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Geriausieji patiria visa, kas blogiausia – Seneka

Kelionė į rudenėjančią 
gamtą – 4 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Jaunimo centras
laukia svečių – 5 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Spalio 11 dieną Čikagoje už viso gyvenimo nuopel-
nus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas, prieš
kelias dienas savo 95-ojo gimtadienio sulaukęs Stan-

ley Balzekas, Jr. Šventės metu  jam iškilmingai buvo
įteiktos Lietuvos bajoro regalijos. Balzeko lietuvių
kultūros muziejus už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė
šio muziejaus įkūrėją S. Balzeką, Jr.,  paskelbdamas jį
Metų žmogumi. Pagerbimo iškilmėse dalyvavo JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) vadovybė, grupė LR Seimo
narių, JAV reziduojančių diplomatų, Čikagos miesto val-

džios ir LB atstovų, S. Balzeko Jr., šeima, draugai.
Į kasmetinį Metų žmogaus paskelbimo pokylį

penktadienio vakarą rinkosi puošnūs svečiai. Prieš iš-
kilmingą vakarienę – kokteilių valanda pirmajame mu-
ziejaus aukšte esančiose nuolatinės ekspozicijos salė-
se, kur susirinkusieji sveikinosi, bendravo, mezgė pa-
žintis. Vakarienė ir šventinė ceremonija vyko antrojo
aukšto salėje. 

Svečiams užėmus savo vietas prie stalų, nuskambėjo
JAV, LR ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos
himnai. Juos sugiedojo Agnė Giedraitytė ir Martynas
Matutis. – 7 psl.

Dviračiu – 3720 mylių ,,Vilties keliu”
RENATA PETRAUSKIENĖ

Justas, būdamas neabejingas
žmonėms su negalia, savo sa-
vanorišką veiklą pradėjo mo-

kydamasis vidurinėje mokyk-
loje – vasaromis dirbdamas su li-
kimo nuskriaustais vaikais,
rinkdamas lėšas, dalyvaudamas
įvairiuose labdaringuose rengi-
niuose. Tad pradėjęs studijuoti
Stony Brook universitete, tapo
draugijos ,,Pi Kappa Phi” na-
rys. Ši draugija vienintelė turi fi-
lantropinę organizaciją ,,The
Ability Experience”, kurios tiks-
las – dalintis patirtimi tarp ,,Pi
Kappa Phi” narių ir žmonių su
negalia. Daugiau nei 30 metų
draugija organizuoja vilties ke-
liones, kurių metu skleidžia ži-
nią apie savo organizacijos tiks-
lus. – 6 psl.

Justas Klimavičius, Aleksandros Kazickienės litua-

nistinės mokyklos buvęs mokinys, aktyvus Rytinio

Long Island Lietuvių Bendruomenės narys, Stony

Brook universiteto absolventas, šią vasarą leidosi į kil-

nią kelionę „Journey of Hope”.

Justas Klimavičius su savo ilgą kelionę išlaikiusiu dviračiu.

95-erių sulaukusiam
S. Balzekui, Jr. – titulai
ir apdovanojimai

S. Balzekas, Jr. centre su jį pasveikinti atvykusiais svečiais. Iš k.: LR Seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Stasys Tumėnas, Antanas
Vinkus, LR garbės konsulė I. Bublys, muziejaus tarybos narė E. Mackewich, LR ambasadorius R. Kriščiūnas, IL Atstovų rūmų pirm-
nininkas M. Madigan, Lietuvos bajorų karališkos sąjungos atstovas dr. R. Savickas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Ur -
bonavičius, jo žmona Raminta, LR generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius.                                          Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXII Taryba š. m. spa-
lio 11–13 dienomis Čikagoje surengė antrąją sesiją.
Susitikime dalyvavo JAV LB atstovai iš daugiau kaip
20 JAV valstijų, prie jų taip pat prisijungė garbės sve-
čiai ir išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietu-
vos. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ambasa-
dorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Seimo nariai
Žygimantas Pavilionis, Antanas Vinkus ir Stasys Tu-
mėnas.

Kreipdamasis į JAV LB narius, Lietuvos amba-
sadorius R. Kriščiūnas perdavė Lietuvos Res-
publikos prezidento Gitano Nausėdos ir užsie-

nio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus,
palinkėjo sėkmingų darbų puoselėjant ilgametes lie-
tuviškos diasporos tradicijas Amerikoje bei pasi-
džiaugė ir padėkojo JAV LB už įgyvendintas inicia-
tyvas ir nuoširdų darbą ir Lietuvos vardo garsinimą
Jungtinėse Valstijose, padėkojo už aktyvų dalyva-
vimą šiais metais surengtuose rinkimuose.

Kalbėdamas apie Lietuvos ir JAV santykius, R.
Kriščiūnas pabrėžė JAV LB indėlį į šių santykių puo-
selėjimą bei stiprinimą ir Amerikos lietuvių svarų
žodį, girdimą JAV administracijos ir Kongreso na-
rių. R. Kriščiūnas pristatė kartu su Lietuvių Fondu
įgyvendintą naują ambasados projektą, skirtą JAV
lietuvių jaunajai kartai –  šiais metais įkurtą Am-
basadoriaus fondą ateities lyderiams. Pagrindinis
Lietuvos ambasadoriaus fondo tikslas – ugdyti lie-
tuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisi-
dėtų prie strateginių Lietuvos ir Jungtinių Ameri-
kos Valstijų ryšių puoselėjimo ir stiprinimo.

JAV LB Tarybos sesijoje daug dėmesio buvo
skirta naujų įstatų klausimams, kitais metais Phi-
ladelphijoje vyksiančiai Šokių šventei, vyko disku-
sijos apie LB ateities planus, tikslus ir veiklos kryp-
tis.

Lankydamasis Čikagoje Lietuvos ambasadorius
R. Kriščiūnas apsilankė Maironio lituanistinėje
mokykloje šiais metais pažyminčioje 60 metų įkū-
rimo jubiliejų. Susitikimo su mokyklos direktore
Goda Misiūniene metu ambasadorius padėkojo mo-
kyklos vadovybei, mokytojams ir visai mokyklos ben-
druomenei už ilgametį lietuvybės puoselėjimą. 

R. Kriščiūnas Čikagoje už viso gyvenimo nuo-
pelnus lietuvybės puoselėjimui pagerbė Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus įkūrėją, Lietuvos garbės
konsulą Stanley Balzeką ir perdavė jam Lietuvos Res-
publikos prezidento G. Nausėdos sveikinimus.

Taryba yra aukščiausias JAV LB padalinys, ku-

ris nustato Bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos
būdus. Tarybą sudaro 60 asmenų, kurie yra renka-
mi visuotiniuose rinkimuose, ir 10 apygardų pir-
mininkų. Tarybos nariai yra renkami trijų metų ka-
dencijai. JAV LB pirmininko pareigas eina Arvydas
Urbonavičius. Pirmąjį posėdį Čikagoje pradėjo JAV
LB XXII Tarybos prezidiumo pirmininkė Nerija
Orentienė.

JAV LB įsteigta 1951 m. lapkričio 18 d. New Yor-
ke. Šiuo metu JAV LB jungia 10 apygardų ir 52 apy-
linkių, veikiančių 27 valstijose ir sostinėje Was-
hingtone. Bendruomenė remiasi Vyriausiojo Lietu-
vos išlaisvinimo komiteto 1949 metais paskelbtos
„Lietuvių Chartijos” principais, raginančiais kiek-
vieną lietuvį išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kultū-
rą, kalbą ir tradicijas bei perduoti jas ateities kar-
toms.

LR ambasados JAV inf.

Amb. Rolandas Kriščiūnas sveikino JAV LB sesijos dalyvius
ir pristatė fondą ateities lyderiams

LR ambasadorius R. Kriščiūnas dėkojo JAB LB už nuošir-
dų darbą.

Posėdžiauja JAV LB XXII Tarybos antrosios sesijos nariai.  LR ambasados JAV nuotraukos

Paviešinus Prezidento Donald Trump telefoninį
pasikalbėjimą su Ukrainos prezidentu Volody-
myr Ze lensky, per kurį šis prašė Ukrainos ly-

derio atlikti tyrimą dėl Joe Biden sū naus Hunter Bi-
den, o kartu ir dėl paties J. Biden, jo pagrindinio po-
litinio varžovo ateinančių metų prezidentiniuose rin-
kimuose, visi demo kra tų veikėjai susibūrė puoli-
mams prieš Prezidentą. Galimybių D. Trump laimėti
šį skandalą nesimato. Besigindamas, o kartu ir pul-
damas savo priešininkus (kaip jam yra įprasta), Pre-
zidentas savo pareiški muo se dažnai sumaišo faktus
su netiesa (mixing facts with fiction) ir tokiu būdu
gali padaryti daugiau klai dų, kas supykins eilinius
pilie čius bei dalį jo partijos bendražygių respubli-
konų.

Likus beveik metams iki kitų pre zidentinių
rinkimų, visas žiniasklaidos ir politikų dėmesys bus
nukreiptas į D. Trump skandalą, o svarbūs Ameri-

kos vidaus reikalai, tokie kaip sveikatos draudimas,
nustumiami į šalį ar visiškai pamirštami. Įsisiūba-
vęs politinių partijų prie šiškumas yra tarsi valsty-
bės liga, ku rios metu Amerikos pirmavimas tarp savo
sąjungininkų beveik visiškai dingsta.

Kad Prezidentas D. Trump būtų nušalintas (im-
peached), reikia kad Se natas bent 67 balsais patvir-
tintų Kongreso apkaltą, kas yra sunkiai ti kėtina. Pri-
simintina, kad Preziden to Bill Clinton apkaltos
metu nė vienas demokratų senatorius nebalsavo
prieš jį. Panašus scenarijus galimas ir Prezidento D.
Trump atveju.

Kaip Iowa demokratų caucus rodo, į priekį išsi-
veržė Massachusetts senatorė Elizabeth Warren,
kuri greičiausiai taps kitų metų demokra tų partijos
kandidate į Amerikos pre zidentus.

Jeronimas Tamkutonis
Oak Lawn, IL

NUOMONĖS  IR  KOMENTARAI



1922 m. laiške Vladimirui Molotovui jis
primygtinai reikalauja pasinaudoti
masiniu badu ir nusiaubti stačiatikių
bažnyčias bei sušaudyti kuo daugiau
šventikų. Istorikas sako, kad ypač buvo
slepiamas Lenino 1919 m. gegužės 1-
osios dokumentas Nr.13666/2, adre-
suotas Feliksui Dzeržinskiui: „...būti-
na kaip galima greičiau padaryti galą

popams ir religijai. Popus reikia suimti kaip kontr-
revoliucionierius ir sabotuotojus, šaudyti visur be jo-
kio gailesčio. Ir kaip galima daugiau. Cerkves būti-
na uždaryti. Cerkves užantspauduoti ir paversti
sandėliais”.

Iš kur toks žiaurumas

Anksčiau yra buvę užuominų, kad Vladimiras Le-
ninas turėjo psichikos problemų. Kai žurnalistas ty-
rinėtojo paklausė, ar jam pavykę rasti to įrodymų, šis
atsakė, kad jo elgesys iš tiesų buvo daugiau nei keis-
tas. Pavyzdžiui, jis dažnai kentėjo nuo depresijos, kuri
galėjo trukti savaičių savaites. Jis galėjo mėnesį nie-
ko neveikti, o paskui tapdavo labai veiklus. Jo žmo-
na Nadežda Krupskaja yra rašiusi: „Volodia pašėlo…”
Leninas neturėjo humoro jausmo, jo bendravimo sti-
lius buvo šiurkštus. Filosofas Nikolajus Berdiajevas
yra jį pavadinęs nešvankios kalbos genijumi. Savo
bendražygę, vokiečių marksistę Rosa Luxemburg
straipsnių paraštėse yra pavadinęs „idiote”, „kvai-
le”. Mokslininkas juokauja, kad filmuose dažnai
rodoma, jog Leninas geria morkų arbatą be cukraus,
užsikąsdamas gabalėliu juodos duonos, bet iš tiesų
jis rengdavo gausius ir prabangius pokylius. Di-
džiuliai kiekiai juodųjų ir raudonųjų ikrų, išskirti-
nės žuvies ir kitų skanėstų buvo nuolat tiekiami
Kremliaus nomenklatūrai per visus Lenino vado-
vavimo metus. Jo nurodymu Zubalovo gyvenvietėje
buvo statomos prabangios vilos, kai šalyje siautė ba-
das. 

