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Paminklo atidengimas Tautinėse kapinėse. Iš d.:  Ž. Šadauskis, A. Buntinas, R. Butkus, S. Ignatavičius, A. Žilys, J. Butkus, du skautų
atstovai ir Klemensas Petrus.

Užpraėjęs savaitgalis Lietuvos šaulių sąjungai išeivi-
joje (LŠSI) buvo tikras darbymetis. 65-ųjų  jubiliejinių
metų ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) šimtmečio pro-

ga išeivijos šauliai Lietuvių tautinėse kapinėse atidengė
paminklą, skirtą įamžinti šias dvi datas ir kartu paminėti
30-ies metų LŠS atkūrimo sukaktį. Taigi, paminklo įvar-
dijimas ,,Nepriklausomai Lietuvai” turi labai gilią prasmę.
Paminklo projekto autorius ir jo įkvėpėjas – LŠSI vadas Ju-
lius R. Butkus apie tai daug nekalba. Jo nuomone, to rei-
kalavo laikas, o mintį davė praėjusiais metais pastatytas
ir  atidengtas skautų paminklas. Tarp šių paminklų paso-
dintas ąžuoliukas simbolizuoja dviejų lietuviškų organizacijų

solidarumą ir stiprybę. 
Šaulių paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo gar-

bingi svečiai iš Lietuvos – LŠS vado pav. ats. mjr. Židrū-
nas Šadauskis ir V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas
Stasys Ignatavičius. Paminklą pašventino LŠSI kapelio-
nas kun. Jaunius Kelpšas. Sveikinimo žodį tarė LŠSI va-
das Julius R. Butkus, LŠS vad. pav. ats. mjr. Židrūnas Ša-
dauskis, Lituanistikos tyrimo centro pirmininkas dr. Ro-
bertas Vitas, skautų atstovai, Pasaulio lietuvių centro di-
rektorius Artūras Žilys, Lietuvių tautinių kapinių atstovas
Arūnas Buntinas ir LŠSI Baltijos kuopos vadė Regina But-
kus.                                                                        – 9 psl.

Lietuvos šaulių< są<junga išeivijoje
pažymėjo 65-ąjį jubiliejų

Spalio 26 d. Vilniuje, Antakalnio kapinių Lietuvos kariuo-
menės karininkų laidojimo kvartale, palaidotas partizanas,
karys savanoris Antanas Kraujelis-Siaubūnas.

Atsisveikinimo renginiuose dalyvavo minia žmonių. At-
sisveikinimo šv. Mišias Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčio-
je aukojo Lietuvos kariuomenės apaštalinis admi-

nistratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras
Grušas. Po to laidojimo procesija pajudėjo į Antakalnio ka-
pines. Karstą lydėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sar-
gybos kuopos kariai.

Po daugelį dešimtmečių A. Kraujelio artimųjų, istori-

kų ir archeologų vykdytų paieškų šių metų birželio mėnesį
Vilniuje, Našlaičių kapinėse, buvo aptikti A. Kraujelio-Siau-
būno palaikai, kurių tapatybę patvirtino ir genetiniai duo-
menys.

A. Kraujelis-Siaubūnas buvo paskutinis kovojęs par-
tizanas. Ilgiausiai, net 17 m., priešinęsis sovietų okupacijai,
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvis.

„Aš išlydėjau su džiaugsmo mintimi vien dėl to, kad
mes jį radom, ir jis dabar turės savo vietą, ir mes žinosi-
me kur ateit, uždegt žvakutę, pasimelst. Tai nuostabu, tai
šventė”, – sakė A. Kraujelio-Siaubūno sesuo Janina Šy-
vokienė. – 8 psl.

Paskutinis Lietuvos partizanas A. Kraujelis-Siaubūnas
palaidotas kitą dieną po savo gimtadienio

Iškilmingos partizano A. Kraujelio-Siaubūno laidotuvės.

Yra dvi svarbiausios dienos žmogaus gyvenime. Diena, kada gimei, ir diena, kada supratai kodėl – Mark Twain

Vakaras, kai padedi galvą ant
protėvio peties… – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

,,Octoberfest” Brighton Parke – 4 psl.



letą nelie tuvių, kolegų iš darbo.
Pirmiausia, kas krito į akį, buvo tai, kad visi

mirę yra vyrai. Pažįstu daug moterų, bet jos gyvuoja.
Tai pa tvirtina faktą, kad moterys ilgiau gyvena.
Draugas turėtų būti pažįstamas nuo vaikystės-jau-
nystės dienų. Tai Vokietijos pabėgėlių stovyklos
draugai, gimnazijos klasiokai  Jurgis Štuopis ir Arū-
nas Liulevičius. Ką tik miręs mano vestuvių vy-
riausias pa bro lys Jonas Masaitis buvo žemesnėje kla-
sėje. Minėta išimtis yra Šarūnas Užgiris, kitas buvęs
pabrolys. Su juo susipažinau tik 1956 m. Jis mirė prieš
penkerius metus.

Tarp mirusiųjų bičiulių rikiuojasi Teodoras
Rudaitis, Augustinas Idzelis, Antanas Paužuolis,
Jonas Rač kauskas, Petras Aleksa ir Kęstu tis Keblys.
Iš mirusių pažįstamų tu riu paminėti Alvydą Vasai-
tį, Vaclovą Momkų, Igną Budrį, Aleksą Vitkų, Zigmą
Viskantą, Algį Grigą... Tai maž daug viena mirtis per
mėnesį. Baigus šią skiltį rašyti Mirties angelas dar
aplankė svainę Živilę Rudie nę, prof. Romualdą Ka-
šubą ir kun. Alfonsą Baboną. Tesiilsi ramybėje!

Prieš keletą metų popiežius Be ne diktas XVI
audiencijoje tikintie siems kalbėjo: Kodėl dauguma
žmo nijos niekada nepriėmė įsitikinimo, kad su gyve-
nimo pabaiga nieko daugiau nėra? Sakyčiau, kad tam
yra ke letas priežasčių: mes bijome mirties, nes tai vis-
ko pabaiga. Bijome mirties, nes nežinome, kas po jos
mūsų lau kia. Tai atmetame, nes nenorime, kad viskas,
kas buvo pasiekta gyvenime, staiga nutrūktų. Svar-
biausia, jaučia me, kad meilė yra amžina ir neįma no-

ma sutikti su minimi, kad mirtis galė-
tų tą meilę sunaikinti.

Iš tikrųjų reikia į šalį atidėti savo
baimes ir nenorą žiūrėti gyvenimo
realybei į akis, įskaitant ir būsimą mir-
tį. Prieš daugelį metų Benjamin Frank-
lin ironizavo, teigdamas, kad vienin-
teliai neišvengiami dalykai gy venime
yra mirtis ir mokesčiai. Mo kesčius su-
renka valdžia, o mirčiai tin kamai pa-
siruošti reikia patiems. Ruošiantis
reikia į tą procesą įtraukti savo šeimą

bei artimuosius. Reikia tvarkytis taip, kad sprendi-
mai, lie čian tys gyvenimo pabaigą, būtų suderinti su
Katalikų Bažnyčios mokymu ir tradicijomis. Siūlo-
ma pokalbį pradėti senėjant, bet dar turint gerą svei-
katą, o ne jau gulint mirties pata le. Tokiu atveju bus
mažiau įtampų, nepatogumų ir galimų nesusiprati -
mų. Šeimai reikia duoti nurodymus, kaip su tavimi
elgtis, kaip tave prižiū rėti, kai tokių patarnavimų pri-
reiks.

Bažnyčia moko, kad gyvenimas šio je  žemėje yra
gėris, bet nėra vienin telis gėris ir nereikalauja,
kad vis kas būtų daroma tą žemišką gyvenimą pra-
tęsus. Didelės pastangos atidėti mirtį kartais gali at-
nešti daugiau skausmo nei paguodos mirštančiajam
ir jo šeimai. Daugelis katalikų eticistų rekomenduoja,
kad būtų pa si rašytas įgaliojimas, kuris leistų nu ma-
tytam asmeniui ar asmenims da ryti kritiškus, gy-
vybę-mirtį liečian čius sprendimus. Toks asmuo
būtų įtrauktas į sprendimą tik tuo atveju, kai pa-
cientas to nebesugeba pats pa daryti. „The National
Cholic Bio ehics Center” gaires galima rasti
www.ncbcenter.org. 

Lietuvoje Vėlinės tebėra viena gra žiausių šven-
čių. Visa Lietuva nu švin ta žvakutėmis. Teresės Tu-
mėnai tės-Paberalienės žodžiais, Rodos, iš ti si žvaigž-
dynai nukrito ir pasklido po kapines ir kapinaites, o
gal at virkš čiai – žvakutės sužibo padangėje, primin-
damos žmogaus kelio trapumą.

Daugelį metų kitiems ir sau turėjau
tokį patarimą: pirmoje savo gyve nimo
pusėje užmegzkime kuo daugiau drau-
gysčių, turėkime kuo daugiau tik rų, o ne
tik proginių draugų.  Ant ro je gyvenimo
pusėje, nors jie gal ir pa sklido po pa-
saulį, su jais susitiki me ir kar tu džiau-
kimės gyvenimu. Tai sakydamas nie-
kada nepagalvojau apie tre čiąją gyve-
nimo fazę – atsisvei kinimą ir draugų 
mirtį. 

Nesakyčiau, kad per savo gyveni mą tų draugys-
čių tiek daug sukūriau, bet esu priėjęs tašką,
kurį vadinu atsisveikinimu – atsisveikinimu su

drau gais, kurie iškeliauja Amžiny bėn. Praeityje
daug džiaugsmo kėlė mokslo baigimas, draugų ves-
tuvės, vai kučių krikštynos. Pamenu laikus, kai tek-
davo būti pabroliu. Tokiu atveju reikėdavo išsinuo-
moti fraką. Po trejų vestuvių nutariau, kad man būtų
pi giau ir patogiau tokią aprangą nusi pirkti. Nuojauta
neapvylė, nes po to dar teko pabroliauti trejose
vestuvė se. Praėjo daug metų, ir dabar „po puliariau-
sias” įvykis – draugų, bičiu lių ir pažįstamų mirtys.
Štai mano ves tuvių pulko nuotrauka. Iš ten besi-
šypsančių keturių pabrolių – trys jau mi rę. Vy-
riausioji pamergė irgi mi rusi, viena tebėra gyva, o
likusių dviejų liki mas nežinomas. 

Paveldėjome prasmingą Vėlinių tradiciją. Tą die-
ną tinkamai prisimename ir   pasimeldžiame už mi-
rusiuo sius. Žinoma, mirusiuosius pagarbiai prisi-
mename ir už juos meldžia mės, kai jie miršta. Pa-
staruoju metu susidarė įspūdis, kad Vėlinių nuotaika
aš gyvenu tiesiog visus metus. Nu tariau į  tą „įspū-
dį” pažiūrėti iš arčiau. Pasinaudodamas daugiausia
„Drau go” mirties pranešimais, pa žvel giau į pasku-
tinių beveik dvejų metų laikotarpį. Ten radau pen-
kiolika pavardžių, atitinkančių draugo, bičiulio ar
pažįstamo charakteristi ką. Prie jų dar pridėjau ke-
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Susipažinimas, 
draugystė ir … atsisveikinimas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Seminaro dalyvių grupė. LR generalinio konsulato Čikagoje atstovė I. Dilytė trečia iš k. LR�generalinio�konsulato�Čikagoje�nuotr.

