
„Semper Femina” – kas tai? Skamba paslaptin-

gai… beveik kaip „cherchez la femme”. O iš tie-

sų po šiuo paprastu žodžių junginiu tarpsta

nuostabiai šilta ir jautri dviejų mo terų, kūrėjų ir me-

nininkių draugystė ir bendradarbiavimas. Ir nors

„Sem per Femina” jos vadina kūrybiniu projektu – bou-

tique ant ratų, bet šis šaltas inžinierinis žodis jokiu

būdu neatspindi to šiltumo, vidinio jautrumo ir pa-

jautimo, kurį sukuria šios dvi nepakartojamos mote-

rys. –  3 psl. 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Halloweeną galima švęsti taip, kad ši šventė būtų sma-
gi ne tik jos dalyviams, bet ir suteiktų naudos kitiems.
Tokį šventimo būdą jau antrus metus iš eilės pasiū-

lė Čikagos lietuvių Rotary klubas (Rotary Club of Chica-
goland Lithuanians), pakviesdamas didelius ir mažus da-
lyvauti Halloweeno kaukių bėgime ,,Haunted Oak 5K”.
Šio renginio metu surinkti pinigai buvo paskirti  stubu-
ro traumas patyrusių ir judėjimo negalią turinčių  žmo-
nių gyvenimo palengvinimu besirūpinančiai ne pelno or-
ganizacijai ,,Next Steps Chicago”. Apie smagų ir naudingą
bėgimą pasakojo viena iš organizacinės komandos narių
Silvija Basijokaitė. – 3 psl. 
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Halloweeno baisuokliukai
bėgo geram tikslui

Kaukėtiems ,,Hounted Oak 5K” bėgimo dalyviams – ir mažiems, ir di-
deliems – nepritrūko geros nuotaikos.            S. Ščedrinos nuotraukos

Dizainerės Jolantos
Talaikytės meninės
dirbtuvės San Diego
kūrėme papuošalus,
gėrėme vyną,
kalbėjomės ir…
atradome 
moteriškumą

INGA GREBLIKIENĖ
Puikiai nusiteikusios renginio dalyvės ir spalvingi jų papuošalai. 

I. Greblikienės nuotraukos



VYSKUPAS EMERITUS HANSAS DUMPYS

Reformacija – kokios įtakos šis istorinis judėjimas turi
mums šiandien? Praėjo Reformacijos penkių šimtų
metų minėjimo šurmulys, bet nedaug kas pasikeitė. Tad
ar tas viskas buvo veltui? Ar nieko konkretaus nepasiekta?
Minėjimas bent jau patvirtino, kad evangeliškas tikėji-
mas turi ilgą ir garbingą istoriją, kuri prasidėjo su Mar-
tynu Liuteriu. Jo iškelta Biblijos svarba išliko gyva per
šimtmečius – ir šiandien mes galime save vadinti Bibli-
jos Krikščionimis. 

Tačiau Šventuoju Raštu paremto tikėjimo šaknys
kyla ne iš paties Martyno Liuterio, bet iš Jėzaus
Kris taus evangelijos: Jei jūs pasiliksite ma no žodyje,

tikrai esate mano moki niai ir pažinsite tiesą, o tiesa jus
iš laisvins (Jono 8:31–32). Nėra svaresnių žodžių visam
mūsų laikmečiui, nes šitie žodžiai tarsi miniatiūriškai
išreiškia visą Kristaus evangeliją. 

Dalelę šio posakio mes jau esame girdėję ar skaitę
universitetų pastatų plakatuose, knygų įvaduose, net po-
litikų kalbose, būtent – „tiesa jus išlaisvins”. Bet kas
šiandien laikoma tiesa? Šiandien viešuma elgiasi su tie-
sa lyg su kokiu žaislu: tai tavo tiesa, tai mano tiesa, tai
kitų tiesa – tiesa ir kaip kompromatas... Priėjome prie
ribos, kada nėra visiem bendrai priimtinos tiesos. Vis-
kas lyg kokia įvairiapusiška propaganda, kuria mes ne-
tikime. Evangelija skelbia – „tiesa jus išlaisvins”. Bib-
lijoje tiesa yra tai, kas duoda mūsų gyvenimui prasmės,
kas yra mūsų gyvenimo ramstis, kuo mes pasitikime gy-
venimo bėdose. Evangelijos tiesa yra Jė zus Kristus – gy-
vas, prisikėlęs ir viešpataujantis pasaulio sūkuriuose,

Remkime Draugo fondą •  www.draugofondas.org
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Tiesa jus išlaisvins
ma no bei tavo gyvenime. Ši tiesa yra mūsų gyve-
nimo ašis, kurios traukos jėga viską apjungia.
Tai mūsų santykis su Jėzumi Kristumi, suteiktas
krikštu ir ugdytas tikinčiųjų bendruomenėje. 

Jeigu jūs pasiliksite mano žodyje, tikrai esate
mano mokiniai ir pažinsite tiesą, o tiesa jus išlais-
vins. Ar pastebėjote, kaip posakis prasideda – „jei-
gu jūs pasiliksite mano žodyje”. Tai reiškia – jeigu
laikotės žodžio, pažįstate jį, esate jo pagauti ir jo val-
domi – tada jūs iš tikro būsite laisvi. Kai Žodis įsi-
šaknys jumyse, jūsų gyvenimui atsivers nauja ga-
limybė. Kristaus evangelija kviečia mus nesi-
kliauti tariamu gyvenimo saugumu – kaip tai be-
pasireikštų – ar tai turima stipri sveikata, tvirtas
pragy venimo lygis, pasiekti mokslai ir ge ras dar-
bas, ar užtikrinta vaikų, anūkų ir proanūkių atei-
tis. Viskas praeina, niekas iš to nepasilieka – kas
žemiška – žeme ir pavirs, ir tik kas dvasiška – iš-
lieka amžinai. Kris tuje mes randame amžiną mūsų
širdžių atpildą, saugumą ir laisvę. Tokią evangelijos
tiesą mums atskleidė Martynas Liuteris reforma-
cijos amžiuje.

Kartais kyla jausmas, ar Dievas iš viso mus pa-
žįsta ir atkreipia dėmesį į mūsų rūpesčius? Gy-
venimas kelia baugius klausimus: kas iš viso

to? Ar visa tai verta? Kaip viskas užsibaigs? Jėzui
savame gyvenime teko nusivilti, patirti išdavystę,
kentėjimą ir kryžių. Gyvenimas jam buvo iškilęs
kaip kova, ir jis sava patirtim žino mūsų širdžių rū-
pes čius, dvejones ir negalavimus.

Dievas mus gerai pažįsta – Jis sukūrė mus pa-
gal savo paveikslą ir turi vietos mūsų širdyje, ku-
rios jokia žemiška būtybė nepajėgs užpildyti. Mes
galime mėgautis žemiškomis gė rybėmis, bet jos tik
apvils, nes neatstos amžinybės ilgesio mumyse.
Kaip kad senovės Bažnyčios tėvas Augusti nas
savo „Išpažinimuose” meldėsi: „Viešpatie, Tu su-
kūrei mus Sau ir mūsų širdys neramios, kol jos at-
ras ramybę Tavyje”.

Jei jūs pasiliekate mano žodyje, tikrai esate
mano mokiniai ir pažinsite tiesą, o tiesa jus išlais-
vins. Šie Jėzaus žodžiai nesusilaukė didelio prita-
rimo, kai Jis prabilo į klausytojus. Jie neskubėjo
šaukti: „Sveikinu, Mokytojau, gražus pamokslas
šiandien! Bravo, Jėzau, Tavo žodžiai tikrai pakei-
tė mane!” Visai atvirkščiai: jie supyko ant Jėzaus
ir užsigavę atšovė: „Abraomo palikuonys mes esa-
me, ir niekam niekad nesame vergavę. Kaip tu gali
sakyti ‘Jūs tapsite laisvi’?” Iš savo praeities jie ži-
nojo, kad Dievo suteiktas išlaisvinimas buvo pa-
laikomas nuolatiniu tikėjimu ir klusnumu. Bet da-
bar jie elgėsi lyg Viešpaties dovanota laisvė yra jų
prigimtinė nuosavybė, lyg koks materialus pa-
 veldas iš tėvų. 

Vokiečių poetas Goethe kartą sakė šiuo at-
žvilgiu: „Ką tu iš savo tėvų paveldėjęs, elkis taip, kad
jų palikimą ir išlaikytum”. Šiandien mes toli gra-
žu nesame visiškai išlaikę Reformacijos paveldo –
evangelijos. Per dažnai mes jos nepaisome, už-
mirštame arba iškreipiame į kokią nors ideologi-

ją, tapdami jos vergais. O gal evangelijos visai nė
ne pažinome ir tik neseniai išgirdome jos skelbimą?
Evangelija ir šiandien, kaip ir visais laikais, pra-
bylanti į mus vis iš naujo: Jei jūs pasiliekate mano
žodyje, tikrai esate mano mo kiniai ir pažinsite tie-
są, o tiesa jus išlaisvins. 

Reformacija nėra išbaigtas praei ties įvykis,
kurį mes kasmet minime spalio mėnesio pabaigo-
je. Jau patys reformatoriai sakydavo Ecclesia sem-
per reformanda – Bažnyčia nuolat reformuojama.
Jeigu Kristaus evangelija mūsų dvasiškai neat-
naujina, Reformacijos šventė lieka tik tuščias mi-
nėjimas. Ši šventė pirmiausia turėtų tapti atgailos
diena. Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spa-
lio 31 d. – kai viešai ant Viten bergo bažnyčios durų
Liuteris pri kalė 95 tezes. Jų pirmoji kaip tik ir skel-
bė būtent – atgailą! Kad kasdienis tikinčiojo gyve-
nimas susideda iš atgailos. Tai nėra kokie nors bai-
sūs reformacijos vaistai. Atgaila priveda mus prie
išpažinties, o išpažintis – prie nuodėmių atleidimo.
O atleidimas veda prie gyvo santykio su Jė zumi
Kristumi. Liuteris kartą pasa kęs: remissio pecca-
torum soll dich froelich machen – nuodėmių atlei-
dimas turi tave padaryti džiaugsmingą.

Specialiai Liuteris Reformacijos šventės ne-
steigė, kad ateities kartos prisimintų būtent jo nuo-
pelnus. Jis nesiekė kurti atskiros Bažnyčios – o tik
reformuoti esamą Bažnyčią, ku rios ištikimas tar-
nas jis buvo. Tad kaip Reformacijos šventė atsira-
do? XVII a. antrojoje pusėje, po siaubingo trisde-
šimties metų karo, Saksonijos elektorius Johann
Georg II išleido įsakymą parapijoms švęsti Refor-
ma cijos šventę kasmet spalio 31 d., kuri tapo tra-
dicija iki šių dienų. 

Dabar jau daug kas pasikeitę nuo ano įsakymo.
Mūsų pasaulis tapo palūžęs – skaldosi į ne-
suderinamą tri balizmą, žmonija netgi pajėgi

su naikinti pasaulį... Visuomenės di džiausia liga yra
žmonių vienišumas – mes ilgimės vienybės ir ben-
drystės, ilgimės ko nors, kas mus sujungtų. 

Reformacija atidengė Biblijos šviesą pasauliui,
bet ji suskaldė Va karų Bažnyčią į daugybę konfe-
sijų, nors to ir nesiekė. Ir šiandien Kris taus kūnas
lieka suskaldytas; tai tarsi žaizda ant Kristaus kūno.
Jeigu mes neprisidėsime prie žaizdos gydymo,
mes jos skausmą tik prailginsim. Todėl, brangūs
krikščionys, mūsų šiandienis uždavinys yra liudyti
Kris taus kūno vienybę. Tada mes išpildysime
Kristaus maldą savo Tėvui: Kad jie būtų viena, kaip
ir mes, … kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siun-
tęs (Jono 17:11–21).

Šiandien mes galime būti dėkingi, kad daug
kliūčių ir nesusipratimų nugalėta ir išsiaiškinta,
tačiau dar lieka daug darbo. Bet Dievas yra kant-
rus, be galo kantrus. Jo kantrybė mums dovanoja
progą aktyviai liu dyti Kristaus Bažnyčios vienybę
– maldomis, žodžiais ir darbais. Savo laiku Dievo
Šventoji Dvasia suteiks mums vieną šventą vi-
suotinę Baž nyčią. Ateik, Šventoji Dvasia, ir at-
naujink pasaulį! 
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Halloweeno baisuokliukai bėgo geram tikslui

Atkelta iš 1 psl.

Antrus metus iš eilės organizuoja-
mas ,,Haunted Oak 5K” suburia nemažą
būrį bėgimo dalyvių. Renginio įspūdžiams
dar neišblėsus, pasidalinkite jais – ar pa-
siteisino šių metų organizatorių lūkesčiai?

Bėgimas rengiamas paskutinį spa-
lio sekmadienį golfo aikštyne ,,Old
Oak” (Old Oak Country Club). Šį sek-
madienį, spalio 28 dieną, susirinko
per 100 įvairaus amžiaus bėgikų. Buvo
užsirašę iš anksto ir ketino dalyvauti
bėgime daugiau dalyvių, tačiau kai ku-
riuos atbaidė prognozuotas visai die-
nai lietus. Iš tų, kurie nepabūgo ir at-
ėjo, daugelis dėvėjo spalvingus Hallo-
weeno kostiumus. Atstumas, kurį tu-
rėjo įveikti bėgimo dalyviai – 5 kilo-
metrai, arba 3,14 mylios. Pasirengėme
rimtai: kruopščiai ir tiksliai atmata-
vome bėgimui skirtus atstumus, buvo
skaičiuojamas ir profesionalia įranga
fiksuojamas kiekvieno dalyvio laikas,
per kurį jie tuos atstumus įveikė. Pa-
grindinė distancija buvo 5 kilometrai.
Tačiau šiais metais buvo pasirengta ir
vaikų bėgimui: mažesnieji lenktyvia-
vo bėgdami 50 jardų atstumą, o dides-
nieji – 100. Kiekvienam finišavusiam
dalyviui buvo įteiktas medalis. Pirmi
atbėgusieji buvo apdovanoti tai progai
pritaikytais prizais – ,,kaukuoliukais”.
Taip pat buvo pagerbti ir geriausių
kostiumų savininkai – jiems įteikti tai
progai pritaikyti suvenyrai. 

Šis renginys buvo smagi šeimų,
draugų, kaimynų susibūrimo šventė –
jos metu buvo surengtos nedidelės
vaišės. Suaugusieji pavaišinti karštu
vynu, vaikai – šiltu obuolių sidru, sal-
dumynais, šviežiomis bandelėmis.
Daugelis tų, kurie šiais
metais atvyko be Hal-
loweeno kostiumų,
kalbėjo, kad kitais me-
tais tos klaidos nepa-
darys –

pamatė, kaip smagu pabūti persiren-
gėliais.  

