeitė – mokomės
vis daugiau, išbandome daug įvairiausių sričių, profesijų. Kadangi po teisės pasukote
nauju keliu, į psichologiją, vėl galioja teiginys: kai užaugsiu, noriu būti…
Ateityje save matau kaip psichologę, padedančią žmonėms (pirmiausiai lietuviams), galbūt dar dėstančią
universitete, o galbūt keliaujančią ir
skaitančią paskaitas didesnėms auditorijoms.
Ačiū!
http://manoamerika.blogspot.lt
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Dėstytoja Rima Ežerskienė seka pasaką.

Renata, Patricija, Karolina ir Jonas dūduoja.

Baltos lankos, juodos avys…
MARIJA DAINIENĖ
2017 metų spalio 15–lapkričio 12 dienomis vyko Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Lietuvių mokyklos Vašingtone bendras projektas ,,Baltos lankos,
juodos avys, kas išmano, tas jas gano”.
Projektas susidėjo iš kelių etapų, tad ir
užtruko visą mėnesį.

P

irmas projekto etapas buvo piešinių konkursas „Piešiame lietuvišką pasaką” – J. Basanavičiaus pasakos ,,Aukso tiltas” iliustravimas.
Konkursas skirtas lietuvių tautos patriarcho, žymaus tautosakininko –
Jono Basanavičiaus (1851–1927) 166osioms gimimo metinėms paminėti.
Konkurso tikslas – kūrybiškai interpretuojant ir iliustruojant Jono Basanavičiaus užrašytą lietuvių tradicinę pasaką „Aukso tiltas,” skatinti jaunosios kartos, pedagogų, vietos bendruomenės domėjimąsi lietuvių etnine
kultūra, tautosaka, literatūra, kalba.
Konkurso uždaviniai: skatinti konkurso dalyvius domėtis lietuvių pasakojamąja tautosaka, jos puoselėjimu,
ugdyti jaunosios kartos kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitus su skaitymu lietuvių kalba bei vaizduote susijusius gebėjimus, lavinti vaikų meninius įgūdžius, praplėsti žinias apie
Jono Basanavičiaus surinktos tautosakos bibliotekos lobyną.
Paskelbus konkursą, mokiniai
skaitė pasaką, nagrinėjo turinį, aiškinosi, interpretavo ir ją iliustravo. Vaikų piešiniai buvo eksponuojami mokyklos ,,Facebook” paskyroje. Daugiausiai joje apsilankiusiųjų balsų surinkęs pasakos iliustratorius laimėjo
apdovanojimą. Visi mokinių piešiniai
buvo vertinami kompetentingos komisijos, kuri išrinko geriausius darbus
pagal vaikų amžiaus grupes: 3–6 metų
vaikai, 7–10 metų vaikai, 11–14 metų
vaikai. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: etninių motyvų ir simbolių kūrybiškas panaudojimas, darbo idėjos ir
atlikimo originalumas, meninis pateikimas, estetiškumas, atlikimo technikos sudėtingumas. Iš kiekvienos amžiaus grupės pagal kiekvieną vertinimo kriterijų buvo paskirta po tris prizines vietas. Dar buvo įvertintas pats
jauniausias ir pats vyriausias konkurso dalyvis.
Antrasis etapas vyko Lietuvių mokykloje Vašingtone – tai etnokūrybinės
dirbtuvės. Šiltai sutikome svečius iš

Vakaronės akimirka
Klaipėdos valstybinės kolegijos: Andželiką Bylaitę-Žakaitienę, humanitarinių mokslų daktarę, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų
fakulteto Turizmo ir rekreacijos katedros docentę; Joną Kavaliauską, dramos ir kultūrinių renginių režisierių,
folkloro teatro „Aitvaras” ir kapelos
„Martvežiai” vadovą, etnokultūros
renginių organizatorių, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų
fakulteto kultūros ir meno specialistą,
lektorių; ir Rimą Ežerskienę, Klaipėdos
valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Administravimo ir edukologijos katedros lektorę.
Daktarė A. Bylaitė-Žakaitienė pri-

Darželinukai bando išgauti garsą.

statė projekto tikslus, papasakojo mokiniams apie Joną Basanavičių, apie
daktaro nuopelnus Lietuvai, padėkojo
mokiniams už dalyvavimą J. Basanavičiuas pasakos ,,Aukso tiltas” iliustracijų konkurse.

