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New York (,,Draugo” in-
fo) – Šių metų spalio 15 dienos
garsaus aviacijos žurnalo
,,Aviation Week and Space
Technology” viršelyje puikuo-
jasi ir dviejų lietuvių veidai –
Jono Butaučio ir Gedimino
Žiemelio. Abu jie įvardyti tarp
keturiasdešimties aeronauti-
kos ir aviacijos pramonės sri-
tyje kylančių žvaigždžių, ku-
rių amžius – iki 40 metų. Visas
spalio 15 dienos numeris pa-
skirtas šiuo metu gabiausiems
ir geriausiems aeronautikos ir avia-
cijos srityje dirbantiems žmonėms,
,,aviacijos pramonės elitui” ir jų pa-
siekimams.

37-erių metų Jonas Butautis, Lie-
tuvos AB ,,FL Technics”, orlaivių ir
jų dalių techninės priežiūros bendro-
vės vadovas, į 40-tuką pateko už ta-
lentingą vadovavimą ir sugebėjimą
per 3,5 metų ekonominio sunkmečio
sąlygomis bendrovės pelną padidinti
net 500 proc. Butaučio vadovaujama
bendrovė įkėlė koją į Azijos rinką,

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 8 die-
ną Švietimo ir mokslo ministerijoje
bus teikiamos mokslo premijos už-
sienyje gyvenantiems lietuvių kil-
mės mokslininkams. Už tarptautinio
lygio mokslo pasiekimus ir bendra-
darbiavimą su Lietuva šiemet bus ap-
dovanoti trys užsienio lietuviai.
Mokslo premijas pelnė Vokietijoje
gyvenantis chemikas Vilius Lėner-
tas, biochemikas Skirmantas Kriau-
čionis iš Jungtinės Karalystės ir psi-
chologas Romualdas Kriaučiūnas iš
JAV. Premijomis siekiama paskatinti
užsienyje dirbančius lietuvių moks-

lininkus būti Lietuvos mokslo amba-
sadoriais ir su iškiliais lietuvių kil-
mės mokslininkais supažindinti Lie-
tuvos visuomenę. Mokslo premijos
dydis – 13,000 litų.

Freiburgo universitetinės vaikų
ligoninės Vokietijoje klinikinės che-
mijos ir diagnostikos specialistas Vi-
lius Lėnertas mokslo premija įver-
tintas už aktyvų bendradarbiavimą
ir paramą Lietuvai laboratorinės me-
dicinos, ypač paveldimų ligų diagnos-
tikos srityje.

Oksford University Ludvigo vė-
žio tyrimų instituto Jungtinėje Kara-

lystėje biochemijos specialistas Skir-
mantas Kriaučionis apdovanojamas
už pasaulinės reikšmės atradimus
DNR tyrimų srityje ir bendradar-
biavimo ryšius su Lietuvos biotech-
nologais.

Neįgalumo nustatymo tarnybos
Michigan socialinio draudimo depar-
tamento JAV klinikinės psichologijos
specialistas, laikraščio ,,Draugas”
bendradarbis Romualdas Kriaučiū-
nas premijos nusipelnė už mokslo pa-
siekimų sklaidą.

Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo. Evangelijos skelbėjas nebus
pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 14), nebus dvasiška jėga patraukiančia prie
Kristaus, vedančia į kovą dėl Bažnyčios, stumiančia žmones į darbą, jei jo
širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo.

Washington, DC (LR ambasados JAV info)
– Visų Šventųjų dieną Lietuvos Respublikos
diplomatinės atstovybės kartu su Lietuvių
Bendruomenėmis JAV pagerbė šioje šalyje pa-
laidotų Lietuvos politikų, diplomatų, tautinio
judėjimo aktyvistų atminimą, aplankydami jų
amžinojo poilsio vietas. LR ambasados Wash-
ington, DC, generalinių konsulatų New York ir
Čikagoje darbuotojai, garbės konsulai Los An-
geles, Cleveland ir kitose vietovėse lankė Prezi-
dento Antano Smetonos, Vasario 16-osios akto
signataro Mykolo Biržiškos, II Seimo vicepirmi-
ninkės Magdelenos Galdikienės, tautinio atgi-
mimo veikėjo Jono Šliūpo, ambasadorių Povilo
Žadeikio, Vaclovo Sidzikausko bei kitų iškilių,
Jungtinėse Valstijose palaidotų Lietuvos asme-
nybių kapus.

Amerikoje pagerbtas iškilių Lietuvos žmonių atminimas

Mokslo premijos – trims lietuvių kilmės mokslininkams

Jonas ButautisGediminas Žiemelis

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis (viduryje) su LR
ambasados JAV darbuotojais pagerbė iškilių, Jungtinėse Valstijose pa-
laidotų Lietuvos asmenybių kapus.

LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr.

2011 m. įsigijo ,,Storm Aviation”, tais
pačiais metais 2011 m. ,,FL Technics
Uljanovsk” gavo leidimą vykdyti
veik lą Ulja novsko (Rusijos) Laisvo -
joje ekono minėje zonoje. 2012 m. pra -
dėta ,,FL Technics Training Centre”
veikla. Šis mokymų centras ruoš pro -
fe sionalius orlaivių tech ninės prie -
žiū ros specialistus.

Antrasis ,,Aviation Week and
Spa ce Technology” paminėtas lietu -
vis 35-erių G. Žiemelis yra ,,Avia So -

lu tion Group” valdybos pirmininkas.
Jo vadovaujama aviacijos bendrovių
grupė šiuo metu yra didžiausia įmo -
nė Rytų Europoje, apjungianti tokias
aviacijos bendroves kaip „FL Tech -
nics Jets”, „Baltic Ground Services“,
Baltic Aviation Academy bei ,,Small
Planet Airlines”. Šiuo metu „Avia So -
lutions Group” įmonės veikia 40 ša -
lių, jose dirba daugiau nei 1,300 dar -
buotojų.



Evangelija pa sa -
ko ja apie nere gį
elgetą Barti mie  -

jų, maldavusį Jė zų pa -
galbos. Žmonės drau dė
neregį, kad jis liau tųsi
prašyti, bet tas dar gar -
siau šaukė: „Do   vydo
Sū nau, pa si gailėk ma -
nęs!” Tuo met Jėzus, iš -
klausęs, ko žmogus pra -
šo, tarė neregiui: „Eik, tavo tikėjimas iš gel bėjo tave.” Žmo -
gus praregėjo ir nusekė paskui Jėzų (Mk 10, 46–52). 

Jericho neregio pagydymas gyvai iliustruoja, ką
žmogui duoda tikėjimas į Dievą. Jis praregi. Kol žmogus
nėra sutikęs Jėzaus, t. y. tarp jo ir Dievo neužsimezgęs
tikėjimo ir meilės santykis, tol jis lieka dvasios neregys ir
kaip laivas be vairo jūroje yra mėtomas ir draskomas savo
puikybės, godumo ir kūniškumo aistrų. Mes nuolat su tin -
kame žmonių, be saiko godžių pinigų, nesąžiningų, veid -
mainiaujančių, paskendusių neapykantoje, vergau jančių
alkoholiui ir panašių. Kai šis dvasinis aklumas plačiai
paplinta visuomenėje, tuomet ji išgyvena moralinę krizę.  

Jėzus pagyrė neregio tikėjimą. Šis žmogus tikėjo į
Dievą ir laukė ateisiančio Mesijo. Jo šauksme: „Dovydo
Sūnau, pasigailėk manęs!” girdime aiškų kreipimąsi į
Mesiją, kilsiantį iš Dovydo giminės. Pakartotinas neregio
krei pimasis liudija: jis tvirtai tikėjo, jog šis Mokytojas
gali jį pagydyti. Kaip mums reikia šitokio Bartimiejaus
tikėjimo! 

Mes tikime į Dievą, sukūrusį matomą ir nematomą
pasaulį. Tikime, ką Dievas apreiškė per Senojo Testa men -
to patriarchus ir pranašus. Mes tikime į Tėvo mylimąjį
Sūnų, prieš du tūkstančius metų skelbusį Gerąją Nau -
jieną apie prisiartinusią Dievo karalystę. Mes taip pat
tikime į Šventąją Dvasią, per pirmąsias Sekmines mato -
mu būdu nužengusią ant apaštalų. Tikime, kad be jos pa -
galbos nepajėgtume ištarti: „Jėzus yra Viešpats” ir pri -
imti viso, ko moko Katalikų Bažnyčia.

Mes tikime į Dievą ne kaip kosminę jėgą, kurios vei -
ki mu įvyko Didysis sprogimas ir atsirado visata, bet ti -
kime į Dievą kaip Asmenį, į kurį galime kreiptis „Tėve”.
Kaip sakė popiežius Benediktas XVI, šis „Dievas mums
apsireiškė Kristuje, jis mums atskleidė savo veidą ir tapo
mums realiai artimas. Dievas žmogui, kiekvienam iš mū -
sų, apreiškė savo bekraštę meilę. Kryžiuje, Jėzuje iš
Nazareto, Dieve tapusiame žmogumi, jis parodė mums,
kaip toli siekia šita meilė, iki pat savęs dovanojimo, iki
visiškos aukos. Tikėjimas – tai tikėjimas šita Dievo meile,
kuri nesitraukia prieš žmogaus blogumą, prieš blogį ir
mirtį, bet perkeičia visas vergavimo formas, suteikdama
galimybę būti išgelbėtiems. Tikėti reiškia sutiktą šį As -
menį, Dievą, kuris mane palaiko ir man pažada nenyks -
tančią meilę, kuris ne tik žada amžinybę, bet ją duoda”. 

Dievas yra ir
visuomet liks didžioji
Paslaptis, kurios nie -
kada nepajėgsime iki
galo pažinti. Protu mes
tik prisiartiname prie
Die   vo slėpinio, o toliau
einame, va do vau da -
mie si tuo, ką yra ap -
reiškęs pats Die  vas. Šis
Dievo Ap reiškimas už -

ra šytas Šventajame Raš te, kuris turėtų tap ti parankine
knyga, kasdien skaitoma ir ap mąstoma maldoje.

Tikėjimas yra Dievo dovana, bet žmogus yra laisvas
tą dovaną priimti arba ją atmesti. Dievas mus myli ir nori,
kad jį pažintume, tikėtume ir mylėtume. Bet Die vas
nenori pažeisti mū  sų laisvės, nes be jos nebūtų užmegztas
tikros meilės santy kis. Dievui nereika lin gi vergai. Meilė
ir draugystė yra įmanomos tik tarp visiškai laisvų
asmenų. Kristus tik ragina tikėti ir atsiversti, bet niekada
neverčia. „Jo karalystė plinta meilės jėga, tos meilės,
kuria Kristus, iškeltas ant kryžiaus, prie savęs traukia
visus žmones” (Vatikano II Susirinkimo Tikėjimo laisvės
deklaracija Dignitatis Humanae, 11).

Mes tikime į Dievą ne todėl, kad savo protu iki galo jį
pažįstame, bet todėl, kad jis mums yra apsireiškęs per
savo kūrinius, per pranašus ir ypač per Jėzų Kristų. Mūsų
tikėjimas nėra aklas, kaip kartais teigiama, bet remiasi
mūsų protu, Apreiškimu, Kristaus ir šventųjų stebuklais,
Bažnyčios plitimu ir šventumu. Per du tūkstančius metų
subyrėjo daugybė karalysčių, o Bažnyčia, net ir pa tir -
dama daugybę sunkumų, savo narių neištikimybių bei
nuo dėmių, vis auga ir auga. Iš dvylikos mokinių ji išaugo
iki pusantro milijardo krikščionių, ir, svarbiausia, šioje
Bažnyčioje matome daugybę šventųjų, net kankinių,
matome vykdomus didžiausius meilės darbus, matome
daug herojiško pasiaukojimo, kuris jau pats savaime yra
stebuklas. Ar visa tai gali kilti tik iš Dievo iliuzijos?

Nors tikėjimas ir viršija protą, bet tarp jų niekada
negali būti tikro nesutarimo. Tikras mokslas ir tikras ti -
kė jimas niekuomet negali prieštarauti vienas kitam. Tai
broliai dvyniai, kurie kyla iš to paties šaltinio – Dievo.
Todėl nereikia bijoti, kad mokslo atradimai galėtų
paneigti Dievo buvimą. Mokslas tik atskleidžia gamtos
dės nius, visatos vystymąsi, bet sąžiningas mokslininkas
niekuomet negalės pasakyti, kas yra viso to, ką matome ir
pažįstame, aukščiausioji Priežastis.

„Tikėti – tai džiugiai ir laisvai pasitikėti Dievo
Apvaizdos planu istorijoje, taip, kaip pasitikėjo Abra -
omas, kaip pasitikėjo Mergelė Marija. Tikime tuomet, kai
mūsų protas ir širdis sako ‘taip’ Dievui, kai išpažįstame,
kad Jėzus yra Viešpats. Šitas ‘taip’ perkeičia gyvenimą,
atveria kelius į prasmės pilnatvę, naują, kupiną džiaugs -
mo ir vilties” (popiežius Benediktas XVI).

Neišvengiamai artėja gruodžio 21-
oji, jau keletą metų tapatinama su skel -
biama pasaulio pabaiga, išskaičiuota pa -
gal majų kalendorių. Artėjančia ,,pasau -
lio pabaiga“ įtikėjusius ir į kalendorių
nuo  lat žvilgčiojančius žmones etnologai
ir astronomai ramina: pasaulio pabaigos
nebus nei šių metų gruodžio 21-ąją, nei
artimiausiu metu, o mūsų Žemė gali na -
tū raliai užgesti po kokių puspenkto mili -
jardo metų. Įvairių sričių mokslininkai pa -
taria kaupti maisto atsargas nebent žie -
mos laikotarpiui, o kalendorius, tiek ma -
jų, tiek kitų tautų ar genčių, vadina su -
tartiniu dalyku laikui ir istoriniams įvy -
kiams skaičiuoti, kurio negalima sieti su
kokiais nors didesniais Žemės įvykiais.
Psi chologai pastebi tokiomis pranašys -
tėmis tikinčių žmonių vengimą patiems
atsakyti už savo gyvenimą, dėl visko kal -
tinant likimą ar laukiamas tariamas ne -
laimes. Kun. Ričardo Doveikos teigimu,
dėl pasaulio pabaigos isterikuoja tik neti -
kintys žmonės. Pasak jo, ,,Baž nyčia pa -
sau lio pabaigą supranta ne kaip katakliz -
mus, nelaimes ar žmo gaus ne buvimą že -
mės paviršiuje, bet kaip realų antrąjį Kris -
taus atėjimą į žemę.”

Redaktorė Loreta Timukienė
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Tavo tikėjimas
išgelbėjo tave
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

ATSILIEPIANT Į 
B. NAINIO RAGINIMĄ

Perskaitęs Broniaus Nainio nuo -
mo  nę-komentarą (š. m. spalio 27 d.) ir
nustebau, ir ap stul bau. Komentare
Nai nys teigia, kad, jei Mitt Romney
bus išrinktas JAV pre zidentu, Sau lius
Anužis, žymus Res publikonų par tijos
veikėjas, bus pa skirtas JAV amba sa -
doriumi Lie tu vai. Nainys taip pat pa -
mini, kad Anu žis yra Lie tuvos Res -
publikos garbės konsulas JAV. Tad
man neaišku, kam Anužis tar nautų:
JAV, Lietuvai, Rom ney ar Gry baus -
kai tei? 

Komentarui trūksta logikos ir
tik  roviškumo. Nainys rašo, kad
,,mor    monui ne tik svetima, bet ir ved -
lė yra krikščioniškoji-huma niš ko ji
politinė filosofija”. Islamas turi daug
daugiau panašumų su krikš čio nybe
nei mormonizmas. 

Komentaro autorius siūlo už
Rom ney balsuoti ,,visiems lietu-
viams” – ne tik respublikonams, bet
ir demokratams, net ir užkietėju -
siems. Šitaip kreipti mūsų tautinę są -
monę yra negražu ir nedora. Esu lie -
tuvis, ne kietas demokratas, bet ne  -

bal suosiu už žmogų (Romney), kuris
žada mažinti mokesčius, didinti ka -
riuomenės išlaidas ir tuo pačiu ba-
lansuoti biudžetą nekenkiant viduri -
nio sluoksnio žmonėms. Matematiš -
kai tai yra neįmanoma ir absurdas.
Absurdas yra ir tai, kad LR garbės
kon sulas gali būti JAV ambasadoriu-
mi Lietuvai. Tokie komentarai labiau
tiktų ,,Svogūnui” (,,The Onion”) ne gu
,,Draugui”.

Jonas L. Juozevičius
Madison, WI

MAIRONIS TEBĖRA GYVAS
UŽJŪRIO LIETUVIŲ ŠIRDYSE

Kaip gražu, kad daugelis mūsų
už jūrio lietuviškų telkinių prisiminė
pagerbti patriotinių eilių, spaudos
draudimo laikotarpio di džiausią po e -
tą Maironį jo 150-ųjų gi mi mo meti nių
proga. Nors tų metinių data suta po su
Lietuvos Dukterų drau gijos iš -
kilmingais „Rudens pie tu mis”, įvy -
kusiais Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje, nė kiek nenuostabu,
kai poeto sukaktis prisimenama sa -

vaite vėliau arba, kaip Beverly Arts
Center įvykęs spektaklis „Tiktai dėl
Tavęs”, skirtas irgi Maironio 150 gim-
imo metinėms paminėti, – viena
diena anksčiau.

Gaila, širdis nebenorėjo priimti
ki to panašaus JAV LB Kultūros tary-
bos bei JAV LB Vidurio vakarų apy-
gardos renginio, kurio ne tik data, bet
ir valanda suta po su laikraščio
„Drau  gas” pietumis.  Peršasi išvada,
kad Kultūros tarybos nariai neskaito
„Draugo”, kuriame apie laikraščio
pietus  jau kuris laikas buvo skelbia-

ma. O gal tai tik eilinis neapsižiūrėji-
mas? Blogiau būtų, jei savo renginiu
JAV LB Kultūros taryba ir JAV LB
nusprendė neatsižvelgti į laikraščio
renginio datą. „Draugo” vadovybė ga -
lė jo ne dėti jų skelbimo arba paskam-
binti ir mandagiai nurodyti abiejų
organizacijų pasirinktos datos susi -
kir timą, o sunkumus nugalėti matu-
laitišku gerumu – taikioje dvasioje.
Gal tada, maironiškai tariant, „Die -
vas aukš čiausias, kurs amžiais mus
plakė, pagalbos mums ranką  išties”.

