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Spalio 31 d., Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių išvakarėse, Lie-
tuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas,
gynybos atašė plk. Alvydas Šiuparis ir ambasados diplo-
matai pagerbė Washingtone ir jo apylinkėse palaidotų Lie-
tuvos diplomatų, žymių visuomenės veikėjų ir Amerikos
karių, likimu susietų su Lietuva, kapus.

Ambasadorius R. Kriščiūnas aplankė Lietuvos
laisvę gynusio ir 1920 m. Lietuvoje žuvusio JAV
kareivio Samuel Harris kapą, plk. A. Šiuparis

padėjo gėlių prie Lietuvoje gimusio JAV armijos ser-

žanto majoro Walter James Sabalauski kapo. W. J.
Sabalauski už nepaprastą drąsą yra apdovanotas
daugeliu medalių, taip pat sidabrine žvaigžde ir ke-
turiomis „purpurinėmis širdimis”  (Purple Heart) 

Lietuvos diplomatai Dovydas Špokauskas ir Ta-
das Kubilius aplankė Lietuvos nepaprastojo pasi-
untinio ir įgaliotojo ministro Washingtone (1935–
1957 m.) Povilo Žadeikio ir laikinojo reikalų pati-
kėtinio Washingtone (1957–1976 m.) Juozo Kajecko,
kapus.

– 3 psl.

RASA SĖJONAITĖ

Pro šalį plaukia dvidešimt mano gyve-

nimo metų. Ir aš juos vadinu naujais var-

dais. Ar jie nebuvo vien sūpuojamas lopšys,

vien švelnūs vystyklai, vien nesibaigianti

gla monė? Į kokį uostą jie būtų mane nupluk -

dę – nieko nepraradusią, tačiau ir nieko ne-

laimėjusią? 
(„Aštuoni lapai”, Birutė Pūkelevičiūtė)

Atrodo, ką dar naujo galima papasakoti
apie rašytoją, aktorę, režisierę Birutę
Pūkelevičiūtę. Bet gal ir nereikia tų nau-

jovių ieškoti, gal pakanka pasklaidyti se-
nuosius jos gyvenimo biografijos puslapius
ir tiesiog prisiminti šia įvairiapusę, be galo
patrauklią asmenybę, kurios gyvenimas,
kaip ir daugelio egzilio kūrėjų, buvo pa-
ženklintas nostalgija  ir nuolat juntamu, kaip
Birutės krikštasūnis Vilniaus arkivyskupas
Gintaras Grušas sako,  tėvynės alkiu. Tas al-
kis alino visus tarpukario Lietuvos meni-
ninkus, alino tas jautrias sielas, kurios taip
iki gyvenimo pabaigos ir nesusitaikė su sa-
vomis atskirtimis nuo gimtosios žemės, nuo
to lietuviško oro, kurį uodė sapnuose, jo il-
gėjosi kiekviena savo kūno ląstele. Kalbėti

apie Birutę Pūkelevičiūtę  yra proga. ,,Draugas” mini 110 metų, Bi-
rutės 100 metų gimimo jubiliejų minėsime po ketverių metų. Sa-
kote, per anksti kalbėti? Nemanau, jubiliejai tik nedidelė proga pri-
siminti mūsų kūrėjus, o „Draugas” puiki šiuo atveju tribūna, tiems
prisiminimams įgyvendinti. Juolab kad mūsų laikraštis buvo vie-
nas pirmųjų, kuris savalaikiai  įvertino Birutės Pūkelevičiūtės kū-
rybos talentą, skirdamas jai kūrybinę premiją.                – 10 psl.

Visų Šventųjų dieną buvo pagerbti amžinojo poilsio išėję žymūs JAV lietuviai. Kapus lanko LR ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas (nuotr. kairėje) ir LR gen. konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (nuotr. dešinėje) su konsulato darbuotoja Ieva Dilyte.

LR ambasados JAV  ir generalinio konsulato Čikagoje nuotr. 

Tėvynės alkį malšino kūryba

Birutė Pūkelevičiūtė.  „Draugo” archyvo nuotr.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Lk 19, 1–10:  
1  Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per

miestą. 2 Ten buvo žmogus, vardu Za-
chiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis.
3 Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs,
bet negalėjo per minią, nes pats buvo
žemo ūgio. 4 Zachiejus užbėgo priekin ir
įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes
jis turėjo tenai praeiti. 5 Atėjęs į tą vietą ir
pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau,
greit lipk žemyn! Man reikia šiandien ap-
silankyti tavo namuose”. 6 Šis skubiai nu-
lipo ir su džiaugsmu priėmė jį. 7 Tai maty-
dami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo
į svečius!” 8 O Zachiejus atsistojęs prabi-
lo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo tur-
to atiduodu vargšams ir, jei ką nors nu-
skriaudžiau, grąžinsiu keturgubai”. 9 Jėzus
tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išga-
nymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis.
10 Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbė-
ti, kas buvo pražuvę”.

Tik prieš porą dienų šventėme Visų
Šventųjų dieną, kai prisimename
visus Dievo šventuosius. Šiandien

nesileisiu į diskusijas apie tai, kas
yra šventasis. Liuteroniškasis „šven-
tumo” supratimas kiek skiriasi nuo ka-
talikiškojo. Paminėsiu tik tiek, ką ir
mūsų tikėjimo tradicija pripažįsta,
kad yra šventieji, tik  mes nedrįstame
juos įvardinti, nes tik vienas Dievas
juos tikrai žino… O mes juk ne dievai…

Kad ir kaip ten būtų, jei kartais no-
rėtumėte apie tai padiskutuoti, galime
susitikti diskusijoms. Ar parašykite.

Mūsų tradicija per Visų Šventųjų
dieną skaityti evangelijos pagal Matą
penkto skyriaus pirmąsias dvylika ei-
lučių. Tai Jėzaus „Kalno pamokslo”
pati pradžia, kur jis išsako palaimini-
mus. Esu rašęs apie juos anksčiau.
Jie keistai skamba šių dienų konteks-
te. Esu įsitikinęs, kad tie palaiminimai
neįprastai skambėjo ir Jėzaus laikais.
Būkime atviri, pasaulis nei tada pri-
pažino, nei dabar pripažįsta, kad Jė-
zaus paskelbti palaiminimai yra žmo-
gaus gyvenimo vertybė: mes neverti-
name „dvasios ubagų”, nei romiųjų,
nei alkstančių teisybės, nei gailestin-
gųjų, nei tyraširdžių… o tuo labiau tų,
kurie persekiojami ar keikiami ir nie-
kinami… fui… ko čia dar prisigalvo-
sim?... Mes tokius žmones niekiname.
Gal žodis „nie kinti” ir per stiprus. Jie
– anie – niekina, o aš tik nevertinu…
Pripažinkime, dažnas iš mūsų nori
būti pirmaujančiųjų gretose. O jei su-
prantame, kad negalime pirmauti, tai
norime nors neišsiskirti iš minios.
Kaip tas juokas sako: kiekvienas iš
mūsų nori būti eilės priešakyje, dėme-

Noriu būti Zachiejumi
sio centre ir… bažnyčios gale…

Grįžkime vis tik prie pasakojimo
apie Zachiejų… jis irgi nori dalyvauti
vyksme. Juk jų mieste apsilankė gar-
senybė – mokytojas Jėzus. Zachiejus
yra smalsus žmogus. Jis yra girdėjęs
apie Jėzų. Žmonės apie jį kalba, kad jis
ne tik moko, bet ir gydo žmones. Išgy-
do nuo įvairiausių nepagydomų ligų.
Net pamaitino minias žmonių, turė-
damas vos kelis kepaliukus duonos ir
porą žuvelių. Būdamas toks garsenybė,
jis nevengia bendrauti net su atstum-
taisiais, su nusidėjėliais. Kiekvienas
gali prie jo prieiti. Ar tik jis nebus tas,
apie kurį kalba Išminties knygoje
(11,23-24)?: „23 Bet tu esi gailestingas vi-
siems, nes tu visa gali; tu nepaisai
žmonių nuodėmių, kad jie galėtų at-
gailauti. 24 Juk tu myli visa, kas yra,
ir nesišlykšti niekuo, ką esi padaręs,
nes nebūtumei padaręs, jeigu būtum
nekentęs.” Nors girdėti, kad kai kurie
žydų bendruomenės ir religiniai va-
dovai nėra patenkinti tokiu jo elgesiu.
Nepaisant to, kad ir kur jis nueitų, Jėzų
sekioja minios žmonių. 

Būdamas žemo ūgio, Zachiejus ne-
gali prasibrauti pro minią. O kai esi to-
kio ūgio, tai žmonės nesiskaito su ta-
vimi. Tuo labiau, Zachiejus, kaip mo-
kesčių surinkėjas, nebuvo mėgiamas.
(Juk ir šiais laikais ar yra daug žmo-
nių, mėgstančių mokesčių inspekciją?)
Bet jis išradingas – jis įsilipo į medį. Da-

bar jis viską galės pamatyti savo aki-
mis. Nebereikės klausinėti kitų, kaip
tas garsenybė Jėzus atrodė, kaip jis
bendravo su minioje esančiais, jo lau-
kiančiais Jericho miesto gyventojais ir
svečiais. Galės įsitikinti, koks jis iš tik-
rųjų yra, kaip žmogus.

Manau, kad Zachiejus turėjo tvir-
tai laikytis įsitvėręs į tą medį, kad ne-
iškristų, kai Jėzus jį pastebėjo. Ir ne tik
pastebėjo, bet ir save pasikvietė į sve-
čius: „Zachiejau, greit lipk žemyn!
Man reikia šiandien apsilankyti tavo
namuose”. Ir vėl tie murmantys tei-
suoliai turėjo progos pasireikšti... „pas
nusidėjėlį nuėjo”... Mat tuo metu mui-
tininkai ne tik buvo nemėgstami už jų
darbą, bet ir laikomi tautos išdavi-
kais. Paaiškinsiu: muitininkas rink-
davo mokesčius valstybei ir jo atlygi-
nimas buvo ta dalis, kurią jis sugebė-
davo surinkti virš pinigų sumos, kurios
reikalavo valstybė. – Kaip tokį galima
mėgti? Tuo metu žydai, nors ir turėjo
dalinę autonomiją, buvo okupuoti ro-
mėnų, taigi muitininkai rinko mokes-
čius okupantams, Romos imperijai.
Todėl jie buvo laikomi išdavikais ir ko-
laborantais – nusidėjėliais. 

Keisti dalykai įvyko Zachiejaus
namuose. Pirmiausia jis kreipiasi į
keliaujantį garsenybę Jėzų, pavadin-
damas jį Viešpačiu! Paskui jis, pasiro-
do, savo pusę turto atiduoda vargšams;
berinkdamas mokesčius, nuskriaus-

tiesiems pažada atsilyginti keturgu-
bai! Ir Jėzus paskelbia, kad Zachiejus
yra tikras Abraomo palikuonis į kurio
namus atėjo išganymas! Jo namuose iš-
sipildė Abraomui Dievo duotas pažadas
atvesti jį ir jo palikuonis į mitinį pra-
rastąjį rojų! Palaimintas Zachiejus ir jo
namai, nes ten apsilankė Žmogaus Sū-
nus, kuris „atėjo ieškoti ir gelbėti, kas
buvo pražuvę”! 

Vienas iš palaiminimų išsa-
kytų Kalno pamoksle skelbia: „Palai-
minti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą”.
Pasirodo, tas niekam tikęs muitininkų
viršininkas Zachiejus – išdavikas, nu-
sidėjėlis, nieko vertas žmogus – yra pa-
laimintasis, kurio namuose apsilanko
pats Dievas!

Kuris iš mūsų norėtų būti Za-
chiejaus vietoje?

Atkelta iš 1 psl.

Povilas Žadeikis yra ilgiausiai dirbęs (1935–1957 m.) Lietuvos atstovas
JAV, šias pareigas ėjęs iki mirties. Dirbdamas ypač sudėtingu laikotarpiu,
jis nuolat kėlė nepriklausomos Lietuvos bylos klausimą bei padėjo iš-
laikyti JAV nepripažinimo politiką okupuotos Lietuvos atžvilgiu.

Po P. Žadeikio Lietuvos laikinuoju reikalų patikėtiniu tapęs Juozas
Kajeckas šias pareigas ėjo beveik du dešimtmečius ir yra antras ilgiausiai
dirbęs Lietuvos atstovas JAV.

Visų Šventųjų dieną paminėjo ir Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Čikagoje darbuotojai. Gen. konsulas Mantvydas Bekešius kar-
tu su kitais konsulato darbuotojais aplankė Lietuvos visuomenės ir po-
litikos veikėjų kapus Čikagoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvaku-
tes. 

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip
Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas
Plechavičius, diplomatas Mikas Bagdonas, buvę LR generaliniai kon-
sulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės ge-
neralinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti. 

Lietuvių tautinėse kapinėse pagerbtas Lietuvos politinis veikėjas
Seimo narys Kazys Bobelis, Nepriklausomos Lietuvos prezidentas
Kazys Grinius ir kiti nusipelnę Lietuvos veikėjai.

LR ambasados Washingtone ir 
Generalinio konsulato Čikagoje

informacija

Aplankyti Lietuvai nusipelniusių asmenų kapai

Prie paminklo Romui Kalantai atminti.
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Visada uoliai perskaitau Laimutės
Vasiliauskaitės-Rožukienės išvykų ap-
rašymus. „Po vidurio Lietuvos lygu-
mas” („Draugas”, 2019.09.14) pabudino
iš atminties daug beveik visai išblu-
kusių vaizdų, ypač dalis „Važiuojam
pro Ukmergę”. Nors gimiau Kaune, vai-
kystę praleidau Ukmergėje, kur tėvas,
1931–1944 m., buvo ugniagesių virši-
ninku, Siesikai, Taujėnai, Pabaiskas,
Vepriai buvo netoli, Šventoji tekėjo
beveik po kojom, o į savo Užugirio
(Užulėnio) dvarą prezidentas Antanas
Smetona, su savo svita, vasaroti kasmet
važiuodavo per Ukmergę. Kęstučio
aikštėje jį pasitikdavo išsirikiavę ka-
riai, moksleiviai su gėlėmis, pasitem-
pę ugniagesiai su mano tėvu priešaky
ir smalsūs miestiečiai. Vaitkuskio dva-
ras buvo netoli Pašilės, ant kalvos, ap-
suptas parko. 