D

ėstytojas Jonas ir dėstytoja Rima
susitiko su mokiniais klasėse. Dėstytojas Jonas Kavaliauskas atsivežė pilną lagaminą seniausių lietuvių
instrumentų: piemens dūdas, „kiaulę”,
ūžlę, dambrelį, vilkelių, terkšlių, kleketų, skudučių, žąsies plunksnų, beržo tošies švilpynių, švilpukų iš šiaudų,
piemens botagą ir, žinoma, armoniką.
Su mokiniais dainavo, šoko lietuvių

Mokyklos archyvo nuotraukos

liaudies šokius, mokė vaikus groti
įvairiais instrumentais. Dėstytoja
Rima Ežerskienė mokė mokinius sekti J. Basanavičiaus pasaką ,, Kaip vilkas duonos prašė”, šoko, žaidė žaidimus, vaidino.
Mokymai vyko du savaitgalius.
Mokiniams patiko šokti, žaisti, ypač
groti, todėl mielai visi susirinko ir
sekmadienį. Puikios dėstytojų pamokos! Daug instrumentų mokiniai pamatė pirmą kartą savo gyvenime, išmoko daug naujų žodžių. Mokinius
tiesiog džiugino iš Klaipėdos kolegijos
atvykę svečiai. Vieni vaikai švilpavo
beržo tošies švilpynėmis, kiti byzgė dūdelėmis iš plunksnų, mažesni suko
terkšles, mušė kleketą, vyresnieji skudučiavo, kiti pliauškino botagu, suko
vilkelį... Tiek gražaus šurmulio buvo –
visų akys degė smalsumu. To dar vaikai nebuvo matę ir patyrę. Įvairiausių
garsų išgirdo: malimo, kūlimo, malūno girnų švilpimą, net alkano vilko
staugimą.
Trečiasis etapas – paskutinis projekto renginys ,,Senosios lietuvių rudens vakarojimo tradicijos” vyko Lietuvos Respublikos ambasadoje lapkričio 12 dieną, sekmadienį. Viską, ką vaikai sužinojo, išmoko, renginio organizatoriai sudėjo, sujungė į vieną scenarijų – rudens vakarojimus. Pasaka
„Kaip vilkas duonos prašė” tapo vakaronės pagrindu. Dėstytojai vedė vakaronę: mezgė, sekė pasakas, vijo virves, plėšė plunksnas, žaidė, šoko su vaikais. Dėstytojas Jonas grojo armonika,
kurios melodijos visiems kėlė nuotaiką. Vaikai buvo linksmi piemenukai,
parodė viską, ką išmoko. O vilkas vis
duonos prašė ir klausė, kada gi galėsiąs
valgyti. Turėjome galimybę sužinoti ir
pamatyti visą duonos gaminimo procesą. Ir pagaliau, vakaronės pabaigoje,
pakvipo tikra ruginė duonelė, kuria
vaišino klaipėdiškiai.
Visi dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti pagyrimo raštais, laimėjusieji prizines vietas apdovanoti garbės
raštais ir dovanomis. Nuoširdžiai dėkojame vaikams, dalyvavusiems konkurse, kūrybinėse dirbtuvėse ir vakaronėje. Turėjome puikią galimybę pasidžiaugti mokinių gražiais darbeliais.
Dėkojame Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojams, mokinių tėvams ir
visai mokyklos bendruomenei. Projektas, kurį rėmė Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerija, buvo naudingas ir
sėkmingai įgyvendintas.
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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
ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Stuburo ir SkauSmo ligoS
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
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
5706 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
963 N. 129th Infantry Dr. #110
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