Faustas Strolia
Oak Forest, IL



Sunku nustatyti tikrą Draugo fondo
(DF) gimtadienį. Nors DF Illinois
vals tijoje bu vo įregistruotas 1993

m. lapkričio 12 d., 1992 metais jo sąs kai -
toje jau buvo 42,000 dol. Gerokai prieš
įre gistravi mą, tuometinis ,,Draugo” mo -
de ratorius, tėvų marijonų provincijolas
kun. Viktoras Rimšelis laikraščio rė mė -
jų susi rin kimuose kalbėjo, kad reikia ir
,,Draugui” turėti savo fondą. Tačiau jam
at rodė, kad toks jo sumanymas jau pa -
vėluotas. Tuo metu jau egzistavo keli
sėk  mingi fondai, organizacijos rinko lė -
šas savo veiklai, tad ar bus au kotojų lietuviškai
spaudai išeivijoje? Tik pasikalbėjęs su advokatu
Aleksandru Domanskiu, kun. Rimšelis nuspren dė,
kad įkurti DF dar nevėlu. 

Pirmosios lėšos DF buvo suaukotos moterų.
Pirmoji 500 dol. auka paaukota Marijos Remienės.
Tuoj pat po to 500 dol. atsiuntė Birutė Jasai tienė,
dr. Albina Prunskienė ir Mari ja Vaitkienė. Įnašai
plaukė, ir fondo kapitalas spar čiai augo. Atėjo me -
tas formaliam fondo įteisinimui. Įstatus (angl. By -
laws) paruošė adv. A. Domans kis. Pirmieji DF in -
kor poravimo direktoriai buvo Jur gis Riškus, Ra -
munė Kubiliūtė ir Bro nius Juodelis. 

Pirmuoju DF tarybos pirminin ku 1993 m.
gruodį buvo iš rink tas Bronius Juodelis, kuris tuo
pat metu ėjo ir iž dininko pareigas. B. Juodelis fon-
dui pir mininkavo iki 2005 m. gruodžio 31 d. Tais
pačiais metais lapkričio 11 d. nuspręsta kooptuoti
likusius tarybos narius iki kito narių suvažiavi-
mo. Į DF tarybą pakviesti: kun. Vik toras Rimšelis,
dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Gražina
Liautaud, Albinas Kurkulis ir dr. Vacys Šaulys.
Kontrolės komisiją sudarė: Marija Re mienė, dr.
Kazys Ambrozaitis ir Antanas Valavičius.

Pagal DF įstatus, fondo tarybą su daro 7 direk-
toriai, kurie išrenkami meti niuose narių suvažia -
vimuose. Be DF tarybos direktorių, metiniuose
narių posėdžiuo se ex officio dalyvauja  leidėjų  ta -
rybos pirmininkas. DF di rektoriais buvo: Vytenis

Lietuvnin kas, Julius Lintakas, dr. Petras Kisie lius,
kun. Viktoras Rimšelis, Antanas Ruginis, Antanas
Valavičius.  Revizi jos-kontrolės komisijoje dalyva-
vo: Liu das Ramanauskas, dr. Kazys Am brozaitis ir
Danguolė Kviklytė, An tanas Paužuolis, Sigutė
Užupienė ir Vida Sakevičiūtė. Nuo DF įsikūrimo
iki 2005 m. gruodžio 31 d. fondui pir mininkavo ir
iždininko pareigas ėjo  B. Juodelis, per jo vadova vi -
mo me tus fondas sukaupė vieną milijoną dolerių.
Nuo 2005 m. DF iždą ir finansus pui kiai tvarko pa -
tyręs iždininkas Leo pol das von Braun, o fondo in -
vesticijas – brokeris Gytis Kava liauskas.

Dabartinę DF tarybą sudaro: Ma rija Remienė
(pirmininkė), Rūta  Jau tokienė (sekretorė), Leo -
pol das von Braun (iždininkas), nariai: dr. Ona Dau -
girdienė, dr. Augustinas Idzelis, Vac lovas  Mom -
kus, dr. Algis Norvi las, Vacys Šaulys ir ex-officio
Vy tas Sta nevičius. Kontrolės komisiją sudaro: An -
tanas Paužuolis, Sigutė Užupienė ir Vi da Sa ke vi -
čiūtė.

DF nariais laikomi asmenys ir organizacijos,
fondui pa au koję 200 ar daugiau dolerių (200 dol.
tolygu vienam balsui). Pa au koję mažiau kaip 200
dol. tampa  DF rė mėjais be balsavimo teisės. 

* * *
Pagrindinis DF įkūrimo tikslas buvo su kaupti

milijoninį kapitalą, jį pelningai investuoti ir iš
gautų pajamų kas metai paremti ,,Draugo” leidy-
bą.  Milijonas dolerių buvo sukauptas per 7 me tus.

Deja, esant nepakankamoms pa jamoms
iš investicijų, norint padengti ,,Draugo”
leidybos išlaidas,  tenka naudoti lėšas iš
pagrindinio fondo kapitalo. Per pirmuo-
sius 15 metų DF ,,Drau go” leidybai iš -
mokėjo vieną milijoną ir 264.00 dolerius.
Per 20 DF veiklos metų laikraštis
,,Draugas” pa remtas dviem milijonais
204,237 dol. 

Niekas iš tarybos ar kontrolės ko -
misijos narių negauna jokio mokes čio.
Daug darbų atliekama namuose, pvz.,
rašomi laiškai, padėkos, tvarkomas

iždas (naudojame savo kompiuterius). Apie visas
savo išlaidas ir pajamas fondas paskelbia viešai,
nieko neslėpda mas. Tai pat kiekvienais metais at -
siskaitoma ir su valdžia, pildant formą F990 (Re -
turn of  or ga nization Exempt from Income Tax).
Ataskaita ir visas DF iždas tvar komas nemokamai
nuoširdaus iždi nin ko von Braun. Visa tai fondui
su taupo kelis tūkstančius dolerių. Vi sas DF iš -
laidas sudaro tik paštas, laiš kų popierius ir vokai,
kas sudaro tik 2 proc. fondo išlaidų. Dukart per
metus pavasarį ir rudenį yra skelbiami naujų
narių ir lėšų telkimo vajai.  Visi DF pinigai yra
suaukoti nuoširdžių ,,Draugo” skaitytojų, kurių
dau gumos, deja, jau nėra tarp gyvųjų. Dėkojame
vi siems garbės aukotojams, kurių įnašai siekia
tūkstančius dolerių ir kurių pavardės įrašytos gar-
bės len tose bei skaitytojų širdyse. Š. m. rug sėjo
mėnesį DF kapitalas siekė 522,956.48 dol.  

Dvidešimt metų organizacijos gy venime nėra
ilgas laikas. Tačiau labai svarbu, ką per tą laiką
organiza cija atliko ir kokia nauda iš jo yra lie -
tuviškai visuomenei. DF iki šių dienų išlaikė vie -
nintelį išeivijos visuo me ninį, kultūrinį laikraštį
,,Drau gas”, kuris jau sulaukė 103 metų. Lie tuviai,
nors ir po visą Ameriką išsibarstę, per spaudą
palaiko tarpu sa vio ryšį ir ryšį su savo tautos ka -
mie  nu. Jie yra būtini tautai ir mūsų tau tiškumui.
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Mintys Draugo fondo 
20 metų sukakties proga
MARIJA REMIENĖ

Nukelta į 14 psl.

Kažkurią dieną pasidomėjau, kiek lietu-
vių gyvena ne Lietuvoje. Įdo mu buvo
tai, kad niekur neradau tikslių skaičių.

Tik perskaičiau, kad iki šiol gausiausiai lietu-
vių gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose, ta-
čiau šiuo metu vis daugiau lietuvių va žiuoja į
Didžiąją Britaniją, Airiją, Is paniją, Vokietiją. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dabar ap -
ima apie 36 valstybių Lietu vių Bendruomenes, ku -
rios veikia Ai rijoje, Argentinoje, Austrijoje, Aust -
ra lijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bra zilijoje, Čekijo-
je, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Grai -
kijoje, Gru zijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Len -
kijoje, Moldavijoje, Naujojoje Zelan di joje, Nor -
vegijoje, Olandijoje, Pran cū zijoje, Rusijoje, Kali -
ningrado (Ka ra liaučiaus) srityje, Švedijoje, Šveica -
rijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbe kijoje, Vene su -
eloje, Vengrijoje ir Vo kie tijoje. Lietuviai įvairiuose
kraštuo se kuria savas mokyklas, leidžia sa vą
spaudą, kuria internetinius tinklus. Taip pat daž-
nai valgo lietuviš ką maistą – tiek lietuviškuose
ren giniuose, tiek savo namuose. 

Taip pat pasidomėjau, kur tose valstybėse
lietuviai perka lietuviškus maisto produktus. Bu -
vo įdo mu sužinoti, kad, berods, daugiausia lie tu -
vių turinčioje Amerikoje internete be veik nebuvo
galima rasti jokių žinių apie lietuvišką maistą par-
duodančias parduotuves. Tuo tarpu paklaidžioju si
internete labai greitai radau kuo iš samiausią
informaciją, kur neseniai į Europos šalį atvyku-
sios lietuvaitės gali nusipirkti ne tik maisto pro-
duktų, bet ir įvairiausių rūbų ar reikmenų Ang -
lijoje, Ispanijoje ar Nor vegijoje. Buvo pateikti ne
tik sąrašai, bet ir išsamūs parduotuvių ap rašymai
su adresais, kokiai tautai priklauso parduotuvė –
lietuviams, ru sams ar lenkams, kokių svarbiau sių
prekių galima ten nusipirkti, kai kur net nuro do -
mos apytikrės kainos. 

Ar Amerikos lietuviai nebesidomi lietuvišku
maistu? Manau, kad domisi, nes į mūsų bendrovę
,,Food Depot International” skambina tikrai daž-
nai, klausdami, kur galima nusi pirkti lietuviško
mais to jų gyvenamo se vietovėse. Dažnai puolame
ieškoti parduotuvių, o jas suradę ir paskambi nę

savininkams, sulaukiame pa aiš ki nimo, kad lietu-
viškų produktų jie neturi todėl, kad tose vietose
lietuviai negyvena.

Net tokiame gausiai lietuvių gy venamame
mieste kaip Detroit parduotuvių ,,Hil lers Market”
vadybinin kas mums išaiškino, kad jie daug ru -
siško maisto užsako iš importuotojų New York
mieste, tačiau niekas nie ka da nėra į juos kreipęsis,
prašyda mas atvežti lietuviško maisto. Tokiu atveju
labai sunku tokiam vadybi nin kui išaiškinti, kad
susitikti su juo bū tent ir atvažiavome Detroit lietu-
vių prašymu. Esu įsitikinusi, kad jei kas iš lietu-
vių nepasivaržytų lietuviško maisto paprašyti
,,Hillers Market” par duotuvių tinkluose, jų va do -
vai gal pakeistų savo nuomonę.

Čikagoje turime nemažai lietuviškų parduotu-
vių, kur galima nusi pirkti beveik visko, ko nu si -
pirk tumė te Lietuvoje, užsukę į ,,Maximą”, ,,Ri mi”
ar ,,Iki”. Kiek liūdniau yra kituo se miestuose, kur
tokių parduotuvių nė ra, ir lietuviškų produktų
mūsų tautiečiai ieško rusų, lenkų, ukrai nie čių ar
ki tų tautų parduotuvėse.

Kartais, kad lietuviai galėtų nusipirkti savų
maisto produktų ki tuose miestuose, pakanka kelių
su ma nių žmonių. Čia turėčiau paminėti lietuvį iš
Los Angeles, kuris lietuviš kų produktų nuveža tie -
siai į parapiją, kad grįždami po Mišių tautiečiai ga -
lėtų nusipirkti kepaliuką duonos ar dėžutę šokola-
dinių saldainių. Ir vy ru kui gerai, ir lietuviams pa -
togu, nes nereikia lakstyti po parduotuves, ieškant
silkės ar šakočio.

O kokia padėtis Cleveland? Clevelandiečiai
daž nai mums skambi na, ieškodami ir duonos, ir
silkių, ir sausainių bei kitokių lietuviškų ska -
numynų, todėl vieną dieną nuta rė me aplankyti
Cleveland parduotu ves ir patys pamatyti, kas ten

vyksta. Nuo senų laikų lietuviškais mais to
pro duktais Cleveland prekiavo chorva tai par-
duotuvėje ,,Patria”, kuri veikė gausiai lietu-
vių gyvenamame rajone. Šiai parduotuvei už -
sidarius, lie tuviai perka produktus įvai rio se
ru  sų ar lenkų parduotuvėse. Ta proga no -
rėčiau padėkoti klyvelendietėms Ingridai Bub -
lienei bei Rūtai Degutie nei, kurios man at -

siun tė etninių parduotuvių Cleveland sąrašus ir
daug padėjo savo patarimais.  

Pagal mano apskaičiavimus, šiuo metu Cleve -
land veikia per 20 etninių parduotuvių, kurios ar -
ba jau prekiauja lietuviškais maisto produtais, ar -
ba jų norėtų gauti. Tarp sėkmingiausiai pre kiau -
jančių galėtume su minėti ,,Mayfield Fine Food”,
,,Inter na tional Foods”, ,,Lviv International Fo ods”
ir kitas. Vis dėlto patį geriau sią įspūdį mums pa li -
ko parduotuvė ,,Yeleseyevsky Deli”, įsi kūrusi Mey -
field Heights priemiestyje. 

Visų pirma pastebėjome švarą bei tvarką. An -
tra – parduotuvėje galima nusipirkti ne tik lietu-
viškų, bet ir kitų Europos šalių maisto produktų.
Čia lietuviškų mais to produktų pasiūla, be jokios
abejonės, pati didžiausia Cleveland apy linkėse.
Parduotuvėje galima ras ti ir lietuviškų silkių bei
juo dos duo nos, sriubų, medaus, arbatų, šokoladi -
nių saldainių bei naminių sausai nių, raugintų ko -
pūstų bei agurkų, ska nių lietuviškų uogienių bei
kitokių gardėsių. ,,Lietuvių pirkėjai savo pageida -
vimus, ko jie norėtų nusipirkti mū sų parduotuvė-
je, gali užrašyti mūsų parduotuvės pageidavimų
len toje, – sako parduotuvės savininkė Helena Škol -
nikov. – Mes ieškome po visą Ame riką ir paprastai
ran dame be veik viską, ko prašo pirkėjai. Jie taip
pat gali prieiti prie manęs ar mūsų va dybininkų ir
pasakyti, ko jie pageidautų.”

Parduotuvės savininkė teiga, kad jai nesudaro
jokių keblumų atvežti bet kokių lietuviškų maisto
produktų iš bet kurio Amerikos miesto į Cle -
veland. Taigi atrodo, kad klyvelen diečiams terei -
kia kreiptis į savininkę su prašymu, ko jie pagei-
dautų nusi pirkti ,,Yeleseyevsky” parduotuvėje, ir

Po gulinčiu akmeniu
vanduo neteka 

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Nukelta į 14 psl.
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Chicago, ILRytų pakrantė

TTEELLKKIINNIIAAII

Jaunimo centras švenčia 
55-uosius veiklos metus

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Rytinę pakrantę aplankiusi audra gražiu moterišku vardu ,,Sandy” ne -
paliko gerų įspūdžių. Nuo grėsmingų po tvynių ir iki šiol neregėto
aukščio vandenyno bangų šėlsmo Pietiniame New Jersey iki pusantro

metro smė lio, atnešto iš jūros Queens, NY centre bei viduržiemį primenančių
iki metro dydžio sniego pusnių vakariniame Maryland – tokia ,,Sandy”  vizi -
tinė kortelė. 

Susiformavęs kaip tropinis ciklonas Atlanto vandenyne, pereitą savaitę
viesulas ,,Sandy”  virto reaktyviniu oro masių srau tu, kuris, judėdamas į

šiaurę, pirma nunio -
kojo Ka ribų jūros ba -
seino šalis. Nuo Haiti
iki Kanados su šiuo
vie sulu sieja mos net
145 žmonių žū tys, iš jų
per 75 – vien JAV Rytų
pa krantėje. Fra n ken -
stor mų praminta au -
dra daugiau kaip 15
mln. Amerikos gy ven -
tojų paliko be elek-
tros, vietoj Halloween
pabaisų virš gyvena -
mų  jų namų pakabinu -
si me džius, elektros ir
telefono stulpus. 

Šiemet šiai šven-
tei skirtų šmėklų ne -
pri reiks. Užtenka žvil-
g terėti į vien tik New
York mies to ribose
Great Neck (Long Is -
land, NY) gyvenan čios
JAV Lietuvių Bend -
ruo menės New York
apygardos pir mi  ni n -

kės Ramutės Žukaitės namą, tiks liau – kas iš jo beliko po spalio 29–30 d. naktį
praūžusios ,,Sandy”.  Ant namo užkrito šimtametis 80 pėdų ąžuolas, užsiliep-
s nojo instaliacijų stulpas. Ačiū Dievui, kad pati šeimi ninkė su 90-mete mama
ir 2 katėmis sugebėjo išsprukti laukan. 

Vos parai praėjus po ,,Sandy”  apsilankymo „So dų” valstijoje, New Jersey
gubernatorius Chris Christie neslėpė savo jausmų: „Tokio nuniokoto krašto
nesu ma tęs savo gyvenime. O kas liko iš Pietų New Jersey paplūdymių – tur-
būt niekas nesitikėjo tokio košmaro. (...) viskas išplaukė į Atlanto vandeny ną.
Tai siaubinga.” 

Ne ką geresnė padėtis ir kaimyniniame New York mieste. Viena svar-
biausių „Didžiojo obuolio” transporto arterijų Holland tunelis iki šiol yra
visiškai paniręs po vandeniu. Vakar policijos sraigtasparniai vis dar gelbėjo
žmones nuo visiškai ap semtų namų stogų Staten Island, NY. Queens rajone
sudegė apie 50 pastatų, žuvo bent vienas žmogus. Spalio 29–30 d. pirmąsyk
nuo 2001 m. rugsėjo 11-osios neveikė NYC akcijų birža.

Nuo ,,Sandy”  patirti nuostoliai jau dabar gali siekti 20 mlrd. dol., kai tuo
tarpu praeitų metų rugpjūtį praūžusi ,,Irene” padarė apie 15 mlrd. dol. žalos.
Šiuo metu superaudra juda žemynine Jungtinių Vals tijų dalimi, pakeliui
aplankiusi Penn sylvania, West Virginia, Maryland vals tijas, artimiausiu
metu ji turėtų pasiekti Didžiųjų Ežerų regioną. 

