
IEVA DILYTĖ

Č
ikagos miesto istorija – tai is-
to rija žmonių, atvykstančių
iš viso pa saulio ir čia kuriančių
naują gy ve nimą. Tai miestas,
kuriame susilieja ir kartu uo-

liai saugomos įvairių tau tų kalbos, kul-
tūra bei kasdienybės ritualai. Čikaga ir jos apylinkės tapo antraisiais namais ir nemažam
bū riui išeivių iš Lietuvos, kurie čia tel kėsi į bendruomenes, kūrė lietuviš kos kul tū ros cent-
rus ir organizacijas. Pasta ruoju metu spaudoje vis dažniau pa sakojama apie gabius ir am-
bicingus trečiosios bangos lietuvius, kurian čius verslą ar siekian čius kūrybinės karjeros aukš-
tumų už Atlanto. Norė čiau supažindinti su „lietuviškos ma dos ambasadore” Či kagoje – ma-
dos verslo profesionale Monika Filipavi čiū te-Sinice. Moni kos įkurtame salo ne Monique
Bouti que pristatomos naujausios garsių Lie tuvos dizai ne rių aprangos ir aksesuarų kolek-
cijos. Monique Bou tique ne tik užpildo ori gi nalios, iš skirtinės ir vartotojui pri einamos ap-
rangos nišą, bet ir garsina Lietuvą pristatydama aukščiausio lygio lietuviškos mados dizaino
kū rėjus. Po pu sės metų gyvavimo Čika gos prie miestyje, šių metų vasario gale Mo nique Bou-
tique atvėrė duris pačiame Čikagos miesto centre.  – 10 psl. 
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Trokštame visuomenės pritarimo
mūsų darbams – 11 psl. 

Operų arijos ,,Friendship 
Botanic Gardens” – 4 psl. 

Nijolė Shuberg nuotr.

Čikagos mados gurmanams –Čikagos mados gurmanams –
Lietuvos dizainerių kūriniaiLietuvos dizainerių kūriniai

Kai skrenda paukščiai į šil-
tus kraštus, / širdis savaime
tarsi klykia. / Jų skrydis pri-
mena gimtus namus, / kur
grįžtame dažnai nors min-
timis užklydę.

Kaip bebūtų gaila, praėjo
paskutinis vasaros sa-
vaitgalis, palydėtas

links  ma ir gražia šiaurinio Il-
linois Lietuvių Bendruomenės
švente „Vasaros akvarelė”. Pa-
skutiniojo savaitgalio šeštadie-
nį, rugpjūčio 27-ąją, Waukegan-
Lake County Lietuvių Ben-
druomenės padangę praskraid-

su šokiais,
dainomis ir
žaidimais

„Vasaros akvarelė” 

rino dar viena graži vasaros palydų šven-
tė. Nesuklysi pasakęs, kad jos laukė ir vai-
kai, ir jaunimas, ir vyresnieji, nes tai vie-

na iš tų tradicinių švenčių, kurias kasmet
ruošia šios Lietuvių Bendruomenės val-
dyba. – 5 psl. 

Žalioje pievoje užvirė varžybų aistros. Ineta Zmuda nuotr.

Salono įkūrėja Monika Sinice
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KUN. GINTARAS 
ANTANAS JONIKAS

Skaisčioji Mergele garsios Šilu vos, /
Nušvietus žmoniją visos Lietu vos. /
Mus ginki, globok, maldaujam visi, / Tu
Motina Jėzaus ir mūsų esi. / Baisus
klaidų tvanas štai siaučia ap link. / Ma-
rija Mergele, Tu mus at simink. / Tu
meilės malone nuženk iš dangaus, / At-
naujinki širdį kiekvie no žmogaus.

Kaip ir kiekvienais metais, rug-
 sė jo 7–15 d. ši giesmė ir dar
šimtai kitų gražiausių giesmių

Mergelei Ma rijai skamba mūsų tautos
šventovėje Šiluvoje, nes čia vyksta Ši-
linių atlaidai. Iš Kryžių Kalno pėsčio-
mis ir įvairių Lietuvos bei pasaulio vie-
tų piligrimai keliauja į šį nedidelį Lie-
 tuvos miestelį. Kaip maldininkai ke-
 liaukime ir mes...

Mergelės Marijos gimimo atlai-
dų šventimas Šiluvoje turi pačias se-
niausias tradicijas. Istoriniai ir Kata-
 li kų Bažnyčios šaltiniai mini, kad 1457
m. Petrui Simonui Gedgaudui pasta-
čius Švč. M. Marijos garbei šventovę,
Romoje buvo pasirūpinta ir titu liniais

atlaidais. Martynas Mažvydas 1551 m.
skundėsi Prūsų hercogui Al brechtui,
kad suprotestantinti Prūsi jos lietu-
viai keliaudavo į atlaidus net daugiau
kaip šimtą kilometrų, kad pasimelstų
Šiluvos Mergelei Marijai. Vėliau, XVI
a., įsigalėjus reforma tams katalikai ne-
teko bažnyčios, nu trūko ilgametė at-
laidų tradicija. Ta čiau, kaip žinome iš
istorijos ir asme ninės patirties, ten,
kur šventa, tikėjimo užgesinti neįma-
noma! Pirmasis Šiluvos istorijos au-
torius kan. M. Sviet kauskas mini, kad
vien per 1629-ųjų atlaidus buvo išda-
linta 11 tūkst. komunikantų (Kauno ar-
kivyskupijos kurija, Šiluvos tradicija). 

Kruvinas kalvinų ir katalikų vai-
dų laikotarpis užsibaigė paties kara-
liaus sprendimu uždaryti kalvinų ben-
druomenę. Taikos vardan kalvinai ka-
talikų vyskupui K. Pacui atsiuntė 12
tūkst. auksinų, kuriuos vyskupas ati-
davė Šiluvos Mergelės Marijos baž-
nyčiai.

Per daugelį amžių dar daugiau
įvykių matė tiek Šiluva, tiek Lietuvos
katalikai. Bet klausimas visais lai-
 kais yra tas pats – kas žmones traukia
į Šiluvą? Nei anų laikų kovingasis
protestantizmas, nei XX a. baisusis
tikėjimo priešas bolševizmas su bru-
talaus ateizmo mašina, nei šių dienų
sumaterialėjimas ar sekuliarizmas ne-
sugriovė Šiluvos unikumo. Popie žius
Jonas Paulius II, 1993 m. rugsėjo 7 d.
lankydamasis Šiluvoje ir kreipda masis
į Lietuvos tikinčiuosius, kalbė jo: Šven-
toji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegroto-
rum” – „Ligonių Sveikata”, su virpuliu
šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuo-
tinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios
kančios ir ilgų išbandymų metais Tu ne-
paliovei žvelgusi į Lietu vą, Kryžių
žemę.

Štai atvykstu padėkoti šios tautos
tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą iš-
mušė prisikėlimo ir vilties valanda šio-
je Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje iš pra-
šei, kad Tavo Sūnus vandenį pa vers tų
vynu. Padėk lietuvių tautai skaus mingą
praeities patirtį paversti džiugia atei-
timi: ten, kur buvo perse kio jami ir
skriaudžiami tikintieji, dabar teįsiga-
li religinė ir visuomeninė taika; kur vy-
ravo neapykanta, teviešpatauja atlai-
dumas; kur siautėjo ne pakantumas,
dabar visi tesuranda ben drą kalbą ir
tarpusavio pasitikė jimą. 

Tuomet į popiežių ir susirinku-
siuosius kreipęsis kardinolas Vincen-
 tas Sladkevičius  atskleidė pamaldumo
Marijai, eisenų į Šiluvą svarbą lietuvių
tautos kelyje į laisvę: Labai iškalbingas
Apvaizdos mums duotas ženklas, kad
būtent su atgijusiu Eu cha ristijos gar-

binimu ir pamaldumu Marijai glau-
džiai susijęs sąžinės ir vi suomenės at-
gimimas, laisvėjimo pra džia. Septin-
tajame-aštuntajame de šimt mečiuose ka-
talikų, daugiausia jaunimo, atgailos ir
maldos eisenos į Šiluvą, bendra šv. Ro-
žančiaus malda, atsiteisimo už tautos
nuodėmes mintis, kaip tikrasis kelias į
vidinę laisvę, bran dino Lietuvos Baž-
nyčios savimonę, skatino pasauliečių ak-
tyvumą ir atsakomybę pagal Vatikano
II Susirinkimo dvasią.

Tai vis dėlto – kas žmones trau kia
į Šiluvą? Pirmiausia, nuo 1622-ųjų ma-
lonėmis garsėjantis stebuklingasis
Švč. Mergelės Marijos su Kū dikiu pa-
veikslas. Iš Šiluvos istorijos: Vysk. Jo-
nas Lopacinskis 1774 m. spa lio 22 d. per-
siuntė į Romą kan. Tado Bukotos pra-
šymą leisti vaini kuoti „iš senų laikų pa-
sižymėjusį ypatingomis malonėmis ir
stebuklais” Marijos su Kūdikiu pa-
veikslą. 1775-aisiais, gavus popiežiaus
Pijaus VI leidimą, Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo atlai dai imti švęsti visą
oktavą – rugsėjo 8–15 d. Tais pačiais me-
tais iš Romos kapitulos gautas leidimas
vainikuoti Marijos paveikslą. Tačiau
paveikslo vainikavimas atidėtas iki
1786-ųjų, ma tyt, tikintis ta pačia proga
ir naująją bažnyčią konsekruoti.

Antra, žmones į Šiluvą traukia
Mergelės Marijos apsireiškimo vieta,
kur dabar stovi išskirtinio grožio kop-
lyčia (statyta 1924 m.), o joje esantys ak-
menys, ant kurių ir stovėjusi Šven-
čiausioji Mergelė, maldininkų pava-
dinta – Ligonių sveikata. Ilgai niui šis
titulas prigijo Šiluvos Dievo Motinai.
Mat ne vienas čionai atvy kęs maldi-
ninkas atgavo tiek fizinę, tiek dvasinę
sveikatą. Tai liudija ir gausūs votai –
padėkos ženklai prie senojo Švč. M. Ma-
rijos su Kūdikiu pa veikslo.

Maldininkų kelionės į Šiluvą nuo
seno buvo puošnios, iškilmingos, tačiau
jiems tekdavo ir nemažai sunkumų

PADĖKA ATLANTIC EXPRESS 
CORP. BENDROVEI 

Gerbiamas Kastyti Latvy,
nuoširdžiai dėkoju Jums asme-

 niš kai ir visam bendrovės Atlantic
Express  Corp.  kolektyvui už finan-
si nę paramą ir operatyvų, itin pro-
fesio nalų darbą siunčiant dovanotą
Lietu vai Nijolės, Leono ir Lino Mas-
kaliū nų  orientalinės dailės kolekci-
ją, kuri sėkmingai pasiekė Lietuvos
dailės mu ziejų. Atsakingu  ir pavyz-
dingu Jū sų bendrovės darbu džiau-
giamės jau dešimtmetį ir esame

Jums dėkingi už Lietuvai ypač reikš-
mingų meno kolekcijų – Prano Dom-
šaičio, Mstis lavo Dobužinskio, Vy-
tauto Kazimiero Jonyno, Arbit Blato,
Juozo Mieliulio, Jurgio Šapkaus,
Viktoro Petravičiaus ir daugelio kitų
išeivijos menininkų sukurtų dailės
kūrinių ir išeivijoje su kauptų meno
vertybių parsiuntimą į Lietuvos dai-
lės muziejų. Ačiū  Jums už puikų dar-
bą ir už Jūsų svarų indėlį į mūsų ben-
drą siekį – turtinti Lietuvos kultūrą. 

Pagarbiai –
Romualdas Budrys,

Lietuvos dailės muziejaus direktorius

įveikti, didelį nuovargį pakelti. Dvasi-
nio ryžto ir drąsos rei kalavo procesijos
į Šiluvą sovietų okupacijos metais.
Tiek eidami į Šiluvos atlaidus ar grįž-
dami iš jų, tiek pačiuose atlaiduose mal-
dininkai daug giedodavo, taip pat ir Ši-
luvos Marijai skirtas giesmes, Švč.
Merge lės Marijos valandas, Marijos
litaniją, rožinį. Atlaiduose dalyvauda-
vo Švč. Sakramento adoracijoje, Mišpa -
ruose – Vakarinėje. Tarp daugelio mal-
 dų Marijai buvo ir Šiluvos Mari jos li-
tanija bei novena.

Nuo seno Šiluvoje, kaip ir kitose
Marijos šventovėse, buvo įprasta eiti
keliais aplink bažnyčią ar Apsireiški-
mo koplyčią. Okupacijos metais tūks-
tančiai maldininkų keliais eidavo ap-
linkui bažnyčią melsdami Dievą laisvės
Lietuvai.

JAV sostinėje, Washington, DC,
yra The Basilica of  the National Shri-
ne of  the Immaculate Concep tion, kur
mes, lietuviai, turime nuo s tabią Šilu-
vos koplyčią ir šių metų spa lio  9 dieną
švęsime šios koplyčios 50 m. pašventi-
nimo jubiliejų. Tai pui ki proga mums,
Amerikos lie tu viams, parodyti savo
tikėjimo gilu mą, tradiciją bei stiprybę,
kurią mes esame gavę per Dievo Moti-
ną, Šiluvos Mergelę Mariją.



cingą užduotį – sekti tegul ir nedidelės, bet vis tik
NATO ir Euro pos Sąjungai priklausančios valstybės
prezidentę. Turint omenyje vi sus kritiškus D. Gry-
bauskaitės pa reiš kimus apie Rusiją, Maskvai labai
rūpi sukompromituoti, nutildyti Lie tu vos vadovę. 

Rusijos užsienio žvalgybos agentams ne taip
svarbu žinoti, ką veikia Kremliui palankūs užsienio
šalių pre zidentai. Rusijos žvalgybai žymiai svar-
biau turėti informaciją, ką planuoja V. Putiną kriti-
kuojantys prezidentai. Tai – elementaru. 

Tad Rusija sulaukė rimto antausio. Būtent ši žlu-
gusi operacija Krem liui nemaloni dvigubai. Kad jos
žvalgyba nepasižymėjo ypatingu profesionalumu, –
tik pusė bėdos. Nuo klai  dų niekas neapsaugotas. Svar-
 biausia, Kremlius išsidavė, kaip jis traktuoja Lietu-
vą. Paaiškėjo, kad Lie tuvos prezidentės veiklą jis ver-
tina rimtai. Pasirodo, Rusijai, nepaisant Lietuvos svo-
rio Europos Sąjungoje, skauda, kai mūsų vadovė va-
dina ją „teroristinių požymių turinčia valstybe”. 

Jeigu norite, galima dar ir taip pasakyti: šios ru-
siškos nepasisekusios  šnipinėjimo operacijos orga-
nizatoriai pakišo ir tuos rėksnius tiek Lietuvoje, tiek
Rusijoje, kurie kiek vie na proga kritikuoja „neįta-
kingą” Lietuvos prezidentę. Vis dėlto ji įta kingas ir
svarbus tarptautinis žaidėjas – pats V. Putinas trokš-
ta žinoti, ką ji kalba prezidentūroje ir Turniškėse. 