Kaip kilo šio bėgimo idėja, ar pavyko
ją įgyvendinti taip, kaip norėjote? Ar tai yra
lietuvių bendruomenei skirtas renginys? 

,,Haunted Oak 5K” organizavo Či-
kagos lietuvių Rotary ir Čikagos lie-
tuvių bėgimo klubai. Aš pati esu abie-
jų šių klubų narė, o mūsų nedidelį or-
ganizatorių komitetą papildė Čikagos
lietuvių bėgimo klubo žmonės –  Rita
Šuliauskaitė ir Antanas Steponavi-

čius, kuris buvo ir
renginio vedėjas.
Idėja kilo iš to, kad

bėgimui skirti rengi-
niai yra labai populiarūs

ir tarp amerikiečių, ir tarp lietuvių. Ka-
dangi draugaujame su golfo klubo ,,Old
Oak” šeimininku, gavome jo leidimą

rengti bėgimą privačiame golfo lau-
ke. Tai yra labai patogu, nes išven-

gėme daugybės papildomų dar-
bų – nereikėjo rūpintis dėl spe-
cialių leidimų bėgti gatvėse. Į
renginį kvietėme ne tik lietu-

vius, bet ir artimiausiuose mies-
teliuose – Lemonte, Homer Glene
gyvenančius amerikiečius. Mūsų

šventės idėja buvo smagus, šven-
tinis, kiek kitoks Halloweeno

renginys, skirtas aktyviems žmonėms.
Vieni jame galėjo siekti asmeninių re-
kordų, kiti kartu su šeima gražiai ris-
tele prabėgti rudenėjančia trasa. No-
rėjosi, kad žmonės susipažintų, ben-
drautų. Renginys vyko anglų kalba.
Manau, kad pusę dalyvių sudarė lie-
tuviai, kitą pusę – amerikiečiai. Pa-
starieji, beje, negailėjo mūsų rengi-
niui komplimentų ir žadėjo kitais me-
tais vėl būtinai dalyvauti.  

Kodėl pasirinkote renginio metu su-
rinktais pinigais būtent tą organizaciją –
,,Next Step Chicago”?

Mūsų bėgimo šūkis buvo ,,Bėgame
už tuos, kurie negali”. Bėgome penkis
kilometrus, o jie gal sunkiai gali ženg-
ti ir penkis žingsnius. Kai imi galvoti,
kam skirti pinigus, kad ir nedidelę
sumą, supranti, kad kandidatų dau-
gybė, o visiems padėti tikrai negali. Su
šios organizacijos atstovais esame pa-
žįstami, žinome, kad jie rūpinasi, kaip
geriau padėti paralyžiuotiems žmo-
nėms, kaip daugiau patobulinti to-
kiems neįgaliesiems skirtą techniką.
Mes surinkome 3 000 dolerių ir juos vi-
sus skyrėme ,,Next Step Chicago”. Ta
suma buvo iš dalyvių starto mokesčio.
Esame dėkingi pagrindiniams šventės
rėmėjams –  bendrovėms ,,Amber Real-

ty”, ,,Trucking Experts”, ,,A City Su-
burban services”, ,,Running for Kicks”,
,,Boodell&Domanskis Law firm” ir ki-
tiems.

Trumpai pristatykite Čikagos lietuvių Ro-
tary klubą.

Čikagos lietuvių Rotary klubas
šiais metais atšventė savo 10 metų ju-
biliejų. Šiuo metu klubas vienija 27 na-
rius, kuriems vadovauja prezidentas
Tomas Astrauskas. Per metus mes pa-
prastai organizuojame kelis labdaros
renginius, iš kurių pagrindinis ir di-
džiausias yra jau 10 metų rengiamas
golfo turnyras. Jis vyksta tame pačia-
me Old Oak golfo klube. Lėšos, su-
rinktos šio turnyro metu, skiriamos su
Lietuva susijusiems projektams. Ti-
kimės, kad ir šis Halloweeno bėgimas
taps toks pat populiarus, kaip ir klubo
organizuojamas kasmetinis golfo tur-
nyras. Kiti Čikagos apskričių Rotary
klubai taip pat organizuoja bėgimus,
kurie yra gana  populiarūs. Mūsiškis iš
kitų išsiskiria savo trasa, Halloweeno
šventės nuotaika, originaliais meda-
liais ir apdovanojimais bei vaišėmis.

Ar jūs pati namuose švenčiate Hallo-
weeną? 

Švenčiame, taip pat švenčia ir
mūsų draugai. Santūriai tai progai
papuošiame savo namų aplinką. Į prie-
kaištus, kad tai, esą, lietuvių kultūrai
svetima amerikietiška šventė, galiu
atsakyti: juk mes ir gyvename Ameri-
koje. Kas nenori, tegul nešvenčia, bet
man atrodo, kad tai yra linksma ir nuo-
taikinga šventė tiek vaikams, tiek ir su-
augusiems. Tačiau pagrindinis mūsų
Halloweeno šventimas yra šitoks: su-
kviesti žmones į vaiduoklių bėgimą, su-
rengti šventę dideliems ir mažiems, su-
teikti progą visiems smagiai pabend-
rauti, o kartu padaryti gerą darbą –
bent šiek tiek padėti tiems, kuriems rei-
kia pagalbos. 

S. Basijokaitė ir G. Česevičius nemažai prisidėjo, kad ren-
ginys pavyktų.

Štai mes – bėgusieji, draugavę ir linksminęsi Halloweeno renginyje ,,Hounted Oak 5K”.
Sandros Ščedrinos nuotraukos

Kuo greičiau pasiekti finišą stengėsi visi dalyviai, bet net ir ant vaiduokliškos laimėtojų
pakylos yra tik trys vietos.
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VA k A R I S

Atkelta iš 1 psl.

Vilniaus dailės akademijos profe-
sorė, Ramunės Piekautaitės bei Juo zo
Statkevičiaus dėstytoja, žymi di zai nerė
Jolanta Talaikytė ir versli nin kė, inter-
jerų kūrėja Diana Ročie nė įsteigė „Sem-
per Femina” saloną praėjusių metų
lapkričio mėnesį Vil niuje, Arklių g. Jų
vizija – ne tik pre kiauti stilingais mo-
teriškais drabužiais bei aksesuarais,
bet ir atgaivinti saloninio bendravimo,
meno dirbtuvių tradicijas jau džiugina
ne tik Vilniaus, Lietuvos, Europos, bet
ir viso pasaulio lietuvių moteris. Per
mūsų visų gyvenimus kaip raudona
gija eina žinia, kad tikruosius da lykus
galime matyti tik Širdimi. To kiu moto
dabar vadovaujasi žymioji dizainerė. O
jos patirtis neaprėpiama: ir ikoniniai Vil-
niaus modelių na mai, ir „Rožė”, ir Vil-
niaus dailės aka demijos kostiumų di-
zaino katedros vadovė. Skleisdamos
savo kūrybines idėjas šios dvi moterys
nori perduoti mums ir sau svarbias
vertybes: norą bendrauti, dalintis, to-
bulėti, pažinti, skleisti šilumą ir šir-
dingumą. Kūrė joms svarbios vertybės
užkoduotos ir prekinio ženklo pavadi-
nime: po skai čiais ir raidėmis „51rd15”
slepiasi žodis „širdis”. Šie žodį „širdis”
ko duo jantys simboliai siunčia daug ži-
nučių, ir viena iš jų – kad šie modeliai
yra skirti įvairaus amžiaus moterims –
15 ar 51-ių ar daugiau metų. Salono ati-
darymo vakarui buvo specialiai su kur-
tas širdies plakimą atkartojantis muzi-
kinis kūrinys (kompozitorius – buvęs
Klaipėdos muzikinio teatro di rektorius
Jonas Sakalauskas, da bar – Nacionali-

Dizainerės Jolantos Talaikytės meninės dirbtuvės San Diego
kūrėme papuošalus, gėrėme vyną, kalbėjomės ir… atradome moteriškumą

nio operos ir baleto teatro Vilniuje di-
rektorius).

Tad iš tiesų labai apsidžiaugėme,
kad šiemet į 32-ąsias Lietuvių dienas
Lietuvos generalinis konsultatas Los
Angeles pakvietė ir dizainerę Jolantą
Talaikytę pristatyti keletą darbų iš
savo istorinės kolekcijos ir vesti žy mią-
sias menines dirbtuves Californi jos
moterims. Ypač pasisekė mums, gyve-
nančioms turbūt toliausiai nuo Lietu-
vos nutolusiame kampelyje JAV – gra-
žiajame San Diego. Esame šokę, dai-
navę, žaidę, bet dar niekada ne teko da-
lyvauti papuošalų kūrimo dirbtuvė-
se, ir dar kurioms vadovauja dizaine-
rė. Iš pradžių šiek tiek jaudinomės –
kaip sutikti, kaip viską organizuoti, juk
atvyksta žymi profesorė ir jos vadybi-
ninkė! 

O viskas buvo taip paprasta ir
gera… Jolanta Talaikytė ir Diana Ro-
 čienė, tik prieš porą dienų nusileidu-
sios Los Angeles, atbildėjo į San Die go
Amtrak traukiniu, tempdamos di-
 džiausią!!! lagaminą ir dar didesnį
maišą – vis dėlto „boutique ant ratų”.
Laukiau jų traukinių stoties platfor-
moje Solana Beach ir galvojau – kaip
čia pasisveikinti, gal į profesorę rei kė-
tų kreiptis – profesore… Sustojus trau-
kiniui pasipylė žmonės, o mano po nių
nesimatė. Ir staiga su tuo didžiausiu la-
gaminu iš vagono tiesiog iš šoko Jo-
lanta ir Diana, abi kvatoda mos, kad vos
nepravažiavo stotelės, nes tik netyčia,
užsigrožėjusi pakelės ir vandenyno
vaizdais, Jolanta išgirdo kažkokį „So-
lana” pavadinimą, ir abi su tuo sun-
kiuoju lagaminu puolė bėgti iš antro
aukšto link išėjimo. Ir nuo tos minutės
nesustojau šypsotis, tiesiog plepėjome
apie viską, ir atrodo ta saulė, kurios
mums San Diego ir taip niekada ne-
trūksta, suspindo dar skaisčiau. Lyg
dar dvi saulutės būtų prisidėjusios. Ir
nereikėjo oficialiai pažindintis, nau-
doti titulų ar pagarbųjį  lietuviškąjį
„jūs”. Atrodė, kad esame šimtą metų
pažįstamos, abi moterys džiaugėsi van-
denynu, sau le, palmėmis, Del Mar
pliažų pa krante, nuostabiais San Die-
go vaizdais, vandenyno augalais, Star-
backs kavos puodeliu.

Po trumpo poilsio sugužėjome į na-
mus ir pradėjome ruoštis dirbtuvėms.
Jolanta ir Diana atsivežė daug savo
kurtų papuošalų iš kolekcijos „Šir-
dis” ir papuošalų iš kolekcijos, skirtos
Lietuvos Nepriklausomybės at kūrimo
100-čiui. Visa tai buvo skirta pristaty-
ti ir parodyti San Diego moterims, su-
teikti kūrybinių minčių ir inspiracijų
mums pačioms kuriant papuošalus.
Kūrybines menines dirbtuves Jolanta
ir Diana vedė fantas tiš kai – pradžioje
susipažinome ir ap žiū rėjome ekspo-
nuotus papuošalus, Diana pristatė
„Semper Femina” filo sofiją ir kūrybi-
nį potencialą, Jolanta papasakojo apie
save, savo kūrybą ir veiklą, kaip ji at-
rado moteriškumą („Man moterišku-
mo esmė – jausminis pradas. Tai, kas
gimsta iš širdies, jausmo, intuicijos.
Gali būti jautri ir emocinga, bet nesi-
jausti moteriška”, – sakė dizainerė),
savo kolekcijas ir naujus kūrybinius
užmojus. Ir visos pa jutome tiek daug
pagarbos moteriai, moteriškumui, pa-
sijutome lyg čia ir dabar būtume Lie-
tuvoje, savo drau gų būryje. Ir visos kar-
tu susėdome prie stalo, dizainerės

mums pateikė medžiagas, atvežtas iš
Lietuvos ir… pasidalijo papuošalų kū-
rimo paslaptimis. Vėrėme siūlus į ada-
tas, siuvo me, klijavome, daigstėme,
kiekviena kūrėme savo papuošalą, juo-
kavome ir vis kalbėjomės, kalbėjo-
mės… Kiek girdėjome, po Lietuvių
dienų Los An geles vykusiose dirbtu-
vėse „Los An ge lai” choro dalyviai net
dainą už traukė, ir tai buvo taip jauku,
ir taip sava… Ir nors mūsų dirbtuvės
vyko vidury savaitės, moterys po dar-
bo su važiavo iš visų San Diego kam-
pelių. Ir taip nesinorėjo išsiskirstyti ar
ruoš tis kitai darbo dienai. Visos tu rė-
jome po savo širdžiai mielą, pačios
pasigamintą lietuvišką papuošalą. Nes
mūsų įkvėpimo šaltinis ir buvo – mo-
teris, širdis ir Lietuva.

Ar širdis derėtų prie tautinio kos-
tiumo ir ar apskritai reikėtų jį tu rėti?
„Žinote, gyvename XXI a., pa sau lis da-
rosi vis globalesnis. Aš ne norėčiau,
kad būtų sureikšmintas nacionaliz-
mas, bet turėti ką nors tautiško, etniš-
ko – ar tai būtų papuoša las, ar drabu-
žių komplektas, ar spalvinė dermė – ga-
lėtume kiekvienas. Bet tai negali būti
jokia prievarta, tai tu ri ateiti iš širdies.
Manau, kad kaip mes šiandien kuria-
me sau unikalias širdeles ar sages,
taip kiekviena ga lėtų sau susikurti ir
etninę ar na cio nalinę tapatybę atspin-
dintį kostiu mą. Juk jis – ne uniforma.
Tautinis ar etninis kostiumas yra tai,
ką tu jauti, kur ir kas tu esi”, – sakė di-
zainerė Jolanta Talaikytė.

Kūrybinėms dirbtuvėms artėjant
į pabaigą J. Talaikytė noriai fotogra fa-
vosi su San Diego moterimis, foto gra-
favome pačių sukurtus papuoša lus.
Mokinės sako, kad buvo sunkiau nei ti-
kėjosi, tačiau dėkoja dizainerei už pa-
tirtį ir kartu praleistą laiką. Da bar mes
visos turime kiekvienos su sikurtą
simbolį, kurie mus sujungė. „Širdis
simbolizuoja meilę – artimam, toli-
mam, viskam”, – atsisveikino su Cali-
fornija Jolanta ir Diana.