Dvi dienas neveikę pagrindinis New York Kennedy tarptautinis bei
Newark, NJ oro uostai jau dirba, ta čiau vis dar uždarytas La Guardia, NY,
antras pagal dydį New York oro uos tas. 

MILDA ŠATIENĖ

Jaunimo centras yra JAV lietu-
vių visuomenės ir lietuvių jė -
zuitų bendro darbo vaisius.

Žvel giant į pra eitį, reikia pažymėti,
kad tuometinio jėzuitų viršininko
kun. Broniaus Krištanavičiaus stipri
valia ir patyrimas padėjo vizijai tapti
tikrove – pasta tyti lietuvių centrą.
Jaunimo centro statybai pagal gali -
mybes aukojo pa vie niai asmenys ir
lietuviškos organizacijos. Sutelkus
lėšas iš mūsų dos nių tautiečių ir pa -
naudojus dau gelio darbu sukurtus
sta tybos planus, pradėti centro staty-
bos darbai užtruko apie dvejus me -
tus. Nuo stabą ir pagarbą kelia dauge-
lio neturtingų karo pabėgėlių dosnu-
mas ir jų pasiaukojimas lietuvybės
išlai kymo idealui, kuris šiais laikais
jau yra gerokai išblėsęs tarp mūsų
tau tiečių.

1957 m. įvyko iškilmingas Jau ni -
mo centro atidarymas, dalyvaujant
Lie tuvos gen. konsului Petrui Dauž -
vardžiui, 36 organizacijų atstovams
bei apie 800 svečių. Tais metais pra -
dėtos jėzuitų vienuolyno ir koplyčios
statybos. Vėliau pristatyti dar du
aukštai archyvams ir kavinei buvo
su jungti su koplyčia bei didžiąja sale.
Virš kavinės įsikūrė nauja Čiurlio-
nio galerija. 

Jaunimo centras išaugo į Čika -
gos lietuvių religijos, mokslo ir kul -
tūros centrą. Čia įsikuria: Pasau lio
lietuvių archyvas, Muzikologijos ar -
chyvas, Algimanto Kezio fotoar chy -
vas, Lietuvos lais vės kovų muziejus,
o vėliau – ir Li tuanistikos tyrimo ir
studijų centras (LTSC). Į Jaunimo
centrą persikėlė Da riaus ir Girėno
lituanistinė mokykla, Čikagos aukš -
tesnioji lituanistinė mo kykla, įsi -
kūrė Pedagoginis lituanistikos insti-
tutas. Šios mokslo įstaigos subūrė
daug pui kių mokytojų ir dės tytojų. 

Jaunimo centro istorijoje gi lius
pėd sakus įmy nė centro direk to riai
jėzuitai: kun. Jonas Borevičius, kun.
Gediminas Kijauskas, kun. Jo nas
Kubilius, kun. Kazimieras Peč kys,
kun. Jonas Rai bužis, kun. Anta nas
Saulaitis, kun. Juozas Vaišnys, kun.
Leonas Zarem ba ir kiti. Kai kurie iš
jų jau iškeliavę į amžinybę. Vėliau

centro veiklai tvarkyti įsteigta pa -
sauliečių valdyba ir taryba. Pir -
muoju centro tarybos pirmininku iš -
rinktas dr. Jonas Račkauskas, pirmą-
ja valdybos pirmininke – Irena
Kriau čeliūnienė, o Moterų klubo pir -
mininke – Salomėja Endrijonienė. 

Tuometiniame centre klestėjo
kultū rinė veikla: repetuodavo ir pa -
si rodydavo Lietuvių opera, lietuvių
meno ansamblis „Dainava”, šokių
an samblis „Gran dis”, Čikagos vyrų
choras, centro studentų ansamblis,
šokių ansamblis „Suktinis”, šokių
grupė „Lėtū nas”, Jaunimo orkestras,
Lietuvių sty ginis ansamblis, Baleto
studija, dramos teatro trupė ir kt.
Ateiti ninkai ir skautai rinkdavosi į
sa vo sueigas ir šventes. Visos centro
salės ir kavinė vos galėdavo sutalpin-
ti vi sus, norinčius dalyvauti rengi -
niuose.

Šiuo metu jėzuitų Jaunimo cen-
tre dirba energingas jėzuitų vyresny-
sis, kun. Antanas Gražulis. Jis at -
našauja šv. Mišias jėzuitų koplyčioje,
atlieka kitus patarnavimus tikintie -
siems. Centro veiklos gaires nustato
jos vadovybė. Dabartinę valdybą su -
daro nariai: pirm. Neringa Alek  so -
nie nė, Reda Blekys, Mindau gas Biels -
kus, Valdas Kerulis,  An  ta  nas Pau -
žuolis, Antanas Rašy mas, Rita Ra šy -

Pirmoje eilėje (iš k.): Antanas Paužuolis, valdybos pirm. Ne ringa Aleksonienė, tarybos
pirm. Marytė Utz, Vaclovas Momkus, Milda Šatienė, Jurgis  Vidžiūnas; ant roje eilėje:
Albertas Kerelis, Audrė Budrytė-Nakienė, Reda Blekys, Rimas Rekašius, Moterų klubo
pirm. Irena Dirdienė ir Viktoras Jautokas.                                           ZZiiggmmoo  DDeegguuččiioo  nuotr.

Audros gražiu moterišku
vardu apgaulė

Audros ,,Sandy” padariniai Edison, NJ. 
AAuuttoorriiaauuss nuotr.

JAV LB New York apygardos pirmininkės Ramutės Žu kaitės
namas po audros.

R. Kubiliūtės nuotr.



DRAUGAS 2012 LAPKRIČIO 3, ŠEŠTADIENIS 5

Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugija tęsia savo veiklą

ONA RADZEVIČIENĖ

Prabėgo auksaspalvė vasara, ir vėl sugrįžome į
namus, kas iš gimtosios Lietuvos, kas keliavę po
Ameriką ar kitas šalis, kas šiaip pa atostogavę.

Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugija (PDPD) tęsia savo veiklą.
Rugpjūčio 30 dieną draugijos nariai
susirinko aptarti savo veiklą, pla -
nuoti rudens darbus. Kaip gera buvo
vėl visiems pabūti drauge, pasida -
linti vasaros įspūdžiais, pasma gu -
riauti lietuviškais saldumynais, o
taip pat ,,nepakartojamu” kunigo
Antano Saulaičio brazilišku desertu
,,Abacate”.

Posėdis pradėtas malda, po to
perskaitytas praeito posėdžio, įvyku-
sio š. m. birželio 14 dieną, protokolas.
Po iždininkės Vilijos Aukš tuolienės
ataskaitos ir PDPD pirmininko kun.
dr. Valdo Aušros pra nešimo buvo
planuojami draugijos darbai. 

Psichologinės pagalbos linija
pasiruošusi Jums padėti

Nutarta atnaujinti rekla mą apie
Psichologinės pagalbos liniją, platin-
ti skrajutes mokyklose, pa rapijose,
atnaujinti skelbimus lietuviškuose
laikraščiuose. Pas kutiniu metu žy -
miai sumažėjus skambučių į šią lini-
ją skaičiui, neaišku, ar mū sų tautie -
čiai patys ,,susitvarko” su savo prob-
lemomis, ar tiesiog nežino, kur kreip-
tis ištikus nelaimei, ar neišdrįsta
pasipasakoti savo bėdų. PDPD nariai
yra pasirengę jus išklau syti ir padėti
išspręsti problemas. Besikrei piantie -
ji pagalbos, iškilus rei kalui, bus nu -
kreipiami pas specia listus, kur galės
gauti psichologų, tei sininkų, sociali -
nių darbuotojų ir galbūt gydytojų
kvalifikuotą pagalbą. Jei reikės dau-
giau susitikimų su specialistais, o
asmenys bus neįgalūs susimokėti,
PDPD planuoja ap mo kėti dvi kon-
sultacijas. Į Psichologinės pagalbos
liniją skambinkite nemokamu tele-
fonu 1-866-438-7400. Jū sų skambučiai yra laukiami pirma-
dienį ir ketvirtadienį nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Buriamos savitarpio pagalbos grupelės

Rudenį numatoma atnaujinti sa vitarpio grupelių
užsiėmimus. Spalio 4 dieną Ziono parapijos patalpose
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL) rinkosi asmenys
pasikalbėti apie pro b lematišką bendravimą šeimoje, taip
pat tie, kurie yra priėję ar peržengę skyrybų slenkstį.
Užsiėmimai, kuriuos ketvirtadieniais 7 val. v. veda kun.
Aušra ir psichologė Rasa Cicėnienė, tęsis 8 savaites. Už si -
re gistruoti galima tel. 708-422-1433 arba el. pašto adresu
zionlithlutheran@aol.com. 

Antrasis būrelis renkasi Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Jį veda kun. A. Saulaitis
ir psichologė Saulena Anta navičienė. Užsirašyti galite
misijos tel. 630-257-5613 arba el. pašto adresu matu-
laitismission@sbcglobal.net. 

Būsimi projektai ir sumanymai

Pavasariop draugija vėl planuoja
rink ti panašias savitarpio pagalbos
grupeles, kuriose kviečia dalyvauti
tiek buvusius, tiek ir naujus dalyvius.

Lapkričio mėnesį planuojamas
paskaitų ciklas ,,Narkotikai tarp pa -
auglių”, ,,Kaip atpažinti pirmuosius
narkotikų vartojimo požymius”, ,,Pa -
ty čios”. Jas skaitys psichologė Sau -
lena Antanavičienė. Tikslios datos ir
vieta bus paskelbtos vėliau.

Socialinė darbuotoja V. Aukštuo -
lienė ves seminarus ir konsultuos vy resnio amžiaus
žmones socialiniais klausimais, pamokys, kaip užpildyti
anketas ir paruošti atitinkamus dokumentus socialinėms
lengvatoms gauti. 

Tarp draugijos narių vyksta dis kusijos, kaip geriau
padėti žmonėms ištikus nelaimėms. Šiais metais pla -
nuojama apmokyti draugijos narius, ypač budinčius sa -
vanorius, kurie ga lėtų ne tik išklausyti bei paguosti, bet
ir suteikti kvalifikuotą pagalbą. Bus organizuojami
apmokymai ,,Menthal Health First Aid”.

Numatyta visuotinio suvažiavimo data 

Nuveiktam darbui apibendrinti ir planuojant ateities
darbus, jau numa tyta visuo-
tinio PDPD rinkiminio suva -
žiavimo data. Suvažiavimas
įvyks 2013 m. vasario 24 die ną
2 val. po pietų. Kvie čiame daly-
vauti ne tik draugijos na  rius,
bet visus, kurie yra neabejingi
ki tų žmonių bė doms ir ne lai -
mėms. Kvie čiame ne tik daly-
vauti suva žiavi me, bet ir prisi-
jungti prie draugijos veiklos.
Lau kiami visi, o ypač psicho lo -
gai, dvasininkai, sociali niai
darbuo tojai, gydytojai, taip pat
studentai, studijuojantys teolo -
giją, psicholo giją, socialinius
mokslus. Džiugu pa stebėti, kad
draugijos narių skai čius auga,
kad prie mūsų gretų prisijun-
gia vis daugiau naujų žmonių.
PDPD tel. 708-422-1433.          

Draugijos posėdyje kalba Nora Aušrienė.

mas ir Dovilė Ruscitti. Tarybą su -
daro: kun. Antanas Gra žulis, pirm.
Marytė Utz, Reda Blekys, Audrė Bud -
rytė-Nakienė, Ire na Dirdienė, Vikto -
ras Jautokas, Al bertas Kerelis, Vin -
cas Lukas, Vaclo vas Momkus, Rimas
Rekašius, An tanas Paužuolis, Milda
Šatienė ir Jurgis Vidžiūnas. Kontro -
lės komisijos nariais yra: pirm.
Antanas Valavičius, Lilija Gela žytė
ir Ramunė Papartis. 

Darbštusis Moterų klubas, ku -
riam vadovauja Ire na Dirdienė, ren-
gia priešvelyki nius pusryčius, kepa
bly nus ir su rink tas lėšas dova noja
centrui. Jaunimo centro vadovybė
dėkoja Lietuvių Fondui už kasme -
tinę finans inę paramą, be jos būtų
sunku centrui išsilaikyti. Taip pat
dėkoja me už aukas visiems centro
mecena tams ir rėmėjams. Centrą jau
keli metai gra žiai prižiūri Reda ir
Vytas Dau  bariai.

Šiuo metu centre veikia Čikagos
lituanistinė mokykla (direktorė Lai -
ma Apanavičienė), kurioje mokosi
per 400 mokinių. Juos lietuvių kal -
bos, Lietuvos geografijos ir istorijos,
tautinių šokių ir dainų, lietuviš kų
papročių moko per 60 patyrusių mo -
kytojų. Jau daug metų centre vei kia
LTSC (tarybos pirm. dr. Ro bertas
Vitas, valdybos pirm. dr. Augustinas
Idzelis), kuriame sukaupti ir saugo-
mi vertingi archyvai ir istorinės
relikvijos.

Čiurlionio meno galerijos suma -
ni direktorė Laima Apanavičienė
rengia menininkų parodas, susiti -
kimus su aktoriais ir dokumentinių
filmų kūrėjais. Lietuvių rašytojų
draugijos pirm. Stasė Peterso nie nė
pakviečia į poetų ir rašytojų kny gų
pristatymus, poezijos popie tes. Bu -
vu si JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Marija Remienė centre
yra su rengusi daug garsių daini -
ninkų iš Lietuvos koncertų, teatro
festivalių, kultūros premijų įteikimo
švenčių.

Džiugu, kad Vasario 16-osios ir
Ko vo 11-osios šventes centre jau ne
vienerius metus rengia Ame rikos
lie tuvių taryba (pirm. Saulius
Kuprys). Centre nemokamai repe -
tuo ja Lietuvių ope ra, šokių grupės
„Suk tinis” ir ,,Lėtūnas”, teat ro sam-
bū ris „Žaltvykslė”. Neseniai čia
veikė ir sporto klubas „Aidas”, kurio
spor ti ninkai ne kartą yra laimėję
medalius JAV varžybose. Šeštadie -
niais į suei gas renkasi skautai. Čia
susitikimus rengia šau lių „Baltijos”
kuopos nariai, šventes – Dariaus ir
Girėno klubo nariai bei moterų
klubas „Ala tėja”.

Šiemet švenčiant Jaunimo cen-
tro 55-ąjį veiklos jubiliejų, jis išlieka
svarbus ir reikalingas, suburiantis
įvai rių kartų tautiečius švęsti tau-
tines šventes, pasidžiaugti vykstan -
čiais koncertais ir parodomis, o sek-
madieniais kavinėje prie puodelio
ka v os pabendrauti su draugais. Jau -
nimo centro jubiliejinė šventė vyks
š. m. lapkričio 11 d., sek ma dienį. 1
val. p. p. bus atnašaujamos šv. Mišios
Jėzuitų koplyčioje, kur giedos solis-
tai Margarita ir Vaclovas Mom kai,
akompanuos Manigirdas Mote kaitis.
2 val. p. p. didžiojoje salėje vyks svei -
ki nimai, loterija, pietūs. Programą
atliks lietuvių operos dai nininkai,
šo kių grupė „Suktinis”, mokyklos
mo  kytojų ansamblis. Užsi sakyti vie -
tas galite paskambinę tel. 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-422-6514
(Irena Dirdienė). Malo niai visus
kvie čiame!

Milda Šatienė – Jaunimo centro
tarybos narė.

Iš k.: Vilija Aukštuolienė, Rasa Cicėnienė ir Ona Radzevičienė. JJuuoozzoo  KKrriižžiinnaauusskkoo nuotr.



Korp! Giedra 85 metų jubiliejų švenčia  lapkričio 11 d.
Mieli ateitininkai ir ,,Gajos”, ,,Grandies”, ,,Kęstučio”  ir ,,Šatrijos” korporacijų nariai ir jų artimieji 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti ir kartu atšvęsti Korp! Giedros 85 metų jubiliejaus šventę, kuri vyks sek-
madienį, lapkričio 11 d. Šventė prasidės šv. Mišiomis 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont.
Po Mišių — programa ir vaišės  Ateitininkų namuose, 1380 Castlewood Dr., Lemont.  Programoje bus

įdo mi Korp! Giedros istorinė apžvalga, linksmoji muzikinė dalis su Rima ir Tadu Biručiais, Giedros veiklos paro-
dėlė ir vaišės.

Daugiau informacijos suteiks Ramunė Račkauskienė tel. 708-425-4266 ar el. paštu: ramunerack@hotmail.com

Korporacijų narius  kviečiame dalyvauti su juostelėmis ir kepuraitėmis.  Visų labai laukiame.   

Korp! Giedros valdyba ir narės
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Vyskupo Motiejaus Valančiaus atei ti nin -
kų kuopa, veikianti Huetten feld, Va sa -
rio 16 gimnazijoje, orga nizuoja įvairius

ren ginius. Vienas iš tų renginių šiais metais
buvo Derliaus šventė. Ši šventė susidėjo iš ke -
lių dalių.

Pirmoji dalis buvo pamaldos koplytėlėje.
Ten buvo skaitomi skai tiniai, giedamos gies -
mės ir psalmės. Trumpas vaidinimas apie ber -
niuko norą kam nors padėkoti už duoną buvo
rami ir pamokanti šio vakaro kulminacija.
Kop lytėlėje buvo dėkojama Dievui už įvairiau -

sius dalykus, pradedant ta pačia kasdienine
duo na, baigiant taika pasaulyje.

Antroji dalis buvo atsi palai da vi mo, pašne -
ke sių ir pasilinks minimo me tas. Ateitininkai
vaišino susirin kusius mokytojos Violetos kep -
tu pyragu ir šilta arbata. Tokį vėsų rudens va -
ka rą šiems skanėstams niekas nesugebėjo atsi -
spirti. Atei tininkai parodė smagų reportažą,
ku riame Vasario 16 gimnazijos mokiniai atsa -
kinėjo į klausimus apie derliaus šventę. Pa si -
klausę išsamių ir pasijuokę iš linksmiausių at -
sa kymų, svečiai žaidė Nykanto sugal votą žai -
di mą. Ši pramoga labiausiai džiugino mažuo -
sius, bet ir suau gu sieji neatsisakė prisegti lapą
prie vaisiaus.