Taigi mums derėtų būti bud riems – Rusija bet ko-
kia kaina sieks iš Lietuvos kalėjimo iškrapštyti šni-
 pą kaliningradietį. Kol kas įtikinamiausia versija, jog
Kremlius gali pa siū  lyti mainus: jūs mums grąžina-
te kaliningradietį, mes jums – J. Mataitį ir A. Tamo-
šaitį.

Bet tai būtų nelygiaverčiai mai nai.
Net jei Rusijoje sulaikyti du lie tuviai iš-
ties turėjo ryšių su NATO slap tosiomis
tarnybomis, net jei tie ryšiai – labai
svarbūs, vis tiek sunku įsivaizduoti,
kad jie siekė užverbuoti Rusijos prezi-
dento aplinkos žmones, galinčius pasi-
klausymo įrenginius sumontuoti paties
Vladimiro Putino darbo ir poilsio kam-
bariuose. 

Tokia misija tikriausiai šiandien neįmanoma nie-
kam – net ir JAV ar Didžiosios Britanijos žvalgyboms.
Išeivis iš KGB struktūrų jau ne vie nerius metus de-
monstruoja mokėji mą krėsti didžiausio masto šu-
nybes ir už tai nesulaukti deramos bausmės. V.  Pu-
tino  gebėjimas  išsilaikyti aukščiausioje Ru-sijos val-
džioje  byloja,  koks  jis virtuoziškas intri-gų meist-
ras, apsitvėręs aukštomis ir storo mis saugumo sie-
nomis, per kurias niekaip neperlipsi. Tikėtina, jo už-
nugaris  saugus. Jis drąsiai gali šnekėti ir savo dar-
bo kabinete, ir automobilyje, ir lėktuve, ir poilsio re-
zidencijose. Ten, kur jis, neabejoju, tikrai nėra ame-
rikiečių ar britų pasiklausymo įrenginių. 

Mes kol kas galime tik svajoti, kaip būtų gera ži-
noti, kokie planai Kremliuje kurpiami prieš Baltijos
ša lis, kokius politikus NATO ir ES struktūrose keti-
nama papirkti, ko kios šmeižimo ir dezinformacijos
akcijos ruošiamos ateityje. Ypač pra verstų informa-
cija, kas gi tie svarbiausi Rusijos įtakos agentai, plu-
šantys  Briuselyje,  Strasbūre,   Berlyne ar Paryžiu-
je. 

Deja, ne visoms svajonėms lemta išsipildyti.
Lietuvos valioje: pigiai ne atiduoti kaliningradiečio
agento, jei Kremlius vis tik rimtai užsispirtų. Bū tų
puiku, jei šnipinėti Lietuvos pre zidentę siekęs FSB
darbuotojas lengvai neišsisuktų. Tegul bus puiki pa-
moka būsimiesiems Rusijos šnipams. Lietuva – tai ne
ta valstybė, ku rioje galima juokauti.  

Ir vis dėlto Lietuvai negalima pa miršti į bėdą pa-
tekusių savųjų – juos privalome gelbėti visuomet ir
bet ko kiomis sąlygomis. 

Dabar jau žinome, kaip Kremlius
baudžia mus už Lietuvoje su-
laikytą ir Lietuvoje teisiamą

aukšto rango FSB karininką iš Kara-
liaučiaus srities (da bartinė Kalining-
rado sritis). 

Rusijos teisėsauga nieko įmant-
 raus, originalaus nesugalvojo. Tie siog
suskubo savo teritorijoje sučiupti du
Lietuvos „šnipus”. Šnipinėjimu Rusi-
joje šiandien kaltinami Jevgeni jus Mataitis ir Aris-
tidas Tamošaitis.

Jiems skirtos labai panašios baus mės. Lietuvos
„šnipui” Jevgeni jui Mataičiui atseikėta 13 metų ne-
 laisvės atėmimo bausmė, o dėl tų pa čių priežasčių Ru-
sijoje nuteistas lie tuvių „šnipas” Aristidas Tamošaitis
pasmerktas kalėti 12 metų.

BNS agentūra informuoja, kad abu Rusijoje įka-
linti lietuviai bausmę siekia atlikti Lietuvos įkalinimo
įstaigose. Kad abu vyrai norėtų kalėti būtent Lietu-
voje, BNS agentūrai pa tvirtino ir Lietuvos ambasa-
dorius Maskvoje Remigijus Motuzas. Taip, na muose
kalėti būtų patogiau bent jau morališkai. O turint gal-
voje, kad Lietuva labiau paiso žmogaus teisių nei Ru-
sija, – dar ir fiziškai lengviau.

Tačiau šiuo metu sunku pasa ky ti, ar Rusija pa-
tenkins įkalintųjų lie tuvių „šnipų” prašymus. Grei-
čiau siai nepatenkins. 

Arba pareikalaus nelygiaverčių mainų – ati-
duoti jiems sulaikytąjį ka liningradietį. Juk Lietuvos
kontržval gyba sužlugdė itin svarbią Rusijos žvalgy-
bos operaciją. Prisiminkime: Lietuvoje šiandien su-
laikytas Rusijos FSB Karaliaučiaus srities aukšto ran-
 go saugumietis, kurio pagrindinis tikslas buvo už-
verbuoti mūsų Vadovybės apsaugos departamento
(VAD) pareigūnus, turinčius galimybę pasiklausymo
įrangą sumontuoti Lietuvos Prezidentės  Dalios
Grybaus kaitės  darbo  ir  poilsio  kam-bariuose.  Aki-
vaizdu,  kad  Lietuvoje  demaskuotas kaliningradie-
tis  žvalgas  turėjo  ypa tingai   svarbią   užduotį – sek-
ti patį svarbiausią Lietuvos asmenį. 

Sutikite, Kremlius savo žvalgams iškėlė ambi-

Primityvus Rusijos
kerštas
GINTARAS VISOCKAS
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Klebonas Kelpšas pritaria parapijų sugrupavimui
RIMAS ČERNIUS

„Draugo” rugpjūčio 30 d. laidoje buvo pa-
skelbta vyskupo Andrew Wy pych laiško
kunigui Algiui Baniuliui, Palaimintojo Jur-

gio Matulaičio misijos direktoriui, santrauka.  Šiame
laiš ke vyskupas aptaria Čikagos arki vyskupijos
programą, kuri vadinasi ,,Renew My Church” (At-
naujink ma no Bažnyčią). Pagal šią programą Či kagos
arkivyskupijos parapijos bus sugrupuotos – tam,
kad viena kitai pa dėtų išsilaikyti, atsinaujinti, su stip-
 rėti. Vyskupas pranešė kunigui Baniuliui, kad jo va-
dovaujamą misiją siūloma sugrupuoti su Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapija Marquette Parke. 

,,Drauge” pasirodžiusiame straips nyje kuni-
gas Baniulis išreiškė savo abejones dėl tokio su-
grupavimo. Parūpo sužinoti, ką tuo klausimu galvoja
kita pusė – Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo parapijos
klebonas ku nigas Jaunius Kelpšas, kuris iš vys kupo
Wypych gavo panašų laišką. Kle bono Kelpšo atsa-
kymas į vyskupo pasiūlymą buvo teigiamas. Jis pa-
ra šė, kad pritaria Švč. Mergelės Mari jos Gimimo pa-
rapijos Čikagoje sugru pavimui su Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija Lemonte. 

Klebonas Kelpšas paaiškino, kad pagal ,,Re-
new My Church” programą visos Čikagos arkivys-
kupijos parapijos bus sugrupuotos.  Kiekvienoje
gru pėje bus dvi, trys ar keturios parapijos. Vysku-
po laiške pažymėta, kad parapija, nesutinkanti su
siūlomu sugrupavimu, turi pasiūlyti pakaita lą, t. y.
pasiūlyti kitas parapijas, su kuriomis norėtų būti su-
grupuota. Atsakymo laukiama iki rugsėjo 30 d.

Klebonas Kelpšas pranešė, kad spalio 4 d. šau-
kiamas kunigų pasita rimas, kuriame bus svarstomi
siūlomi sugrupavimų variantai. Tokių pa sitarimų
numatoma ir daugiau. Su grupavimo procesas gali
tęstis ištisus metus. 

Marquette Parko parapijos ir Le monto misijos
sugrupavimas iš pir mo žvilgsnio atrodo keistai, nes
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją ir Palai-
mintojo Jurgio Matulai čio misiją skiria gan didelis
atstumas. Kle bonas Kelpšas aiškina, kad toks su gru-
 pavimas buvo pasiūlytas todėl, kad abi parapijos yra

lietuviškos. Jeigu jos nesijungtų, joms tektų gru-
puotis su kitomis parapijomis, kuriose lietuvių
nėra arba jų yra labai mažai. Marquette Parko baž-
nyčios ir Lemon to misijos sugrupavimas teikia vil-
ties, kad lietuviškos pamaldos Čika gos arkivysku-
pijoje toliau išliks. 

Klebonas Jaunius Kelpšas žada tartis šiuo klau-
simu su parapi jie čiais. Rugsėjo 4–11 d. Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje vyksta Šiluvos at-
laidai, kurie užsibaigs šį sekmadienį Šiluvos atlai-
dų procesija ir parapijos metiniu poky liu. Pasi ta rimą
sugrupavimo klausimu klebonas Kelpšas planuoja
suruošti  at lai dams ir pokyliui praėjus.  

Parapijų susigrupavimas kelia daugelį klausi-
mų: kokios praktiškos tokio sugrupavimo pasekmės?
Kaip įsivaizduojamas susigrupavusių pa ra pijų ben-

dradarbiavimas? Taip pat kyla klausimas dėl lietu-
viškų pamal dų Brighton Parko Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo baž ny čioje ir Cicero Šv.
Antano bažny čioje. Su kuriomis parapijomis bus su-
 grupuotos šios parapijos? Ar tų parapijų sugrupa-
vimas turės įtakos tolimesnėms lietuviškoms pa-
maldoms? Taip pat neaišku, kaip parapijų sugru-
pavimas atsilieps parapijų finansinei pusei. Ar su-
sigrupavusios parapijos privalės viena kitą finan-
siškai paremti (išlaikyti)?  

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija gali pa-
sidžiaugti viena gera žinia – rupjūčio 29 d. ji pasira-
šė parapijos mokyklos išnuomavimo sutartį.  Su-
tartis galioja trejus metus. Rugsėjo 6 d. mokyklos pa-
talpose pradėjo veikti Amandla Charter School mo-
kykla.   
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RIMA BINDER

„Friendship Botanic Gardens” miškuo-
se ir slėniuose paprastai aidi gamtos
garsai, čiulba paukščiai. Sek madienį,
rugpjūčio 14 d., sodo ta ke liais nuaidė-
jo kitokia muzika:  Čika gos „Lyric” ope-
ros solistai džiugino klausytojus artė-
jančio 2016–2017 me tų sezono operų
ištraukomis. „Friend ship Botanic Gar-
dens” jau dešimtą kartą vyko metinis
„Lyric” operos koncertas. Šiemet kon-
certo klausėsi didžiausia ligi šiol klau-
sytojų grupė. Solistai atliko arijas iš ži-
no mų operų – ,,Lucia di Lammermoor”,
,,Eugene Onegin”, ištraukas iš muzi kinės
komedijos ,,My Fair Lady” ir iš re čiau sta-
tomos operos ,,Don Qui chotte”.

„Friendship Botanic Gardens” bu -
vo įkurtas 1936 metais. Tada jis buvo
vadinamas ,,International Friend ship
Gardens” (Tarptautinės draugystės
sodas). Tame sode pasiro dydavo pa-
saulinio masto daininin kai, savo menu
džiuginę tūkstantines minias. Sodas su-
silaukė daugelio valstybių vadovų dė-
mesio, pavyzdžiui, Per sijos ir Olandi-
jos. Jie sodui pado vanojo gėlių ir kitų
augalų, kad būtų sukurtas originalus
sodas, atspindintis etninio paveldo
įvairovę. Kai ku rios dovanotos gėlės,
kiti augalai sode tebežydi. Vėlesniais
dešimtme čiais sodo kultūrinio rodik-
lio misija iš visuomenės sąmonės be-
veik visiš kai išnyko.  

2015 metais sodo direktorių taryba
kartu su visuomenės atstovais ėmėsi
iniciatyvos „Friendship Bota nic Gar-
dens” atgaivinti. Visuomenės atstovai,

kuriems rūpėjo sodas, užsi ėmė svar-
biausiais pagerinimais, nau jų sodų kū-
rimu ir esančių plotų atnaujinimu. Tuo
būdu jie tikėjosi sodui suteikti naujos
gyvybės. Šiais pagerinimais galėjo pa-
sidžiaugti mu zikos mylėtojai, atvykę į
aukšto lygio „Lyric” operos solistų kon-
certą. Pra ėju siais metais palei sodo ta-
kus pasi rodė Sternberg lempų stulpai ir
buvo įkurtas Vaikų sodas, kurį finan-
savo „ArcelorMittal” bendrovė.  Lietu-
vos uni versiteto moterų asociacija
(LUMA) užsiėmė Lietuviško sodo gai vi-
nimu. Tam tikslui LUMA narės skyrė
daug lėšų ir nesuskaičiuojamų darbo va-
landų. Lietuviškas sodas yra to je vietoje,
kur eglę pasodino Lietu vos prezidentas
Antanas Smetona, tremtiniu gyvenęs
JAV. Toje vietoje stovi paminklai ir
prezidentams Alek sandrui Stulgins-
kiui bei dr. Kaziui Griniui. 

Koncerto klausėsi LUMA asociaci-
jos narės ir Beverly Shores lietuvių
klubo nariai. Daugelis klausytojų ap lan-
kė Lietuvišką sodą ir žavėjosi jo pa geri-
nimu bei koplytstulpiu, kurį suprojek-
tavo ir pastatė dr. Romualdas Povilaitis.

„Friendship Botanic Gardens” di-
rektorių taryba laukia paramos iš tų,
kurie nori prisidėti prie sodo atei ties
vizijos įgyvendinimo. Norintys prisi-
dėti prie „Friendship Botanic Gar-
 dens” ir Lietuviško paveldo sodo at-
gaivinimo gali skambinti 219-878-9885
arba susisiekti su sodo raštine elekt-
roniniu adresu info@friendshipgar-
dens.org. Lietuviško paveldo sodo rei-
kalais galima susisiekti su Rima Ka-
šubaitė-Binder elektroniniu adresu ri-
mabinder@comcast.net.

Iš anglų kalbos vertė Rimas Černius          

TelkINIAI

„Lyric” operos popietė ,,Friendship Botanic Gardens”

Paul Dykstra, akompaniatorius, Dan Richardson, bosas-baritonas, Cornelius Johnson, te-
noras, Jean Houck, Tarybos vicepirmininkė emeritus, Maia Surace, mecosopranas, Gary
Alexander, komentatorius, Kimberly E. Jones, sopranas, Rima Kašubaitė-Binder, Tarybos
vicepirmininkė.                                                                                                                   R. Binder nuotr.

Rasa Stugytė, Kimberly E. Jones, Alvyda Gudelienė, Cornelius John son, Rūta Sidabras, Be-
rely Shores klubo pirmininkė, Maia Surace, Edita Samoc, Margarita Stiglich, LUMA narė.