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

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
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DantŲ gyDytojai

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

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

,,Draugo” sudoku nr. 123
išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Valdas nenorta, Orlando, FL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
REAL ESTATE

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

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

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

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

MEDICARE?

turite klausimų apie

ATSAKyMuS!
Mes turime

708-543-4106
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!

www.draugofondas.org

SKaityKite
,,DRaugą”
gReičiau!

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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k A I p š U O S U k AT e

rūnos kelionė su laiminga pabaiga

Pas naujus šeimininkus kalytė gavo naują vardą – Rūna.

RASA SĖJONAITĖ
Kartais klausydamasis įvairių istorijų
apie nuotykius ir lemtingus nutikimus,
supranti, kad klaidūs likimo vingiai gyvenimo keliu veda ne tik žmones, bet
ir mūsų keturkojus draugus. Supranti ir
tai, kad išgyvenimai persekioja ne tik
mus, bet ir kitas šios žemės gyvybes, gebančias jausti, matyti ir galbūt jei ne
protauti, tai bent maža dalelyte suprasti ir mokėti stebėti aplinką.
is pasakojimas apie Rūną, mišrūnę, maišytos čihuahua veislės keturkoję gražuolę išraiškingomis ir be galo protingomis akimis.
Atsirado ji vienoje Lietuvos žinomų inteligentų šeimoje tikrai stulbinančiomis aplinkybėmis, kai niekas jos
nelaukė ir net nesitikėjo sulaukti.

Š

Senieji šeimininkai kalytę norėjo išmesti.

Buvusio Seimo nario, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro Žibarto
Juozo Jackūno ir jo žmonos lituanistės,
vaikiškų knygelių rašytojos Onos Zinaidos Jackūnienės namuose šiandien
kasdienybę praskaidrina keturkojė
draugė, kuri jau lygiai metus yra dė-

SUBSCRIBE
Receive
BOTH!
ONE YEAR
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES
LITHUANIAN
HERITAGE

6 ISSUES

$45 mailed
$30 internet
only

kinga savo naujiems šeimininkams už
suteiktą prieglobstį ir parodytą dėmesį bei meilę.
Rūnos šioje šeimoje atsiradimo
istorijos pradžia paini ir iki šiol nėra
aiški iki galo. Jackūnų dukterėčia,
auginanti čihuahua veislės kalytę,
prieš metus vyko į Kauną kilniais
savo augintinės keturkojės giminės
pratęsimo reikalais. ,,Jaunikio” šeimininkės, kaip vėliau galima spėti,
būta nelabai matyt sąžiningos. Ji Jackūnų dukterėčios paprašė į Vilnių nuvežti atsitiktinai į jų namus užklydusią Rūną, neva, šunytės pageidauja
kažkokia vilniečių šeima.
Moteris nieko blogo neįtardama
sutiko pagelbėti – juk vis tiek važiuoja į Vilnių, nejaugi sunku nuvežti nedidelį mažą šuniuką norintiems jį priglausti žmonėms.
Visi nemalonumai prasidėjo tada,
kai paskambinus panorusiems paimti
Rūną būsimiems šeimininkams, šie
abejingai jos atsisakė. Paskambinę į
Kauną, geradariai šuniuko vežėjai sulaukė dar abejingesnio pasiūlymo
Rūną išmesti lauk. Pasibaisėtina situacija ir neguodžianti mintis – ką toliau daryti?
Tuokart Jackūnų dukterėčia pasiguodė giminaičiams, kad papuolė į
nepavydėtiną padėtį. Ona Zinaida Jackūnienė, net nemačiusi Rūnos, iš karto pasisiūlė ją paimti. Vėliau ji pasakojo, kad gavo kalytę su pavadėliu,
ant kurio buvo vardas Ūla.
,,Važiuodama namo vis galvojau
jai naują vardą, nes negalėjau šuns vadinti Ūla, kadangi mūsų artimų draugų duktė buvo tokiu pačiu vardu,” –
prisimena pirmąją pažintį Ona Zinaida Jackūnienė.
Išsaugojusi ir suderinusi tokius pačius buvusio vardo garsus, moteris
nusprendė kalytę vadinti Rūna. Išaiškėjo ir dar vienas prieš tai buvusių šeimininkų kauniečių melas. Ant pavadėlio buvo užrašyta, kad Rūnai vieneri metai, tačiau vėliau paaiškėjo, kad
jai jau šešeri, ir kad ji net turėjusi penkių šuniukų vadą. Jų likimas drama-