Prie Pašilės teko praleisti keletą sa-
vaičių vasarvietėje miesto vaikams.
Esant geram orui, po pusryčių, jaunos
vadovės mus vesdavo į mišką žaisti,
kur priešpiečiams mums atnešdavo
didelį katilą kartais apgižusio pieno ir
baltos duonos. Išalkusiems tai buvo
skanumynas. Bežaidžiant pamiškėje,
kartais pasirodydavo dailiai apsirė-
dęs dvaro ponaitis, kuris brisdamas per
bulvienojus, mėtydavo šokolado ply-
teles, norėdamas atkreipti dailių va-
dovių dėmesį. Deja, veltui. Kartą jos nu-

vedė mus ir į patį dvarą ir, nors į vidų
neleido, pasistiebę spoksojome pro lan-
gus į salę kur buvo suneštos parko sta-
tulos. 

Į Ukmergės piliakalnį, tada tirštai
apaugusį medžiais ir krūmais, teko
kopti daug kartų. Jo įdubusioje viršū-
nėje buvo kuriami Joninių laužai, ku-
rie vėliau, ugniagesių priežiūroje jie
buvo perkelti prie Šventosios. Siauru-
tis Šventosios intakas, į kurį prie jo gy-
venantieji ištuštindavo atmatų kibirus
ir naktipuodžius, tada buvo vadinamas
Ukmergėle, ne Vilkmergele. Kadangi
ugniagesių viršininko kuklus butas
buvo gaisrinės pastato dalis, gaisrinę
ir jos aplinką pažinojau kaip savo del-
ną. „150 metų senumo” gaisrininkų
bokštą su vingiuojančiais mediniais
laiptais lankydavo moksleivių eks-
kursijos. Tėvas juos mielai priimdavo,
viską pats aprodydavo. To bokšto vir-
šuje, medinėje būdelėje, pamainomis,
visą parą budėdavo ugniagesiai. Žiemą
jie vilkėdavo ilgais iki žemės kaili-
niais. Tėvas, žiemą, kartais grįždavo iš
gaisro į ledą sustingusiais drabužiais.
Neperšlampamų apsiaustų ir apavo
ugniagesiai tada neturėjo. Į permir-
kusius aulinius batus, kad nesusi-
trauktų bedžiūdami, prikimšdavo avi-
žų, kurios brinkdamos, ištempdavo
batų odą ir jie nesusitraukdavo. Man
uždraustoje gaisrinės palėpėje, po ku-

ALT’as kviečia į Baltijos šalių konferenciją Washingtone
Atvyksta Estijos ministras pirmininkas

Bus pagerbtas JAV Kongreso narys John Shimkus

ALT’as ir Jungtinis Baltijos-Amerikos nacionalinis komitetas
(JBANC) kviečia dalyvauti  

2019 m. konferencijoje ir apdovanojimų šventėje
lapkričio 8 ir 9 dienomis JAV sostinėje Washingtone. 

Programa susideda iš trijų dalių.
Penktadienį, lapkričio 8 d., vyks
susitikimai su Kongreso ir Sena-

to atstovais bei jų štabo nariais. Kitą die-
ną, šeštadienį, lapkričio 9 d., dienos me -
tu vyks simpoziumai bei pranešimai –
ateities veiklos nustatymas. Programa
įvardinta „The Baltics @ 101 – žvilgsnis
į praeitį ir ateities veiklą”. Vakare – tre-
čioji programos dalis – iškilminga va-
karienė ir apdovanojimų įteikimas. Šeš-
tadienio programa vyks elegantiškame
„Marriott Wardman Park” viešbutyje.

Tai jau 13-oji tokio pobūdžio
JBANC Baltijos šalių konferencija,
su rengta JAV sostinėje.  Ankstesnė-
se konferencijose dalyvavo Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubi-
lius bei Lietuvos Prezidentas Valdas Adam kus. Šiais metais dalyvaus da-
bartinis Estijos ministras pirmininkas Juri Ratas, kuris ir atidarys konferenciją. 

Šių metų iškilmingos vakarienės metu tarp kitų bus pagerbti ilgametis
JAV Kongreso narys, atstovas John M. Shimkus ir Baltijos šalių ypatinga-
sis rėmėjas ir draugas Paul A. Goble. Vakarienę rengia Amerikos estų ta-
ryba.

Visų trijų Baltijos kraštų ambasados bendrauja ir remia JBANC veiklą.
JBANC tarpininkauja ruošiant pasitarimus, kurie vyksta kartu su ambasa-
dų atstovais. JBANC informacinę veiklą įgalina New Yorke veikiantis Tau-
tos Fondas, kuris dosniai remia šią veiklą.

Penktadienio programa nemokama, tačiau išankstinė registracija pa-
tartina. Dėl dalyvavimo ir registracijos kituose renginiuose papildomos in-
formacijos galima rasti JBANC tinklalapyje www.JBANC.org.

JBANC buvo įkurta ir atstovauja trims Baltijos organizacijoms: ALT’ui,
Amerikos latvių bendrijai ir Amerikos estų tarybai. Steigiamąjį dokumentą
pasirašė tuometinis ALT valdybos pirmininkas Leonardas Šimutis ir sekretorius
Pijus Grigaitis. JBANC valdyba keičiasi rotaciniu principu. Šiais metais va-
dovauja ALT’as – JBANC tarybos pirmininkas Henry Gaidis, valdybos pir-
mininkas Saulius Kuprys ir direktorius Tomas Sadauskas. Malonu paste-
bėti, kad JBANC veiklą remia ir į ją įsijungia jaunieji profesionalai Vytas Aukš-
tuolis ir teisininkas Jonas Howes. V. Aukštuolis yra sukūręs visuomeninės
veiklos tinklalapį baltivist.com. Jono Howes senelis Juozas Laučka buvo
artimas Leonardo Šimučio draugas ir talkininkas, aktyvus ALT’o veikloje,
dalyvavęs istoriniame susitikime su JAV Prezidentu Franklin D. Roosevelt
1940 metais. Reikia tik džiaugtis, kad ateina naujos pajėgos.

ALT’o informacija

Mano vaikystės Ukmergė

Dar kartą apie Lietuvių chartą

Gerb. Redakcija!

Ačiū už dėmesį mano mintims
apie Lietuvių chartą. Ačiū ir p. Jonui
Daugirdui už tai, kad suteikė svarių pa-
pildomų duomenų, kuriais noriu da-
lintis su skaitytojais. 

Manau, kad negalime dabartinės
Lietuvos chartos priimti kaip originalą,
nors ji, kaip tokia, visur skelbiama. 

Žinome, jog VLIK‘as Lietuvių char-
tą patvirtino parašais ir paskelbė 1949
m. birželio 14 d. VLIK‘as atstovavo
Lietuvai, palaikydamas ryšius su Lie-
tuvos diplomatinėmis tarnybomis ir su
draugiškų šalių vyriausybėmis.

Yra Lietuvių chartos projektas,
jame yra 16 straipsnių, iš kurių išsi-
vystė tiktai 13 ir jie buvo VLIK‘o pri-
imti ir paskelbti kaip Lietuvių charta,
kuri vėliau buvo kažkieno pakeista ir
skelbiama iki šios dienos, lyg tai būtų
VLIK‘o originalas. 

1949 m. liepos 2 d. Augsburge sa-
vaitraštyje „Žiburiai“ paskelbtoje neva
„tikroje“ chartoje 9-tas straipsnis ne-
turi sakinio: „Lietuvis organizuoja ir
remia spausdintą lietuvišką žodį“,
nors chartos projekte jis minimas. Ne-
aišku, kodėl užtruko net 18 dienų nuo
to, kaip buvo paskelbta Lietuvių Char-
ta iki jos publikavimo savaitiniame šeš-
tadieniniame laikraštyje „Žiburiai“.
Juk buvo birželio 18 ir birž. 25 buvo šeš-
tadieniai, kuriais buvo galima pasi-
naudoti tokiam istorinės vertės doku-
mentui spausdinti. 

Cleveland’o „Dirva“, nepasiduo-
dama Augsburgo „Žiburiams“, 1949

m. rugpjūčio 19 d., praėjus 58-oms die-
noms nuo chartos paskelbimo, ją, „tik-
resnę“, išspausdino jau su pridėtu
aukščiau minėtu, sakiniu 9-me straips-
nyje. Ar VLIK‘as sutiko su šiuo papil-
dymu? Čia kažkas ne taip? Juk mes lie-
tuviai. Perskaičius minimo laikraš-
čio 3-čią puslapį, pastebima nesutari-
mų pradžia tarp VLIK‘o ir bendruo-
menininkų. Tai kuris dokumentas yra
„tikras“, arba kuris „tikresnis“? Mano
nuomone, abu šie dokumentai yra
klastotės. Norėtųsi matyti „tikriau-
sią“ originalo tekstą su parašais, tuo-
met būtų galima dėti tašką. Juk ne vi-
suomet reikia tikėti tuo, kas spausdi-
nama. Dabar mes klaidžiojame kaip
akli kačiukai apvalioje dėžėje ieško-
dami kampo.

„Drauge“, 2019-8-31 d. 3 psl. iš-
spausdintas „Draugo“ bendradarbio
gerb. Romualdo Kriaučiūno straips-
nis, kuriame jis pasisako net dirbęs su
originalo kopijomis būnant DP sto-
vykloje, ir turintis Lietuvių chartos ori-
ginalo kopiją su (skelbėjų?) parašais.
Tai džiugi žinia, ir norisi, kad jis tą do-
kumentą surastų ir paskelbtų.

Nedaug yra likusių, kurie šią is-
toriją žino. Bet yra palikuonių kurie iš-
keliavusiųjų archyvuose tikriausiai
gali rasti daug vertingų duomenų, kol
jie dar neišmesti į šiukšlyną. Jeigu kas
turi  ieškomų duomenų, atsiliepkite al-
binhoffman@gmail.com, arba praneš-
kite „Draugo“ redakcijai. Išsaugokime
istoriją. Nesuteptą istoriją.

A. Hoffman
Chicago, IL

Šių metų rugpjūčio 31 dieną spausdinome mūsų skaitytojo Albin Hoffman
pamąstymus apie tai, ar šiuo metu visur spausdinama Lietuvių charta (char-
tija) tikrai yra originalaus dokumento kopija, ar klastotė. Šia tema gavo-
me ir antrąjį p. A. Hoffman laišką. 

rią aš slapta landžiodavau, buvo daug
sendaikčių: Pirmojo pasaulinio karo
liekanų, vokiškų šalmų su prisuka-
mais smaigaliais ir kitokių keistų įdo-
mybių. 

Prie gaisrinės (Pilies gatvė Nr. 12),
buvo turgavietė, kurioje apsistodavo į
miestą atvykstantys cirkai, cemento
dirbtuvė, kurioje viena šeima (ir vai-
kai) gamino kanalizacijos vamzdžius,
o šalia ir antkapių gamykla. Vėliau ši
turgavietė buvo paversta parku su gė-
lynais, apsodinta nematytais keistais
medžiais bei krūmais. Pėdos aukštumo
žolę darbininkai bandydavo pjauti nau-
jai įsigyta, rankine žoliapjove (ban-
džiau ir aš), kuri tuoj pat apsiveldavo,
būdavo neįmanoma ją pastumti ir žolę
reikėjo pjauti senoviškai – dalgiu. 

Senasis miesto sodas buvo prieš sa-
vivaldybę, karininkų ramovę ir teismo
rūmus, per kurių galinį langą, kartu su
savo drauge, teismo sargo sūnumi, so-
vietams okupavus Lietuvą, tekdavo
žiūrėti ant parko laiptų  ištemptam ek-
rane, rodomus propagandinius filmus

apie gyvenimą jų „rojuje”. Vakarais,
aukštų sodo medžių viršūnėse nak-
čiai susiburdavo visos miesto varnos ir,
prieš užmigdamos, krankdavo iki tam-
sumos. Sodo viduryje stovėjo Laisvės
paminklas. Šalia jo augo du dideli kaš-
tonai, kurie pavasarį pasipuošdavo
žiedų „žvakėmis”. Prieš paminklą buvo
apskritas fontanas su viena centrine,
akmenimis apdėta čiurkšle. Vasarą
jame plūduriuodavo vandens lelijos,
stiebėsi ajerai, ropojo vėžiai ir nardė
auksinės žuvelės. Rudenį iš fontano
vandenį išleisdavo ir supildavo miesto
sodo lapus. Išsaugoti per žiemą  auk-
sines žuveles buvo miesto ugniagesių
atsakomybė. Jas perkeldavo į didelį ak-
variumą, kurį pastatydavo ugniage-
sių bendrabutyje. Per žiemą jas mai-
tindavo (ta pareiga tekdavo ir man)
manų kruopomis. Deja, ne visos varg-
šelės ištverdavo iki kito pavasario.

Nuoširdžiai,

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

JAV Kongreso narys
John Shimkus



TELKINIAI

VIKTORAS STANKUS

Tokiais žodžiais savo atspausdintame lankstinuke
Andris Dunduras, Clevelando lietuvių kultūros do-
kumentavimo centro ir archyvų direktorius-archy-
varas, kvietė į jo surengtą vakaronę Clevelando lie-
tuvių namų/klubo patalpose pasiklausyti lietuviško
paveldo pasaulyje ieškotojų, keliautojų bei tyrinėtojų
Augustino ir Aistės Žemaičių pasakojimo. 

Susitikimo svečiai susirinkusiems  rodė skaid-
res su vaizdais iš lankytų vietovių JAV, Kana-
doje, Australijoje, Pietų Amerikoje. Jie pasakojo

apie šiose šalyse įvairiose vietovėse esančias lietuvių
bendruomenes: ką jų žmonės yra sukūrę lietuvybės
labui ir kaip tos bendruomenės gyvena dabar. A. Ir
A. Žemaičių projekte ,,Gabalėliai Lietuvos” fiksuojami
ir dokumentuojami pastatai, paminklai, kapai, visos
vietos, kurios yra bent kiek susijusios su lietuvybe.
Šie duomenys pažymėti virtualiame žemėlapyje sve-
tainėje: http://map.truelithuania.com  taip pat lan-
kytų vietovių lietuviško paveldo enciklopedijoje:
http://global.truelithuania.com; lietuvių kalba galima
rasti  http://www.gabaleliailietuvos.lt.

Šis projektas – tai milžiniškas trejų metų darbas.
Augustinas ir Aistė aiškino susirinkusiems, kad že-
mėlapyje per GPS pateikiamos ir aplankytų vietovių
koordinatės ir kad iš jų keliaujant padarytų 30 nuo-
traukų tik 10 proc. buvo atrinkta internetui. 

