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Ne kiekvienas gali būti didvyris, bet kiekvienas gali būti vyras.– J. W. Goethe
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Tradicinė mugė 
Pažaislyje – 10 psl.

Ir Bostone yra lituanistinė
mokykla? – 5 psl. Ingrida Bublienė – Šiaulių universiteto garbės narė

JT sesijoje – Lietuvos užsienio politikos vadovai
Lietuvos Užsienio rei-

kalų ministras Linas Lin-
kevičius dalyvauja Jung-
tinių Tautų Generalinės
Asamblėjos (JT GA) 68-
ojoje sesijoje New Yorke.
Rugsėjo 24 dieną Lietuva
prisijungė prie Jungtinės
Karalystės užsienio rei-
kalų sekretoriaus William
Hague inicijuotos dekla-
racijos, kuria siekiama
užkirsti kelią seksuali-
niam smurtui ginkluotuo -
se konfliktuose. Tarptau-
tinėse operacijose kon -
fliktų apimtose zonose da-
lyvaujanti Lietuva griež-
tai pasisako prieš seksua-
linės prievartos – kaip
karo taktikos – naudojimą
konfliktuose. ,,Tai kliūtis,
trukdanti taikos sudary-
mui, šalies atstatymui ir
žmogaus teisių atkūri-
mui”, – sakė L. Linkevi-
čius. 

Ministras taip pat pa-
sveikino ką tik įsteigtą
Aukšto lygio politinį fo-
rumą (ALPF), skirtą dar-
naus vystymosi politikos
koordinavimui. 

Pirmajame ALPF po-
sėdyje ministras pabrėžė
lygių galimybių, ypač mo-
terims ir jaunimui, svar -
bą kuriant darbo vietas, partnerys-
čių vaidmenį ir skatino jas kurti at-
sižvelgiant į nacionalinius ir ben-
druomenių poreikius. 

Susitikime su Etiopijos Užsie-
nio reikalų ministru Tedros Adha-

Ingrida Bublienė po paskaitos Vilniaus ,,Šekspyro” viešbutyje apie verslo vystymą tarp
Lietuvos ir JAV su jaunais specialistais, grįžusiais iš stažuočių JAV.             Tito Silovo nuotr.

Rugsėjo 25 d. Šiaulių univer-
siteto centriniuose rūmuose vy -
ko Šiaulių universiteto garbės
nario vardo suteikimo Ingridai
Gertrūdai Bublienei iškilmės.

I. G. Bublienė yra Lietuvos
Respublikos garbės konsulė Cle-
velande, verslininkė, aktyvi vi-
suomenės veikėja. Iš Šiaulių ki-
lusi I. G. Bublienė neužmiršta sa -
vo gimtojo miesto, padeda jo
mokslininkams ir verslinin-
kams užmegzti ryšius su atsto-
vais Amerikoje. Jos pastangomis
plėtojami Šiaulių universiteto
partnerystės ryšiai su JAV Ohio
valstijoje įsikūrusiu Ken t State
University. Garbės nario vardas
visuomenininkei suteiktas Šiau-
lių universiteto tarybos ir Šiau-
lių universiteto bibliotekos tei-
kimu.

Šiauliuose kartu I. G. Bub-
liene lankėsi JAV ambasados

nom Ghebreyesus Lietuvos minist-
ras aptarė Europos Sąjungos ir Af-
rikos Sąjungos, kurios pirmininkė
šiais metais yra Etiopija, bendra-
darbiavimo galimybes bei Lietuvos
kandidatūrą į JT Saugumo Tarybos

nenuolatines nares. Etiopijos mi-
nistras paragino Lietuvą atidaryti
ambasadą Adis Abeboje ir akredi-
tuoti ją prie Afrikos Sąjungos, kur
savo atstovybes turi daugiau nei 100
pasaulio valstybių. – 2 psl.

Lie tuvoje politikos ir ekonomikos
skyriaus vadovas A. Hamilton ir JAV
valstybės departamento Šiaurės ir
Baltijos šalių skyriaus vadovė T.
Erath. Šiaulių miesto savivaldybėje
svečiai susitiko su Šiaulių miesto

įmonių atstovais, jiems buvo prista-
tyti investiciniai miesto projektai,
vyko diskusija su verslininkais.

I. G. Bublienė yra ketvirtoji Šiau-
lių universiteto garbės narė. 

ELTA

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (v.) ir JAV Prezidentas Barack Obama su žmona Mi -
chelle.                                                                                                                                             URM-ELTA nuotr.
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Dvišalio ir daugiašalio bendra-
darbiavimo klausimai buvo keliami
ir L. Linkevičiaus susitikime su Erit-
rėjos užsienio reikalų ministru Os-
man Saleh Mohammed.