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

My Paper – My Friend
My link to LITHUANIA!
www.draugas.org/news

LITHUANIAN
HERITAGE
MAG A Z I N E I N E N G L I S H
A supplement mailed separately

tiškas. Kauniečiai teigė, kad visi šuniukai sušalo. Tiesa, Rūnai yra operuotos balso stygos, nes, anot veterinaro, galimai ji garsiai lodavo ir taip
trikdė kaimynams ramybę. Gal todėl ir
neįtiko savo buvusiems šeimininkams
miela Rūna, nes per daug triukšmo
kėlė? Gal todėl buvo nuspręsta ja atsikratyti? Tas nereikalingumo jausmas
ir šuniškas liūdesys atsispindėjo jos
akyse, kurios visame nedideliame kūnelyje buvo vienintelis matomas ryšys
su praeitimi.

siranda bendraujant su kalyte, atitolina nereikšmingus rūpesčius.
Taigi Rūnos neįprasta Jackūnų
šeimoje atsiradimo istorija tik dar
kartą įrodo, kaip kiekviena gyvybė šioje žemėje trokšta būti mylima ir saugi.

Naujieji Rūnos šeimininkai – Juozas ir Ona Zinaida Jackūnai savo augintinei suteikė
saugumo jausmą.
Nuotraukos iš asmeninio albumo
Sakoma, nereikia sužmoginti keturkojų, tačiau Rūnos meilumas buvo
iškalbingesnis už bet kokias šunų mylėtojų nuostatas. Ji niekuomet nėra pridergusi namuose, net tuomet, kai pusantros paros buvo likusi viena. Net
tada jį visą laiką kentėjo ir laukė šeimininkų, kol šie ją išves į lauką. Rūna
niekada nelipa ant lovų, ji visada miega tik jai skirtoje vietoje. Turi vieną nedidelę ydą – labai nemėgsta mažų vaikų. Nekanda, neloja, neurzgia, bet pamačiusi pyplį slepiasi nuo jo. Tiesa,
Jackūnų anūkams, kurie jau šiek tiek
vyresni, Rūna leidžiasi myluojama,
tuo tarpu kaimynų penkerių metų
mergaitės labai nemėgsta.
Simpatiškos Rūnos grožis dar labiau atsiskleidė, kai ji rado tikrus
savo namus. Priaugo gerus 400 gramų,
jos uodega tapo puošni lyg vėduoklė, o
kailis pradėjo blizgėti. Šeimininkai
neslepia, kad Rūna yra ir jų geros savijautos priežastis, nes tiesiog yra priversti kasdien su ja eiti pasivaikščioti.
Toks priverstinis judėjimas neleidžia
aptingti, o geros emocijos, kurios at-

Ir nors Rūnos gyvenimo priešistorė visiems laikams liks nežinioje, šis
jos likimo atverstas naujas puslapis
kasdien bus vis margesnis ir šiltesnis.

Vaikų nemėgstu, bet su jumis, tiek to,
padraugausiu.