Į šventę buvo susirinkę labai skirtingi
žmo nės – buvę ir esami mokytojai, maži ir di -
deli mokiniai. Niekas nesijautė vienišas nei
per susikaupimą koplytėlėje, nei per antrąją
ren ginio dalį. Kad ir kokie skirtingi  buvo su si -
rinkusieji, visi išgyveno bendrystę. Kartu
juok  da miesi iš linksmo atsakymo reportaže ar
pagarbiai nuleidę galvas dėko dami Dievui,
žmo nės pasijuto geriau, nes visi buvo kartu ir
kartu buvo gera.

— Niko Šošič (10 kl.)

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

Vasario 16 gimnazijos Vysk. Motiejaus Valančiaus ateitininkų kuopos nariai ir svečiai Derliaus šventės metu stebi reportažą apie  kuopos veiklą. Kairėje – kuopos
pir mininkas Niko Šošič.                                                                                                                                                                                                                 Marytės Šmitienės nuotr.

Derliaus šventė
Vasario 16 gimnazijos ateitininkų tradicinis subuvimas

Dėka sendraugių ateitininkų iš JAV Laimos ir Jono
Šalčių prenumeratos, jau keleri metai Gargždų šv.
arkangelo Mykolo kuopos ateitininkus pasiekia

šeštadieninis „Draugo” numeris, kuriame yra puslapis
iš ateitininkų gyvenimo. Tad gargždiečiai ateitininkai
tu ri informacijos ką veikia jų bendraminčiai, bendra am -
žiai idėjos draugai iš JAV, kartais, kad ir nedrąsiai,  pa -
ra  šo ir apie savo veiklą. Kai Laima ir Jonas Šalčiai lan -
kė si Lietuvoje grupelei kuopos ateitininkų pasitaikė
pro ga susitikti. Jie gėlės žiedu, nuoširdžia giesmele pa -
dėkojo geradariams už „Draugą”, pasveikino gerb. Lai -
mą ar tėjančio gimtadienio proga.

Čikagos ateitininkų Kūčių šventė
Ateitininkų Kūčios vyks sekmadienį, gruodžio 16 d., 1 val. p. p. Čikagos Jaunimo centro didžio -
joje salėje.  Malonėkite užsiregistruoti paskambindami dr. Onai Daugirdienei tel. 630-325-3277 ar
parašydami el paštu: odaugirdas@hotmail.com. Visi yra kviečiami dalyvauti.

Tebeieškoma kandidatų į ŠAA Tarybą – tai ne darbas, o dovana!
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) praneša, kad šį ru denį bus renkama nauja taryba,
ku ri prižiūri visą JAV ir Kanados atei tininkų veiklą. Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą
kandidatą, malonėkite pranešti  ŠAAT sekretorei Vida Kuprytei el. paštu: vidaku@gmail.com
ar ba paprastu paštu 65 Longcommon Rd, Unit F2, Riverside, IL 60546. Padovanokite savo laiką ir
sugebėjimus mūsų organizacijai ir jos jaunimui!

Derliaus šventėje vaidina Vasario 16-tosios gim na -
zijos mokiniai (iš k.): Lukas Šošič, Irmantė Daugi nai -
tė,  Niko Šošič ir Rokas Kemėža.

Korp! Giedros narės 1932 m. Kaune

Gargždų šv. Arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai su svečiais iš
JAV, iš kairės: Violeta Bimbaitė, Tadas Jančauskas, Jonas Šalčius,
Robertas Šlioževičius, Ema Gedvilaitė, Eglė Bag donavičiūtė, Jo -
nas Sipas, Greta Andrejauskaitė. Sėdi Laima Šalčiuvienė.

Kazimieros Sipienės nuotr.

Gargždiečiai –
,,Draugo” draugai
Geradarių dėka jaunieji Žemaitijos

ateitininkai susipažįsta su mūsų veikla
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LORETA TIMUKIENĖ

,,Švaraus” darbo savininkė

Čikagoje gyvenanti Daiva Pu -
rienė, simpatiška trijų vaikų mama,
prisimena, kai vaikystėje tėvelis, ku -
ris dirbo traktorininku, grįžęs iš dar -
bo rodydavo savo nuo darbo įdiržusias
tepaluotas rankas ir sakydavo ,,Pasi -
rink tokį darbą, kad tavo rankos vi -
sada būtų baltos.” O Daiva prisipa -
žįsta sukdavusi galvą, koks gali būti
darbas, kad rankos visuomet būtų bal -
tos. Būdama maža ji labai dažnai sirg -
davo ir kiekvieną sykį po gydytojo
apsilankymo, kurio visada bijojo, su
mama apsilankydavo vaistinėje. Pa -
sak moters, jos iš tolo kvepėjo, buvo
ne paprastai švarios, o vaistininkės at -
rodė tokios išdidžios. ,,Štai čia tas dar -
bas, kurį dirbant rankos visada būna
baltos”, – galvodavo Daiva. 9-oje kla sė -
je ji tvir tai apsisprendė studi juo ti far -
maciją, nes šis mokslas pasirodė labai
įdomus. Tuo metu, kai Daiva sto jo į
far macininko specialybę, pa sta roji
ne buvo tokia populiari, kokia ta po
vėliau. Baigusi Kauno medicinos uni -
ver si teto Farmacijos fakultetą, dir bo
vienoje iš Kauno vaistinių.

Į JAV Purų šeima atvyko lai mė -
jusi ,,žalią kortą”. Tuo metu jiems at -
rodė – nuskrisim, pasižvalgysim, tru -
putį pagyvensim ir grįšim namo, į
Lie tuvą. D. Purienė  savo kolegėms pa -
žadėjo greitai sugrįžti į darbą.

Atvykusi į Ameriką lietuvė tu rė -
jo labai aiškų tikslą – apsiginti dip lo -
mą. Kaip ir ki toms Daivos drau gėms,
tas kelias buvo su dėtingas ir ilgas.
Vie  nu metu jau atrodė, kad nie kada
gyvenime nepavyks pasiekti sa vo tiks -
lo. Buvo ir juokingų situacijų – far ma -
cininkė prisimena gavusi laiš ką iš
Illinois Department of  Profe s sional
Re gulation (IDPR), kuriame buvo ra -
šoma, kad jos dip lomas nega lioja, ka -
dangi Lietuvoje veikian čio Medicinos
universiteto farmacijos fakul teto de -
ka nas pareiškęs, jog far macijos mok-
s las Lietuvoje sustojo 1940 me -
tais. Pasirodo, tuometinis Far macijos
fakul teto dekanas profesorius Eduar -
das Tara se vičius, atvykęs į Illi nois
valstiją, pasakojo apie mūsų šalies
istoriją, bet kolegų ame ri kiečių buvo
neteisingai suprastas. Į D. Pu rienės
maldavimus, kad profesorius vis dėlto
atitaisytų tą klaidą, jis at sakė, kad
tam… neturi laiko. Nors ir susidur -
dama su tokiomis kliūtimis, lietuvė
ne pa si da vė, toliau mokėsi ir dirbo
vaistininko padėjėja.

Dar būdama studente labai nedrą -
siai svajojo tapti klinikine farma ci -
ninke, nes tuo metu jos dėstytojas
pasakojo, kad bandoma Lietuvoje
įkur ti naują specialybę – būtent klini -
kinio farmacininko. Lietuvės gyveni -
mo svajonė išsipildė Amerikoje –  ji
yra klinikinė farmacininkė.

D. Purienė mano, kad farmacijos
stu dijos JAV skiriasi nuo tokių stu -
dijų Lietuvoje. Trumpas pa vyz dėlis:
pernai ji Lietuvoje aplankė savo
draugę studentę, būsimą farmaci -
ninkę. Ji tuo metu ruošėsi testui, tiks -
liau – ,,zubrino” 75-ių vaistų for mules.
Amerikoje jų nereikia atmin tinai
iškalti, jas tiesiog reikia su prasti.
Daivos nuomone, skiriasi ne tik stu -
dijos, bet ir farmacininko dar bas Lie -
tuvoje. Ji prisimena, kaip Lie tuvoje
vaistinės, kurioje dirbo, direk torė tu -
rėjo pirkti labai brangią vaistų kainų

skai čiavimo kompiuterinę programą,
kad far ma cininkai galėtų tiksliai
apskaičiuoti kompensuo jamų vaistų
kainas. Amerikoje šį darbą kuo pui -
kiausiai atlieka farmacininkų padė jė -
jai, o farma cininkai tikrina vaistų są -

veikas, paskirtų vaistų kie kių atiti -
kimą farmacijos reika lavi mams, kon -
sultuoja pacientus.

Daiva dirba ligoninėje, apskai -
čiuo ja vaistų kiekį labai sunkiems li -
goniams. Kaip sako moteris, vienam
li goniui tokio pat vaistų kiekio gali
būti per mažai ir jie nepakankamai
veiks, o kitam ligoniui toks pat kiekis
gali būti pavojingas ir pakenkti jo
svei katai. Jai taip pat tenka tikrinti
vaistų sąveiką, t. y. jei ligonis vartoja
kelių rūšių vaistus, reikia sekti, ar
ligonio vartojami kelių skirtingi vais -
tai tarpusavyje nesąveikaus, kartais
ta sąveika yra nepageidaujama. Tuo
atveju reikia arba vieną vaistą pa -
keisti kitu, arba pakeisti vaistų kiekį.
Be abejonės, toks darbas – labai įtemp -
tas, rei ka lau jan tis daug dėme sio, bet
įdomus.

Lietuvė sako pritarianti JAV ga -
lio jančiai tvar kai, kad užsieniečių
diplomas, įgytas Lietuvoje ar kitoje
šalyje, nebūtų iš karto pripažįstamas
Jungtinėse Valstijose. Pirma – ameri -
kiečių ir lie tu vių farmacininkų pa -
ruo šimo programos labai ski riasi. Be
to, Daivos jauni kolegos amerikiečiai,
bai gę farmacijos mokslus, turi nuo
220,000 iki 400,000 dolerių skolą, pri -
klausomai, kokį universitetą jie yra
baigę. Jiems reikia kuo greičiau su si -
rasti darbą ir pradėti grąžinti paskolą.
Reikia džiaugtis, kad emigrantams
ame rikiečiai suteikia visas gali mybes
siekti farmacininko karjeros šioje
šalyje, bet būk mielas – įrodyk, kad esi
vertas to vardo.

Pasak D. Purienės, naujovės far -
macijoje yra biologiniai vaistai, kurie
sparčiai veržiasi į rinką. Jais gydomi
onkologiniai susirgimai ir auto imu ni -
nės ligos, pvz., reumatoidinis artritas.
Šie vaistai gaminami iš gyvų audinių,
jie nėra chemiškai su sintetinti, jų po -
veikio mechanizmas visiškai ski ria si
nuo įprastų vaistų. Farmacininkė pa -
ti yra aukojusi savo ląsteles labora to -
rijai, kurioje kuriami ir gami na -
mi biologiniai vaistai vaikams, ser -
gan tiems tam tikromis genetinėmis
ligomis. Daivos nuo mone, ateityje
teks perrašyti farmacijos knygas, nes
tradiciniai vaistai bus jau praeitis.

Lietuvė sutinka su nuomone, kad

Amerikoje sirgti – prabanga, bet, pa -
sak jos, brangu sirgti ne tik čia, bet ir
Lietuvoje. Ji pataria nors kartą į me -
tus apsilankyti pas gydytoją, net jeigu
ir jaučiamės visiškai sveiki, pasi -
daryti kraujo tyrimą. O jeigu jaučia -
me, kad kažkas ne taip su mumis ir
mūsų gydytojas neranda ligos – nueiti
pas kitą gydy to ją. Farmacininkė pa -
taria vaistus gerti labai atsa kingai, t.
y. taip, kaip nurodyta, kadangi kiek -
vie na išgerta tabletė nueina labai su -
dėtingą kelią nuo skrandžio iki tol, kol
visai kitu cheminiu pavidalu yra pa -
šalinama iš organizmo. Pašnekovė pa -
taria pasikliauti profesionalais gy dy -
tojais ir farmaci nin kais bei aklai
nepasitikėti informacija, randama in -
ternete. D. Purienė pataria verčiau ap -
silankyti pa skaitose, kurias skaito li -
go ninėse patyrę gydytojai.

Perėjusi ,,giljotiną”

Šiuo metu New Jersey valstijoje
gyvenanti Ni da Saveikytė Lietuvoje
dirbo savo laiku ,,garsioje” Vokiečių
vaistinėje, darbu ir atlyginimu buvo
pa tenkinta. Iš Lietuvos išvyko dėl šei -
myninių prie žas čių. Farmacininko
kelią pasirinko atsitiktinai – sto jo į
Gy domąjį fakultetą tuometiniame
Kau no me dicinos institute, pritrūko 1
taško, per man datinę komisiją pasiūlė
farmaciją. Iš pradžių at sisakė, nes
farmacija jai ,,neegzistavo”, visada
gal vojo, kad dirbti vaistinėje yra pats
neįdomiausias ir nuobodžiausias dar  -
bas, bet, tėvams patarus, grižo ir pri -
ėmė pasiūlymą, tvirtai pasiryžusi po
metų vėl stoti į ,,gydomąjį”. Praėjo
me tai, kiti, baigė farmacijos fakultetą,
tapo vaistininke ir tuo yra labai pa -
tenkinta. Dirba ,,CVS Pharmacy”
vais tinės vedėja. 

Norint dirbti farmacininke JAV,
reikėjo įsigyti farmacininko licenciją.
Buvo labai svarbu, kad National
Board of  Pharmacy pripažino 5 metus
mokslo Kauno medicinos institute,
nors ir reikėjo pateikti šūsnį popierių,
išlaikyti ,,equivalency” eg zaminą bei
2 licencijos egzaminus, kurie buvo
labai labai sunkūs – kaip kolegė Aud -
ronė Birgiolienė yra pasakiusi, kad
tie egzaminai, ypatingai ,,equi va len -
cy”, yra tikra ,,giljotina”. Visa tai far -
macininkei kai navo daug svei katos,
laiko bei pinigų. Jung ti nėse Vals  tijose
Kauno medicinos instituto farmaci -
nin ko diplomas pripažįsta mas, tik lie -
tuviai, kaip ir visi kiti bū simi farma -
cininkai, at vykusieji iš kitų šalių, turi
išlaikyti lice n ci jos eg za minus. Tai
privaloma visiems, bai gu siems far -
ma cijos mokslus JAV far macijos mo -
kyk lose. 

Kiek Nidai teko bendrauti su vie -
tiniais farmacininkais, ji gali pasa -
kyti, kad stu di jos JAV labai skiriasi
nuo studijų Lietuvoje, turint omenyje,
kad farmacininkai čia mo kosi 6 metus
ir baigia mokslus, turėdami PharmD
laipsnį. ,,Svarbiausia farmaci nin ko
karjeroje, kaip ir bet kuriame kitame
darbe, – sako N. Saveikytė, – mylėti sa -
vo dar bą. Karjeros laiptais kopti ne -
sunku, tik reikia to norėti.”

Įsimintiniausios farmacininkei
akimir kos, kada žmonės, net praėjus
keliems mėne siams ar metams po
apsilankymo vaistinėje, dėkoja už pa -
galbą. Nidą džiugina dideli pa sie ki -
mai, gydant diabetą, širdies ir krau ja -
gys lių ligas, Alzheimer ligą, vėžinius
su sir  gimus. Palyginusi, kokie vaistai

buvo apyvartoje 1986 m., kada ji pra -
dėjo dirbti vaistinėje Lietuvoje, ir
šian dien, farma cininkė mato, kad
pažengta labai toli ir iš rasta labai
daug naujų, gerų vaistų bei nau jų jų
var tojimo formų. Nors vaistai yra far -
macininkų duona – kuo daugiau jų
par duo da, tuo geriau, bet Nida pri ta -
ria, kad turime geriau pažinti savo kū -
ną, mokėti skaityti savo bio loginį laik -
rodį ir skirti sau daugiau dėme sio,
kad užkirstume ligai kelią. Bet kai
žmo gus suserga, la bai svarbu yra
veiks  minga medicininė pagalba. Li -
gonis-gydytojas-vaistininkas – ši gran  -
dinė yra labai svarbi.

Pašnekovė sako niekada nesu tin -
kanti su kate goriškomis išvadomis,
tad ji pritarianti natūralios medicinos
šalininkams, bet, jos nuomone, viskas
turi būti daroma su profesionalų pa -
galba. JAV far macijos sistema – ištisa
filosofija, o sirgti šioje šalyje yra pra -
banga, vertinant padėtį užsie nie čio
aki  mis. Bet jeigu žmogus turi medici -
ninį draudimą, o ypač – gerą medi ci -
ni nį draudimą, tada už tą ,,prabangą”
sumoka visi Amerikos piliečiai.

,,Batsiuvys be batų” – toks buvo
Ni dos atsa kymas į klausimą, ką ga -
lima rasti jos šeimos vaistinėlėje:
,,Na, gal ‘Advil’ ir surastume.” Ji arti -

mai draugauja su Aldona Kulpa,
Audrone Bir gioliene, susitikusios ko -
legės labai dažnai kalbasi apie darbą.
Bendrauja ir su kitais lietuviais, su
ku riais turi bendrų interesų. Lietuvą
N. Saveikytė bando aplankyti nors
kar tą per metus, tačiau ne visada pa -
siseka. Grįžti nesiruošia, bent kol kas.
Turėdama laisvo laiko mėgsta skai -
tyti, keliauti,  mėgaujasi pran cū ziška
vir tuve. ,,Dar gera muzika ir ki no fil -
mas yra privalomas!” – priduria Ni da.
Pa klausta apie svajones, mote ris sako
mananti, kad pasiekė, ko no rėjo. Pa -
grindinį dėmesį dabar skiria 16-metei
dukrai, deda visas pastangas, kad jos
gyvenimas susiklostytų taip, kad ga -
lėtų džiaugtis, jog viską padarė tei -
singai. Didžiausia jos svajonė ir no ras
yra gyventi garbingai, su meile, kad
niekada nereikėtų gailėtis dėl sa vo
poelgių. ,,Tai yra taip paprasta?” – re -
toriškai klausia Nida, nors jos gy ve -
nimas liudija, kad šiai moteriai ne -
trūks ta užsispyrimo pasiekti savo sva -
jonę. 

Straipsnių serijos pabaiga.