Diplomatams –
apie Čikagos žydų
bendruomenę
Artėjant 2020-iesiems, kurie paskelbti
Vilniaus Gaono ir žydų istorijos metais,
ir tęsiant LR generalinio konsulato Či-
kagoje bendradarbiavimą su Jewish
United Fund (JUF) organizacija, LR ge-
neralinio konsulato patarėja kultūros ir
viešosios diplomatijos reikalams Ieva Di-
lytė dalyvavo JUF organizuotame se-
minare užsienio diplomatams. Semi-
naro tikslas – dalyvius supažindinti su
Čikagos žydų bendruomenės gyveni-
mu. 

Čikagos diplomatinio korpuso at-
stovų grupė aplankė žydų ben-
druomenės įkurtą Mt. Sinai ligo-

ninę. Čikagos lietuviams žinoma Šven-
to kryžiaus (Holy Cross) ligoninė Mar-
quette Parke, įkurta 1928 m. Šv. Kazi-

miero ordino seserų ir jų vadovės sesers Marijos Kaupai-
tės, nuo 2012 metų yra Mr. Sinai Health grupės sudėtyje. 

Buvo aplankyta ortodoksinės pakraipos Ida Crown Je-
wish Academy gimnazija, kur buvo kalbama apie žydų jau-
nimo ugdymą. Po to grupė lankėsi Bernard Zell Jewish Day
School mokykloje ir Anshe Emet sinagogoje. Ten vyko po-

kalbis su rabinais apie sinagogų vaidmenį žydų bendruo-
menėse, judaizmo pakraipas ir jo santykį su pasaulio reli-
gijomis bei kylantį antisemitizmo pavojų.

LR generalinio konsulato Čikagoje inf. 



grupės „Skylė” iniciatyva, siekianti
įprasminti Lietuvos partizanų istoriją.
2000 m. Žaliamiškio miške rasta L.
Baliukevičius-Dzūko žūties vieta ir
tais pačiais metais šioje vietoje Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras pastatė atminimo ženk-
lą. 2011 m. prie buvusio bunkerio pa-
statytas paminklinis akmuo, sukur-

tas irgi skulptoriaus R. Ožalinsko. Paminklo inicia-
toriai – roko grupė „Skylė”, kurios projektą „Broliai”
įkvėpė L. Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis. Parti-
zano Dzūko dienoraštis liko tarsi testamentas ateities
kartoms, keliantis egzistencinius klausimus, kad
žmogus privalo turėti moralinių įsipareigojimų savo
valstybei ir prisiimti dalį atsakomybės už tautos li-
kimą.

Lietuva keičiasi

Iš tiesų Lietuva keičiasi. Ir tas lakmuso popierėlis
yra būtent partizanų tema. Dar prieš dešimtį metų
negalėjai įsivaizduoti ko nors panašaus. Tautos
(taip garsiai galima pasakyti) sąmonę pažadino Uk-
rainos įvykiai – kai ją užpuolė blogio imperija ir at-
plėšė dalį teritorijos. Dalis abejingųjų, gal net ir tų,
kuriems iki tol partizanai buvo banditai, nes jie taip
buvo auklėti, – atsivertė, pamatė, kad grėsmė ir
mums yra reali. 

Šią vasarą prasidėjęs antinacinio ir antisovieti-
nio pogrindžio dalyvio Jono Noreikos-Generolo Vėt-
ros atminimo niekinimas (keista, bet to iniciatorė
buvo jo anūkė amerikietė) abejingųjų tautos likimui
skaičių dar sumažino. Viena vertus, liūdna, kad
vyksta tokia arši priešprieša (kol kas žodžiais), kita
vertus, žmonės yra verčiami mąstyti, kurioje pusė-
je jie yra. Ir apsisprendžia. Brangiausia, kad pakilo
jaunimo tautinis-patriotinis nusiteikimas. Ir šiandien
tikriausiai galima būtų pasakyti, kad dvasia šian-
dieninė visuomenė priartėjo prie anų nuostabių At-
gimimo, Sąjūdžio laikų. Mus suvienijo bendrų idea-
lų, vertybių gynimas. Prie to prisidėjo ir tarsi atsi-
tiktiniai (o gal ženklas iš Aukščiau?) įvykiai – par-
tizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bei visai ne-
seniai tose pat Našlaičių kapinėse Vilniuje rasti pa-
skutinio veikusio partizano Antano Kraujelio-Siau-
būno palaikai, kurių laidotuvės virsta tautos mani-
festacijomis (nors kai kam iš intelektualų – !!! – tai pa-
našu į isteriją).

Galima sakyti, kad Tautos dvasia gyva ne tik skai-
čiuose.

gevičiūtė ir Rokas Radzevičius siekia įgyvendinti se-
niai savo puoselėtą idėją pastatyti paminklą Lietuvos
partizanams Dzūkijoje. Paminklas bus statomas iš
lėšų, kurios buvo gautos iš muzikinio-herojinio epo
„Broliai” parodymo su Lietuvos valstybiniu simfo-
niniu orkestru. Taip pat prie paminklo pastatymo ren-
giasi prisidėti ir keli privatūs asmenys. Žygimantas
papasakojo, kad „Siemens” arena, kurioje pagal sta-
tistiką telpa 12 500 žiūrovų, buvo sausakimša. Ir tu-
rint galvoje, kad tai daugiausia jaunimas, nors Rokas
ir Aistė yra mylimi ir vyresnių žmonių, nes daug dė-
mesio skiria patriotinei tematikai, ar galima buvo iš-
girsti nuostabesnę žinią?! Kita puiki žinia, kad į tą
koncertą nuėjo ir mūsų sūnus, kuris japonų kalbos
ir politikos mokslus baigė Anglijoje. Girdėdavom, kad
Vakarų jaunimas studijuodamas kairėja, liberalėja,
todėl buvo gera patikrinti, kad jis nepasikeitė, kad iš-
laikė šeimos tradiciją ir vertybes. Šiaip jis gana už-
daras vyrukas ir nieko apie save nepasakoja, tuo la-
biau, kur eina ir ką veikia, bet grįžęs iš koncerto šei-
mos pokalbių puslapyje internete parašė: „Buvau
Roko koncerte. Super!” Mat Roką jis prisimena, kai
buvo mažas ir kartu su tėvu važiuodavo į archeolo-
gines ekspedicijas; ten vasaromis dirbdavo tada dar
studentas istorikas Rokas Radzevičius. Tai buvo
nuostabūs Atgimimo, Sąjūdžio gimimo laikai. Eks-
pedicijos buvo tapusios laisvės siekių manifestaci-
jomis. Nuo tų laikų praėjo trys dešimtmečiai, Rokas
išaugo į populiarų muzikantą ir kompozitorių, savo
kūrybą skiriantį patriotiniam auklėjimui. Ir pa-
skui save jis veda tūkstančius.

O monumentą Rokas nori pastatyti Bižų kaime,
Varėnos rajone. Toje vietoje 1946 m. balandžio 27 d.
buvo užpulti į pagerbimo ceremoniją susirinkę Lie-
tuvos partizanai. Per susišaudymą žuvo Dainavos apy-
gardos Geležinio vilko rinktinės Valkininkų bataliono
kovotojas Bronius Kuklys-Gaidys, taip pat buvo mir-
tinai sužeistas Jonas Gramba-Liūtas. Paminklą ku-
ria skulptorius Robertas Ožalinskas. Jis bus baigtas
dar šiais metais, iškilmingas atidarymas numatytas
kitų metų pavasarį.

Tinklalapis žmonės.lt rašo, kad tai jau ne pirma

„Europos visuomenės nuomonė praėjus
30 metų po komunizmo griuvimo” –
tokį tyrimą atliko amerikiečių tyrimų
centras „Pew Research Center”, kurį
rėmė vokiečių „Körber Stifftung”  fon-
das, o Vokietijos valstybinis transliuo-
tojas „Deutsche Welle” paskelbė tyrimo
rezultatus. Įdomu, ką galvoja ir kaip jaučia-
si Rytų ir Vidurio Europos žmonės šiandien, griuvus
geležinei uždangai? 

Lietuvoje dažnai rašome ir kalbame, kad dar labai
gajus sovietinis mąstymas, o apie politiką ra-
šantis apžvalgininkas Audrius Bačiulis savo me-

todais netgi yra paskaičiavęs, kad praeitį garbina ir
ilgisi buvusių laikų apie 20 proc. Lietuvos visuo-
menės. O ką sako nuomonė iš šalies – kaip mes at-
rodome kitų akimis, kitų atliktų tyrimų suvestinė-
je? Pasirodo, visai neblogai, gal net be reikalo neri-
maujame. Tyrimų išvadose sakoma, kad praėjus
trims dešimtmečiams buvusio Rytų bloko šalių gy-
ventojai sveikina politinę ir visuomeninę transfor-
maciją ir socializmo nesigaili bei nėra jo pasiilgę (tik
neapsidžiaukite, kad tokie rezultatai yra šimtapro-
centiniai), nors ne viskuo yra ir patenkinti. Yra sri-
čių, kur jie norėtų geresnių rezultatų.

Pasitenkinimo jausmas priklauso nuo ekono-
minės žmogaus padėties, – sako Nora Müller, vado-
vaujanti „Körber Stifftung” fondo Berlyno filialui.
Daugiapartinę sistemą ir rinkos ekonomiką la-
biausiai vertina Lenkijos ir Lietuvos gyventojai. Šios
šalys esą sugebėjo labiausiai pakelti savo piliečių ge-
rovę, – tokia tyrėjų nuomonė. Tyrimo duomenys
rodo, kad valstybių, kurios įstojo į Europos Sąjun-
gą ir dėl to žingsnio gerokai išlošė, piliečiai kur kas
labiau teigiamai vertina pokomunistinio laikotarpio
pasikeitimus, taip pat geriausiai vertina ir pačią Eu-
ropos Sąjungą bei stojimo į šią sąjungą faktą. Tokios
išvados gautos apklausus 19 tūkst. Rytų ir Vidurio
Europos gyventojų. Toks vienas iš tyrimo rezultatų. 

Aukščiausiai daugiapartinę sistemą ir rinkos
ekonomiką vertina lenkai – 85 proc. apklaustųjų;
buvę rytų vokiečiai – panašiai; čekai – apie 80 proc.;
slovakai – apie 70 proc.; lietuviai irgi 70 proc. Kur kas
blogesnė nuomonė apie pasikeitimus valstybėje yra
Ukrainoje. Tik pusė ukrainiečių yra patenkinti po-
litine ir ekonomine sistema, pakeitusia socializmą.
Rusijoje dar blogiau – ten tik 43 proc. apklaustųjų tei-
giamai vertina daugiapartinę sistemą, o 38 proc. tei-
giamai vertina rinkos ekonomiką.  