M. Stiglich nuotr.

Maia Surace, Rima Kašubaitė-Binder, Kimberly E. Jones.                                   R. Binder nuotr.

Rasa Stugytė, Edita Samoc, Alvyda Gudelienė, Kęstutis Sidabras, Rūta Sidabras, Beverly
Shores Lietuvių klubo pirmininkė, Evaldas Rudzevičius, Revita Rudzevičius, Sonata Do-
mantienė, Margarita Stiglich, LUMA narė.                                                            M. Stiglich nuotr.

27-ąjį sezoną Pal. J. Matulaičio misija 
pradėjo atsinaujinusi

Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
sija Lemonte naująjį – 27-ąjį – se zo -
ną pradėjo veiklos atnaujinimu.

Rug sėjo 1 dieną kun. Algis Baniulis buvo
sukvietęs neabejingus misijos gy ve ni mui
narius į naujosios Pastoraci nės tarybos
formavimo susirinkimą.

Susirinko gražus būrys jaunų
žmonių ir ilgamečių narių, kurie nuo pat
bažnyčios įkūrimo rūpinasi, kad jų mal-
dos namai būtų patrauklūs, sa vi, tarsi
antrieji namai. Kad kiekvie nas čia rastų
užuovėją nuo gyvenimo negandų, dva-
sinę palaimą, sielos ra mybę maldoje Die-
vo garbei. Tai tarsi atokvėpis po darbų,
bičiulių draugijos šurmulio. 

Buvo išrinkta Pastoracinė taryba,
kurią sudaro 9 misijos nariai. Ta rybos
pirmininke išrinkta sveikatos mokslų
daktarė Rita Maleiškienė. Naujosios
tarybos laukia didžiulis darbas: pagalba kun. A. Baniuliui; mi  sijos veik-
los planavimas, įtrau kiant misijos narius į aktyvią veiklą; lietuviškų
papročių skatinimas; sie lo vadinės tarybos, finansų, švietimo, liturgi-
jos ir kitų komitetų veiklos ko ordinavimas; vaikų ir jaunimo, šei mos
programų vykdymas, religijos ir tautinio paveldo, krikščioniškos dva -
si nės sveikatos kultūros puoselėjimas; tarpusavio bendrystės kūrimas
ir stiprinimas.

Misijos nariai sveikina naująją Pastoracinę tarybą ir linki Aukš-
čiau siojo palaimos jungiant visų kartų lietuvius į vieną didelę lietuvišką
šei mą.

Dr. Alina Bičkienė 
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Nors tą šeštadienį dangus nieko
gero nežadėjo, vis dėlto viskas vyko
kaip buvo planuota: šventė prasidėjo
laiku, vidurdienį, puikiame Half  Day
Forest Preserve parke, Vernon Hills. Į
vasaros palydas besirenkančius  sve-
čius maloniai pasitiko, sveikino ir kal-
bino mūsų apylinkės senbuviai – Ele-
na Skališienė, Palmira Janušonienė,
Gediminas ir Sigita Damašiai, Birutė
Baltruvienė bei Birutė Čiūrienė, kurie
kvietė bendrauti, vaišintis ir visiems
kartu linksmai ir turiningai palydėti
vasarą. Pamažu traukėsi ir debesys,
giedrėjo dangus, ir šventė įsisiūbavo...

Šventės metu buvo pagerbti ir pa-
sveikinti Waukegan Lietuvių Ben-
druomenės ilgamečiai lietuvybės ser-
gėtojai ir globėjai, kurie daugiau nei
prieš 50 metų įžengė į Waukegan apy-
linkę, įleido gilias lietuviškas šaknis į
svetimą, bet dosnią žemę ir iki šiol jun-
gia, vienija, kviečia visus  lietuvius į
būrį šiaurinėje Čikagos pusėje.

Kad visi sočiai ir gardžiai paval-
gytų, rūpinosi mūsų valdybos iždi-
ninkas Paulius Slavėnas, pirminin-
kas Audrius Abrutis, kviesdami šven-
tės dalyvius telktis prie bendro vaišių
stalo, vaišintis ką tik  kepsninėje  iš-
keptomis dešrelėmis, bulvėmis, troš-
kintais kopūstais ir kitu gardžiu mais-
tu. Jiems talkino Gediminas Damašius,
Jolita Vilimienė, Auksuolė Kišonaitė-
Marciulevičienė, Sigita Damašienė,
Palmyra Janušonienė. Besivaišinant,
besišnekučiuojant parkelį užliejo ma-
lonūs lietuviškos muzikos garsai. Pir-
mininkas Audrius Abrutis vos spėjo
leisti pageidavimų muziką ir kvietė
tiek jaunus, tiek vyresniuosius links-
mintis, šokti, dainuoti, jungtis į žaidi-
mus ir šventės šurmulį. 

„Vasaros akvarelė” su šokiais, dainomis ir žaidimais
Šventės talkininkai: Gediminas Damašius,  Jolita Vilimienė,
Paulius Slavėnas ir Auksuolė Marciulevičienė.

Jauniausioji   valdybos  narė Vesta Steponavičiūtė   varžy-
bų  nugalėtojus apdovanojo  šventės medaliais.

Sėkmingai įvarčius mušė  ir  ,,keturkojai”,  ir ,,keturakiai”.
Ineta Zmuda nuotraukos  

Smagūs žaidimai 
ir šaunios linksmybės

Mažųjų šventės svečių taip pat
laukė šaunios linksmybės: „ketura-
kių” ir „keturkojų” įtemptos futbolo
rungtynės, kurias rezultatu 5:4 laimė-
jo ,,keturkojai”, komandų landžioji-
mas per lankus, kamuolių mėtymas į
krepšį ir kitos sportinės rungtys, ku-
rias ruošė ir vedė jauniausia apylinkės
valdybos narė Vesta Steponavičiū-
tė. Netrūko ne tik kovos įkarščio, bet ir
vaikiško juoko bei klegesio. Visą dieną
mažieji žaidė, sportavo, dalijosi meda-
lius ir prizus. Daug padėkos žodžių už
įdomius žaidimus vyresniesiems –
badmintoną, smėlio maišelius, pasagas,
kriketą, kamuoliukų mėtymą į taiki-
nius, frizby ir visą smagiosios žaidimų
dalies sukūrimą nusipelnė apylinkės
pirmininko pavaduotojas Gintas Ste-
ponavičius. Už puikų šventės apipavi-

dalinimą ir dekoracijas, piešinius ir už-
rašus ačiū mūsų bendruomenės mo-
terims.

Suaugusieji turėjo progos savo
meninius sugebėjimus išbandyti links-
mame vaidinime „Pasaka apie karalių
ir karalienę”. Žiūrovų  plojimai liudi-
jo, kad ši grupė turi puikų humoro
jausmą ir meno talentą. 

Gana didelio dalyvių skaičiaus
susilaukė žaidimas „Siurprizas”. Ne tik
vaikams, bet ir suaugusiems buvo įdo-
mu sužinoti, kokia net į 7 dėžes įpa-
kuota dovanėlė laukė nugalėtojo. Su
kiekvienu kamuoliuko ridenimu augo
varžytuvių įtampa dėl siurprizo…

Na, o visų žaidimų pabaigą vaini-
kavo vandens mūšis. Jo dalyviams
buvo paruošta daugiau kaip 1000 van-
dens balionėlių. Kova tarp dviejų ko-
mandų tikrai pavyko – nei vienas jos
dalyvis neliko sausas.

Aprimus žaidimų aistroms toliau

bendrauti, dalintis dienos įspūdžiais
šventės dalyviai rinkosi aplink jau-
kiai degantį laužą. Kalbos ir linksmas
juokas nenutilo iki pat sutemos.

Dėkojame šventės organizato-
riams, o labiausiai, žinoma, visiems at-
ėjusiems už šypsenas ir gerą nuotaiką.
Smagu, kad šventėje sutikome ir į
mūsų apylinkę gyventi iš Floridos su-
grįžusią  senbuvę Birutę Čiūrienę bei
jos draugus. Džiugu, kad vasaros pa-
lydėtuvėse gausiai dalyvavo Gedimino
mokyklos mokytojos, tėveliai, vaiku-
čiai. Smagu buvo matyti tautinių šokių
kolektyvus „Laumę” ir „Rusnę” bei  jų
narius ir, žinoma, gausų būrį mūsų
apylinkėse gyvenančių mielų tautiečių,
atvykusių su šeimomis, draugais, pa-
žįstamais ir dalyvavusių šventėje „Va-
saros akvarelė”. Šventė išties buvo
smagi, spalvinga, tarsi toji akvarelė... 

Tačiau tarpusavio bendravimas,
susitikimai vasaros palydų švente ne-
sibaigia.  Waukegan/ Lake County
Lietuvių Bendruomenės valdyba jau
planuoja kitus renginius, šventes:  rug-
sėjo mėnesį pakviesime į „Pilnaties la-
birintą”, kuriame bandysime rasti ke-
lią iš didžiausio pasaulyje kukurūzų la-
birinto. Ne už kalnų ir rudens vaka-
ronė „Vestuvės”. Taip pat pakviesime
pasiklausyti  džiazo atlikėjos Simo-
nos Minns, o mėgstančių sportuoti
laukia pamėgti sporto vakarai.

Norime priminti, kad mūsų ben-
druomenė turi „Facebook” puslapį:
JAV Waukegan-Lake County Lietuvių
Bendruomenė. Ieškokite  mūsų, tapki-
te mūsų draugais ir galėsite plačiau su-
žinoti apie visus mūsų apylinkėje vyks-
tančius renginius.

JAV LB Waukegan-Lake County 
apylinkės info

Šventės  organizatoriai  – Waukegan-Lake County  lietuvių apylinkės valdyba. Stovi  (iš
k.): Jolita Vilimienė, Sandra Bartkevi čiūtė-Halloway, Paulius Slavėnas, Elena Skališienė,
Birutė Baltruvienė ( iždininkė 1983–1984 m.), Gediminas Damašius, Audrius Abrutis (val-
dybos pirm.); sėdi – Auksuolė Marciulevičienė, Vesta Steponavičiūtė ir Gintas Stepona -
vičius.

,,Keturkojų” komandos sirgaliai Sigita Da-
mašienė  ir Palmyra Janušonienė. Aktyviausieji šventės dalyviai.

,,Keturakių” komanda. Pirmas iš d.–  Gintas Stepona-
vičius, kuris ne tik organizavo žaidimus, bet ir pats ak-
tyviai dalyvavo.



6 2016 RUGSėJO 10, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

Iš ATeITININkų GYVeNImO

Visų Šiaurės Amerikos
ateitininkų  metinis susirinkimas

Ryžkimės atnaujinti savo vietovių ateitininkų veiklą

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. Čikagos
laiku (JAV rytiniame pakraštyje – 3–5 val. p. p., o Los Angeles – 12–2 val. p. p.)
vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirin-
kimo vieta – Ateitininkų namai Lemonte. Planuojama tiesioginė video kon-
ferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš visų Šiaurės
Amerikos vietovių. Susirinkime bus pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos
bei renkami nauji Tarybos nariai. Netrukus spaudoje bei ateitis.org tinkla-
lapyje bus paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nuoroda, kaip prie susirin-
kimo prisijungti.

Tą dieną ateitininkai raginami rinktis
į vietinius susirinkimus

Metinio susirinkimo proga raginame, kad ateitininkai susirinktų savo
miestuose. Tai proga pabendrauti ir paplanuoti savo vietovės veiklą. Tuo pa-
čiu kaip grupė galėsite dalyvauti visų Šiaurės Amerikos ateitininkų  metiniame
susirinkime per internetą. Bus galima prisijungti prie susirinkimo per
,,Google Hangouts”, kuriuo būdu dalyvaus Bostono, Detroito, Philadelphijos,
Clevelando, Los Angeles ir New Yorko ateitininkai. Kviečiami ir atstovai iš
kitų vietovių.

Metiniame susirinkime siūlome perduoti trumpą (2–5 min.) pranešimą,
apibūdinantį jūsų vietovės veiklą. Tai svarus forumas siekiant užtikrinti, kad
visi Šiaurės Amerikos ateitininkai sužinotų apie jūsų veiklą ir norėdami ga-
lėtų prie jos prisidėti.

Centro valdybų pranešimai

Sąjungų centro valdybos yra prašomos paruošti trumpą (2–5 min.) pra-
nešimą, kuris bus perskaitytas metiniame susirinkime, apibūdinant savo są-
jungų veiklą.

Kandidatai į ŠAAT

Metinio susirinkimo  metu  bus  renkami bent 4 nariai į Š. Amerikos
ateitininkų tarybą (ŠAAT). Dabar ieškomi kandidatai. Nariai tarnauja tre-
jų metų kadenciją. ŠAAT pirm. Tomas Girnius yra taip apibūdinęs ŠAAT
nario pareigas: ,,Pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio gru-
pes. Viena vertus, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų
(Lithuanian Catholic Federation ‘Ateitis’),  kaip korporacijos, ‘sveiką būseną’.
Kita vertus, taryba atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idėjinės gairės,
nurodomos organizacijos veiklos kryptys, perduodama jai ateities vizija. Tai-
gi tarybos nario pareigų apimtis yra plati – nuo biurokratinių smulkmenų
iki abstraktaus mąstymo”. ŠAAT posėdžiauja telefonu ar akivaizdžiai 1–6
kartus per metus. Kadencija tęsiasi trejus metus.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą (tam asmeniui sutikus), pra-
šome pranešti ŠAAV sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu: vidaku@gmail.com
arba telefonu: 708-447-2036 (vakarais). 

Š. Amerikos ateitininkų valdyba

Pradedame naujus mokslo ir veiklos metus:
Laikas naujiems pasiryžimams

Jauniausi Sendraugių vasaros stovyklos dalyviai duoda iškilmingą sporto dienos prie-
saiką Dainavoje.                                                                                              Dainos Čyvienės nuotr.

Noriu pasveikinti visus ateitininkus moksleivius, moky-
tojus, studentus ir dėstytojus su naujaisiais mokslo me-
tais.

Tegul šie metai jums visiems būna pilni naujų įspūdžių ir tur-
tingi naujų žinių, kurias kviečiu panaudoti mūsų šūkio ir prin-
cipų įgyvendinimui savo aplinkoje.

Ateitininkų Federacijos pirmininkas
Vaidotas A. Vaičaitis

Čikagos jaunieji ateitininkai pradeda veiklos metus
Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuo-

pos pirmas susirinkimas bus rugsėjo 11 d. 10:15 val. r. Ateitininkų namų kieme,
Lemonte. Vyks ir tėvų posėdis. Visi nariai prašomi užsiregistruoti internete:
Kuopa.org. Ten rasite ir šių metų veiklos kalendorių.

Kitą savaitę, rugsėjo 18 d., nuo 11 val. r. iki 1 val. p. p. rengiama kuopos obuo-
liavimo išvyka į Radke Orchards, LaPorte, IN. Visi šeimos nariai kviečiami da-
lyvauti!