Sovietinės traumos

Gyvendami blogio sukurtoje sistemoje ir veid-
mainingai mokomi, kad tai yra gėris, dar stebuklas,
kad išgyvenome ir savo valstybę atkūrėme vedini tie-
sos ir šviesos siekio. Žinoma, liko traumų, apie ką ne-
seniai Vilniuje vykusioje vienoje konferencijoje kal-
bėjo istorikė iš Oxford Polly Jones: „Čia šiandien žmo-
nės daug kalba apie savotišką sovietinę praeitį, apie
sovietmetį kaip traumuojančią atmintį apskritai, at-
siminimus, su kuriais sovietmečiu taip ir nebuvo su-
sitvarkyta. Trauminiai pasikartojimai, baimė ir te-
roras, ir patys keisčiausi būdai, kuriais šie pasireiškia
tiek literatūroje, tiek platesnėje politinėje kultūroje,
posovietiniu laikotarpiu vis dar nėra ištirti”.

Nors daug ką galima nurašyti praeities trau-
moms, bet aišku viena – turime gydyti savo dvasią,
nes būdami ligoti neišsilaikysime sudėtingame XXI
a. pasaulyje. Štai nesibaigiančios emigracijos bangos
atkūrus Nepriklausomybę greičiausiai taip pat yra
tos ligos pasekmės.

tvarkingumo ir drausmės dvasia. Motina nuolat
sakė: „rusiškoji oblomovščina, mokykis iš vokiečių”,
„rusų kvailys”, „rusų idiotai”. Beje, savo laiškuose
apie rusų liaudį Leninas kalbėjęs tik žeminančiais žo-
džiais. Kartą įgaliotajam sovietų atstovui Šveicari-
joje vadas įsakęs: „Rusų kvailiams išdalykite darbą:
čionai siųsti iškarpas, o ne atsitiktinius numerius
(kaip šie idiotai darė iki šiol)”. O tarp Lenino doku-
mentų, rodančių, kad jis buvo žiaurus tironas, yra įsa-
kymai dėl tėvynainių naikinimo: „Visiškai sudeginti
Baku, užnugaryje imti įkaitus, statyti juos priešakyje
puolančiųjų raudonarmiečių ir šaudyti į jų nugaras,
raudonuosius banditus siųsti į rajonus, kur veikė ža-
lieji, prisidengiant žaliaisiais (paskui kaltę jiems su-
versime) karti valdininkus, turtuolius, popus, buo-
žes, dvarininkus. Žudikams mokėti po 100 tūkst. rub-
lių…”

Ir pirmoji Lenino premija buvo skirta už pakar-
tus žmones. Į Kaukazą Leninas nuolat siuntė teleg-
ramas: „Išpjausime visus”. Rasta oficiali vado te-
legrama Michailui Frunzei dėl „visiško kazokų iš-
naikinimo”. Kai toks pat žiaurus leninistas, lenkas
iš Vilniaus Feliksas Dzeržynskis 1919 m. gruodį pa-
siuntė Leninui telegramą, kad į nelaisvę paimta apie
milijoną kazokų, vadas užrašė rezoliuciją: „Sušaudyti
visus iki vieno”. Jo įsakymai atlikti netgi paprastus
darbus buvo lydimi bauginimo sušaudyti. Pvz., kai
reikėjo kažkur pristatyti povandeninį laivą, Leninas
įsakė paskirti atsakingą jūrininką ir pasakyti: „Su-
šaudysime, jei nepristatysi greitai”. „Melničans-
kiui pasiųskite telegramą (su mano parašu): gėda
buvo abejoti ir nesušaudyti už tai, kad neatvyko”. O
štai vienas Lenino laiškų Stalinui: „Pagrasinkite, kad
sušaudysite tą apsileidėlį, kuris vadovaudamas ry-
šiams, nemoka duoti Jums gero stiprintuvo ir ne-
pajėgia visiškai sutaisyti telefono ryšio”. Leninas rei-
kalavęs sušaudyti už „nerūpestingumą” ir „delsimą”.
Pavyzdžiui, bolševikams į Penzą pasiuntė nurodymą:
„Pakarti (būtinai pakarti, kad liaudis matytų) ne-
mažiau kaip 100 pasiturinčių valstiečių. Bausmei
įvykdyti parinkti kietesnius žmones”. Kai Leninas
pradėjo vadovauti vyriausybei, pasiūlė sušaudyti kas
dešimtą veltėdį. Ir tai buvo masinio nedarbo laiko-
tarpiu. 

Leninas ypač nekentė Rusų stačiatikių bažnyčios.
Štai Šv. Nikolajaus Stebukladario dieną, kai nebuvo
galima dirbti, Leninas 1919 m. išleidžia įsakymą:
„Taikstytis su ‘Nikola’ kvaila, reikia pakelti ant
kojų visus ČK (Ypatingoji komisija. Red.), kad būtų
sušaudyti neatvykę į darbą dėl ‘Nikolos’ (tie, kurie
neatėjo į šeštadienio talką krauti malkų į vagonus Šv.
Nikolajaus Stebukladario dieną – gruodžio 19-ąją)”.

Žinoma, maloniau apie savo giminę,
apie savo tautą ir savo valstybę girdė-
ti geras žinias, bet tenka praryti ir blo-
gąsias. Štai neseniai buvo pateikta eu-
ropinė statistika, kad lietuviai yra tarp
mažiausiai labdaringų – mažiausiai at-
jaučiančių. Sunku patikėti, kad, pvz., es-
tai daug geresni, kai iš sovietmečio laikų esa-
me patyrę, kaip jie niekindavo ne tik okupantus ru-
sus, bet ir mus, lietuvius, kai turistaudami apsilan-
kydavome jų šalyje. O ir dabar, pvz., vyras archeologas
pasakoja, kad tarptautiniuose renginiuose estai su lie-
tuviais kolegomis elgiasi kaip su žemesnės rasės žmo-
nėmis. Ar žmoguje gali sutilpti panieka kad ir kaimynui
ir gerumas, užuojauta? Gal... Bet, pagalvoji, estai moka
kurti savo gerą įvaizdį, ir čia mes jų nepralenksime...
bet vis dėlto labdaringųjų statistikoje mes atrodome
blogai, ir reikia tuo susirūpinti. Juk svarbu ne tik įvaiz-
dis, su savo ydomis juk gyvename patys savo ben-
druomenėje.

Taigi kodėl mes tokie nejautrūs, kietaširdžiai? Vis-
ko negali krauti ant penkiasdešimties metų
okupacijos, – kažkas negerai, jeigu pasidavėme,

jeigu mūsų dvasia iškrypo, – bet vis dėlto baisus buvo
tas praktiškai dviejų kartų egzistavimas (užaugau ne
tik aš, bet ir mano vaikai). Gyvenome totalioje melo
aplinkoje, kreivų veidrodžių karalystėje. Esu kažkur
paminėjusi atsitikimą, kaip mano penkiametis sū-
nėnas grįžęs iš vaikų darželio pareiškė, kad Leninas
yra geriausias lietuvis, nes taip sakė auklėtoja. Vi-
sokiais malonybiniais vardais, sentimentaliai buvo
piešiamas „didysis Leninas”, tautų gelbėtojas, so-
vietijos įkvėpėjas, vaikų draugas, bet štai neseniai
žiniasklaidoje radau tekstą apie Leniną, kuris iš tie-
sų buvo tikras kraugerys, sadistas ir dvasinis iš-
krypėlis, ko nežinojau iki šiol, kas buvo slepiama ir
ko, žinoma, nenori žinoti rusai ir dabar – jie po se-
novei stovi eilėse prie mauzoliejaus Kremliaus aikš-
tėje Maskvoje, kur tebeguli Lenino palaikai, norė-
dami jį pagarbinti.  

Tikrasis Leninas

Lrytas.lt paskelbė žinomo rusų istoriko Anato-
lijaus Latyševo tyrinėjimų rezultatus apie Vladimiro
Lenino asmenybę. Be kita ko, Rusijoje tebestovi apie
1800 paminklų ir apie 20 tūkst. biustų proletariato va-
dui Leninui, daugiau nei penki tūkstančiai gatvių pa-
vadinti jo vardu. Jeigu apie šį žmogų būtų įsisąmo-
ninta visa tiesa, tos skulptūros gal seniai būtų atsi-
dūrusios šiukšlyne. 

A. Latyševas visą gyvenimą gilinasi į Lenino
biografiją. Ir štai neseniai jis „Izvestijų” laikraščiui
duodamas interviu pareiškė, kad jam pavyko gauti
dokumentus iš slapto Lenino fondo ir uždarų KGB
archyvų, kurie atskleidė tikrąjį Lenino veidą. Į
šiuos fondus jam pavyko įsibrauti po 1991 m. rugp-
jūčio pučo Maskvoje, kai valdžią paimti buvo pasi-
ryžę stalinistai. Pučistus įveikusi Boriso Jelcino val-
džia tikėjosi praeityje rasti perversmo priežastį ir
mokslininkus pasiuntė į archyvus. A. Latyševas pa-
sakoja, kad skaitant dokumentus jo plaukai stojosi
piestu. Jis sako visada nuoširdžiai tikėjęs Leninu, t.
y. pasaka apie Leniną, bet jau po pirmųjų perskaitytų
dokumentų jo sąmonėje įvyko revoliucija. Pvz., jis
patyrė, kad dar toli iki didžiojo perversmo 1917 m.,
vadinamosios 1905 m. revoliucijos įvykių Rusijoje
metu, Leninas iš Šveicarijos ragino Sankt Peterburgo
jaunimą įsimaišius į minią policininkus aplieti sie-
ros rūgštimi, iš namų viršutinių aukštų ant karei-
vių pilti verdantį vandenį, žaloti arklius vinimis, į
gatves mėtyti rankines granatas. Jau vėliau, kai Ru-
sijoje valdžią užgrobė Lenino vadovaujama klika, po
šalį buvo išsiuntinėti nurodymai: „Vykdyti masinį
terorą ... nė minutės nedelsti”. ??? Saratovas gavo as-
meninį Lenino įsakymą: „Sušaudyti sąmokslininkus
ir svyruojančius nieko neklausiant, be mažiausio
idiotiško vilkinimo”. 

Nors visi šūkiai ir plakatai mano vaikystės me-
tais ir vėliau, iki pat sovietų žlugimo 1990 m., rodė
Leniną kaip liaudies, žmonių mylėtoją, geraširdį liau-
dies tėvą, istorikas sako, kad jis apskritai žmonių ne-
mylėjo, ypač rusų. Lenino rusofobija mažai ištyri-
nėta, bet ji pasireiškė jau jo vaikystėje, mat Vladi-
miras Uljanovas (tokia tikroji Lenino pavardė) ne-
buvo rusas. Istorikas sako, kad jo giminėje nebuvo
nė lašo rusų kraujo. Motina buvo vokietė, turėjusi
švedų ir žydų kraujo, tėvas – pusiau kalmukas, pu-
siau čiuvašas. Vladimiras buvo auklėjamas vokiško
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Apie blogio šaknis
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Atitaisymas
Patiksliname parašą po nuotrauka, kuri buvo išspausdinta spalio 8 d. numeryje, 7 psl., prie straips-
nio ,,Kam geriau paklus batuta?” Turėjo būti – Lyric operos Čikagoje ,,karaliai” (iš k.): Anthony Freud,
Enrique Mazzola ir Sir Andrew Davis. Kyle Flubacker nuotr.

Beje, Enrique Mazzola, kuris nuo 2020/21 metų sezono muzikos vadovo pareigose pakeis Sir
Andrew Davis, šiuo metu Lyric operoje diriguoja Verdi ,,Luisa Miller” pastatymui (spalio 16, 20, 25,
28 ir 31 d.).                                                                                                                                                    Redakcija
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TELKINIAI

ROMUALDAS  KRIAUČIŪNAS

Uolūs skaitytojai man priminė neuž-
miršti pasidalinti savo metinio pabė-
gimo į rudenėjančią gamtą įspūdžiais.
Ačiū jiems už paskatinimą. Prieš tai rei-
kėjo tam tikro pasiruošimo, bet pats
„pabėgimas” atsitiko spalio mėnesio
pirmomis dienomis. Prie sūnaus Aldo,
atvykusio iš West Lafayette, Indiana, ir
manęs šiemet prisidėjo sūnus Aras iš
Minnesota.