Lietuvės farmacininkės JAV:
Paskui savo svajonę

Nida Saveikytė (k.) su dukra Ugne.
Nuotr. iš asmeninio N. Saveikytės archyvo.

Farmacininkai Daiva Purienė (k.), Au dro -
nė Birgiolienė ir Raimundas Šil kaitis.
Nuotr. iš asmeninio D. Purienės archyvo.
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EDVARDAS ŠULAITIS

R. Meilutytė praleis 
Europos plaukimo pirmenybes 

Rūta Meilutytė, Londono olim -
pia  doje laimėjusi auksą, nevyks į
Prancūziją, kur rengiamas Europos
plaukimo čempionatas. Kaip praneša
Lietuvos plaukimo federacijos gene -
ra linis sekretorius Gintautas Bart -
kus, plaukikė aktyviai ruošiasi pa -
sau  lio pirmenybėms, kurios vyks
gruodžio 12–16 d. Turkijos sostinėje
Stambule. Europos čempionatas, ren-
giamas ge rokai anksčiau, lapkričio
22–25 d., nė ra toks svarbus, kaip pa -
saulio pirme nybės. 

Rūta taip pat atsisakė dalyvauti
ir pasaulio taurės varžybose, kuriose
ji pasirodė tik vieną kartą (spalio vi -
duryje Švedijoje). Tame etape 15-metė
lietuvaitė iškovojo du aukso ir vieną
bronzos medalį. Lietuvos plau kikė
šiose varžybose įrodė, kad pergalė
Lon dono olimpiadoje nebuvo atsitikt-
inė. 

Meilutytė žada pasirodyti tik

varžybose Didžiojoje Britanijoje, kur
ji jau porą metų mokosi ir gyvena.
Plaukikės treneris – plačiai žinomas
specialistas Jonathan Rudd, neseniai
lankėsi Lietuvoje, kur atsiėmė jam
skirtus apdovanojimus. 

G. Titenis Prancūzijoje plauks

Tačiau kitas geras lietuvis plau -
kikas Giedrius Titenis žada vykti į
Prancūziją ir dalyvauti Europos plau  -
kimo pirmenybėse. Be jo, ten taip pat
pasirodys dar keturi kiti Lie tuvos
atstovai: Jūratė Ščerbinskaitė, Danas
Repšys, Marius Mikalauskas ir Igoris
Kozlovskis. Tiesa, išskyrus Titenį,
jiems ten prizinių vietų lai mėti nenu-
matoma. 

Pasaulio pirmenybėse Turkijoje,
be Meilutytės ir Titenio, dar varžysis
Mindaugas Sadauskas, Danas Rep -
šys, Vaidotas Blažys, Raminta Dva riš -
kytė. Čia medalio tikimasi tik iš Mei -
lutytės, nors ir Titenis savo gerbėjus
gali pradžiuginti apdovanoji mu, mat
šiuo metu jis yra pats geriau sias
Lietuvos plaukikas vyrų grupėje. 

Kauno VDU krepšininkai – 
Europos čempionai

Lietuvos plaukikų pasirodymai 

EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt retas sporto sirgalis ži -
no, kad Kauno Vytauto Didžio -
jo universiteto (VDU) vyrų

krepšinio rinktinė šiemet jau šeštą
kartą tapo Europos studentų čempi-
onais, o jos narys 23 metų Žygiman-
tas Janavičius pripažintas šių metų
universitetų žaidynių Kordoboje
(Ispanija) naudingiausiu krepši nin -
ku. Šis 192 cm ūgio įžaidėjas Is pa -
nijoje žiūrovus stebino tolimais taik-
liais metimais ir veržliais prasiverži-
mais. Jis kiekvienose rungtynėse ne
kartą peržengė 30 taškų ribą. Krep -
šininkai už iškovotą Europos čempi-
onų titulą labiausiai dėkingi koman-
dos treneriui Arūnui Juknevičiui,
ku rio žaidimo paslapčių nesugeba
per prasti varžovai. 

Yra nerašyta taisyklė – apginti
čempionų vardą gerokai sudėtin-
giau, nei jį iškovoti pirmą kartą.
Šiemet į Europos krepšinio turnyrą
atvyko nemažai stiprių komandų. Jų
gretose rungtyniavo net ,,Eurolygos”
žaidėjai. Lietuvos atstovams ketvirt-
finalyje teko gerokai paprakaituoti,
kol įveikė Turkijos krepšininkus.
Tačiau Kauno studentai vis tiek
šventė pergalę.

Įdomu pažymėti, kad Ž. Jana vi -
čius VDU neakivaizdiniu būdu studi-
juoja verslo vadybą ir administravi -
mą. Krepšininkas, ketvirto kurso
studentas, pasigyrė, kad vasaros pra -
džioje gavo pirmąjį dešimtuką iš ar -
chitektūros. „Tad progresuoju ne tik

sporte, bet ir moksle”, – sako jis. Jis
taip pat pažymėjo, kad Ispanijoje
VDU krepšininkus pergalėms įkvėpė
ir nemažai papildomų jėgų suteikė
žaidynėse dalyvavę kitų sporto šakų
Lietuvos atstovai, kurių palaikymo
šūksniai skambėjo taip garsiai, jog
susidarydavo įspūdis, kad žaidžiama
Lietuvoje, o ne Ispanijoje. „Šiemet
lie tuvių delegacija buvo labai nuošir-
di, draugiška ir vieninga”, – pasakojo
Žygimantas. Šis krepšininkas jau
sulaukė pasiūlymų žaisti užsienyje –
Italijoje ir Ukrainoje.

Smagu girdėti, jog šalies vyrų
krepšininkų rinktinei smuktelėjus
žemyn, nors studentai kelia lietuvių
vardą aukštyn.

Lietuvos vyrų ledo ritulio rink -
tinė spalio 31 d. Elektrėnų ledo rū -
muose pradėjo pa siruošimą 2014 me -
tų Sočio žiemos olimpinių žaidynių
atrankos tur nyrui. Lapkričio 8–11
die nomis Bu da pešte (Vengrija) vyk-
siančiame atrankos turnyre Lietuvos
komanda varžysis su Vengrijos,
Olan  dijos ir Kro atijos rinktinėmis.

Naujasis Lietuvos rinktinės tre -
neris vokietis Bernd Haake iš išplės-
tinio beveik 40 ritulininkų są rašo į
treniruočių stovyklą pakvietė 27 žai -
dėjus ir tris vartininkus. Rink tinėje
ne bus penkių užsienyje rungtyniau-

jančių ledo ritulininkų – Mindaugo
Kiero ir Dariaus Plis kausko (abu –
,,Slough Jets”, Anglija) bei Kazachs -
tane žaidžiančių Arnoldo Boso, Do -
nato ir Tado Kumeliauskų, ta čiau vi -
si jie pažadėjo padėti rinkti nei 2013
metų pasaulio čempionate. Naciona -
li nei komandai nepadės ir Šiaurės
Amerikos Nacionalinės ledo ritulio
lygos (NHL) klubui ,,New Jer sey
Devils” priklausančio Dai niaus Zub -
raus, kuris dėl lokauto lygoje neturi
galiojančio draudimo.

ELTA

J. Valančiūno pirmasis
pasirodymas NBA čempionate

,,Toronto Rap tors” komandos vi -
durio puolėjas Jonas Valančiūnas
per pirmąsias rungtynes Šiaurės
Ame  rikos Nacio nalinės krepšinio
asociacijos (NBA) čempionate spalio
31 d. su ,,Indiana Pacers” pelnė 12 taš -
kų ir atkovojo 10 kamuolių. ,,Rap -
tors” namuose pra lai mėjo 88:90
(25:27, 23:21, 23:15, 17:27). 

Pradiniame penkete rungtynes

pradėjęs J. Valančiūnas žaidė 23
min., pataikė 6 dvitaškius iš 15, už -
kirto 1 metimą ir prasižengė 4 kar-
tus. 20-metis 211 cm ūgio lietuvis tapo
pirmuoju nuo 1995 metų ,,Raptors”
žaidėju, kuriam per pirmąsias rung-
tynes NBA čempionate pavyko atlikti
dvigubą dublį. ,,Raptors” puolėjas Li -
nas Kleiza nežaidė.  

ELTA

Lietuvos ledo rinktinė pradeda
pasiruošimą olimpinei atrankai

VDU krepšinio komanda, 6 kartus iškovojusi auksą Europos studentų pirmenybėse.
LLaaiikkaass..lltt nuotr.

Žygimantas Janavičius pripažintas šių
metų universitetų žaidynių naudingiau -
siu krepšininku.

FFoottooddiieennaa..lltt//RR..DDaaččkkuuss    nuotr.

G. Titenis šiuo metu yra geriausias Lietuvos plaukikas vyrų grupėje.           DDiieennaa..lltt..  nuotr.
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Lapkričio 11 d. Ateitininkų na muose Korp!
Giedra ruošia šventę – korporacijos įkūrimo 85-ių
metų su kakties paminėjimą. Tai išties neeili nė
šven tė, tad buvo įdo mu sužinoti apie šią studenčių
atei tininkių korporaciją, įsteigtą 1927 m. Lie tu vos
uni  versitete, Kaune, 1947 metais at kurtą Hanau
stovykloje (Vokietija), o 1951-aisiais atgaivintą Či-
ka goje.

Pa sikalbėti apie pra ėjusias ir da bar tines
giedrininkių dienas, prisi minti jų nuveiktus dar-
bus, sužinoti jų atei ties planus šių ei lučių autorė
susėdo su giedrietėmis – Korp! Giedra pirmi ninke
Raminta Marchertiene ir vice pirmininke Rita
Ven c loviene. Po kalbį pradėjome nuo korpo raci jos
įsikūrimo istorijos. 

,,Mes pa čios visai neseniai sužinojome tikrą ją
įsikūrimo istoriją. Iš seselių kazimieriečių gavome
visus Lietuvių ateitininkų sąjungos 1921–1940
metais Kaune leisto mergaičių moksleivių laikraš -
čio ‘Naujoji Vai dilutė’ numerius, kur ir suradome
atsakymus į visus mums kilusius korporacijos įsi -
kūrimo klausimus, – pasakoja Rita Vencienė. –
Mano ir Indrės Tijūnėlienės ma mytės buvo pirmo-
sios giedrinin kės, tačiau apie jų veiklą žinojome
tik iš užuo minų, neturėjome tikslių duomenų. Per -
s kai  čiu sios gautus leidinius, suži no jo me daug įdo-
maus. To meto ateiti nin kijos valdyboje buvo vos
viena kita mer gi na, visur – vyrai, vyrai, vy rai. Tad
dar 1921 m. susitel kusios mergi nos pasa kė, kad jos
taip pat turi daug rei kalų  bei darbų ir galbūt rei -
kėtų įs teigti kokią merginų gru pelę. Iš pradžių net
buvo galvota įkurti antrą są jun gą, tačiau vėliau
merginos tos min ties atsisakė ir įs teigė mergaičių
kuo pelę.”

Į ,,Naująją Vaidilutę” pra dėjo plauk ti laiškai,
daug šia tema rašė ir rašytoja Ma rija Pečkauskaitė
–Šat ri jos Ra gana. Atei ti nin kų organizacijos įkūrė-
jas prof. Pranas Do vydaitis iš pradžių buvo prieš
bet ko kį naujos grupės kū rimą. Jis net pen kerius
metus py ko, neno rėjo su tik ti, todėl tik 1927-ieji lai -
komi Korp! Gied ra įkū rimo me tais. Korpo ra cijos
tikslas buvo išugdyti mo te riš ku mą, padėti tapti su -
sipratusia katalike ir savo profesijos žinove.

,,Mano tėvelis Bernardas Žu kaus  kas, kuris
Vokietijoje buvo bai gęs tei sę, padėjo naujai susi -
kūrusiai grupe lei parašyti įstatus. Vokietijoje ma -
tęs korporacijų veiklą, pasiūlė įsteigti kor poraciją.
Kai buvo priimtas nu ta rimas steigti ateiti nin kų
korporacijas, buvusi merginų kuo   pe lė pasiva dino
Korp! Giedra. Dau guma jos na rių mo kėsi Vytauto
Didžiojo universitete”, – tęsė savo pa sakojimą R.
Venclovienė. 

Baigusios studijas giedrininkės buvo vadi-

namos „vyresniosiomis giedrininkėmis”. Jos tęsė
sa vo veiklą – aktyviai dirbo kaimo jaunimo organi-
zacijoje ,,Pavasario sąjunga” ir Katalikių moterų
draugijoje, talkino švietimo, auklėjimo, sociali nės
globos, labdaros, motinos ir vai ko, mergaičių ir
naš laičių globoje, reiškėsi spaudoje.  Iki 1935 m. su -
rengta 40 koncer tų ir  dau gybė rengi nių. 

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir bolše-
vikų okupacija nut rau kė giedrininkių veiklą. 1944
m., antrą kartą Lietuvą užplūstant bolševi kams,
dalis giedrininkių su savo šei momis pasitraukė į
Vakarus, buvo iš blaškytos po svečias šalis, tačiau
savo idealų ne už  miršo. 

Vokietijoje aktyvus stu dentas atei tininkas
Juozas Bau žys pasiūlė stu dentėms atkurti korpo-
raciją. Ha nau buvo didžiausia perkeltųjų asmenų
sto vykla – joje glaudėsi apie 5,000 lietuvių. Čia 1946
m. sausio 6 d. buvo suruošta šventė ir 10 studenčių
įstojo į naujai atkurtą Korp! Giedrą.  Tarp jų –
Danutė Stankaitytė, Jolita Kisieliūtė-Narutiene ir
kt. 

,,Išlikęs įdomus pasakojimas apie šios šventės
stalų papuošimą. Buvo žiema. Iš kažkur sužinoju-
sios, kad Frankfurte galima gauti alyvų, merginos
nutarė jų nupirkti ir jomis papuošti stalus. O kad
šaltyje žiedai nenušaltų, jos nusivil ko savo švar -
kus,  jais  apgaubė gėles ir traukiniu parvežė”, –
šypsosi R. Marchertienė. 

Praėjo keleri metai ir...  vėl ke lio  nė. 1949 m. di -
de lė grupė giedri nin kių įsikūrė Čikagoje. ,,1951
me tais jos vėl susibūrė ir jau 1952-aisiais su ruo šė
di delę Korp! Giedra įkū-
rimo 25-me  čio šventę.
,,Korporacijai reikėjo
naujų na rių. Buvo pa -
prašyta, kad Alicija Ru -
gytė dirbtų su studentė -
mis ir pa ruoš tų jas įsto-
jimui į korporaciją.
1954 m. buvo suruošta
pirmos laidos, įstojusių
į giedrininkes JAV, šven-
 tė”, – tęsia R. Marcher -
tienė. 

Buvo įdomu suži -
noti apie gied rininkių
skiriamuosius ženklus
– ke puraites ir juoste-
les. ,,Kadangi stu den čių
buvo daug, jos susi skir -
s tė į būrelius (eu charis -
tikos, pedagogikos, šei -
mos, taikomojo me no ir
t. t.), tad rei kė jo kaž -
kaip tuos būrelius at -

skir ti. Tada merginos ir sugalvojo ski -
ria muo sius ženklus – juosteles ir kepu-
raites. Įdomi korporacijos šūkio ‘Į kal -
nus, į viršūnes!’ atsiradimo istorija.
Stasys Šalkauskis vedė Juliją Pal taro -
kai  tę, kuri buvo viena pirmųjų gied ri -
nin kių. Po vestuvių Panevė žy je, kur
jaunosios dėdė vysk. K. Pal tarokas su -
teikė jiems santuokos sak ramentą, jau-
nieji važia vo į Kauną. Va žiuojant į Žali-
akalnį jaunoji Šal kauskienė pasakiusi:
‘Važiuojam į kal ną’, o jaunasis pridū -
ręs: ‘O dabar esame viršūnėje.’ Tie žo -
džiai ir buvo pasirinkti giedrininkių
šūkiui”, – pasakojo R. Venclo vienė. 

Reikėjo sukurti ir savo vėliavą.  Čia
vėl talkino J. Šalkauskienė. Vė liavą jos
prašymu sukūrė Paryžiuje tuo metu
gyvenusi Elena Jan kaus kaitė-Turaus -
kienė, diplomato Ed var do Tu rausko
žmona. Tą istoriją giedrininkės taip pat
sužinojo perskaičiusios  ,,Nau jąją Vai -
di lutę”. 

Kiekviena korporacija turėjo savas
spalvas. Giedrininkių spalvos buvo: gel-
tona – ti kėjimas, rau dona – meilė, balta
– iš ti kimybė Lietuvai. Norint tapti kor-
poracijos nare, pirmiausia reikėjo būti
praktikuo jan čia katalike, tačiau nebū -
tinai tu rėjai būti aeitininke. Prieš įsto-
jant reikėjo dalyvauti 2-uose susirinki -
muo se, pa būti kartu, pabendrauti ir
nuspręsti, ar patiks dirbti šioje organi-
zacijoje. 

Iš pradžių tai buvo tik studenčių
būrelis. Tačiau į JAV į Korp! Giedra
gretas buvo priimamos ne tik studen-

tės ar baigusios studijas. Įsta tuose niekada nebuvo
parašyta, kad į korporaciją priima mos tik aukštąjį
mokslą baigusios merginos ir moterys. 

Besikalbant kilo klausimas, ar gied rininkių
yra kitose JAV vieto vė se? Pasirodo – taip. ,,Gied -
rininkių židinys yra Cleveland, OH. 1961 me tais iš
Cleveland į Čikagą atvažiavo keletas moterų, davė
įžodį ir grįžusios ten sukū rė būrį. Daugelį metų
ten darba vosi nemažai moterų. Šio mis dieno mis
jos taip pat veikia kaip savaran kiškas vienetas.
Kitos, pradė jusios savo veiklą Čikagoje, yra išsi-
barsčiusios po visą Ameriką. Tačiau visos ben-
draujame kompiuteriu, telefonu, laiškais”, – patik-
slino R. Mar chertienė. 