DRAUGAS
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Ypatinga asmenybė

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)
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Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė
Advokatas Jonas Gibaitis ir Vida Sakevičiūtė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos pokylyje, 2002 m.
Zigmo Degučio nuotr.

VIDA SAKEVIČIŪTĖ
Sakoma, kad žmogus įeidamas į kambarį kažką atsineša, o išeidamas kažką
išsineša. Taip ir gyvenime – žmogus, būdamas šalia, savo ypatybėmis pripildo
mūsų dienas.
Norėčiau pasidalinti prisiminimais
apie artimą bei mielą draugą, advokatą Joną Gibaitį, kuris iškeliavo iš šio pasaulio 2015 m. lapkričio mėn.
onas Gibaitis gimė Kaune, Lietuvoje, 1937 m. spalio 6 d. Į Ameriką atvyko 1949 m. su tėveliu ir
sesute Aldona. Jo mamytei nepavyko
išbėgti iš Lietuvos kartu su jais, taip Jonas iš mažens liko atskirtas nuo savo
mamytės. Iškart jie atvyko į Connecticutą, o vėliau persikėlė į Čikagą ir apsigyveno Brighton Parke, kur priklausė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai. Jonas mokėsi Šv. Ignacijaus aukštesniojoje mokykloje.
Mokslus tęsė University of Illinois
Urbanoje ir Loyolos universitete. Sėkmingai baigęs įstojo į John Marshall
Law School, kurią baigė 1969 m. Įsigijęs teisės daktaro laipsnį jis penkerius
metus ėjo atsakingas pareigas Cook
County prokuroro įstaigoje, buvo „Assistant State’s Attorney”. Vėliau pradėjo savo praktiką netoli Marquette
Parko, prie 63-iosios ir Kedzie gatvių
sankryžos. Ten dirbo iki pensijos 2012
m. Jonas apsigyveno Marquette Parko
apylinkėje, kuri jam labai patiko.
Mudu su Jonu susipažinome „Lits”
sporto klubo gegužinėje Marquette
Parke, netoli Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios, beveik bažnyčios šešėlyje.
Buvo gražus vasaros vakaras, maloni
muzika, spalvingos lemputės. Jis mane
pakvietė šokti. Pasikeitėme telefono
numeriais. Pasirodo, kad abu gyvename Marquette Parko apylinkėje. Tad
buvo lengva dažnai susitikti. Būdami
karnavalų mėgėjai, vykdavome kas
savaitgalį. Jonas ypač mėgdavo žaidimus ir jam vis sekėsi ką nors laimėti.
Viename karnavale laimėjome net aštuonis meškinus! Mėgdavome išvykti
į gamtą, į parką lesinti ančiukų ir žąsiukų. Jonas aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, buvo teisinis patarėjas Marquette Parko Lietuvių namų savininkų draugijoje, Lietuvių prekybos
rūmuose ir 2011 m. atnaujintoje JAV
LB Marquette Parko apylinkėje. Jis priklausė Santaros-Šviesos draugijai, Lietuvos vyčiams, rėmė Balzeko lietuvių
kultūros muziejų. Priklausė Švč. M.
Marijos Gimimo parapijai ir skelbėsi