„Šalyse, kur ekonominė padėtis nėra tokia gera,
ypač, pvz., Bulgarijoje, pasitenkinimo gyvenimu ly-
gis yra kur kas žemesnis”, – sako N. Müller. Vokie-
čių fondo atstovė sako, kad Europos Sąjunga iki šiol
vis dar traukia šalis kaip magnetas. Perspektyva įsto-
ti į ES šalims duoda impulso vykdyti reformas, nes
ES to reikalauja. Ir, žinoma, kad žmonių pasitenki-
nimas gyvenimu didėja, jeigu įstojus į ES ekonominis
šalies ir jų pačių gyvenimas pagerėja. 

Labiausiai rytų europiečius nuvilia (net 40
proc.) teisinė sistema ir sveikatos apsauga. Taip pat
sovietijoje gyvenusius žmones gąsdina europietiška
pažiūra į homoseksualus ir „šeimos vertybes”, bet
bendras įspūdis tyrėjams susidarė, kad Europa per
tris dešimtmečius pasikeitė į gera. Ir jų požiūris į at-
eitį yra optimistinis, jie nesitiki didelių sukrėtimų
ir konfliktų, jie yra geranoriški kitų europiečių at-
žvilgiu. 

Įdomu, kai šiuos tyrimus paskelbė rusiškas del-
fi.ru, viena komentatorė parašė, kad labai lengva pa-
matuoti liūdesį dėl prarasto socializmo: „Vietoj tua-
letinio popieriaus pabandykite vėl naudoti laikraš-
tį, kaip darydavom anais laikais, ir vietoj kavos iš-
sivirkim cikorijos gėrimo; parduotuvėse pasirinki-
me pusiau supuvusių ar suvytusių daržovių bei vai-
sių bei šaldytų žuvies uodegų vietoj žuvies, kaulų vie-
toj mėsos, drabužių ir avalynės – tik nemadingos, na,
ir pastovėkim prie bet kurios parduotuvės eilėje porą
valandų, ir tada pajusime, kaip gera gyventi socia-
lizme”. 

O kaip gyvenime?

Taip, statistika maloni, o ar gyvenimo vaisingas
medis žydi, anot Goethe Fausto? 

Nors su socializmu iš pirmo žvilgsnio tai netu-
ri tiesioginių sąsajų... bet tam tikra prasme ir tai
svarbus rodiklis... Jauniausias mūsų sūnus Žygi-
mantas anądien buvo muzikos grupės „Skylė” kon-
certe, kuris buvo surengtas rinkti lėšas partizanų pa-
minklui statyti. Grupės „Skylė” lyderiai Aistė Smil-
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Sveikstame?
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Prieš Halloween – moliūgų milžinų varžytinės 
Amerikiečiams moliūgas – bene
svarbiausias rudens simbolis. Ši
daržovė – ir maistas, ir kiemo
puošmena. Ji tampa ypač po-
puliari artinantis Halloween
šventei. 

JAV daržininkai entuziastai
kasmet siekia pagerinti savo
išaugintų moliūgų svorio re-

kordus. Spalio pradžioje Ame-
rikoje prasideda tikras moliūgų
varžybų sezonas. Kartais sunku
patikėti, kad kieme per vasarą
įmanoma išauginti per 2,000
svarų sveriančią daržovę. Ta-
čiau daržininkai žino  įvai-
riausių gudrybių! Jas žinant, iš
nedidelės sėklos išauga tikras
milžinas, kurį pakelti galima tik
pasitelkus techniką.

Kasmetiniame Ohio Valey
milžiniškų moliūgų augintojų asociacijos (Giant Pumpkin Growers Association) konkurse 2019 metų
moliūgų karaliumi tapo Clarence Center, NY, gyvenantis ūkininkas Karl Haist, kurio išaugintas mo-
liūgas svėrė 2,517.5 svaro. Manoma, kad jis galės būti pripažintas šių metų JAV rekordininku. Lai-
mėtojas sakė, kad jau 20 metų augina moliūgus, bet iki šiol jam nebuvo pavykę pasiekti tokio rekordo,
kaip šiuometinis. 

Tačiau K. Haist pritrūko labai nedaug, kad jis būtų paskelbtas didžiausio kada nors Amerikoje
išauginto moliūgo savininku. Kol kas šis titulas priklauso Steve Geddes iš New Hempshire, kuris anks-
čiau yra išauginęs 2,528 svaro moliūgą. 

Kol kas nėra sumuštas ir pasaulio rekordas. Jis priklauso Belgijos moliūgų augintojui Mathias
Willemijns, 2016 metais išauginusiam 2,624.6 svaro oranžinį milžiną.

Parengta pagal internetinę spaudą

K. Haist (k.) užaugintas moliūgas – šių metų rekordininkas, sveriantis
2,517.5 svaro. wkbn.com�interneto�svetainės�nuotr.
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TELKINIAI

RASA MILIAUSKAITĖ

Sekmadienį, spalio 20 d., po lietuviškų
šv. Mišių, Švč. Mergelės Mari jos Nekal-
to Prasidėjimo parapijos sa lėje buvo su-
sirinkęs gan didelis bū rys žmonių švęs-
ti rudens festivalio – „Oktoberfest”.

Viktoras Kelmelis, JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Brighton Par-
ko apylinkės pirmininkas, dėvėjęs

vokiš ką „lederhosen”, entuziastingai
ve dė šią rudens programą. Algimantas
Barniškis su žmona Ligita dainavo
sma gias dainas ir vedė šokius. Vilija
Vakarytė, Irena Bratko ir svečias iš Lie-
tuvos, muzikantas Darius Kairys ener-
gingai prisidėjo prie programos ir
linksmino dalyvius dainavimu, skai ty-
mais ir humoru. Skambėjo dai nos „Že-
mėj Lietuvos”, „Saulutė nusi leido”,

Pasitikime „Gintarą”!
Toronto tautinių šokių ansamblio ,,Gintaras” šokėjai atvyksta į Čikagą ir Jaunimo
centro didžiojoje salėje lapkričio 16 d., šeštadienį, 6 val. v. atliks koncertą

,,Aštuonnytis”. Atvažiuoja net 53 šokėjai iš ansamblio vaikų, jaunių ir stu-

dentų grupių, taip pat 4 mokytojai, 3 padėjėjai ir tėveliai – iš viso apie 80

žmonių! Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. Po koncerto ir vaka-
rienės – šokiai su DJ Donatu. Kviečiame užsisakyti vietas skambinant Viktorijai
tel. 312-493-8754 (40 dol. su vakariene, 8 žmonės prie stalo; 20 dol. – tik kon-
certas, vietos balkone).

Rengėjų inf.

Šventės dalyviai (iš k.): Irena, Algimantas, Ligita, Vilija, Laura ir Viktoras. Parapijiečiai ir svečiai su kun. Ricardo Catillo. 

Brighton Parko Lietuvių Bendruomenė šventė „Oktoberfest”

„Ko liūdi, berželi”, „Rudens fes tivalis”,
„Draugų daina” ir kt. Programos da-
lyviai, įsijausdami į „Oktoberfest”

nuotaiką, taip pat buvo apsirengę vo-
kiško stiliaus kostiumais. JAV LB Vi-
durio vakarų apygardos atstovė Lore-

ta Raudonis-Vician dalyvavo šventėje
su vyru Sam. Apy gardai taip pat at-
stovavo Svajonė Ke relytė. 

Šventėje dalyvavo bei filmavo įdo-
mesnes akimirkas ir net bandė prisidėti
prie dainavimo naujasis Švč. M. Mari-
jos Nekalto Prasidėji mo/Penkių Kan-
kinių parapijos klebonas kun. Ricardo
Castillo. Skanius pietus paruošė JAV
LB Brighton Par ko apylinkės valdybos
atstovai. Ūpas buvo pakilus, tad dar il-
gai linksminomės. Buvo labai malonu
matyti daug naujų veidų.

Esame dėkingi už visų dalyvavi mą. 
Kiti pietūs vyks sekmadienį, lapk-

ričio 10 d., po lietuviškų šv. Mišių.
Taip bus paminėtos Vėlinės. Malo niai
kviečiame visus apsilankyti Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo baž ny-
čioje ir prisidėti prie Brighton Par ko
apylinkės lietuviškos veiklos. 

Vaišės prie rudeniškai papuošto stalo.                                        R.�Miliauskaitės�nuotraukos
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Prezidento 
Antano 
Smetonos 
diena

RIMA KAŠUBAITĖ-BINDER

Rudens lapams krentant ir šiltai saulu-
tei šviečiant, būrys Michiana, Lemonto,
Čikagos ir kitų Illinojaus bei Indianos
vietovių lietuvių rinkosi Friendship Bo-
tanic Gardens, Lietuvių darželiuose,
švęsti Prezidento Antano Smetonos
gimimo 100-mečio.

Dr. Vilija Kerelytė, gen. konsulas Mantvydas Bekešius, dr. Rima Kašubaitė-Binder su kon-
sulo Nemuno klubui dovanota vėliava.

Konsulas Mantvydas Bekešius su Korp!
Neo-Lithuania kepuraite, simboline Rimos
Kašubaitės-Binder dovana, prisimenant,
kad A. Smetona buvo šios jaunimo organi-
zacijos garbės narys.

Renginio programą vedė dr. Vili-
ja Kerelytė, Nemunas-Michiana
Lietuvių klubo pirmininkė, ir

dr. Rima Kašubaitė-Binder, Lietuvos
universitetų moterų asociacijos
(LUMA) Amerikoje pirmininkė. Dr.
Kerelytė Lietuvos šaulių sąjungos iš-
eivijoje vadą Julių Butkų ir Baltijos
šaulių kuopos vadę Reginą Butkus pa-
kvietė įnešti Lietuvos ir Amerikos vė-
liavas. Sugiedojus JAV ir Lietuvos
himnus, LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius tarė svei-
kinimo žodžius, primindamas svarbą
garsinti Lietuvos vardą, išlaikyti lie-
tuviškas tradicijas ir nepamiršti ne-
priklausomybės kovų. R. Kašubaitė-
Binder perskaitė pranešimą apie Pre-
zidentą A. Smetoną. 

Po to minėjimo dalyviai važiavo į
Notre Dame katalikų bažnyčią Michi-
gan City, IN, kur kun. Jaunius Kelpšas
aukojo pirmąsias lietuviškas šv. Mišias
šioje parapijoje. Planuojama lietuviš-
kas pamaldas rengti kiekvieno mėne-
sio pirmąjį sekmadienį, 2 val. po pietų
(sekite spaudą). 

Pasibaigus Mišiomis visi skubėjo į
Michiana  rotušę – į pirmininkės dr. Vi-
lijos Kerelytės ir Nemuno klubo narių
suruoštus pietus bei žiūrėti įdomaus fil-
mo apie Prezidento Smetonos vardo ka-
rinio laivo paieškas Baltijos jūroje. 

Skirstėmės ne tik su gražiais pri-
siminimais apie Prezidentą Antaną
Smetoną, bet ir su gera nuotaika pa-
bendravus lietuviškoje aplinkoje.  

Antano Smetonos asmenybė

Antaną Smetoną žinome kaip Ne-
priklausomos Lietuvos pirmąjį ir pa-
skutinįjį pirmosios nepriklausomos
Lietuvos XX a. prezidentą.  Tai buvo lai-
kotarpis, kuris vadinamas „kovų dėl
tautos prisikėlimo”. Smetona pasirin-
ko savo tautos – lietuvišką kelią,  juo
žengė visą gyvenimą. Jis tapo tautinės
pasaulėžiūros kūrėju. Tapo tautininku
ir Neo-lituanų korporacijos garbės na-
riu. Kaip tai galėjo įvykti?