Susitarėme susitikti Mackinaw
City. Tai miestelis pietinėje Mac-
kinac tilto pusėje. Tiltas jungia

Viršutinį ir Žemutinį valstijos pusia-
salius. Su Aldu iš Lansing nusistūmė-
me iki Grant miestelio, kur yra 400
akrų Nelson sodai. Vaisiai jau nuskin-
ti ir sudėti į dideles dėžes. Nupirkom,
ką mūsų Gražina iš namų užsakė. Pra-
važiuodami Newago miestelį užsukome
į gyvulėlių kliniką, kurios savininkė
yra viena iš Aldo studenčių Purdue uni-
versitete. Ji mus gražiai priėmė, supa-
žindino su savo štabu ir aprodė kliniką.
Už geros valandos mūsų laukė „bakū-
žė samanota sodžiaus gale”. Jos pava-
dinimas – Laudaga. Po 40 m. ją parda-
vėme, bet pirkėjai kas mėnesį mums
dar moka sutartą sumą. Su nostalgija
apžiūrėjome tą mus džiuginusį vasar-
namiuką, ošiantį mišką ir tyvuliuojantį
ežerėlį. Miškas praretintas taip, kad ba-
kūžė matyti nuo kelio. Nukirsti medžiai
į ežerėlio pusę, kad geriau jis matytų-
si. Pagailo man poros šimtų metų ąžuo-
lo, kurio kamienas šiek tiek užstojo
vaizdą į ežerėlį. Dar turėjau raktus, bet
į vidų negalėjau įeiti, nes buvo pa-
keista spyna. Naujųjų šeimininkų tuo
metu nebuvo. Atsisveikinome su Šiau-
rės pašvaiste visam laikui.

Už pusvalandžio pravažiavome
Custer miestelį, kur yra Rako skautų
stovykla, ir nudūmėme į Manistee
miestą aplankyti senų prietelių. Seni
ne tik amžiumi, bet ir ilga draugyste,
besitęsiančia daugiau kaip 50 m. Lan-
sing jie buvo mūsų kaimynai, o mūsų
vaikai kartu žaidė ir išdykavo. Jie pa-
pasakojo apie savo devynių vaikų šei-
mas. Kartu prisiminėme, kaip jie pa-
dėjo įvesti elektros laidus Laudagoje.
Dabar jie gyvena savo namelyje sūnaus
priežiūroje. Buvo smagu pasimatyti ir
prisiminti bėgantį laiką.

Skubėjome į Harbor Springs ku-

Tris dienas, tris naktis keleliu ėjau...
rortinį miestelį ant Michigan ežero
kranto. Nuo jo į šiaurę prasideda apie
25 mylių ilgio vingiuotas kelias (nr. 119)
Michigan ežero pakrantėje. Jis laiko-
mas vienu gražiausių rudens spalvų
spektaklių valstijoje. Mūsų nusivyli-
mui tas spektaklis dar nebuvo prasi-
dėjęs, o porą savaičių vėliau ten va-
žiuoti trukdė Aldo įsipareigojimai Pur-
due universitete, kur jis su tarptautinio
verslo vadybos magistrantų klase turi
vykti į Kiniją. Stumėmės toliau į šiau-
rę iki Mackinaw City, kur motelyje tu-
rėjome susitikti su Aru iš Minneapolio.
Ir jam, ir mums reikėjo nuvažiuoti
apie 300 mylių. Buvome susitarę susi-
tikti 7 val. vakaro. Sunku tikėti, bet
Aras į sutartą vietą atvyko 10 sekun-
džių prieš mus. Mes būtume atvykę
anksčiau, bet pakelėje mus pasivijo po-
licija ir perspėjo važiuoti lėčiau. Esu
tikras, kad Michigan Sheriffs Asso-
ciation lipdukas ant mano automobilio
turėjo švelninančios įtakos mūsų ne-
numatytam susitikimui ant tuščio ke-
lio viduryje dar vis žaliuojančių girių. 

Būtinai dar reikia paminėti kitą
nenumatytą epizodą. Nakvojome San-
dy Point Lighthouse motelyje, esan-
čiame Mackinaw City. Vakarieniavome
kun. Vytauto Kluoniaus mėgtame Au-
die’s restorane. Iš ryto susirinkome
savo mantą ir ėjome į savo automobi-
lius. Vienas sūnus pasigedo vieno iš
savo lagaminų. Nuėjus į raštinę pa-
klausti, ar kartais jie jo nematė, besi-
klausantis patarnautojas per langą tą
lagaminą pamatė lauke ant žemės,
tarp dviejų automobilių. Lagaminas
ten kantriai išbuvo visą naktį, be-
laukdamas savininko. Didmiestyje jis
būtų dingęs per penkiolika minučių
arba kas nors būtų pranešęs policijai
apie įtartiną lagaminą. 

Pusryčiams nuvažiavome į netoli
esantį Pancase Chef  restoraną, įsteig-
tą 1964 m. Aras mums priminė, kad tai
jo gimimo metai. Tuo tarpu Aldas ant
patarnautojos apykaklaitės pastebėjo
kortelę su Ingos vardu ir jos pasiteira-
vo, kokios tautybės tai galėtų būti. „Lit-
huanian”, – su pasididžiavimu atsakė
paklaustoji. Toliau bendravome lietu-
viškai. Ji pasipasakojo, kad Amerikoje
gyvena aštuonerius metus. Kurį laiką
gyveno Florida ir Texas valstijose. Gi-
mimo yra kaunietė. Jai pasakiau, kad
savo kelionę aprašysiu spaudoje ir ją pa-
minėsiu. Jei norėtų tą aprašymą gauti,
turėčiau gauti jos adresą. Tuoj pat ant

Iškaba atvykus į Drummond salą. Aldas ir Romualdas prie rąstų namo Drummond saloje.

popieriaus lapelio ji įrašė savo el. paš-
to adresą. Ačiū Ingai už mūsų pavalgy-
dinimą, naują pažintį ir papildomą ka-
vos puoduką kelionei. Man ypač impo-
navo jos klausimas – ar mes trys esame
broliai. Tikra šaunuolė! 

Radome laiko aplankyti kun. Vy-
tauto Kluoniaus kapą, esantį prie jo pa-
ties pastatyto 24 pėdų aukščio kry-
žiaus, padaryto iš raudonmedžio. Jis
1947 m. per Žolines buvo įšventintas į
kunigus Eichstatt kunigų seminarijo-
je Bavarijoje, kur kaip tik tuo metu gy-
veno ir mūsų šeima.    Mackinaw City
jis išbuvo Šv. Antano parapijos klebo-
nu 1975–1992 m. Mirė 2001 m. kovo 15 d.

Pervažiavome 5 mylių ilgio tiltą ir
atsiradome St. Ignace miestelyje. Ne-
trukus sukome į rytus ir 134 keliu Hu-
ron ežero pakrante privažiavome De
Tour miestelį. Iš ten jau keltu plaukė-
me į Drummond salą. Prieš daug metų
man ten teko būti, kai pasakiškos ru-
dens spalvos buvo nudažiusios visus la-
puočius. Tada sau pasižadėjau čia vėl
grįžti. Grįžau su sūnumis. Pagrindinis
salos motelis su apie 50 kambarių buvo
užpildytas tą savaitgalį vykstančio gol-
fo turnyro ir vestuvių dalyvių. Mums
ten nebuvo vietos, bet davė medinių rąs-
tų namą miške už geros mylios nuo mo-
telio. Tai dviejų aukštų, trijų miega-

Aldas ir Romualdas prie Sandy Point švyturio Michigan ežere netoli Escanaba.

Iš kairės – Aldas, Aras ir Romualdas prie ramaus Superior ežero.
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Rugsėjo 28 d., šeštadienį, Jaunimo centro mažojoje salėje vyko links-
mas sezono atidarymas ir atnaujinto baro ,,krikštas”. Barą mažojo-
je salėje apie 1980 metus įrengė a. a. inžinierius Jonas Rudaitis su

pagalbininkais. Įdomios formos baras tais laikais buvo unikalus ir atro-
dė tikrai ypatingai.

Jaunimo centro valdybos pirmininkas Antanas Rašymas pakvietė Či-
kagos lietuvę menininkę Giną Podis ateiti į pagalbą – per vasarą atnau-
jinti ir pagražinti baro viršų. Atsivežusi savo įrankius ir dažymo priemo-
nes, Gina išsijuosusi dirbo visą savaitę.

Ir štai – atnaujinto baro vakaronė! Joje skambėjo DJ Radio Ruta mu-
zika, taip pat grojo muzikantai Donatas Ramanauskas ir Gintas Buinevi-
čius iš roko grupės ,,Dead Freddie”. Įėjimas buvo nemokamas, maistą par-
davinėjo Azteca Catering, o prie atnaujinto baro buvo galima nusipirkti
gaivinančių gėrimų. Susirinkusieji linksmai praleido vakarą – susitiko su
senais draugais, susipažino su naujais.

Jaunimo centro inf.

mųjų namas, išnuomojamas pagal rei-
kalą. Tai 1,100 kvadratinių pėdų ploto
pažiba miško glūdumoje. Vakarienei tu-
rėjome Gražinos iš namų įdėtų virti-
nėlių ir kitų gėrybių. Aldas nupirko
malkų ir ten esančioje laužavietėje su-
kūrė įspūdingą laužą. Jis žino, kad
liepsnojantis laužas yra mano silpnybė. 

Kitą dieną pietus valgėme North-
wood restorane, papuoštame įvairių
universitetų futbolo komandų atribu-
tika. Pavalgę suradome Drummond Is-
land muziejų. Tuo metu buvome vie-
ninteliai lankytojai. Pastatas gana nau-
jas, bet pilnas įvairių su salos gyveni-
mu susijusių eksponatų. Man ypač pa-
tiko, kad tarp eksponatų ir lankytojų ne-
buvo jokių stiklo ar kitokių užtvarų. Čia
sutelkta daug istorijos apie indėnus,
suomius, ūkio padargus, žvejybą, reli-
ginį ir kultūrinį gyvenimą. Ši sala ne tik
vertina savo paveldą, bet neužmiršta ir
turistų su jų įvairiais pomėgiais. 

Prieš akis dar buvo Lake Superior
State Forest, kur sūnūs man pririnko ke-
liasdešimtį įvairaus dydžio akmenė-
lių. Juos naudoju įvairioms akmenukų
kompozicijoms kurti. Pakelėje į ten
pietus valgėme Timber Charlie’s resto-
rane Newberry mieste, įsteigtame 1882
m. Šis miestas yra pasivadinęs Michi-
gan valstijos briedžių sostine. Gaila, bet
jų gyvų nematėme. Už valandėlės  trau-
kėme į Escanaba miestą. Pakelėje buvo
daug spygliuočių ir lapuočių miškų, bet
rudens spalvos pasirodydavo labai ne-
drąsiai. Džiaugėmės tuo ką matėme.
Man ypač patinka beržai savo baltais ka-
mienais, primenančiais Lietuvą.  

Escanaba mieste apsistojome gana
prašmatniame motelyje – Quality Inn
su visais patogumais. Restorane buvo
mažai žmonių, bet jie visi buvo įnikę į
Michigan State ir Ohio State futbolo žai-
dynes ir pagal reikalą garsiai šūkavo.
Kitą rytą atradome Šv. Juozapo ir Šv. Pa-
triko bažnyčią. Spėju, kad dvi buvusios

parapijos buvo sujungtos į vieną. Šv. Mi-
šių metu jau esu pripratęs, kad numa-
tytu laiku būtų taikos ir ramybės pa-
linkėjimas aplink esantiems. Po Mišių
klebono paklausiau dėl to palinkėjimo
nebuvimo. Jis tik atsakė, kad tokią
tradiciją paveldėjo, kai tapo klebonu, ir
jos nepakeitė. Gundžiausi paklausti, ar
jis nėra girdėjęs apie Antrąjį Vatikano
suvažiavimą, bet susivaldžiau.  

Po to su Aru išsiskyrėme. Jis – į va-
karus, o Aldas ir aš – į rytus. Miesto pa-
kraštyje radome Sandy Point švyturį,
jūreiviams tarnavusį 1868–1929 m. Po
to daug metų stovėjo tarsi be darbo. Vė-
liau buvo atnaujintas ir dabar yra at-
viras lankytojams. Gaila, bet į vidų ne-
galėjome įeiti, nes jau buvo uždarytas
iki pavasario. Pakelėje į St. Ignace
mies telį, važiuodami US 2 keliu, su-
stojome į labai gražiai įrengtą poilsio
aikštelę su patogiu priėjimu prie Mi-
chigan ežero.  Pasitaikė pusiau giedra
diena su stipriu vėju iš pietų. Tuo
naudojosi šėlstančios ir putojančios
bangos, siekiančios trijų pėdų aukštį.
Tereikėjo tik fotografo.