Ministras New Yorke taip pat su-
sitiko su Europos Sąjungos valstybių
diplomatijos vadovais ir aptarė padėtį
Sirijoje, Sahelio regione, Artimųjų
Rytų taikos procesą, Iraną bei ES Rytų
kaimynystės aktualijas.

Be to, L. Linkevičius kartu su
visų JT valstybių narių valstybių ir
vyriausybių vadovais bei užsienio rei-
kalų ministrais dalyvavo JT generali-
nio Sekretoriaus Ban Ki-Moon pie-
tuose Generalinės Asamblėjos 68-
osios sesijos atidarymo proga. Lie-
tuva – kandidatė į JT Saugumo Tary-
bos nenuolatines nares 2014–2015 m.
Rinkimai New Yorke vyks spalio 17 d.

Prezidentė įteikė valstybės 
apdovanojimus Hillary Clinton

ir Michael Davis

Į New Yorką darbo vizito atvykusi
Lietuvos Respublikos Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė buvusiai JAV vals-
tybės sekretorei Hillary Rodham Clin-
ton ir menininkui Michael Philip Da-
vis įteikė valstybės apdovanojimus.
Apdovanojimai H. Clinton ir M. Davis

skirti Valstybės dienos proga, tačiau
Liepos 6-ąją jų atsiimti jie negalėjo.

„Lietuva didžiuojasi turėdama iš-
tikimų draugų visame pasaulyje, pa-
dedančių mums stiprinti nepriklau-
somybę, kurti saugesnę, pažangesnę
ir kultūriškai turtingesnę valstybę.
Jūsų pagalba ir indėlis į šiandienos
Lietuvą yra neįkainojamas darbas ir
įkvepiantis pavyzdys visiems ateities
Lietuvos kūrėjams”, – sakė šalies va-
dovė.

Hillary Clinton įteiktas aukš-
čiausias valstybės apdovanojimas –
Vytauto Didžiojo ordino Didysis kry-
žius. Ji įvertinta už Lietuvos valstybės
ir JAV santykių stiprinimą bei pa-
galbą prisidedant prie visų Baltijos
šalių saugumo užtikrinimo. JAV vals-
tybės sekretorė nuolat reiškė tvirtą
paramą Lietuvos energetinio sau-
gumo siekiams ir aktyviai palaikė
Lietuvos tikslus užtikrinti Baltijos re-
giono saugumą bei NATO oro polici-
jos misijos Baltijos šalyse pratęsimą
neribotam laikui.

Michael Davis apdovanotas or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai” Kari-
ninko kryžiumi. Būtent šio Amerikos
menininko dėka Lietuva nuosavybės
teisėmis gavo unikalią 362 dailininko
Arbit Blato darbų kolekciją.

ELTA, BNS

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentė įteikė valstybės apdovanojimą H. Clinton. Džojos Barysaitės nuotr. 

JT sesijoje – 
Lietuvos užsienio politikos vadovai Šilinės: Už Lietuvos ribų 

gyvenančių tautiečių diena

Rugsėjo 12 d. į atlaidus atvykusius labai gausius piligrimus
aikštėje priešais Baziliką prieš iškilmių Eu charistiją sutelkė
bendra Rožinio mal da, o vėliau – kun. Artūro Kaz laus ko infor-

macija bei katechezė. Tą dien Šiluvą aplankė ne tik piligrimų grupės iš
pačių įvairiausių Lietuvos kampelių; čia lankėsi tarptautinės vyrų aso-
ciacijos Unum Omnes („Visi esam viena”) dalyviai iš viso pasau lio –
Airi jos, Anglijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Austrijos, Slo-
vakijos, Čekijos, Lenkijos, Korėjos ir kt. šalių. Šv. Ignaco kolegijos ir Ka -
raliaus Mindaugo profesinio mo ky mo centro bendruomenė (apie 500 pi -
ligrimų) atėjo į atlaidus naujuoju pi ligrimų taku per šilą, melsdamiesi
Kry žiaus kelią pagal ten šiemet pasta tytas koplytėles. 