Gimęs Ukmergės apskrityje, ne-
turtingų ūkininkų šeimoje, buvo pie-
menėlis, valgė tik bulvę, bet svajojo
apie mokslą. Jo tėvas mokėjo skaityti,
išmokė ir Antaną. Pastebėjęs gabu-
mus, tik jį vieną iš devynių vaikų
siuntė mokytis. Norėjo, kad jis taptų
kunigu. Pradinę mokyklą baigė 14
metų. Buvo gabus, mokėsi labai gerai
ir buvo net atleistas nuo mokesčio už
mokslą. Būdamas gimnazistas pajuto
norą kalbėti savo kalba, lietuviškai, o
ne rusiškai. 

Smetonos kovingas charakteris at-
siskleidė Mintaujos (Latvija) gimna-
zijoje, kuri buvo lietuviškos kultūros
centras (čia mokytojavo Jonas Jab-
lonskis, kuris skatino lietuvių kalbą ir
kultūrą. A. Smetona  atsisakė melstis
rusiškai. Už lietuviškų knygų platini-
mą buvo pašalintas iš gimnazijos. Ją
vis dėlto baigė St. Peterburge. Čia įsi-
mylėjo Sofiją Chodakauskaitę, kai
mokė jos brolį. Sofija, kilusi iš bajorų
giminės, mokėjo lenkų, vokiečių, rusų
ir lietuvių kalbas. Jos krikšto motina
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė turėjo daug
įtakos jos palinkimui į lietuvių tauti-

nį judėjimą. 
Baigęs teisės mokslus St. Peter-

burgo universitete ir grįžęs į Lietuvą,
Smetona 1903 m. per Kalėdas susižie-
davo su Sofija, santuoka įvyko 1904 m.
Šv. Rapolo bažnyčioje Vilniuje.

Dirbdamas lietuviškoje spaudoje,
platino tautinės sampratos knygas ir
skatino tautinę santaiką. Išrinktas
Lietuvos tarybos pirmininku, pasira-
šė Nepriklausomybės aktą ir 1919 m.
buvo išrinktas pirmuoju nepriklau-
somos Lietuvos XX a. prezidentu. 1919
ir 1926 m. Lietuvos prezidentais buvo
renkami Aleksandras Stulginskis ir dr.
Kazys Grinius; 1926 m. Smetona vėl
tapo prezidentu ir liko paskutinis pir-
mosios Nepriklausomos Lietuvos pre-
zidentas. 

Kaip jis nepasidavė Rusijos caro
žandarams, taip nepasidavė ir komu-
nistinės Maskvos vyriausybei. Jeigu
būtų likęs Lietuvoje, būtų patekęs į bru-
talias rankas, kankintas ir niekintas
bei nužudytas. Su šeima pasitraukė iš
Lietuvos. 

Jie su žmona Sofija Chodakaus-
kaite turėjo tris vaikus – dukterį Bi-
rutę, kuri mirė 3 m., Julių Smetoną ir
Mariją Smetonaitę-Valušienę. Atsidū-
rė Šveicarijoje, Vokietijoje, Brazilijoje
(Rio de Janeiro), JAV, New Yorke; trum-
pą laiką gyveno Lietuvos ambasadoje
Washingtone; Pittsburge, Čikagoje. Pa-
galiau apsigyveno palėpėje pas sūnų
Clevelande. Tremties į Vakarus metais
keliavo per lietuviškas kolonijas, su-
sirašinėjo su diplomatais, prašydamas
pagalbos atkurti nepriklausomą Lie-
tuvą. Iš laiškų galima pažinti taurų Lie-
tuvos patriotą.

Šio sodo, Friendship Botanic Gar-
dens, įkūrėjai Stauffer broliai čionai
kvietėsi daugelio šalių karalius, dip-
lomatus, taip surado ir Lietuvos Pre-
zidentą A. Smetoną. Pakvietė atva-
žiuoti ir dedikuoti Lietuvai žemės plo-

tą. Atvažiavęs 1941 m. spalio 11 d. pa-
sodino pirmąją eglę. Ceremonijoje da-
lyvavo Joseph Gish, Antanas Olis, Lit-
huanian National Relief  fund, Julius
Smetona, konsulas Petras Daužvardis
ir Antanas Vanagaitis. Smetona kal-
bėjo, kad šis sodelis žymi ir žymės
draugystę tarp Lietuvos ir Amerikos

Dr. Vilija Kerelytė kun. Jauniui Kelpšui do-
vanoja Nemuno kepuraitę ir žuveles prisi-
minti Michigano ežerą.

gyventojų ir linkėjo, kad ši sąjunga ne-
būtų sulaužyta. 

Būdamas Vakarų tremtyje 1940 m.
rugsėjo 17 d. rašė: „Ištverkite, nenusi-
minkite, turim turėti kantrybės ir ti-
kėtis geresnės ateities. Tikėkite, kad
grįšim į Tėvynę”.

Jo noras grįžti į savo mylimą tė-
vynę neišsipildė. Žuvo gaisre Cleve-
lande 1944 m. sausio 9 d.

Renginio dalyviai džiaugėsi švente ir susitikimu. 

Darželyje esanti informacija  svečiams apie
Lietuvą.
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Lapkritis – kiek nostalgiškas, santūrus mėnuo. Baigėsi
vasaros žalumos šėlsmas, o jeigu dar kur-ne-kur
matyti žaluma, tai ji jau visai kitokia, nei buvo biržely.
Ir šilumos mažiau. Dangaus spalva kitokia, debesys
apsunkę, papilkėję. Tada ir ateina Vėlinės ir Visų Šven-
tųjų dienos.

Pirmą kartą Visų Šventųjų šventė buvo pradė-
ta švęsti IV a., kaip Visų Kankinių diena. Iš
pradžių tai buvo atskirų bažnyčių, bendruo-

menių, bet ne visiems krikščionims privaloma
šventė. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, arba Vė-
lines, Izidorius Sevilietis (VII a.) pasiūlė švęsti pir-
mą sekmadienį po Sekminių. Anatolijus Macietis IX
a. pasiūlė Vėlines švęsti kitą dieną po Visų Šventų-
jų šventės, o 998 m. Cluny vienuolyno abatas Odilis
pradėjo Vėlines švęsti lapkričio 2 d. 

Vakaras, kai padedi galvą ant protėvio peties

Kapinėse tais vakarais elgdavosi santūriai, susikaupus, kalbėdavo tik pašnibždomis. Įvairių� šaltinių� nuotraukos�

Lietuvoje vis labiau kritikuojamas paprotys kapus apkrau-
ti stikliniais žvakių indeliais. Vien Vilniuje šventėms pasibaigus
jų surenkama net 40 traukinio vagonų. Taip pat stengiamasi
plastikinių gėlių puokštes pakeisti vienu natūraliu žiedeliu. 

Pamažu ši data išplito po visas bažnyčias ir vie-
nuolynus. Ir tiktai 1311 m. Vėlinių šventė oficialiai
įvedama į Romos katalikų liturgiją. Visų Šventųjų
šventė įteisinta dar vėliau – 1480 m. Matome, kad
krikščioniškos mirusiųjų paminėjimo šventės data
pritaikyta prie senųjų Vėlinių datos.

Suprantama, dabar viskas kitaip nei senovėje. Sė-
dim kontorose, ir metų laikai neturi didesnės įtakos,
reikšmės. Bet senovėje – tai buvo laikas, kai galima
buvo atsipūsti po alinančių vasaros ir rudens darbų.
Turint daugiau laiko galima buvo pagalvoti apie save,
artimuosius, prisiminti mirusius.

Vėlinių kaip šventės susiformavimas siejamas
su lietuvių tikėjimu, būdingu ir kitoms tautoms. Tiek
senovėje, tiek dabar daugiau ar mažiau tikima, kad
žmogui mirus jo vėlė (dvasia, siela) atsiskiria nuo fi-
zinio kūno. Seniau gi tikėta, kad ta vėlė vienaip ar

kitaip bendrauja su gyvaisiais, visiškai neatsiribo-
ja nuo gyvenimo žemėje ir turi tam įtakos. Šis įsiti-
kinimas paskatino vėlių garbei rengiamų apeiginių
švenčių tradicijos formavimąsi, kurio ištakos siekia
pagonybės laikus.

Vėlių garbinimas ir apeigos, kurios simbolizavo
savotišką bendravimą su protėviais, buvo būdingos
žemdirbiams, tad ruduo tikrai pasirinktas ne atsi-
tiktinai. Švenčiant Vėlines maistas gamintas iš
daržo gėrybių ir buvo aukojamas vėlėms, taip sie-
kiant palaikyti gerus santykius su jomis, pelnyti jų
malonę, apsaugą, paramą. Taip kilo paprotys valgyti
prie kapų, palikti vėlei duonos, medaus, vyno ar kitų
gėrybių. Šis paprotys itin paplito tarp slavų, graikų
bei rumunų, tačiau populiarus buvo ir Lietuvoje. Šio
papročio kai kurie vyresni žmonės laikosi iki šiol,
tad daugiau pasižvalgę po kapines per Vėlines tik-
rai pamatysite palikto maisto vėlėms.

Ypatinga reikšmė bendraujant su mirusiųjų vė-
lėmis priskirta ugniai. Senovėje tikėta, kad ugnis pri-
traukia mirusiųjų vėles, užmezga ryšį. Iš šio įsiti-
kinimo kilo paprotys degti žvakeles ant kapo, taip pa-
gerbiamas mirusysis, parodomas jam dėmesys.

Paprastai Vėlinės suprantamos kaip šeimos
šventė, tad visi šeimos nariai susirenka draugėn ir
kartu lanko artimųjų kapus, neša gėlių, dega žva-
keles. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su miru-
siaisiais. Po kapų lankymo gajus paprotys šeimos na-
riams susieiti prie vaišių stalo, pavalgyti, prisime-
nant mirusiuosius – tai senosios vaišių vėlėms tra-
dicijos atspindys. Vaišėmis norėdavo pasigerinti vė-
lėms, kad jos nekenktų. 

Ir kapo kryžius, ir kapo akmuo – mitiškai suvoktas riboženklis
tarp gyvųjų ir vėlių pasaulių.

Liaudies įsitikinimu, šią dieną buvo pavojinga
vykti į kelionę arba net eiti naktį iš namų, ginti gy-
vulius ir naktį juos palikti lauke, nes mirusieji gali
pakenkti. Vakare susirinkusi prie stalo šeimyna mels-
davosi, valgydavo tylėdama, netyčia nukritęs mais-
tas buvo paliekamas toms vėlėms, kurių nebuvo kam
pakviesti. Ant stalo nakčiai palikdavo bendrų vaišių,
nes mirusieji ir toliau buvo laikomi šeimos nariais,

per bendrą maistą jie prisijungdavo prie bendrų rū-
pesčių. Kitą dieną maistą išdalindavo elgetoms.
Buvo tikima, kad elgetos turi paslaptingą ryšį su mi-
rusiaisiais, yra lyg mirusiųjų ir gyvųjų tarpininkai.
Todėl elgetas lietuviai gerbė, maitino, davė išmaldos.
Per Vėlines elgetos buvo prašomi melstis už miru-
sius. Vėlinių vaišės tiek seniau, o dažnai ir dabar ne-
atsiejamos nuo maldos, pokalbio su mirusiaisiais. 