Papietavę St. Ignace miestelyje va-
žiavome į žuvų parduotuvę, kur pir-
kome rūkytų bei  šviežių žuvų ir rū-
kytų žuvų dešrelių lauktuvių namiš-
kiams Lansing ir West Lafayette. Tada
važiavome į eilę prie Mackinac tilto. Su-
mokėjus 4 dolerius tiltas mus grąžino
į Žemutinį valstijos pusiasalį. Iki namų
dar buvo likę apie 250 mylių. Šioje ke-
turių dienų kelionėje mano „Subaru”
automobilis susuko 1,113 mylias. Jis to-
kiu vardu pavadintas, bet jame nėra jo-
kio baro. Grįžus namo mūsų jau laukė
Gražina su dešrelėmis ir bulvių apke-
pu, o mes jai parvežėme obuolių, žuvų
ir daug įspūdžių.

Kaip pradžioje jau buvo rašyta,
tris dienas, tris naktis keleliu ėjau. Da-
bar dar galiu pridėti, kad ketvirtą nak-
telę namie nakvojau.

Romualdas Drummond salos muziejuje.  Aldo Kriaučiūno nuotraukos

Romualdas prie laužo šalia rąstų namo Drummond saloje.

Jaunimo centras dar
gyvuoja ir atjaunėja 

Donatas Ramanauskas Rasos Miliauskaitės (v.) ir Ramunės Kubiliūtės (d.) draugi-
joje.                                                                                Audronės Kižytės nuotraukos

Jaunimo centro mažosios salės baras – anksčiau ir dabar.
Jaunimo centro archyvo nuotraukos

Antanas, Rita ir Domas Rašymai su draugu Jonu Žiūraičiu (antras iš k.).
Jaunimo centro archyvo nuotraukos
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Atkelta iš 1 psl.

Birželio 4 d. šimtas studentų ir ab-
solventų iš visos šalies leidosi į kelio-
nę, kuri prasidėjo vakarų pakrantėje,
San Francisco, CA, skleisdami supra-
timą apie negalią, vadovaudamiesi
The Ability Experience (Sugebėjimo
patirtim) misija (skatinti įvairių žmo-
nių gabumus, atsikratyti etikečių, api-
būdinančių žmones su negalia), vizija

bei vertybėmis.
Kiekvieną dieną kelionės dalyviai

turėjo įveikti vidutiniškai 70 mylių
kepinant saulei, pliaupiant lietui, įvei-
kiant stačias įkalnes, vingiuotus kelius.
Jų maršrutas driekėsi iš vakarų į rytus
per visą Ameriką. Štai kai kurie ke-
lionės maršruto taškai: San Francisco,
CA – Sacramento, CA – Eureka, NV –
Salt Lake City, UT – Fort Morgan, CO
– Omaha, NE – Iowa City, IA – Chicago,

Spalio 11-oji buvo ypatinga Stiklo
kvartalui. Tą vakarą istorinio Vilniaus
senamiesčio kvartalo bendruome-
nė įspūdingai šventė savo pirmąjį
gimtadienį, dizainerių ir menininkų
parduotuvėlės iki pat vidurnakčio
atsivėrė mados, meno ir maisto gur-
manams bei pirkėjams, atvykusiems
į ,,Senamiestis Goes Night Shop-
ping” šventę.

Vilniaus senamiestis – unikali
vieta. Jo širdyje įsikūręs juve-
lyrinis Stiklo kvartalas saugo is-

torines vietas, kuriose sau vietą
rado nišiniai mados ,,butikai” ir
maisto bei meno kūrėjai.

,,Stiklo kvartalas – gyvas orga-
nizmas, kuriame 600 metų istorija
tampa vietokūros proceso pagrindu,
įtraukiančiu vis daugiau žmonių,
vertinančių Vilnių kaip labai jau-
natvišką, poetišką ir dinamišką

miestą”, – savo naują projektą prista-
to Stiklo kvartalo idėjos autorė, vieto-
kūros profesionalė, žinoma Lietuvos di-
zainerė Julija Janus.

Gimtadienio išvakarėse Stiklo

kvartalo bendruomenė kartu su part-
neriais „Adam Decolight” pagal J. Ja-
nus eskizus sukurtomis dekoracijo-
mis papuošė net tris kvartalo vietas,
kurios pakeitė dar rugsėjį „išskridu-

Dviračiu – 3720 mylių ,,Vilties keliu”

sių”, lenkų menininko Jarosławo
Koziaros oro balionų instaliaciją.
Tarp dangaus ir žemės kabantys ne-
taisyklingos formos šviečiantys stik-
lo karoliukų vainikai kviečia vil-
niečius ir miesto svečius romantiš-
kam patyrimui. Kiekvienoje iš trijų
kvartalo vietų rasite skirtingų spal-
vų, panašius į Amalą vainikus.

„Amalo krūmas Airijoje, kaip ir
daugelio kitų tautų papročiuose, su-
sijęs su apsauginėmis galiomis bei
ypač populiarus Kalėdų ir Naujųjų
metų laikotarpiu. Amalu puošiami
namai, po juo bučiuojamasi, amalu
arba jo uogomis puošiamas Kalėdų
stalas. Tikima, kad po amalu pasi-
bučiavusi pora gyvens laimingą gy-
venimą”, – naują kvartalo instalia-
ciją komentuoja Stiklo kvartale esan-
čio restorano ,,Bistro 18” bendrasa-
vininkė Anne Jennings.

Šis kvartalo meno kūrinys – il-
galaikio kūrybinės vietokūros pro-
jekto užuomazga, kurianti miesto
scenografijos galeriją po atviru dan-
gumi. Įgyvendinant tokį projektą
Stiklo kvartale bus pristatomi kvies-
tiniai miesto scenografijos srityje
dirbantys menininkai iš Lietuvos,
Prancūzijos, Rumunijos, Izraelio,
Lenkijos ir kitų šalių. Bendruomenė
siekia išjudinti rudenį tuštėjantį

Po Stiklo kvartalo vainikais
pasibučiavusi pora gyvens laimingai

IL – Kalamazoo, MI – Cleveland, OH –
Pittsburgh, PA – Washington, DC. 

Kaip sakė pats Justas, buvo dienų,
kai gailėjosi priėmęs šį iššūkį, bet tai
buvo tik silpnumo akimirkos, labai
žmogiškos ir suprantamos. Bet labiau
motyvavo noras pasiekti užsibrėžtą
tikslą, nepalūžti, įrodyti tiems, kurie
galbūt netikėjo, kad jis galės įveikti šią
kelionę.

Kelionės metu dviratininkai daly-
vavo vietinių bendruomenių organi-
zuojamuose draugiškuose susitiki-
muose, vadinamuose „Friendship Vi-
sits” (sporto, šokių, maisto ruošimo va-
karai). Šių susitikimų tikslas buvo
suburti žmones su negalia, padrąsin-
ti juos, padėti atskleisti jų sugebėjimus.
Žinoma, tokiems renginiams buvo rei-
kalingos lėšos, tad kiekvienas dvirati-
ninkas iki kelionės pradžios įsiparei-
gojo surinkti po 6000 dolerių. Justas su-
rinko 6658 dolerius. Fondo lėšos pa-
naudotos daugeliui organizacijų, re-
miančių žmones su negalia.

Įveikę 3720 mylių rugpjūčio 10 d.
kilnios misijos dalyviai buvo pasitik-
ti tėvų, artimųjų draugų Washington,
DC. Tai buvo jaudinanti akimirka ne
tik dalyviams, bet ir visiems ten susi-
rinkusiems, džiaugsmas ir pasidi-
džiavimas jaunais, norinčiais keisti
pasaulį jaunuoliais. 

Pavargę, bet laimingi dviratininkai baigė savo kelionę JAV sostinėje. 
J. Klimavičiaus asmeninio albumo  nuotraukos

Kelionė nebuvo lengvas iššūkis,
bet tai nėra palyginama su kasdienė-
mis kliūtimis, kurias patiria žmonės su
negalia. 

Renata Petrauskienė – A. Kazickie-
nės m-klos mokytoja

Justas prie ženklo, žyminčio pusiaukelę tarp Ramiojo vandenyno ir Atlanto krantų.
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sostinės senamiestį, sukurti tarp-
tautiškai patrauklų reiškinį ir pa-
skatinti čia dažniau užsukti smal-
sius kultūros vartotojus, išsaugoti se-
namiestį kaip įvairesnės kultūri-
nės traukos centrą.

,,Viską kuriame savanorystės
pagrindu, mumis patikėjo ne tik
bendruomenė, mūsų iniciatyvas taip
pat palaiko Vilniaus miesto savival-
dybė, ‘GO Vilnius’, labai svarbus ir
vi suomenės palaikymas, o labiausiai
norime padėkoti šio projekto partne -
riui, šviesos vainikų instaliacijų
bendrakūrėjams – ‘Adam Decolight’.
Turime dar daug naujų idėjų, kurių
įgyvendinimui ieškome socialiai at-
sakingo verslo
globos”, – sako
Stiklo kvartalo
bendruomenės
asociacijos pir-
mininkė J. Ja-
nus.

Tą patį va-
karą Stiklo
kvartalo meno,
mados galeri-
jos, kavinės ir
restoranai pri-
sijungė prie tra-
dicinio rudeni-

nio „Senamiestis Goes Night Shop-
ping” šventės šurmulio. Šiemet šio
renginio geografija apima daugiau
nei 30 Vilniaus centre įsikūrusių
parduotuvių ir verslų. 

Stiklo kvartalo bendruomenė
susikūrė 2018-ųjų spalį Stiklių, M.
Antokolskio, Gaono ir Žydų gatvių
teritorijoje.  Jos tikslas rengti kul-
tūrinius maršrutus, pasakoti pa-
slėptas įvairių Vilniaus senamiesčio
vietų istorijas, kurti tradicijas, ge-
rinti infrastruktūrą, pritraukti in-
vestuotojus ir senamiesčio kultū-
ros vartotojus. Bendruomenės aso-
ciacijos veikla savanoriška.

zenpr.lt

Atkelta iš 1 psl.

Po vakarienės prasidėjo iškilmin-
goji vakaro dalis. Lietuvos ambasado-
rius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriš-
čiūnas savo sveikinimo kalboje pasi-
džiaugė ir padėkojo Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus įkūrėjui, mecena-
tui ir nenuilstančiam lietuvybės pro-
paguotojui S. Balzekui, Jr. už jo darbą,
atliekant kilnią ir svarbią misiją, rū-
pinantis Lietuvos istorijos išsaugojimu
bei supažindinant JAV visuomenę su
lietuvių kultūra ir tradicijomis. 

R. Kriščiūnas perdavė S. Balze-
kui, Jr. LR Prezidento Gitano Nausėdos
ir užsienio reikalų ministro Lino Lin-
kevičiaus sveikinimus.

„Stanley Balzeko įkurtas muziejus
užima ypatingą vietą JAV lietuvių
bendruomenėje – jis pristato Lietu-
vos istoriją ir rodo bei propaguoja lie-
tuvišką kultūrą ir tradicijas. Muziejus
ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės siekio
simbolis, pristatantis pasauliui Lie-
tuvą  ir mus visus – mūsų tautą, ne-

95-erių sulaukusiam S. Balzekui Jr. – titulai ir apdovanojimai
svarbu, kur gyventume”, – sakė am-
basadorius.

Nors JAV senatorius Richard Dur-
bin negalėjo atvykti į pokylį, jis į S. Bal-
zeką, Jr. kreipėsi iš ekrano – susirin-
kusieji išklausė nufilmuotą JAV poli-
tiko ir Lietuvos draugo kalbą. Jubiliatą
ir šventės ,,kaltininką” pasveikino ir Il-
linois Atstovų rūmų pirmininkas Mi-
chael Madigan. Jis pasidžiaugė, jog su
S. Balzeku, Jr. jiedu jau 45-erius metus
yra draugai. 

LR generalinė garbės konsulė Cle-
velande Ingrida Bublys jubiliatui ir
Metų žomogui Stanley įteikė 23 rau-
donas rožes, sakydama, kad tokiu būdu
perduoda linkėjimus ir sveikinimus
nuo kiekvieno LR garbės konsulo Ame-
rikoje. Ji taip pat įteikė 1 000 dolerių,
skirtų Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejui. 