„Ateitis” 2016, nr. 4 – skanaus!
ROMUALDAS KRiAUČiūNAS

Naujausio ,,Ateities” numerio pabaigoje radau naują skyrelį – ,,Skanaus!
ačiū!”  Jame  penki žmonės, gyvenantys viename bute, ne tik mėgsta skaityti
,,Ateitį”, bet ir gaminti maistą. Jie sugalvojo pasidalinti savo kasdieniais ir visų
ne kartą ragautų patiekalų receptais. Kiek pamenu, tai pirmas kartas, kada žur-
nale minimas maistas ne tik dvasiai, bet ir kūnui. Tikra naujovė! Pateikiami
aštrių pupelių mišrainės, čili troškinio, makaronų ir pievagrybių padažo, is-
paniškos tortilijos ir Rafaelio spurgų receptai.

Kitų skyrelių pavadinimai, kaip visada, irgi įdomūs ir kitoniški: sveiki, šian-
dien, tikėjimas, gyvybės kultūra, atgal į ateitį, susipažinkime, žaidimai Dievo
laukuose, aš pats, lux, skaitykla, įspūdžiai, užsienyje, nekasdienybė. Kiekvie-
name jų slepiasi įdomūs aptarimai, įžvalgos, pasidalinimai  gyvenimiška pa-
tirtimi, žiupsnelis kultūros, sauja ateitininkiškos veiklos korespondencijų, pa-
skata augti ir bręsti. Visa tai paįvairinta nuotraukomis. Šitame numeryje rašo
iš viso trisdešimt rašytojų ir bendradarbių. Stebėtina!

Nekantriai laukiame likusių šių metų žurnalo numerių!

Pradėkime naujus veiklos metus, užsiprenumeruodami 
,,Ateitį” sau ir savo artimiesiems

Prenumerata JAV – 45 dol. Prenumerata Lietuvoje – 20 dol.  Čekį rašyti: ,,LCF
Ateitis” (ar ,,Lithuanian Catholic Federation Ateitis”)
Prenumeratas JAV koordinuoja Ramunė Kubiliūtė 808 Judson, 3B, Evanston,
IL 60202. Jei turite klausimų, rašykite: rkkubilius@yahoo.com.
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Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyno
seselės   rugpjūčio 15 d. (per Žolinę) šventė vie-
nuolystės 65-ąją sukaktį 

GEDIMINAS MIKELAITIS 

Sesuo Marija Paulė – Zita Savickaitė, gimė 1930
m. Valdai kiuose, Smilgių vls., Panevėžio aps. Mokėsi
Panevėžio gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė
į Vokietiją,

1949 m. baigė Hanau lietuvių gimnaziją. Jauna
gimnazistė Zita buvo aktyvi skaučių ir ateitininkų
organizacijų narė. Baigusi gimnaziją ir prasidėjus
emigracijai, 1949 m. metais kartu su tėvais persikė-
lė į JAV ir 1951 m. įstojo į  Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaci-
jos vienuolyną Putnam, Ct. 1960 m. baigė sociologi-
jos studijas Annhurst kolegijoje Woodstock, CT.

Seselė Paulė daug metų dirbo vadove  jaunimo
stovyklose – ,,Immaculata” Putname, CT, Dainavoje
prie Manchester, MI. Be to, ji dirbo vaikų darželiuose
Toronte  ir Montrealyje, Kanadoje.

Seselė Paulės rūpesčių buvo surasta ir įsteigta
jaunimo Neringos stovykla Marlbore, VT, kur ji
buvo ilgametė direktorė.

1959 m. ji redagavo vaikų laikraštėlį ,,Eglutė”.
Vienuolyne seselė dirbo įvairius darbus ir turėjo įvai-
rių pareigų. Viena iš pareigų buvo darbas su pagy-
venusiais žmonėmis – ji  buvo ,,Willa Marie” admi-
nistratorė Thompson, CT. ,,Immaculata” stovykloje
ji subūrė Tautinių šokių grupę ir su ta grupe daly-
vavo Tautinių šokių šventėje Čikagoje. Gyvendama
Montrealyje įkūrė pensininkų klubą ,,Rūta”, 1988 m.
buvo Montrealio vienuolyno filialo viršininkė.

1984–1988 m. buvo vienuolyno provincijolė Put-
name, CT.

Susilpnėjus sveikatai nuo 2014 metų  sesuo Ma-
rija Paulė – Zita Savickaitė, gyvena Matulaičio slau-
gos namuose Putname, CT.

q q q

Seselė Margarita (Irena) Bareikaitė Seselė Mar-
garita (Irena) Bareikaitė gimė Musninkų miestelyje,
tuometinėje Ukmergės apskrityje. Ten pradėjo lan-
kyti pradinę mokyklą. 1944 m. nuo artėjančios so-
vietų okupacijos su šeima emigravo į Vokietiją.
Mokėsi Hanau gimnazijoje. 1949 m. visa šeima išvyko
į JAV. 1950 m. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyne
Putname ji davė pirmuosius įžadus, o lygiai po
metų, 1951 m., amžinuosius. Ses. M. Bareikaitė gim-
naziją baigė Putname, vėliau Annuhurst kolegijoje
bakalauro laipsniu baigė pedagogikos ir sociali-
nius mokslus. 1958 m. kartu su keliomis jaunomis se-
selėmis ji buvo išsiųsta į Torontą (Kanadą), kur įstei-
gė vienuolijos skyrių, vadovavo vaikų darželiui,
dirbo Maironio lietuviškoje šeštadieninėje mokyk-
loje, katekizavo dviejų lietuviškų parapijų vaikus. To-
ronto universitete išklausė vaikų auklėjimo kursą.
Tuo pačiu metu seserų dėka buvo  pastatyti nauji lie-
tuvių vaikų namai, kurių patalpose įsikūrė vaikų
darželis, subūrė moksleivius ateitininkus. Čia vyko
jaunimo susibūrimai, ateitininkų sendraugių posė-
džiai, susirinkdavo maldos būreliai. Be to, seserys dir-
bo abiejose lietuvių parapijose, lankydavo ligonius,
įkūrė seserų rėmėjų būrelį, kuris ruošdavo įdo-
mias programas visai Toronto lietuvių kolonijai.

1967 m. ses. M. Bareikaitė buvo
perkelta į Montrealį: ten tęsė pedago-
ginį darbą ir vadovavo kongregacijos
skyriui. 1987 m. ji gilino religijos stu-
dijas Concordijos katalikų universite-
te ir įgijo mokslo diplomą. 1972–1980 m.
ji dvi kadencijas buvo vienuolijos vy-
riausioji vadovė. Jai vadovaujant, 1979–
1981 m. pastatyti naujieji vienuolyno
namai Putname, vadinami Atsinauji-
nimo centru. 

Ses. Margarita organizuodavo jau-
nimui vasaros stovyklas ,,Baltijoje”
arba vykdavo padėti į pranciškonų va-
dovaujamą jaunimo stovyklą. Daug
metų ji praleido ir ateitininkų Dainavos

Gyvenimas pašvęstas Dievui ir žmonėms

stovykloje. Ji yra aktyvi ateitininkė. Dar Vokietijo-
je lankė ateitininkų studijų savaites. Gyvendama To-
ronte buvo išrinkta į Ateitininkų federacijos tarybą
ir dirbo joje penkiolika metų, o Ateitininkų federa-
cijos valdyboje – šešerius metus. Penkerius metus iš
eilės ji padėjo organizuoti ateitininkų jaunimo sto-
vyklą Berčiūnuose (Panevėžio rajone).  

Ji yra ir veikli visuomenininkė (1989 m. buvo pa-
kviesta į JAV Lietuvių Bendruomenės valdybą: dir-
bo Švietimo taryboje, daugiau kaip dvidešimt metų
buvo  Religinių reikalų tarybos pirmininke), ypač rū-
pinosi tikybos mokytojų rengimu, vadovėliais šeš-
tadieninėms mokykloms. Ses. Margarita aktyviai da-
lyvauja taip pat Lietuvių katalikų mokslo akademi-
jos veikloje, skaito paskaitas, rašo straipsnius reli-
ginėmis, auklėjimo, socialinėmis temomis lietuvių
ir anglų kalbomis.

Ses. Margarita nuolat suranda jėgų aukotis:
dirba jaunimo mokyklose, stovyklose; taip pat ne-
pamiršta ligonių lankymo, katekizacijos. Kada ją su-

tiksime, visada kukliai nusišypso, yra patarnaujanti,
nuolanki vienuolė.

Troškimą šelpti vargšus, padėti vargdieniams
ses. Margaritai įskiepijo jos tėvelis: dar būdama maža
per Didžiąją Savaitę prieš šv. Velykas ji nešiodavo pa-
galbos krepšelius vargšams; karo metu, apsistoję Vo-
kietijoje, šelpė vieną lenkę merginą.

Nors dėl susilpnėjusios sveikatos ses. Margari-
ta pasitraukė iš aktyvaus visuomeninio darbo, bet ir
dabar ji lanko ligonius, teikia jiems patarnavimus.

Ses. Margarita yra veikli vienuolė, daug prisi-
dėjusi prie Vargdienių seserų vienuolijos kūrimo. An-
tanas Maceina yra rašęs, kad ,,vienuolinė būsena yra
eschotologinė rodyklė, skelbianti perkeitimo artumą
ir gyvai primenanti krikščionijai, kad šis perkeiti-
mas vyksta jau mūsų dabartyje”. 

Sveikiname seseles su garbinga sukaktimi ir
linkime daug krikščioniško entuziazmo bei Die-
vo malonės!

Seselė Margarita Bareikaitė. Sesuo Marija Paulė.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUVA IR PASAUlIS

Vangiai registruojasi balsuoti rinkimuose
Vilnius (Bernardinai.lt) – Užsie ny-

je gyvenantys lietuviai balsuoti artė-
jančiuose Seimo rinkimuose kol kas re-
gistruojasi vangiai. Didžiausio jų ant-
plūdžio laukiama likus kelioms savai-
tėms iki rinkimų. Tuo metu patys pi-
liečiai pasigenda didesnio kandidatų į
Seimą dėmesio emigrantų problemoms.

Nors pasaulyje gyvena maždaug
400 tūkst. potencialių rinkėjų, norą bal-
suoti Seimo rinkimuose paštu arba Lie-
tuvos atstovybėse  kol kas pareiškė
mažiau nei 5 tūkst. 

Daugiausia – Didžiojoje Britani-

joje, Jungtinėse Valstijose ir Belgijoje
gyvenantys lietuviai. Pasak Vyriau-
siosios rinkimų komisijos atstovo Min-
daugo Skačkausko, jei artėjančiuose
rinkimuose užsienio lietuviai balsuo-
tų aktyviai, po ketverių metų jiems
būtų sukurta atskira apygarda.

Tiek, kiek rinkėjų dalyvavo Nau-
jamiesčio rinkimų apygardoje, toks
skaičius rinkėjų rezervuojamas atei-
nantiems rinkimams. Jeigu rinki-
muose dalyvautų 35 tūkst. užsienyje
balsuojančių rinkėjų, 2020 m. jie turė-
tų atskirą vienmandatę apygardą.

Geresnės galimybės užsienio lietuviams 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Nuo

šiol valstybės paramą studijoms Lie-
tuvoje galės gauti visose šalyse vei-
kiančių lituanistinių mokyklų mo-
kytojai ir užsienio lietuvių jauni-
mas. Švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė patvirtino naują
valstybės paramos teikimo užsienie-
čių ir užsienio lietuvių studijoms ir li-
tuanistiniam švietimui Lietuvoje
tvarką.

„Naujoji valstybės paramos tei-
kimo tvarka leis stiprinti lituanistinį
mokymą ir ryšį su užsienio lietuviais,
sudarant geresnes sąlygas užsienio

lietuviams ir lituanistinių mokyklų
mokytojams studijuoti Lietuvoje”, –
sako ministrė A. Pitrėnienė.

Iki šiol valstybės paramą studi-
joms Lietuvoje galėjo gauti tik gyve-
nantieji šalyse, su kuriomis Lietuva
buvo pasirašiusi tarptautinio bendra-
darbiavimo sutartis. 

Užsieniečių studijoms ir lituanis-
tiniam švietimui Lietuvos aukštosiose
mokyklose gali būti skiriamos sti-
pendijos dalinėms, magistrantūros, li-
tuanistinėms studijoms, lietuvių kal-
bos ir kultūros kursams bei išmokos
kelionės išlaidoms padengti.

Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė susitiko su Vokietijos gy-
nybos ministre Ursula von der Leyen.
Susitikime kalbėta apie Lietuvos ir Vo-
kietijos bendradarbiavimą stiprinant
regiono saugumą ir Varšuvoje patvir-
tintų NATO gynybos bei atgrasymo
priemonių įgyvendinimą.

Pasak šalies vadovės, Vokietija
yra galingiausia ekonominė ir politi-
nė galia Europoje, todėl šios valstybės
lyderystė užtikrinant NATO rytinio
flango saugumą yra labai reikšminga
Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims.

Atsižvelgdama į įtemptą saugu-
mo situaciją NATO pasienyje, Vokietija
ėmėsi vadovaujamo vaidmens for-
muojant tarptautinį NATO batalioną
Lietuvoje. Prie šio bataliono taip pat
prisijungs Belgijos, Olandijos, Liuk-
semburgo, Norvegijos ir Prancūzijos
kariai. Planuojama, jog batalionas bus
galutinai suformuotas ir pradės funk-
cionuoti pilna sudėtimi jau 2017 metais.

Tarptautiniai NATO batalionai,
vadovaujami Jungtinės Karalystės,
Kanados ir JAV, bus atitinkamai dis-
lokuoti Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

Prezidentės teigimu, Vokietija yra

mūsų partnerė ir modernizuojant Lie-
tuvos karines pajėgas, ginkluotę bei kitą
karinę techniką. Mūsų šalis jau įsigijo
vokiškas haubicas „PZH2000”. Pasira-
šytos sutartys su Vokietijos gamintojais
dėl vienų moderniausių pasaulyje pės-
tininkų kovos mašinų „Boxer” ir auto-
matų bei granatsvaidžių įsigijimo.

Vokietijos gynybos ministrė teigia
esanti patenkinta bendradarbiavimu
tarp Lietuvos ir Vokietijos formuo-
jant sąjungininkų daugianacionalinį
batalioną Lietuvoje. Jos teigimu, Vo-
kietijos Bundesveras, kaip batalionui
vadovausianti šalis, Lietuvoje dislo-
kuos tris kuopas karių.

Obama visgi susitiko su įžeidėju

Vokietija padeda užtikrinti saugumą

Vilnius (ELTA) – Teistumo ne-
nurodę kandidatai išbraukti iš Seimo
rinkimų sąrašų. Tokį sprendimą tre-
čiadienį priėmė posėdžiaujanti Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK). Iš
viso VRK išbraukė 8 asmenis, nenu-
rodžiusius teistumo. Dar vienas asmuo
išbrauktas, nes nesumokėjo teismo
nurodytos baudos. 

Pagal įstatymą kandidatas į Seimo
narius privalo viešai paskelbti, jeigu po
1990 m. kovo 11 dienos Lietuvos teismo
įsiteisėjusiu nuosprendžiu buvo pri-
pažintas kaltu dėl nusikalstamos vei-
kos arba įsiteisėjusiu teismo nuo-
sprendžiu bet kada buvo pripažintas
kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nu-

sikaltimą. Teistumą nurodyti kandi-
dato į Seimo narius anketoje privalu,
nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar
panaikintas.