Lietuvoje, kaip ir daug kur Europoje, buvo pa-

Vėlinių vaišės – labai sena tradicija, žinoma visuose Lietu-
vos regionuose. 

protys per Vėlines pjauti aviną, o jo mėsą išdalinti
pavargėliams. Senovėje avis ar ožys buvo pjaunami
ritualinei padėkos mirusiesiems už jų globą tais me-
tais puotai. Gervėčių lietuviai elgetoms išdalyti
būtinai kepdavo mažų bandelių, o avies mentelė buvo
aukojama bažnyčiai.

Vėlinių naktį visos kapinės skęsta žvakių švie-
soje. Senovėje žemdirbiai tikėjo, kad ugnis pritrau-
kia mirusiųjų vėles. Ugnis simbolizuoja dviejų pa-
saulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų
pagerbimo šventėse deganti ugnis – mūsų siekis su-
sitaikyti su tais, kurie išėjo iš šio pasaulio. Žvelgdami
į liepsną mes akimirksnį pamirštame save ir susi-
liejame su praeitimi. Pajuntame šio pasaulio tra-
pumą, daromės geresni. Sušildyta mūsų dvasios ir
širdies liepsnos, nurimsta ir vėlė, žinodama, kad ji
dar gyva mumyse.

J. Dlugošas XV a. rašė apie rudens šventes Lie-
tuvoje, iškilmingai švęstas miškeliuose spalio pra-
džioje, nuėmus derlių. Į jas susirinkdavo visos apy-
linkės žmonės, atsinešdavo valgio ir gėrimo. Jie po-

Susirinkus į vieną pirkią neišvengdavo pasakojimų apie vė-
les, vaiduoklius, numirėlius.
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Vėlinės ir ugnies apeigos – neatsiejami dalykai.

kyliaudavo kelias dienas. Kiekvienas
prie savo ugniavietės aukodavo die-
vams, o ypač dievui Perkūnui, tikėda-
miesi malonių ir pastiprinimų miru-
siųjų vėlėms.

Šventimą namuose aprašo M. Strij-
kovskis XVI a. Spalio pabaigoje susi-
renka žmonės į vienus namus (suaugę
ir vaikai). Stalą apdeda šienu, jį užtie-
sia staltiese, padeda kelis didelius ke-
palus duonos ir ant stalo kampų pa-
stato ąsočius alaus.

Vėlinių vaišių metu aplink stalą už-
degami žiburiai – žvakės ar kitokia ug-
nis. Taip rašo S. Rostovskis 1583 m. Jis
dar pažymi, jog tuo metu žemaičiuose
buvo labai gerbiami žyniai – apeigų va-
dovai. Žynys kviesdavo visus namų mi-
rusiuosius, prašydavo Dievų palaimos
jų vėlėms, paskui sėsdavo prie stalo ir
pirmas padėdavo po trikoju kąsnį vė-
lėms. Vėlėms vaišės buvo duodamos
per ugnį, t.y. beriama ugnin arba pila-
ma ant žemės.

Namuose viešpatauja tyla. Pra-
slinkus tam tikram laikui, kai, žmonių
manymu, vėlės jau pasisotindavusios,
šeimininkas vėl sakydavo: „Dovanokit,
vėlelės, būkite sveikos, sudiev, lai-
minkite mus, gyvenančius, ramybė
tiems namams. Eikite ten, kur likimas
jus veda, bet atminkite mus...“

Po to susirinkusieji tęsdavo puotą.
Atlikę savo prosenelių vaišinimo bei
pagerbimo apeigas, Vilniaus krašto
lietuviai, degindami ugnį ir rūkydami
tam tikras žoleles, kalbėdavo: „Prisi-
mink ugnyje sudegusius, vandenyje pa-
skendusius, medžiu užmuštus ir
griaustiniu nutrenktus ir pražuvu-
sius. Ateikite jūs, vėlelės, gerkite ir vai-
šinkitės su mumis“.

Vėlinių apeigų metu buvo pager-
biama ir deivė Veliona. Tai vėlių Dei-
vė – Motina.

Beje, minima, jog senovėje išsi-
prausę vėlėms pirtyje palikdavo marš-
kinius, o kartais ir stalą su valgiais.

Apeigos troboje prie stalo būdavo
labai turtingos: maldos, raudos, gie-
dojimai, užkeikimai, vėlių šaukimai ir

vaišės, kurias valgė patys ir aukojo vė-
lėms bei pakeleiviams, elgetoms.

Vėlinių vakarą kurioje nors tro-
belėje susirindavo daugiau žmonių,
senesni žmonės mėgdavo pasakoti šiur-
pias istorijas apie klajojančias šioje že-
melėje vėles be vietos, neramius vai-
duoklius, be laiko išėjusius iš šio mar-
go pasaulio. Nors vaiduokliais retai kas
tikėdavo, bet Vėlių vakarą ne kiek-
vienas drąsuolis išdrįsdavo eiti į miš-
kelį ar senkapius, kur sakydavo kad
vaidenasi.

Kartais atsitinka, kad Vėlinių va-
karą į namus užeidavo nepažįstamas
keleivis. Toks svečias labai nuošir-
džiai būdavo priimamas ir geriausiai
vaišinamas. Tai vis dėl anksčiau vy-
ravusio įsitikinimo, jog tokie kelei-
viai yra vėlės arba vėlių pasiuntiniai,
atėję aplankyti gyvųjų ar paprašyti ko-
kių nors malonumų.

Žemaičiai yra įsitikinę, kad Visų
Šventųjų naktį, tuoj po pirmųjų gai-
džių, visos vėlės yra paleidžiamos iš
skaistyklos ir nebekenčia kančių. Tada
jos visais keliais bei takeliais, būriais
ir pavieniui traukia melstis į bažnyčias
arba eina į savo namus aplankyti gy-
vųjų. Pamačiusios degant žvakeles jos
ateina ir meldžiasi prie šventųjų smūt-
kelių. 

Gimimas ir mirtis – svarbiausia
prieštara ir kartu loginė jungtis kiek-
vienoje religinėje ar filosofinėje siste-
moje. Mūsų tolimų protėvių – įvairių
baltų genčių – laidosenoje atsispindi
sudėtinga to meto žmonių pasaulėžiū-
ra ir jos raida. Gentainius prie kapo at-
lydi dvejopi jausmai: velionio gedima,
jo gailimasi, bet kartu mirusiajam
jaučiama ir prietaringa baimė. Pa-
minklas – mitiškai suvoktas ribo-
ženklis tarp gyvųjų ir vėlių pasaulių.
Štai kodėl kaimo kapinaitės būtinai ap-
tveriamos akmenimis, yra varteliai,
kurie privalo būti užverti.

Parengė Vitalius Zaikauskas
Šaltiniai: Mano kraštas, Anonsas.lt,

Delfi.lt, Baltai.lt. 15min.lt. 

Dzūkijoje iki šių dienų gyvas paprotys visam kaimui susirinkus paminėti mirusiuosius.

www.draugas.org
773-585-9500
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Atkelta iš 1 psl.

Viena iš šešių partizano seserų pa-
sakojo paskutinį kartą jį mačiusi 1960
m., kuomet grįžo iš pirmosios tremties.

„Jis šimtu procentų tikėjo, kad
Lietuva bus laisva. Mane stebino tuo
metu, nes mokykloje mus auklėjo visai
kitaip. Bet jis tikėjo, kad Lietuva bus
laisva”, – kalbėjo J. Šyvokienė.

Lietuvos kariuomenės vadas ge-
nerolas majoras Valdemaras Rupšys
laidotuvių ceremonijoje sakė, kad A.
Kraujelio – kovotojo kelias yra begali-
nės tvirtos valios, taurios sielos, besą-
lygiškos tėvynės meilės pavyzdys. „Kad
ir kaip budeliai stengėsi ištrinti par-
tizano A. Kraujelio gyvenimą iš tautos
atminties, pažeminti jį ir paniekinti,
jiems tai nepavyko. Tikėjimas ir mei-
lė yra stipresni už baimę ir neap-
ykantą, ant kurių pamatų buvo stato-
mas okupacinis sovietų režimas”, – kal-
bėjo V. Rupšys.

Ceremonijoje dalyvavęs pirmasis
Lietuvos vadovas atkūrus nepriklau-
somybę Vytautas Landsbergis prie
partizano kapo sakė, kad „šią vietą žino
ir žinos kario savanorio artimieji, visi
Lietuvos kariai, visa gimtinė”.

Seimo narys Arvydas Anušauskas
teigia, kad Siaubūnas yra geras žmo-
gaus, kovojančio už laisvę, pavyzdys.
„Jis buvo paskutinis Aukštaitijoje su
ginklu rankoje žuvęs partizanas. Pa-
sipriešinimas vyko daug metų ir in-
tensyviai, bet liko pavieniai žmonės,
kurie nepasidavė. Manau, kad nepa-
sidavimo simbolis yra būtent A. Krau-
jelis”, – sakė A. Anušauskas.

„Antaną Kraujelį galima laikyti pa-
vyzdžiu žmogaus, kuris ir žlugus pa-
sipriešinimui nepasidavė ir dar be-
veik du dešimtmečius veikdamas pog-
rindyje drąsiai kovojo su Lietuvą oku-
pavusia valdžia”, – sakė krašto apsau-
gos ministras Raimundas Karoblis.

Tragiška paskutiniojo 
partizano lemtis

1944 m. Sovietų Sąjungai antrą-
kart okupavus Lietuvą prasidėjo gink-
luotasis pasipriešinimas – partizaninis
karas. Kraujelių šeima (tėvai augino

dešimt vaikų) tapo partizanų rėmėjais,
o vyresnieji vaikai − ryšininkais. 1947
m. Kraujelių sodyboje (Molėtų r., Ka-
niūkų k.) buvo įrengti du bunkeriai,
kuriuose slapstėsi Vytauto apygardos
partizanai. Šeima su partizanais dali-
josi viskuo, ką turėjo. 1948 m. rudenį A.
Kraujelis įstojo į Mykolo Urbono-Lie-
pos partizanų būrį. Pasirinko Pabaisos
slapyvardį, vėliau pasivadino Siaubū-
nu. 1950 m. rudenį perėjo į naujai su-
formuotą Henriko Ruškulio-Liūto būrį,
veikusį Anykščių, Utenos ir Molėtų ra-
jonų sankirtoje. A. Kraujelis-Siaubū-
nas buvo paskirtas Žėručio partizanų

Paskutinis Lietuvos partizanas A. Kraujelis-Siaubūnas
palaidotas kitą dieną po savo gimtadienio

rajono žvalgybos skyriaus viršinin-
ku, vėliau – Žėručio rajono štabo vir-
šininku. 