Keliautojai paminėjo įdomiausias aplankytas ir
įamžintas vietoves Amerikoje, pavyzdžiui, Preziden-
to Antano Smetonos laidojimo vietą, Andriulis
Cheese Factory, Čikagos skerdyklas, kuriose buvo bai-
sios darbo sąlygos ir ten dirbančių lietuvių imigrantų
išnaudojimą aprašė rašytojas Upton Sinclair jį iš-
garsinusioje knygoje ,,The Jungle”. Pasakojo ir apie
apsilankymą Lithuanian Park and Club Rockford, IL,
kur iš 300 narių tiktai vienas tebėra lietuvis, bet lie-
tuviškos tradicijos išlaikomos iki šiol, apie  garsią Tel-
she Yeshiva – iš Telšių į Clevelandą atkeltą žydų or-
ganizaciją, kai 1940 m. Lietuvą okupavę sovietai ją
uždarė, apie Jogailos paminklą Central Park, NY, T.
Kosciuškos paminklus įvairiose vietovėse ir kt.

Įdomu, kad Rusijoje dirbusio gydytojo Vinco Pie-
tario patriotinis istorinis romanas ,,Algimantas”
buvo išleistas lietuvių apgyventame Shenandoah
mieste, Pennsylvanijoje, JAV, 1904 m. 

Šį kartą Aistė ir Augustinas Žemaičiai, būdami
Clevelande, prašė dr. Stankaus aprodyti Rock & Roll
vietoves, turinčias ryšių su lietuviais. Aplankėme roko
istorijoje garsų Rock & Roll klubą ,,The Agora”, kur
pirmiausiai pasireiškė ar išgarsėjo daugelis roko mu-
zikos žvaigždžių. Ten daug metų valdybininku dirbo
a. a. „Lt news” redaktorius ir korespondentas Linas
Johansonas. Dr. Stankus perdavė tyrinėtojams savo
straipsnį apie Liną „Linas Rocks” ir parūpino sve-

Įteikta LF S. Kolupailos vardinė stipendija

Vilniaus universitete 2019 m. spalio 29 d. Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos stu-
dentei Kristinai Viršilaitei įteikta Lietuvių Fondo Stepono Kolupailos vardinė stipendija. Stipendiją
įteikė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas prof. Egidijus Rimkus.

LF informacija

čiams Rock & Roll Hall of  Fame and Museum „media”
pasus, kad eksponatus, susijusius su lietuviais, ke-
liautojai galėtų ne tik peržiūrėti, bet ir nufotografuoti.  

Tyrinėtojams iš Lietuvos Augustinui ir Aistei
buvo įdomu nufotografuoti radijo stotį, kuri trans-
liuoja per visą Ameriką (Rock Radio, Sirius-XM ra-
dio) ir kurioje Linas Johansonas kartais duodavo in-
terviu apie roko istoriją. Į šią stotį jis buvo pakvie-
tęs ir Lietuvos roko grupę ,,Poliarizuoti stiklai”. Roko
salės muzikiniuose archyvuose saugomi čia apsi-
lankusių Lietuvos muzikantų – grupės „Vairas”, Irū-
nos ir Mariaus dueto, ansamblio ,,Dagilėlis” – sėk-
mingai čia koncertavusių, įrašai. 

Po pasaulį ieškant lietuviško paveldo
Rock & Roll Hall of Fame and Museum nuo Erie ežero pusės: Aistė Žemaitienė, dr. Viktoras Stankus, Augustinas Že-
maitis.

Lietuvių kilmės roko žvaigždės Anthony Kiedis ir jo roko gru-
pės „Red Hot Chili Peppers” eksponatai.

Roko salės archyvuose yra Lino įrašytas pokal-
bis su Lietuvos muzikos žvaigžde Jurga Šeduikyte
(2017 m. spalio 14 d.), kurį jis perdavė Lietuvai per
„Lt news”. Įdomu buvo nufotografuoti lietuvių kil-
mės roko žvaigždės Anthony Kiedis, kuris įtrauktas
į Roko šlovės galeriją 2012 m., ir jo roko grupės ,,Red
Hot Chili Peppers” eksponatus. Augustinas ir Aistė
yra nufotografavę antkapius su įrašais Kiedis Grand
Rapids, Michigane, kur A. Kiedis gimė. Įdomu, kad
Kedžių pavardė užtinkama ir Clevelande.   

Žemaičiams buvo įdomu patirti, kad vienuolika
Lietuvos Vyties Kryžiaus kavalierių yra palaidoti Cle-
velando žemėje. Didesnė dalis jų palaidoti Calvary
Cemetery (Kalvarijos kapinėse) – Clevelando die-
cezijos didžiausiose kapinėse, įsteigtose 1893 m., kur
palaidota ir daugiau lietuvių. Prieš metus Vyties Kry-
žiaus kavalieriaus pulkininko Petro Jurgaičio duk-
ros iš Lietuvos ir Kanados čia aplankė tėvelio kapą.
Prieš porą metų čia palaidotas Jonas Gudėnas, Cle-
velando LB pirmininko Algio Gudėno tėvas, ir kiti
lietuviai. 

Aistė ir Augustinas džiaugėsi, kad Clevelando lie-
tuviai juos gražiai priėmė. Šiuos keliautojus bei ty-
rinėtojus įvertino ir Roko salės pareigūnai, prezi-
dentas ir CEO Greg Harris. Jis svečiams iš Lietuvos
leido pasiimti atminčiai Roko salės „media” pasus.
Prezidentas Harris susidomėjęs prašė, kad Augusti-
nas ir Aistė  atsiųstų  jam  nuotraukų iš savo kelio-
nių.   

Dr. Viktoras Stankus – Clevelando Lietuvių kul-
tūros dokumentavimo centro ir archyvų patikėtinis.  

Augustinas ir Aistė Žemaičiai apdovanoti Roko salės „Me-
dia” pasais.
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vaizdais už lango, smagiai besišnekučiuodami ir bežaisdami
visokius linksmus žaidimus, net patys nepastebėjome,
kaip greitai atvažiavome prie Nojaus arkos muziejaus. Tik-
rai nepameluosiu sakydama, kad pirmas įspūdis, pamačius
Nojaus laivą, mums visiems buvo kažkas tokio nerealaus!
Sunkiai sekėsi patikėti, kad šis nuostabus, didžiulis medinis
laivas yra atkurtas pagal biblinius matmenis. Kad būtų leng-
viau įsivaizduoti, pateikiu laivo dydį metrais: aukštis – 16,
plotis – 26, o ilgis – net 155 metrai. Pastatyti šį įspūdingą lai-
vą-muziejų kainavo 102 milijonai dolerių. 

Užėję į vidų patekome į gilios senovės laikus, kuomet
gyveno Nojus. Rankų darbo moliniai indai, audeklai, pin-
tinės, daug primityvių baldų bei buities įrankių iš medžio
ir geležies perteikė netur-
tingą, bet labai ramią, tvar-
kingą ir protingai išpla-
nuotą laivo atmosferą. Tūks-
tančiuose įvairaus dydžio
medinių, molinių, popieri-
nių ir kitokių narvų ir nar-
velių pamatėme pavaizduo-
tus Nojaus išgelbėtus gyvū-
nus, jų poras. Pradedant di-
nozaurais ir baigiant ma-
žiausiais vabaliukais. Be to,
dar muziejuje buvo rodomi
filmai apie Dievą, Jėzų ir
Nojų, be to, buvo apstu labai
įdomiai pavaizduotų scenų
iš Biblijos ir Senojo Rašto.
Todėl bent jau viską pereiti
ir pamatyti mums užtruko
net iki trijų su puse valan-
dų. Žinoma, buvo verta.

Tą vakarą, pavargę po kelionės, bet pilni gerų atsimi-
nimų iš muziejaus, nakvynei apsistojome netoliese, vienos
Kentucky krikščionių bažnyčios vasarnamyje. Bendro-
mis jėgomis pasigaminome sau labai skanią vakarienę, mal-
doje padėkojome Dievui už puikią dieną ir maistą, laužėme
duoną nuo vieno kepalėlio, visi valgėme ir dalijomės gra-
žiais įspūdžiais. 

Kitą rytą, saldžiai išsimiegoję savuosiuose miegmai-
šiuose ir pasiruošę pusryčius, susėdome visa grupė drau-
giškam, dvasiniam „susimąstymui”. Jo metu skaitėme
Se nąjį Raštą, kur buvo aprašyta, kaip Dievas sukūrė Visatą,

mūsų planetą, žmones, augalus ir gyvūnus bei viską, ką
šiandien matome ir turime, per šešias dienas.

Tai buvo trumpa, bet labai gera įžanga dienai, nes pa-
keliui namo dar turėjome planą užsukti į Pradžios/Gimi-
mo muziejų čia pat Kentucky (Creation Museum, KY). 

Po poros valandų buvome vietoje. Pradžios muziejus,
kaip ir Nojaus arkos muziejus, buvo religinės tematikos ir
nė kiek ne prastesnis. Labai didelis, su daugeliu įdomių eks-
pozicijų, didžiuliu 4D kino teatru ir nuostabiai žydinčiu
sodu, kuriame dar visi pasidžiaugėme vasara. Šis muzie-
jus man pasirodė labai įdomus, nes jo ekspozicijose buvo
pavaizduotos scenos su nesibaigiančia Dievo meile žmo-
nėms, netgi tiems, kurie Juo netiki, vengia, specialiai gy-

vena prieš Dievo valią, būna blogi sau ir kitiems, bet vis tiek
anksčiau ar vėliau sugrįžta prie Jo, nes tik Dievas nura-
mina, suteikia laimės, meilės ir dvasinės ramybės.

Labai pavargę, bet laimingi ir pilni šviesių savaitgalio
įspūdžių važiavome namo. Atmintyje išliko šiltas, rudeni-
nis Kentucky peizažas, milžininška Nojaus arka ir po ją laks-
tantys mūsų grupės vaikai... tokie laimingi ir be rūpesčių.
Koks nuostabus savaitgalis! 

Ačiū, ačiū, ačiū Tau, Gerasis mūsų Dieve!

Dženeta Kančauskaitė – vyr. skaučių kandidatė.
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SKAUT YBĖS KELIAS

DŽENETA KANČAUSKAITĖ

Seniai buvau girdėjusi apie Nojaus ar-
kos muziejų Kentucky (Noah’s En-
counter, KY), kur kasmet plūsta tūks-
tančiai krikščionių iš viso pasaulio, kad
savo akimis galėtų pamatyti laivo gro-
žį, jo dydį ir pajausti visagalio Dievo ga-
lybę bei dosnumą.

Anot Senojo rašto, Nojaus arką
pastatė ištikimas Dievo tarnas
Nojus, paklausęs Dievo žodžio

ir į jį įtikėjęs. Dievas jam pranešė
apie artėjantį viską naikinantį pa-
saulinį potvynį. Todėl Nojus nedels-
damas pradėjo statyti laivą. Nors lai-
vas ir buvo labai didelis, Nojui nepa-
vyko išgelbėti visų žmonių ir gyvūnų.
Išsigelbėjo tik jo paties šeima ir po vie-
ną porą visokiausių gyvūnų rūšių. 

Taigi, kai Aušros vartų skautų
vadovė sesė Gilė pasidalino gera nau-
jiena, jog bus organizuojama kelionė
į šį nuostabų muziejų, aš jau žinojau,
kad mano šeima bei dar keletas artimų
draugų nepraleisime šitos puikios
progos ir būtinai ten apsilankysime.

Vieno savaitgalio išvyka prasidė-
jo ankstyvą spalio 19-osios rytą. Sep-
tyniolikos žmonių grupė, suaugusių ir
vaikų, skautų bei jų draugų, uoliai dė-
jome savo kuprines ir miegmaišius į
dviejų autobusiukų bagažines Tėviš-
kės parapijos bažnyčios kiemelyje.
Negaišome laiko, nes kelionė nusi-
matė ilga, net iki šešių valandų į vie-
ną pusę. Todėl viską greitai supakavę
dar draugiškai užsukome į bažnyčią,
kur visi susikabinę už rankų padėko-
jome visagaliui Dievui už galimybę ke-
liauti ir paprašėme palaiminimo, kad
kelionė būtų smagi, saugi ir turininga. 

Besigrožėdami auksinio rudens

Savaitgalis ...Nojaus arkoje

REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Neįtikėtina, kad Nojaus arka šiais laikais buvo atkurta pagal Biblijoje išskaitytus matmenis.

Apsilankymas Nojaus Arkoje – milžiniškame laive – buvo nepamirštamas. Straipsnio autorės nuotraukos
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Paskutinę pirmininkavimo vasarą Jums buvo

progos dalyvauti Rytų pakraščio Ateitininkų send-

raugių studijų ir poilsio savaitėje Kennebunkport,

Maine, kur buvo net trys įžodininkės. Viena jų – Jūsų

žmona Rima. Kaip išėjo, kad atsirado net trys no-

rinčios duoti įžodį? Kokie bendri įspūdžiai iš šių

metų savaitės?

Iš tikrųjų Rytų pakraščio Ateitininkų sendrau-
gių studijų ir poilsio savaitėje Kennebunkport bent
trumpam dalyvaudavau kiekvienais pirmininkavi-
mo metais, bet tiktai šiemet pasisekė dalyvauti vi-
saverčiai – nuo/iki – beveik kiekviename programos
punkte. Kadangi kitais metais dalyvaudavau tiktai
porą parų, o šiais metais beveik ištisą savaitę, gal ne-
labai tikslu man lyginti šiuos metus su kitais. Vis dėl-
to susidarė įspūdis, kad kitais metais į pranešimus
vaikščiodavo tarp dvidešimt ir trisdešimt klausytojų,
o šiemet – daugiau negu penkiasdešimt (kalbu čia
apie paskaitas, o ne apie tris koncertus ar muzikinius
spektaklius. Į tokius atvyksta nemažai vietinių gy-
ventojų ir susirinkdavo tarp šimto ir dviejų šimtų
žiūrovų). 

Jau daug metų programą koordinuoja Eligijus
Sužiedėlis ir Monika Vygantaitė-Sabalienė bei Pau-
lius Sabalius, o pagrindinis resursas, sprendžiant vie-
toje kilusius nesklandumus, yra Eligijaus sūnus Vy-
tautas. (Beje, Eligijus ir Vytautas yra naujai iš-
rinktos ŠAAT nariai.) Šių metų sunkinanti aplinkybė
buvo ta, kad dėl pablogėjusios Monikos mamytės
sveikatos Monika su Pauliumi negalėjo tiek pat daug
laiko skirti programos ruošai, kaip galėdavo kitais
metais, ir pagrindinis tų darbų krūvis teko Eligijui.
Pagarba jam.