J

parapijos biuletenyje. Būdamas lietuvis patriotas, Jonas dosniai rėmė lietuvišką veiklą bei spaudą. Skelbėsi per
lietuvių radijo laidas, lietuvių TV,
„Drauge”, „Amerikos lietuvyje” ir
„Lietuvių balse”, taip juos remdamas.
Įvairius renginius rėmė savo sveikinimais programos knygutėse arba tapdamas mecenatu.
Pamilęs teisininko profesiją ir pradėjęs praktiką Jonas jautė atsakomybę prieš savo klientus. Būdamas iškalbingas ir žinodamas, kaip sakant,
kokius mygtukus paspausti, jis dažniausiai laimėdavo savo klientų bylas.
Kiek daug klientų jis išgelbėjo nuo nemalonumų! Kartais dėkingi klientai
net spaudoje dėkodavo. Klientai sudarė jam daug rūpesčio, dažnam grėsė kalėjimas, bet jis mokėjo žmones pralinksminti – geru humoru arba saldainiais klientų vaikams. Prisimenu
vieną ypač atmintiną įvykį. Tai buvo
galutinių dokumentų pasirašymas,
kuriame man teko dalyvauti kaip nekilnojamojo turto agentei. Kadangi
Jonas tą dieną teisme atstovavo kitai
klientei miesto centre, mes susirinkę
žinojome, kad reikės laukti jo atvykstant. Tuo metu namo pirkėjai pasirašinėjo didžiulį pluoštą dokumentų.
Jie buvo rimtai, netgi liūdnai nusiteikę. Atrodė, kad praras savo žemes.
Atvyko Jonas ir mestelėjo kažką linksmo. Visi pradėjo juoktis! Atrodė, kad
susirinko visai kiti žmonės.
Jonui pavyko išspręsti lietuviams
rūpimą reikalą dėl Šv. Kazimiero kapinių. Prieš keletą metų Čikagos arkivyskupija ruošėsi parduoti dalį Šv.
Kazimiero kapinių (prie 111-os ir Cicero sankryžos). Susidomėjęs pirkėjas
numatė ten statyti patalpas verslininkams. Jonas kartu su grupe lietuvių
nuvyko pasikalbėti su Čikagos miesto
19-ojo kvartalo seniūne Ginger Rugai
ir pasitarė tuo reikalu. Po jų susitikimo Čikagos miestas atsisakė keisti
nurodyto sklypo paskirtį. Pirkėjas perėjo į kitą tos sankryžos pusę – šiaurės
vakarus, kur pastatė Mariano’s parduotuvę, Cooper’s Hawk valgyklą ir kitas įmones.
Būdamas pareigingas ir atsakingas
advokatas, Jonas užsitarnavo pagarbą
ir 1998 m. buvo įrašytas į „National Registry of Who’s Who” kaip vienas pasižymėjusių profesionalų teisininkų.
Jis mėgdavo sakyti, kad nereikia bijoti
sukelti bangų. Sykiais reikia pajudinti reikalus, reaguoti į įvykius. Jo
reikalai ir įsipareigojimai ilgai nestovėdavo kažkur ant rašomojo stalo arba
nukišti į sąrašo galą. Jis viską ne tik

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

atlikdavo nedelsdamas, bet ir ragindavo kitus: „Ar parašei tą laišką?”
arba „Ar paskambinai tam žmogui?”
Jonas mokėdavo pajudinti reikalus.
Jonas mėgo žmones ir bendravimą.
Šilta jo asmenybė traukdavo žmones –
mažus ir vyresnius. Jonas turėjo klientą, kuris vieną sykį kartu atsivežė
savo mažamečius vaikučius – mergytę ir berniuką. Tie vaikučiai apėjo aplinkui rašomąjį stalą ir atsisėdo Jonui
ant kelių. Santykiai su tuo klientu
tuoj pasidarė šiltesni, nes vaikučiai vis
nujaučia gerą žmogų.
Jonas turėjo dovaną – gabumą būti
geru klausytoju. Už mokėjimą susikaupti ir dėmesingai klausytis jį pamilo jo artimieji ir klientai. Geros širdies Jonas dažnai ištiesdavo draugišką ranką, sakydamas, kad gyvenimas
per trumpas pyktis. Jonas mėgo skai-