Silpstant partizaniniam karui 1952
m. būryje liko tik du kovotojai – A.
Kraujelis-Siaubūnas ir Vladas Petro-
nis-Nemunas. Tapęs žvalgybos sky-
riaus viršininku Siaubūnas buvo įpa-
reigotas rinkti žinias apie SSRS oku-
pacinio režimo kolaborantus: NKVD-
MGB informatorius, sovietinius pa-
reigūnus ir aktyvistus, kitus prieš par-
tizanus, jų rėmėjus ir gyventojus prie-
šišką veiklą vykdžiusius asmenis. 1951
m. sovietų valdžia atkeršijo, ištrem-
dama visą Kraujelių šeimą į Sibirą – 15
m. tremties Irkutsko ir Novosibirsko
srityse, Krasnojarsko krašte. 

1952 m. A. Kraujelio-Siaubūno bū-
rys buvo sunaikintas. KGB ėmėsi as-
meninės A. Kraujelio-Siaubūno pa-
ieškos: dešimtys stribų ir agentų ren-
gė pasalas, buvo verbuojami jo ryši-
ninkai, giminės, tardomi net tremtyje
esantys šeimos nariai. A. Kraujelis ne
kartą dalyvavo ginkluotuose susirė-
mimuose su sovietinio okupacinio re-
žimo karinėmis struktūromis.

Sovietų saugumas labai stengėsi jį
sugauti ir sunaikinti. 1953 m. buvo
pasamdytas A. Kraujelio draugas Ed-
mundas Satkūnas, kad jį nužudytų. Ta-
čiau pasikėsinimas nepasisekė. Su-
žeistas A. Kraujelis sugebėjo nušauti E.
Satkūną ir pasislėpti. 1954 m. pavasa-
rį paskutinis A. Kraujelio-Siaubūno
bendražygis V. Petronis-Nemunas pa-
sidavė sovietų saugumui.

1958 m. Kraujelių šeima grįžo iš

A. Kraujelio-Siaubūno sesuo Janina Šyvokienė (v.).
1997 m. A. Kraujelis pripažintas kariu savanoriu, 1998 m. jam suteiktas vyr. leitenanto laips-
nis. 1998 m. jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

Karstą lydėjo žmonių minia. 

Paskutinis atsisveikinimas su A. Kraujeliu-Siaubūnu.                                                                                                                                                                                                                        LRT,�ELTA�nuotraukos
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Renginio oficialioji dalis.

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje
pažymėjo 65-ąjį jubiliejų

L. Gilys ir A. Žilys įteikia sveikinimą J. Butkui (d.).

Atkelta iš 1 psl.

LŠSI 65-ojo jubiliejaus šventė vėliau persikėlė į
Lemontą, kur Pasaulio lietuvių centre (PLC) vyko ofi-
cialioji dalis. Renginį vedė LŠSI gen. T. Daukanto kuo-
pos vadas Vytautas Jurevičius. Šventę invokacija pra-
dėjo kun. Gediminas Keršys. LŠSI vadas pasveikino
susirinkusius ir pranešė apie išeivijos užmojus,
naujus planus ir Nemuno rinktinės atkūrimą Či-
kagoje. Sveikino LR gen. konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius, kuris užsiminė jaučiasis šaulys, bet
kur įstoti į šaulių organizaciją – Lietuvoje ar čia – dar
nėra apsisprendęs. 

LŠS vado pav. ats. mjr. Židrūnas Šadauskis svei-
kinimo kalboje minėjo glaudžius ryšius tarp šaulių
organizacijų ir bendrą tikslą – tarnauti Lietuvai.
Vado pavaduotojas įteikė pluoštą apdovanojimų ir
sveikinimų. Žodį tarė ir V. Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidentas Stasys Ignatavičius, pažadėjęs padėti
mūsų naujajam Vaidievučio Mantvydo klubui prie
LŠSI, kurio uždaviniai ir tikslas jam esantys labai
artimi. 

Padėką LŠSI organizuojant Baltijos kelio 30-
metį Čikagoje išreiškė LŠSI Baltijos jūrų šaulių kuo-
pos vadė Regina Butkus. PLC atstovai Artūras Žilys
ir Linas Gylys įteikė sveikinimą LŠSI ir padėkojo už
Lietuvos vardo garsinimą ir bendradarbiavimą ren-
giant naujus projektus ir renginius. 

Oficialiai daliai pasibaigus,
šventė tęsėsi pokyliu

Kitą dieną, sekmadienį LŠSI ir LŠS atstovai tęsė
darbus toliau. Diena buvo skirta aplankyti Litua-
nistikos tyrimo centrą, kuris šiuo metu turi ir dar
ilgai turės du adresus – Čikagoje, Jaunimo centro pa-
talpose, ir Lemonte, PLC. Šauliai dalyvavo Jaunimo
centre vykusiose Mišiose, pasivaišino centro kavi-
nėje ir apžiūrėjo Lituanistikos tyrimo centro ar-
chyvus. Po pietų šaulių delegacija išvyko į Lemon-
tą susipažinti su Lituanistikos tyrimo centro lobiais
ten. Tai iš tiesų lobiai, medžiaga ne tik saugoma, ren-
kama, bet ir eksponuojama, skaitmeninama ir pa-
teikiama norintiems gilinti žinias apie mūsų praei-
tį ir dabartį. Negalima pamiršti žodžių, kuriuos iš-

sakė Stasys Ignatavičius: ,,Dabar tai tikrai nemie-
gosiu pamatęs tokią galybę informacijos”. Už gali-
mybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo centru LŠS
atstovai buvo dėkingi centro pirmininkui dr. Ro-
bertui Vitui ir Kristinai Lapienytei. 

Paskutinė LŠS atstovų iš Lietuvos diena, pir-
madienis, taip pat buvo kupina įtempto darbo ir nau-
jų idėjų. Pirmoje dienos pusėje LŠSI ir LŠS šaulių
delegacija lankėsi LR konsulate ir susitiko su LR
gen. konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi. LŠS
vado pav. ats. mjr. Židrūnas Šadauskis ir V. Put-
vinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius
apžiūrėjo LR konsulatą  pasidalijo įspūdžiais ir pla-
nais. Vizitas buvo labai turiningas – gimė naujų pro-
jektų, kurie stiprintų ryšius tarp Lietuvos ir išeivijos
šaulių bei pritrauktų jaunąją kartą. 

Po apsilankymo konsulate šaulių delegacija
nuvyko į  laikraščio ,,Draugas” redakciją – jau ke-
letą metų šauliai laikraštyje turi savo puslapį. Čia
susitikome su redakcijos darbuotojais ir turėjome
galimybę apžiūrėti veikiančią parodą apie laikraš-
čio istorinę raidą. 

Savaitgalis, skirtas LŠSI 65-erių metų jubiliejui,
LŠS sajungos 100-mečiui ir LŠS atkūrimo 30-čiui,
buvo turiningas, įmenamas, kupinas naujų planų ir
idėjų ir dar kartą įrodantis, kad mes puoselėjame
glaudžius ryšius su Lietuva. 

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje inf.

Lituanistikos archyvuose (iš k.): Ž. Šadauskis, K. Lapienytė, R. Vitas, J. Butkus, R. Butkus ir S. Ignatavičius. 

tremties į Lietuvą, bet 1960 m. pavasarį buvo iš-
tremta antrą kartą. Leista grįžti tik 1966 m.

1955–1959 m. A. Kraujelis slėptuvę buvo įsi-
rengęs Utenos rajone, Antaninavos (Dubel-
kos) kaime, Petronių sodyboje. Čia A. Krauje-
lis susipažino su būsimąja savo žmona Janina
Snukiškyte, sodybos šeimininkės dukterėčia.
Jaunuolius kunigas sutuokė Smaltiškių miš-
ke. 1956 m. gegužės 26 d. Janina pagimdė sūnų
Antaną, kuriam buvo suteikta Petronio pa-
vardė. 

1960 m. A. Kraujelis naują slėptuvę po
krosnimi įsirengė Utenos rajone, Papiškių
kaime, pas svainį Antaną Pinkevičių, kuris už
partizanų rėmimą jau buvo atkalėjęs 10 m. 1965
m. kovo 17 d. rytą Pinkevičių sodybą apsupo di-
delės KGB ir ginkluotų kareivių pajėgos. Jos iš-
krėtė daržinę, tvartą, išlupo namo grindis ir ap-
tiko A. Kraujelio slėptuvę. Šeimininkui A.
Pinkevičiui saugumiečiai liepė ją atidaryti. A.
Kraujelis iš slėptuvės paleido automato seriją,
sužeidė šeimininką ir du saugumiečius. A.
Kraujelio mesta granata nesprogo. Saugu-
miečiai apsupo namą. Į raginimus pasiduoti A.
Kraujelis atsakė šūviais. Suvokdamas, kad iš
apsupto namo pabėgti nepavyks, sužeistas A.
Kraujelis-Siaubūnas nusišovė. 

Žmonių pasakojimai apie A. Kraujelį-Siau-
būną virto legendomis. Buvo kalbama, kad
Siaubūnas, persirengęs raudonosios armijos
karininko uniforma, priversdavo stribus ati-
duoti jam pagarbą; KGB tikėjo, kad Siaubūnas
turi akvalangą ir slapstosi ežere po vandeniu.

1997 m. gruodžio 22 d. A. Kraujelis pripa-
žintas kariu savanoriu, 1998 m. birželio 10 d.
jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1998 m.
gegužės 19 d. A. Kraujelis apdovanotas Vyčio
Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. Apdovanojimą
priėmė A. Kraujelio sūnus Antanas ir 96-uosius
ėjęs tėvas Steponas Kraujelis. 2010 m. kovo 18
d. krašto apsaugos ministro įsakymu A. Krau-
jelis apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių medaliu.

Kur saugumiečiai paslėpė A. Kraujelio pa-
laikus, ilgus metus nebuvo žinoma. Viltis juos
atrasti sužibo 2018 m. birželio 8 dieną, Našlai-
čių kapinėse atradus Lietuvos
partizanų  vado,  brigados generolo, 2018 m.
LR Seimo pripažinto Lietuvos valstybės va-
dovu, Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus. 

Istoriko atkirtis R. Vanagaitei

Seimo narys istorikas A. Anušauskas spa-
lio 25 d. savo ,,Facebook” paskyroje parašė:
„Tikras sutapimas. Lygiai prieš dvejus metus
rašiau atsakymus R. Vanagaitei dėl A. Rama-
nausko-Vanago šmeižto su viltimi, kad vis
tiek KGB melo kojos trumpos. Išaiškėjo, ir po
metų iškilmingai pagerbėme Laisvės kovos są-
jūdžio generolą. O šiandien – to paties sąjūdžio
leitenanto A. Kraujelio-Siaubūno iškilmingos
karinės laidotuvės. Ir apie jį buvo paskleista ne
mažiau melo. Abiejų likimai panašūs tuo, kad
jie žuvo panašaus amžiaus, jų palaikai buvo
KGB paslėpti (netoli vienas kito), žmonos įka-
lintos. Paskutiniai iš Laisvės kovos sąjūdžio –
vadas ir jo karys”.