Žodį tarė bei sveikinimą įteikė
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas
Arvydas Urbonavičius ir  vykdomoji
vicepirmininkė Austėja Sruoga.

Po to žodis buvo suteiktas Lietuvos
bajorų karališkosios sąjungos (LBKS)
vado pavaduotojui Šiaurės ir Pietų
Amerikoje dr. Robertui Savickui. Jis
paskelbė, kad S. Balzekas, Jr. buvo le-
gitimuotas kaip Gregaravičių gimi-
nės palikuonis, h. (herbo) Liubič (Lu-
bicz) ir įteikė šią kilmę patvirtinantį
bajorystės aktą.  

Jis paskelbė ir apie LBKS Garbės
bajoro vardo suteikimą S. Balzekui, Jr.
už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus,
asmenines jo pastangas JAV lietuvių
bendruomenėje garsinant Lietuvos
vardą, remiant kultūrinį, istorinį mūsų
tėvynės paveldą.

,,Ką reiškia bajorystė šiame šimt-
metyje? Tai pirmiausiai pareiga ir at-
sakomybė”, – sakė R. Savickas. 

Jis vakaro svečiams pristatė Liubič
giminės herbą, paaiškino jame pa-
vaizduotų ženklų ir simbolių prasmę,
po to atliko bajoro priesaikos ceremo-
niją, kurios metu palaimino S. Balze-
ką, Jr. kavalerijos kardu ir prisegė
Liubič herbo ženklelį. ,,Te primins

mums plieno kardas, koks kilnus ba-
joro vardas”, – paliesdamas kardu nau-
jai įšventinamo bajoro pečius ir galvą,
ištarė R. Savickas. 

Po šios iškilmingos ceremonijos
žodį tarė LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius. Jis S. Bal-
zekui, Jr. įteikė aukščiausią LR Kul-
tūros ministerijos apdovanojimą – gar-
bės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk”.
Apdovanojimas skirtas už svarų indė-
lį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos
kultūrai ir menui, už iniciatyvas, ins-
piruojančias bendruomenę pozityviai
veiklai, už asmeninę atsakomybę, ku-
riant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą,
diplomatas pasidžiaugė ir užsimezgu-
sia asmenine draugyste su Stanley,
šiuo jau dabar legendiniu žmogumi.

Muziejaus Metų žmogaus taurę S.
Balzekui, Jr. įteikė gydytojas ir meni-
ninkas dr. Audrius Plioplys. Sveikini-
mo žodžius tarė muziejaus tarybos na-

riai Joseph Katauskas, Eileen Macke-
wich. 

Gimtadienio tortą į salę įvežė gra-
žus būrelis jubiliato anūkų. Buvo su-
dainuotos tradicinės gimtadienio svei-
kinimo dainos ,,Ilgiausių metų” ir
,,Happy Birthday”.  

Svečiai fotografavosi su S. Balzeku,
Jr., vaišinosi, šoko, skambant Algi-
manto ir Ligitos Barniškių atlieka-
mai muzikai. Vakaro dalyviai negailėjo
pagyrų ir plojimų šventinę vakarienę
pagaminusiai Audrai Januškienei,
įmonės ,,Bravo Bites” savininkei. O pa-
tiekalai buvo išties ypatingi – bajoriš-
ki. Stalus puošė ir svečių akis bei
skrandžius džiugino grybų sūris, vėžių
ir troškintų kopūstų užkepėlė, malta
jautiena įdaryti ir rūkyta šonine ap-
vynioti  vištienos  suktinukai  su  ba-
ravykų  padažu, grybų formos orkai-
tėje apskrudintos bulvės bei kitokių
skanėstų.  Šventė  tęsėsi  iki   vidurnak-
čio. 

Muziejaus genealogijos skyriaus vadovė
Karilė Vaitkutė, nustačiusi S. Balzeko, Jr.
(k.) paveldėtą bajorystės liniją ir bajoro
regalijas įteikęs dr. R. Savickas. 

,,Te primins mums plieno kardas, koks kilnus bajoro vardas”

S. Balzeko, Jr. anūkai į salę atvežė senelio 95-ojo gimtadienio tortą. 

Vakaro svečiai linksminosi ir šoko. Virginijos Petrauskienės nuotraukos



2019 SPALIO 15 D., ANTRADIENIS8 DRAUGAS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Penkias savaites Lietuvoje viešėjo ir kūrė menininkė,
fotografė iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Tucson
miesto Arizonos valstijoje Abigail Smithson bei
meno kuratorius, dirbantis Brazilijoje, Rio de Janei-
ro mieste Glauco Adorno. Jie abu sudaro kūrybinį due-
tą ,,No Look Pass” (,,Perdavimas nežiūrint”), tiriantį
vaizduojamųjų menų bei sporto sankirtas. 

Kaune, Fotografijos galerijoje jie lankėsi ir
kūrė pagal šios galerijos rezidencijų prog-
ramą, kurią iš dalies finansuoja Lietuvos kul-

tūros taryba. Jų projektas – išties labai įdomus ir ypa-
tingas, suartinęs Bostono miesto Smith koledžą ir ne-
didelį Butrimonių miestelį Alytaus rajone, o jun-
giamąja grandimi tapo lietuvių taip mėgiamas
krepšinis. 

Kaip Kauno fotografijos galerijos rezidentai, A.
Smithson ir G. Adorno Lietuvoje įgyvendino savo
darbą „Yesterday’s Light” („Vakarykštė šviesa”), ku-
riame analizuojama moterų krepšinio pioniere lai-
komos  Sendos Berenson istorija. S. Berenson, ku-
rios mergautinė pavardė buvo Valvrojenskaja, gimė
1868-aisiais Butrimonyse – Alytaus rajono kaimelyje
žydų šeimoje. Sulaukusi septynerių, ji kartu su
visa šeima išvyko į JAV, kur po truputį krepšinio tai-
sykles pritaikė moterims ir galiausiai suorganiza-
vo pirmąsias oficialias moterų krepšinio rungtynes,
kurios įvyko Smith koledže, Massachusetts valstijoje
1892 metais. Ši data oficialiai laikoma moterų krep-
šinio pradžia, o S. Berenson – viso to pradininke. 

dinamas mėlynuoju atspaudu (blueprint) dėl to,
kad ekspozicija vyksta saulės šviesoje, ultravioleti-
niuose spinduliuose. Tai vienas iš pirmųjų fotogra-
finio vaizdo gavimo būdų, o fotogramos (šviesūs ob-
jektų siluetai tamsiame fone) gaunamos ant akva-
relinio įjautrinto šviesai popieriaus dėliojant pieši-
nį iš gyvų ar džiovintų augalų, smulkių daiktų, me-
džiagų. 

Brazilas G. Adorno dirbo savo šalyje, buvo mu-
ziejų programų kuratorius, o, susipažinęs su ame-
rikiete ir išgirdęs apie jos projektą su S. Berenson,
nedvejodamas prisijungė.

„Ieškodama naujų išraiškos priemonių, aš su-
sidomėjau Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) ko-
misaru Adam Silver, kuris šias pareigas eina nuo 2014
metų.  Nutariau rašyti jam laiškus, daug laiškų ir at-
sakymo vis nebuvo. Taip gimė mano cianotipijos dar-
bų ciklas ‘Dear Adam Silver’, kuriame aš panaudo-
jau šias išraiškos priemones. Ir jau kitas natūralus
žingsnis buvo Lietuvoje gimusi S. Berenson”, – sakė
A. Smithson.

„Kai susidomėjau Sara Berenson, atradau ir But-
rimonis, o po to sužinojau, kad netoli nuo jų yra Kau-
nas, kur veikia Fotografijos galerija ir yra reziden-
cijų programa. Labai norėjau čia atvažiuoti, nes ži-
nojau, kad bus labai įdomu ir buvau girdėjusi apie
lietuvių meilę krepši-
niui. Man pavyko suras-
ti Smith koledže Bostone
fotografijas, kuriose įam-
žintos pirmosios mote-
rų krepšinio varžybos ir
pati S. Berenson. Čia ji
lankė gimnastikos mo-
kyklą, siekė būti fizinio
lavinimo mokytoja, čia ji
pritaikė krepšinio tai-
sykles moterims, kad šis
sportas būtų mažiau ag-
resyvus ir būtent čia
buvo sužaistos pirmo-
sios varžybos”, – pasa-
kojo menininkė.

Pasak jos, su kolega
lankantis Lietuvoje teko
daug kartų važiuoti į
Butrimonis ir ten ieško-
ti S. Berenson pėdsakų.
Butrimonyse meninin-
kai susidraugavo su
miestelio gimnazijos pe-
dagogais, jiems labai pa-
dėjo ir direktorius Val-
das Valvonis, ir mokyk-
los kraštotyros muzie-
jaus vadovė Danutė Anušauskienė – kartu jie rado
tą vietą, kur anksčiau stovėjo S. Berenson tėvų na-
mas. Lietuvius labai įtraukė ši idėja, ir miestelio žmo-
nes svečiais rūpinosi bei juos vaišino.

„Butrimonių žmonės kalbėjo apie tai, kad nori
įamžinti S. Berenson atminimą kokia nors pa-
minkline lenta ar ženklu, ir tai puiki idėja. Mieste-
lis nedidelis, bet gražus, žmonės labai džiaugiasi, kad

Bostoną ir Butrimonių miestelį Alytaus rajone sujungė krepšinis

S. Berenson ir jos krepšinio pamokos Smith koledže Bostone.   Asmeninio archyvo nuotraukos

A. Smithson darbas „Dear Adam Silver”.

Už nuopelnus sportui 1985 metais krepšinio
entuziastė buvo įtraukta į J. Naismith krepšinio šlo-
vės muziejų, po dvejų metų – į Tarptautinį žydų spor-
to šlovės muziejų, o 1999-aisiais buvo įšventinta į Mo-
terų krepšinio šlovės muziejų. Ji – žinomo dailėty-
rininko ir istoriko Bernardo Berensono sesuo, fo-
tografo Berry Berensono ir aktorės bei manekenės
Marisos Berenson giminaitė.

Pristatydama šį projektą, viešnia iš JAV neslė-
pė savo susižavėjimo paprastais Butrimonių mies-
telio žmonėmis, kurių skaičius nesiekia ir tūkstančio
– vietos gyventojai labai daug padėjo menininkams
ir entuziastingai juos palaikė. Bet prieš tai dar
buvo daug paruošiamojo darbo.

„Į Lietuvą atvykome rugpjūčio pabaigoje ir vi-
sas tas penkias savaites intensyviai dirbome. Aš nuo
mažens mėgau krepšinį, jau paauglystėje sukūriau
darbą, kuriame sujungiau savo ir krepšinio žvaigž-
dės Magic Johnson  delnų anspaudus. Vėliau, jau ta-
pusi menininke, nuolat sugrįždavau prie šios temos,
dirbau su Baton Rouge miesto Louisiana valstijoje
bendruomene. Čia atradau ir išvysčiau cianotipi-
jas”, – pasakojo menininkė.

Cianotipija – tai toks įdomus ir įtraukiantis dar
1842 metais išrastas fotografinis procesas, dar va-

centrinėje aikštėje šiemet buvo įrengtas naujas gra-
žus fontanas, tarp visų Lietuvos fontanų išrinktas į
ketvirtą vietą. Toje vietoje susikerta trys keliai, jun-
gę tris aplinkinius kaimus, kur gyveno lietuviai, to-
toriai ir žydai, o tokia struktūra susiformavusi jau
XVII amžiuje”, – pasakojo G. Adorno. 

Menininkų idėja buvo sukurti čia cianotipijas,
naudojant seną krepšinio kamuolį. Vienas miestelio
vaikinas tokį krepšinį surado ir atidavė už naują ka-
muolį, gautą iš menininkų. Naudojant kamuolį,
gimė originalūs cianotipijos darbai, kuriuose – skir-
tingi kamuolio šešėliai dėl skirtingoje vietoje esan-
čios saulės. Pasak menininkų, per pusantro šimto
metų, kai čia gyveno moterų krepšinio pionierė, vis-
kas labai apsikeitė, bet saulė liko ta pati. „Iš karto pa-
stebėjau, kad pas jus saulė gražiai apeina ratą, o pas
mus, Brazilijoje ji ilgai šviečia tiesiai virš galvos”, –
šypsojosi brazilas.