Ačiū Jolanta ir Diana, kad supa-
 žindinote mus su savo inspiracijų mo-
terimi: įvairia ir nuolat besikei čian čia
– šilta, protinga, brandžia, ro mantiška,
vertinančia kokybę, ilga am žiškumą,
įdomia ir kūrybinga, no rinčia būti,
eiti, dalyvauti, puoštis, ska nauti. Gy-
venimu besimėgaujan čia moterimi.
Tikrai laukiame sugrįžtant jūsų „bou-
tique ant ratų” į Va karų pakrantę,
saulėtąją Californiją.

J. Talaikytė: San Diege ,,Starbucks” kavos
galima ir basomis nubėgti.

Renginyje dalyvavusių moterų ,,rimtoji” nuotrauka.

Dirbtuvių metu. Centre – dizainerė Jolanta Talaikytė.

Prie vandenyno: Diana Ročiene ir Jolanta Ta-
laikytė.

Iš k.:  Jolanta Talaikytė, Inga Greblikienė ir
Diana Ročienė.

I. Greblikienės albumo nuotraukos
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Lietuvių Fondas jau antrus metus  iš
eilės rėmė LTSC  išeivijos studen-
tų stažuotės LTSC archyvuose pro-

jektą, kuriuo siekiama išeivijos studen-
tus skatinti domėtis lietuvių Amerikoje
kultūra, istorija. Šiais metais archyvuo-
se darbavosi Marija Čyvaitė ir Aurimas
Bikulčius. Stažuotei bei vasarai pasi-
baigus, su Marija apie jos įspūdžius
LTC kalbėjosi Kristina Lapienytė. 

Jau antrą kartą atlieki stažuotę LTSC,
kas paskatino sugrįžti? 

Buvau labai patenkinta savo pa-
tirtimi pernai LTSC. Nors gyvenu prie-
miestyje, mano mama dirba visai netoli
Jaunimo centro ir buvo patogu ir leng-
va su ja kartu važiuoti į darbą. Šais me-
tais rašau savo baigiamąjį darbą, tezę
apie lietuvių imigraciją Amerikoje, tai
tokia stažuotė man kaip tik tinka, ka-
dangi sužinojau daug naujo apie Ame-
rikos lietuvių istoriją. Taip pat buvau
dėkinga, kad galėjau darbą derinti su
kita savo veikla –vasaros viduryje da-
lyvavau Šokių ir dainų šventėje Lietu-
voje. 

Ką veikei šią vasarą LTSC? 
Pernai atlikau tik vieną, nors ir la-

bai didelį bei sudėtingą, projektą. O šią
vasarą man teko atlikti kokius 7 ar 8 ma-
žesnius projektus. Dirbau prie Jono Vaz-
nelio archyvo, suskaitmeninau žinomų
lietuvių anketas, sutvarkiau meno pa-
rodų ir kitų renginių bei koncertų prog-
ramas, perrašinėjau senas audiokasetes
į kompaktines plokšteles (CD). Taip pat
aprašiau vienos šeimos archyvą, kuria-
me radau visokių įdomių dokumentų
apie šios šeimos migraciją iš Lietuvos į
„dipukų” stovyklą Vokietijoje, ir paga-
liau į Ameriką. Gal ne viską čia išvar-
dijau...Turbūt dar ir pamiršau kažką.

BIRUTĖ GEDRIMAITĖ

Spalio 27-ąją dieną San Francisco Lie-
tuvių Bendruomenės valdyba pakvie-
tė savo narius į kasmet vykstantį lab-
daros renginį – Rudens balių (LT Com-
munity Fall Ball), kuris vyko San Fran-
cisco Elks Lodge. Šventės tikslas – ska-
tinti lietuvybės išsaugojimą, bendruo-
meniškumą, galimybę visiems kartu
pajusti dalijimosi dvasią. Rengėjai no-
rėjo ir čia gyvenantiems lietuviams su-
teikti galimybę pasiklausyti Lietuvos
muzikos atlikėjų koncerto.

Džiaugiamės, kad balius sukvie-
tė gausų būrį mūsų bendruo-
menės narių. Renginyje matė-

me ir ką tik prie bendruomenės prisi-
jungusių jaunųjų specialistų, profe-
sionalų, ir aktyvių senbuvių, Ben-
druomenės draugų bei svečių – Lietu-
vos Respublikos generalinį konsulą
Los Angeles Darių Gaidį su žmona
Renata, kurie visada remia mūsų idė-
jas ir padeda.

Rudens balius – akivaizdus įrody-
mas, kad San Francisco Lietuvių Ben-
druomenė pulsuoja dosnumu ir meile
savo tautiečiams. Šiais metais turėjo-
me galimybę pasidžiaugti lietuvybe,
kuri mus lydėjo visą vakarą: renginio
atlikėjai – The Roop, tik tam, kad su-
dalyvautų šiame renginyje atvyko iš
Lietuvos. Ačiū Vaidotui Valiukevičiui
ir Vainiui Šimukėnui.

P. S. ,,Draugas” taip pat dėkingas Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui už paskolintus
seniausių metų numerius, vykdant istorinių ,,Draugo” archyvų skaitmeninimo projektą.
Centras paskolino mikrofilmavimui bei skaitmeninimui dvejų metų originalus, kurių
mums trūko. Šie LTSC išsaugoti ,,Draugo” laikraščiai labai padėjo projektui, nes vienerių
metų mūsų turimų mikrofilmų kokybė buvo labai prasta, o kitų metų, kuriuos pasiskoli-
nome iš centro, mikrofilmuose iš viso nebuvo.              Dėkojame už bendradarbiavimą.

Lietuvybės išsaugojimo kaina – geros idėjos ir jų palaikymas

„Man svarbu viskas apie Lietuvą…”
Pokalbis su Marija Čyvaite apie stažuotę Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC)

Marija Čyvaitė Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre. I. Antanaitis Jacobs nuotr.

Tarp Rudens baliaus svečių – LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys (centre)
su žmona Renata (antra iš d.).

Šventės metu – puiki nuotaika. 

sla Model S/X bei Saulei Gulbinienei už
kvietimą į „Tiburon Tavern” restoraną. 

Mūsų Lietuvių Bendruomenės ren-
ginių nebūtų įmanoma surengti be fi-
nansinės paramos. Vienas iš renginio
svečių pasakė: „Lietuvybė kainuoja”. O
tam, kad galėtume ją puoselėti, labai
reikalingas mūsų visų indėlis – prade-
dant mintimis ir idėjomis, baigiant pi-
niginėmis aukomis. Norime dar kartą
padėkoti dosniems Rudens baliaus ren-
ginio rėmėjams ir dalyviams bei visai
San Francisco Lietuvių Bendruomenei.

Be jūsų, nebūtų ir mūsų! Tikimės
jus pamatyti labai greitai – gruodžio 1-

Bendrovės ,,Health – Ade Kom-
bucha” pavaišino svečius populiariais
ir plačiai pagarsėjusiais gaiviaisiais
gazuotais kambuča gėrimais, kurių
etiketes puošia Vytis. Ačiū Dainai – Šle-
kys Trout. 

Vakarienės metu renginio svečiai
kėlė tostus mėgaudamiesi lietuvių
įkurtos ,,MaBeRa” vyninės vynu. Ačiū
Marijui ir Ramonai Bekeriams.  

Lėšų rinkimo loterijos metu buvo
surinkti 900 dol. Ačiū Martynui Ma-
saičiui už net 5 kvietimus išbandyti Te-

Lietuvaitės įmonėje pagaminta kambuča iš
buteliuko su Vyčio ženklu – dar daugiau
sveikatos ir energijos.

Taip pat esu dėkinga, kad galėjau su-
sipažinti ir susidraugauti  su Riman-
te Jaugaite, stažuotoja iš Lietuvos.

Kaip tu manai, kiek jauniems žmonėms
įdomu ir svarbu jų senelių istorija? Ką ga-
lima padaryti, kad jiems būtų įdomiau ar-
chyvuose? 

Visados jaučiausi išskirtinė tarp
savo bendraamžių, nes man ši istorija –
ir apskritai viskas apie Lietuvą – yra
taip svarbu, aš net ir studijuoju, ir ra-
šau apie tai universitete. (Marija Col-
lege of  Wooster, Ohio, studijuoja so-
ciologiją, matematiką ir rusų kalbą –
Red.) Žinau, kad kitiems tai irgi yra
svarbu, kadangi mes, jaunimas, esame
kalbėję apie šią istoriją  stovyklose ir
Ateitininkų susirinkimuose. Bet ma-
nau, kad jeigu nesistengsime jos išlai-
kyti – įrašyti, suskaitmeninti, galime
greitai šią istoriją pamiršti. Skatinčiau
jaunimą, ne tik „dipukų” anūkus, bet
ir visą jaunimą, pasikalbėti su savo se-
neliais, tėvais ir užrašyti jų gyvenimo
istorijas. Aš su savo Močiute visados
kalbu apie jos migraciją į Ameriką ir
kaip susiformavo Lietuvių Bendruo-
menė Čikagoje. Labai vertinu tą laiką,
kurį galiu praleisti su Močiute, todėl
kad ji – man Lietuva. Norėčiau, kad
mano bendraamžiai irgi taip galvotų
apie savo senelius – kokie jie brangūs
ir nuostabūs, kad išlaikė lietuvybę ir
perdavė mūsų tėvams ir mums. Kad
jaunimui būtų įdomiau, reikėtų pa-
ruošti kažkokią parodą apie lietuvių

imigraciją ir jų istoriją, gal ir pakvies-
ti juos pasidalinti savo prisiminimais.
Manau, kad tai būtų labai vertinga.
Gal ir sugalvojau sau kitą projektą..?!

Ar galime laukti trečią vasarą? 
Mano planai po mokslų baigimo

2019 metais gegužės mėnesį dar ne vi-
sai aiškūs, bet žinau, kad noriu grįžti į
Čikagą ir padirbėti čia  bent metus, o po
to labai norėčiau grįžti į Lietuvą ir ten
gyventi metus, o gal ir dar ilgiau. Gal
atsiras galimybė kitą vasarą sugrįžti  ir
į LTSC. 

Ačiū už pokalbį. 

ąją dieną – Baltų kalėdinėje mugėje,
San Francisco latvių namuose. Daugiau
informacijos rasite mūsų interneto

svetainėje https://sflithuanians.com
ir https://www.facebook. com/SFLit-
huanians/.

Gerai svečių nuotaikai – puikus maistas, malonūs pokalbiai, smagi muzika.



Už gražiai saulėtą ir prasmingą dieną pa-
dėkoti Viešpačiui suklupome Kauno kated-

roje. Kitoje šio miesto šventovėje ne tik pa-
simeldėme, bet ir praturtinome lietuvių kal-

bos, istorijos žinias, nes į mus žvelgė pats Vy-
tautas Didysis. Pasivaikščiodami Nemuno pa-

krante pasiekėme Santaką – ir vėl pakartotos
geografijos žinios, prisimintas neseniai čia vykęs

popiežiaus Pranciškaus vizitas, jo aukotos šv. Mi-
šios. Įsiamžinome šalia Kauno pilies iškilusio

raitelio Vyčio draugijoje. Praturtėję dvasiškai, in-
telektualiai pajutome, kad ir fiziniai poreikiai kyla

– pasistiprinome „Megoje“. Atgavę jėgas dar gebė-
jome čiuožti linksmuoju vamzdžiu, suptis supynė-
se, strikinėti linksmaisiais kalneliais, „gaudyti”
šokančius fontanus. 

Buvome laimingi, tapome visapusiškai turtin-
gesni. Esame dėkingi visiems, kieno dėka šią puikią
dieną galėjome praleisti taip įdomiai ir prasmingai.

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja,

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

laivio valdymo
pulto, virtualiai pakelti ar
nutupdyti lėktuvą, pasirinkti reikiamą
aukštį ar pataikyti ant nusileidimo tako. 

Pačioje Kauno širdyje – Rotušės aikštėje aplan-
kėme Medicinos ir farmacijos muziejų. Daugelis ne-
sitikėjo, kad čia galima ne tik daug ką sužinoti iš me-
dicinos istorijos, bet ir išgirsti neįtikėtinai įdomių
dalykų. 
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Studentų
savaitgalis vyks

Dainavoje
Lapkričio 9–11 d. rengiamas

Studentų ateitininkų savaitgalis.
Suvažiavimas vyks ALRKF jaunimo
stovykloje Dainavoje, o ne konfe-
rencijos centre Indianoje, kaip buvo
anksčiau skelbta. Savaitgalio tema:
,,Atgaivinimas”. Kviečiame 18–30
m. jaunimą dalyvauti. Vyks diskusi-
jos, praturtinantys pokalbiai, dai-
navimas ir pabendravimas su nau-
jais ir senais draugais.

Registruokitės parašydami
Kovui Kulbiui el. paštu kovaskul-
bis@gmail.com. 

Laukiame visų!
Studentų ateitininkų 

centro valdyba

Korp! „Giedra” kviečia visus į parodos

„MENO JUOSTA” atidarymą

penktadienį, lapkričio 16 d., 7 val. v.,

galerijoje „SIELA”

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 

Net 17 menininkių – visos giedrininkės ir kelios
jų artimos giminaitės – eksponuos savo darbus.
Parodoje matysite įvairių meno sričių kūrinius:
dailės, foto meno, juvelyrikos, keramikos ir tau-
todailės. Atidarymo metu bus ir vaišės. 

Parodą bus galima aplankyti ir šeštadienį, lapkri-
čio 17 d., 10 val. r. – 2 val. p. p.  ir sekmadienį,
lapkričio 18 d., 11 val. r.-2 val. p. p. 

Moksleivių Žiemos kursai – 2018
Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba gruodžio 26 d.-sausio

1 d. rengia ateitininkų pasaulėžiūros kursus ALRKF jaunimo stovyklavietė-
je Dainavoje, Manchester, Michigan. Kviečiami visi lietuviškai kalbantys
moksleiviai, lankantys gimnazijos 9–12 klases ir norintys praleisti savaitę
su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. 

Žiemos kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti
proga prisiartinti prie Dievo, geriau save pažinti ir suprasti ateitininkiškus
principus savo gyvenime. Formatas: paskaitos, pokalbiai, diskusijos, pra-
kalbos, įvairūs pratimai. Moksleiviai aktyviai dalyvauja visose programos
dalyse. Žiemos kursų programa skiriasi nuo vasaros stovyklų. Prašome,
kad kursantai nusiteiktų rimtesniam darbui. Moksleivių ateitininkų sąjun-
ga siekia ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę.