,,Neseniai sužinojau, kad muzikė Rita Klio -
rienė, garbės konsulė Ing rida Bub lienė – taip pat
giedri nin kės. Ja buvo ir a. a. Aleksandra Kazic -
kienė. Tad mūsų eilėse buvo ir yra nemažai iškilių
asmenybių, – papildo pasakojimą R. Venclovienė. –
Giedri ninkių veikla – daug apimanti: tai ir švieti-
mas, ir literatūra, ir meno parodų ruošimas, ir 25
metai veda mos re kolekcijos. Giedrininkės daug
prisi dėjo ir Lietuvos nepriklausomybės klausi-
mais: buvo ruošiami mi nė ji mai, rašomi laiškai
kaliniams. A. Ru gytė buvo surinkusi daugybę JAV
gyvenančių lietuvių pa rašų Nijolės Sadūnaitės
išlaisvini mui. O kur dar madų parodos, įvairiausi
koncertai, susitikimai, vakarai! Kartais mes pa -
čios ste bi mės, kiek padarė me.” 

,,Kiekviena giedrininkė turi savo minčių, viz-

2012 m. kovo 25 d. PLC Korp! Giedra suruošė Šatrijos Raganos minėjimą. Nuot raukoje
(sėdi iš kairės): Danutė Šlenienė, Giedrė Gillespie, Vida Gilvydienė, Rita Venclovienė;
stovi (iš kairės): Raminta Marchertienė, Giedrė Končienė, Ona Daugirdienė, Rima
Balčiūnienė, Dangira Budrienė, Irena Polikaitienė, Gražina Santoski, Irena Juškienė ir
Ramunė Račkauskienė.

KKoorrpp!!  GGiieeddrraa  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Gyvenimiška Korp! Giedra istorija 
Korporacijos 85-ąsias

įkūrimo metines pasitinkant

VDU korporacija ,,Giedra” 1932 m. gegužės mėn. 22 d. wwiikkiippeeddiiaa//lltt nuotr.

Nukelta į 15 psl.
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LAPKRITIS

Lapkričio 3–4 d.: Lietuvių na -
muose (2715 E. Allegheny Ave., Phi-
ladelphia, PA 19134) vyks mugė. 

Lapkričio 4 d., sekmadienį:
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos salė-
je (2745 W. 44th St., Chicago, IL) po
10:30 val. r. šv. Mišių bus rodomas do-
kumentinis filmas apie Maironį, bus
kavutė.

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje šv. Mišias aukos Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolas kun.
Gintaras Vitkus, SJ. Po vakarinių pa-
maldų vyks pabendravimas su kun. G.
Vitkumi.  

– Lietuvių dailės muziejuje, PLC
(14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks
Vydūno jaunimo fondo 60-mečio mi-
nėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Šv. Kazimiero kapinių sklypų sa-
vininkų draugija kviečia atvykti 1 val.
p. p. prie Steigėjų paminklo, kur bus
prisiminti mirę kapinių steigėjai,
draugai ir artimieji. 

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60629), vyks spektaklis ,,Jis
ir ji” . Režisierė – Birutė Mar. Vaidina
B. Mar ir Aleksas Kazanavičius. Daly-
vauja smuikininkas Sigitas Rubis.
Pradžia 2 val. p. p.

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, vyks susitikimas-pokalbis su
nauja JAV LB Krašto valdybos pir-
mininke Si gita Šimkuviene-Rosen
Pradžia 3:30 val. p. p.

Lapkričio 7 d., trečiadienį: Či-
kagos kultūros centre (78 E Washing-
ton St., Chicago, IL 60602), Claudia
Cassidy Theater, vyks šiais metais
Europos džiazo festivalyje „Europe-
an Jazz Meets Chicago” Lietuvai at-
stovaujančio trimitininko Dominy-
ko Vyšniausko pasirodymas. Pradžia
7:15 val. v. Improvizuoto džiazo vaka-
rai, kuriuose europiečiai muzikantai
gros kartu su kolegomis amerikie-
čiais, vyks lapkričio 7–8 d. nuo 6:30
val. v. iki 11 val. v. 

Lapkričio 8 d., ketvirtadienį:
,,Seklyčios” patalpose vyks Tauragės
klubo narių susirinkimas. Pradžia 1
val. p. p. Tel. pasiteirauti: 773-471-2239
arba 630-827-9712.

Lapkričio 9 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL
60629)  vyks filmo apie Juozą Brazaitį
„Likau gyvenimo paraštėje” (2012)
peržiūra ir susitikimas su režisie-
riais Algiu Kuzmicku ir Vidmantu
Valiušaičiu. Pradžia 7 val. v. 

– „Menų pastogėje” (635 Executi-
ve Dr., Willowbrook, IL 60527) vyks
choreografės Birutės Banevičiūtės
vedamas seminaras ,,Mokinių kūry-
binės šokio raiškos ugdymas”. Pra-
džia 7 val. v. Daugiau informacijos:
www.menupastoge.com 

Lapkričio 10 d., šeštadienį:
Baltijos jėzuitų plėtros taryba kvie-
čia kartu stebėti rudeninį paukščių
gyvenimą. Iškylai vadovaus paukš-
čių žinovas Tadas Birutis. Susitiki-
mas planuojamas nuo 9 iki 11 val. r.
Norintys dalyvauti praneškite el.
paštu: lithjesuit@hotmail.com arba
palikite žinutę tel. 630-243-6234. 

– Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje (5600 S. Claremont Ave, Chicago,
IL 60636) vyks Vilniaus šokio teatro
„Dansema” spektaklis vaikams „Pa-
saulio sutvėrimas”. Pradžia 11 val. r.

Daugiau informacijos tel. 708-262-1212.
– Mokančios ir norinčios išmokti

megzti kviečiamos į Mezgėjų klubą
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60-
629).  Pradžia 2 val. p. p. Apie ketini-
mą dalyvauti būtina pranešti el. paš-
tu: info@balzekasmusuem.org arba
tel. 773-582-6500.

– Lietuvių klube (4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714) vyks
klubo narių metinis susirinkimas.
Pradžia 2 val. p. p.

– Estų namuose (4 Cross St.,
Jackson, NJ) vyks lituanistinės mo-
kyklos ,,Lietuvėlė” vakaronė ,,Lino
kelias”. Pradžia 3 val. p. p.

– Latvių namuose (Latvian Com-
munity House, 425 Hoffman Ave., San
Francisco, CA 94114) vyks JAV LB
San Francisco apylinkės rengiamas
,,Rudens balius”. Pradžia 5 val. p. p.
Daugiau informacijos el. paštu: daja-
na_@hotmail.com

– Gorton Center Baggett audi-
torijoje (400 E. Illinois Rd., Lake
Forest, IL 60045) vyks lietuvio pianis-
to Andriaus Žlabio ir smuikininko
David Lisker koncertas. Pradžia 7
val. v. Daugiau informacijos tel. 847-
272-7003 arba www.liskermusicfou-
nation.org 

– Pittsburgh, PA, Lietuvių Bend-
ruomenės salėje bus paminėtos Li-
thuanian Citizens’ Society of  Wes-
tern Pennsylvania 100-osios metinės.
Šventėje gros lietuvių liaudies muzi-
kos kapela ,,Biru Bar” iš Indianapo-
lis. Daugiau informacijos el. paštu:
jonaspb@verizon.net

Lapkričio 11 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) po lietuviškų šv.
Mišių bus pietūs. Bus dalinamasi įs-
pūdžiais iš Teodoro Daukanto jūrų
šaulių kuopos kelionės į Lietuvą, ro-
doma filmo ,,Tadas Blinda” pirma se-
rija.

– Willow Slough (6312 W. 100 N.
Morocco, IN 47963) vyks šaudymo tur-
nyras, skirtas Lietuvos kariuomenės
dienai paminėti. Pradžia 11 val.  r. Pa-
siteiravimui ir registracijai kreiptis į
Giedrių Bikulčių tel. 630-484-0172 arba
el. paštu: gbikulcius@sbcglobal.net.
Kviečiami dalyvauti vyresni nei 10
metų skautai su vadovu arba tėvais. 

– PLC, Lemont, Ritos M. Riškus
salėje, vyks tradicinė PLC madų pa-
roda ,,Lady in Red”. 12:30 val. koktei-
liai, 1 val. p. p. pietūs, 1:30 val. p. p.
madų paroda. Vietas užsisakyti tel.
630-257-0153 (Žibutė Pranckevičienė) ar-
ba tel. 630-852-3204 (Daina Siliūnienė).

– Ateitininkų namuose (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL 60439)
vyks ateitininkių korporacijos ,,Gied-
ra” 85 metų minėjimo šventė. Pradžia
12:30 val. p. p. Apie dalyvavimą pra-
nešti Ramunei Račkauskienei tel. 708-
425-4266 arba el. paštu: ramunerack@
hotmail.com

– Willowbrook salėje (8900 S. Ar-
cher Ave., Willow Springs, IL 60480)
vyks L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 90-to-
ji šventė. Pabendravimas prasidės
12:30 val. p. p., iškilmingas posėdis – 1
val. p. p., vaišės – 1:30 p. p. Daugiau in-
formacijos tel. 630-243-8765 (Vita). 

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks 55-oji jubiliejinė šventė. Šv. Mi-
šios už gyvus ir mirusius centro na-
rius bus aukojamos 1 val. p. p. Jėzuitų
koplyčioje. 2 val. p. p. salėje vyks šven-
tė. Stalus užsisakyti tel. 708-447-4501

(Milda Šatienė) arba 708-422-6514 (Ire-
na Dirdienė). 

Lapkričio 12 d., pirmadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks pasitarimas dėl S. Dariaus ir S.
Girėno transatlantinio skrydžio 80-
mečio minėjimo Čikagoje renginių.
Ketinantys dalyvauti prašomi apie
tai pranešti el. paštu: admin@ltcons-
chi.org. Daugiau informacijos tel. 312
-397-0382 (trump. nr. 204).

Lapkričio 16 d., penktadienį:
Motherhouse of  the Congregation of
St. Joseph (1515 W. Ogden Ave., La
Grange Park, IL) vyksiančiame Čika-
gos arkivyskupijos renginyje ,,One
Sacred Communion – A Multi-Cultu-
ral Sacred Concert and Prayer Servi-
ce” lietuvių meno ansamblis ,,Dai-
nava” atliks lietuviškų sakralinių
kūrinių programą. Pradžia 7 val. v.
Koncertas nemokamas. 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks kompozitoriaus Michael
Shimkus koncertas. Akompanuos Ja-
son Segal. Pradžia 7:30 val. v.

Lapkričio 17 d., šeštadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
Vaida Lagoneckytė mokys daryti
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Regist-
racija tel. 773-582-6500 arba muzie-
jaus internetinėje svetainėje www.
balzekasmuseum.org. Bus vaišės.
Pradžia 2 val. p. p.

– Ateitininkų namuose vyks re-
kolekcijos tema „Dievas moters kas-
dienybėje”. Rekolekcijas ves seselė
Ignė. Tel. 630-257-9769.

– Rusų namuose (234 Alexander
Ave., Howell, NJ 07731) vyks Vytauto
Šapranausko saldaus humoro spek-
taklis ,,Juodai kietas. Juodai geras”.
Pradžia 8 val. v. Bilietus užsisakyti tel.
732-674-7556 arba tel. 848-992-4222. Dau-
giau informacijos tel. 630-464-5000.

Lapkričio 18 d., sekmadienį:
Čikagos šauliai ruošia Lietuvos ka-
riuomenės dienos minėjimą, kuris
prasidės šv. Mišiomis Jaunimo cent-
ro koplyčioje 10:30 val. r., dalyvaujant
šauliams, skautams. Po to Šaulių na-
mų salėje vyks programa, bus rodo-
mi filmai. Bus pietūs, veiks baras.

– Po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio metų uždarymo konferenci-
ja-paskaita su diskusijomis. 

– PLC didžiosios salės vakarinėje
dalyje vyks seminaras ,,Studijos
Amerikos universi tetuose – pasiruo-
šimas, priėmimas ir finansinės pa-
galbos galimybės”. Pranešėjai – advo-
katas Rimas Domanskis ir kiti. Rengi-
nys nemokamas. Pradžia 7 val. v.

Lapkričio 18 d., sekmadienį, 7:45
val. v. ir lapkričio 19 d., pirmadienį,
5 val. p. p. AFI Silver Theatre and Cul-
tural Center (8633 Colesville Rd., Silver
Spring, MD 20910) vyksiančio AFI Eu-
ropos festivalio metu bus rodomas lie-
tuviškas filmas „Tadas Blinda. Pra-
džia”. Daugiau informacijos tel. 301-
495-6700.

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį:
St. Petersburg lietuvių klube (4880
46th Ave., North, St. Petersburg, FL
33714) bus švenčiama Padėkos diena.
Registruotis pas Laimutę Alvarado
tel. 727-360-1064 iki lapkričio 18 d.

Lapkričio 24 d., šeštadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks moterų klubo ,,Alatėja” 7-oji
gimtadienio šventė-labdaros vakaras
,,Venecijos naktis”. Pradžia 6 val. v.
Bilietus užsisakyti tel. 708-205-8742

(Audronė) arba tel. 708-262-1212 (Lo-
reta) iki lapkričio 20 d.

GRUODIS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Jau-
nimo centre vyks pokylis Lietuvių
operai paremti. Pradžia 7 val. v. Vie-
tas užsisakyti tel. 630-833-1893. Bilie-
tus galima įsigyti krautuvėlėje ,,Lie-
tuvėlė” (2601 75th St., Darien, IL) ir
,,Lithuanian Plaza Bakery&Deli” (99-
21 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL). 

Gruodžio 1–2 d.: PLC, Lemont,
vyks tradicinė kalėdinė mugė nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p. Stalus prekybai
užsisakyti PLC raštinėje arba tel. 630
-257-8787.

Gruodžio 7 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, vyks Onos Birutės Surdokienės
karpinių parodos  ,,Prisilietimai” ati-
darymas. Dalyvaus autorė. Pradžia
7:30 val. v. 

Gruodžio 9 d., sekmadienį:
Jaunimo centro kavinėje po 10:30 val.
r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje
Jaunimo centro Moterų klubas kvie-
čia paskanauti mielinių blynų su
obuoliene. Vėliau vyks  Lietuvių ra-
šytojų draugijos ruošiamas poetui
Maironiui skirtas minėjimas. Popie-
tėje dalyvaus poetė Eglė Juodvalkė.

Gruodžio 16 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks Ateitininkų Kūčios. Pradžia 1
val. p. p. Registruotis tel. 630-325-3277
arba el. paštu: odaugirdas@hotmail.
com (Ona Daugirdienė). 

2013 m.

VASARIS

Vasario 3 d., sekmadienį: PLC,
didžiojoje salėje, Lemont, bus prista-
tomas organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” metinis veiklos pranešimas.
Pradžia 12:30 val. p. p. Daugiau infor-
macijos: www.childgate.org, vvm@
childgate.org

Vasario 9 dieną: 7 val. v. Pasau-
lio lietuvių centro R. Riškus salėje,
Lemont, vyks Pasaulio lietuvių cen-
tro 25-ojo jubiliejaus pokylis.

KOVAS

Kovo 5 d., antradienį: Aspen,
CO, vyks Lietuvos Respublikos kon-
sulato atidarymas.  

BALANDIS

Balandžio 20 d., šeštadienį:
PLC, Fondo salėje, vyks lietuviškos
Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
30 metų jubiliejaus šventė. 

LIEPA
Liepos 25–28 d.: Quincy, MA

vyks Lietuvos vyčių 100-mečio jubi-
liejinis suvažiavimas.     

Sekmadieniais: PLC, Lemont,
101-ame kambaryje vyksta Al-Anon
šeimos grupės ,,Šviesa” susirinki-
mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau in-
formacijos tel. 630-267-7065 (Daina).

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  
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Rusijoje protestuojama prieš mormonų misionierius

Abu kandidatai žada pokyčius
Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Netyla ginčai dėl „Pussy Riot” narių įkalinimo

Kaunas siekia tapti Europos žaliuoju miestu

Gerovės indekse Lietuva pakilo viena vieta

Atėnai (BNS) – Graikijos žurna-
listai pradėjo streiką, taip pareikš-
dami nepritarimą taupymo planams,
kurie atsilieps jų sveikatos priežiū-
ros lėšoms. Graikijos įstatymų kūrė-
jai balsuos dėl privatizacijos įstaty-
mo, kuris bus pirmasis didelis iš-
bandymas sunkumų slegiamai šalies
koalicinei vyriausybei. Įstatymas su-
teiktų vyriausybei daugiau galių pri-
vatizuoti viešąsias paslaugas, tačiau

jam prieštarauja Socialistų ir Demo-
kratinės kairiosios partijos – dvi ma-
žesniosios partijos Konservatorių
valdomoje koalicijoje, kuri buvo
sudaryta po birželio rinkimų. Finan-
sų ministerija taip pat pristatys 2013
m. biudžeto projektą. Dėl žurnalistų
streiko nevyks visos televizijos ir
naujienų laidos, nebus atnaujinami
naujienų tinklalapiai, nepasirodys
laikraščiai. 

Kaunas (ELTA) – Kauno techno-
logijos universitete (KTU) pasirašyta
trišalė sutartis, apvainikavusi dis-
kusijas dėl integruoto mokslo, studi-
jų ir verslo centro (slėnio) ,,Santaka”
ir dalies slėnio ,,Nemunas” valdymo
modelio bei veiklos.

Šį dokumentą pasirašė KTU rek-
torius prof. Petras Baršauskas, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) rektorius prof. Remigijus Ža-
liūnas ir Lietuvos energetikos insti-
tuto (LEI) direktorius prof. Eugeni-
jus Ušpuras. Pagal bendradarbiavi-
mo susitarimą, KTU Inovacijų ir ver-

slo centras tampa šių trijų organiza-
cijų koordinuojančiąja institucija.
Jis skatins slėnių padalinių veiklą,
visiems besidomintiems, o ypač vers-
lui, teiks informaciją apie slėniuose
teikiamas paslaugas.

Integruoti mokslo, studijų ir ver-
slo centrai pradėti steigti siekiant su-
kurti Lietuvoje tarptautinio lygio
mokslo, studijų ir žinių ekonomikos
branduolius, paspartinti žinių visuo-
menės kūrimą ir sustiprinti ilgalai-
kius Lietuvos ūkio konkurencingu-
mo pagrindus.

Sutarta dėl mokslo, studijų ir verslo slėnių veiklos

Ruošiamasi minėti K. Donelaičio gimimo metines 

Graikijoje streikuoja žurnalistai

Maskva (BNS) – Rusijos premje-
ras Dmitrij Medvedev sakė manantis,
kad dvi pankroko grupės „Pussy
Riot” narės, kurios kaip tik pradėjo
kolonijose atlikti dvejų metų laisvės
atėmimo bausmes už chuliganizmą,
neturėtų būti kalėjime.