Jūs klausėte ir apie tris moteris, davusias atei-
tininko įžodį. Tai dr. Aldona Lingertaitienė, Dana
Vainauskienė ir Rima Girniuvienė. Jas sieja dau-
giametė patirtis ugdant krikščionišką ir lietuvišką
jaunimą Nekaltojo Prasidėjimo vienuolių Neringos
stovyklavietėje Vermont valstijoje. Nors formaliai tai
nėra ateitininkų stovykla, galima sakyti, kad tik for-
malumais ta stovykla skiriasi nuo ateitininkų, o jos
dvasia – tikrai ateitininkiška. 

Nežinau, kiek tai tiesa, bet nesikuklinsiu saky-
damas, kad Rimą prie ateitininkų traukė geras
vyro pavyzdys. Aldonai aš jau daug metų kartas nuo
karto apie ateitininkus užsimindavau. (Aldona daug
metų koordinuoja Bostono Šv. Petro parapijos pir-
mosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pa-
mokas. Be to, ji eina dekano pareigas Bostono Šv.
Jono seminarijos pasauliečiams skirtos sielovados
magistrantūros programoje. Nors laipsnio nesiekiau,
Aldonos kviečiamas lankiau kaip laisvas klausyto-
jas keturis ar penkis iš tų kursų, tai tam tikra pras-
me ji prisidėjo ir prie mano dvasinio auklėjimo.) Da-
nos tapti ateitininke tiesiogiai neraginau. Ji susi-
domėjo per bendrystę su Rima ir Aldona. O visos
trys, prieš duodamos įžodį, susipažino ne tiktai su
dr. Petro V. Kisieliaus paruošta Šiaurės Amerikos at-
eitininkų sendraugių sąjungos įžodžiui pasiruošti
medžiaga, bet dar papildomai su Korporacijos Gied-
ra programa. (Giedrininkės jos dar nėra, bet girdė-
jau užuominų, kad gal norėtų įsteigti Rytų pakraš-
čio Giedra kuopą.)

Kad trys jau suaugusių vaikų motinos tapo at-
eitininkėmis, gal kitiems per daug neimponuoja. Tai,
pvz., ne trisdešimt naujų moksleivių. Bet Viešpats

veikia nebūtinai mums
suprantamais būdais.
Nesakau, kad taip bus,
bet tikrai nenustebčiau,
jeigu tos trys ir be di-
desnių pastangų pri-
trauktų ir sudomintų at-
eitininkais trisdešimt
savo buvusių ar esamų
Neringos stovyklos auk-
lėtinių. Nesakau ir ne-

žinau. Bet nors mums, lietuviams, yra užsilikęs pri-
gimtinis Perkūno garbinimas, ir vis laukiame, kada
bus sukrečiantis smūgis „bum!”, Viešpačiui dažnai
labiau patinka švelnus raibuliavimas.

Lankydamiesi Lietuvoje su žmona dalyvavote

Sendraugių stovykloje prie Trakų. Kokie įspū-

džiai?

Tiesą sakant, šiemet su Rima lankėmės send-
raugių stovykloje prie Trakų esančioje Jėzuitų
Guobstų stovyklavietėje tiktai pirmąją dieną. Su-
spėjome į arkivyskupo Gintaro Grušo atnašaujamas
Mišias. Kaip visados, buvo malonu bent trumpam pa-
sikalbėti su senu draugu. 

Bet mano pagrindinis tikslas stovykloje buvo su-
sipažinti su kun. Vitalijumi Kodžiu ir išklausyti jo
pranešimo. Jeigu kas nežinote, kun. Kodis yra Die-
vo tarno kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos
postulatorius – oficialiai Vatikano paskirtas ta byla
rūpintis. Jau prieš atvykdamas į Lietuvą (buvome
liepos mėnesio antrą ir trečią savaitę) baiginėjau
ruošti programą Šiaurės Amerikos ateitininkų Stu-
dijų savaitgalio, kuris vyko rugsėjo mėnesio pra-
džioje, ALRKF stovyklavietėje Dainavoje, Michi-
gan valstijoje. Ketinau kviesti kun. Kodį, bet kiti įti-
kinėjo, kad atskraidindamas dar vieną prelegentą iš
Lietuvos, peržengčiau biudžeto, į kurį ir taip vos til-
pome, ribas. Buvau nusprendęs atidėti kvietimą ki-
tam kartui, nors likau tokiu sprendimu nepaten-
kintas. Nutariau nuvažiuoti į Guobstus ir atidėti ga-
lutinį sprendimą, kol neišklausysiu kun. Vitalijaus
pristatymo. O jo pristatymas apie kun. Alfonsą Lip-
niūną mane tiesiog apstulbino. Pasijutau kaip tas
šimtininkas prie kryžiaus ir pagalvojau: „Tikrai tas
Lipniūnas buvo šventas”. 

Prieš suvedant šios istorijos galus, noriu pasi-
naudoti proga, kurią ji suteikia, pasidalinti tuo, kas
galbūt svarbiausia iš to, ką išmokau per savo pir-
mininkavimo metus. O ta pamoka yra ši: kai ban-
doma vadovauti reikliai, barant, ironizuojant ar prie-
varta – nieko gero nesigauna, galimos draugystės ne-
užsimezga, o esamos pažeidžiamos. Bet kai sten-
giamės vadovauti su meile ir nuolankiai, sulaukia-
me gerų rezultatų lyg ir be pastangų. Dar užsimez-
ga naujos draugystės, sustiprėja senos. Taip buvo ir
šiuo atveju. 

Išgirdęs kun. Kodžio pristatymą įsitikinau, kad
atsikviesti į Ameriką jį kaip nors reikia nelau-
kiant kitų metų. Parašiau elektroninio pašto žinu-
tę, kurią adresavau gana plačiam tinklui žmonių, ku-
rie, man atrodė, galėtų padėti. Tiesiog per kelias va-
landas (gal pagražinu – turbūt užtruko kelias paras)
susidėliojo taškai. Atsirado anoniminė mecenatė,
kuri nupirko kun. Kodžiui skrydžio bilietą iš Vil-
niaus į Bostoną; sesė Ignė garantavo jam savaitei nak-
vynę ir mitybą Putnam, Connecticut, kad jis galėtų
naršyti ALKoje esančius kun. Stasio Ylos (kuris kar-
tu su Lipniūnu buvo įkalintas nacistų Stutthofo la-
geryje) archyvus; mudu su Rima organizavome ke-
lionę kartu iš Boston į Dainavos stovyklavietę; ir dar
ateitininkai suorganizavo labai sėkmingą vajų rink-
ti lėšas kun. Kodžiui padėti padengti su beatifikacijos
byla susietas išlaidas. Kun. Kodis dirba su meile ir
nuolankiai; stengiausi ir aš tai daryti; lyg ir be pa-
stangų sulaukiau gerų rezultatų.

Studentų ateitininkų
savaitgalis Dainavoje,

lapkričio 15-17 d.

Visi studentai – ateitininkai ir ne
ateitininkai – laukiami. Savaitgalio
metu bus proga duoti studento
ateitininko įžodį. Daugiau žinių
galite sužinoti parašę el. paštu: 

Studentcv@gmail.com

Netrukus ,,Ateities” žurnale bus išspausdintas Ramunės Kubiliūtės pokal-
bis su dr. Tomu Girniumi, šią vasarą baigusiu dvi trejų metų Š. Amerikos
ateitininkų tarybos pirmininko kadencijas. Keli klausimai ir atsakymai ne-

pateko į suredaguotą pokalbį, nes jie liečia pernelyg siaurą Š. Amerikos ateiti-
ninkų veiklą, kuri platesniam skaitytojų ratui būtų neaktuali. Nutarėm juos at-
spausdinti ,,Draugo” Ateitininkų skyriuje, nes dr. Girnius dalijasi idėjos draugams
Amerikoje rūpimais reikalais.

Kun. Kodis apie kun. Lipniūną
Per Marijos radiją  Lietuvoje spalio 31 d.  laidoje ,,Ka-
techezė”, kun. Vitalijus Kodis kalbėjo apie kunigą Al-
fonsą Lipniūną. Galite pasiklausyti  internetu:
www.marijosradijas.lt

Studentai atsiliepkite!
Ieškoma vadovų ir darbininkų Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai rengiami nuo
gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. jaunimo stovyklavietėje Dai na voje.
Šių metų tema: ,,Ne dėl savęs aš esu“.

Kursų programa jau ruošiama. Dabar ieškomi vadovai ir dar-
bininkai. Kursams reikės komendanto, vadovų, diskusijų būrelių
vedėjų, laikraštėlio redaktoriaus, fotografų, virtuvės darbininkų
bei ūkvedžio.

Ar išsiilgote Dainavos? Ar ieškote prasmingos patirties dir-
bant su moksleiviais?  Kviečiame jus atsiliepti į prašymą dirbti šių
metų Žiemos kursuose. Prisistatykite kuo greičiau.  Registracijos
anketą rasite tinklalapyje www.mesmas.org.

,,Diskutuokime”

Kai sulaukiame gerų rezultatų lyg ir be pastangų
Į klausimus atsako dr. Tomas Girnius

Dr. Tomas. P. Girnius per ateitininkų Studijų savaitgalį
Dainavoje.                                    Dainos Čyvienės nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Turbūt daugelis mūsų gimnazijos suo-
le esame skaitę ,,Jane Eyre” – labiausiai
autobiografinį britų rašytojos Char-
lotte Bronte (1816–1865) romaną. Ga-
lima drąsiai tvirtinti, jog ,,Jane Eyre” yra
viena gražiausių meilės istorijų anglų
literatūroje. Ir tai tikrai nėra banalus ro-
manas su laiminga pabaiga. Visų nie-
kinama ir žeminama našlaitė Jane auga
giminaičių namuose, o vėliau – prastos
reputacijos našlaičių prieglaudoje. Pa-
augusi pradeda dirbti egocentriško
misterio Rochester dukrelės aukle. Ne-
išvaizdi, tačiau inteligentiška mergina
sužavi Rochester. Įsiplieska meilė. Bet
ar Rochester pečius slegianti paslaptis
nesunaikins jųdviejų jausmo?

Šis puikus romanas daug kartų
buvo ekranizuotas, tačiau išvers-
ti ,,Jane Eyre” į choreografijos

kalbą – tai jau visai kas kita (nors ban-
dymų šokio kalba papasakoti garsią-
sias istorijas vis atsiranda – prisi-
minkime kad ir Anželikos Cholinos
,,Anos Kareninos” inscenizaciją). Pa-
saulinė baleto ,,Jane Eyre” premjera
įvyko 2016 m. gegužės 19 d. Cast teatre,
Doncaster, Anglijoje. Jį atliko Nort-
hern Ballet trupė. JAV premjera įvyko
po trejų metų – 2019 m. birželio 4 d. jį
atliko American Ballet Theatre Met-
ropolitan operos rūmuose New Yorke.
Ir štai dabar Joffrey Ballet dėka ,,Jane
Eyre” pamatėme ,,Vėjų mieste”.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ši
istorija netinkama baleto žanrui. Ta-
čiau po Joffrey trupės pastatymo Au-
ditorium teatre skeptikai turėjo pa-
keisti savo nuomonę. Bronte roma-
nas toli gražu nėra pasaka apie pelenę
su sėkminga pabaiga, ir anglų cho-
reografė bei režisierė Cathy Marston
šiam veikalui suteikia ypatingo mis-
ticizmo. Per visus gyvenimo išbandy-
mus išryškėja jaunos herojės siekis šia-
me brutaliame pasaulyje išgyventi
savo jėgomis. Dvylika scenų nuostabiai
susilieja viena su kita – kompozitorių
Franz Shubert, Fanny Mendelssohn
Hensel ir Felix Men-
delssohn muziką su-
maniai aranžavo kom-
pozitorius Philip Fee-
ney.

Yumi Kanazawa
puikiai atliko jaunu-
tės Jane vaidmenį. Ta-
lentinga Kanazawa
ryškiai perteikė savo
herojės pasibjaurėji-
mą aplinka. 19-metę
Jane išraiškingai su-
šoko Amanda Assu-
cena. Greig Matthews
be priekaištų atliko

2019 rugsėjo mėnesį Lietuvoje, Kryž-
kalnyje buvo pradėti didingo memo-
rialo statybos darbai. Memorialo idėja
– įamžinti daugiau nei 20,000 partiza-
nų, kovoje prieš sovietų okupantus
paaukojusių savo gyvybes už Lietuvos
laisvę.

Memorialui parinkta išskirtinė vie-
ta Kryžkalnyje, Raseinių rajone.

Pagrindinės memorialo dalys yra
lietuviškos kalavijo formos obe-
liskas ir atminimo siena su dau-

giau nei 20,000 žuvusių partizanų pa-
vardėmis Vyčio Kryžiaus formos ste-
lose, pagerbimo aikštė, talpinanti iki
1,000 žmonių, Nežinomo partizano ka-
pas ir jau pabaigta statyti koplyčia (ar-
chitektė – V. Bakšienė, skulptorius –
Tadas Gutauskas).

Obeliskas-Kalavijas, įsmeigtas pi-
liakalnio viršūnėje – tai pergalės ir iš-
silaisvinimo bei gimtojo krašto ap-
saugos simbolis. Jis bus iš tolo puikiai
matomas pravažiuojantiems pagrin-
dine Vilnius – Klaipėda autostrada.

Neseniai pastatytoje mons. Sva-
rinsko prisiminimui skirtoje koply-
čioje (architektė – V. Bakšienė) bus ga-
lima pasimelsti už žuvusius partiza-
nus.

Šis memorialas pernai buvo apra-
šytas „Drauge”. Užtruko ilgokai, kol
buvo iš savivaldybės gautas žemės
sklypas ir leidimas jame statyti me-
morialą. Šis leidimas neseniai buvo
gautas, planuojama memorialo staty-
bos darbus baigti 2020 metais.