Kviečiame visus susidomėjusius moksleivius registruotis! (Pirmenybė
dalyvauti yra duodama įžodį davusiems vyresniesiems moksleiviams atei-
tininkams užsiregistravusiems iki gruodžio 1 d.) Daugiau informacijos ir
re gistracijos nuorodos yra paskelbtos mesmas.org tinklalapyje. 

Žiemos kursams ieškomi vadovai
Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai 

studijas baigusieji. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje
mesmas.org.

Spalio 13 d. saulėtą rytą iš Papilės Simono Daukan-
to gimnazijos kiemo išriedėjo mokyklinukas, ku-
riuo Kaunan keliavo ateitininkai ir jų draugai, norintys
susipažinti su Kauno miesto dar neaplankytais mu-
ziejais.

Kauno IX forto muziejuje aplankėme ekspo-
zicijų salę, vėliau klausėmės gidės pasa-
kojimo apie šį statinį, jo paskirtį ir reikš-

mę ne tik Lietuvos gyventojams. Apžiūrėjome tar-
dymo kambarį, karcerį, kalinių kameras, gink-
lus ir kitą istorinę medžiagą. Įdomiausia buvo
edukacinė programa požemiuose „Jaunieji
žvalgai”, kurios metu buvome suskirstyti į
grupes, gavome užduočių žemėlapį, žiūronus,
žibintuvėlį, kieno pagalba turėjome vykdy-
ti užduotis, rasti nurodytus punktus, atlik-
ti reikalingus sprendimus. Išsilaisvinę iš po-
žemių apžiūrėjome žudynes primenančias vietas, au-
koms atminti pastatytą 32 metrų aukščio monu-
mentą.

Kauno Aviacijos muziejaus ekspozicijos salės ne-
bedvelkė mirčių ar kankinimų šalčiu. Sužinojome
daug apie Lietuvos lakūnus, apžiūrėjome įvairių mo-
delių sraigtasparnius ir kitus skraidymo aparatus,
gaisrininkų įrangą, įsiamžinome ne tik prie „Li-
tuanikos”, bet ir reklaminiame stende, keletai aki-
mirkų tapę pilotais, kapitonais, parašiutininkais ar
stiuardesėmis. Įdomiausia buvo patiems sėdėti už or-

Papiliškių
išvyka į Kauno muziejus 

Jaunieji papiliškiai aplankė Vyčio paminklą prie Kauno pilies.  

Kauno Aviacijos muziejuje papiliškiai tapo kapitonais ir parašiutininkais.

Nojus prie virtualaus skrydžio pulto Kauno Aviacijos muziejuje.
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RASA SĖJONAITĖ

Kiek kritiškų vertinimų apie Bal ta-
rusiją nesklandytų viešojoje erd-
vėje ir kiek demokratinio pasau-

lio piliečiai nežertų neigiamų nuomo-
nių apie lais vos minties ir žodžio ribo-
jimą šioje vienvaldiškumu pasižymin-
čioje res publikoje, Lietuva sąsajų su  Bal-
taru siją turėjo, turi ir turės. Ir kiekviena
žinutė apie lietuvybę istoriškai arti-
moje mums šalyje visada bus svarbi, nes
besitęsiančios kalbinės ir kultūrinės
gi jos buvusios Lietuvos Didžiosios Ku-
 nigaikštystės teritorijoje vienareikš-
 miai atitolins bešakniškumo nuogąsta -
vimus, o istorine prasme nesunaikins
tvaraus ryšio su buvusiais tėvynainiais.
Alfridas Keršys – vienas jų. Jau penke-
rius metus jo iniciatyva Balta rusijos
sostinėje Minske veikia lietuvių susi-
vienijimas „Vytis”. Šis sambūris į Pa-
saulio lietuvių bendruo me nių istoriją
įeis savo reikšmingais darbais ir rengi-
niais. Beje, įdomi ir paties „Vyčio” ly-
derio gyvenimo istorija bei veikla, kuri
prasmingai tęsiasi nuo Maskvos, Ar-
mėnijos iki Baltarusijos. 

Nuostabioji armėniško 
gyvenimo patirtis

Gimęs ir augęs, Pakruojo rajone,
kur ir baigė dabartinę Linkuvos gim-
naziją, Alfridas Keršys tais metais,
kai už lango tvyrojo gūdus sovietmetis,
buvo pakviestas į sovietinės armijos
gretas. Tarnyba truko kelis metus, o po
jos atsirado galimybė tuo laiku viena-
me geriausių to meto Maskvos tautų
draugystės universitete studijuoti ci-
vilinę teisę. Baigęs stu dijas Alfridas
gavo profesinį pa sky rimą dirbti ir gy-
venti Armėnijos sostinėje Jerevane,
kur praleido ket virtį savo gyvenimo.
Net iki 2000 m. jis gyveno šalyje, kuri
kadaise buvo tokia pat galinga, kaip ir
Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, o iš
Pasaulio tvaną išgyvenusio Nojaus
anūko Hajko kildinami armėnai ka-
daise buvo puikūs kariai. Prisimenant

teritorinių Armėnijos žemių istoriją
verta paminėti, kad ji driekėsi prie Juo-
dosios, Viduržiemio ir Kaspijos jūrų, o
782 m. pr. m. e. įkurtas Jere vanas – se-
nesnis nei Amžinasis miestas Roma. 

Alfridas Keršys lengvai pritapo
prie armėniškojo gyvenimo sąlygų,
juolab, kad sovietmečiu pietų Užkau ka-
zės šalys mėgo ir vertino lietuvius. Ma-
žas tautas vienijo bendrumo jausmas,
kuriame tilpo savitas pasididžiavimas
praeities laimėjimais, tautinis išskir-

dėsto Alfridas ir prisipažįsta, kad daž-
nai jį patį trikdo lietuviškas šaltumas.

Karo siaubas ir ramybės 
paieškos Baltarusijoje

Tuo metu, kai pradėjo byrėti So-
vietų Sąjunga ir daugelis valstybių pa-
suko nepriklausomybės keliu, Ar mėni-
jai teko nueiti pragarišką karo kelią.
Prasidėjęs Kalnų Karabacho konfliktas
įžiebė karinius veiksmus tarp Azer-
baidžano ir Armėnijos ir ilgam su-
trikdė kasdienio gyvenimo ramybę.
Beveik šešerius metus Alfri das gyveno
tokioje situacijoje, kol neatsitiko lem-
tingas įvykis. Būda mas jau brandaus

amžiaus darbo komandiruotėje jis su-
sipažino su būsimąja žmona, baltaruse
Irina Afanasjeva ir 2000 m. sutuoktinių
pora nusprendė apsigyventi Minske. 

„Atvykau į Baltarusijos sostinę
kaip meilės emigrantas. Svarstėme
grįžti gyventi į Lietuvą, bet žmona
dvejojo dėl kalbos barjero ir galimybės
greitai integruotis svečioje šalyje. Na,
aš kaip džentelmenas pasiau kojau, ir
taip mes likome Minske. O kai 2003 m.
mums gimė dukra Anna – Onutė, šak-
nis Minske įleidau dar tampriau”, – pri-
siminimais dalijasi Alfridas Keršys.
Kai klausiu, ar ne pavydu jam matyti,
kaip jo gimtasis kraštas suka visiškai
kitokiu keliu, nei kaimyninė Baltaru-
sija, vyras atsako: „Mano tikslas –
būti laimingu ir gražiai gyventi. Aš vi-
sada norėjau ramybės. Nors kalbėjau
rusiškai su šiek tiek su baltišku ak-
centu, niekada nebuvau ignoruojamas
šioje šalyje ir visada pritapau prie čio-
nykščių gy venimo sąlygų. Mano šir-
dyje visuo met išliks Lietuva, bet kas-
dieniame  gyvenime eiliniai žmonės gy-
vena ir negalvoja apie politiką, jie gal-
voja apie savo artimą, apie šeimą. Net
mū sų susivienijimas „Vytis” kreipia
dėmesį tik į kultūrinę ir švietėjišką
veiklą, o politiniai dalykai nuo mūsų la-
bai toli”.

Lietuviškam žodžiui neleidžia 
nutilti lituanistinė mokykla

Alfridas visada buvo už laisvą,
nepriklausomą ir orią Lietuvą. Prisi-
 mena, kiek nerimo jam kėlė Sausio 13-
osios įvykiai. Tuo metu jis gyveno Je-
revane ir iš ten kasdien skambindavo
seseriai Laimai į Lietuvą. „Rea gavome
į visus Sąjūdžio įvykius, kaip ir visas
pasaulis. Nepriklausomybės svajonė
buvo tada labai akivaizdžiai įgyvendi-
nama. Juk tuo metu panašus judėjimas
prasidėjo ir Armėnijoje. Pa menu, bū-
damas komandiruotėje Maskvoje bu-
vau net susitikęs su Per sitvarkymo są-
jūdžio vienu iš svarbiausiu narių –
Kovo 11-osios signa taru akademiku
Eduardu Vilku. 

Nukelta į 14 psl.

Mano anūkai
tikrai kalbės lietuviškai

tinumas ar paliktas žymesnis ženklas
istorijos lobyne. Alfridas prisimena,
kaip kiekvieno armėno namuose buvo
saugomas koks nors daiktas, kuris
priminė Armėnijos na cionalinį simbolį
–  5137 metrų aukš čio Ararato kalną,
ant kurio tyrinėtojai iki šiol tebeieško
Nojaus laivo lie kanų. Pasak vietinių,
Ararato snie guo ta viršukalnė puikiai
matyti iš bet kurios Armėnijos vietos,
o ypač ge rai – iš sostinės Jerevano, ta-
čiau šis Armėnijos simbolis nuo 1920-
ųjų  nebepriklauso Armėnijos terito-
rijai. 1918 m. nepriklausomybę pa-
skelbusi Armėnija neilgai buvo laisva.
Ją ne trukus užgrobė bolševikai, o 1920
m. bolševikų vadas Vladimiras Leninas
nutarė Ararato kalną ir
derlingą Kar so slėnį pado-
vanoti Turkijai. Turkų ge-
nocidą išgyvenusiems ar-
mėnams tai buvo nepake-
liamas smūgis. 

Alfridui gyvenimas
Armėnijoje paliko gilių pri-
siminimų, giliai įsirė žė ir
tos šalies visai kitokio ben-
dravimo kultūra. „Niekaip
negaliu pa mirš ti vieno at-
vejo, kai grįžęs iš Ar mėni-
jos su lietuviu draugu va-
žiavo me per vieną Lietuvos
miestą ir mū sų automobi-
lis sustojo draudžiamoje
stovėti vietoje. Prie mūsų
ekipažo prisistatė kelių pa-
trulis, kuris liepė tuoj pat
patraukti automobilį, kitu
atveju mums grėsė bau-
da”, – pasakoja Alfri das. Kaip jo pake-
leivis vėliau prasita rė, tas kelių pa-
trulis pasirodo buvęs jo bendraklasis.
„Jeigu tai būtų nuti kę Armėnijoje ir čia
susitikę seni bi čiuliai, jie būtų vienas
kitam į glėbį puolę ir net nekreipę dė-
mesio, kad vieno jų vairuojamas au-
tomobilis sustojo neleistinoje vietoje.
Gal vai ruotojas net būtų baudą sumo-
kėjęs, kad tik galėtų pasidžiaugti ben-
dravimu su seniai matytu klasioku”, –

Alfrido Keršio iniciatyva per penkerius metusi Minsko lietuvių susivienijimas „Vytis” tapo
žinomas ir nuolat dalyvauja įvairiuose bendruomenių  renginiuose.

Lituanistinės mokyklos įsteigimas – didelė paskata lietuviško žodžio puoselėjimui. Mo-
kyklos mokiniais tapo ir garbaus amžiaus žmonės. Sėdi – lietuvių kalbos mokytoja Rima
Radygina.  Asmeninio albumo nuotraukos

Minsko lietuvių susivienijimas „Vytis” per penkerius metus nuveikė tiek, kiek kitos ben-
druomenės to nepadaro per ilgus savo gyvavimo dešimtmečius.

Visuose lietuviškuose renginiuose Alfridą lydi jo žmona
baltarusė Irina, kuri per vyrą pamilo ir lietuvišką žodį, ir
lietuvių kultūrą.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Ar referendumas vyks su pertrauka?
Vilnius (BNS) – Konstitucinis Tei-

smas (KT) priėmė nagrinėti Seimo
prašymą išaiškinti, ar referendumas
dėl dvigubos pilietybės išplėtimo gali
vykti su dviejų savaičių pertrauka.
Nuo šiol Seimo nutarimo dėl referen-
dumo paskelbimo galiojimas stabdo-
mas.

Seimas spalio pabaigoje nutarimu
kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašy-
damas įvertinti savo priimtą nutarimą,
kuriuo paskelbiamas  referendumas
dėl dvigubos pilietybės instituto iš-
plėtimo. Numatyta, kad referendumas
vyks kitų metų gegužės 12 dieną ir ge-
gužės 26 dieną, su numatomu prezi-
dento rinkimų pirmuoju ir antruoju
turu.

Kreipimusi prašoma įvertinti abe-
jones, kurias dėl  referendumo  orga-
nizavimo su dviejų savaičių pertrauka
iškėlė buvęs Konstitucinio Teismo tei-
sėjas Vytautas Sinkevičius ir opozici-
jos atstovai.

Jie kelia klausimą, ar balsavimas
su dviejų savaičių pertrauka nepa-
žeis konstitucinio asmenų lygiateisiš-
kumo principo, mat asmenys, kurie

balsuos antrąją referendumo dieną, tu-
rės daugiau informacijos apie jį nei
balsavusieji pirmąją dieną.

Seimas spalį priėmė sprendimą
skelbti referendumą dėl dvigubos pi-
lietybės išplėtimo, keičiant Konstitu-
cijos 12 straipsnį.

Piliečiams privalomajame refe-
rendume būtų teikiama balsuoti dėl to-
kio  Konstitucijos pakeitimo teksto:
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyja-
ma gimstant ir kitais konstitucinio
įstatymo nustatytais pagrindais. Lie-
tuvos Respublikos pilietis pagal kilmę,
įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus
Lietuvos Respublikos pasirinktos eu-
ropinės ir transatlantinės integracijos
kriterijus atitinkančios valstybės pi-
lietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės
nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos
Respublikos pilietis negali būti kartu
ir kitos valstybės pilietis, išskyrus
konstitucinio įstatymo nustatytas išim-
tis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvar-
ką nustato konstitucinis  įstatymas”.

Valstybių  europinės ir transat-
lantinės integracijos kriterijai būtų nu-
statyti konstituciniame Pilietybės įsta-

Prezidentė vyksta į Kiniją
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė Kinijos Prezidento Xi
Jinping ir šios šalies vyriausybės kvie-
timu lapkričio 2-ąją vyko darbo vizito
į Šanchajų. Lietuvos vadovė dalyvaus
pirmojoje tarptautinėje Kinijos im-
porto parodoje ir jos proga Kinijos
prezidento rengiamoje valstybių va-
dovų vakarienėje. Parodos atidarymo
renginiuose dalyvaus 16 užsienio vals-
tybių ir vyriausybių vadovai.