,,Į kalėjimą teisėjo vietoje jų ne-
būčiau sodinęs. Paprasčiausiai dėl
to, jog man neatrodo teisinga, kad jos

atliktų laisvės atėmimo pavidalo
bausmę. Jos ir taip jau pasėdėjo, ir
užtenka”, – pabrėžė premjeras.

Tuo pačiu D. Medvedev pažymė-
jo, kad šis klausimas yra teismo kom-
petencijoje. ,,’Pussy Riot’ gynėjai turi
teisę kreiptis su atitinkamais pareiš-
kimais ir aš galvoju, kad ja pasinau-
dos. O teismas turi teisę iš esmės iš-
nagrinėti šį klausimą ir priimti
sprendimą”, – sakė premjeras.

,,Pussy Riot” narės Nadežda To-
lokonikova, Jekaterina Samucevič ir
Marija Aliochina rugpjūtį buvo nu-
teistos dvejus metus kalėti kolonijoje
už ,,religinės neapykantos pakursty-
tą chuliganizmą”. Jos buvo įsiveržu-
sios į Maskvos katedrą, kur atliko
protesto dainą prieš Rusijos vadovą
Vladimir Putin. Šį mėnesį Rusijos
apeliacinis teismas netikėtai nurodė
paleisti J. Samucevič. Daugelis stebė-
tojų mano, kad tai yra bandymas su-
skaldyti išvien besilaikančias grupės
nares.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybei
siūloma sudaryti Kristijono Done-
laičio 300-ųjų gimimo metinių minė-
jimo komisiją, kuriai būtų pavesta
įgyvendinti šių jubiliejinių metų mi-
nėjimo programą. Seimas po pateiki-
mo bendru sutarimu pritarė tai nu-
matančiam nutarimo projektui.

Tikimasi, kad, Vyriausybei su-
darius komisiją, kurioje turėtų dar-
buotis atitinkamų lėšų valdytojų at-

stovai, K. Donelaičio 300-ųjų gimimo
metinių minėjimo 2010–2014 m. prog-
rama būtų geriau įgyvendinama,
aktyviau bendradarbiautų progra-
mai skiriamas lėšas valdančios insti-
tucijos. Šiuo metu programos įgyven-
dinimą koordinuoja Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo ko-
misija. Galutinai Seimas šiuo klau-
simu ketina apsispręsti lapkričio 8 d.
plenariniame posėdyje.

Vilnius (BNS) – Naujame tarp-
tautiniame Gerovės indekse Lietuva
pakilo viena vieta – iš 44 į 43-iąją vie-
tą iš 142 įvertintų pasaulio valstybių,
kurios vertintos įvertinant ekonomi-
nę padėtį, švietimo padėtį, sveikatos
apsaugą, valstybės valdymo kokybę,
saugumo aplinką.

Tradiciniame Londone įsikūru-
sio Legatum instituto sudaromoje
vertinimo lentelėje Lietuva aplenkė
Latviją, Graikiją, Bulgariją, Rumu-
niją, Kroatiją, Rusiją, Baltarusiją ir
kitas posovietines šalis, tačiau buvo
įvertinta prasčiau nei Estija, Lenkija
ir dauguma kitų Europos Sąjungos

(ES) šalių.
Lietuvos vietą sustiprino padėtis

švietimo srityje, o prasčiausiai Lie-
tuva įvertinta „asmeninės laisvės” ir
ekonomikos kategorijose. Pastarojoje
lietuviai ypač išsiskiria dėl pačių ne-
pasitenkinimo gyvenimo sąlygomis.

Jau šeštus metus sudaromoje
lentelėje pirmą trejetą užėmė Skan-
dinavijos  šalys – Norvegija, Danija
bei Švedija. Jungtinės Valstijos iš 10-
os vietos nukrito į 12-ąją. Lentelėje
aiškiai atsispindi ekonominė krizė
eurozonoje. Per paskutinius trejus
metus lentelėje nukrito 24 iš 33 Euro-
pos šalių.

Kaunas (ELTA) – Vienintelis
Lietuvos miestas – Kaunas – pateikė
paraišką konkursui ir siekia tapti
2015 m. Europos žaliąja sostine. Dėl
šio vardo Kaunas varžosi su septy-
niais Europos miestais. Konkurse dėl
garbingo 2015 m. teksiančio vardo
varžysis du Jungtinės Karalystės
miestai – Bristolis ir Glazgas, taip pat
Briuselis (Belgija), Bydgoščius (Len-
kija), Dublinas (Airija), Kiutahija
(Turkija) ir Liubliana (Slovėnija).

Atrinkti miestai kitais metais sa-
vo pasiūlymus pateiks tarptautinei
vertinimo komisijai, ji įvertins jų įsi-
pareigojimus nuolat gerinti aplinkos
būklę ir būsimų uždavinių mastą, ko-
munikacinę veiklą. Vertins ir tai, ar

jie gali būti pavyzdžiu kitiems Euro-
pos miestams ir skleisti geriausią pa-
tirtį. Europos žaliosios sostinės var-
das suteikiamas aplinkosaugos srity-
je pirmaujančiam miestui. 

Pirmas Europos žaliosios sosti-
nės vardą 2010 m. pelnė Stokholmas
(Švedija), kitais metais jis atiteko
Hamburgui (Vokietija). Šiemet žalio-
ji sostinė yra Ispanijos miestas Vito-
rija-Gasteisas. Kitais metais vardą
perims Nanto miestas (Prancūzija),
dar vėliau vardas iškeliaus į Daniją –
Kopenhagą. Naujasis (2015 metams)
laimėtojas bus paskelbtas 2013 m. bir-
želį Europos žaliojoje sostinėje –
Nanto mieste.

Washington, DC (BNS) – Likus
kelioms dienoms iki JAV prezidento
rinkimų, Barack Obama tęsia rinki-
mų kampaniją ir, kaip ir 2008 m., ža-
da pokyčius. B. Obama sakė kalbą
Wisconsin valstijoje ir ragino rinkė-
jus nesileisti kvailinamiems jo varžo-
vo, respublikonų kandidato Mitt
Romney, kuris taip pat žada po-
kyčius. Dabartinis prezidentas tiki-
no žinąs, kas yra pokyčiai, nes pats
už juos kovojo. Jis perspėjo, kad bu-
vęs Massachusetts valstijos guberna-
torius M. Romney sumažins mokes-
čius turtingiausiems amerikiečiams

ir sušvelnins bankų priežiūros rei-
kalavimus.

Tuo tarpu M. Romney per rinki-
mų kampanijos renginį Virginia val-
stijoje kalbėjo apie teigiamus poky-
čius, jam valdant. ,,Matome, kokie B.
Obama politikos padariniai. Vienin-
telis būdas atgaivinti ekonomiką yra
drąsūs pokyčiai, kuriuos aš siūlau,
tikri pokyčiai nuo pat pirmos die-
nos, – kalbėjo M. Romney. – Tai padės
išjudinti ekonomiką, sukurti darbo
vietų, padidinti atlyginimus atskai-
čius mokesčius. Ateitis bus visai ki-
tokia, kai aš būsiu išrinktas.”

Maskva (BNS) – Rusijos valdan-
čiosios partijos ,,Vieningoji Rusija”
jaunimo padalinys  Maskvoje suren-
gė protestą prieš mormonų misio-
nierius: šie vadinami Amerikos šni-
pais ir raginami palikti Rusiją.

Politinės partijos jaunimo grupė
,,Jaunoji gvardija” susirinko prie
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus
Kristaus bažnyčios, žinomos kaip
mormonų būstinės Maskvoje, ir
skandavo ,,Ne užsienio agentams!”.

Protestuojantys jaunuoliai prie
mormonų centrinės būstinės paliko
simbolinį lėktuvo bilietą į vieną pusę
iš Maskvos į Washington su CŽV lo-
gotipu.

,,Tai amerikiečių sekta, įkurta
Jungtinių Amerikos Valstijų. Įrody-
ta, kad daug jaunų mormonų grįžta į
JAV dirbti CŽV ir FTB”, – sakė ,,Jau-
nosios gvardijos” koordinacinio ko-
miteto pirmininkė Jekaterina Ste-
nikina.

,,Pussy Riot” teismas. DDeellffii..lltt nuotr. 

Labanoras (ELTA) – Atstatyta La-
banoro Švenčiausios Mergelės Marijos
gimimo bažnyčia. Ji sudegė 2009 m.
gruodžio 21 d.. Ugniagesiai išgelbėjo
tik varpinę. Ši šventovė pastatyta XVIII
a., ji buvo pripažinta architektūros pa-
minklu, joje buvo 17 dailės paminklų. 



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS v. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ShInGO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETUvą

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 
www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,
Praneškite savo e-adresą

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

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

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas. 
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys. 
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERKA



EUGENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. 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
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,,Surašymo” Nr. 11 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: GALVOJIMAS.

.

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

“BAKE FOR ME” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

www.draugas.org

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Pasaulio lietuvių centre
išnuomojamos patalpos ofisui.

Daugiau informacijos 
telefonu 630-257-8787.

IŠSINUOMOJA

IEŠKO DARBO

ADVOKATAI

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo lietuvių šeimoje.  

Tel. 630-863-1168.

* Moteris ieško žmonių prie žiūros darbo su
gyvenimu. Sąži ninga, darbšti, buitinė ang -
lų kal ba, gali pakeisti bet kurią sa vai tės die -
ną. Tel. 773-707-7902.

* Orland Park , IL , šalia prekybos centro,
po remonto,  išnuomojamas 2 mieg. bu -
tas an trame aukšte. 

Tel. 773-592-4064.

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 10 
išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Raimundas Kiršteinas, Rochester, NY

Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Birutė Bernotienė, West Hartford, CT

Antanas V., Chicago, IL

Regina Kazlauskas, Lemont, IL

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

Benigna Butler, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Algirdas Muliolis, gyvenantis Euclid, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Živilė Šilgalis, gyvenanti Palos Hills, IL, dar metus skaitys
„Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Esame Jums dėkingi už paramą.

Aldona Meilus, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už paramą.

Vitas J. Sirgėdas, gyvenantis Novi, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Labai Jums ačiū.

Ona Puzinauskas, gyvenanti River Forest, IL, dar metus skaitys
„Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

John Labanauskas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Regina Juchnevičius, gyvenanti Arlington Heights, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad
mus skaitote ir remiate..
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,,DRAUGĄ”
galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org
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1992 m. ,,Draugo” vyr. re daktorius
kun. Pranas Garšva rašė: ,,Nei tauta,
nei tautiškumas savaime negimsta ir
neauga. Reikia ir būtina sąvokas pa -
pildyti gyvybės syvais, kurie dar yra
pačioje tautoje ir tautiškai susipratu-
sioje išeivijoje.” Ir to liau: ,,Nori ar
nenori, visi yra tos, o ne kitos tautos
žmo nės. Ga li sa vo priklausomumo
tautai išsi žadėti, bet negali išsižadėti
savo vidaus dva sios, savo nusitei -
kimų, savo charakterio, nors jis kar-
tais ir tik blogomis pu sėmis pasi -
reikštų.”

* * *
Apmąstydami sukaktį, žvilgte lė -

ki me į DF narių skaičių. Bene apie
tre čdalis jų jau yra išėję amžinybėn.
O kur kiti ,,Drau go” taurieji prenu-
me ratoriai? Turime šimtus veikian -
čių organizacijų, visos jos skelbiasi
,,Drauge”. Ar visos jos – DF narės?
Turime, kaip skelbiama, tūkstančius
mokslininkų, profesiona lų, pasieku -
sių aukštas pareigas, gaunančių di -
de lius atlyginimus, tačiau retai ma -
tome jų pa var des DF narių sąraše. 

Pažvelkime į savo aplinką ir
drau  gus. Ar jie pre numeruoja ,,Drau -
gą” ar kokį kitą lietuvišką laikraštį?
Yra šauniai JAV įsikūrusių, gražiai
gy venančių turtingų šeimų, kurios
dalijasi ,,Drau gu”. Teko girdėti, kad
jie verčiau išleis didesnę sumą vai -
šėms, geram restoranui, bet ,,Drau -
go” metinė prenumerata – už 150 dol.

– jiems per bran gi. Steigiasi naujos
organizacijos, naujos JAV Lietuvių
Bendruomenės apylinkės, apie visa
tai aprašoma ,,Drau ge”. Jei ,,Drau -
gas” parašo, visi skai to ir sužino.

Nė vienas negyvename lyg at -
siskyrėliai dykumoje. Mus supa dau-
gybė žmonių, su kuriais neiš ven gia -
mai bendraujame už šeimos ribų:
dar be, organizacijose. Kaip pa siekti
tokius, kurie neskai tys ir šio straip-
snio? Kaip įtikinti, kad lietuviš ka
spau da yra kiekvienam lietuviui rei -
kalinga, kaip žuviai vanduo? 

Tenka apgailestauti, kad mažėja
,,Draugo” prenumeratų skaičius.
Nors lietuvių imigrantų dau gėja,
skai tytojų, deja, nedaugėja. Auga
laik raš čio išlaidos: pašto, spausdini-
mo, darbuotojų svei katos draudimas.
Jei visi vieningai dirbtume, jei kiek -
vienas surastų bent po 5 naujus
prenumeratorius per metus, kiekvie -
nam tai būtų į naudą, ypač Draugo
fondui, kuris iš lai ko ,,Draugą”. O kas
būtų, jei vieną dieną ,,Draugas” nus-
totų ei ti? Tuomet vi si skaitytojai sa -
kytų: kaip gaila, kad netekome kultū -
ringo laikraščio! Tokios mintys kyla
artėjant DF  dvidešimtmečiui.

Lietuviškai visuomenei ir ypač
,,Draugo” skaitytojams linkėtina la -
biau suprasti Draugo fondo tikslus ir
kad nariais taptų tie skaitytojai, ku -
rie fondui dar nėra paaukoję nė vieno
dolerio.

Marija Remienė – Draugo fondo
tarybos pir mi nin kė.

produktai į parduotuvę bus atvežti
per vieną savaitę. Pasirodo, kad su -
ma niai verslininkei atstumai nėra
kliū tis. Ji pasiryžusi žengti tą dar
vie ną žingsnelį, kad jos pirkėjai būtų
patenkinti, kad atėję į parduotuvę ne -
nusiviltų, o rastų tai, ko jiems norisi
ar reikia. 

,,Didelį dėmesį mes skiriame pir-
kėjų aptarnavimui, – pasakoja Hele -
na. – Parduotuvėje nerasite pasenu -
sių produkų. Jei produktai yra trum -
po galiojimo, užsakome labai mažus
kie kius, kad jie visada būtų šviežūs.
Mūsų parduotuvė yra patraukli dau -
geliui tautų, nes neapsiribojame vie -
nos ar kitos tautos produktais, o sten-
giamės patenkinti daugelį įvairiau -
sių skonių. Manau, kad ir lietuviai
neapsiriboja vien savo tautiniu mais-
tu, bet ir paragauja, ką valgo ir kitos
tautos. Kitais metais mes pažymėsi -
me savo 10-ties metų jubiliejų. Mū sų
dabartinė parduotuvė yra ke turis
kartus didesnė savo plotu nei ta,
kurią nupirkome.”  

Neseniai Toledo mieste, OH, du -
ris atvėrė parduotuvė ,,Matrioš ka”.
Šei mininkai stengiasi, kad pas juos
atei tų kuo daugiau įvairių tautų

pirkėjų, todėl ieško įvairių produktų,
skambina, teiraujasi. Jau pati pra -
džia buvo daug žadanti, nes per ke -
lias dienas bu vo išpirkta kone viskas,
ką darbš tūs savininkai vežė net
kelias savai tes. Kadangi parduotuvė-
je kol kas dirba vien savininkai, tai
vie nas jų išvažiuoja naktį į Čikagą,
kad pasi krautų reikalingų produktų
savo pir kėjams. Vadinasi, reikia suk-
tis, kad ga lėtum išgyventi.

Nemanau, kad sumanių vadybi -
ninkų yra tik Cleveland. Kad ne ma -
žai jų yra Čikagoje, tai aš žinau. Ta -
čiau kad trokštamų lietuviškų pro-
duktų būtų ne tik Čikagoje, Los An -
geles ar Cleveland, reikia, kad jų no -
rėtų patys lietuviai. Ir ne tik no rėtų,
bet ir, nuėję į artimiausią parduo tu -
vę, kreiptųsi į jos savininkus ar vady -
bininkus, kad jie atvežtų, ko pir kė -
jams reikia. Ir vargu ar verslas il gai
gyvuos, jei jis neatsižvelgs į savo
bran gių klientų pageidavimus: po gu -
linčiu akmeniu, kaip žinia, vanduo
ne teka. 

Angelė Kavakienė – bendrovės
,,Food Depot International” preziden-
tė, Lietuvių verslo tarybos pirminin -
kė.

Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 3 psl.

Po gulinčiu akmeniu vanduo neteka

Mintys Draugo fondo 
20 metų sukakties proga

Draugo fondo metinis narių suvažiavimas vyks 2012 m. lapkričio 10 d.,
šeštadienį, 9 val. r. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636). Pakvietimai į suvažiavimą su įgaliojimais ir
finansinėmis apyskaitomis buvo išsiųsti Draugo fonde turimais adresais. Be
abejo, kai kurie adresai yra pasikeitę, gaila, kad apie tai nepranešama Draugo
fondui. Tokie laiškai grįžta atgal. Todėl visus DF narius, kurių adresai
pasikeitė, prašome pranešti Draugo fondui. Pagal Illinois valstijos nuostatus
ir ,,ByLaws” Draugo fondo vadovybė kartą per metus turi sušaukti narių
suvažiavimą, kuriame privalo dalyvauti ne mažiau kaip 10 proc. narių balsų,
vienam asmeniui turint (ar atstovaujant) 5 proc. visų balsų. Suvažiavime turi
būti perskaitytas DF vadovybės veiklos ir finansinės komisijos pranešimas,
DF kontrolės komisijos pranešimas bei direktorių rinkimai. Išgirsime ir
,,Draugo” leidėjų bei vyr. redaktorės pranešimus. 