Tarp išbrauktųjų – „darbietis”
Vytautas Gapšys, buvęs Žemės ūkio
rūmų pirmininkas, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos atstovas Bronius
Markauskas, buvęs Socialistinio liau-
dies fronto vadovas Algirdas Palec-
kis, Vilniaus vicemeras socialdemok-
ratas Gintautas Paluckas, Lietuvos
laisvės sąjungos (liberalų) vadovas
Artūras Zuokas, parlamentaras kon-
servatorius Rokas Žilinskas, jo parti-
jos kolega signataras Saulius Pečeliū-
nas.

Pašalinti teistumo nenurodę kandidatai

Oxford (ELTA) – JAV gynybos
sekretorius Ash Carter sakė, neva Ru-
sija turi aiškų tikslą – vykdant agresiją
ir prievartą, suardyti principinę tarp-
tautinę tvarką.

Oxfordo universiteto studentams
sakydamas kalbą, A. Carter teigė, kad
Rusijos varomoji jėga, rodos, yra ne-
vykusi ambicija ir nepagrįsta baimė.
JAV gynybos sekretorius pasinaudojo
šiuo kreipimųsi, kad sukritikuotų ne-
profesionalų Rusijos elgesį Ukrainoje,
Sirijoje ir kibernetinėje erdvėje.

Anot A. Carter, Rusija nori už ša-
lies ribų, įskaitant ir Artimuosius Ry-
tus, pasėti nestabilumą. Tuo pačiu
metu JAV gynybos sekretorius ragino
Maskvą imtis Sirijoje konstruktyves-
nio vaidmens, kad būtų susitarta dėl il-
galaikių paliaubų.

„Nepaisant pažangos, kurios kar-

tu pasiekėme po Šaltojo karo, Rusijos
veiksmai pastaraisiais metais – Uk-
rainos ir Gruzijos teritorinio vienti-
sumo pažeidimai, neprofesionalus el-
gesys oro, kosmoso ir kibernetinėje erd-
vėje bei žvanginimas branduoliniais
ginklais – viskas rodė, kad Rusija turi
aiškų siekį suardyti principinę tarp-
tautinę tvarką”, – kalbėjo A. Carter.

Rusija siekia suardyti pasaulio tvarką

Washingtonas („Verslo žinios”) –
Jungtinės Valstijos paskelbė apie nau-
jų sankcijų įvedimą 37 Rusijos asme-
nims ir bendrovėms. Tarp jų – įmonės,
statančios tiltą, kuris turėtų sujungti
Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį
su Rusija.

Sankcijų, kurias paskelbė JAV
Iždo departamentas, objektais tapo
Rusijos dujų monopolininkės „Gazp-
rom” keletas padalinių, 11 Krymo pa-
reigūnų, taip pat 7 bendrovės, tiesiogiai
susijusios su tilto, statomo per Kerčės
sąsiaurį, statybomis. Šis 19 kilometrų
ilgio tiltas, kurio statybų sąmata siekia
212 mlrd. RUB (2,9 mlrd. Eur), jau pra-
mintas „Putino tiltu”.

Sankcijos bus taikomos statybų
bendrovei „SGM-Most” – tai „Stroj-
gazmontaž”, jau esančios sankcijų są-
raše, padalinys – ir subrangovei „Mos-
totrest”, vienai didžiausių tiltų staty-
tojų Rusijoje.

„Iždo departamentas, kaip ir jo
partneriai, smerkia Rusijos veiksmus,
pažeidžiančius tarptautinę teisę, ir
mes toliau taikysime sankcijas tiems,
kurie kelia grėsmę taikai Ukrainoje, ša-
lies saugumui ir suverenumui”, – pa-
reiškė John Smith, Iždo departamento
Užsienio turto kontrolės biuro vadovas.

JAV administracija nuo pat pra-
džių sankcijomis siekia sukliudyti til-
to statyboms, kurias Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas yra pava-
dinęs „istorine misija”. JAV sankcijų
sąraše atsidūrusią bendrovę „Stroj-
gazmontaž”, kuriai buvo įteiktas sta-
tybų kontraktas, kontroliuoja Arka-
dijus  Rotenbergas,  vienas artimiau-
sių Putinui asmenų. Pastarasis – irgi
Washingtono sankcijų sąraše, jam už-
kirstas kelias finansavimui Vakarų
rinkose, taip pat Rotenbergo valdo-
mos kompanijos negali samdyti su-
brangovų Vakaruose.

Naujos sankcijos Rusijai 

Houston (1 psl.lt) – JAV naftos ga-
vybos kompanija „Apache Corp.” pra-
nešė Texaso valstijos vakaruose apti-
kusi telkinį, kuriame gali būti daugiau
nei 2 mlrd. barelių naftos.

Šis atradimas yra vienas didžiau-
sių per pastarąjį dešimtmetį. Re-
miantis konservatyviais paskaičiavi-
mais, telkinio atsargų vertė gali siek-
ti 8 mlrd. JAV dolerių. Šiam telkiniui
eksploatuoti kompanija ketina skirti
ketvirtadalį savo metinio biudžeto.

Gavybos teisių šiame sklype „Apa-
che Corp.” pradėjo siekti dar prieš
dvejus metus ir suaktyvino savo pa-
stangas po atliktų bandomųjų gręžimų.
Dabar kompanijai priklauso teisė į
300 tūkst. akrų sklypą, kas sudaro
maždaug du trečdalius telkinio.

Verta paminėti, kad anksčiau ma-
nyta, jog ši teritorija naftos gavybai
nėra tinkama.

Be to, šiame telkinyje yra ir dide-
lės gamtinių dujų atsargos.

Texase rado naftos telkinį

Vokietijos gynybos ministrė Ursula von der
Leyen su D. Grybauskaite.G. Savickio (ELTA) nuotr.

Vientiane (BNS) – JAV prezi-
dentas Barack Obama ir Filipinų va-
dovas Rodrigo Duterte neformaliai
susitiko laukimo salėje prieš iškil-
mingus pietus, surengtus baigiantis
regioniniam viršūnių susitikimui.

Trumpas susitikimas kiek su-
švelnino įtampą dvišaliuose santy-
kiuose, kuri kilo dėl anksčiau  R. Du-
terte pažertos necenzūrinės tira-
dos B. Obama atžvilgiu – Filipinų
vadovas pavadino JAV prezidentą
„kalės vaiku”. Sureagavęs į šį akib-
rokštą, B. Obama atšaukė Laoso sosti-
nėje Vientiane turėjusį įvykti oficialų
susitikimą su R. Duterte.

B. Obama ir R. Duterte atvyko į
Laosą dalyvauti Pietryčių Azijos vals-
tybių asociacijos (ASEAN) viršūnių
susitikime. R. Duterte per spaudos
konferenciją vizito į Laosą išvakarėse
pasitelkė necenzūrinę leksiką ir įspėjo

JAV vadovą nekelti klausimų apie jo ša-
lyje per brutalų valdžios karą su nusi-
kalstamumu vykdomas neteismines
egzekucijas. Nuo birželio pabaigos, kai
R. Duterte buvo prisaikdintas Filipinų
prezidentu, šalyje jau buvo likviduota
daugiau nei 2 tūkst. įtariamų narkoti-
kų prekeivių. Kitą dieną Filipinų va-
dovas apgailestavo dėl savo pasisakymo,
tačiau žala jau buvo padaryta.

Rodrigo Duterte spėjo pasižymėti išsišoki-
mais.                                                    Faz.net nuotr.

Ash Carter perspėjo dėl Rusijos kėslų.
CBS News nuotr.
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Dideliam Rytų pakrantės spor tuo jančių-
jų džiaugsmui pranešame, kad šiemet
Lietuvos ambasados krep šinio mėgėjų
turnyras vėl sugrįžta į Washingtoną, o
šias tradicines varžybas numatoma su-
rengti „Southern Regional” centre, ku-
riame toks išei vi jos lietuvių turnyras
vyko ir 2014 metais.

Organizatoriai (tel. 203-895-7147,
Laurynas) kuo skubiau prašo
praneš ti apie dalyvavimą šiame

turnyre. Komandinis startinis mo-
kestis išlie ka tas pats – 300 dolerių.

Šiemet ŠALFASS šachmatų sek-
cijos vadovas Visvydas Matulis no-
 rėtų įrodyti, kad mes, lietuviai, esa me
ne tik puikiausi krepšininkai, bet ne
mažiau sėkmingai žaidžiame ir kitus
žaidimus, pvz., daugiau ma te matiškos
mąstysenos reikalaujan čius šachma-
tus!

Jei kas norėsite dalyvauti šach-
matų turnyre, skambinkite Visvydui
tel. 240-899-9949 arba 202-790-2686.

„Lietuviškoji sensacija” jau 
lieja prakaitą New Yorke

Nusprendęs pernelyg ilgai nesiil-
sėti po Rio de Janeiro olimpinių žai-
dynių Lietuvos krepšininkas Min dau-
gas Kuzminskas išskrido į New Yorką,
kur pradėjo rengtis savo debiu tui Na-
cionalinėje krepšinio asociacijoje
(NBA).

Lietuvis apsilankė treniruotėje,
kurioje dalyvauti New Yorko „Knicks”
krepšininkams yra neprivaloma. Tai
sužavėjo apie „Knicks” ra šančio tink-
laraščio „dailyknicks.com” apžvalgi-
ninką Max well Ogden. „Mindaugas

Kuz mins kas yra tarp labiausiai intri-
guojančių naujokų Phil Jackson eroje.
„Knicks” reikėjo pastiprinimo ant suo-
lo, jie apskrido pusę pasaulio ir rado
vaikiną, kurį galima vadinti lietuviš-
kąja sensacija, – rašo apžvalgi ninkas.
– Vos atvykęs į New Yorką Mindaugas
įrodinėja, kad yra pasi ren gęs atiduoti
viską dėl komandos. Visada smagu
matyti, kai krepšinin kas dalyvauja
neprivalomoje treni ruotėje.”

M. Ogden M. Kuzminskas paliko
pui kų įspūdį savo žaidimu Rio de Ja-
 neiro olimpiadoje. „Kuzminskas nuo-
stabiai pasirodė 2016 metų Rio de Ja-
neiro olimpiadoje. Jis per 27 minu tes
surinko 23 taškus prieš Argen tiną, o po
to per 27 minutes įmetė 17 taškų į Is-
panijos krepšį”, – džiaugėsi apžvalgi-
ninkas.

Arvydo Sabonio treneris tiki 
lietuvių galimybėmis

Jis yra treniravęs Arvydą Sabonį
ir Artūrą Karnišovą. Jis daugiau kaip
40 metų treniravo NCAA ir NBA ko-
mandas, 1992 metais Barcelonos olim-
piadoje kartu su legendiniu Lenny
Wilkins ir dabartiniu JAV rinktinės
strategu Mike Krzyzewski buvo le-
gendinės „Svajonių komandos” trene-
rio Chuck Daly asistentas. Per savo kar-
jerą jis yra dirbęs su Mi chael Jordan,
Magic Johnson, Char les Barkley, Tim
Duncan, Kevin Du rant ir turi tris NBA
čempiono žie dus. Tai – 67 metų Peter
John Carle simo, kuris ne vieną de-
šimtmetį su kosi prašmatnioje NBA
virtuvėje, o baigęs trenerio karjerą
dirba elitinė se JAV sporto televizijose
apžvalgininku. 

Būtent krepšinis atvedė patyrusį
specialistą į Rio, kuriame stebėjo, kaip

Lietuvos ambasados turnyras
Washingtone – spalio 8 d.

NBA rengiamoje krepšinio talentų sto-
vykloje „Krepšinis be sienų” („Basketball
Without Borders”) Suomijoje dalyvau-
ja ir keturi lie tu viai. Tarp geriausių jau-
nųjų krepši ninkų iš 25 valstybių pate-
ko Arnas Velička, Lukas Uleckas, ignas
Sar giū nas ir Grantas Vasiliauskas. Šie
jaunuoliai vasarą su Lietuvos rinktine iš-
kovojo U-17 pasaulio čempionato bron-
zą.

Rugsėjo 7–11 dienomis vyksian-
 čioje NBA stovykloje 1999 m.
gimę krepšininkai tobulino savo

įgūdžius ir semiasi žinių vadovaujami
NBA trenerių ir žaidėjų. Jaunuoliai
taip pat rungtyniauja tarpusavyje.
Krep ši ninkai paskirstyti po įvairias ko-
 mandas, nepaisant jų rasės ir piliety-
bės.

Stovykla surengta „Susi Trai ning
Center” arenoje Lohjos mieste netoli
Helsinkio, kurioje treniruojasi Suo-
mijos nacionalinės krepšinio rinktinės.

Pernai „Basketball Without Bor-
 ders” stovykloje Gran Kanarijoje da ly-
vavo taip pat keturi jaunuoliai iš Lie-

NBA stovykloje – 4 lietuviai

JAV rinktinė žygiavo aukso link. Bet ne
vien NBA žvaigždės buvo pa tyrusio
specialisto akiratyje – P. J. Carlesimo
nepraleido ir Lietuvos rinktinės rung-
tynių.

Lietuvišką krepšinį per savo įspū-
 dingą karjerą P. J. Carlesimo „čiupi-
nėjo” ne kartą. Jo nurodymų 1990–
1994 metais „Seton Hall” universiteto
krepšinio komandoje klausėsi A. Kar-
nišovas, o palikęs New Jersey tuomet
46-erių P. J. Carlesimo ėmė treniruoti
Portlando „Trail Blazers” komandą, į
kurią po metų atvyko A. Sabonis. 

„Kai jam buvo 17–19 metų, jo fizi-
 niai duomenys buvo tokie įspūdingi,
kokių aš nesu gyvenime matęs, – apie
A. Sabonį yra sakęs P. J. Carlesimo. –
Jis buvo 221 cm ūgio vaikinas, kuris
bėga kaip Bobby Jones ir meta kaip
Larry Bird.” 

Praėjus daugiau nei 20 metų ne tik
Portlando „Trail Blazers”, bet ir „Gol-
den State Warriors”, Oklahoma City
„Thunder” komandas treniravęs ir
San Antonio „Spurs”, Toronto „Rap -
tors” ir Brooklyno „Nets” trene rių šta-
be dirbęs P. J. Carlesimo Rio olimpia-
doje stebėjo, kaip žaidžia 11-uoju nu-
meriu pažymėtus Lietuvos rinktinės
marškinėlius vilkintis A. Sabonio sū-
nus Domantas. „Man labai patinka
Domantas. Jis bus aukščiausio lygio
žaidėjas. Jis pirmą kartą dalyvavo
olimpiadoje, o kaip puikiai žaidė. Jis
žino, kaip tą daryti. Do mantas pui-

kiai pataiko, puikiai kovoja dėl ka-
muolių, kietai ginasi. Jis bus nuosta-
bus. Nežinau, ar toks pat pui kus kaip
jo tėvas, bet jis tikrai pa sieks labai
aukštą lygį”, – sakė P. J. Carlesimo.