Didžiausiame Kinijos ir septinta-
me pagal dydį pasaulio mieste Šan-
chajuje numatytas Lietuvos ir Kinijos
prezidentų susitikimas. Valstybių va-
dovai aptars dvišalius ryšius, naujas
eksporto galimybes mūsų gaminto-
jams milijardinėje Kinijos rinkoje.

Daug dėmesio bus skirta Kinijos ir
Europos Sąjungos bendradarbiavimui,
klimato kaitos ir globalios prekybos
klausimams, tarptautinės bendruo-
menės pastangoms užtikrinti taiką ir
stabilumą pasaulyje.

Prezidentė taip pat atidarys vieną
iš trijų pagrindinių parodos forumų –
„Prekybos ir investicijų” forumą ir sa-
kys kalbą specialiai finansinių tech-
nologijų „Fintech” plėtrai skirtame
renginyje.

Pirmą kartą aukščiausiu lygiu
rengiama tarptautinė Kinijos importo
paroda pradeda naują prekybos etapą.
Tai naujos galimybės ir lietuviškų
prekių eksportui bei Lietuvos verslo
plėtrai.

Prieš Seimo narius įvykdyta kibernetinė ataka
Vilnius (LRT.lt) – Lapkričio 1-ąją

atsidarę savo darbinius elektroninius
paštus dalis Seimo narių liko nemalo-
niai nustebę – per naktį „prikapsėjo”
net keli tūkstančiai neaiškaus pobū-
džio laiškų. Tikima, kad tai – koordi-
nuota kibernetinė ataka.

„Mano vakar paskelbtas šūkis –
Visų šalių čeburaškos vienykitės – pa-
siekė reikalingas ausis. 

Antra čeburaškų ataka: per naktį
5454 laiškai – visomis pasaulio kalbo-
mis į darbinį paštą. Elektroninis paš-
tas visas užspamintas. Spėju, seimo filt-
rai eilinį kartą nesuveikė ir kiberata-

ka pavyko. Tikrai pasiruošę joms per
rinkimus?” – savo paskyroje rašė A.
Anušauskas.

Netrukus politikas savo įrašą pa-
pildė – esą ataka buvo koordinuota ir
nutrūko savaime – baigėsi paryčiais
apmokėto užsakymo laikas.

A. Anušausko žiniomis, kiberne-
tinę ataką patyrė ribotas politikų ratas
–  Gabrielius Landsbergis,  Rasa Juk-
nevičienė, Laurynas Kasčiūnas, And-
rius Kubilius ir Linas Linkevičius.

Kibernetinės atakos taikiniu tą pa-
čią naktį tapo ir naujienų tinklalapis
DELFI.

Išleidžia lietuvišką auksinę monetą
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos bankas (LB) išleidžia auksinę
monetą, skirtą lietuviškiems kosmoso
palydovams.

5 eurų aukso moneta, skirta tech-
nologijos mokslams iš serijos „Lietu-
vos mokslas”, apyvartoje pasirodys
lapkričio 6-ąją.

Ant naujosios monetos iškaldinti
stilizuoti pirmieji lietuviški į kosmo-
są paleisti palydovai ir kosmose nu-
skambėję pirmieji lietuviški žodžiai.
Monetos reverse – stilizuotas, žvaigž-
dynus primenantis Vytis.

999 prabos aukso, beveik 14 mili-
metrų skersmens ir kiek daugiau nei

1,2 gramo sverianti  moneta bus iš-
leista 4 tūkst. vienetų tiražu.

JAV stiprins sieną su Meksika 
Washingtonas (LRT) – JAV

prezidentas Donald Trump  pareiš-
kė, kad JAV ir Meksikos pasienyje
gali būti dislokuoti net 15 tūkst.
karių, kuriems bus pavesta neįsi-
leisti, jo teigimu, pavojingų mig-
rantų grupių.

Kaip sakė D. Trump, prie dau-
giau kaip 5 tūkst. karių, jau išsiųs-
tų prie sienos, prisijungs „nuo 10 iki
15 tūkst. kariškių”.

„Tai pavojinga žmonių grupė”,
– apie migrantų, daugiausiai iš
skurdžių Centrinės Amerikos šalių,
karavaną, mėginantį per Meksiką pa-
siekti JAV sieną, kalbėjo prezidentas.

Krašto saugumo departamentas
pavadino padėtį prie JAV pietinės sie-
nos „precedento neturinčia krize”.

Didelis skirtumas yra tas, pabrė-

žia departamentas, kad 2000-aisiais
beveik visi atvykėliai buvo pavieniai
suaugusieji, o dabar maždaug pusė
nelegalių imigrantų atvyksta su šei-
momis ir suaugusiųjų nelydimais ne-
pilnamečiais.

D. Britanija tikisi greito „Brexit“ susitarimo
Londonas (BNS) – Didžioji Brita-

nija tikisi užbaigti susitarimą dėl pa-
sitraukimo iš Europos Sąjungos iki
lapkričio 21 dienos, rašoma paskelb-
tame britų „Brexit” sekretoriaus laiš-
ke parlamentarams.

Londonui pavyko su Briuseliu su-

derinti didžiąją dalį skyrybų sutarties
punktų, tačiau derybininkai neranda
priimtino sprendinio, kaip išvengti
naujų patikrinimų prie Jungtinės Ka-
ralystės ir Airijos sausumos sienos, kai
Britanija pasitrauks iš bendrosios rin-
kos ir muitų sąjungos.

J. Khashoggi buvo pasmaugtas ir sukapotas
Stambulas (BNS) – Žurnalistas

Jamal Khashoggi buvo pasmaugtas
vos įėjęs į Saudo Arabijos konsulatą
Stambule, o jo kūnas vėliau buvo su-

kapotas į gabalus pagal „iš anksto
parengtą planą”, pareiškė Turkijos
vyriausiasis prokuroras Irfan Fi-
dan.

NATO dėl Rusijos skambina pavojaus varpais
Londonas (BNS) – Rusijos karinių

jūrų pajėgų laivai ateinančią savaitę
surengs dar vienas raketų leidimo
pratybas Norvegijos jūroje, netoli ra-
jono, kur šiuo metu vyksta didelės
NATO pratybos „Trident Juncture
2018” („Trišakė jungtis 2018”), nuro-
doma Maskvos pateiktame tarptauti-
niame pranešime aviacijos darbuoto-
jams (NOTAM).

„Rusijos karinės jūrų pajėgos pla-
nuoja lapkričio 6–9 dienomis sureng-
ti raketų leidimo pratybas Norvegijos
jūros akvatorijoje”, – sakoma NOTAM
tekste. Iš nurodytų koordinačių galima
spręsti, kad mokymų rajonas bus prie
Norvegijos šiaurinės dalies, už 6,5 km

nuo jos jūrinės sienos.
Maskva anksčiau informavo, kad

jos karinis laivynas planuoja lapkričio
1–3 dienomis išbandyti raketas tarp-
tautiniuose vandenyse prie vakarinių
Norvegijos krantų, netoli rajono, kur
šiuo metu vyksta didžiausios nuo Šal-
tojo karo pabaigos Aljanso pratybos.

Rusijos raketų bandymai prie va-
karinių Norvegijos krantų vyks tuo pat
metu, kaip ir NATO pratybos, truk-
siančios iki lapkričio 7 dienos.

NATO mokymuose dalyvauja iš
viso apie 50 tūkst. kariškių, 250 lėktu-
vų, 65 laivų ir 10 tūkst. karinės tech-
nikos vienetų iš visų 29 NATO valsty-
bių, Švedijos bei Suomijos.

Rusija paskelbė sankcijas Ukrainai
Maskva (Diena.lt) – Rusija įvedė

finansines sankcijas šimtams Ukrai-
nos piliečių ir dešimtims šios šalies
bendrovių kaip atsakomąjį žingsnį
dėl Kijevo veiksmų prieš Maskvą.

Paskelbtas dokumentas, įparei-
gojantis įšaldyti 332 Ukrainos piliečių
ir 68 verslo įmonių aktyvus.

Į šį sąrašą įtraukta buvusi prem-
jerė Julija Tymošenko, laikoma viena
iš pagrindinių pretendentų į prezi-
dento postą per ateinančiais metais
vyksiančius rinkimus, vidaus reikalų
ministras Arsenas Avakovas ir da-
bartinio prezidento Petro Porošenkos
vyriausias sūnus Oleksijus.

Į sankcijų sąrašą įtrauktas ir gy-
nybos ministras Stepanas Poltorakas
bei Ukrainos parlamento pirminin-
kas Andrijus Parubijus, taip pat kele-
tas chemijos, kasybos, maisto pramo-
nės ir mašinų gamybos įmonių.

Rusijos ir Ukrainos santykiai yra
smarkiai pašliję nuo Maskvos 2014 m.
įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos.

Maskva kaltinama kurstanti pro-
rusiškų separatistų sukilimą Rytų Uk-
rainoje, jau pareikalavusį apie 10 tūkst.
žmonių gyvybių.

JAV ir Europa jau yra paskelbusi
kelis sankcijų paketus Maskvai dėl jos
veiksmų Ukrainoje.

Milijonai Mexico gyventojų bus be vandens
Mexicas (BNS) – Milijonai Mexi-

co gyventojų mažiausiai keturias die-
nas liks be vandens, vietos valdžiai pra-
dėjus tvarkyti vieną pagrindinių tie-
kimo sistemų.

Prognozuojama, kad šie darbai
palies pusę 8 mln. sostinės gyventojų,
o kaimyninėje Mexico valstijoje – dar
3 mln. žmonių.

Vietos valdžia, ruošdamasi milži-

niškam logistikos iššūkiui, nusprendė
autocisternomis tiekti vandenį svar-
bioms valstybinėms institucijoms, to-
kioms kaip mokyklos, ligoninės ir ka-
lėjimai.

Mexicas yra vienas didžiausių
miestų pasaulyje. Vandens tiekimas
bus nutrauktas nuo  trečiadienio iki
šeštadienio, bet visu pajėgumu siste-
mos pradės veikti tik lapkričio 8-ąją.

Link JAV sienos juda migrantų karavanas.
The Independent nuotr. 

Išleidžiama lietuviška auksinė euro mone-
ta. LB nuotr.
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Spalio 31–lapkričio 4 d. West Palm Be-
ach, Floridoje vykstančiame tarptauti-
niame jaunųjų beisbolininkų turnyre
pirmąkart dalyvauja ir Lietuvos sporti-
ninkai.

Lietuva, žinoma dėl savo krepši-
nio žvaigždžių, į saulėtoje Flo-
ridoje vykstantį ,,World Comes

to the Palm Beaches” beisbolo turnyrą
išsiuntė varžytis U15-17 berniukų ir
U18 jaunimo beisbolo komandas.

Lietuvos sportininkai su savo ben-
draamžiais iš 26 šalių (36 komandos) ir
visų 5-ių pasaulio žemynų rungty-
niauja naujame, net 144 milijonus do-
lerių kainavusiame šiuolaikiniame be-
isbolo sporto komplekse, kuriame
įrengta 13-ka tik šiam sportui pritai-
kytų aikščių, o didžiausia iš jų talpina
net 6 500 beisbolo sirgalių.

Lapkričio 4 d. svečiai iš Lietuvos
lankysis ,,Saulėtas krantas” lituanis-
tinėje mokykloje, ir čia juos sutiks bei
sveikins pirmasis lietuvis, pakviestas
į stipriausią pasaulio beisbolo lygą
(MLB), – Dovydas Neverauskas.

Prieš šį ,,World Comes to the Palm
Beaches” beisbolo turnyrą lietuvių
beisbolininkus pristatanti JAV spauda
pažymėjo itin šiltus JAV ir Lietuvos tar-
pusavio santykius, draugystę, atvirą
bendravimą ir paramą bei pabrėžė,
kad Lietuvoje gyvena maždaug 3 mili-
jonai gyventojų – tiek, kiek jų turi
JAV West Virginia valstija.

,,Lietuva beisbolo žaidimą savo
šalyje pristatė 1920 m. pabaigoje kartu
su krepšiniu. Kadangi žiemos Lietuvoje
yra šaltos ir snieguotos, būtent krep-
šinis, iš lauko aikštelių persikėlęs į sa-
les, sulaukė didžiulės lietuvių tautos
meilės, kuri Lietuvą atvedė iki olim-
pinės ir NBA šlovės. Antrame plane at-
sidūręs beisbolas atkakliai siekė išsi-
kovoti savo vietą po saulę, tačiau šiai
sporto šakai Lietuvoje beliko tik besi-
šildyti krepšinio šlovės spinduliuo-
se,” – rašė amerikiečių spauda.

Dviejų dešimtmečių pastangos
pradeda duoti vaisių

1987 m. beisbolą Lietuvoje panoro
atgaivinti iki šiol nepailstantis šios
sporto šakos entuziastas Virmidas Ne-
verauskas, kuris pirmasis nutiesė savo
sūnui kelią iki MLB. Tuomet, prieš ke-
lis dešimtmečius, V. Neverauskas, su-
žinojęs, kad kubiečiai mokosi ir žaidžia
beisbolą Leningrade (dabar Sankt Pe-
terburgas), keliavo iš Lietuvos ir, žiū-
rėdamas į Kubos sportininkų žaidi-
mą, sėmėsi patirties, o grįžęs į gimtą-
ją šalį, svetur sukauptas žinias perda-
vė lietuviams, kuriuos pakerėjo šis
unikalus žaidimas.

Negana to, V. Neverauskas iš savo
kelionių niekada negrįždavo tuščiomis
rankomis: jis iš kubiečių pirko ir į Lie-
tuvą perveždavo čia nematytą beisbolo
inventorių. Jo stygius sovietų okupa-
cijos metais Lietuvoje buvo itin jaučia-
mas. Beisbolo sporto žavesiu susidomėję
lietuviai žaisdami netgi naudojo žie-
mines pirštines ir jomis stengėsi gau-
dyti skriejančius beisbolo kamuoliukus.

1991 metais, Lietuvai atgavus Ne-
priklausomybę, susidomėjimas beis-
bolu ženkliai padidėjo. Būtent V. Ne-
verausko pastangomis beisbolas Lie-
tuvoje rado savo vietą tarp kitų popu-

Parengė Dainius Ruževičius
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

liarių sporto šakų ir sulaukė pripaži-
nimo tarp šios sporto šakos entuziastų.