Visam Partizanų memorialo komp-
leksui, renginių aikštei bei aplinkos su-
tvarkymui reikės 650,000 eurų. Lietu-
vos vyriausybė skyrė 250,000 eurų
šiems metams ir yra numatyta dar
250,000 eurų skirti 2020 metais. Iš viso
500.00 eurų projektas jau patvirtintas
Lietuvos Respublikos Kultūros minis-
terijoje. Lietuvos žmonės šiam pro-
jektui paaukojo 30,000 eurų. Dar rei-
kėtų surinkti 130,000 eurų.

Tikimasi, kad išeivijos lietuviai
savo dosniomis aukomis taip pat pri-
sidės prie Partizanų memorialo įgy-
vendinimo. Aukas galima siųsti Tautos
fondui (Lithuanian National Founda-
tion), 307 West 30th Street, New York,
NY 10001–2703, pažymint memo Parti-
zanų memorialui. Aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių. Daugiau
informacijos apie partizanų memo-
rialą galima rasti svetainėje w.w.w.par-
tizanumemorialas.lt

Parengė 
Nijolė Bražėnaitė Lukšienė-Paronetto

Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis per Tautos fondą
Partizanų memorialui Kryžkalnyje aukojo:

25,000 dol. šviesiam legendinio patizano Juozo Lukšos atminimui dr. Ni-
jolė Bražėnaitė Paronetto.
20,000 dol. Gražina Liautaud.
3,000 dol. Tautos fondas.
1,000 dol. Albinas Markevičius; Kazys Kaspariūnas; Mika, Algis, Andrius,
Juozas Raulinaičiai,  šviesiam jų mamos Vidos Vaitiekūnienės atminimui;
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai.
500 dol. Algis ir Roma Vedeckai.
400 dol. Dr. V. Kudirka.
300 dol. Jonas ir Giedrė Stankūnai.
200 dol. Aldas ir Irena Kriaučiūnai.
100 dol. George ir Donna Birutis; Algirdas Birutis; Virginija ir Evaldas Re-
meza.
50 dol. Stephen Juodvalkis; Vidmantas ir Vita Matusaičiai.
Iš viso 53,800 dol.

Visos šios aukos persiųstos per Tautos fondą.

Memorialo vizualizacija. D. Janučio (,,Kauno diena”) nuotraukos 

Memorialo statybų pradžios ceremonijoje dalyvavo ir Lietuvos partizanas Juozas Ja ka -
vonis-Tigras

TEATrŲ Ir KONcErTŲ
SALĖSE

Maištinga siela – šokio žingsnių sūkury

Joffrey ėmėsi britų klasikos

Rochester vaidmenį. Su kiekvienu
žingsniu ši pora vis labiau užburdavo
žiūrovą. Jų galingas pas de deux pa-
baigoje buvo kvapą gniaužiantis. Ne-
pakartojamas ir vadinamasis ,,D-Men”
ansamblis – vyrų šokėjų grupė, kuri iš-
raiškingais judesiais vaizdžiai perda-
vė demonus, gyvenusius Jane mintyse
ir nuolat ją kamavusius. 

Į pastatymo visumą įsiliejo nuo-
stabūs Patrick Kinmouth kostiumai ir
dramatiškas Brad Fields apšvietimas.
Didžiulė pagarba Joffrey meno vado-
vui, sumaniam ir išradingam Ashley
Wheater, kad ryžosi parodyti šį įdomų
ir nekasdienį baletą. 

Tą sekmadienį, spalio 20-ąją, spek-
taklyje priešais mane sėdėjo maža mer-
gytė. Gal jos mama šoko scenoje? O gal
ji pati – būsimoji primadona? Kaip
ten bebūtų – su kiekvienu pastatymu
Joffrey šokėjai įrodo, kad jie tikrai
verti tos vizijos ir pasitikėjimo, kurį tu-
rėjo trupės įkūrėjai Gerald Arpino ir
Richard Joffrey, pradėję šios trupės
odisėją 1956 m. Laimei 1995 m. Joffrey
iš New Yorko persikėlė į Čikagą. ,,Di-
džiojo obuolio” nuostolis tapo ,,Vėjų
miesto” laimėjimu. Ačiū Likimui už
tai!

,,Jane Eyre” meilės istoriją puikiai ,,papasakojo” ir baleto šokėjai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  Ir PASAULIS

Kariuomenė nebeturės rusiškų technologijų
Vilnius (KAM inf.) – Krašto ap-

saugos ministras Raimundas Karoblis
sako, kad iki 2025 metų Lietuvos ka-
riuomenė nebebus susaistyta su ru-
siškomis technologijomis. 

Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitete (NSGK) vykusiame posėdy-
je atsakydamas į konservatoriaus Lau-
ryno Kasčiūno klausimą, kada Lietu-
va nebeturės sąsajų su technologijo-
mis iš Rusijos, R. Karoblis teigė, kad
tai galėtų įvykti pakeitus šiuo metu
naudojamus sovietinius sraigtaspar-
nius „Mi-8” į amerikietiškus sraig-
tasparnius UH-60M „Black Hawk”.
Iki tol, kalbėjo ministras, rusiška ka-
rinė technika dar bus remontuojama. 

„Kol kas „Mi-8” bus naudojami,
dar du bus kapitaliai remontuojami,
kad pratemptume iki to laikotarpio,
kada bus atgabenti nauji sraigtas-
parniai”, – kalbėjo R. Karoblis, pa-
brėždamas, kad siekiant saugumo yra
imamasi visų priemonių, jog rusiškos
technologijos nesukeltų rizikų. 

„Imamasi visų adekvačių saugu-
mo priemonių, kad nebūtų padarytos
žalos nacionaliniam saugumui. Tai
(sraigtasparniai) yra esminis pajėgu-

Gaisro aplinkybes aiškinsis prokurorai
Vilnius (ELTA) – Atsižvelgdama

į viešojoje erdvėje paskelbtą  netiks-
lią informaciją apie neva pradėtą ant-
rąjį  ikiteisminį tyrimą dėl Alytuje,
įmonėje „Ekologistika” kilusio gaisro,
Generalinė prokuratūra informuoja,
kad dėl šio gaisro yra atliekamas tik
vienas, spalio 17-ąją, pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Siekiant ištirti visas gaisro ap-
linkybes Kauno apygardos prokura-
tūroje buvo sudaryta prokurorų, va-
dovaujančių ir organizuojančių iki-
teisminį tyrimą, grupė. Šiuo metu iki-
teisminis tyrimas vyksta  keliomis
kryptimis.

Viena tyrimo kryptis pradėta pa-
gal Baudžiamojo kodekso 270 str. 2 d.
„Aplinkos apsaugos arba gamtos iš-
teklių naudojimo, arba statinių, ku-
riuose naudojamos ar saugomos pa-

Pritarė trijų ambasadorių atšaukimui
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės posėdyje pritarta Užsienio
reikalų ministerijos siūlymui atšauk-
ti Lietuvos ambasadorius prie UNES-
CO, Rusijos ir NATO. 

Ministrų kabinetas nutarė nuo
gruodžio 30-osios atšaukti Lietuvos
ambasadorę prie UNESCO Ireną Vaiš-
vilaitę, ambasadorių Rusijoje Remigi-
jų Motuzą atšaukti nuo 2020-ųjų sausio
16-osios, o Lietuvos atstovą prie NATO
Vytautą Leškevičių – nuo 2020 m. va-
sario 17-osios. 

I. Vaišvilaitė į šiuo metu užima-
mas pareigas paskirta į Seimą išrinkus
ambasadorių Arūną Gelūną. Prieš tai
ji penkmetį buvo ambasadorė prie
Šventojo Sosto. Taip pat ji yra ėjusi pre-
zidento Valdo Adamkaus patarėjos pa-

reigas.
V. Leškevičius nuolatiniu atsto-

vu nuo NATO paskirtas 2015 m. Anks-
čiau yra buvęs užsienio reikalų vice-
ministru, dirbo ambasadoriumi prie
Europos Tarybos, ėjo ministerijos po-
litikos direktoriaus pareigas.

Nuo 2015 m. ambasadoriaus Ru-
sijoje pareigas einantis R. Motuzas
anksčiau buvo ambasadorius Švedi-
joje, vadovavo URM Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungai depar-
tamentui, yra ėjęs Užsienio reikalų mi-
nisterijos Administracinio departa-
mento direktoriaus, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės kanclerio pir-
mojo pavaduotojo be Lietuvos atsto-
vybės prie Europos Tarybos ministro
patarėjo pareigas.

Kaune rekonstruoti Kauko laiptai
Kaunas (Savivaldybės inf.) – Kau-

ne baigta  tarpukariu statytų Žalia-
kalnį su miesto centru jungiančių
Kauko laiptų rekonstrukcija.

Pasak Kauno savivaldybės Kultū-
ros paveldo skyriaus vedėjo Sauliaus
Rimo, rekonstruojant vieną gražiausių
tarpukario statybos objektų išsaugotos
autentiškos granitinės laiptų pako-

pos, o turėklai restauruoti.  Taip pat at-
naujinti ir fontanėliai su aikštelėmis,
jie sutvarkyti ir apšviesti. 

Kauko laiptai buvo pastatyti 1936
metais, juos suplanavo inžinierius Fe-
liksas Vizbaras, o projektą parengė
architektas Stasys Rudokas.

Laiptų rekonstrukcija kainuos
apie 800 tūkst. eurų.

mas, kuriame dar yra naudojama ru-
siška technologija, o su laiku ši tech-
nologija bus visiškai išgyvendinta”, –
kalbėjo R. Karoblis. 

Kaip skelbta anksčiau, krašto ap-
saugos sistemos vadovybė nusprendė at-
sisakyti Lietuvos kariuomenėje šiuo
metu naudojamų sraigtasparnių „Mi-8”
ir pradėti derybas dėl naujų karinių
sraigtasparnių įsigijimo. Nuspręsta,
kad optimaliausias variantas yra JAV
Vyriausybės siūlomas universalus ka-
rinis sraigtasparnis UH-60M „Black
Hawk”. Planuojama šešių sraigtaspar-
nių įsigijimo vertė – apie 300 mln. eurų.

Turkija iškvietė JAV ambasadorių 
Ankara (ELTA) – Turkijos užsie-

nio reikalų ministerija iškvietė JAV
ambasadorių šalyje pasiaiškinti dėl
Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmų pri-
imtos rezoliucijos, kuria oficialiai pri-
pažįstamas Osmanų imperijoje įvyk-
dytas armėnų genocidas.

JAV ambasadorius Turkijoje Da-
vid Satterfield buvo iškviestas į Už-
sienio reikalų ministeriją dėl „rezo-
liucijos, neturinčios jokio istorinio
ar teisinio pagrindo” ir įstatymo pro-

Reikalauja išvesti visus karius iš Ukrainos 
Kijevas (BNS) – NATO generalinis

sekretorius Jens Stoltenberg pasvei-
kino Ukrainos kariuomenės ir Mask-
vos remiamų separatistų pasitraukimą
nuo fronto linijos Rytų Ukrainoje, bet
vėl paragino Rusiją „išvesti visus savo
karius” iš Ukrainos teritorijos.

Spalio 30 d. prasidėjo ilgai lauk-
tas  Ukrainos kariuomenės ir proru-
siškų separatistų pajėgų atsitraukimas
iš svarbaus fronto ruožo konflikto

krečiamoje šalies rytinėje dalyje.
Pajėgų atsitraukimas buvo viena

iš sąlygų, kad įvyktų pirmosios tie-
sioginės Rusijos prezidento Vladimiro
Putino ir Ukrainos lyderio Volodymy-
ro Zelenskio derybos.

Kariuomenės atitraukimą numa-
tantis V. Zelenskio taikos planas su-
laukė daug kritikos Kijeve. Ypač jam
priešinasi karo veteranai ir naciona-
listai.

Didžioji Britanija ruošiasi rinkimams 
Londonas (ELTA) – Parlamentui

nubalsavus už pirmalaikius rinkimus,
Didžiojoje Britanijoje verda diskusijos
dėl premjero šansų nugalėti.

Bendruomenių Rūmai priėmė

įstatymą, kuris numato pirmalaikius
rinkimus gruodžio 12 dieną. 

Įstatymui dar turi pritarti Lordų
Rūmai, tačiau tai šiuo atveju laikoma
tik formalumu.

„Facebook“ sumokės baudą dėl duomenų skandalo
Londonas (ELTA) – „Facebook”

sutiko sumokėti 500 tūkst. svarų (579
tūkst. eurų) baudą už duomenų ap-
saugos įstatymų pažeidimus, susiju-
sius su politinio konsultavimo ben-
drovės „Cambridge Analytica” duo-
menų rinkimo skandalu.

Ši bauda yra nedidelė bendrovei,
vertinamai 540 mlrd. dolerių, tačiau ji
yra didžiausia, kokią galėjo skirti In-
formacijos komisaro biuras (ICO). Ši
bauda yra laikoma pirmuoju regu-
liuotojo žingsniu, bandant „Facebook”
nubausti dėl „Cambridge Analytica”
skandalo.

ICO šią baudą technologijų ben-
drovei skyrė praėjusiais metais, kai
buvo išsiaiškinta, kad „Cambridge
Analytica” surinko 1 mln. britų asme-

ninę informaciją politiniams tikslams.
ICO sakė, kad, nors „Facebook”

sutiko baudą sumokėti, bendrovė ne-
prisiėmė teisinės kaltės.

„ICO buvo susirūpinusi, kad Di-
džiosios Britanijos piliečių duome-
nims grėsė rimtas pavojus. Asmeninės
informacijos apsauga ir privatumas
yra ypač svarbūs, – sakė ICO komisa-
ras James Dipple-Johnstone. 

Britų įstatymų leidėjai anksčiau
buvo sukritikavę „Facebook” atsaką į
šį duomenų skandalą ir M. Zuckerberg
atsisakymą atvykti į Didžiąją Britaniją
atsakyti į klausimus apie apsaugą ir
politinę reklamą. Jie taip pat buvo
pareiškę susirūpinimą dėl socialinių
tinklų naudojimo 2016-ųjų referendu-
mo metu.

Informatorius gali gauti 25 mln. dolerių atlygį
Washingtonas (ELTA) – JAV spe-

cialiųjų tarnybų informatorius, pa-
dėjęs likviduoti „Islamo valstybės”
(IS) lyderį Abu Bakra al-Baghdadi,
gaus atlygį iki 25 mln. dolerių. 

Neįvardytas informatorius padė-
jo stebėti Abu Bakra al-Baghdadi ju-
dėjimą Sirijoje, taip pat teikė duome-
nis apie statybos darbus pastatų komp-

lekso, kur slapstėsi IS vadeiva, terito-
rijoje. 