Tądien atlaiduose pagrindinė mal dos intencija buvo malda už tau-
tiečius, kurie gyvena ar dirba ne Lie tuvoje, ir jų šeimas, už vaikus,
likusius be tėvų globos, už ieškančius, bet dar neradusius tikėjimo.
Kauno ar ki vyskupo metropolito Sigito Tamkevi čiaus, SJ kvietimu jo
vadovautoje iškilmingoje Eucharistijoje, be sau svarbių asmeniškų
prašymų, piligrimai paraginti bendrai melstis už visus iš eivius – karo
nublokštus svetur, iš vyks tančius iš jau nepriklausomos Tėvynės svetur
dirbti ar gyventi, tuos, kuriems Lietuva nebuvo kaip mo tina – kad visus
Viešpats laimintų ir jie kada nors sugrįžtų į Tėvynę. 

Eucharistiją koncelebravo ir ho mi liją pasakė Kaišiadorių vyskupas
Jonas Ivanauskas, LVK delegatas už sienio lietuvių sielovadai prel. Ed -
mun das Putrimas, Punsko parapijos klebonas kun. Czesławas Baganas
ir vikaras kun. Marius Talutis, taip pat kunigai iš įvairių Lietuvos
vyskupijų. Giedojo Kretingos Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai parapi-
jos choras (vad. Aloyzas Žilys).

Bendruomeninėje maldoje, be ki tų, buvo išsakytas maldavimas,
kad svetur gyvenantys lietuviai išlaikytų tautiškumą ir katalikiškumą,
kad ir emigrantų šeimose nebūtų pritrūkta vienybės ir meilės. 

Eucharistijos pabaigoje prieš ga nytojiškąjį palaiminimą padėkos
žodį tarė prel. E. Putrimas, sakydamas: „Šiluvoje dar kartą galėjome pa-
justi, jog, kad ir kur gyventume, kurtume savo gyvenimo gerovę, esame
vienos lie tuvių bendruomenės nariai, vie nos tautos neatskiriama dalis.
Mel džia mės kartu, kad Viešpats laimintų ir drąsintų mūsų tikėjimą bei
stip rintų mūsų aiškų supratimą kad tarp mūsų ir su mumis visose
mūsų gy venimo aplinkybėse ir situacijose yra Jėzaus regimas ir ap -
čiuopiamas bu vimas.” Prel. E. Putrimas padėkojo Lie tuvos Vyskupų
Konferencijai už rūpinimąsi lietuvių sielovada, skiriamus kunigus
patarnauti tautiečiams įvairiuose pasaulio kraštuose, kur taip pat stoko-
jama dvasinių vadovų ir dvasinių pašaukimų. 

Kauno arkivyskupijos informacija

„Piligrimų centro” nuotr.



Atsiprašau už tokį provokuojantį ar
net užgaulų straipsnio pavadini -
mą, bet norėjau patraukti skaity-

tojo dė mesį. Ne taip seniai (rimtai ar juo-
kais) bent tarp seksistų taip buvo  sakoma.
Šį pavasarį tokį samprotavi mą aukštyn ko-
jomis apvertė dabartinis popiežius Bene-
diktas. Balandžio 9 d. ir gegužės 18 d. pa-
moksluose, paliesdamas  apkalbėjimo ydą,
jis prisipa ži no, kad pats yra skleidęs gan-
dus. „Apkalbėdami mes užgauname vie-
nas kitą. Atrodytų, kad vienas kitą nori me
apkalbėti, o ne kartu augti, nori me kitą
apjuodinti, o patys pasijausti pranašesni”. Nekaltai
atrodančios ap kalbos su laiku sumenkina mūsų
dvasią. Savo balandžio 9 d. pamoksle jis kvietė ti-
kinčiuosius sekti pirmųjų krikščionių pavyzdžiu,
kur Šventoji Dvasia įkvėpė vienybės harmoniją,
abipusę meilę ir nuo lankumą savo bendruomenei.
Ne nuo stabu, kad ap kalbėjimas arba liežuvavimas
pri skiriamas prie kalbos nuodėmių. Te ologas Ber-
nard Brady teigia, kad apkalbėjimas reiškia kalbė-
jimą apie kitą asmenį už jo nugaros. Ne visada toks
apkalbėjimas yra neigiamas, nes galima apie kitą
žmogų ir labai tei giamai atsiliepti. Peržengiama
riba, jei apkalbėtojas tai daro savo naudai. Taip pat
nedera apkalbėjimu stiprinti ryšius su klausytoju
apkalbamojo nenaudai.