Patyrusi krepšinio eksperto akis
atidžiai sekė ir Lietuvos rinktinės vi-
 durio puolėjo Jono Valančiūno judesius
olimpinėje „Carioca” arenoje. Nors
Toronto „Raptors” lietuvis tū nojo še-
šėlyje, rinkdamas vos po 6,7 taško ir
dažnai klysdamas gynyboje, P. J. Car-
lesimo nė kiek nesuabejojo jo galimy-
bėmis. „J. Valančiūnas yra la bai geras
žaidėjas. Taip, šiame tur nyre jis strigo
puldamas, jam nesi sekė gauti kamuo-
lių ar sėkmingai užbaigti atakų, – dės-
tė P. J. Carlesimo. – Bet man jis labai pa-
tinka – jo agresija, kova dėl atšokusių
kamuolių. Jam tiesiog reikia tęsti dar-
bą.” 

Tris kartus NBA čempionu su San
Antonio „Spurs”, tapęs specialistas
neabejoja, kad nepaisant skausmin-
gos Lietuvos rinktinei baigties Rio
olimpiadoje, lietuviai turi didžiules
galimybes ir ateityje bus kietas riešu-
tas varžovams. „Olimpiados pradžioje
Lietuvos komanda žaidė taip, kaip nie-
kas kitas. Bet vėliau ji prarado pa siti-
kėjimą – rungtynės su Ispanija lie tu-
vius stipriai sužeidė. Bet Lietuvos
rinktinė turi labai gerus jaunus žai dė-
jus ir tikiu, kad ateityje ši komanda bus
labai gera”, – neabejojo garsus krepši-
nio treneris.

Patyręs krepšinio specialistas P. J. Carlesimo neabejoja, kad J. Valan čiūnas ir D. Sabonis
taps kietu riešutu varžovams.

tuvos: Tadas Sedekerskis, Arnol das
Kulboka, Eimantas Stankevičius ir
Rokas Gadiliauskas.

Nuo 2001 m. NBA ir FIBA su ren gė
46 krepšinio stovyklas 27 miestuo se, 23
šalyse, penkiuose že my nuo se. Jose da-

lyvavo daugiau nei 2 500 krep šininkų
iš daugiau nei 130 valstybių ir terito-
rijų. Pratybas vedė daugiau nei 215 da-
bartinių NBA/WNBA žai dėjų ir dau-
giau nei 170 NBA atstovų iš visų 30
NBA klubų. 

„Krepšinis be sienų” stovykloje
žibėjo ir NBA lygoje įsitvirtinę lietuviai
Donatas Motiejūnas bei Jonas Valan-
čiūnas. Per istoriją net 33 sto vyklos da-
lyviai išgirdo savo pavardes NBA nau-
jokų biržoje.

Keturi lietuviai (iš k.): A. Velič ka, L. Uleckas, i. Sargiūnas ir G. Vasiliauskas semiasi krepšinio patirties NBA stovykloje Suomijoje.



10 2016 RUGSėJO 10, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Atkelta iš 1 psl.

Par duotuvė įsikūrė prestižinėje, turistų pa-
mėgtojee Michigan Avenue, The Shops at North
Bridge prekybos centre, trečiame aukšte. Apsilankius
čia maloniai nuteikia orginalus urbanistinis ir kar-
tu funkcionalus salono interjeras, kuriame lengva
naršyti po atidžiai atrinktas vienetinių drabu žių ko-
lekcijas moterims, vyrams ir vaikams. Žvilgsnį pa-
traukia bendras ramus „lietuviškas” kolekcijų kolori -
tas: juo dų, pilkų, rausvų ar mėlynų atspal vių domi-
navimas. Dauguma akse suarų pagaminti iš natūra-
lių ar minimaliai perdirbtų medžiagų: odos, metalo,
stiklo, net ir betono. Ir, be abejo, –  unikalūs drabu-
žių mode liai, netikėti sukirpimai, aukštos ko kybės
audiniai ir orginalūs papuošimai. 

Monique Boutique atidarymo proga kalbiname
Moniką apie jos kelią į verslą, salono istoriją ir lie-
tuvišką madą. 

– Iš kur esi kilusi ir kokie ke liai atvedė į Čikagą? Kaip
nusprendei imtis šio verslo? 

– Į Čikagą atvykau prieš dvejus metus.  Idėją įkur-
ti lietuviško dizaino saloną Amerikoje puoselėjau jau
anks čiau. Esu kilusi iš Joniškio, ne didelio miestelio
šiaurės Lietuvoje. Augau kūrybingoje šeimoje. Mama
ir senelės labai mėgo siūti, megzti, tad mes visuomet
galėjome eksperimentuoti ir rengtis orginaliais,
madingais rankų darbo drabužiais. Vėliau mano
mama atidarė ir savo siuvyklą. Mane  kūrybiniai po-
mėgiai  atvedė į muzikos mokyklą, kur mokiausi dai-
 navimo ir fortepijono. Po to lankiau meno mokyklą,
studijavau architektūrą Vilniaus Gedimino techni-
kos universitete. Po poros metų pakeičiau studijų
kryptį ir perėjau į interaktyvaus dizaino skyrių. Ve-
liau buvo mar ketingo studijos. Baigusi mokslus dir-
bau Vilniuje keliose stam besnėse bendrovėse rin-
kodaros ir verslo plėtros srityje. Čikagoje nuta riau
įgyvendinti savo salono planus. Žaviuosi Lietuvos di-
zainerių kūryba ir labai norėjau juos parodyti Ame-
 rikoje. Be galo džiaugiuosi galėdama pasiūlyti vie-
tiniams pirkėjams kažką naujo ir nematyto, galbūt
padėti atrasti tai, kas netikėtu rakursu at spindėtų jų
asmenybę, stilių ir pasau lėžiūrą.

– Kuo Lietuvos dizainerių kū riniai yra unikalūs, kaip
jie ski ria si nuo Amerikos dizainerių kū rybos?

– Lietuvos dizainerių stilius yra ypatingas ir sa-
vitas, turintis daugiau taip vadinamo europietiško
charakterio. Vertinama aukšta gaminių kokybė, sa-
vitas audinių derinimas, drąsūs sukirpimai, origi-
nalūs netikėti deri niai, naudojama daug rankų dar-
bo.  Jaučiama „gatvės stiliaus” įtaka.  Mo deliai  ski-
riasi nuo tų, kuriuos mes esame įpratę matyti Či-
kagos parduotuvių vitrinose. 

– Kokių pirkėjų sulauki savo naujame salone Čikagos
centre? 

– Pirkėjai, kaip ir mūsų dizai ne riai, yra kitokie.
Pavyzdžiui, mūsų unisex stiliaus languotas kelnes
per ka ir vyrai, ir moterys. Jas įsigijo ir penkiasde-
šimtmetė moteris, ir per šeštą dešimtį perkopęs vy-
riškis, jas nešioja ir mano paauglys brolis. O ori ginalų
auksinės spalvos paltą nusipirko į parduotuvę už-
sukęs ope ros dainininkas – savo scenos pasi rody-
 mams. Taip pat apsilankė mo teris la kūnė, išsirinko
bent keletą modelių. Ateina išties daug įdomių ir skir-
tin gų žmonių. Galbūt bendras mūsų pirkėjų bruožas
yra tas, kad jie nebijo eksperimenuoti su apranga, sie-
kia atrodyti originaliai ir stilingai. 

Šiek tiek skiriasi miesto ir prie miesčių pir-
 kėjai. Mieste žmonės gal labiau atsipalaidavę, nebi-
jo drąsiau apsi reng ti. Priemiesčiuose – labiau orien-
tuoti į patogumą ir funkciona lumą. Į parduotuvę Či-
kagoje užsuka ir nema žai turistų. Pastaruoju metu
dažnai sulaukiame pirkėjų iš Arti mųjų Ry tų, kurie
ypač žavisi mūsų pasiūla ir noriai įsigyja lietuviškus
gaminius. Dažnai apie mus pirkėjai sužino per so-
cialinius tinklus. Daug dirbu su vietiniais mados tink-
lo raštininkais. Kiekvieną dieną įkeliu asmenukes,
reklamuoju mūsų siūlomus aprangos modelius. Kai
mus pastebi tinkla raštis ar žurnalas turintis šimtus
tūkstančių sekėjų, tą dėmesį iš karto pajaučiame. Esu
pradėjusi ir savo blogą, kurį tikiuosi aktyvinti arti-
miausiu metu.

Čikagos mados gurmanams –
Lietuvos dizainerių kūriniai

– Su kokiais iššūkiais tenka susidurti šioje veikloje?
Kokią įsivaizduoji savo verslo ateitį?

– Galima sakyti, kad verslą Ame rikoje kurti
pradėjau nuo nulio. Viskas buvo nauja. Prireikė
daug at kaklumo ir užsispyrimo. Netgi kei čiant sa-
lono patalpas iš ankstesnių Woodfield prekybos cent-
re į dabar ti nes, teko atkakliai bylinėtis su buvusio
centro valdyba norint įrodyti savo poziciją. Nuolat
tenka susidurti su muitinės biurokratijos subtily-
bėmis, dėl kurių uždelsiami kroviniai ar atsiranda
nenumatytų išlaidų. Dirbu su trisdešimt labai skir-
tingų dizai ne rių. Džiaugiuosi, kad užmezgiau nuo-
latinius ryšius su pastovia dizainerių grupe – su jais
dirbti malonu ir įdo mu. Dar
vienas iššūkis buvo par-
duotuvės atidarymas. Rū-
pinomės ne tik daugybe lei-
dimų, bet ir patys dažėme
sienas, virinome metalinius
rėmus! Pati kūriau parduo-
tuvės interjerą, įsi kurti pa-
dėjo šeima ir draugai, kurie
mane šiame kelyje visoke-
riopai palaiko. 

Kievienos dienos iššū-
kius priimu kaip natūralų
dalyką. Tikiu, kad jie įvei-
kiami darbu ir pastango-
mis. Monique Boutique jau
veikia metus, ta čiau gali-
ma sakyti, kad žengiame

Monique Boutique galima įsigyti jaunų  dizainerių rūbų iš viso pasaulio, tarp jų ir Ramunės Piekautaitės, Agnės Kuzmickaitės,
Simonos Brazdžionytės ir kt. lietuvių  kūrėjų modelių. Monique Boutique nuotraukos 

dar tik pirmuosius žingsnius, dar tik pradžia. Dabar
yra svarbu daug dirb ti, augti, vystyti verslo apimtis.

– Kokios tendencijos šiuo metu vyrauja Lietuvos dra-
bužių dizaino pasaulyje, ko galime tikėtis ru dens sezone?

– Sunku numatyti, ką pateiks mū sų dizaineriai.
Jie visi labai skir tingi. Neabejoju, kad jų kūriniai bus
madingi ir originalūs. Kalbant apie bendras mados
tendencijas, šį rudenį bus populiarios garstyčių gel-
tona ir įvairūs žalsvos, rausvos atspalviai. Aš įsiti-
kinusi, kad stilius yra labai individualus dalykas. Ne
visiems tin ka tai, kas madinga. Svarbiausia pa-
 togiai jaustis ir nebijoti drąsių deri nių. Atrasti savo
stilių nėra lengva. Jeigu abejojate, siūlyčiau pa-
klausti specialistų patarimo. Man visada ma lonu pa-
dėti klientui suderinti aprangos detales. 

Aš asmeniškai labiausiai mėgstu juodą spalvą –
ji man pati gražiausia. Turiu ir pamėgtus aksesuarus,
kuriuos nešioju kasdien – tai sidabrinis žiedas su juo-
do gintaro akimi, keletas juodų apyrankių, laikrodis.
Kartais mėgstu atsidaryti ir vyro spintą, apsivilkti vy-
riškus marškinėlius. Ma nau, kad į madą ir stilių rei-
kia žvelgti kūrybingai.

– Kokiuose renginiuose prisistato Monique Boutique?
Ką specialaus siūlo savo pirkėjams?

– Renginių vyksta daug. Beveik kiekvieną savaitę
vis kur nors dalyvaujame. Šį mėnesį artėja keletas di-
 desnių mados renginių: „Mercedes Benz Tour Fashion
Show” ir „Willis Tower” mados renginys Čikagoje. Da-
lyvauju didžiausiame mados ren ginyje Čikagoje – La-
tino Fashion Week. Taip pat planuojame parodyti
mūsų modelius Miami. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį par-
duotuvėje rengiame „Last Fashion Fridays” akciją,
ku rios metu siūlomos nuolaidos. Kvie čiu apsilankyti. 

Monique Boutique atidarytas kasdien nuo 10
val. ryto iki 9 val. vakaro. Mūsų adresas: The Shops
at North Bridge, 520 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611.

Daugiau informacijos galima rasti:
www.monique-boutique.com
www.facebook.com/moniqueboutiquechicago/
www.instagram.com/monique.boutique/ 

Salono įkūrėja Monika Sinice pati mėgsta pristatyti ats -
to vaujamų dizainerių kūrybą.
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Nijolės Nausėdienės pokalbis su Lietu-
vos Dukterų draugijos valdybos pirmi-
ninke Deimante Komskiene.

Beveik prieš metus Lietuvos Duk-
terų draugijos (LDD) valdybos
pirmi nin kės pareigas perėmė

Deimantė Komskienė. Plačiajai vi-
suomenei, o ir Lietuvos Dukterų or-
ganizacijos na rėms norėtųsi plačiau
sužinoti apie pirmininkę, apie jos už-
mojus ir organizacinę veiklą. Šiame
straipsnyje ją ir pristatome.

– Deimante, prašyčiau plačiau papa-
sakoti apie save.

– Gimiau Kaune, augau Aleksote.
Ten baigiau vidurinę mokyklą. Mano
abu tėvai turėjo meninių polinkių:
ma ma – profesionali tautinių šokių šo-
kėja, tėtis turėjo gražų balsą ir mė go
dainuoti. Manau, kad dalelę tėvų mei-
lės menui paveldėjau ir aš. Jau gim-
nazijos suole pradėjau kurti eiles. Nuo
vaikystės labai pamėgau gamtą. Me-
džiai man kelia didingus jausmus,
mėgstu medžių šlamesį, tarp jų jau-
čiuosi lyg šventovėje. Todėl mano eilė -
raščiuose medis dažnai siejasi su žmo-
gumi. Gimnazijoje dalyvavau meni-
nio skaitymo konkursuose. Per sceni-
nę veiklą tobulinau save, man lengva
buvo bendrauti su kitais, sce noje ga-
lėjau jaustis ir kalbėti laisvai. Anks-
tyvoje jaunystėje pradėjau skai tyti pa-
saulinės klasikos knygas, tai turėjo di-
delės įtakos mano pasaulė žiū ros for-
mavimuisi. Knygos padėjo atrasti ir su-
vokti žmogiškąsias vertybes  ir pasi-
rinkti tolesnį gyvenimo kelią. Manyje
giliai įsišaknijo Mo ters-Motinos įvaiz-
dis. Tad tik baigusi gimnaziją nesie-
kiau aukštų mokslų, bet ištekėjau.
Pats gyvenimas tobulina žmogų, jei jis
to siekia. Stengiuosi iš gyvenimo pa-
sisemti visko, bet svar biausia – būti
žmogumi, suprasti ir atjausti kitą.
Manau, tas žmogus, kuris išmoksta
skaityti savo gyvenimo „knygą”, tam-
pa laimingas ir lai me gali dalintis su
kitais.