Kiek anksčiau Lietuvoje ėmus skleisti abe-
jones, esą A. Kraujelis dalyvavo ir civilių as-
menų žudynėse, Seimo narys A. Anušauskas,
parašęs solidžią studiją apie A. Ramanauską-
Vanagą, rašė: 

„Šis partizanas KGB buvo kaltinamas vis-
kuo, kuo įmanoma, stengiantis nuslėpti savo
pačių provokatorių ar perverbuotų agentų
veiklą. Dar prieš 4 metus buvo atliktas išsamus
tyrimas, kuris parodė, jog daugelį metų pla-
tintas KGB melas apie A. Kraujelį ne tik ne-
pagrįstas visų šaltinių tyrimu, bet ir yra tiesiog
melas, jau šiais laikais keliems veikėjams rei-
kalaujant panaikinti kario savanorio statusą”. 

Galbūt siekta apginti M. Misiukonį (KGB
generolas majoras, 1990–1991 m. pirmosios Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reika-
lų ministras) nuo mestų kaltinimų dalyvavus
partizano paieškos operacijoje. Su  tyrimo iš-
vadomis galima susipažinti čia http://www.ar-
vydasanusauskas.lt/…/635-paskutinis-zuves-
auks…). 

Parengė Vitalius Zaikauskas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Mokėsi tirti ir valdyti kibernetinius įvykius
Vilnius (alkas.lt) – Ketvirtą kar-

tą Lietuvoje vykusiose kibernetinio
saugumo pratybose „Kibernetinis sky-
das 2019” kartu mokėsi tirti ir valdy-
ti kibernetinius įvykius daugiau nei
700 kibernetinių saugumo specialistų
iš beveik 100 valstybės viešojo ir pri-
vataus sektorių įstaigų bei įmonių.

„Pagal pratybų scenarijų prieš
Lietuvos valstybinio ir privataus sek-
toriaus įmones buvo vykdomos koor-
dinuotos kibernetinės atakos. Praty-
bose dalyvaujančios organizacijos be-
siremdamos valstybės kibernetinę
saugą reglamentuojančiais doku-
mentais bei savo vidinėmis kiberne-
tinės saugos procedūromis valdė ki-
bernetinius incidentus, tyrė technines
užduotis ir koordinavo veiksmus su
Nacionaliniu kibernetinio saugumo
centru”, – pratybų esmę nusakė „Ki-
bernetinis skydas 2019” vadovas Dei-
vidas Stumbras.

Sustiprins oro erdvės stebėjimą
Vilnius/Briuse-

lis (Krašto apsaugos
ministerija) – Jau ki-
tąmet Baltijos šalių
oro erdvės saugumą
užtikrins nebe vie-
nas, o trys erdvės ste-
bėjimo ir valdymo
centrai. Tai numaty-
ta spalio 24 d.  Briu-
selyje trijų Baltijos
šalių krašto apsau-
gos ministrų pasira-
šytame susitarime
dėl naujos struktū-
ros bendros Baltijos
oro erdvės stebėjimo
ir kontrolės sistemos
BALTNET organiza-
vimo.

BALTNET yra bendra Baltijos oro
erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema,
kuri, pilnai integruota į NATO oro
erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą,
užtikrina Lietuvos, Latvijos ir Estijos
oro erdvės saugumą. Šiuo metu ji su-
sideda iš regioninio bendrojo valdymo
ir pranešimų centro Karmėlavoje, val-
dymo ir pranešimų postų, radioloka-
cinių postų Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje bei įrangos. Susitarimas numato,
jog naujos struktūros sistema BALT-
NET bus sudaryta iš trijų atskirų na-
cionalinių valdymo centrų kiekvieno-

Panevėžio krašte – pagarbos žvakutės partizanams
Panevėžys (alkas.lt) – Spalio 26 d.,

Vėlinių išvakarėse, Panevėžio krašto
žmonės jau ketvirtą kartą susibūrė ak-
cijai „Uždek žvakutę partizanams”,
kurios metu lankė partizanų žūties vie-
tas, tvarkė jų kapus ir uždegė pagarbos
žvakutes. 

Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už
žuvusius Lietuvos partizanus, o po šv.
jų – pašventintas paminklas Antanui

Slučkai-Šarūnui Andrioniškio mies-
telio centre. Žuvusieji partizanai pa-
gerbti garbės salve, prisiminimais
apie Šarūną pasidalijo jo bendražygis,
partizanas Jonas Kadžionis-Bėda.

Akcijos dalyviai taip pat vyko į Ši-
monių girią aplankyti trijų partizanų
bunkerių, Šarūno rinktinės štabo, Al-
gimanto apygardos štabo ir Žalgirio bū-
rio radimvietes, kur prieš 70 m., 1949
m. lapkričio 1–2 d., žuvo 15 partizanų.

Apie gaisro padarinius – vienoje platformoje
Alytus (Alytaus savivaldybė) –

Siekiant Alytaus miesto ir rajono sa-
vivaldybių gyventojams suteikti išsa-
mią informaciją apie Alytaus padangų
perdirbimo įmonėje kilusį gaisrą, pa-
skelbtas galimos taršos žemėlapis šio-
je teritorijoje.

Platformoje teikiama informacija
apie oro taršą, taip pat numatoma teik-

ti duomenis apie dirvožemio, vandens,
maisto produktų ir kt. tyrimus bei ki-
tus faktus, svarbius gyventojams.

Platformoje pažymėtos vietos, ku-
riose bus atliekami dirvožemio tyri-
mai. Juos atlikus, tyrimų rezultatų
gyventojams nereikės ieškoti papil-
domai, viską bus galima rasti vienoje
vietoje: https://bit.ly/33TA5iI.

Šių metų pratybos spalio 22–24 d.
buvo rengiamos taikant NATO kiber-
netinio saugumo ir gynybos pratybų
„Kibernetinė koalicija” modelį, kurio
vienas iš principų yra mokymasis rea-
liomis sąlygomis („angl. train as you
fight”). Tai reiškia, kad dalyvauja rea-
li organizacija iš savo darbo vietų,
įtraukiami visi žmonės – nuo žemiau-
sios grandies specialistų, viešųjų ryšių
atstovų, teisininkų iki aukščiausių
vadovų. Dalyviai atsiliepimuose nu-
rodė, kad jiems patiko toks formatas.

Į šias pratybas pirmą kartą buvo
pakviesti ir žiniasklaidos atstovai. Pa-
gal scenarijų, jų tinkluose taip pat
vyko kibernetinės atakos, darbuotojai
turėjo reaguoti į kibernetinius inci-
dentus.

Kitos pratybos siekiant stiprinti
Lietuvos kibernetinį saugumą pla-
nuojamos šių metų lapkričio antroje
pusėje – „Gintarinė migla 2019”.

Žuvo „Islamo valstybės” vadeiva 
Washingtonas (BNS) – „Islamo

valstybe” (IS) pasivadinusio džiha-
distų judėjimo lyderis Abu Bakras al-
Baghdadi žuvo detonavęs savižudžio
sprogdintojo liemenę. Kartu su juo
žuvo ir trys jo vaikai, pranešė JAV pre-
zidentas Donald Trump. 

Jo teigimu, A. B. al-Baghdadi su-
sisprogdino po to, kai JAV specialiųjų
operacijų pajėgos užspeitė jį akliname
tunelyje Sirijoje.

„Sprogimo metu jo kūnas buvo su-
maitotas. Tunelis įgriuvo. Tačiau ty-
rimų rezultatai iš karto ir visiškai
patvirtino jo tapatybę. Tai buvo jis”, –
Baltuosiuose rūmuose pranešė D.
Trump.

Per operaciją nežuvo nė vienas
amerikietis karys. A. B. al-Baghdadi
buvo pagrindinis slaptai suplanuotos
operacijos, kuriai pritarė Preziden-
tas D. Trump, taikinys.

Apie JAV vadovaujamos koalicijos
prieš IS ilgai persekioto A. B. al-Bagh-
dadi žūtį pastaraisiais metais buvo
skelbiama kelis kartus, tačiau tie pra-
nešimai nepasitvirtino.

Pasak JAV valstybės departamen-
to, IS, vadovaujant A. B. al Baghdadi,
„buvo atsakinga už tūkstančių civilių
Artimuosiuose Rytuose mirtis, įskai-
tant žiaurius daugybės civilių įkaitų iš
Japonijos, Jungtinės Karalystės ir
Jungtinių Valstijų nužudymus”.

A. Lukašenka: grėsmė Astravui kyla iš Lietuvos
Minskas (ELTA) –

Baltarusijos preziden-
tas Aleksandras Luka-
šenka pareiškė, kad rei-
kia pagalvoti apie rim-
tesnę antžeminę Astra-
vo atominės elektrinės
apsaugą.

„Mes ten (prie AE)
dislokavome visą oro
gynybos pulką su nau-
jausia ginkluote – ‘Tor-
M2’ (zenitinių raketų
kompleksas). Mūsų ka-
riškiai tobulai įvaldę
šią ginkluotę”, – sakė
A. Lukašenka, kurį ci-
tuoja naujienų agentūra „BelTA”.

Tačiau jis pabrėžė, kad reikia pa-
galvoti „ir apie rimtesnę antžeminę
AE apsaugą”. Pasak A. Lukašenkos,
Pabradės poligonas, kur dislokuojami
JAV kariškiai, yra visai netoli nuo Bal-
tarusijos AE. „Todėl čia reikia elgtis
atsargiai. Neduok Dieve, jei įvyks ant-

rasis Černobylis. Europa jo neišgy-
vens”, – įspėjo Baltarusijos vadovas.

Kaip anksčiau pranešta, spalio
mėnesį į Lietuvą atvyko maždaug pu-
sės tūkstančio JAV kariškių batalionas
su sunkiąja technika – tankais „Ab-
rams” ir pėstininkų kovos mašinomis
„Bradley”.

Gaisras išvarė iš namų LeBron James
Los Angeles (lrt.lt) – Vienas ge-

riausių NBA krepšininkų ir Los An-
geles „Lakers” klubo žvaigždė LeBron
James spalio 28-osios rytą JAV laiku
pasidalino žinute apie tai, kad dėl Ca-
lifornijoje siaučiančių gaisrų turėjo su
šeima evakuotis iš namų Los Angeles.

„Žmogau, šie Los Angeles siau-
čiantys gaisrai – ne juokas. Turėjau
nedelsdamas su šeima palikti namus.
Jau kuris laikas su šeima vairuoju ir
ieškau, kur galėtume apsistoti. Kol kas
mums nesiseka”, – savo „Twitter” ži-
nutėje rašė L. James.

Vėliau sportininkas savo asme-
ninėje paskyroje pranešė, kad jam ir
šeimai pavyko rasti pastogę.

Anot ESPN, augantis gaisrų mas-
tas privertė daugiau nei 3000 žmonių
priverstinai palikti savo namus. Los
Angeles meras Ericas Garcetti liepė vi-
siems gyventojams nedelsiant eva-
kuotis, jeigu to bus paprašyta.

Ugniagesiams situaciją apsunkina
siaučiantis stiprus vėjas, padedantis
liepsnoms toliau plisti. Situaciją ne-
utralizuoti bando apie 500 ugniage-
sių.

Virtuvėje kabėjęs paveikslas parduotas už 24 mln. eurų
Paryžius (BNS) – XIII a. italų dai-

lininko Cimabue (Čimabujė) šedev-
ras, kuris anksčiau šiais metais buvo
aptiktas vienos senyvos prancūzės
virtuvėje, spalio 27 d. aukcione buvo
parduotas už 24 mln. eurų.