tyti knygas bei spaudą. Labai apsišvietęs žmogus, jis gerai suprato gyvenimo rūpesčius ir iššūkius. Giliai
mąstantis Jonas sykiais turėdavo tokį
nujautimą apie įvairius reikalus bei
įvykius, kad dažnai pasirodydavo toli
numatantis.
Jonas gyveno optimisto gyvenimą, įvairiausi iššūkiai jam netrukdė.
Jis buvo ne tik pats linksmas, bet mokėjo pralinksminti ir kitus. Jis niekada nedejavo, kad jam blogai. Dabar tuščia be jo, be jo gero humoro jausmo, kuris pakelia nuotaiką.
Gaila, kad Jonas paliko šį pasaulį
per anksti. Bet Jis paliko mums gerą
pavyzdį.
Pasimelskime už a. a. advokatą
Joną Gibaitį. Tegul ilsisi ramybėje. Susitiksime Dievo namuose.

,,Sugar Mountain” –
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba
metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos
persodinimo operacijos, trys inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gyvenimo kely. Bet gyvenimas
tęsiasi. Autentiškumas ir tikrumas yra šios
šekspyrinio masto dramos sudedamoji dalis. Ji
siekia aktorės karjeros ir autostopu keliauja per
Europą – nuo Stratford-on-Avon iki Dubrovniko. Ji neieško El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pasakojimas apie lietuvės
moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas
amerikietišku pentimento. Pasakojimas apima
Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros
mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du 11e
arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais
į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlugimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Didžiosios kinų sienos, iki Melbourno ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Laurence Sterne ,,The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja
kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pasimetę žvaigždėse.
Henryk Skwarczynski

50

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel. 773-585-9500.
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Ateities kartos turi žinoti

„Draugas” dėkoja skaitytojams už gausias aukas, gautas per pastarąjį laikotarpį. Visų aukotojų pavardės artimiausiu metu bus
paskelbtos laikraštyje. Linkime visiems džiugaus ir malonaus
Padėkos dienos savaitgalio.
Redakcija ir administracija

■ Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL), šį sekmadienį, lapkričio 26
d., 10 val. r., švęsime Kristaus Karaliaus šventę. Su šia švente baigiasi bažnyčios liturginiai metai. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.
■ Lapkričio 26 d., sekmadienį, šv. Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje dalyvaus svečias – buvęs LR ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas. Po Mišių – metinė ataskaita parapijiečiams ir Padėkos pietūs parapijos salėje.
■ Korp! Giedra tradicinė šventė įvyks Kristaus Karaliaus sekmadienį, lapkričio 26 d.
Kviečiame gausiai dalyvauti, pagerbti įžodininkes ir prisiminti poetą Kazį Bradūną.
Šventė prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis Pal. J.
Matulaičio misijoje Lemonte.10:30 val. r. Ateitininkų namuose vyks šventės programa – poeto K. Bradūno gimimo 100-mečio paminėjimui skirta poezijos ir dainų pynė, kurią paruošė Giedrė Gillespie, sol. Dalia Lietuvninkienė ir kitos giedrininkės. Bus vaišės. Visi kviečiami dalyvauti.

■ Lapkričio 26 d., sekmadienį, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė kviečia visus paminėti Lietuvos
kariuomenės dieną. Paminėjimas prasidės
11 val. r. šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Visus šaulius kviečiame dalyvauti pasipuošusius uniformomis.
Prieš Mišias – iškilmingas vėliavų įnešimas.
Po Mišių visus maloniai kviečiame minėjimą pratęsti Šaulių namuose (2417 W
43rd. St., Chicago, IL 60632), kur 1 val. p.
p. bus rodomas filmas „Nepaprasta auka”.
Prieš filmo peržiūrą bus karšti pietūs, veiks
baras. Įėjimo mokesčio nėra. Daugiau informacijos tel. 773-875-4531.
■ Jaunimo centro 60-čio pokylis vyks gruodžio 3 d., sekmadienį, Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mirusius
ir gyvus centro narius bei rėmėjus. 3 val. p.
p. salėje koncertą atliks solistė Jūratė ŠvedaitėWaller. Bus pietūs ir piniginė loterija. Maloniai kviečiame dalyvauti šioje šventėje. Daugiau informacijos tel. 708-447-4501 (Milda
Šatienė) arba tel. 773-743-3196 (Zita Baltramonas).