„The Washington Post” pabrėžia,
jog informatorius dalyvavo IS lyderio
likvidavimo operacijoje.

Spalio 27 d. JAV prezidentas Do-
nald Trump paskelbė, kad Amerikos
kariškiai likvidavo Abu Bakra al-
Baghdadi. 

Okinavoje sudegė 500 metų senumo pilis
Tokijas (BNS) – Japonijos pieti-

nėje Okinavos saloje didelis gaisras
spalio 31 dieną nuniokojo istorinę pilį
ir sunaikino didelę dalį šio komplek-
so, įtraukto į Pasaulio paveldo sąrašą.

Shurio pilis yra dalis komplekso,
menančio Riūkiū karalystės laikus
ir, kaip manoma, buvo naudojama
maždaug nuo XV amžiaus. Dauguma
dabartinių statinių yra rekonstruoti
pagal senosios pilies originalius pla-
nus ir nuotraukas.

„Sudegė visi [trys] pagrindiniai
pastatai – neliko nieko”, – sakė vieti-
nio  Nahos priešgaisrinio departa-
mento pareigūnas Daisuke Furugen.

Gaisras kilo ketvirtadienį pary-
čiais, prieš 3 val., bet jo priežastys kol

Shurio pilis buvo vienas svarbiausių Japo-
nijos architektūros šedevrų.  Reuters nuotr.

vojingos medžiagos arba kuriuose yra
potencialiai pavojingų įrenginių ar at-
liekami potencialiai pavojingi darbai,
priežiūros ar naudojimo taisyklių pa-
žeidimas”. Šioje ikiteisminio tyrimo
dalyje siekiama išsiaiškinti gaisro kil-
mės priežastis, padarytą žalos dydį
bei galimus to kaltininkus. Tyrime at-
liekami bei planuojami įvairūs iki-
teisminio tyrimo proceso veiksmai,
kuriais bus  siekiama  išsiaiškinti,  ar
buvo laikomasi visų priešgaisrinės
saugos reikalavimų. Taip pat tikrina-
mi gamtosauginiai veiksmai.

Taip pat šiame ikiteisminiame ty-
rime tiriama ir kita nusikalstama vei-
ka – tarnybos pareigų neatlikimas.
Ikiteisminiame tyrime bus įvertinta
institucijų, vykdžiusių ūkio subjekto
priežiūrą, veiksmai ir priimti spren-
dimai.

R. Karoblis teigia, kad iki 2025 m. Lietuvos
kariuomenėje  nebeliks rusiškų technolo-
gijų.  KAM nuotr.

jekto, kuriuo įvedamos sankcijos Tur-
kijai dėl jos pradėtos karinės operaci-
jos Sirijos šiaurėje.

Atstovų Rūmai priėmė rezoliuci-
ją, „patvirtinančią Jungtinių Valstijų
požiūrį į armėnų genocidą”. 

Turkija griežtai neigia kaltinimus
genocidu ir teigia, kad Pirmajame pa-
sauliniame kare žuvo tiek armėnai, tiek
ir turkai. Turkijos teigimu, Osmanų im-
perijoje 1915-1917 m. žuvo ne 1,5 mln., o
keli šimtai tūkstančių armėnų.

kas nežinomos.
Liepsnos pirmiausiai įsiplieskė

įmantriame pagrindiniame komplek-
so statinyje tradiciniu čerpių stogu ir
greitai išplito į aplinkinius pastatus.

Dieną paaiškėjo, kad kompleksui
padaryta milžiniška žala: iš kai kurių
pastatų liko tik smilkstantys nuodė-
guliai.
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Vienas geriausių šalies boksininkų Eimantas Stanio-
nis toliau sėkmingai tęsia karjerą profesionaliame rin-
ge. Po traumos sugrįžęs 25-erių kaunietis Redingo
mieste (JAV) nepaliko vilčių trim metais vyresniam
amerikiečiui Evincii Dixon.

Pusvidutinio svorio kategorijos kovoje E. Sta-
nionis buvo laikomas ryškiu favoritu ir jis pui-
kiai įrodė savo pranašumą. Jau pirmajame

raunde lietuvis sutriuškino varžovą ir pasiuntė jį į
techninį nokautą. Kova truko vos dvi minutes. 

Profesionaliame ringe E. Stanionis laimėjo visas
9 kovas, šešias iš jų – nokautais.

E. Stanionio įspūdingas 
sugrįžimas: per dvi minutes

„išjungė” amerikietį

Monstriškas D. Sabonio žaidimas užtikrino pirmąją šio se-
zono pergalę ,,Pacers” klubui.

S. Maslobojevas antrą kartą tapo kikbokso pasaulio čempionu.

Lietuvos rekordininkas A. Sorokinas 24 valandų bėgime iš-
kovojo auksą ir pagerino Lietuvos rekordą: per parą lietuvis
įveikė 278,92 kilometrus!

Lietuvos ilgų nuotolių bėgikas Aleksandras Soroki-
nas tapo 24 valandų bėgimo pasaulio čempionu. Pran-
cūzijos Albi mieste vykusiose varžybose lietuvis iš-
kovojo auksą ir pagerino Lietuvos rekordą.

38metų sportininkas per parą įveikė 278,92 ki-
lometrus ir pagerino jam pačiam priklau-
siusį šalies rekordą (272, 708 km), pasiektą

šių metų gegužę Bazelyje. Sidabras atiteko vengrui
Tamas Bodis (275,938 km), bronza – JAV atstovui Oli-
vier Leblond (274,447 km). 

Kiti du lietuviai Aurimas Skinulis ir Saulius Lit-
vinavičius užėmė 132 ir 109 vietas. Tarp moterų da-
lyvavusi Viktorija Tomševičienė buvo 43-čia.

Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) Lietuvos sporti-
ninkas Sergejus Maslobojevas pergalingai baigė
WAKO pasaulio kikbokso čempionatą: po 6 metų per-
traukos lietuvis tapo planetos čempionu! 

Dėl nugalėtojo titulo svorio kategorijoje iki 91
kg Lietuvos atstovas finale įveikė ukrainie-
tį Romaną Ščerbatiuką. Finalo kovoje S.

Maslobojevas per pirmus 2 raundus gerokai atitrū-
ko nuo ukrainiečio. R. Ščerbatiukas trečiajame
raunde kiek sumažino atsilikimą, bet lietuvis fina-
lą laimėjo vienbalsiu teisėjų sprendimu 3:0 (6:3, 6:4,
10:7).

S. Maslobojevas pirmenybes pradėjo įspūdinga

„Monstras. Tiesiog monstras”, – po finalinės sirenos
trumpam santūrumą praradęs ir susidaužęs su lietu-
viu krūtinėmis tarė pirmą pergalę šiame NBA sezone
iškovojusios Indianos „Pacers” treneris Nate McMil-
lan, kažkada kartu žaidęs su pačiu Šarūnu Marčiulio-
niu.

Indianapolio krepšininkai (1/3) svečiuose 118:108
įveikė Brooklyno „Nets” klubą (1/3) ir pagaliau ati-
darė pergalių sąskaitą Domanto Sabonio vardu.
Gera gynyba NBA lygoje vertinamus DeAndre

Jordan ir Jarrett Allen iš kelio pašalinęs D. Sabonis
dominavo aikštėje ir buvo rezultatyviausias rung-
tynių žaidėjas.

„Jie negali jo sustabdyti. Ne, jie tikrai negali”, –
vis kartojo TV komentatoriai po to, kai Domantas „nu-
imdavo” kamuolį virš varžovų galvų, „įkraudavo” jį
iš viršaus arba paleisdavo taiklų tritaškį.

Neseniai sutartį su „Pacers” ilgam pratęsęs D. Sa-
bonis iš viso per 36 minutes suvertė net 29 taškus (9/14
dvitaškiai, 2/4 tritaškiai, 5/6 baudos) ir sužaidė kol
kas rezultatyviausią savo mačą šį sezoną. Mūsiškis
dar „nuėmė” 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius
perdavimus ir blokavo 1 varžovo metimą.

Lyderio iš vėžių neišmušė ir tai, kad dar pirma-
jame kėlinyje jis po krepšiais praktiškai liko vienas
lauke karys, nes traumą patyrė ir į aikštę daugiau ne-
begrįžo centras Myles Turner, išsinarinęs dešinę čiur-
ną.

Pirmąją sezono pergalę iškovojo ir Jono Valančiūno
Memfio „Grizzlies” (1-2) komanda. Tennessee valstijos
klubas įspūdingoje dvikovoje po pratęsimo rezulta-
tu 134:133 palaužė Brooklyno „Nets” (1-2) ekipą.

J. Valančiūnas šiose rungtynėse varžovus „nu-
baudė” dviem pataikytais tritaškiais. Įsisma-
ginęs uteniškis dar pirmame kėlinuke spėjo iš-

mesti ir trečią tolimą metimą, tačiau pirmus du tri-
taškius pataikęs lietuvis iš kairiojo atakos kampo pa-
sižymėti nesugebėjo.

Memfio „Grizzlies” išvyka į Los Angeles baigė-

„Monstras” A. Sabonis
„Pacers” nunešė į pergalę

J. Valančiūno tritaškių 
rekordas

Lietuvis tapo 24 val. bėgimo
pasaulio čempionu

Lietuvis – pasaulio 
kikbokso čempionas

si liūdnai. Trečio kėlinio pabaigoje be J. Valančiū-
no aikštėje „Lakers” galingu spurtu 29:2 nokautavo
svečius ir iškovojo trečią pergalę 120:91. Įspūdingą
dvigubą dublį nugalėtojų ekipoje surinko Anthony
Davies – 40 taškų ir 20 atkovotų kamuolių.

Tris su puse kėlinio vykusi apylygė kova aikštėje
baigėsi tuomet, kai Memfio komandos vidurio puo-
lėjas J. Valančiūnas sėdo ant atsarginių suolo. Lie-
tuvis prieš tai dar spėjo išprovokuoti JaVle'o McGee
nesportinę pražangą, pataikė abi baudas ir persvė-
rė rezultatą „Grizzlies” naudai 67:66. Vos JV sėdo ant
suolo, prasidėjo aikštės šeimininkų spurtas 29:2, lei-
dęs jiems, prasidėjus paskutiniam kėliniui, užsi-
tikrinti pergalę anksčiau laiko.

Vos 23 min. žaidęs J. Valančiūnas pasižymėjo tre-
čiu dvigubu dubliu šį sezoną. Lietuvis pelnė 14 taš-
kų, atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius per-
davimus, dukart suklydo ir prasižengė 3 kartus.

pergale nokautu prieš slovaką Adrian Bartl. Ket-
virtfinalyje lietuvis kovojo su kroatu Toni Catipovic,
pernai tapusiu Europos čempionu. Varžovą lietuvis
palaužė tris raundus trukusioje kovoje – 2:1. Išsau-
goti trapų pranašumą Lietuvos atstovui pavyko tik
po itin įtemptos paskutinio raundo pabaigos. Pake-
liui į finalą lietuvis pusfinalyje susitvarkė su turku
Cemil Yildirim.

Sarajevo arena aidėjo nuo Sergejaus Maslobojevo
pergalingo šūksnio: paskelbus nugalėtoją kovotojas
iš Lietuvos, pečius apsijuosęs trispalve, tradiciškai
garsiai šūktelėjo, taip išliedamas savo emocijas po
laimėto pasaulio kikbokso čempiono titulo.

„Antrą kartą tapau WAKO kikbokso pasaulio
čempionu. Tai istorinis momentas visai Lietuvos ko-
vos menų bendruomenei. Labai tikiuosi, kad mano
pavyzdys įkvėps ir kitus Lietuvos kovotojus daugiau
treniruotis, varžytis ir pasiekti dar didesnių lai-
mėjimų ateityje!”, – po pergalės Sarajeve vylėsi S.
Maslobojevas.
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

Atkelta iš 1 psl.

Išeivija pasmerkė už
erotizuotą poetinę mintį 

Šioji premija buvo svarbi paspirtis ne tik nuo-
lat skolose  skendinčiai aktorei, kuri vis dėl tų pačių
finansinių trūkumų neturėjo galimybės įgyven-
dinti visų savo  kūrybinių sumanymų, bet ir leido psi-
chologiškai tvirčiau pasijusti po nepelnyto išeivijos
antpuolio pasirodžius jos debiutinei „Metūgių” ei-
lėraščių knygai. Būtent po jos pasirodymo, debiu-
tantė  buvo puolama už itin erotišką atvirą poetinę
mintį. Ypatingai Birutės Pūkelevičiūtės kūryba be-
sidominti ir besižavinti internetinio tinklalapio
bernardinai.lt autorė Rasa Baškienė stebėjosi, kad
„Metūgės” patyrė tokius išeivijos išpuolius. „Žino-
te, iš mūsų laikų žiūrint, tai  yra be galo graži poe-
zija. Drąsios jaunos moters  erotiniai išgyvenimai ir
jie poezija virsta po to, kai jai teko praeiti sunkiai su-
vokiamą istorinių pervartų pragarą. Kai Birutė
rašė „Metūges” jai  buvo 30 metų, ir tai yra fantas-
tiška poezija”, – mintimis dalijasi Rasa Baškienė.

Garsios inteligentų šeimos palikuonę su
rašytoja siejo graži bičiulystė

Literatūros gerbėją prie Birutės Pūkelevičiūtės
kūrybos atvedė rašytoją gerai pažinojusi Jonė La-
dygaitė-Ardžiūnienė.  Šiandien šios garsios vilnie-
čių šeimos palikuonės bibliotekoje ne viena Birutės
Pūkelevičiūtės  knyga su Jonei Ladygaitei skirtomis
dedikacijomis. Garbaus amžiaus moteris ištikima ra-
šytojos kūrybos gerbėja,  ypatingai vertina draugystę
su Birute Pūkelevičiūte. Pažintis prasidėjusi Lie-
tuvoje, tęsėsi iki pat rašytojos mirties. 

„Tai buvo be galo mielas žmogus. Ji buvo daug
išgyvenusi, patyrusi sunkų mūsų lietuvių likimą. Ka-
rui prasidėjus, buvo priversta su šeima trauktis iš
Kauno, pateko į Dancingą. Ten pasimetė nuo tėvų,
buvo su jais praradusi ilgą laiką ryšį”, – pasakoja
Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė. 