V. Neverauskas suvokdamas, kad
jei šalyje nebus vaikų, žaidžiančių be-
isbolo, šis sportas neturės ateities, pra-
dėjo mokyti jaunus žmones, supažin-
dindamas juos su beisbolo paslaptimis.
Pramokusios žaisti lietuvių koman-
dos pradėjo dalyvauti beisbolo turny-
ruose visoje Europoje, kur kėlė savo
meistriškumą. Be to, 2013 m. Lietuva
buvo pripažinta geriausia beisbolo ly-
gos organizacija Europoje.

2017 m. V. Neverauskas pasiekė vie-
ną didžiausių savo svajonių: balan-
džio 24 d. jo sūnus Dovydas apsirengė
MLB Pittsburgho ,,Pirates” uniforma
ir rungtynėse prieš Čikagos ,,Bulls”
tapo pirmuoju lietuviu, debiutavusiu
stipriausios pasaulio beisbolo lygos
čempionate.

Nepaisydamas didžiulių sunku-
mų ir siekdamas beisbolo populiarumo
Lietuvoje, savo nenutrūkstamo entu-
ziazmo dėka V. Neverauskas Vilniuje
surado ir nupirko žemės sklypą, ku-
riame greitu laiku turėtų išdygti beis-
bolo mokymo kompleksas. Jo atsira-
dimas Lietuvoje paskatintų dar dides-
nį susidomėjimą beisbolu.

,,Kadangi JAV beisbolas yra su-
laukęs didžiulio pripažinimo, lietu-
viai svajoja žaisti ten, – prieš išvyką į
Ameriką sakė V. Neverauskas. – Ši ke-
lionė yra naudinga mūsų vaikų moty-
vacijai, o jų dalyvavimas turnyre padės
didinti Lietuvos susidomėjimą beisbolo
žaidimu”. 

Šią Lietuvos beisbolo komandų
išvyką į JAV remia Kazickų šeimos fon-
das, Lietuvių Fondas ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba.

Lietuvos jaunieji beisbolininkai vieši Floridoje

Lietuvos beisbolininkai pirmąkart atvyko į JAV ir čia semiasi žaidybinės patirties ir beisbolo įgūdžių. 

Prieš keletą metų, 2014-ųjų balandį, V. Neverauskas (antras iš k.) lankėsi ir LR generali-
niame konsulate Čikagoje, kur su tuometiniu konsulu Marijumi Gudynu (trečias iš k.) ap-
tarė bendradarbiavimą populiarinant šį sportą Lietuvoje. Kartu su treneriu konsulate lan-
kėsi ir beisbolininkas Marius Balandis bei aktyvi beisbolo propaguotoja Vaida Valinčius.

LR gen. konsulato Čikagoje archyvo nuotr.

,,World Comes to the Palm Beaches” beisbolo turnyras vyksta 144 milijonus dolerių kai-
navusiame naujame šiuolaikiniame beisbolo sporto komplekse. Jo beisbolo aikštėse rung-
tyniavo ir lietuviai. 
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Šiemet Draugo fondas (DF) mini 25-ąsias įkū-

rimo metines. Ketvirtis amžiaus veiklos – tai

reikšmingas įvykis ir proga apmąstyti nuei-

tą kelią. Jau nemažai metų DF yra mūsų visų drau-

go – „Draugo” laikraščio svarbus gyvybės šalti-

nis. Jubiliejaus proga kreipiamės į DF tarybos pir-

mi ninkę Mariją Remienę, prašydami susumuoti

šios finansinės jėgainės ketvirčio amžiaus veiklą.

Tai buvo 1993-ieji. Dar nebuvo atslūgęs džiaugsmas
atsikūrus Nepriklausomai Lietuvai, visus valdė pergalės
džiaugsmas. Pats jausmų pakilimas. Kodėl tuo metu pri-
reikė DF?

Laikraščio ,,barometras” yra skaitytojai. Praėjus
daugiau nei pusšimčiui metų po dipukų atvykimo iš
Vokietijos stovyklų ir sėkmingo laikraščio veiklos at-
gaivinimo, skaitytojų eiles ėmė retinti mirtis. ,,Drau-
gą” nuo pat laikraščio pradžios, t. y. 1909 metų, lei-
do, globojo ir finansavo tėvai marijonai.  Tačiau mir-
tis retino ne tik laikraščio skaitytojus, bet ir lietuvius
tėvus marijonus. Ilgametis tėvų marijonų provin-
cijolas ir ,,Draugo” leidėjų tarybos narys dr. kun. Vik-
toras Rimšelis suprato laikraščio padėtį ir numatė
jo ateitį. Suprasdamas, jog ilgainiui neliks lietuvių
kunigų, jis ėmė nerimauti – o kas tuomet finansuos

,,Draugo” laikraštį? V. Rimšelis ėmė kalbėti, kad
,,Draugo” laikraštis padėjo augti ir klestėti ne vie-
nam fondui, tad kodėl nepasirūpinus pačiu laik-
raščiu? Taip kilo idėja steigti Draugo fondą, kuris
būtų finansinis  laikraščio užnugaris.

Tais metais kun. Viktoras Rimšelis, DF steigimo ini-
ciatorius, dar buvo energingas Draugo moderatorius. Pri-
siminkime ir pagerbkime kun. Rimšelį: koks tai buvo žmo-
gus, kokį Jūs jį prisimenate? 

Dr. kun. Viktoras buvo ypatinga asmenybė. Jis
buvo ne tik kunigas, dvasios vadovas, principingas
žmogus, bet visada pasiruošęs padėti tam, kam rei-
kia pagalbos. Šio žmogaus gyvenimas buvo labai su-
dėtingas, bet jam visur gerai sekėsi dėl jo linksmo
būdo ir optimizmo. Kun. Rimšelis visada būdavo pa-
siruošęs bet kokiam darbui, bet daugiausiai energijos
jis skyrė laikraščiui ,,Draugas”. Prireikus – kun. V.
Rimšelis buvo laik-
raščio vyr. redakto-
rius, pavaduodavo ad-
ministratorių ir ap-
skritai – visi ,,Drau-
go” reikalai gulė ant
jo pečių, ypač finan-
sinės problemos. Ne-
gailestingas laikas ir
modernėjančios tech-
nologijos (atsirado
kompiuteriai) grasi-
no išstumti tradicinį
spausdintą lietuvišką
žodį. Reikėjo pasku-
bėti, nes laikraščio lei-
dimui jau  reikėjo fi-
nansinės  paramos.
Pradžią fondui davė
1992 m. vasario 12 d.
įvykęs ,,Draugo” rė-
mėjų susirinkimas,
kuriam vadovavo dr.
kun. Rimšelis, o rė-
mėjų pirmininke bu-
vau išrinkta aš.  Susi-
rinkusieji vieningai nutarė steigti Draugo fondą ir
taip užtikrinti tolimesnę laikraščio leidybą.

Ar prisimenate to meto redakciją, redakcijos dar-
buotojus, atmosferą „Drauge”? Tuo metu juk dar veikė ir
„Draugo” spaustuvė. Judėjimas „Draugo” namuose turbūt
buvo neišpasakytas?

Tuo metu  ,,Drauge” aplinka buvo gana sudė-
tinga. Daugelis darbuotojų jau žinojo, kad vyr. re-
daktorius Pranas Garšva serga sunkia onkologine

liga. Reikėjo naujo redaktoriaus. Buvo pradėję ma-
žėti ir spaudos darbuotojų. Į mane patarimo kreipėsi
kun. V. Rimšelis – kokį kandidatą siūlyčiau į vyr. re-
daktorius? Ilgai negalvodama aš pasiūliau rašytoją
Danutę Bindokienę, nes ji jau buvo susipažinusi su
,,Draugu” ir redagavusi ,,Ateities” žurnalą. Ši min-
tis kun. Rimšeliui patiko ir jis įgaliojo mane kalbė-
tis su D.  Bindokiene dėl vyr. redaktorės pareigų. Tai
buvo priešvelykinis metas, ir kai aš paskambinau,
Danutė su šeima margino kiaušinius. Perdaviau jai
kvietimą užimti ,,Draugo” vyr. redaktoriaus vietą.
Bet... 

Atrodo, kad sienos turėjo ausis, nes apie tą po-
kalbį sužinojo vyr. redaktorius P. Garšva, ir tai jį su-
krėtė. Teko jį raminti, įtikinėti, kad D. Bindokienė
pati nesiveržė jo išstumti, bet šioms pareigoms

buvo pakviesta ,,Draugo” moderatoriaus. Naujos re-
daktorės  pradžia nebuvo lengva, bet kun. P. Garšvos
sveikata ėjo vis blogyn, ir jis turėjo susitaikyti su
šiuo sprendimu. D. Bindokienė  vyr. redaktorės pa-
reigas ėjo 14 metų, iki 2007-ųjų. 

Tuo metu ,,Drauge” dirbo redaktorės Irena Re-
gienė, Aldona Zailskaitė, Aušrelė Liulevičienė (kul-
tūrinio priedo redaktorė), korektorė Agnė Kižienė
ir maketuotoja Donata Karužienė. Tais laikais
,,Draugas” skaitytojams buvo dar labai svarbus, o

ypač nuostabą kėlė svečiams iš Lietu-
vos – kaip dienraštį gali išleisti tik ke-
lios moterys?! Svečių redakcijoje tuo-
met netrūkdavo – kiekvienas atvykęs
iš Lietuvos norėjo čia apsilankyti, pa-
matyti, kaip šis nepaprastas laikraštis
dirba, kaip jis išsilaiko. Svečiai būda-
vo nustebinti, kad ,,Draugas” gyvuoja
tiek daug metų, pergyveno visas Lie-
tuvos okupacijas, nelaimes ir viską
išsaugojo savo puslapiuose. Tuo metu
per savaitę buvo leidžiamos penkios lai-
dos ir laikraštis buvo spausdinamas
,,Draugo” pastate esančioje spaustu-
vėje. Tad galima įsivaizduoti, koks tuo
metu čia vyko judėjimas. 

Ką tuo metu, 1993 m., veikėte Jūs pati,
greičiausiai dar dirbote kokioje nors ben-
drovėje ir „vogdavote” laiką lietuviškam dar-
bui? Kokiomis aplinkybėmis kun. V. Rimšelis
išgavo iš Jūsų tuos 500 dol. – pirmąjį įna-
šą į DF?

Mane laikraščiu ,,užkrėtė” kun. V.
Rimšelis, 1979 m. pakviesdamas mane,
pirmą moterį, į leidėjų tarybą. Iki šiol
esu su ,,Draugu”. Aš pati savęs klausiu:
kaip ilgai aš ,,Drauge” dirbsiu visokius

Marija Remienė

Bet kuriam darbui reikia drąsos

Draugo fondo garbės nariai bronzinės lentos atidengimo iškilmėse 1995 m. liepos 30 d.

Draugo fondo direktorių taryba. Sėdi (iš k.): pirm. Bronius Juodelis, kun. Viktoras Rimšelis,
Jurgis Riškus. Stovi: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Jonas
Vaznelis, Marija Remienė ir Vaclovas Momkus. 1994 m. gruodžio 1 d., Čikaga.

Marija Remienė savo darbo vietoje.
,,Draugo” archyvo nuotraukos
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darbus? Kai teko pradėti Draugo fondą,
dar nebuvau pensininkė, dirbau pilną
darbo dieną įstaigoje. Darbas tiek
,,Drau ge”, tiek Lietuvių Fonde (LF) ar
Lietuvių Bendruomenėje (LB) yra ne-
apmokamas, tai visuomeninės, bet la-
bai svarbios lietuviškame gyvenime
pareigos, kurias man teko eiti. 

Kai buvo nutarta steigti Draugo
fondą, reikėjo kam nors padaryti pra-
džią. Pirmąjį įnašą padariau savano-
riškai, niekieno neprašoma, po to
ėmiau kalbinti ir savo pažįstamus žmo-
nes, drauges, kurios neatsisakė prisi-
dėti prie gero tikslo su 500 dol. Tai buvo
Birutė Jasaitienė, Marija Vaitkienė, dr.
Albina Prunskienė, Juzė Ivašauskienė
ir dar viena moteris iš renginių komi-
teto, kurios pavardės, deja, neprisi-
menu. Surinkusios 3 000 dol., dar ne-
turėdamos Draugo fondo valdybos,
,,Draugo” administracijoje atidarėme
atskirą sąskaitą, pavadintą Draugo
fondo vardu. Ši nauja idėja buvo plačiai
skelbiama  ,,Draugo” puslapiuose, ir tai
labai padėjo Draugo fondui augti.

Pirmoji DF valdžia. Kas surinko tuos
žmones? Kodėl į DF buvo pakviestas Bro-
nius Juodelis, praleidęs čia daugybę metų?
DF yra ypatinga vieta, čia tarnauja labai pa-
sišventę žmonės. B. Juodeliui pasiligojus jo
postą perėmėte Jūs, ir šį neatlyginamą dar-
bą taip pat dirbate jau daugelį metų.

1993 m. vasarą ,,Draugo” modera-
toriaus kun. V. Rimšelio dėka ,,Draugo”
patalpose įsikūrė DF raštinė. Kartu su
tuometiniu ,,Draugo” leidėjų tarybos
pirmininku dr. Antanu Razma buvo su-
kviesta pirmoji DF valdyba. Ją sudarė:
pirmininkas Jurgis Riškus, sekretorė
Ramunė Kubiliūtė, iždininkas B. Juo-
delis, kuris vėliau buvo pakviestas
pirmuoju DF direktoriumi. Advokatas
Aleksandras Domanskis buvo papra-
šytas paruošti DF įstatus. 1993 m. lapk-
ričio 12 d. DF buvo įregistruotas Illinois
valstijoje kaip pelno nesiekianti orga-
nizacija su aukų nuo mokesčių nura-
šymo privilegija. Prasidėjo lėšų telki-
mo vajai.  Draugo fondo įsteigimo do-
kumentą pasirašė pirmieji direkto-
riai: J. Riškus, R.  Kubiliūtė ir B. Juo-
delis. Kontrolės komisiją sudarė pir-
mininkė M. Remienė, sekretorius Kos-
tas Dočkus ir narys Antanas Valavi-
čius. 

Taigi, š. m. lapkričio 12 d. šven-
čiame 25-ąjį DF gimtadienį! Pridur-
siu, kad ,,Draugo”  skaitytojai yra nuo-
stabūs – dar prieš įregistravimą, plačiai
išreklamavus būsimo fondo veiklą,
pra dėjo plaukti skaitytojų aukos. 

Svarbiausia buvo pelnyti aukoto-
jų – ,,Draugo” skaitytojų pasitikėjimą
ir sutelkti 1 milijono  dolerių kapitalą,
kurį investavęs fondas iš procentų ga-
lėtų remti ,,Draugo” leidybą. 