To pastato, kuriame gyveno S. Berenson vieto-
je stovinčiame name dabar gyvenanti šeima labai šil-
tai priėmė menininkus, kurie miestelio gyventojams
ant balto audeklo vieną vakarą surengė parodą,
kurios metu parodė ir senas fotografijas, ir projek-
to metu sukurtas cianotipijas. Visai šalia kažkada
buvo ir sinagoga, kurios vietoje dabar įsikūrusios au-
tomobilių remonto dirbtuvės.

G. Adorno (k.) ir A. Smithson su Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus vado-
vu Gintaru Česoniu apžiūri Butrimonyse sukurtas cianotipijas. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Svečiai pasakojo, kad jiems buvo įdomu sužinoti,
jog pirmosios krepšinio varžybos Lietuvoje įvyko
1921 metais ant Vytauto kalno Kaune, ir tai buvo bū-
tent moterų, o ne vyrų krepšinis. Jiems daug padė-
jo Kaune veikiančio Lietuvos sporto muziejaus dar-
buotojai, suteikę vertingų žinių ir pasidalinę savo ar-
chyvais.

„Ratas tarsi užsidarė – iš Lietuvos išvykusi S. Be-
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renson sukūrė šitą žaidimą Amerikoje, o šiemet Lie-
tuvos merginų jaunučių (iki 16 metų) rinktinė Eu-
ropos krepšinio varžybose  Šiaurės Makedonijoje,
Skopjėje pirmą kartą istorijoje iškovojo sidabro me-
dalius, finale nusileidusi tik Rusijai ir iškovojusi tei-
sę kitais metais žaisti U17 Pasaulio krepšinio čem-
pionate”, – sakė G. Adorno.  

Šis projektas menininkus taip įtraukė, kad jie,
nors jau išvykę į namus, jį tęsia ir toliau. Dar būda-
mi Lietuvoje jie aplankė Joniškyje įkurtą krepšinio
muziejų, taip pat buvusios sinagogos pastatą Uk-
mergėje, kur dabar įkurta krepšinio salė ir vyksta
dziudo užsiėmimai. Iš Kauno jie išsiuntė daug laiš-
kų į Smith koledžą, simboliškai juos adresuodami bū-
tent S. Berenson. laiškuose jie naudojo poeziją jiems
formuluoti, dalinosi aktualiais susirūpinimais bei
šiuolaikinėmis problemomis. Kauno rezidencijos
pabaigoje ,,No Look Pass” projektas keliaus į ta patį
JAV koledžą, kad tęstų tyrimą apie Berenson ir pri-
statytų Butrimonyse sukurtus darbus, remiant ir pa-
laikant Kauno fotografijos galerijai. 

Cianotipijos įamžino krepšinio idėją.

Cianotipija.

„Smith koledže mes pristatysime šį projektą, ten
daug kartų skambės ir Lietuvos bei Butrimonių
miestelio vardas. Galbūt pavyks kažką rasti archy-
vuose ir perduoti Butrimonių kraštotyros muziejui.
Esame labai įsitraukę į šį projektą, mums pavyko į
jį įtraukti ir daug kitų žmonių tiek Lietuvoje, tiek ir
Amerikoje, tad manau, kad ateityje dar laukia daug
įdomių dalykų”, – sakė atsisveikindama A. Smithson.  

KAS TIE PENKI NAUJI 
BAŽNYČIOS ŠVENTIEJI? 
Spalio 13 d. popiežius Pranciškus paskelbė penkis
naujus Bažnyčios šventuosius – jais tapo kardinolas
John Henry Newman, seserys vienuolės Marija Rita
de Souza Brito Lopes Pontes, Giuseppina Vannini, Ma-
ria Teresa Chiramel Mankidiyan ir pasaulietė Mar-
garita Bays.

Kardinolo John Henry Newmano kanonizacijos iškilmių
išvakarėse Vatikano dienraštis ,,L’Osservatore Ro-
mano” paskelbė Wales princo Charles straipsnį. Jis
teigia, kad Newman skelbimas šventuoju – ypatin-
ga šventė ne tik Jungtinei Karalystei ir katali-
kams, bet visiems branginantiems vertybes, ku-
riomis vadovavosi kardinolas. Newman pavyzdys
moko gintis nekaltinant, nepritarti neišreiškiant ne-
pagarbos, ir, galbūt, labiausiai, matyti skirtumus la-
biau kaip susitikimo, o ne išsiskyrimo vietas.

J. H. Newman visą gyvenimą nuoširdžiai atsi-
davęs dirbo Bažnyčiai. Būdamas angli-
konas, jis skatino atsigręžti į katalikiš-
kas šaknis, o atsivertęs į katalikybę, jis
buvo pasirengęs mokytis iš anglikonų
tradicijos, pavyzdžiui, didinti pasaulie-
čių vaidmenį Bažnyčioje. Newman ini-
cijavo atviras diskusijas tarp katalikų ir
kitų krikščionybės atšakų atstovų, tokiu
būdu atverdamas kelią vėlesniems eku-
meniniams dialogams.

Be to, princo teigimu, turbūt svar-
biausia, kad jis buvo žmogus, laikęsis
savo įsitikinimų, nepaisant nepalan-
kių sąlygų. Jis buvo savo tautos ir Baž-
nyčios lyderis katalikų emancipacijos
proceso ir Katalikų Bažnyčios hierar-
chijos atstatymo Jungtinėje Karalystėje metu. Kar-
dinolo nuoširdumas ir nesavanaudiška draugystė
puikiai atsispindi jo susirašinėjimuose. Yra surinkta
daugiau kaip 30 tomų laiškų, kurių dauguma skir-
ti ne kolegoms intelektualams ir garsiems lyde-
riams, bet šeimai, draugams bei parapijiečiams.

Marija Rita de Souza Brito Lopes Pontes gimė 1914
m. gegužės 26 d. Brazilijoje, Salvadoro mieste. Bū-
dama šešerių metų, neteko mamos, todėl augo su
tėvu, medicinos mokslų profesoriumi, kuris garsėjo
savo ypatingu dėmesiu vargšams. Baigusi vidurinę
mokyklą, Marija įstojo į Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo seserų misionierių bendruomenę, o davusi
įžadus pasirinko Dulce vienuolinį vardą mirusios
motinos atminimui.

Sesuo Dulce dėl savo tarnystės vargšams neretai
buvo vadinama vargšų motina ir Brazilijos Motina
Terese. Ji darbavosi Alagadoje lūšnynuose, vėliau
Ilha dos Ratos, garsėjusios dideliu nusikalstamumo
ir smurto protrūkių skaičiumi. Grįžusi į gimtąjį Sal-
vadorą, sesuo Dulce padėjo įkurti pirmąją krikš-
čionių profesinę sąjungą, atidarė valstybinę mo-
kyklą darbininkams ir jų vaikams, taip pat paliko
gausų indėlį sveikatos priežiūros srityje. 1959 m. se-
suo Dulce įkūrė sveikatos priežiūros organizaciją,
taip pat veikiančią švietimo bei mokslinių tyrimų
srityse, teikiančią pagalbą žmonėms, priklausan-
tiems pažeidžiamiausiems socialiniams sluoks-
niams. Įstaiga, pradėjusi savo veiklą nuo 70 pacientų,
dabar kasmet priima ir aptarnauja daugiau kaip 3,5
mln. pagalbos besikreipiančių žmonių.

Dėl ypatingo atsidavimo vargšams, 1988 m.
ses. Dulce buvo nominuota Nobelio taikos premijai,
o jos veikla buvo stebima ir palaikoma popiežiaus
Jono Pauliaus II. Jis seserį Dulce prieš pat mirtį ap-
lankė ligoninėje.

Giuseppina Vannini gimė 1859 m. Romoje. Būda-
ma ketverių, neteko tėvo, o septynerių – ir motinos.
Apsigyvenusi pas seseris vincentietes, Giuseppina
ir pati greitai apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą
Dievui. Vis dėlto įstojusi į seserų vincentiečių
kongregaciją, dėl silpnos sveikatos novicijatą Sie-
noje turėjo palikti. Grįžusi į Romą, ji dalyvavo re-
kolekcijose, kuriose susipažino su tėvu Luigi Tezza.
Jo dėka Giuseppina Vannini atrado šv. Kamilio dva-
singumą – nusprendė sekti Kristumi, eidama šv. Ka-
milio pėdomis. Ji priėmė šv. Kamilio tretininkų
škaplierių, o praėjus metams davė įžadus, kurių
metu taip pat pasišventė ligonių tarnystei. Praėjus
dar dvejiems metams, ji priėmė tėvo Tezza pasiū ly-
mą kartu įkurti šv. Kamilio dukterų kongregaciją

ir tapo jos vyresniąja.
Iš pradžių kongregacija veikė neturėdama Baž-

nyčios patvirtinimo. Tačiau bendruomenė plėtėsi,
įkūrė trejus naujus vienuolinius namus Italijoje bei
po vienus Prancūzijoje, Belgijoje ir Argentinoje. Ga-
liausiai, praėjus 16 metų nuo kongregacijos įkūri-
mo, ji buvo oficialiai pripažinta Katalikų Bažnyčios.
1910 m. generalinė vyresnioji apkeliavo savo vie-
nuolijos namus Italijoje ir Prancūzijoje ir būdama
51-erių metų mirė.

Maria Teresa Chiramel Mankidiyan gimė 1876 m. ba-
landžio 26 d. Indijoje. Ji nuo pat mažens pasižymė-
jo ypatingu pamaldumu ir noru patikti Dievu: ke-
liskart per dieną meldėsi švč. Mergelės Marijos ro-
žinį ir keturis kartus per savaitę pasninkavo. Bai-
gusi pradinę mokyklą dvylimetė Teresa ėmė ieškoti
savo pašaukimo. Kartu su trimis draugėmis ji padėjo
vargšams, rūpinosi našlaičiais, slaugė ligonius ir
lankė vienatvės kamuojamus parapijos narius.
1903 m. Maria Teresa vietos arkivyskupo paprašė lei-
dimo statyti rekolekcijų namus. Iš pradžių jos pra-
šymas buvo atmestas, bet 1913 m. arkivyskupas pa-
laimino sumanymą įkurti Šventosios šeimos sese-

rų vienuoliją ir Maria Teresa tapo jos vyresniąja, o
trys draugės – pirmosiomis postulantėmis.

Maria Teresa praktikavo griežtą asketizmą,
buvo mistikė, patirdavusi stigmų atsivėrimą bei re-
gėjimus. Ji taip pat buvo žinoma dėl savo aktyvios
veiklos: mažiau nei per 12 metų, įskaitant ir Pirmojo
pasaulinio karo laikotarpį, Maria Teresa atidarė dvi
mokyklas, tris vienuolinius namus, našlaičių prie-
glaudą, dvejus nakvynės namus. Mirė 1926 m. bir-
želio 8 d.

Tik tas, kas dirbo ar dirba siuvėjo darbą, žino,
ką reiškia praleisti valandų valandas dygsniuojant,
akylai tvirtinant detales, siuvant ir persiuvant
siūles, kol rūbas neįgauna norimos formos. Tokį
nuolankų ir kantrybės reikalaujantį darbą dirbo
pranciškonė pasaulietė Margarita Bays. Namų šei-
mininkė, siuvėja, katechetė, kurios esybė liudijo,
kaip Dievas kasdien nudirba didelius darbus per ma-
žus dalykus, pasaulietė, kuri XIX a. Šveicarijoje savo
paprasta egzistencija pasiekė krikščioniško gyve-
nimo viršūnę.

Namuose ji rūpinosi visais šeimos nariais, pa-
rapijoje lankė ligonius, mirštančius, rengė mergi-
nas santuokai, motinystei, supažindino su misio-
nieriška veikla, rūpinosi katalikiškos spaudos pla-
tinimu, vaikus mokė katekizmo ir visur ėjo su mal-
da ir atsidavimu. 1853 m. susirgusi vėžiu meldė Mer-
gelę Mariją išgijimo, prašydama kentėti kitaip,
kad kitokie skausmai leistų jai tiesiogiai patirti Jė-
zaus Kančią. Margaritos maldos buvo išklausytos,
ji išgijo 1854 m. gruodžio 8-ąją – tą dieną, kai po-
piežius Pijus IX paskelbė Nekaltojo Prasidėjimo dog-
mą. Nuo tada jos gyvenimas pasikeitė ir buvo visam
laikui susietas su kenčiančiu Kristumi. Dėl pa-
slaptingos negalios kiekvieną penktadienį 3 val. p.
p. ji sustingdavo ekstazėje, o visos Didžiosios Sa-
vaitės metu ji kentėdavo Jėzaus kančias, jos kūne
atsivėrė penkios nukryžiavimo stigmos. Fribūro vys-
kupas ťtienne Marilly prašė medikų patikrinti
stigmų ir ekstazių prigimtį, o po to oficialiai pa-
skelbė mistinę reiškinių kilmę.