Jau šešiolika metų gyvename
Amerikoje. Vaikai užaugo, ir aš paju-
tau norą įsitraukti į lietuvišką visuo-
 meninę veiklą. Visai netikėtai gavau
pasiūlymą tapti LDD valdybos pirmi-
ninke. Pa svarsčiusi ir vyrui pritariant
ėmiau si šių pareigų. Ši organizacija,
viena seniausių labdaringų lietuviškų
orga nizacijų, gyvuojanti daugiau kaip
60 metų ir besirūpinanti bėdon pa-
puolusiais žmonėmis tiek čia, tiek Lie-
tuvoje, mane sužavėjo. Tuo labiau kad
pastebėjau, jog šiandien ėmė nykti to-
kios vertybės kaip užuojauta silpnes-
niam, ligoniui, vyresniam, o to kia or-
ganizacija kaip LDD kaip tik ir remiasi
tik rosiomis žmogiškumo vertybėmis ir
eina tuo keliu. Žinome, kad vyresni
žmonės psichologiškai sunkiai išgy ve-
 na senatvę, jaučiasi vieniši, juos būti-
na globoti, rodyti pagarbą jų at liktiems
darbams, remti morališkai, o kai rei-
kia, ir finansiškai.

– Pasidalinkite savo idėjomis ir ateities
svajonėmis.

– Ko gero, nėra žmogaus, kuris ne-
svajotų. Visi didieji pasiekimai pra si-
deda nuo svajonių, štai ir aš svajoju ir
po truputį geriems žmonėms pade-
dant svajones įgyvendinam. Vos tik
pradėjusi dirbti LDD supratau, koks di-
delis ir neįkainojamas darbas buvo
vykdomas visus tuos metus ir kokia di-
delė archyvinė istorija su kaupta. Labai
norėjosi visą šitą me džiagą, kauptą iš

Trokštame visuomenės pritarimo mūsų darbams

kartos į kartą, įam žinti. Taip gimė
idėja sukurti dokumentinį filmą apie
LDD. Ir štai su darbš čių ir geranoriš-
kų žmonių pa galba ši svajonė įgyven-

dinta. Rugsėjo 25 dieną, po šv. Mišių,
PLC vakarinėje salėje vyks  filmo
„LDD istorija” pristatymas, kurio metu
bus rodomos filmo ištraukos, bus pa-
gerbtos buvusios draugijos pirminin-
kės, bus galima įsigyti filmo kopiją ir,
kaip visada, smagiai praleisti laiką
besivaišinant gardžiais užkandžiais
ir kavute. Labai tikiuosi, kad visiems,
tiek išei vių vyresnei kartai, jų vaika-
mas ir anūkams, tiek neseniai atvy-
kusiems, bus įdomu pamatyti dalelę lie-
tuvių tau tinės istorijos. Visų labai
lauksime.

Perėmusi pirmininkės pareigas
gavau dėžes su organizacijos archyvi-
 ne medžiaga, nuotraukomis. Gaila,
kad kai kuriose nuotraukose nėra pa-
žymėtos pavardės, o mums tos na rės
nėra pažįstamos, nes tai jau seni laikai.
Per kitus renginius galėsime tuos al-
bumus išdėlioti, gal kas iš vy resnių
mūsų sesių juos atpažins. 

Laikai keičiasi, mūsų organiza-
cijoje mažėja senosios kartos žmo-
nių. Reikia kalbinti naujus žmones,
juos supažindinti su organizacijos
siekiais ir veikla. Ne taip lengva pri-
traukti naujų narių. Tuo labiau kad

dauguma iš jų dar tik kuriasi šiame
krašte, daug dirba, augina vaikus,
tad jų ir interesai kiti, bet naujų žmo-
nių palengva ateina. Atėjo ir į valdy-

bą.
Ruošiamės surengti

poezijos po pietę „Tolimi –
artimi prisiminimai”. Yra
daug senosios išeivijos
kartos poetų, ir būtų gra-
žu juos prisiminti, pas-
kaityti jų eiles, parodyti,
kad mes vertiname jų kū-
rybą. Juk tai jie su krovė
tą išeivijos kultūros loby-
ną.    

Norintys susipažinti
su mūsų organizacijos
veikla gali mus rasti „Fa-
cebook”. Galima rašyti
laiškus elektroniniu paš-
tu lietuvosdukterudrau-
gija@gmail.com, skam-
binti man: 708-655-5259
arba Gražinai Kazėnienei
630-272-9131.

Taip  pat yra ruošia-
mas LDD orga nizacijos
tinklalapis. Jis bus dvi-
 kalbis. Tinklalapis jungs
visus LDD centrus. Tai
būtini pasikeitimai no-
 rint supažindinti visuo-
menę su drau gijos veikla.
Šiam tinklalapiui pa-

ruošti reikės samdyti specialistų, o
jiems reikės mokėti. Prašysime visų fi-
nansiškai mus paremti.

– Ar palaikote ryšius su Lietu va?
– Su Lietuva palaikome glau džius

ryšius, kaip būdavo visais lai kais. Pa-
dedame šeimoms, pavieniams asme-
nims, ligoniams. Šiais laikais tu rime
būti labai budrios ir atsakingos, gau-
name įvairių prašymų. Mes norime
būti tikros, kad tokie prašymai yra są-
žiningi. Prašome, kad būtų pristatyti
gydytojų liudijimai, ligų istorijos, vais-
tų receptų kopijos. Ga limybei esant
stengiamės tuos žmo nes asmeniškai
aplankyti ir savomis akimis įsitikinti
apie padėtį. 

Šiais metais Lietuvoje lankėsi
mūsų valdybos narė Stefanija Bor zen-
kienė. Ji aplankė Prienų globos namus,
kurių gyventojams siuntėme siunti-
nius. Sesė iš arti susipažino su tų
namų globotiniais, su administracija
buvo aptarta, kokios paramos jiems iš
tikrųjų reikėtų. Administra cija ir Prie-
nų miesto valdžia liko dė kinga LDD na-
rėms. Prienų laikraštėlyje „Gyveni-
mo kelias” Stefanija Bor zenkienė buvo

pristatyta, papasakota apie LDD para-
mą globos namams. Daiktų siuntimas
sudaro daug vi so kių keblumų, reikės
ieškoti kitokių kelių. Savo viešnagės
metu Stefanija da lį savo laiko skyrė pri-
vačių asme nų lankymui. Per ją valdy-
ba gavo įvai rios informacijos. Ačiū
jai.

– Kaip bendraujate su kitų miestų pa-
daliniais?

– Kaip žinome, Čikaga yra LDD or-
ganizacijos centras. Čia kunigo F. Gu-
recko patarimu aktyviosios mo te rys
įkūrė organizaciją. Jai įsiplėtojus kū-
rėsi skyriai kituose miestuose. Vi si
gražiai veikė. Tik pastaruoju metu ry-
šys su padaliniais buvo ėmęs trūkinė-
ti, gal kad keitėsi valdybos ir pati veik-
la buvo lyg aprimusi. Dabar mes sten-
giamės vienos su kitomis palai ky ti
glaudžius ryšius. Veikla atgijo. Gražiai
savo veiklą pristato Detroito skyrius, la-
bai gražiai sesės tvarkosi Los Angeles
mieste. Gražu, kad į orga nizacinę veik-
lą įsitraukė poka rio emigrantų dukros.
Jos perėmė ma mų veiklą. Tai puikus
pavyzdys. Gražiai tvarkomasi ir Seatt-
le mieste. Planuojame aplankyti kitus
miestus, susipažinti su tenykščiais
darbais ir pasidalinti patirtimi. Atei-
tyje planuo jame rengti suvažiavimus,
tai vi siems išeitų į naudą. 

– Jūs poetė ir ne tik... 
– Poetais turbūt gimstama, taip jau

gamtos sutvarkyta. Tik dar ne ga liu
vadintis poete, tiesiog mėgstu rašyti ei-
les ir jomis dalintis su kitais. Gyveni-
mas tobulina žmogų, ir negalima su-
stoti. Mane vis traukia mūsų liaudies
amatai. Lankydama ilgame tę draugijos
narę, „šiaudinukų” meist rę Onutę Ke-
raminienę susipažinau ir išmokau pa-
sigaminti kalėdinių šiaudinukų. Didelė
garbė man buvo susipažinti su nuo-
stabia moterim, kuri didelę dalį savo
gyvenimo paskyrė pagalbai Lietuvos
žmonėms. Kitas mano noras buvo iš-
mokti austi. Dėka Genovaitės Treinie-
nės pramo kau austi juostas. Žinoma,
turėjau pa ti įsigyti stakles, apsirūpin-
ti visa rei kalinga medžiaga. Esu ne-
paprastai dė kinga Genovaitei už jos
motinišką rūpestį, kantrybę ir gera-
noriškumą. Nenustoju stebėtis šitos
puikios moters sugebėjimais ir jos
rankdarbiais. Esu labai dėkinga liki-
mui, kad pa puoliau į LDD ir turiu ga-
limybę pa žinti mūsų tautiečių gyve-
nimą.

– Kam Jums visi tie amatai? Ar nebus
kaip toje patarlėje – devyni amatai, dešimtas
badas?

– Mes norime išmokti įvairių tra-
 di cinių amatų, kad galėtume juos per-
duoti jaunimui. Ateityje būtų gal ima
rengti parodėles, dalyvauti mu gėse ir
tokiu būdu papildyti draugijos kasą. La-
bai norime susigrąžinti po karinių
emigrantų vaikus, tiksliau – dukras,
kurių mamos priklausė šiai organiza-
cijai, dirbo dėl jos. Ar nebū tų gražu,
kad dukros ateitų pas mus? 

Planuojame suruošti mugę „Iš kar-
tos į kartą”. Dėl jos kreipsimės į žmo-
nes, kad neišmestų senų lietuviškų
daiktų, knygų. Visa tai parody sime
mugėje. Jaunimą reikia supa žin dinti su
senienomis, parodyti, kaip seniau žmo-
nės gyveno. Tai būtų gyva ekspozicija.
Žmonės, norintys ką nors atiduoti, turi
susisiekti su LDD valdybos narėmis. 

Mes stengiamės eiti tuo keliu, kurį
mums nutiesė vyresnės mūsų sesės. 

Nukelta į 14 psl.

iš kairės: Deimantė Komskienė, Marytė Adamonis, Milda Jakštienė, Genovaitė Treinienė
ir Gražina Kazėnienė. LDD archyvo nuotraukos

Deimantė Komskienė ir Joana Krutulienė.



12 2016 RUGSėJO 10, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKiŲ LiGOS–CHiRURGiJA–AKiNiAi

2701 W 69 th St., Chicago, IL
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

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

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

PADEDAME SURASTi, NUPiRKTi iR ATVEŽTi 
AUTOMOBiLiUS iŠ BET KURiO JAV AUKCiONO.
PERSiUNČiAME AUTOMOBiLiUS iR DETALES.

ATLiEKAME AUTOMOBiLiŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, iL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”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.

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 K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Surašymas nr. 62
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SKELBImAI • 773-585-9500

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

ĮVAIRŪS

n  Medikė ieško senų žmonių priežiūros darbo IN,
MI, IL valstijose. Patirtis, rekomendacijos, gali išleisti
atostogų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-280-
3421.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-280-1347.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali

pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeiti-
mai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

3 raidės:
AGA – ESU – MIA – SPA.

5 raidės:
AISTĖ – ASTMA – ENTER – ERTMĖ – GANSU – KERTĖ – MATYT –
NANDU – NŪNAI – SYKAI – SODAS – SUSYK – TAKSI – UŽUOT –
VĖŽĖS – ŽYDAI.

6 raidės:
ANUBIS – ANŪKAS – ELIPSĖ – GIEDRA – KAITRA – MATMUO –
ŠTANGA – UŽKELĖ.

7 raidės:
AŠUTINĖ – ĖDALIAI – IPSILON – KLUMPĖS – NAGINĖS – OMNI-
TEL – PUVĖSIS – SKALSĖS – SKĖRIAI – SKIETAS – SLIEKAS – SPA-
LIAI – STEBULĖ – STRIUKĖ – ŠAMUKAS – ŠLEPETĖ.

8 raidės:
ĖSDIKLIS – KLEDARAS – NIURGZLĖ – PLAUŠINĖ – SALOTINĖ –
SAVAITĖS – SNAPELIS – SOFOKLIS.

9 raidės:
GOBŠUOLIS – PRIDURMUI.

11 raidžių:
MAIŠTADARYS – TROŠKINTUVĖ – UPELIŪKŠTIS – ŽVAKTAUKIAI.

Toscana, italian, American Restaurant in
Arlington Heights, iL 60016 is hiring full
or part time servers, hostess or bussers.
Short hours, good money.

Experience require, but not nessese-
ry. We are wiling to train the right person.
For contact Tedy or Murat at 847-222-1989

HELP wAnTED
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete 
be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys 

turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Atkelta iš 11 psl.

Laikai keičiasi, turime eiti kar tu
su gyvenimu, nepaisant to, tvirtai lai-
komės draugijos įstatų. Pagrindi nis
mūsų tikslas išlieka visokeriopa pa-
galba nelaimės paliestiems. Pade dame
žmonėms ne tik finansiškai, bet pa-
laikome ir morališkai, padedame bui-
tyje.

– Ko labiausiai laukiate iš visuomenės?
– Mes labiausiai trokštame visuo-

 menės pritarimo mūsų darbams. No ri-
me, kad visuomenė pritartų mūsų ge-
riems tikslams – įvertintų mūsų dar-
 bus ir pasitikėtų mumis. Mes ne bijome
kritikos, jei ji tikra, pamokanti. Visi
klystame, ir tai natūralu, tad pataisy-

ti kitą yra žmogiška. Labiau siai norė-
tume, kad visuomenė dalyvautų mūsų
renginiuose. Kitas mūsų renginys vyks
spalio 16 dieną PLC didžiojoje salėje.
Tai bus LDD kasmetiniai iškilmingi
„Rudens pietūs”. Vi suomenė, daly-
vaudama šiuose pietuose, parems
mūsų veiklą. Tad labai lauksime visų.

Mes džiaugiamės, kai sulaukia-
 me aukų iš visuomenės. Net ir ma-
žiausia auka mus nuteikia džiugiai. Ti-
kiuosi, kad visuomenė mūsų neuž-
 mirš, ateis pas mus ir mus parems. Val-
dybos vardu dėkoju visiems mūsų ge-
radariams.

– Ačiū, Deimante, už nuoširdų pokal-
bį. Palinkėsiu Jums ir visai valdybai toliau
eiti tuo keliu. Lin kiu naujų idėjų ir sėkmės.

Trokštame visuomenės
pritarimo

iš k.: D. Komskienė, A. Laukaitienė, J. Kwiatkowski ir N. Nausėdienė. 

„Jaudinantis atlikimas ir nepa-
 kar tojamas temperamentas...”.
,,Jos grojimas visada gražus

ir techniškai rafinuotas... Nuostabios
spalvos bei tekstūra [...] išlaikant ab-
soliutų aiš kumą pačiuose virtuoziš-
kiausiuose ir sudėtingiausiuose pasa-
žuose”, –  tai užsienio kritikų atsilie-
pimai apie žinomą pianistę, Lietuvių
Fondo (LF) stipendininkę (2005, 2006,
2007 me tais) Eveliną Puzaitę.