Tapybos ekspertas iš „Turquin”
galerijos Paryžiuje Stephane Pinta pa-
sakojo, kad aukcionierius pastebėjo pa-
veikslą, kai lankėsi moters namuose
Prancūzijos šiaurėje, ir patarė jai
kreiptis į ekspertus dėl jo įvertinimo.
Iki tol moteris paveikslą laikė men-

kaverte ikona.
Ekspertai mano, kad 24 ir 20 cm

matmenų paveikslas „Christ Mocked”
(Pasityčiojimas iš Kristaus) yra dalis
didesnio diptiko, kurį dailininkas nu-
tapė maždaug 1280 m. Dvi jo dalys yra
eksponuojamos New Yorke ir Londo-
ne.

Paveikslo pirkėjas neįvardijamas,
už jį gauta beveik penkis kartus dau-
giau, nei buvo planuota. Tikėtasi, kad
paveikslas bus parduotas už 4–6 mln.
eurų.

Dokumento pasirašymo akimirka. Viduryje – Lietuvos minist-
ras Raimundas Karoblis.  KAM�nuotr.

L. James teko palikti savo namus Brent-
woode.  AP�nuotr.

„Astravo pratybų” dieną mokytasi evakuoti gyventojus.
D.�Umbraso/LRT�nuotr.

je iš trijų šalių, radiolokacinių postų, ra-
darų, radijo ryšio įrangos bei duomenų
perdavimo linijų. Visi trys nacionali-
niai stebėjimo centrai stebės oro erdvę
virš savo teritorijų bei jų prieigose, da-
linsis duomenimis bei rotacijos prin-
cipu vykdys NATO oro policijos misi-
jos orlaivių valdymą.

Kaip NATO integruotos oro erdvės
ir priešraketinės gynybos sistemos su-
dedamoji dalis, BALTNET turi atitik-
ti šiuo metu vykdomos oro policijos mi-
sijos poreikius, gebėti valdyti visų rū-
šių oro operacijas Baltijos šalių oro erd-
vėje.
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Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus
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A † A
JEAN A. BANYS WHITE

(VAITEKŪNAITĖ)

Mirė 2019 m. spalio 25 d. Smyrna, GA.
Gimė 1935 m. sausio 23 d. Berwyn, IL.
Gyveno Smyrna, GA, anksčiau Lyons, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Al ir marti Sharon, jų vaikai Ryan ir Jor-

dan; sūnus Joseph ir marti Yen, jų vaikai Jaimie, Jonathan, Tris-
tan ir Carla; duktė Ellen Rudomanski su vyru Stephen bei vaikais
Justin ir Adam; duktė Daiva Miklovich su vyru Reagan ir jų vai-
kais Kevin ir Richard; 5 proanūkai.

A. a. Jean buvo a. a. Albin žmona, a. a. Megan ir  a. a. Melissa
močiutė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 1 d., nuo 4 val. p.
p. iki 7 val. v. Foran Funeral Home, 7300 W. Archer Ave., Summit,
IL. 60501. Šeštadienį, lapkričio 2 d., nuo 10 val. r. su velione bus ga-
lima atsisveikinti Šv. Barboros bažnyčioje, 4008 Prairie Ave.,
Brookfield, IL, 60513, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už
jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
VANDA KAUNIENĖ 

GALMINAITĖ
Mirė 2019 m. spalio 22 d., Libertyville, IL.
Gimė 1925 m. vasario 6 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.
Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Westchester, IL. ir Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor; duktė Ra-

mona Duff  su vyru Glenn; sesuo Zita Gražienė; marti Gražina Va-
leikaitė-Kaunienė; anūkai – dr. Roland Kaunas su žmona Christine,
Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir Peter Aldhurst, dr.
Christopher ir Nicholas Duff; proanūkai Rustam Kaunas, Cody ir
Shawn Johnson; kiti giminės ir draugai.

A. a. Vanda buvo a. a. dr. Ferdinand Kauno žmona, a. a. Roland
Kauno ir a. a. dr. Roman Kauno mama.

Šv. Mišios už velionės sielą vyks šeštadienį, lapkričio 2 d., 10
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont,
IL.  Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba
seselėms kazimierietėms (Sisters of  St. Casimir, 2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL. 60629).

Nuliūdę artimieji

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

A † A
HELEN (HELĖ) PAKALNIS

Mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šei-
mos (dukros Ann Pakalnis-Schaffer ir anūko Alex Pakalnis-
Schaffer) bei rūpestingų Hospice of  Hope globėjų.

Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje.
Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham,

AL.
Po karo emigravusi į JAV, Detroitą, Helen ištekėjo už Mark (Me-

čio) Pakalnio (buv. Pakalniškio), su kuriuo kartu pragyveno 57 me-
tus. Po vestuvių jaunavedžiai apsigyveno Birmingham, AL, kur
jiems gimė pirmoji duktė Ann. 1955 m. persikėlė gyventi į West
Union, OH, kur gimė antroji dukra Regina. Kartu su vyru Helen
atidarė veterinarijos kliniką ir sėkmingai joje dirbo. Ji labai di-
džiavosi įsigijusi Ohio valstijos veterinarės asistentės sertifikatą.
Abi dukros įgijo medikių diplomus University of  Toledo College
of  Medicine ir sėkmingai dirba savo pasirinktose medicinos sri-
tyse – Ann kaip pediatrė neurologė, Regina – gydytoja anestezio-
logė. 

Nuliūdę liko: dukros  Ann Pakalnis, MD su vyru Grier Schaf-
fer, Esq. (Dublin, OH) ir  Regina Pakalnis, MD (Chatham, NJ); po-
dukra Marya Danguolė (Pakalnis) Skadas, MD, Ph.D (Romeovil-
le, IL); anūkai Robin Schaffer Romero su vyru Victor (Chatham,
NJ),  Alex Schaffer (Dublin, OH), Caroline Schaffer (Charleston,
SC) ir  Keira Redmond (Chatham, NJ); podukros vaikai – Šarūnas
Skadas ir Skirmantė Skadas, (Chicago, IL); sūnėnai Algis Vladas
Barauskas, DDS (Bloomfield Hills, MI), Vytautas Alfonsas Pakal-
nis, MD (Houston, TX) ir Vytautas (Victor) Pakalnis, Ph.D (Sudbury,
Ont. Canada).

Atsisveikinimas su velione vyko spalio 26 d. Holy Trinity ka-
talikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. Helen at-
minimui šeimos prašymu galite paaukoti jos vardu Humane So-
ciety of  Adams County, Inc., 11481 State Route 41 West Union, OH
45693, tel. 937-544-8585, adamscountyanimals@gmail.com.  

Helen palaikai bus palaidoti šalia jos vyro Mečio Pabaiske, Uk-
mergės rajone, Lietuvoje, kur a. a. Helen uošvis Kazys Pakalniš-
kis užaugino savo tris sūnus – Antaną Alfonsą, Mark Mečį ir Vy-
tautą bei dukrą Valę Pakalnis Barauskas (vyras Vladas).

Nuliūdusi šeima 
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� Po ,,Draugo” pokylio Banys šeimos
salėje Pasaulio lietuvių centre Lemonte
sekmadienį, spalio 27 dieną, rastas mai-
šelis su mokykliniais reikmenimis. Palikusį
prašome skambinti į ,,Draugo” admi-
nistraciją tel. 773-585-9500.

�  Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio�2�d.�5:30�val.�p.�p.�Pasaulio�lietu-
vių�centre,�14911�127th�Street,�Lemont,�IL
60439.�Muzikinę�programą�atliks�merginų
trio�„The�Peppermint�Patties”:�Ann�Caldwell,
Daina� Fischer,� Laura� Smalley.� Akompa-
niatorė�–�Heidi�Joosten.�Bilietus�užsisaky-
ti:�www.lietuviufondas.org�arba�tel.�630-
257-1616.

� Lapkričio 10 d., sekmadienį, 10 val.
r. Švč.�Mergelės�Marijos�Nekalto�Prasidėji-
mo�bažnyčioje (2745�W.�44th St.,�Chicago,
IL)�kartu�su�Čikagos�lituanistinės�mokyklos
mokiniais� ir� jų� tėveliais� minėsime� Vėli-
nes.  Po� šv.�Mišių� JAV� Lietuvių� Bendruo-

menės�Brighton�Parko�apylinkės�valdyba
ruošia�pietus�su�programėle. Maloniai�kvie-
čiame�visus�dalyvauti.

�  Visų Šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją, ka-
merinis�choras�,,Ave�musica”�Palaimintojo
Jurgio�Matulaičio�misijoje�Lemonte�rengia
Vėlinių�koncertą.�Jis�vyks�po�7�val.�v.�šv.�Mi-
šių.�Solistės�–�Danguolė�Žibkutė-Pažemec-
kienė�Ir�Nida�Grigalavičiūtė.�Visi�kviečiami!

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Vytauto� Didžiojo� rinktinė� kviečia� visus� į
atkurtos�Lietuvos�kariuomenės�100-mečio
paminėjimą� ir� susitikimą� su�Artūru� Jaku-
boniu.�A.�Jakubonis�–�antrasis�pasaulyje�lie-
tuvis,� oficialiai� pėsčiomis� įveikęs�Appala-
chian�kelią�(3542�km).�Apie�kelionės�sun-
kumus�ir�nuotykius�išgirsite�atvykę�į�Šaulių
namus,�2417�W.�43rd�St.,�Chicago,�IL,�60632.
Renginys� nemokamas.� Tel.� pasiteirauti:
773-875-4531.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Baltijos šalių kino festivalis, 
vyksiantis Scandinavia House, New Yorke

lapkričio 7–10 dienomis, kviečia į susitikimus

su filmų autoriais:

lapkričio 8 d. 2:45 val. p. p. – su filmo ,,Roots” režisiere Moonika

Siimets;

lapkričio 8 d. 7:15 val. v. – filmo ,,Anthology of the Plot” režisieriumi

Artūru Jevdokimovu ir filmo ,,Pank” prodiuseriu Paul Aguraiuja; 

lapkričio 9 d. 11 val. r. – su filmo ,,The Little Comrade” režisiere

Moonika Siimets;

lapkričio 9 d. 5 val. p. p. – filmo ,,Animus Animalis” prodiusere

Giedre Burokaite;

lapkričio 9 d. 6:30 val. v. – su filmo ,,Summer Survivors” režisiere

Marija Kavtaradze;

lapkričio 9 d. 8:15 val. v. – su ,,Spoon” režisiere Laila Pakalnina

lapkričio 10 d. 4:30 val. p. p. – su filmo ,,Take It or Leave It” režisiere

Liina Trishkana-Vanahatlo.

lapkričio 10 d. 7 val. v. – filmo ,,Motherland” režisieriumi Tomu

Vengriu.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu�_____________��dol.�

Vardas,�pavardė�________________________________________

Adresas:�______________________________________________�

Miestas�___________________�valstija______��zip�____________

Čekį�siųskite:�
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel.�773-585-9500�������www.draugas.org

DRAUGAS
Seniausias�lietuviškas�laikraštis�pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

,,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.�

www.draugas.org – 773-585-9500