1860 m. tapo trečiojo pranciškonų ordino nare,
Pranciškaus Asyžiečio mokymą „Mano Dievas ir
mano viskas” pritaikydama kasdienybėje ir juo va-
dovaudamasi paskutiniais metais, kai vis stiprėjo
žaizdų keliamas skausmas. Jos malda iškvėpti pa-
skutinį atodūsį Švč. Širdies žaizdoje buvo išklausyta
– ji mirė 1879 m. birželio 27 d., per Švč. Širdies iš-
kilmę.

Parengta pagal ,,Vatican News”
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LIETUVA  IR PASAULIS

Perlaidos partizaną A. Kraujelį–Siaubūną 
Vilnius ((ELTA) – Partizanas, ka-

rys savanoris Antanas Kraujelis-Siau-
būnas spalio 26 d. bus palaidotas Vil-
niaus Antakalnio kapinių Lietuvos
kariuomenės karininkų laidojimo
kvartale. 

Krajelis-Siaubūnas buvo pasku-
tinis kovojęs partizanas. 

Ilgiausiai net 17 metų priešinęsis
sovietų okupacijai, Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio dalyvis. A. Kraujelio-
Siaubūno palaikai buvo rasti bevar-
džiame kape Našlaičių kapinėse Vil-
niuje kaip ir A. Ramanauskas-Vana-
gas. 

EP svarstys Rusijos vykdomo teisėjų persekiojimą
Vilnius (BNS) – Europos Parla-

mento Teisės komitetas numato arti-
miausiu metu apsvarstyti Lietuvos
iniciatyvą  pasmerkti  Rusijos veiks-
mus prieš Sausio 13-osios bylą nagri-
nėjusius teisėjus ir prokurorus.

Rusija pernai liepą paskelbė pra-
dėjusi tyrimą dėl Lietuvos  teisėjų  ir
prokurorų, prisidėjusių prie Sausio 13-
osios bylos nagrinėjimu. Maskva juos
kaltina neteisėtu Rusijos piliečių per-
sekiojimu.

Lietuvos teisingumo ministerija
siūlo, kad Europos Parlamentas pa-
smerktų Rusijos veiksmus, kurie su-
daro prielaidas persekioti teisėjus ir
prokurorus, atliekančius konstitucinę
pareigą vykdyti teisingumą Lietuvai

ypač svarbioje byloje.
Vilniaus apygardos teismas šie-

met kovą buvusį sovietų gynybos mi-
nistrą Dmitrijų Jazovą ir dar daugiau
kaip 60 buvusių sovietų pareigūnų, ka-
rininkų pripažino kaltais dėl nusikal-
timų žmoniškumui ir karo nusikalti-
mų, jiems už akių skirtos laisvės at-
ėmimo bausmės. 

1991 metų  sausio  13-osios naktį
Sovietų Sąjungos kariniams daliniams
šturmuojant Vilniaus televizijos bokš-
tą bei Radijo ir televizijos komiteto pa-
statą žuvo 14 žmonių.

Sovietai karine jėga mėgino nu-
versti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų
kovo 11 dieną paskelbusią šalies ne-
priklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

Į šipulius byra legendiniai Profsąjungų rūmai

Vilnius (BNS) – Pirmadienį sos-
tinėje intensyviai vyko darbai – spar-
čiai griaunami buvę Profesinių są-
jungų kultūros rūmai. Visą sovietme-
čiu iškilusį statinį žadama nugriauti
iki šių metų pabaigos, tam Vyriausybė
skyrė 1,8 mln. eurų.

Jau nuo praėjusio trečiadienio ap-
tvertoje teritorijoje dirba sunkioji
technika. Darbus vykdo konkursą lai-
mėjusios bendrovės „Vaidva” ir „Sta-
tybų kodas”. Kol jie vyks, aplink pa-
statą iki kitų metų pradžios bus drau-
džiamas automobilių eismas.

Vėliau planuojama tvarkyti ir bū-
simosios salės prieigas, greta esančią
Liuteronų sodų teritoriją – Vilniaus
evangelikų senųjų kapinių kompleksą.
Šiems darbams su Europos Sąjungos
parama planuojama skirti 14 mln.
eurų.

Pagal tarptautinį konkursą lai-
mėjusių ispanų architektų „Arquivio

Atverti nauji Vilniaus katedros požemiai 
Vilnius (Alkas.lt) – Vilniaus ar-

kikatedroje bazilikoje lankytojams bus
atverti nauji požemių lankymo keliai. 

Viena įdomiausių, istoriškai ir
kultūriškai vertingiausių Lietuvos
erdvių, liudijančių valstybės istoriją
nuo XIV a. iki šių dienų, kasmet pri-
traukia dešimtis tūkstančių lankytojų. 

Ligšiolinė lankytojams atvira eks-
pozicija užėmė vos kiek daugiau nei
trečdalį viso požeminio katedros ploto.

Naujai atveriami lankymo keliai
– šiaurinė katedros požemių dalis –
leis lankytojams pamatyti ir išgirsti
apie ilgus metus tiesiogine to žodžio
prasme buvusias neprieinamas, už-
mūrytas ar užtvertas erdves.

Lankytojai galės apžiūrėti vienų
seniausių Lietuvoje mūrų, XIII–XIV a.

Partizanas A. Kraujelis–Siaubūnas 

Turkija tęsia Sirijos pasienio miestų puolimą
Ankara (ELTA) – Spalio 11 d. at-

aka prieš kurdų kontroliuojamus mies-
tus Turkijos ir Sirijos pasienyje pra-
sidėjo ketvirtoji Turkijos karinės ope-
racijos prieš Sirijos kurdus diena.
Turkų operacija susilaukia vis dides-
nio tarptautinės bendruomenės, įskai-
tant ir JAV, pasipriešinimo.

Paskatinti sėkmingų pasistūmė-
jimų, Turkijos pajėgos ir jų sąjungi-
ninkai Sirijoje ėmėsi pulti teritoriją pa-
sienio viduryje, kurioje, nepaisant
kurdų kontrolės, gyvena daugiausia et-
niniai arabai.

Du miestai abiejose puolamos zo-
nos pusėse – Ras al-Ainas ir Tal Abya-
das – buvo smarkiai bombarduojami.
Dėl bombardavimų iš miestų pabėgo
dešimtys tūkstančiai civilių.

Ankaros pajėgos link Ras al-Aino
juda trimis frontais, kariai yra palai-
komi artilerijos ugnimi ir oro ant-

skrydžiais.
Kariniais pajėgumais gerokai nu-

sileidžiančios kurdų Sirijos demokra-
tinės pajėgos (SDF), besipriešindamos
turkų puolimui, neteko daugybės ka-
rių.

Žiniasklaidos duomenimis, kur-
dų kovotojai šiuo metu praranda savo
turėtas pozicijas.

Turkijos pajėgos užėmė 11 kaimų,
daugiausia netoli Tal Abyado. Iš viso
operacijos metu užimti jau 23 kaimai.

Susidūręs su nepasitenkinimu ir
kaltinimais sąjungininkų išdavyste,
net ir iš jo paties respublikonų partijos,
JAV prezidentas Donald Trump su-
griežtino savo poziciją Turkijos at-
žvilgiu ir pagrasino sankcijomis, jei ka-
rinė operacija nebus nutraukta.

Savo ruožtu Turkijos prezidentas
Recep Tayyip Erdogan nesutiko su-
stabdyti operacijos.

800 IS kovotojų artimųjų pabėgo iš stovyklos
Beirutas (BNS) – Kur-

dų pareigūnai pranešė, kad
beveik 800 džihadistų judė-
jimo „Islamo valstybė” (IS)
užsienio kovotojų artimųjų
pabėgo iš perkeltųjų asme-
nų stovyklos šiaurės Siri-
joje, kur vyksta Turkijos
karinė operacija.

Kurdų administracija
nurodė, kad Ain Isaos sto-
vykloje „dabar nebėra sar-
gybinių” ir iš jos pabėgo 785
IS džihadistų artimieji.

D. Trump patvirtino grasinimus Turkijai 
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nės Valstijos dėl turkų operacijos Si-
rijoje patvirtino savo grasinimus An-
karai sankcijomis ir įspėjo dėl į ne-
laisvę paimtų Islamo valstybės (IS) dži-
hadistų pabėgimo. Prezidentas Do-
nald Trump kartu patarė kurdų ko-
votojams atsitraukti iš pasienio su
Turkija teritorijos, kurioje vyksta
mūšiai.

„Aš Turkijai aiškiai pareiškiau,
kad mes paskelbsime greitas, stiprias
ir griežtas ekonomines sankcijas, jei
ji nesilaikys savo įsipareigojimų”, –
sakė D. Trump. Tarp šių įsipareigoji-
mų esą yra „apsaugoti religines ma-
žumas, taip pat prižiūrėti IS kalinius,

kuriuos mes sulaikėme”.
Prieš prasidedant Turkijos puo-

limui Sirijoje, D. Trump nurodė išvesti
amerikiečių karius iš teritorijos Šiau-
rės Sirijoje. Kritikai tai pavadino at-
vertu keliu Turkijos vadovybei imtis
veiksmų prieš kurdų YPG kovotojus.
YPG vadovaujamos Sirijos demokra-
tinės pajėgos (SDF) buvo svarbus JAV
sąjungininkas kovoje su IS. Turkija
traktuoja YPG kaip uždraustos Kur-
distano darbininkų partijos (PKK)
atšaką, o tai reiškia – kaip teroristinę
organizaciją.

Nuo puolimo pradžios savo na-
mus paliko dešimtys tūkstančių žmo-
nių.

Derybininkai susitiko aptarti „Brexit“
Londonas (ELTA) – Jungtinės Ka-

ralystės (JK) ir ES derybininkų dar-
binių pusryčių susitikimas buvo konst-
ruktyvus, tai paskutinės minutės ban-
dymas atnaujinti „Brexit” pokalbį.
Atstovai teigė, kad nepaisant to, kad
laiko lieka vis mažiau, naujas išstoji-
mo susitarimas dar yra įmanomas. 

JK „Brexit” ministras Stephen
Barclay ir ES derybininkas Michel
Barnier susitiko ES būstinėje Briuse-
lyje ir ten kalbėjosi dvi valandas. 

„Susitikimas su S. Barclay ir JK
komanda buvo konstruktyvus, – re-

porteriams sakė M. Barnier. – Jau
minėjau, kad „Brexit” yra tarsi kopi-
mas į kalnus – mums reikia būti bud-
riems, turėti pasiryžimo ir kantry-
bės”.

JK atstovas susitikimą už uždarų
durų taip pat pavadino konstruktyviu. 

Nė viena pusė nenorėjo atskleisti,
apie ką buvo diskutuojama susitikimo
metu.

Vienas ES pareigūnas atskleidė,
jog atnaujintos derybos vis dar yra
ankstyvoje stadijoje, bet įmanoma,
kad procesas staiga paspartės.

Taifūno Japonijoje  aukų skaičius perkopė 50
Tokijas (ELTA) – Per taifūną Ja-

ponijoje žuvusių žmonių skaičius
perkopė 50. 

Taifūnas ,,Hagibis” Japonijoje
siautėjo savaitgalį.

,,Hagibi” spalio 12 dieną smogė
sausumai netoli Tokijo, o vėliau pa-
traukė šiaurės rytų kryptimi į   re-
gioną, kur 2011-aisiais žemės drebė-
jimas ir cunamis pražudė tūkstančius

žmonių.
Japonijoje atšaukta iš viso 1 660

skrydžių, šalies viduryje ir rytuose
taip pat sustojo traukinių eismas.

Meteorologijos  tarnybos orų
prognozės padalinio vadovo Yasushi
Kajihara teigimu, taifūną ,,Hagibis”
galima palyginti su 1958 m. taifūnų,
pražudžiusiu  daugiau  nei  1 200 žmo-
nių.

Pranešama, kad iš IS stovyklų jau paspruko apie 800 dži-
hadistų giminaičių.             The Sun. Uk nuotr.

bokšto ir laiptų liekanas, istoriškai neį-
kainojamus Jogailos ir Vytauto ka-
tedros mūrus, skirtingas laidojimo
tradicijas menančias XVI–XIX a. krip-
tas ir mauzoliejų, XVII–XVIII a. ka-
tedros rekonstrukcijas liudijančias
sienas, gotikines plytas, keramikos
fragmentus ir kitas vertybes, išsidės-
čiusias nemažame, 120 kv. m plote po
Vilniaus arkikatedra.