Nenorėjau su šiomis mintimis savo straipsnį
baigti, tad nusibasčiau į internetinę erdvę. Viename
šaltinyje teigiama, kad apkalbos yra pirmoji ple-
palų pakopa. Antroji pakopa yra liežuvavimas – ką
išgirdęs kitas  pa pa sakoja dar trečiam ir t. t. Kita me
šaltinyje rašoma, kad  pobūviuose ir šeimų suėji-
muose dažnas mėgaujasi uždrausta pramoga – pa -
ple pėti apie kitus žmones. Liežuvavimas  padeda
užmegzti ryšius, siekti įtakos. „Nere tai liežuvavi-
mas atlieka panašią funk ciją kaip ir beždžionių
bendruo menėse: rankiodamos blusas vie na kitai iš
kailio jos išreiškia prielan kumą. Žmonės perduoda
in for maciją tiems, kuriais žavisi ir mėgsta, su ku-
riais siekia ‘sąjungos’” (zebra.lt). Tiesa, apkalbos
gali būti labai šmeižiančios bei skaudžios. 

Viena laikas.lt pašnekovė prisimena tėvelį, ku-
ris teigė, kad pasaulyje niekada iš mados neišeina
naujienų agentūra VBS („viena boba sakė”), o jos
mama ją mokė, kad nuo apkalbų liežuvis apauga

plaukais.  Ten pat teigiama, kad gandai yra pui kus
rodiklis kas priklauso grupei, o kas yra už jos ribų.
Jei esate vertingas grupės narys, gandai pasieks ir
jūsų ausis. Gandų klausymas ir jų skleidimas pa-
deda tapti grupės na riu. Anot  žymaus evoliucinio
požiū rio šalininko prof. Nigel Nicholson, žmo nės pa-
sinaudoja informacija tam, kad sudarytų kuo nau-
dingesnes so cialines sąjungas, užtikrinančias stabi-
lumą labai nepastovioje socialinėje hierarchijoje. 

Reklamuojamės sutikę nepažįstamus asmenis.
Reklamavimasis nieki nant kitus pasitarnauja, nes
padeda užmegsti ryšį. Pavyzdžiu minima ži nias -
klai da, kuri nuolatos suteikia aks tino pokalbiams ir
neleidžia tylėti at sidūrus su menkai pažįstamais
žmo nėmis prie bendro stalo.  Paska lomis ir nuogir-
domis mes kovojame  su nerimu ir netikrumu. Ap-
kalbos išduoda ne tik nerimą, bet ir artumo stoką.
Nustatyta, kad artumo išsiilgę žmo nės kur kas daž-
niau apkalba kitus, ypač visuomenėje žinomus as -
me nis, nes paskalų nešiojimas yra siekimas suar-
tėti.

Toje pat laikas.lt svetainėje  mi ni mi ir psicho-
logai. Jie sako, kad mes turime ne tik kalbos, bet ir
pasakojimo instinktą. Tai pagrindinė sociali nės ap-
linkos pažinimo priemonė, padedanti skleisti in-
formaciją apie svarbias žmonių idėjas, tykojančius
pavojus ir pasaulį saistančias taisykles. „Negana
to. Iš pasakėčių moralų sužinome, kaip tapti lai-
mingiems. Bet pasakojimas – tai ir pagrindinė ap-
kalbų priemonė: kasdieniniame gy venime balsu
tarsi ‘atrajojame’ vaikystėje ‘nurytas’ pasakas, savo
pačių pasakėčiose tapdami herojais ir nekaltomis
aukomis”.  Sociologijos ir kriminologijos prof. Jack
Levin  sako, kad apkalbos niekada neišeis iš mados.

Sociologas Ralph Rosnow, knygos „Rumor
Psychology of  Hear say” bendraautorius,
sutinka, kad lie žuvavimas niekur ne-
dings, nes tai yra dalis žmogaus prigim-
ties.

Pabaigai noriu trumpai paminėti
Evelinos Buržinskienės mokslinį dar bą
apie bendravimo kultūrą – apkalbas Dzū-
kijoje XX a. viduryje ir XXI a. pradžioje.
Straipsnis buvo išspausdintas leidinyje
(„Liaudies kul tūra”, 2008 m. birželio 6 d.
Nr. 123). Buvo naudojamas istorinis lygi-
namasis būdas,  sie kiant atskleisti  apkal -

bų priežastį, jas skatinančius veiksmus ir pasek-
mes. Iš jos tyrimų matyti, kad gyva tradi cinė kaimo
bendruo menė turi spe ci finius bendravimo ypatu-
mus, pasi reiš kiančius ir apkal bomis. Atskleis ta ne
tik neigiama apkalbų pusė, bet ir funkcionali, ap-
sauginė, paveikta ar cha jinių bendravimo papročių
ir nor mų.