Karo siaubo prisiminimai atgulė 
autobiografinėje romanų dilogijoje

Karo įvykiai pasakoja, kad po intensyvaus bom-
bardavimo Dancingą užėmus rusų kariuomenei,
nuo tėvų pasimetusi B. Pūkelevičiūtė, atsidūrė so-
vietiniame persiuntimo lageryje, iš kurio pabėgo į
amerikiečių kontroliuojamą Vakarų Berlyną. Šie dra-
matiški pasitraukimo į Vakarus prisiminimai tapo
Birutės Pūkelevičiūtės romanų dilogijos „Aštuoni la-
pai” ir „Devintas lapas” siužetiniu pagrindu.  Pir-
masis „Aštuoni lapai” pasirodė tik po  dešimties
metų. Galima tik spėti, kad grįžti po tiek laiko į Dan-
cinge praleisto laiko prisiminimus nebuvo rašytojai
lengva.  Tai buvo matyt vienintelis kartas, kai ra-
šytoja regėtus dramatiškus karo  nusikaltimus ap-
rašiusi biografiniame romane, apie juos artimame
bičiulių rate daugiau niekada nekalbėjo. „Jai tai buvo
sunkios temos ir aš niekada  jos apie tai neklausiau.
Kai mes susipažinome, jau sveikata jos buvo pažeista
ir aš nenorėjau aitrinti  šių praeities dvasinių iš-
gyvenimų. Jos mama mirė Dancinge,  tėvelis jau bū-
nant jai Amerikoje. Nors turėjo labai spalvingą gy-
venimą išeivijoje, visada buvo kūryboje: režisavo
spektaklius, rašė, vaidino, turėjo daug gražios ir pra-
smingos veiklos, ilgesys Tėvynei vis tik visą laiką ją
kankino”, – prisiminimais apie rašytoją dalijasi po-
nia Jonė. 

Giminystės ryšiai su Vilniaus arkivyskupu

„Pamenu ji man pasakojo, kad po darbo ligoni-
nėje, kur dirbo medicinos sesele, važiuoja autobusu
namo ir vis rašo, ryte į darbą  ir vėl rašo, visą laiką
ji buvo kūryboje”, – prisimena Birutės Pūkelevičiūtės
krikštasūnis,  artimas rašytojos giminaitis Vilniaus
arkivyskupas Gintaras Grušas. „Tikiu, kad kaip

krikšto mama ji visą laiką už mane meldėsi. Gyve-
nome Amerikoje toli vienas nuo kito, todėl matytis
taip dažnai negalėjome. Pamenu, buvau gal septy-
nerių nusivedė mane sekmadienį į miestą ir nupir-
ko didelį meškiną sulig mano ūgiu. Tai buvo gra-
žiausia dovana  ir prisiminimas nuo mano krikšto
mamos”, – sako arkivyskupas G. Grušas.  

Mylimasis A. Škėma apkaltino
kūrybine vagyste

Ilgesį slėpusi kūrybinėje veikloje Birutė Pūke-
levičiūtė šeimos nesukūrė. Nesėkmingi ryšiai su An-
tanu Škėma, kuris atsikraustęs pas ją į Kanadą,  ta-
čiau aistringai prasidėjęs meilės romanas, netrukus
pasibaigė. Antanas  Škėma negavo Kanados vizos, ne-
turėjo pastovaus darbo ir kurį laiką  pora turėjo pra-
gyventi iš nedidelio Birutės Pūkelevičiūtės medici-
nos seselės uždarbio.  Šie  buities sunkumai abiems
menininkams tikrai nepridėjo kūrybi nio polėkio. Vė-
liau A. Škėma pasielgęs labai nedžentelmeniškai ap-
kaltino Birutę, kad ši „pavogė” jo romano „Balta dro-
bulė” siužeto idėją. Ambicingą kūrėją ypatingai pa-
piktino ir tai, kad Birutei buvo paskirta  „Draugo”
premija. Perfrazuojant Antano Škėmos viešus  pa-
sisakymus spaudoje, rašytoja tikrai nebuvo tos pre-
mijos verta. Jausmingos prigimties poetė metus
trukusį romaną su rašytoju įvardijo kaip Antano

Škėmos interliudą jos gyvenime. Vėliau B. Pūkele-
vičiūtė rašė, kad „mūsų atveju tolesnė ‘nemeilė’ buvo
įdomesnė už meilę”. Poetė įtarinėjo, kad taip prabi-
lo A. Škėmos, kaip literato, pavydo jausmas, nes jos
romanas „Aštuoni lapai” iškart susilaukė populia-
rumo.

Lyg Pelenė,  aižiusi  krosnyje žirnius

Praėjus daug metų, po visų tų išpuolių, Birutė
Pūkelevičiūtė svarstys, kas ji daugiau aktorė, ar ra-
šytoja? O apie savo debiutinę poezijos knygą „Me-
tūgės”, kurios įvertintos tinkamai gal tik dabar, pa-
rašys tokią nurimusios nuoskaudos frazę: „Metūgės”
taip ir liko kaip ta Pelenė žirnių aižyti krosnyje”.

„Krenta į akis dar vienas kaltinimas. Ją kaltino,
kad ‘Aštuoniose lapuose’, kai Didžioji savaitė baigiasi
Prisikėlimu ir  ji išlenda iš tos savo slėptuvės ir Šv.
Velykų ryto šviesoje tarsi pati prisikelia iš viso to
siaubo, kurį teko patirti. Juk būdama toje slėptuvė-
je visą savaitę  praleido girdėdama prievartaujamas
rusų kareivių moteris, jaunos merginos akimis ste-
bėdama visą tą karo žiaurumą ir brutalumą.  Jos
draugai, kolegos  išeivijoje, ir net ne draugai kone-
veikė ją dėl to kad, Birutė, neva, susitapatino su Die-
vu, kad ji stojasi į Dievo vietą! Bet gi, ar negalioja toks
paaiškinimas, kritikuotojai galėjo pagalvoti ir apie
tai, kad  jai tuo metu reikėjo išgyventi, jai reikėjo iš

Tėvynės alkį malšino kūryba

Jonė-Ladygaitė Ardžiūnienė prisimena šiltą bičiulystę su Birute Pūkelevičiūte.                           Asmeninio archyvo nuotr. 

Rašytojos, aktorės Birutės Pūkelevičiūtės veiklą nuolat nušviesdavo laikraštis ,,Draugas”.
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Immerse yourself in the Magic of THE SEASONS

Viva Vivaldi 
Concert

Sat., Nov. 30th – 7 pm
The concert will support

Lithuanian churches abroad.

St.  Ann of the Dunes Church:
433 East Golfwood Rd.,

Beverly Shores, IN 46301.
Donation $10.

Dainora audryla@ameritech.net • Ruta rutasida@hotmail.com, 219-512-3493

Violin Piano

neįmanomos situacijos kažkaip išsaugant žmogiš-
kumą, susirasti maisto, drabužių. Graži jauna mo-
teris turėjo apsimuturiuoti skarmalais, vaizduoti el-
getą, kad galėtų tiesiog pakovoti už savo būtį. Tarp
kitko literatūroje, antrą kartą aš tokį epizodą matau,
kaip jauna, graži moteris persirengia elgeta, tiesiog,
kad išgyventų, kad išliktų. Ir tai  vaizduojama labai
tikroviškai. Birutė Pūkelevičiūtė labai taikliai pa-
renka metaforas, o jos žodynas nepaprastai turtin-
gas. „Aštuoniose lapuose” skaitant  tas vietas apie
tarpukario, rašytojos vaikystės Kauną, net, atrodo
kvapas ateina iš tos smetoninės Lietuvos. Kokie gi-
lūs ir įspūdingi šio romano  įvaizdžiai, palyginimai”,
– pastebi tinklalapio bernardinai.lt autorė Rasa
Baškienė, kuri pati yra prisilietusi prie istorinės Ant-
rojo pasaulinio karo medžiagos. 

Iki šiol sukrėtę dveji memuarai

Prieš devynerius metus R. Baškienė rengė
straipsnį apie Drezdeno bombardavimą. Būtent
tada ji sužinojo apie lietuvius pabėgėlius, kurie,
traukdamiesi į vakarus, pakliuvo į tą kryžminę  karo
ugnį ir net nukentėjo nuo sąjungininkų. Tuometis
Lietuvos valstybės užsienio reikalų ministras Al-
girdas Saudargas Rasai Baškienei paminėjo tarp tų
lietuvių ir  rašytoją, aktorę, režisierę Birutę Pūke-
levičiūtę bei jos romaną „Aštuoni lapai”. Šis faktas
tik rodo, kad nors Lietuva buvo nepriklausoma jau
beveik du dešimtmečius, vis gi ši iškili egzilio kūrėja
buvo žinoma tik literatūrologams ir išskirtinai li-
teratūra besidominčiųjų ratui.  „Mane yra sukrėtę
dveji memuarai, kurie pasakoja, ką  teko patirti
mūsų žmonėms, kurie buvo išvežti į  Sibirą 1941 -ai-
siais metais ir tie, kurie traukėsi į vakarus.  Tai Da-
lios Grinkevičiūtės ‘Lietuviai prie Laptevų jūros’ ir
Birutės Pūkelevičiūtės šių dviejų romanų dilogija.
Tai buvo atradimas rašytojų, kurių mes ilgai neži-
nojome, gyvendami už sovietų geležinės uždan-
gos”, – sako Rasa Baškienė.

Negalėjo suprasti, kaip Lietuva  į valdžią
išsirinko komunistus

Birutė Pūkelevičiūtė mal-
šindama tėvynės alkį, grįžo į
Lietuvą. Grįžo 1999 metais ir ne-
toli Vilniuje senamiestyje apsi-
gyveno šalia Bradūnų šeimos.
Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė pa-
sakoja, kad aplinka Lietuvoje jai
buvo labai prietelinga. Kūčias pa-
prastai sutikdavo su poeto Kazio
Bradūno šeima. Lietuvos prezi-
dentas Valdas Adamkus irgi pa-
rodė valstybės lygiu dėmesį, ap-
dovanodamas rašytoją Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino
5-ojo laipsnio ordinu. ,,Matot,
paskutiniu metu kai gyveno Flo-
ridoje, ji pasijuto labai vieniša, ji
prarado labai mylimus žmones,
o  čia Lietuvoje ji  atsigavo. Tik la-
bai išgyveno, kad rado ne tokią
Lietuvą, kokios jinai tikėjosi. Ją
kankino, kad  mes  vėl į valdžią
išsirin ko me komunistus. Nie-
kaip negalėjo susitaikyti su ta
mintimi ir vis keldavo klausimą,

Rasa Baškienė su B. Pūkelevičiūtės kūryba susipažino rinkdama medžiagą apie Antrąjį pasaulinį karą.
Juro Štefanovič nuotr.

kaip galėjo  žmonių minia, ištremta į sibirus, ken-
tusi okupanto priespaudą,  taip nepersiorientuoti ir
vėl valdžią patikėti komunistams? Pamenu, kai
vyko Birutės kūrybos vakaras Vilniaus rotušėje visa
salė taip apmirusi klausė ir man nepaprastai skaus-
mingai įstrigo vienas jos pasakytas  sakinys: „Mūsų
Tėvynė buvo kankinė, sakėm, ji atpirkta krauju ir
todėl bus išganyta. Tikėjom, kad Lietuva prisikels,
jos laukia baltų bijūnų kelias. Toji mūsų svajonė įvy-
ko – Lietuva prisikėlė ir pakilo, bet kai ji atsisuko,
mes negalėjom atpažinti sužaloto jos veido...Ar tai
mūsų Tėvynė, kurią mes taip sielvartingai mylė-
jom?”, –  pasakoja Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė. 

Rašytoją reabilitavo V. Kubiliaus 
monografija

Prisimindama  bičiuliškus susitikimus su Bi-
rute Pūkelevičiūte,  ponia Jonė sako, kad puikybės,

garbės troškimo rašytojos kelyje nebuvo. Buvo žavi
ir be galo patraukli kaip aktorė ir be galo talentin-
ga kaip rašytoja. Anglakalbėje aplinkoje praleidusi
daugiau nei pusę savo gyvenimo, sugebėjo išsaugo-
ti gražią, natūralią, neišdarkytą lietuvių kalbą.
„Aš jums pasakysiu – toks būdavo gražus man ato-
kvėpis su ja pabendrauti ir tų akimirkų buvo ne-
paprastai daug gražių, kad net sunku būtų dabar vis-
ką suvesti į vieną epizodą. Man būdavo smalsu su-
žinoti, kodėl ji susiginčydavo su A. Nyka-Niliūnu, ko-
dėl su H. Nagiu. Per Birutę aš ypatingai susidomė-
jau tais kūrėjais. Man buvo įdomu sužinoti, koks vis
dėl to nelaikraštinis, o jos lūpomis perteiktas buvo
tas mūsų kultūrinis žmonių gyvenimas”, – prisi-
mena ponia Jonė.  

Sauganti amžinybėn iškeliavusios Birutės Pū-
kelevičiūtės asmeninio gyvenimo paslaptis, Jonė La-
dygaitė-Ardžiūnienė tik tiek prasitarė: „Neturiu tei-
sės sakyti. Buvo rimtų meilių ten, ne Lietuvoje. Ji

buvo žavi moteris.” 
Rašytojai jau sunkiai

sirgo ir ponia Jonė pame-
na, kaip lankydamarašy-
toją namuose, atnešė jai
Kalėdinę eglutę. Birutė Pū-
kelevičiūtė nepaprastai
vaikiš kai nudžiugo. Ypa-
tingai džiaugdavosi, kai
galėjo pabendrauti su pro-
fesoriumi Vytautu Kubi-
liumi, kuris, beje, vienas
pirmųjų rimtu literatūri-
nio tyrimo darbu įvertino
jos kūrybą, parašydamas
monografiją „Birutė Pū-
kelevičiūtė: aktorė ir ra-
šytoja”. Iš tiesų, po visų tų
puolimų dėl „Metūgių” ir
po visų kaltinimų, pavogus
A. Škėmos „Baltos drobu-
lės” idėją, ši monografija
apie Birutę Pūkelevičiūtę
reabilitavo visą jos litera-
tūrinę kūrybą.

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

!

!

!

!