DF lėšos telkiamos metinių pava-
sario ir rudens vajų metu. Prieš 25-
erius metus buvo  per 5 000 prenume-
ratorių, tad ir vajai buvo sėkmingi. Pir-
masis milijonas dolerių buvo surinktas
per septynerius metus. Pirmąjį mili-
joną užbaigė Jurgio ir Ritos Riškų 26
100  dol. įnašas 2000 m. pavasarį. B. Juo-
delis daug pasidarbavo: įsteigus Drau-
go fondą, parengė garbės lentą ir narių
titulus stambiems aukotojams. Pasta-
riesiems būdavo įteikiami   garbės na-
rio diplomai. Fonde sukaupus pirmą-
jį milijoną, už gerą pareigų ėjimą
,,Draugo” leidėjai B. Juodeliui įteikė
padėkos plaketę. B. Juodelis DF pir-
mininkavo 13 metų, kol jo sveikata
leido. Nuo 2007 m. pradžios iki dabar
DF pirmininko pareigos teko man.

Kaip sekėsi rinkti aukas per tuos 25-
erius metus? Ar buvo pakilimų ir nuosmu-
kių? Kas buvo didieji aukotojai per visą šį

laiką? Ar nėra kas paskaičiavęs, kiek iš viso
žmonių yra aukoję Draugo fondui, kiek au-
kotojų yra paskelbta garbės aukotojais? Kai
kurie aukoja vieną kitą kartą, o ar yra to-
kių, kurie aukoja nuolat? Greičiausiai jie ir
yra tie DF išlaikytojai?

Švenčiant DF 25-erių metų jubi-
liejų, malonu pažvelgti į nueitą kelią ir
net suskaičiuoti visus aukotojus. Dau-
gelio buvusių ištikimų laikraščio skai-
tytojų jau nebėra šioje žemėje. DF au-
gintojai yra tie patys ,,Draugo” skai-
tytojai. Daugiausia tenka džiaugtis ir
dėkoti tiems fondo nariams, kurie per
visus dvidešimt penkerius metus kiek-
viename vajuje prisimena DF didesniu
ar mažesniu įnašu. Ir dažniausiai tai tie
patys vardai. Dabartiniai vajai nebe-
vyksta tokiu tempu, kokie būdavo pir-
maisiais DF metais. Tačiau dar turime
nepavargstančių DF rėmėjų, kuriems
lietuviška spauda, tolesnis ,,Draugo”
laikraščio išlaikymas yra kaip kas-
die nė duona. Tiems ir priklauso di-
džiausia DF pagarba ir gili padėka. 

Kiekviena organizacija pergyvena
ir šviesių, ir sunkių dienų, bet ateina

pragiedrulių.  Vienas iš pirmųjų DF
pradžiugino dr. prelatas Juozas Pruns-
kis 1996 m., įteikęs 10,000 dol., taip pa-
gerbdamas Sibire nukankintus savo
tėvą Juozą Prunskį, tetą Oną Pruns-
kienę ir dėdę kun. Petrą Prunskį. La-
bai malonu buvo gauti auką žmogaus,
kuris nebuvo susikrovęs turtų, o dirbo
įvairius sunkius darbus. Tai buvęs
agronomas Vladas Velža iš Santa Mo-
nica, CA., 1994 m. atsiuntęs 30 000 dol.,
kad ,,Draugo” laikraštis gyvuotų. 

Vienas iš pirmųjų didesnių po-
mirtinių palikimų – 11 000 dol. – gautas
1998 m. iš Konstancijos Gudaitienės.
Tais pačiais metais fondas sulaukė ir
kitų palikimų – 7 083 dol.  iš Stasės Ka-
nickas  (New Buffalo, MI),  10 000 dol.
Kazimieras ir Joana Kauliniai  (Way-
ne, PA) bei 10 000 dol.  iš skautiškos idė-
jos nešėjo Vytauto Vidugirio. Pomirti-
niai testamentiniai palikimai buvo ir
yra labai svarbus šaltinis  didinant DF. 

Galime pasidžiaugti iki šiol mus
remiančiais DF garbės nariais, tokiais
kaip Donatas Januta iš Oakland, CA
(iki šiol paaukojęs per 32 000 dol.),

Gražina Liautaud iš Čikagos (paauko-
jusi beveik 18 000 dol.) ir daugeliu dau-
geliu kitų. Norėčiau išvardinti  visus,
nes kiekvienas aukotojas vertas paties
geriausio žodžio, bet tai neįmanoma.
Vis tik paminėsiu keletą, kurie ne-
praleidžia nė vieno DF vajaus bei siun-
čia aukas kitomis progoms: Jadvyga
Kliorienė iš Cleveland, OH, Marija
Vaitkienė iš Belleville, IL, Aldona
Šmulkštienė iš Chicago, IL, Gediminas
Balanda iš Sterling, MI, Algis ir Tere-
sė Kazlauskai ir daug, daug kitų au-
kotojų, be kurių ,,Draugui”  būtų sun-
ku gyvuoti.

26 tūkst. dol. J. ir R. Riškų indėlis, už-
bai gęs DF milijoną, žinoma, buvo ypač ryš-
kus įvykis DF istorijoje? 

Iš tiesų. B. Juodeliui vadovaujant,
per pirmus nepilnus septynerius me-
tus, 2000 m., labai priartėjome prie
užsibrėžto tikslo. Trūkstamus 26 000 iki
milijono tuomet paaukojo J. ir R. Riš-
kų šeima. Tai buvo labai gražus jų
sprendimas ir didelis įvykis DF isto-
rijoje.  Deja, milijonas aptirpo, nes
laikraščio leidybai  kiekvienais metais
tenka skirti nemažą pinigų sumą. Iki
šiol DF laikraščio leidybai yra išmo-
kėjęs 2 532,107 dolerius. 

Žinau, kad DF turėjo ir turi talkininkų,
kai reikia rengti pavasario ir rudens aukų rin-
kimo vajus, siųsti laiškus. Kas buvo ir yra
uoliausi talkininkai? Ar anksčiau tie vajai vyk-
davo taip pat, kaip ir dabar?

DF reikia daug rankų. DF kūrė ir
iki šiol puoselėja ne tik aukotojai, bet
ir talkininkai, kurie padėdavo išsiųs-
ti tūkstančius laiškų vajaus metu. Tais
,,derlingais” laikais A. Valavičius su
žmona Viktorija sukviesdavo visą būrį
talkininkų, kurie paruošdavo prie-
špiečius ir su pakilia nuotaika išsiųs-
davo tūkstančius ne tik DF vajaus laiš-
kų, bet ir ,,Draugo” laikraščio kalen-
dorių bei kalėdinių sveikinimų. Ir taip
be atlyginimo metų metus. Jie prisi-
dėdavo ne tik savo rankų darbu, bet ir
patys aukodavo, nors jų pavardžių
spaudoje dažnai nematydavome. Pa-
dėka ir  garbė savanoriams talkinin-
kams, kurie daug savo laiko atidavė DF. 

Jūsų mintys apie ateitį? 
Nepaisant trūkumų ir sunkumų,

su visuomenės pagalba ,,Draugas” sta-
to reikšmingą išeivijos istorijos pa-
minklą. Draugo fondo pastangomis
buvo išleista istorinė knyga ,,JAV lie-
tuvių darbai Lietuvai 1918–2018 me-
tais”. Prie šio paminklo prisidėjo daug
organizacijų ir aukotojų. Šiandien mes
patiriame daug sunkumų, bet ateitis
įvertins mūsų veiklą ir pastangas pa-
laikyti laikraštį gyvą dėl mūsų tautos
ir išeivijos ateities.  Tikiu, kad ypač bus
įvertintas DF, kurį dabar taip pat pa
sunkumų dėl mažėjančio skaitytojų
skaičiaus. Bet, tikiu, kad ateis metas,
kai naujoji karta supras JAV lietuvių
laikraščio svarbą, ypač jaunimo atei-
čiai. ,,Draugo” laikraštis yra tarsi ar-
chyvas – viskas, kas jame paskelbta, iš-
lieka amžiams – kas mums yra svarbu
ir brangu – lietuviškas švietimas, kul-
tūrinis pasireiškimas, tradicijos.
„Draugas” toliau rašo JAV lietuvių
ilgą ir prasmingą istoriją. 

Šiais Draugo fondo jubliejiniais
metais nepasilikime nuošaliai, rem-
kime jį savo šimtinėmis ir džiaukimės
galėdami būti naudingi ateičiai.  

Ačiū už nuoširdžius atsakymus, sėkmės
ir sveikatos toliau darbuojantis lietuvybės
baruose. 

Kalbino Audronė V. Škiudaitė

Ilgamečiai kolegos: DF iždininkas Leopoldas von Brown ir DF pirmininkė Marija Remie-
nė.

Draugo fondo suvažiavimo dalyviai Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.

Savanoriai talkininkai buvo didelė pagalba ir jėga! 
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

,,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

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



IEŠKO DARBO

www.draugas.org

13DRAUGAS 2018 LAPKRIČIO 3 D., ŠEŠTADIENIS

,,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. 

Surašymas Nr. 89
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos

PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį

turtą Floridoje, Tampa

Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

ReMKiMe
DRaugo

fonDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org

5 raidės:

DIADA – ERKĖS – IDĖJA – IEVOS – KAITA – MARPL – MATYT –
NIKON – RAIDĖ – RAUDA – SĖSLĖ – SUPER – ŠARKA – TALKA –
TANGO – TUNAI.

8 raidės:

AGENTŪRA – ANFILADA – ANTRĄSYK – ARTERIJA – ESTAKADA
– EŠAFOTAS – EŽERUONA – GERADARĖ – GOLDBERG – IMAMI-
TAI – IMPULSAI – INERCIJA – IŠSKYNOS – JUNKERIS – KEIKS-
MAS – KROSNELĖ – LINAMYNĖ – MIKSTŪRA – PAKRAIPA –
PATRANKA – PERRANGA – RENGĖJAS – SANKRAŠA – SAUSŠAKĖ
– SLOVAKAI – SRAIGTAS – STILEIVA – ŠVYTURYS – TRINAGIS –
UŽSIENIS – VARPUTIS – VEISYKLA.

9 raidės:

ANTKRANTĖ – KANDIDATĖ – PIKČIURNA – ŠTURVALAS.

Moteris ieškopagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. 

Gali būti kelioms valandoms, visai sa-
vaitei ar su pakeitimu. Turi daug patir-

ties. Kalba angliškai 
Skambinti 708-549-7748.



SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 
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„Draugas” jau rašė (š. m. rugpjū čio 4
d., „Lietuva turi sužinoti tiesą”), kad sti-
lizuoto Vyčio (puošnaus raitelio su ka-
laviju, kuris naudojamas suvenyruo-
se, yra nupieštas ant lenktynininko Be-
nedikto Vanago automobilio ir juo
puošiasi „Lietuvos gele žinkelių” trau-
kiniai), dėl kurio autorystės prieš ke-
letą metų vyko peštynės, autorius iš
tiesų yra Amerikos lietuvis Gintaras
Karosas. Jo įmonė JAV kūrė ir leido
tautinę atributiką: lipdukus, marški-
nėlius, vėliavas, tarp jų – ir tuos, ku-
riuose yra vaizduojamas stilizuotas Vy-
tis. Pirmąjį Vytį jis pradėjo piešti 1976
m., o baigė po kelerių metų. 

Pagaliau autorius nutarė apie
savo autorystę pareikšti viešai.
15min.lt paskelbė su juo inter-

viu, kuriame jis sako, kad draugai jį
įtikino „baigti su izoliacija”. Todėl jis
nuo praėjusių metų vasaros ėmė ieš-
koti originalų. Dalį jų jau rado ir ar-
timiausiu metu ketina Lietuvoje su-
rengti parodą. „Buvo daug visokių va-
riantų, skirtingų pjovimų. Originalą

radęs dabar galiu ramiai, garsiai
kalbėti, nesijaudinti”, – sako stili-
zuoto Vyčio autorius Gintaras Karo-
sas ir pasakoja, kaip jo piešti Vyčiai
atsidūrė Lie tuvoje ir kodėl išsitrynė
jų autorystė: „Buvo laikas Sąjūdžiui,
masi niai įvykiai, keitėsi Lietuva,
reikėjo vežti kuo daugiau Vyčių, vež-
ti kuo daugiau ženklų. Ir kitkas ne-
buvo svarbu”. Jis prisimena, kad lie-
tuviškumo skleidimas pasaulyje pra-
sidėjo nuo bendra minčių lietuvių
įsteigto informacinio leidinio, prie
kurio daugiausiai prisi dėjo žurna-
listas Romas Sakadolskis. Leidinyje
buvo pateikta aktuali informacija
apie Lietuvą ir ji įvairiausiais būdais
buvo skleidžiama. G. Karoso įmonė
„Baltic Enterprises” JAV sklei dė ži-
nią apie Lietuvą, apie jos siekį būti
laisva. Į Lietuvą lietuviška simboli-
ka buvo pradėta gabenti pas kutiniais
okupacijos metais kaip kontrabanda.

Surinkęs likusius originalus G.
Karosas ketina parodyti parodoje
kaip įrodymą, kad okupacijos metais
lietuvių išeivija kovojo dėl Lietuvos
laisvės.

„Draugo” inf.

Mano anūkai tikrai kalbės lietuviškai
Atkelta iš 7 psl.

Teko su juo tada nemažai ben-
drauti”, – prisimena svarbius Lietuvai
isto rinius įvykius ir jų veikėjus Alfri-
das Keršys.

Lietuvybės dvasia šiandien sklan-
do Alfrido šeimoje – jo penkiolikmetė
dukra puikiai kalba lietuviš kai ir žmo-
na išmoko lietuvių kalbą. Namuose
tradiciškai laikomasi šventos taisyklės
– kasdien bent valandą tarpusavyje
kalbėtis lietuviškai. Lie tuviška dvasia
ryškiai pasklido ir pa čiame Minske, kai
Alfrido iniciatyva buvo įkurta ben-
druomenė, suvieniju si 40 čia gyvenan-
čių lietuvių. Lietu vių susivienijimas
„Vytis” šiandien žinomas ne tik Balta-
rusijoje ir jos sos tinėje, bet ir už šios ša-
lies ribų. Ypač plačiai nuskambėjo „Vy-
čio” vardas ir darbai, kai Minske pra-
dėjo veikti šeštadieninė lituanistinė
mo kyk la. Paramos ši mokykla sulaukė
nuo senų laikų veikiančio ir kalbi nius
ryšius plėtojančio Minsko Mak simo
Tanko universiteto Lituanisti kos cent-
ro, kurio vedėja – filologė Rima Rady-
gina veda pamokas vietos lietuviams.
Lietuvių kalbos nuo šiol mokosi 32 mo-
kiniai nuo 18 iki 60 m. „Maksimo Tan-
ko universitete esantis Lituanistikos
centras mūsų bendruo menei svarbi
susibūrimų vieta. Čia yra lietuviškų
knygų turtinga biblio teka, čia galima ne
tik susipažinti su Lietuvos istorija, kul-
tūra, bet ir bendrauti bei tarpusavyje
kalbėtis lietuviškai, dalintis lietuviš-
komis naujienomis”, – sako Alfridas
Keršys. Jo vadovaujama bendruomenė
„Vytis” palaiko glaudžius ryšius su
Lietuvos ambasada Baltarusijoje, o Lie-
tuvos švietimo ir mokslo ministerija pa-
rū pi na Lituanistinei mokyklai vado vė-
lių ir kitokios naudingos medžiagos kal-
bos mokymui. „Vyčio” valdybos narės
Marijos Kurylo iniciatyva su bendruo-
menės įsteigimu Minsko Šv. Roko baž-
nyčioje kunigas Mykolas dabar kartą
per mėnesį aukoja šv. Mišias ir lietuvių
kalba. Didelės pastangos dedamos ir
visa tai daroma, kad tik lietuviškas žo-
dis tarp Minske gyvenančių tautiečių
nepritiltų ir plistų kuo plačiau. 