Norintiems apžiūrėti naujuosius
maršrutus patariama įvertinti savo
fizinius gebėjimus: siekiant kuo la-
biau išsaugoti erdvės autentiškumą,
čia palikti originalūs praėjimai, kai ku-
riose vietose susiaurėjantys iki 40 cm
pločio. Aukščiausias laiptelis, kurį
reikia įveikti norint praeiti visą marš-
rutą, – 42 cm aukščio.

architects” pasiūlytą idėją ant Tauro
kalno numatyta įrengti iki 1,7 tūkst.
vietų didžiąją ir 500 vietų mažąją sales,
taip pat erdvės barams, vestibiulį su
vaizdu į miesto panoramą ir patalpas
įvairiai kitai kultūrinei veiklai.

Griaunami Profsąjungų rūmai. 
J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChiRURGAi

AkiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.DRAUGAS.ORG

A † A
ROMUALDAS KAŠUBA PH. D.

Mirė š. m. spalio 10 d. 
Gimė 1931m. kovo 23 d. Kaune, Lietuvoje.
Gyveno St. Charles, IL.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mekytė, dukros dr. Vida Kašuba ir

Dalia Metzger su vyru Mark, anūkai Romas ir Lukas Metzger, kiti
giminės JAV ir Lietuvoje.

Spalio 16 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje bus aukojomos šv. Mišios už a. a. Romualdo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima 

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė (Atliepiamoji
psalmė Ps 26, 1. 4. 7 ir 8b. 9a. 13–14)

Spalio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje
įvyko šių metų sausio 18 dieną Čika-
gos priemiestyje mirusio solisto Algio
J. Grigo laidotuvės. Į atsisveikinimo Mi-
šias a. a. Grigo šeimos nariai, artimie-
ji, draugai ir kolegos susirinko Vil-
niaus universiteto Šv. Jono Krikštyto-
jo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto
bažnyčioje. Mišias atnašavo kun. An-
tanas Saulaitis SJ ir kun. Eugenijus Pu-
zynia SJ. 

Trumpame savo pamoks-
le kun. Puzynia atkreipė
susirinkusiųjų dėmesį,

jog visi Mišių metu nu-
skambėję skaitiniai kalbėjo
apie viltį ir šviesą. Jie liudi-
jo tai, kokie buvo Algio Gri-
go išėjimo iš šio žemiškojo
pasaulio momentai. Ligonių
sakramentą ligos patale Či-
kagoje gulinčiam Algiui Gri-
gui suteikęs kunigas prisi-
minė, jog tada ilgai kalbėta
apie nugyventą gyvenimą.
Grigo būta labai sąmoningo
ir aiškaus, suvokusio, kas
su juo vyksta ir kas jo laukia.
„Jis gyveno tikėjimu, – sakė
kun. Puzynia. – Ligonis, pa-
sakodamas savo gyvenimo
pasakojimą, atliko visą jo
analizę.” Kunigas prisimi-
nė iš Grigų namų išėjęs pa-
guostas, tapęs labai natūra-
laus, gražaus ir paprasto ti-
kėjimo liudijimo, kad ten, kur eina-
ma, yra gera ir jo yra laukiama, da-
lyviu.

Atsisveikinimo žodį savo ir ve-
liono vardu tarusi Algio Grigo žmona
Rūta Grigienė (Domarkaitė) priminė
susirinkusiems, kad šiandien čia at-
ėjome ne liūdėti, o džiaugtis, kad
Algį Grigą turėjome. „Algis išėjo ty-
liai ir ramiai, susitaikęs su Dievu ir
su visais atsisveikinęs, – paskutines
savo vyro gy venimo akimirkas prisi-
minė našlė. – Išėjimui ruošėsi pats ir
ruošė mane.” Viskas buvo aptarta
dar prieš jam išeinant, net ir laido-
tuvės. Buvo sutarta, kad atsisveiki-
nimo metu nebus jokių kalbų, kurių
velionis nemėgo, kad jo vardu su vi-
sais susirinkusiais atsisveikins žmo-
na ir kad jis bus palaidotas tėvynėje
Lietuvoje. 

Pasak našlės, Algis mylėjo žmo-
nes, mėgo bendrauti, turėjo didelę šir-
dį, visada norėjo padėti kitiems. Ir tuo
pat metu buvo gana užsispyręs, todėl
žmonės jį arba labai mylėjo, arba la-
bai nemėgo. „Algutis savo gyvenimu
buvo patenkintas, – sakė Rūta Gri-
gienė. – Sa kė, kad Dievas jį apdova-
nojo geru balsu.” Ir nors vyras labai
norėjo dainuoti, šiame gyvenime no-
rai ne visada sutampa su mūsų gali-
mybėmis. Todėl operos solisto aukš-
tumų sodrų balsą turėjusiam barito-
nui nebuvo lemta pasiekti. 

Svarbiausiu savo laimėjimu mu-
zikoje Algis Gigas laikė 1982 m. pres-
tižinėje New Yorko koncertų salėje –
Carnegie Hall sukurtą vaidmenį lat-
vių kompozitoriaus Alfrēds Kalniņš
operoje „Baņuta”. Tąkart Grigas dai-
navo kartu su Metropolitan operos so-
liste sopranu Maralin Niska. Kitas ne

ką mažesnis pasiekimas – 1985 m.
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre Čikagos lietuvių operos
vadovo Alvydo Vasaičio diriguoja-
moje „Traviatoje” atliktas Žermono
vaidmuo. Tada Grigas scenoje dai-
navo su Virgilijumi Noreika, su ku-
riuo vėliau tapo draugais, bei prima-
dona Irena Milkevičiūte. Našlė Rūta
taip pat paminėjo, jog jos vyrui buvo
didelė garbė atidaryti LNOB 70-mečio
koncertą, kuriame jis atliko Vlado Ja-
kūbėno „Laisvųjų dainą”. Šią dainą
atlikti laisvojoje Lietuvoje Grigas
buvo pažadėjęs mirštančiam kompo-
zitoriui.

Pasak našlės, dideliu savo asme-
niniu laimėjimu vyras laikė darbą
diabeto srityje. Pats sirgęs šia liga,
bendradarbiaudamas su Kauno kli-
nikų endokrinologijos gydytojais,
ypač dr. Vladimiru Petrenka, Algis
Grigas pasirūpino, kad į Kauną at-
vyktų JAV diabeto asociacijos (ADA)
specialistų delegacija. Po vizito buvo
įkurta Lietuvos jaunimo diabeto sto-
vykla, sėkmingai gyvuojanti iki šiol.
Šią vasarą įvyko jau 29-oji jaunimo,
sergančio diabetu, stovykla. Ne vie-
nas jų atvyko atsisveikinti su Algiu
Grigu.  

„Sunku kalbėti apie žmogų, kuris
buvo visas mano gyvenimas, būtuoju
laiku”, – sakė Grigo našlė. Pasak jos,
dabar reikės gyventi nuostabiuose
prisiminimuose, vyro draugų pasa-
kojimuose, gražių ir reikšmingų dar-
bų tęsinyje ir jo baritono arijose. „At-
ėjo valanda atsisveikinti, kurios aš ne-
laukiu, – sakė velionio našlė. – Bet vis-
kam ateina pabaiga.” Atėjo ji ir Algiui
Grigui.

Atsisveikinimo su velioniu metu
Šv. Jonų bažnyčioje skambėjo kank-
lininkės Aistės Bružaitės, klarneti-
ninko Rimvydo Savicko (akompa-
nuotoja Lina Šatkutė), dainininkės
Aistės Ruškienės (akompanuotoja
Rūta Baikštytė) ir vargonininkės Eg-
lės Rudokaitės atliekama muzika.
Mišių pabaigoje susirinkusieji su-
giedojo Juozo Strolios ir Pauliaus
Jurkaus giesmę „Pakvieski, Viešpa-
tie” (aranž. Viltenis).

Po Mišių susirinkusieji vyko į
Vilniaus Antakalnio kapines, kur a.
a. Algi Grigas atgulė amžinam poil-
siui. 

Parengė Dalia Cidzikaitė

A † A
ANCIUS LANIAUSKAS

Mirė š. m. spalio 11 d.
Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje.
Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL. 
Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario

16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Viet-
 namo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi.

Nuliūdę liko: žmona Birutė Sedleckaitė, sesuo Elena Oli šaus-
 kienė su šeima, pusseserė Regina Šilgalienė, pusbrolis Marius La-
 niauskas su šeima, kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir Ame riko-
je.

A. a. Ancius buvo a. a Alfonso ir a. a. Vacio brolis bei a. a. Ri-
 man to pusbrolis. 

Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misi-
ją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mi-
šių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai,
Inc., šv. Mišioms arba Chicago’s Mothers Foundation, Inc.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Vilniuje atsisveikinta su 
solistu a. a. Algiu J. Grigu

Algis Grigas
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� Didžiausia išeivijoje Maironio lituanis-
tinė mokykla, įsikūrusi po PLC stogu,  šiemet
švenčia 60 metų jubiliejų. Abiturientai ir rė-
mėjai kviečiami į šventinį pokylį, kuris vyks
spalio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. PLC R. Riš-
kus salėje. Registracija ir informacija tel.: 630-
853-5603 Monika Dobrovolskytė. 

� Visuotinis Pal. Jurgio Matulaičio misijos
narių susirinkimas vyks Pasaulio lietuvių
centre Lemonte spalio 20 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Visi kviečiami!

� Spalio 20 d., sekmadienį, Beverly Sho-
res lietuvių klubo valdyba kviečia dalyvau-
ti šio klubo metiniame ataskaitiniame-rin-
kiminiame susirinkime. Valdybos narys J. Ne-
kus parodys filmą apie vienintelio Nepri-
klausomos Lietuvos karinio laivo ,,Prezi-
dentas Smetona” paieškas Baltijos jūro-
je. Susirinkimas vyks 2 val. p. p. Beverly Sho-

res Community house (Service Ave.). Bus
karšti pietūs (auka 8 dol.). Prieš tai, 1 val. p.
p. Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann of the Du-
nes church, 433 East Golfwood Rd., Bever-
ly Shores, IN 46301) kun. Gediminas Keršys
atnašaus šv. Mišias. Maloniai kviečiame
dalyvauti šv. Mišiose ir susirinkime. Daugiau
informacijos: rutasida@hotmail.com arba tel.
219-512-3493.

� Spalio 20 d., sekmadienį, po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. M. Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) JAV Lietuvių Bendruomenės Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba ruošia rudens
popietę su pietumis ir muzika – October-
fest. Nuotaikingą programą atliks parapijos
choras, vadovaujamas Algimanto Barniš-
kio.  Nepraleiskite progos dalyvauti šioje
džiugioje šventėje.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Į SPAUDOS
BALIŲ

administraci ja@draugas.org

DRAUGAS
K V I E Č I A

Čikagoje prasideda tarptautinis kino festivalis
Spalio 16–27 d. Čikagoje vyks tarptautinis
kino festivalis (The Chicago International
Film Festival), kurio metu bus parodyti 132
pilno metražo ir 57 trumpametražiai filmai. 

Spalio 17 ir 18 dienomis bus proga pamatyti fil-
mą ,,The New Bauhaus”. Juosta pasakoja
apie vengrų menininką Laszlo Moholy-Nagy, ku-
ris 1937 m. atvyko į Čikagą ir čia pradėjo meno
ir dizaino judėjimą, pagrįstą žymaus vokiečių
,,Bauhaus” principais.  Filme nagrinėjami Mo-
holy-Nagy meniniai pasiekimai, jame yra pasi-
kalbėjimai su menininko dukra (kuri dalyvaus fil-
mo peržiūroje), su kitais menininkais, o taip pat
ir su lietuve meno bei dizaino istorike Viktoria Matranga.  ,,The New Bau-
haus” bus rodomas spalio 17 d. 5:45 val. v. AMC River East 21 teatre (322
E. Illinois St., Chicago, IL) ir spalio 18 d., 6 val. v. Museum of Contempo-
rary Art,  Edlis Neeson Theater (220 E. Chicago Ave., Chicago, IL. Bilie-
tus galima nusipirkti festivalio internetinėje svetainėje:  www.chicagofilm-
festival. com.  

,,Draugo” inf.    