Lietuvius suburiantis laikraštis

Rašytoja, aktorė, režisierė Birutė Pūkelevičiūtė.                                                                        ,,Draugo” archyvo nuotr.
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIuS, mD, fACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PADEDAME
SURASTI,

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

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

IEŠKO DARBO
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,,Surašymo” nr. 101 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PLUNKSNOS

Kryžiažodį išsprendė:
Danutė Bobelis, Plainview, NY
Jonas Kepuritis, Orland Park, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

PErSPEktyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirkiMAS, PArDAViMAS, FiNANSAViMAS,

PErFiNANSAViMAS ir NuOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
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KAIP ŠUO SU KATE

BARBORA AUGUSTINAVIČIŪTĖ

Nė vienas gyvūnų mylėtojas ne-
prieštaraus teiginiui, kad gyvū-
nai, kaip ir žmonės, pasižymi

labai skirtingais charakteriais. Jie gali
būti linksmi, išdykę, smalsūs, melan-
choliški, gali būti piktybiški tinginiai ir
kerštautojai, netgi ,,kairiarankiai” (gal
tiksliau būtų pasakyti – kairiakojai). Ar
jie supranta žmonių kalbą? Dauguma
gyvūnų augintojų neabejoja, kad taip,
supranta. Tačiau vyrauja nuomonė,
kad šunys supranta labiau nei katinai.
Tačiau kačių šeimininkai niekada su
tuo teiginiu nesutiktų. 

Užsiėmė vietą prie Kūčių stalo

Čikagos priemiestyje su tėvais gy-
venančių sesučių Gretos ir Miglės au-
gintinė katytė Maja, atrodo, supranta
ir labai mėgsta iš šalies pasiklausyti,
apie ką gi kalbasi tie dvikojai padarai.
Ko gero, ji mintyse netgi mėgsta pa-
diskutuoti ir pasiginčyti su savo šei-
mininkais bei jų svečiais ir daugeliu
klausimų turi savo tvirtą nuomonę. 

kviesta vardu, net ir būdama nemato-
moje kiemo teritorijoje, Maja visada at-
siliepdama miaukteli ir atbėga. Na,
kartais kam nepasitaiko – burunduko
gaudynių įkarštyje galima ir ne visa-
da išgirsti tą šeimininkių kvietimą.

Įdomi Majos  atsiradimo šeimoje
istorija. Prieš tai abi sesutės augino pe-
lėną. Bet tas ėmė ir susirgo, po to iš-
keliavo į pelėnų rojų. Šeimos pasitari-
me buvo nuspręsta, kad namuose rei-
kia kito gyvūno. Gyvūnų parduotuvė-
je jie susitiko juodą labai meilią katy-
tę. Ją tuo metu globojanti savanorė
buvo atvežusi į parduotuvę pasižmo-
nėti – o gal atsiras šeima, kuri panorės
ją įsigyti?  

Pas savanorę Maja atsirado po to,
kai jos šeimininkas mirė. Senuko gi-
minės negalėjo pas save priglausti ma-
žos juodos katytės, vardu Rene. Kai se-
sutės Greta ir Miglė pamatė tą mielą
padarėlį, jos labai panoro ją auginti ir
mylėti. Taip naujoji gyventoja atrado
naujus namus. 

ar katės mėgsta apkalbinėti šeimininkus?

Iš aukščiau geriau matau ir galiu stebėti visos šeimos gyvenimą.
Nuotraukos iš Majos šeimos archyvo

Laukiu nesulaukiu, kada bus baigtas dėlioti paveikslas. Tuomet ant jo prigulsiu. 

Na gerai, paragausiu kąsnelį iš tavo lėkštės. 

Šeima vieningai nusprendė, kad
augintinei reikia ir naujo vardo. Pasiū -
lymų buvo įvairiausių. Jaunesnioji
sesutė Miglė, susižavėjusi populiariu
televizijos serialu ,,Merlin”, siūlė  Mor-
ganos vardą. Vyresnioji Greta, ne vie-
nerius metus šokanti sportinius loty-
nų Amerikos šokius, siūlė pavadinti
Rumba. Tačiau laimėjo trumpas ir
švelniai skambantis Majos vardas.
Graikų mitologijoje Maja yra kalnų
nimfa. Ir štai Maja, su nauju vardu jau
ketverius metus gyvena naujuose na-
muose naują gyvenimą. Čia ji jaučiasi
pilnavertė šeimos narė, į kurios nuo-
monę ir norus yra atsižvelgiama. 

šydama paragauti jo valgomo maisto.
Majai pakako nedidelio kąsnelio. Ji ra-
gavo anaiptol ne dėl to, kad buvo al-
kana, o todėl, kad labai jau skaniai kve-
pėjo tie Kūčių patiekalai. Kai vienas
svečias pajuokavo: „Išeinu parūkyti,
kol nebūsiu prie stalo, galite mane ap-
kalbinėti”, Maja buvo labai nustebusi
ir net bandė kažką miauktelti. 

Švelnioji maisto degustuotoja

Sakysite, kad nieko naujo – juk Kū-
čių vakarą visi gyvūnai ne tik su-
pranta žmonių kalbą, bet ir patys pra-
byla. Net ir gyvuliai tvartuose plepa
vieni su kitais ir visaip apkalbinėja
savo šeimininkus. 

Tačiau Majos noras dalyvauti šei-
mininkų pokalbiuose nedingsta visus
metus. Ji stebina savo sugebėjimu įsi-
taisyti tokioje vietoje, iš kurios galėtų
matyti visus tuo metu namuose esan-
čius žmones ir girdėti, apie ką jie kal-
basi. Na, o jeigu to padaryti neįmano-
ma, atsitupia ten, kur tuo metu yra su-
sibūrusi didžioji namų gyventojų dalis. 

Maja nepriklauso tiems keturko-
jams, kurie, šeimininkams valgant,
tupi prie stalo ir nuolat kaulija maisto.
Na, ji tik kartais paprašo paragauti,
švelniai kepšteldama vieno iš valgyto-
jų koją letenėle. Kaip ir visi gyvūnai, ji
išsirenka patį ,,silpniausią”, kuris,
žino, neatsisakys pasidalyti mažu kąs-
neliu su labai protinga katyte. 

,,Maja ne visada ragauja pasiūly-
tą maistą nuo mūsų stalo. Kartais tik
pauosto ir jo net nepalaižo. O kartais
mielai vaišinasi. Tuomet mes supran-
tame, kad šis maistas yra tikrai geras”,
– pasakoja katytės šeimininkės.

Burundukai – didžiausi priešai

Švelnioji namų stebėtoja, kaip ir
visos katytės, yra labai smalsi. Jeigu
namuose atsiranda naujas daiktas – į
dėžę supakuotas pirkinys ar koks bal-
das, Maja tuojau pat sunerimusi atbė-
ga ir patikrina – išlandžioja naujos (kad
ir ne naujos, o tik kitą vietą perstum-
tos) komodos stalčius, būtinai paguli
susiraičiusi ant ką tik iš parduotuvės
parvežto naujo mergaičių drabužio ar
kruopščiai apuosto naują rankinę. 

Maja visada laukia, kada galės iš-
bėgti pabėgioti į uždarą kiemą, kuria-
me auga vešli pievelė, o joje neretai ga-
lima susitikti ir smagiai paauklėti vie-
ną kitą įžūlų burunduką. Na, ko jau ta
katytė nemėgsta, tai tikrai nemėgsta
šių padarų, kurie yra panašūs į peles,
bet patys mėgsta išdidžiai save vadin-
ti mažaisiais voverių broliais. Pa-

Kartą, Kūčių vakarą, kai namuose
buvo susirinkę nemažai svečių, Maja at-
ėjo prie stalo ir atsitūpė ant tuščios vie-
no iš svečių kėdės. Šis, grįžęs į savo vie-
tą, paprašė, kad katytė pasitrauktų. Ta-
čiau Maja nepajudėjo. Tuomet svečias
atnešė aukštą baro kėdę, pastatė ją
prie stalo ir pasiūlė Majai persėsti ant
jos. Katytė suprato raginimą ir mielai
pakluso. Ji visą ilgą vakarą ant tos kė-
dės tupėjo prie stalo ir iš aukščiau ste-
bėjo veiksmą bei klausėsi kalbų. 

Kartais letenėle švelniai palies-
davo greta sėdintį kaimyną, taip pra-



A † A
BIRUTĖ ZALATORIENĖ

Mirė 2019 m. spalio 28 d. po
sunkios ligos Pittsburghe, PA.

Gimė 1936 m. sausio 5 d. Lie tu -
voje.

Giliai nuliūdę liko: vyras Vytau -
tas Zalatorius, dukros Alė su šeima
ir Snieguolė Zalatorė, gyvenanti
Vil niuje. 

Velionė buvo aktyvi JAV LB Ci -
cero apylinkės, Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus Moterų gildij -
os, Draugo Fondo narė, Cicero LB
pirmininkė, Čikagos lietuvių mote -
rų klubo vicepirmininkė ir narė.
Daug metų dirbo savo įkurtoje kel -
io nių agentūroje ,,Travel Advisers” Oak Parke. 

Ji kartu su vyru gyveno Čikagos priemiestyje Cicero, IL.  
B. Zalatorienė pašarvota Palos Gaidas Funeral Home, Palos

Hills. Atsisveikinimas lapkričio 1 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p.
iki 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, lapkričio 2 d.,
9 val. r. Cicero Šv. Antano bažnyčioje.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Motina, man gėlės tavo meilę šlama,
už tave pasauly kas karščiau mylės?

Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama,
niekur neik, motule, dar iš tos šalies.

Bernardas Brazdžionis

Su giliu liūdesiu prisimename,
kad prieš penkerius metus Vieš-
paties pašaukta iškeliavo į Amži-
nuosius Namus

A † A
STEFA KISIELIENĖ

Minint šią skaudžią netekties sukaktį, šeima maloniai
prašo artimuosius, draugus ir pažįstamus pasimelsti
kartu šv. Mišiose už a. a. Stefą Kisielienę sekmadienį,
lapkričio 10  d., 8:45 val. r., Šv. Antano bažnyčioje, 1515
S. 50th Avenue, Cicero, IL. Po to Velionė bus prisimin-
ta Šv. Antano parapijos Kavinės kambaryje.   

Nuliūdę duktė Jolita ir sūnus Petras Vytenis su šeimomis, 
giminės Antanas Razma, Edis Razma,

Raimonda Pabedinskienė, Arnoldas Čerkevičius, 
Antanas Elvikis su šeimomis ir kun. Nerijus Šmerauskas
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PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
VANDAI GALMINAITEI 

KAUNIENEI

mirus, giliai užjaučiame dukras REGINĄ ALDHURST
(TREVOR) ir RAMONĄ DUFF (GLENN) su jų šeimos
nariais; seserį ZITĄ GRA ŽIENĘ su jos artimaisiais ir
marčią GRAŽINĄ VALEIKAITĘ KAUNIENĘ su jos at-
 ža lynu.

Aldona Beinorienė-Lipskienė su dukra Irena
Praurimė ir Leonidas Ragai 

su sūnumi Pauliumi ir dukra Laura

Ilgametei Cicero Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkei

A † A
BIRUTEI ZALATORIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui VYTAU-
TUI ZALATORIUI, dukroms SNIEGUOLEI ZALATO-
REI ir ALEI IVAŠKIENEI su šeima bei visiems arti-
mie siams. 
Kartu liūdime netekę brangios parapijietės ir Cicero
Lie tuvių Bendruomenės narės.

Cicero Šv. Antano parapijos lietuviai

Žmogus  tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti Jį į kelią
Kuriuo negrižta niekas atgalios.

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkei  

A † A
BIRUTEI ZALATORIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.     

JAV LB  Lemonto apylinkės valdyba

Mirus  JAV LB Brighton Parko apylinkės pirminin-
kui 

A † A
VIKTORUI KELMELIUI

nuoširdžiai  užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus
jį pažinojusius.

JAV LB  Lemonto apylinkės valdyba
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

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

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

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB  Lemonto Apylinkės Soc. reik. sk.
trečiadienį, 2019 m. lapkričio 6 d. 1 val. p.p.
kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite LRT kurtų linksmų, grakščių šokių
rinkinį ir įdomų užsienio žvalgybų politikos
priedą.

�  Toronto (Kanada) tautinių šokių an-
samblis ,,Gintaras” kviečia į koncertą, vyk-
siantį  lapkričio 16 d., 6 val. v. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje.  Vakarienės metu bus pa-
tiekta įvairių regioninių patiekalų. Po kon-
certo ir vakarienės – šokiai. Kviečiame už-
sisakyti vietas. Skambinant tel. 312-493-8754
(Viktorija). Bilietai: 40 dol. su vakariene, 8
žmonės prie stalo; 20 dol. be vakarienės, vie-
tos balkone.

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus į at-
kurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio pa-
minėjimą ir susitikimą su Artūru Jakuboniu.
A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lietuvis, ofi-
cialiai pėsčiomis įveikęs Appalachian kelią
(3542 km). Apie kelionės sunkumus ir nuo-
tykius išgirsite atvykę į Šaulių namus, 2417
W. 43rd St., Chicago, IL, 60632. Renginys ne-
mokamas. Tel. pasiteirauti: 773-875-4531.

�  Dr. Audriaus Plioplio instaliaciją Sibe-
ria Souls II galite pamatyti Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL  60629. Tel. pasiteirauti 773-582-
6500.

Skelbiame ,,Draugo” pokylio loterijos laimėtojus:
1000 dol. laimėjo Diane Marrese iš Dedham, MA;

500 dol. atiteko Kristinai Bandziulis iš Palmdale, CA;
250 dol. laimėjo Juozas Pranckevičius iš Chicago, IL. 

Sveikiname tuos, kam šį kartą nusišypsojo 
laimė ir dėkojame visiems loterijos dalyviams.

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 2 val. ryto prasidės
žiemos laikas. Neužmirškime iš vakaro atsuk-
ti laikrodžių rodyklių 1 val. atgal.

Draugo fondo narių metinis suvažiavimas įvyks lapkričio 10
d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Banys
šeimos salėje. Kviečiame dalyvauti visus Draugo fondo na-
rius.

Advokatas Gintaras Čepėnas, po 42 metų, išeina į užtarnautą
poilsį ir pensiją. Jis labai dėkoja savo klientams už pasiti-
kėjimą ir bendradarbiavimą ir linki jiems viso geriausio.

Vytautas Gestautas iš Lemonto ,,Draugo“ 110-ųjų metų sukakties proga
vyr. Redaktorei Ramunei Lapas įteikė paties sukurtą ir pagamintą medi-
nę sienos dekoraciją.  Vytauto dovana jau papuošė redakciją. Dėkojame
jos išradingam autoriui, kurio patriotiniai darbai pasitarnauja lietuvybės
puoselėjimui Amerikoje.    Redakcija