LF pasiekė žinia, kad š. m. spalio
12 d. 12:15 val. p. p. Evelina Puzaitė kon-
certuos Čikagos kultūros centro Pres-
ton Bradley salėje (Preston Bradl ey
Hall, Chicago Cultural Center). 

LF nuo 1967 metų kasmet teikia sti-
pendijas įvairių studijų studentams.
Malonu, kad buvę LF stipendi ninkai
patenkina organizacijos narių lūkes-
čius ir sėkmingai siekia profe sinių
aukštumų. Džiaugiamės ir Eve linos lai-
mėjimais.

Evelinos gabumus muzikai pir-
moji pastebėjo jos mama Irena Puzie-
 nė – Lietuvos muzikos ir teatro aka de-
mijos lektorė ir nuvedė į M. K. Čiur  lio-
nio meno mokyklą, kurioje besimo-
kydama ji tapo tarptautinės programos
„Nauji vardai” stipendininke. 2000 m.
E. Puzaitė įstojo į Lietuvos muzikos
akademijos profesoriaus Petro Geniu-
šo fortepijono klasę. 2001 m., laimėju-
si Baltijos ša lių stipendiją, E. Puzaitė
išvyko stu dijuoti į Londoną, kur su pa-
gyri mu baigė studijas Guildhall aukš-
tojoje muzikos ir dramos mokykloje
(The Guildhall School of  Music and
Dra ma). Čia jos mokytoja tapo Joan Ha-
vill.

,,Jei bandyčiau vienu žodžiu api bū-
dinti E. Puzaitės grojimą, žodis, ku rį
rinkčiausi, būtų nuoširdumas.[...] Jį
renkuosi todėl, kad nuoširdumas yra
retenybė tiek bendraujant, tiek grojant.
E. Puzaitės atveju nuoširdumas yra ne
tik muzikoje atsispindinti charakterio
savybė, bet kartu tikras, nesumeluotas
santykis su tuo, kas grojama, atviru-
mas sau ir kitiems, savo ir kitų buvi-
mui. Šį nuo širdumą pavadinčiau au-
tentišku bū ties išgyvenimu”, – taip
apie jos koncertą Vilniuje atsiliepė
pianistas  Ri mantas Vingras. (,,Vaka-
rų ekspresas”,  2010.03.17.) 

E. Puzaitė yra  surengusi solinių,
kamerinių pasirodymų bei koncerta vu-
si su įvairias orkestrais Prancū zijoje,
Graikijoje, Švedijoje, Italijoje, Bulga-
rijoje, Izraelyje, Rusijoje, JAV ir dau-
gelyje kitų šalių. Įrašų kompanija
„Landor Records”, pasirašiusi ilga lai-
 kę sutartį su pianiste, 2006 m. Londo-
ne išleido jos plokštelę „Mo ment Mu-
sicaux”, kurią puikiai įver tino kritikai.
2012 m. pianistė koncertavo garsiojoje

New Yorko Carnegie Hall. Šis pasiro-
dymas buvo apibūdintas kaip „nepa-
mirštamas”, o jos su kurta sonata „gai-
via naujove”. Muzi kantę  puikiai žino
ir Čikagos lie tu viai, nes Evelina čia yra
ne kartą koncertavusi. 

Šalia koncertinės veiklos ji kuria
muziką, rašo, gilinasi į fotografiją ir ta-
pybą. Evelina – Oskar Wilde afo riz mų
knygos ,,Amžiaus portretas” (1998) ir
japonų poezijos rinkinio ,,Septintasis
mėnulis” (1999) sudarytoja, 2009 metais
– aforizmų knygos ,,Tempo Primo” lie-
tuvių ir anglų kalbomis autorė. Eveli-
nos muzika skamba režisierių Rimanto
ir Julijos Gruodžių dokumentiniame
filme ,,Lieknas” (2010).

Daugybės konkursų prizininkė ir
laureatė, muzikiniuose sluoksniuose
žinoma ir pripažinta pianistė E. Pu-
zaitė šiuo metu su sūneliu Kons tantinu
Albertu ir vyru Anthony gy vena Con-
necticute. 

Kviečiame visus spalio 12 d. 12:15
val. p. p. nuvykti į Čikagos kultūros
centrą pasiklausyti puikaus Evelinos
Puzaitės grojimo. Koncerto metu E. Pu-
zaitė atliks Mikalojaus Konstan tino
Čiurlionio (1875–1911), Sergejaus Rach-
maninovo  (1873–1943), Franz
Liszt  (1811–1886), Alberto Ginaste-
 ra (1916–1983), Pēterio Vasks (g. 1946) ir
Sergejaus Prokofievo  (1891–1953) kū-
rinius.  

Koncertas nemokamas. 

LF info.

Evelina Puzaitė koncertuos 
Čikagos kultūros centre

Evelina Puzaitė

http://draugokalendorius.org

Kitą savaitę ,,Drauge” skaitykite:
u „Tegyvuoja Dainava!” – Romualdas
Kriaučiūnas dalijasi įspūdžiais iš ju-
biliejinės Dainavos jaunimo stovyk-
los, vykusios rugsėjo 3–5 dienomis. 

u Jos kūrybinis kelias – ilgas ir įdo-
mus. Jos balsas skam-
ba renginiuose, ji –

Pal. J. Matulaičio misi-
jos choro svarbiausias

sopranas. Skaitykite Ali-
nos Bičkienės pokalbį su

soliste Pra u rime Ragie-
ne.

u Amerikos lietuvis – JAV
prezidento žentas. Nepa-

p rastą Waukegano mieste
gimusio Amerikos lietuvio

Patrick John Nugent istoriją
atskleidžia Raimundas M. Lapas.

u Visą mėnesį žiniasklaidos
bakalaurą Oklahomos univer-

sitete įgijusi sportininkė Mo-
nika Juodeškaitė pažindino

mus su olimpiečių pasieki-
mais. Dabar – laikas suži-

noti daugiau apie ją pačią. Su
Monika kalbasi Algis Vaškevičius.

Neapsiribokite vien šeštadienio ,,Draugu” – skaitykite vi-
sas laikraščio laidas. 107-ąjį gimtadienį atšventęs ,,Draugas” tar-
navo ne vienai lietuvių kartai. Šiandien teateina jis ir į jūsų namus!
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www.draugas.org

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

www.draugas.org/mirties

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMiT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
ALBERTAS GEVIS

Mirė 2016 m. liepos 31 d. Tarpon Springs, FL.
Gimė 1932 m. Pakruojyje, Lietuvoje.
Gyveno Tarpon Springs, FL, anksčiau Oak Brook, IL, Chicago

ir Cicero.
Nuliūdę liko: žmona Liuda (Korzonaitė), sūnus Richard su žmo-

 na Karen, anūkai Elizabeth ir Richard Jr.; sesuo Wanda Sadoug-
hi su šeima.

A. a. Albertas bus pašarvotas rugsėjo 17 d., šeštadienį, nuo 9 val.
ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa-
laidotas jo tėvų Juozo ir Marijos Gegevičių kape Šv. Kazimiero ka-
pinėse.

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

Nuliūdusi šeima

Lietuvių teatro dienos JAV, kul tūrinis
projektas, rengiamas JAV LB Kultūros
tarybos ir remiamas Lietu vių Fondo,
šiais metais pristato net keturis profe-
sionalaus teatro spektaklius iš Lietuvos.
Visi pasirodymai vyks Lietuvių dailės
muziejaus salėje, kuri vis tvirčiau tam-
pa pagrindi ne lietuvių susibūrimo vie-
ta parodoms, koncertams, spektak-
liams. Jau kioje, sutvarkytoje, meno
darbų pripildytoje aplinkoje visada
smagu ne tik pažiūrėti spektaklį, bet ir
susitikti su draugais, pabendrauti, pa-
sivaišinti. Rugsėjo 9 d. „Sielos” galeri-
joje jau vyko M. Jampolskio monospek -
taklis „Dukrai. Sūnui. Tėtis”. 

Rugsėjo 17 d. 7 val. v., „Sielos” ga-
 le rijoje bus rodomas Alytaus
teatro spektaklis „American

dream”. Apie tai plačiai „Draugas”
rašė dar pava sarį (balandžio 30 d. lai-
doje) pokalbyje su Alytaus miesto te-
atro meno va dovu ir šio spektaklio re-
žisieriumi Albertu Vidžiūnu. 

,,American dream” – spektaklis,
pastatytas pagal Upton Sinclair 1906 m.
parašytą apysaką ,,The Jungle“
(„Džiunglės”). Ameriką sukrėtęs ro ma-
nas vaizduoja XX a. pradžios emig-
rantų gyvenimą Čikagoje. Čikagos
skerdyklų kompleksai, kuriuose dir bo
30 000 darbininkų, vien savo apimtimi
jau buvo reiškinys, o socialine prasme
– visiškai savita terpė: užda ra, įbau-
ginta bendruomenė, priversta besąly-
giškai paklusti darbdaviams ir virši-

ninkams, kurioje virė aistros ir niek-
šybės. 

Skerdyklose, kuriose, anot auto-
riaus, nesunaudojamas tik kiaulės
žviegimas, dirba ir kabinasi į gyveni-
 mą pagrindinis veikėjas Jurgis Rut kus.
Jo šeimos išlikimo pastangos, kai var-
dan to ,,gero” gyvenimo į apyvartą
leidžiamos visos vertybės, ir po šim-
to metų yra aktualios, nes emigravimo
tempai ir mastai yra bauginantys.

Spektaklio laukas – dvilypis. Pir-
 masis apima XX amžiaus pradžios lie-
 tuvių emigrantų šeimos istoriją, ant-
rasis – šiuolaikinių emigrantų Ame-
rikoje realijas. Tai tarsi tiltas, ku rio
abiejose pusėse stovi tokių pačių tiks-
lų siekiantys, ta pačia kal ba kalbantys,
tų pačių silpnybių ir dorybių turintys
lietuviai. Abu lau kai lygiaverčiai, jų
dialogas konfliktiš kas, kartais komiš-
kas, kartais la bai sentimentalus ar
liūdnas. Šis spek taklis – tarsi Rūpin-
tojėlio kelio nė per šimtmečio emigra-
cijos istoriją.

Spektaklyje „American dream”
vaidina: Vidas Vaškius, Rasa Grigu ty-
 tė,  Tomas Kunčinas,  Inesa Pilvely-
 tė,  Jonas Gaižauskas,  Eugenijus Ra-
 kauskas, Eglė Juškaitė, Ona Gudaity-
 tė, Paulė Konstancija Giniotai tė, Vai das
Praspaliauskas, Jonas Versec kas, Gi ta
Strikytė-Jakučionienė.

Kiti Lietuvių teatro dienų spek-
takliai: rugsėjo 23 d. 8 val. v. – Alytaus
miesto teatro spektaklis „Coco pa-
slaptis”, o rugsėjo 24 d. 7 val. v. – I. Rek-
laičio monospektaklis „Projektas”.

„Sielos” galerijos info

„Sieloje” – spektaklis 

„American dream”
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Vydūno jaunimo fondas
maloniai kviečia Jus dalyvauti

JAMES „BIG JIM” LIAUTAUD ATMINIMO POPIETĖJE 
IR VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIME

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.,
Lietuvių dailės muziejuje 

Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL

Vietas užsisakyti tel. 708-598-7438 
(Aldona Rauchienė)

aldrauch@gmail.com

JAMES LIAUTAUD
VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS

� Rugsėjo 11 d., sekmadienį, 9 val. r. Šv.
Andriejaus parapijos patalpose (1913 Wal-
lace St., Philadelphia, PA 19130) Vinco Krė-
vės lituanistinė mokykla kviečia į atvirų durų
dieną. Mūsų mokinius kviečiame susibėgti
su draugais, o naujokus kviečiame apsilan-
kyti, susipažinti su mūsų vykdoma veikla ir,
jei patiks, jungtis į mūsų smagų būrį! Dau-
giau informacijos apie mūsų mokyklėlę  el.
paštu: irina.brusokas@gmail.com arba pa-
skambinus tel. 484-557-7073 (Irina). 

� Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį, 7 val. v. LR
generaliniame konsulate New Yorke (420 5th
Avenue, New York, NY 10018) maloniai kvie-
čiame į NY lietuvių profesionalų susitikimą-
diskusiją „Statykime tiltus”. Susitikime daly-
vaus Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) atstovybės Lietuvoje vadovė Ieva Da-
vydenko, kuri papasakos apie PLJS veiklą, vyk-
domus ir planuojamus projektus bei kas dve-
jus metus Lietuvoje rengiamą Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimą. Taip pat turėsite ga-
limybę susitikti su garsiu JAV dailininku, iliust-
ratoriumi Ray Bartkumi, kuris pristatys Lie-
tuvoje vykdomus projektus. 

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 10 val. r. kvie-
čiame į NY Maironio lituanistinės mokyklos

PAS mUS
IR

APlINk mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, iL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

mokslo metų pradžios šventę! Šventė vyks
mokyklos salėje (206 Skillman Ave., Brook-
lyn, NY 11211). Vaišės suneštinės. Daugiau
informacijos el. paštu: nymaironiomokykla@
gmail.com.

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Lie-
tuvių namų žemutinėje salėje, 2715 Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134 (įėjimas per Til-
ton St. šonines duris) vyks Gintarinių Šaknų
pirmasis rudens susirinkimas. Visi labai lau-
kiami!

� Kviečiame į JAV LB New Yorko apygar-
dos metinį suvažiavimą, kuris vyks rugsėjo
18 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Susivieniji-
mo Lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose
(307 W 30th St., New York, NY 10001).

� Rugsėjo 23 d., penktadienį, 8 val. v. LDM
galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks spektaklis „Coco paslaptis”.
Spektaklio režisierė ir inscenizacijos auto-
rė – Dalia Kimantaitė, spektaklio vaidme-
nis atlieka Inesa Pilvelytė ir Ona Guodaity-
tė. Bilietus galima įsigyti palikus žinutę tel.
630-291-0097 arba prieš spektaklį gale-
rijoje. 

RAGINAME VISUS SPALIO 9 D. 
šiais ypatingaisiais Dievo Gailestingumo 

Jubiliejiniais metais kartu atšvęsti

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios
pašventinimo auksinį jubiliejų 

Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje
---------

2 val. p. p.  –  PADĖKOS MIŠIOS
3:30 val. p. p. – PRIĖMIMAS

Aplankykite parodą

„Šiluvos koplyčia po 50 metų“
Mišios ir paroda – nemokamai

Priėmimas vyks Katalikų universitete – 25 dol.
(vaikams iki 14 m. nemokamai).

Bilietus nusipirkti ir renginiui paaukoti:

www.siluva50USA.org
Facebook: Siluva50USA

KVIEČIAME Į VAŠINGTONĄ!

Remia: Lietuvių Fondas, Lietuvių
katalikų misija Vašingtone, Lietuvių

katalikų religinė šalpa, Lietuvos
Respublikos ambasada JAV, Plėtra.

Maironio lituanistinė mokykla kviečia į suaugusiųjų klasę,
skirtą pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. 

Pamokos vyks šeštadieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30 val. r. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte.  Pirmasis užsiėmimas – rugsėjo 17 d.

Susidomėjusius prašome kreiptis į Maironio lituanistinės mokyklos
raštinę tel. 630-257-0888 arba į mokyklos direktorę 

Godą Misiūnienę el. paštu: gmisiuniene@maironis.org