Šie metai skirti atkurtos 
Nepriklausomybės 100-mečiui

Alfridas Keršys nepavargdamas
galėtų vardinti renginius, kurie gra žiai
įprasmino svarbiausią Lietuvos įvykį
– atkurtos Nepriklausomybės šimt-
metį.  Sambūrio „Vytis” vokalinis  an-
samblis, vadovaujamas žinomo Balta-
rusijoje dainininko lietuvio Rus lano
Musvydo, įspūdingai ta pro ga pasiro-
dė Baltarusijos nacionalinių kultūrų
festivalyje, kuris vyko is to riškai Lie-
tuvai svarbiame Gardino mieste. Rima
Novyk, Olga Kazlovs kaja, Denis And-
rejevas – tai ansamb lio dalyviai, kurių
sąrašą papildo ir kiti bendruomenės
nariai: režisierė Virginija Tarnaus-
kaitė, valdybos na rė Marija Kurylo. Tai
žmonės, be ku rių lietuviška veikla ne-
būtų tokia pras minga ir turininga, o
bendruo menė nesididžiuotų gražiais
apdova no jimais. Beje, jų ne vienas.  

„Šiais metais Pasaulio lietuvių
sporto varžybose Kaune mūsų ben-
druomenės nariai laimėjo du aukso me-
dalius: plaukikas Dima Barisio nok ir
šachmatų meistrė Ana Sta šys”, – išdi-
džiai sako „Vyčio” pirmi ninkas. 

Kai pasidomiu, kokių profesijų
lietuviai gyvena Minske, gerb. Alfri das
juokaudamas atsako, kad tarp jų tur-
tuolių nėra, bet yra gydytojų, me ninin-
kų, eilinių tarnautojų, kurie vie  naip ar
kitaip likimo buvo nu blokšti į Balta-

rusijos kraštą, tačiau iki šiol nepa-
miršę savo šaknų ir deda nemažai pa-
stangų puoselėjant tauti nę tapatybę.

Į dukrą sudėta visa lietuvybės dvasia

Nors Vilnius nuo Minsko nėra la-
bai nutolęs, išsiruošti į gimtinę rei kia
atidesnio pasiruošimo, mat laiko atima
ir vizų pagaminimas. „Džiau giuosi,
kad dukra šiemet visą mėnesį buvo vai-
kų ir jaunimo stovykloje Lie tuvoje.
Pagal galimybes važiuojame ir mes
lankyti mano sesers, kuri gy vena Pa-
kruojyje”, – sako Alfridas.  

Alfrido Keršio dukra Ana (Onutė) Keršytė su-
sitikime su Prezidente.

Keršių šeima visam laikui nepla-
 nuoja grįžti gyventi į Lietuvą. Nors Alf-
ridas, įkopęs į aštuntą dešimtį, mė-
gaujasi pensininko laisvalaikiu, jo
žmona dar dirba ir iki pensijos jai
toli. Penkiolikmetė dukra taip pat dar
mokosi vidurinėje mokykloje. 

„Anksti jai spręsti, kur po mo kyk-
los norėtų studijuoti, todėl ir mes nieko
neplanuojame. Tik nenustoju džiaugtis,
kad jos paaugliško amžiaus pomėgiai
yra susiję su Lietuva. Labai mėgsta
piešti, jau surengė tris perso nalines
parodas. Jos paveiksluose lie tuvybės
tema turbūt vienintelė ir svarbiausia.
Štai įspūdingas dukters darbas, kurį,
beje, ji padovanojo mū sų šalies Prezi-
dentei – jame pavaizduotas Angelas,
saugantis Lietuvą. Nuolat primindamas
dukrai lietuviškų šaknų svarbą, šian-
dien esu ramus ir tikrai žinau, kad
mano anūkai lietuviškai tikrai kal-
bės”, – tvirtai sako Baltarusijoje gyve-
nantis Alfridas Keršys. Jis didžiuojasi
duk ra Ana Keršys, kuri  ne tik rengia
personalines dailės parodas, bet nema-
žai apie Lietuvos kraštą ir jo žmones ra -
šo į vietos jaunimo spaudą, taip Lie tu-
 vos vardą garsindama ir tarp savo ben-
draamžių. Štai vienas žinomesnių Mins-
ko jaunimo leidinių neseniai atspaus-
dino penkiolikmetės mergaitės įspū-
dingo turinio rašinį apie mūsų visų lai-
kų iškiliausią dailės ir muzikos kūrėją
M. K. Čiurlionį. Beje, baltarusių spau-
dos puslapiuose dažnai sumirga Lietu-
vos vardas. Ir tai bendruomenės „Vytis”
pirmininko nuopelnas. „Pirmiausia
mano didelis noras buvo kuo plačiau pa-
skleisti ži nią apie Minske gyvenančius
ir vei kiančius lietuvius. Todėl, kai vie-
nas po kito baltarusių spaudoje pasirodė
straipsniai apie mūsų bendruomenės
renginius, mūsų Lituanistinę mokyklą
ir mūsų išskirtinius susitikimus su is-
torikais ir kitais žinomais tautinių ma-
žumų veikėjais, mes savo veiklą hu-
manitarinių mokslų daktarės „Pasau-
lio lietuvio” bendradarbė, rašytojos
Dalios Staponkutės rūpesčiu pristatėme
ir pasauliui”, – sako Minsko lietuvių su-
sivienijimo „Vytis” vadovas. Jis džiau-
giasi, kad pagaliau ši bendruomenė
yra žinoma ir yra svarbiausių lietu-
viškų rengi nių dalyvė.

Vyčio autorius ketina
surengti originalų parodą
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

Su didžiule meile ir giliausia pa-
 garba prisimename mūsų my-
limą Tė telį ir Tėtuką Viktorą

Kelmelį. Šis Dzū kijos sūnus gimė
1918 m. lapkri čio 3 d. Lietuvoje, Mi-
kališkės kaime, Kapčiamiesčio vals-
čiuje, Lazdijų ra jone, Vinco ir An-
taninos Kelmelių šei moje. Turėjo du
brolius – Juozą ir Algirdą bei dvi se-

seris – Al-
doną ir Bi-
rutę. Vik-
toras tar-
navo Lie-
tuvos ka-
riuomenė-
je ir karo
metu pate-
ko į nelais-
vę Belgijo-
je. Po karo
g y v e n o
Anglijoje,
W o l v e r -
hampton

mieste. Čia sutiko suvalkietę Bronę
Mailaitę, kurią vedė 1951 m., o kitais
metais su silaukė dukrelės Aldonos.
1956 m. su šeima pasitraukė į JAV,
Čikagos mies tą. 1959 m. gimė sūne-
lis Vikto rėlis. Būdamas jau 41-erių
metų įsisa vino naują – sudėtingą
amatą – vandens vamzdžių pritai-
kymą („pipefitter”). Ilgus metus iki
pensijos dirbo Joanna Western
Mills, Co., tekstilės įmonėje Čika-
goje. 30 metų gyve no Brighton Par-
ko apylinkėje. Kartu su žmona Bro-
ne užaugino gražią, krikš čionišką,
lietuvišką šeimą. Pri klausė Brigh-
ton Parko Lietuvių na mų savininkų
draugijai, JAV Lietu vių Bendruo-
menei, Dzūkų draugijai, Anglijos-
Britanijos lietuvių klubui ir šaulių
organizacijai.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapija Brighton Parke – gyva
ir veikli!  Kiekvieną sekmadienį 10 val.
r. čia atnašaujamos šv. Mišios, gieda
choras.

Spalio 7 d. Viktoras Kelmelis, JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB)
Brighton Parko apylinkės pir-

mininkas, įteikė JAV LB padėkos raš-
tus parapijietėms Nijolei Subatienei ir
Ramintai Mikuckienei. Lietuvos isto-
rijos mylėtojų ir ieškotojų klubo at-
stovas Algimantas Barniškis, medaliu
apdovanojo Joaną Drutytę už jos ne-
nuilstamą darbą tarnaujant Dievui ir
lietuvių tautos išlaikymui. Ji visą savo
širdį ir dvasią atiduoda šiai parapijai
– yra lektorių vadovė, planuoja ir ruo-

Lietuvos nepriklausomybės vaikas

A†A VIKTORAS KELMELIS
100 metų gimtadienis

1975 m. jo dukra Aldona susituokė su Gintaru Plaču.
Viktoras la bai džiaugėsi ir didžiavosi savo trimis anūkais
– Julyte, Petru ir Kristute. Viktoras Kelmelis iškeliavo Am-
žiny bėn 1993 m., spalio 24 d. Jo mylima, ištikima žmona
Bronė, su kuria Vik toras dalijosi 42 metus savo gyvenimo,
mirė 2006 m. rugpjūčio 18 d. 

Ačiū, Tėteli ir Tėtukai, už mums parodytą meilę, pa-
siaukojimą, dosnu mą, idealizmą ir krikščioniškų verty-
bių bei tėvynės Lietuvos meilės perdavimą. Tu esi ir visada
būsi mūsų herojus ir nuostabus Lietuvos Nepri klausomy-
bės vaikas!

Tavo vaikai, anūkai ir proanūkai

Viktoras Kelmelis jaunys-
tėje. Anglija, 1947 m.

Viktoras ir Bronė Kelmeliai savo kieme
Brighton Parke, 1982 m.

Kalėdos Čikagoje: žmona Bronė, sūnus Viktorėlis, Viktoras Kelmelis ir dukrelė Aldona.

Viktoro Kelme lio ir Bronės Mailaitės su-
tuoktuvės. Anglija, 1951 m.

Viktoras ir Bronė Kelmeliai savo namuose
dukros Aldonos vestuvių dieną. Čikaga,
1975 m.

Viktoras ir Bronė Kelmeliai savo kieme
Brighton Parke su anūkais Julyte Pla-
čaite ir Petru Plaču, 1986 m.

Asmeninio archyvo nuotraukos

Mūsų gyvenimo akimirkos   

Nijolė Subatienė, Raminta Mikuckienė ir Viktoras Kelmelis.
Ligitos Barniškienės nuotraukos

Viktoras Kelmelis įteikia medalį Joanai Dru-
tytei.

šia įvairias šventes. Joana seka
savo a. a. tėvelio Antano Dručio pa-
vyzdžiu, kuris taip pat daug metų
buvo šios parapijos lektorius ir
puoselėjo lietuvybės išlaikymą.
Parapija didžiuojasi 100-to metų
gyvavimo istorija ir savo talen-
tingais, sunkiai dirbančiais para-
pijiečiais, kurie tiek anksčiau,
tiek dabar eina šviesos ir lietuvy-
bės keliu.

Vilija Vakarytė, choro pirmininkė
A. Barniškis įteikia  J.  Drutytei  istorikų klubo žy-
menį už  lietuvybės puoselėjimą.
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

http://calendar.draugas.org

California Lithuanian Credit Union
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 7 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro
(Lemonte) skaityklą pasižiūrėti LRT filmo
,,Laisvės kaina, savanoriai” trečiosios dalies. 

� Panevėžio klubas visus maloniai kviečia
į muzikinę popietę su Algimantu Barniškiu ir
Rimantu Pumpučiu, kuri vyks lapkričio 18 d.,
sekmadienį, 12 val. p. p. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje. Vietas galite už-
sisakyti iš anksto skambinant tel. 630-915-
7808 (Zita) arba 773-776-4600 (Audra).

� Lapkričio  25 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. galerijoje ,,Siela” (PLC, Lemonte) vyks

knygos ,,Lietuvos istorija” angliškojo leidimo
pristatymas. Knygą aptars dr. Robertas Vitas.
Leidinio vertimas buvo paruoštas prof. Vytauto
Černiaus redakcinės grupės ir išleistas JAV
Lietuvių Bendruomenes iniciatyva. Kviečia-
me gausiai dalyvauti.

� Pasižymėkite kalendoriuose – Jaunimo
centro tradicinis pokylis vyks gruodžio 9 d.
2:30 val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje sa-
lėje (5620 S. Claremont Av., Chicago, IL.
60636).1:30 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje bus
aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius jė-
zuitus bei centro rėmėjus. Informacija tel.
708-447-4501 (Milda Šatienė), 312-493-
8754 (Viktorija Šileika).

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

remia katalikišką ugdymo,
religinę ir karitatyvinę veiklą
Lietuvoje ir jos išeivijoje.
Dėkojame Jums!!!

Tel: 1-718-326-5202
info@lkrsalpa.org 
www.LKRSalpa.org

Kiekviena auka stiprina Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje ir jos išeivijoje!

Dėkojame Jums!!!

• Prašome čekį siųsti adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid,

64-25 Perry Avenue 

Maspeth, NY 11378-2441

LCRA’s Tax ID # is 11-2326652

• Aukokite LKR Šalpai kreditine kortele per Paypal:

www.LKRSalpa.org skyriuje AUKOS

• Aukokite LKR Šalpai per „Combined Federal Campaign”

programą. LKRŠ kodas: 10019

• Prašome įtraukti LKR Šalpą sudarant testamentus.

•  Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 2 val.

ryto prasidės žiemos laikas. Neuž-

mirškime iš vakaro atsukti laikrodžių

rodyklių 1 val. atgal.

Draugo fondas ir ,,Draugo” laikraštis
š. m. lapkričio 11 d., 

sekmadienį, 1 val. p. p.
maloniai kviečia į Draugo fondo išleistos

Juozo Skiriaus knygos

JaV LieTuViŲ DaRBai LieTuVai
1918–2018 metais

pristatymą 

Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr.,

Lemont, IL

Dalyvaus autorius prof. Juozas Skirius (Lietuva).
Knygą bus galima įsigyti. Vaišės.

Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti.