Labai prašome Čikagoje ir jos apylinkėje gyvenančius Draugo fondo
narius atvykti į suvažiavimą. Negalinčius atvykti į suvažiavimą, prašome
suteikti savo įgaliojimus kitiems DF nariams.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 2,000 dolerių:
Marytė Radienė, garbės narė, 

a. a. vyro Prano atminimui. Iš viso
3,075 dol., Schaumburg, IL

Su 500 dolerių:
Danguolė Jurgutienė, garbės na -

rė, iš viso 1,475 dol., W. Bloom field, MI

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 7,205 dol., Piedmont,
CA

LB Brighton Park apylinkė (pir -
mininkė S. Daulienė), garbės nariai,
iš viso 1,350 dol., Chicago, IL

YZY, garbės narys, iš viso 1,100
dol., Oak Park, IL

Saulius ir Roma Kupriai, iš viso
600 dol., Riverside, IL

Vytas Stanevičius, iš viso 200
dol., Chicago, IL

Su 150 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar -

bės nariai, iš viso 7,050 dol., East -
lake, OH

Irena Kerelienė, iš viso 550 dol.,
Pa los Park, IL

Dr. Kazys Narscius, iš viso 150
dol., Alton, IL

Su 100 dolerių:
Romas ir Birutė Viskantos, gar -

bės nariai, iš viso 5,700 dol., West
Lafayette, IN

Jonas ir Janina Mikulioniai,
gar  bės nariai, iš viso 3,400 dol., Ster -
ling Heights, MI

Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,
gar bės nariai, iš viso 2,500 dol., Palos
Heights, IL

Vidmantas Raišys, garbės na -
rys, iš viso 2,100 dol., Mercer Island,
WA

Vacys ir Ona Ročiūnai, garbės
nariai, iš viso 1,650 dol., Indepen -
dence, OH

Aldona Prapuolenytė, garbės
na  rė, iš viso 1,610 dol., Putnam, CT

Dr. Petras ir Laima Žliobos, gar -
bės nariai, iš viso 1,500 dol., Bar ring -
ton, IL

Sofija Jelionienė, garbės narė, iš
viso 1,350 dol., Darien, IL

Kun. Kęstutis Trimakas, garbės
narys, iš viso 1,200 dol., Westchester,
IL

Rūta Penkliūnas, iš viso 610 dol.,
Burke, VA

Salomėja Daulienė, iš viso 500
dol., Chicago, IL

Dr. Birutė P. Petrulis, iš viso 405
dol., Daytona Beach, FL

Aldona Čingienė, iš viso 200 dol.,
Los Angeles, CA

Su 50 dolerių:
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozai -

čiai, garbės nariai, iš viso 4,900 dol.,
Chesterton, IN

Irena Vilkienė, garbės narė, iš
vi so 2,600 dol., Valencia, CA

Kostas ir Vida Stankai, garbės
na riai, iš viso 2,620 dol., Homer Glen,
IL

Birutė Prasauskienė, garbės na -
rė, iš viso 1,850 dol., Lomita, CA

Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, 1,500 dol., Willoughby,
OH

Kazys ir Stasė Daugėlos, iš viso
900 dol., Bedford, NH

Dionyzas Trimakas, iš viso 420
dol., Westlake, OH

Genovaitė Maldėnienė, iš viso
300 dol., Chicago, IL

Arvydas ir Birutė Kliorės, iš viso
220 dol., Pasadena, CA

Vida Kašuba, iš viso 50 dol.,
Moon Township, PA

Su 30-25-20 dolerių:
Dr. Thomas ir Dainė Quinn, gar -

bės nariai, iš viso 2,030 dol., Orland
Park, IL

Balys ir Elena Kondratai, garbės
nariai, iš viso 1,500 dol., Quaker Hill,
CT

Elena Radas, iš viso 950 dol., Livo -
nia, MI

Valerija Aukštikalnis, iš viso 880
dol., Boston, MA

Danguolė Banevičienė, iš viso 525
dol., W. Hartford, CT

Aldona Iešmantienė, iš viso 400
dol., Riverside, IL

Birutė Bernotienė, iš viso 320
dol., W. Hartford, DT

Karolina Kubilienė, iš viso 275
dol., Willowbrook, IL

Gintarė Ivaškienė, iš viso 205
dol., Monroe, CT

Vytas ir Dalia Černiai, iš viso 120
dol., Glendale, CA

Valerija Vaičjurgienė, iš viso 60
dol., Boston, MA

Draugo fondas nuoširdžiai dė ko ja
visiems aukotojams

Rudens vajaus įnašai
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

TRISDEŠIMT DVEJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą Tėviškę Uteną, Gudeniškes –
Amžina Tėvynė Taip
Anksti netikėtai priglaudė Tave...

Meilė Lietuvai, lietuviškai dainai
Buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros
Tavo širdin...

2012 m. lapkričio 5 d. sueina trisdešimt dveji metai, kai
Viešpaties pašauktas, užbaigė šios Žemės kelionę mano mylimas
vyras

A † A
muz. MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje,
Utenoje, lapkričio 5 d. ir Švč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo vie -
nuolyne, Putnam, CT lapkričio 7 d.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a.
Mykolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną
šviesą.

Su malda
žmona Eufemija Cibas-Steponis

JAV LB Brighton Park apy linkė,  Chicago, IL, suprasdama ne leng -
vą „Draugo” finansinę padėtį, leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 300
dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią paramą.

Dr. Petras V. Kisielius, gyve nantis Downers Grove, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuo širdžiai  dėkojame, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

ijų. Štai viena iškėlė min tį, kad reik-
tų paskatinti rašytojus pa rašyti
knygą apie šią mūsų moterų organi-
zaciją. Tam reikėjo sukaupti lėšų,
daryti renginius. Kad surinktu me lė -
šas, sumanė me su  ruošti parodą, aš
buvau jos pir mi  ninke. Tais lai kais
surinkome 1,000 dol. 

Suruošėme vakarą Adelei Dir -
sytei, minėjome Mačernį, Šatrijos
Raganą. Neseniai pastatėme spektak-
lį apie Šatrijos Raganą (Rita Venc -
lovienė), Vincą Mykolaitį-Putiną
(prof. Vainis Alek sa) ir Salo mėją
Nėrį (Audrė Budrytė-Nakienė), kurį
jau pristatėme Daina vos stovykloje, o
ateinantį pavasarį norime jį parodyti
ir kitiems žiūro vams. Gied rė Griš -
kėnaitė-Gillespie labai norėtų pasta -
tyti spektaklį apie  Mindau gą”, – apie
buvusius ir būsimus ren ginius pasa -
koja R. Venclovienė. 

,,Mintis Korp! Giedros istoriją
surašyti ant popieriaus buvo iškelta
dar 1960-aisiais. Šiuo metu tą darbą
nutarėme vykdyti labai rimtai. Me -
džiaga pradėta rinkti seniai, bet vis -
kas buvo sudėta be jokios tvarkos į
dėžes. Reikėjo peržiūrėti 5,000 viene -
tų įvairiausių popierių – užrašus,
laiškus, dokumentus ir t. t. Tai mil -
žiniškas darbas. Šiuo metu sudarytas
redakcinis komitetas. Medžiagą per -
žiūrinėja Asta Klei zienė ir Ona Dau -
girdienė, nemažai prisidėjo Irena
Polikaitienė. Daugu mą duomenų jau
sutvarkėme, šiuo metu O. Daugir -
dienė tvarko Cleve land grupės veik-
lą. Daug laiko užima ne tik archyvo
peržiūrėjimas, bet ir giedrininkių
bio grafijų surin kimas, ypač pirmų -
jų. Viskas išsimėtę po visą pa saulį,
reikia daug laiko. Dar ir įžodį reikia
parašyti, – apie ruošiamą giedrinin -
kių veiklą nušviečiantį leidinį pasa -
ko ja R. Marchertienė. – Leidinį reda -
guos Audronė Škiudaitė. Tai bus  250
psl. giedrininkių istorija su nuot rau -
komis. Turime net 1927 m. darytų
nuot raukų. Norime, kad leidinys pa -
sirodytų 2013 m. Jeigu dabar to ne -
padarysime ir jei kas nors mums at -
sitiks – leidinys vėl bus neišleistas.”

,,Iš ‘Giedros’ išsinešiau tai, ko
nie kas iš manęs negalėjo atimti –
ti kėjimą, meilę, teisingumą. (...)
Su  rin kus visų giedrininkių išgy -
ventas audringų dienų skaudžias
istorijas iš visų pasaulio kraštų ir
platybių, susidarytų ‘Giedros’ ne
sau  sa, protokolinė istorija, o tikra,
gy venimiška, žmogiška”, – atsimi ni -
mų knygoje ,,Nepamirštami me tai”

pasakoja Ona Gaigalaitė-Beleckienė.
Tad tikė ki me, kad tokia istorijos kny -
ga greitai pasirodys. ,,Šios knygos
ruo  šimas tęsiamas Ramintos užsi -
spyrimo dė ka. Aš iš pradžių prieši-
nausi šiai minčiai”, – pastebėjo R.
Venclovienė. 

Man smalsu buvo sužinoti ir apie
moterų korporacijos teikiamą apdo -
va no jimą – metų moters žymenį
,,Lie   tuvės mo ters, pasižymėjusios
krik ščioniškų idealų tarnyboje”.

,,Tas žymuo pradėtas teikti nuo
1986 metų, o tai daryti mus paskatino
a. a. prelatas Juozas Prunskis. 1994
m. prelatas išreiškė norą, kad ap -
dovanojamoji moteris gyventų Lietu -
voje ir kad žymuo būtų skiriamas
kasmet, o ne kas 2 metai, kaip buvo iš
pradžių. 

Šio žymens laureatėmis yra ir
ambasadorė Gintė Damu šytė, ir žur-
nalo ‘Ateitis’ redaktorė Reda Sopra -
naitė, ir seselė Ignė, ir žolininkė
Janina Danielienė, ir kitos iškilios
mo terys. Iš viso jau turime 25 laure-
ates”, – apie žymens atsiradimo is -
toriją ir jos gavėjas pasakoja R. Mar -
chertienė.

,,Gavus kandidačių sąrašus, vyk-
sta balsa vimas. Kartais premijos sky -
rimą nulemia tik vienas balsas”, –
šyp  sodamasi antrina jai R. Venclo -
vie nė. – Labai sunku išrinkti tą vieną
vienintelę, nes visos kandidatės daro
gerus darbus. O kandidates žymeniui
gauti gali siūlyti nebūtinai giedri -
nin kės.” 

Kalbėdamos apie ateitį, mano
pašnekovės dalijosi planais įkurti
gied rininkių židinėlį Lietuvoje. Jau
kalbėta su Ateitininkų federacijos
pir mininke Lietuvoje  Rozvita Varei -
kie ne, su keletu studenčių Lietuvoje.
Šiuo metu galvojama, kokia linkme
tą darbą nukreipti. Studentės Lie tu -
voje – geros visuomenininkės,  pui -
kiai mokosi, dalyvauja kultūrinėje
veik loje. Štai viena jų – Rugilė Kaz -
lauskaitė – ruošiasi ateinančią vasa -
rą atvažiuoti padirbėti Dainavos sto -
vykloje. 

Renginys, skirtas gražiai su -
kakčiai pažymėti, lapkričio 11 d. pra -
sidės 11 val. r. šv. Mišiomis Palai min -
tojo Jur gio Matulaičio misijoje. Po
Mi  šių visi kviečiami į Ateitininkų
na mus, kur vyks susibū rimas, bus
ap žvelgta Korp! Giedra istorija, gros
muzika, bus vaišės. Giedrininkės
ma loniai kviečia visus dalyvauti jų
šventėje.

Gyvenimiška 
Korp! Giedra 

istorija

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje reikia pagalbos. 
Darbo valandos ir mokestis pagal susitarimą.

Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”.
Asmeniui 3–4 mėnesius bus mokama alga. Po to – komisiniai pagal susitarimą.

,,Draugas” skelbia prenumeratų vajų. 
Naujiems prenumeratoriams – 20 proc. nuolaida.

Elvyra Vodopalas, gyvenanti Occoquan, VA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame,
kad mus remiate.

Atkelta iš 9 psl.
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Ona Banionienė, „Draugo”
gar bės prenumeratorė, gyvenanti
Cleveland, OH, dar me tams  pra -
tę sė laikraščio garbės prenume -
ratą. Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  Šv. Antano parapijos kavinėje (1510
S. 49th Ct, Cicero, IL 60804) lapkričio
4 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv. Mišių
vyks susitikimas su režisieriumi Algiu
Kuz micku ir žurnalistu Vidmantu Valiu -
šaičiu iš Lietuvos. Jie pristatys naują fil -
mą apie Juozą Brazaitį „Likau gyvenimo
paraštėje” (2012). Po peržiūros – ka -
vutė. Kviečiame dalyvauti.

��  Šiais metais Europos džiazo festiva-
lyje „European Jazz Meets Chicago”
Lietuvai atstovaus trimitininkas Domi ny -
kas Vyšniauskas, kurio pasirodymas vyks
lap kričio 7 d., trečiadienį, 7:15 val. v.
Čikagos kultūros centre (78 E Wa shin g -
ton St., Chicago, IL 60602), Claudia
Ca ssidy Theater salėje. Improvizuoto
džiazo vakarai, kuriuose europiečiai mu -
zikantai gros kartu su kolegomis ame ri -
kiečiais, vyks lapkričio 7–8 dienomis
nuo 6:30 val. v. iki 11 val. v. ir pradės
di desnį kelių dienų festivalį ,,Umbrella
jazz festival”.

��  Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 1 val. p.
p. ,,Seklyčios” patalpose įvyks Tauragės
klubo narių susirinkimas. Kviečiame da -
lyvauti visus klubo narius. Tel. pasi tei rau ti:
773-471-2239 arba 630-827-9712.

��  Jaunimo centro didžiojoje salėje  lapk -
ri čio 11 d. vyks 55-oji jubiliejinė šventė.
Šv. Mišios už gyvus ir mirusius centro na-
rius bus aukojamos 1 val. p. p. Tėvų jė zui -
tų koplyčioje. 2 val. p. p. salėje vyks šven-
tė. Stalus užsisakyti tel. 708-447-4501
(Milda Šatienė) arba 708-422-6514 (Ire-
na Dirdienė). 

��    Lapkričio 12 d., pirmadienį, 6:30 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
rengiamas koordinacinis pasitarimas dėl
S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio
skry  džio 80-mečio minėjimo Či ka goje
ren ginių. Susitikime kviečiame da lyvauti
organizacijas ir asmenis, planuo jan čius
2013 metais įgyvendinti jubiliejaus mi -

nėjimo projektus. Pasitarimu sie kiama pa -
sidalinti informacija apie planus, kad būtų
išvengta kelių renginių tą pačią dieną, bei
aptarti bendradarbiavimo gali mybes. Keti -
nančius dalyvauti maloniai pra šome apie
tai pranešti el. pašto adresu admin@lt
conschi.org. Dėl papildomos in formacijos
kreipkitės telefonu 312-397-0382,
trump. nr. 204.

��  Artėja Pa lai min tojo Jurgio Matulai -
čio, MIC, metų pabaiga. Ateinantys naujieji
metai pavadinti Tikėjimo me tais. Ma tu lai -
čio metų renginių komitetas sekmadienį,
lapkričio 18 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio
metų uždarymo konferenciją-paskaitą su
diskusijomis. Kviečiame visus dalyvauti
kon  ferencijoje, o po jos pabendrauti prie
vai šių stalo.

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešė-
jas advokatas Rimas Domanskis ir kiti.
Ren  ginys vyks nemokamai. Kviečiame vi -
sus tė velius, kurių vaikai mokosi 8–12 kla -
sėse ir ruošiasi tęsti studijas universite -
tuose. Ren ginį organizuoja PLC.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį šalyje
bus atšauktas vasaros laikas. Laik ro -
džio rodyklę reikia pasukti  viena va lan -
da atgal.

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Kaip ir kiekvienais metais, Amerikos lietuvių in žinie rių ir architektų sąjunga
(ALIAS) dalyvavo ,,Draugo” pobūvyje ir užsakė visą stalą. Kadangi Marija Remienė,
vardindama svečius, nepaminėjo mūsų, siunčiame ,,įrodymą” – Willowbrook Ballroom
darytą ALIAS valdybos narių ir jų antrųjų pusių nuotrauką.  Sėdi (iš kairės): Teodoras
Rudaitis ir Albinas Smolinskas; stovi (iš k.): Regina Smo linskienė, Ritonė Rudaitienė,
Aurelija Dobrovolskienė, Rima ir Rolandas Vilučiai, Vil ma ir Artūras Jaruliai bei Birutė
Mickevičienė. Ačiū už smagią popietę! 

AAuurreelliijjaa  DDoobbrroovvoollsskkiieennėė

2012 m. spalio mėn. Lietuvos
Našlaičių Globos komitetui aukojo:
$450 – Genie Irene Juodikis, Chicago
Ridge, IL. $425 – Maximinas Karaš -
ka, Fredericksburg, VA. $300 –
Vikto rija ir Antanas Valavičiai, Chi -
cago, IL; Sofia Pumputis, Downers
Gro ve, IL. Ellinora Vinson, Wyan do -
tte, MI. $200 – Aldona Šmulkštie nė,
Chicago, IL. $150 – Julia A. Danta,
Exton, PA; Marie Kapačins kas,
Chicago, IL; Ele na Jasaitienė, St.
Petersburg, FL; Je anne Dorr, Ri ver -
ton, NJ; Barbara ir An thony Pas tore
a. a. Andrea Day at minimui; Ma ry
Mazens, Sullivan, Ox ford, CT. $100 –
Janina ir Feliksas Bobinai, Berwyn,
IL; Jadvyga Savic kas – a. a. Vito V.
Val atminimui. Lie tu  vos Naš laičių
Globos komitetas nuo širdžiai dėkoja
visiems aukotojams už Jūsų paramą
Lietuvos vargs tantiems vai kams. Jų
gyvenimo būk lė gan niū ri, o Jūs
jiems padedate ir pralinksminate
juos. Ačiū! LNGK (Li thuanian
Orphan Care), Fed. Tax ID #35-
412419, 2711 W. 71st St., Chicago,
IL 60629, tel. 773-476-2655

Pinigus už mūsų laimėtą „Draugo” prenumeratą Lietuvos Dukterų draugijos po -
būvyje, vykusiame 2012 m. spalio 21 d., aukojame „Draugui”.

Henrikas ir Monika Kabliauskai
Naperville, IL

Ingrida Jodelienė (k.) ir Darija Žaliūnaitė-Francesco pardavinėja pyragus Lietuvos Duk -
terų draugijos prekyvietėje Los Angeles  vykusiose ,,Lietuvių dienose”. 

SSiigguuttėėss  AAddaammss nuotr. 