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ
GRUODŽIO 1 D. 7 v.v. PLC pokylių salėje

GRUODŽIO
2 D.
9 v.r. - 4 v.p.p.

3 D.
GRUODŽ3IO
v.p.p.
10 v.r. -

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%

„Kiek buvo vyrų kaip ąžuolų ir drąsių
kaip liūtų pirmomis dienomis! Iš tų
šiandien savo tarpe tik vieną kitą tematome. Kas supras ir aprašys šitą pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą? Ar
ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet
bus tokių, kurie visa tai su purvais sumaišys”, – tokią ateitį matė Lionginas
Baliukevičius-Dzūkas, vienas iškiliausių
Lietuvos partizanų vadų, Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygis.

A

rtėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, Lietuvos
kariuomenės 100-osios metinėms
ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos 70-osioms metinėms visuomeninės organizacijos Lietuvos laisvės
kovų sąjūdis ir Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjunga pasirašė sutartį, kad Kryžkalnio k., Raseinių
r., tame pačiame žemės sklype, kur
jau pradėta statyti mons. A. Svarinsko
inicijuota koplyčia su kryžiumi (architektė Virginija Bakšienė), būtų pastatytas didingas paminklas (memorialas) visiems (apie 20 000) žuvusiems
už Lietuvos laisvę partizanams. Žemės sklypą, kur bus statomas paminklas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdis
ir Tėvynės partizanų laisvės kovos
įamžinimo sąjunga įsigijo už tūkstančių žmonių šiam tikslui paaukotas lėšas.
Šiam kilniam tikslui ir architekto
Sauliaus Pamerneckio bei skulptoriaus Tado Gutausko pateiktai Lietuvos
partizanams atminti memorialo vizijai
pritaria ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir

tremtinių bendrija, Lietuvos politinių
kalinių sąjunga, Lietuvos ginkluotojų
pajėgų asociacija, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba, Lietuvos
nepriklausomybės gynimo sausio 13osios brolija, Lietuvos sąjūdis, Šaulių
sajunga, Lietuvos laisvės armija. Svarbiausi memorialo simboliai – lietuviško kalavijo formos obeliskas su vyčio kryžiumi viršūnėje ir apie 20 000
partizanų įamžinanti atminimo siena
su žuvusių partizanų vardais, pavardėmis bei nežinomo partizano kapas.
„Draugo” redakcija gavo partizano
dukters Angelės Jakavonytės laišką,
kuriame išeivijos lietuviai kviečiami
prisidėti prie monumento Kryžkalnyje statybos. Ji rašo: „Beveik kiekvieno
iš mūsų giminėje yra žuvusių ar nukentėjusių kovoje už Tėvynės laisvę.
Daugelis artimųjų net neturi kur uždegti žvakutės per Vėlines, nes nežino,
kokioje duobėje yra užkasti jų artimųjų
kūnai. Šiandien, kai viešoje erdvėje atsiranda norinčių suteršti šventą partizanų auką, yra ypač svarbu tinkamai
įprasminti jų atminimą! ...Dar gyvi
partizanai, vienas iš jų, mano tėtis
partizanas Juozas Jakavonis-Tigras,
vis dar tikisi sulaukti tos dienos, kai galės uždegti žvakutę bei pasimelsti už
savo žuvusius kovos draugus. Labai
kviečiame visus prisidėti prie partizanų didingos kovos įamžinimo!”
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (įm.
k. 2907706500, Respublikos g. 17, tel.
+37065026474), bankas „Swedbank”,
sąskaitos Nr. LT32 7300 0101 0944 8557
(Memorialo sąskaita).
„Draugo” info

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

pusmečiui – 65 dol.
3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