Studijos išvadose teigiama, kad di delė kaimo
bendruomenės dalis yra išlaikiusi nusistovėjusį pa-
triarchalinį požiūrį į vyrų ir moterų socialinį sta-
tusą bei elgesį.  Šeimos reputacija, geros giminės
bruožai yra vertinami ir dabartiniame Dzūkijos
kaime. Ta čiau tokios šeimos ir giminės lygiai taip
pat dažnai apkalbinėjamos kai my nų kaip ir prastos
reputacijos žmo nės. Kaimynystė labai vertinama,
tačiau kaimynystėje  gyvenantys žmonės dažniau-
siai vieni kitus ap kalba. Dauguma studijos atsa-
kovų nurodė, kad svarbiausias apkalbų objektas
yra artimiausi kaimynai. Tradicinėje kultūroje
buvo nusistovėję svetimųjų ir savųjų stereotipiniai
paveikslai.  Žmonių atpažinimo sistema  savas-sve-
timas išlikusi ir šiandien. „Mūsų tyrimo duomeni-
mis, apkalbos, kurios išreiškia viešąją kaimo nuo-
monę bei reguliuoja tarpusavio santykius, stereoti-
piškai dau giau priskiriamos moterims”. Apkalbos,
kaip negatyvus reiškinys, priskiriamas moterims, o
girtavimas, muštynės ir melavimas – vyrams. 

Užsklandai noriu pasiskolinti svetainėje jur-
barkiskis.lt paskelbtą išvadą, kad kiekvienas gebame
tiesą priimti skirtingai. Vieni jos neken čia, kiti tik
jos nori. Kuo greičiau išmoksime priimti pasaulį
tokį, koks jis yra, tuo greičiau galėsime jį tokį pa ro -
dyti ir šalia esančiam. Daug kas prasideda nuo mūsų
pačių – ir gėris, ir blogis, ir melas, ir tiesa.

Moterys  liežuvauja, 
o vyrai dali nasi 
informacija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Europos vyrų krepši-
nio čempio nato bai-
giamosiose rungty-

nėse pra ėju sį sekmadienį
Jono Kazlausko auk lėtiniai
neatsigavo po įspūdingo var-
žovų spurto antrame kėli-
nyje ir pralaimėjo kovą dėl
„Eu ro basket 2013” aukso
66:80 (19:22, 31:12, 18:16,
12:16). Prancūzijos nacio -
nalinė ekipa pirmą kartą is-
torijoje tapo Europos čem-
pione.

Tai, ką matėme Europos
čempio nate, buvo pasaka.
Įsismaginę Lietu vos krepši-
ninkai taikėsi į auksą, kol
prancūzai juos sustabdė bai-
giamosiose rungtynėse. Nu-
siminėme, bet ne nusivy lė -
me. Ir ne mažiau didžiuoja-
mės savo rinktine. Didžiuojamės, nes Lietuva – že-
myno vicečempionė. Didžiuojamės, nes komanda
Slovė ni joje padarė daugiau, negu iš jos tikė jomės.
Didžiuojamės, nes vyrai kovojo iš širdies. Iš pra-
džių, grupės varžybose, krepšininkai pergales gim -
dė, bet paskui Liublianoje krepšiniu sma ginosi pa-
tys ir smagino tautą. Pergalių alkį pakeitė žvėriškas
apetitas. Lietuviai vieną po kito sukramtė prancū-
zus, belgus, ukrainiečius, ita lus, kroatus.

Ar čempionatas galėjo baigtis ki taip? Be abejo.
Prancūzus šiame čempionate jau buvome nugalėję
ir net su Tony Parker tai neatrodė komanda, prieš
ku rią negalėtume laimėti dar kartą. Bet Lietuvos
rinktinė neatsilai kė. Geriausiai besiginanti pirme -

nybių komanda baigiamosiose rungtynėse nesu-
gaudė Prancūzijos krep šininkų ir liko per žingsnį
nuo didžiosios svajonės.

Lietuviai irgi kalbėjo apie auksą. Bet kažkodėl
labai daug kalbėjo ir apie tai, kad patekdami į finalą
už čiaupė skeptikus ir pavyduolius. Keista – tarsi
vyrai siektų pergalių ne vardan visos Lietuvos, o
keršydami kaž kokiems piktavaliams.

Taip jau yra – sirgaliai labiausiai myli nugalė-
tojus. O nuo meilės iki neapykantos – tik žingsnis.
Todėl ir sidabras kai kam gali atrodyti tik paguodos
prizas.

Bet būti antriems Europoje – didi pergalė. Kol ji
buvo iškovota, devy niolika dienų visa Lietuva kvė-

pavo kartu su rinktine. Sce-
narijus buvo toks, kad
gniauždavo kvapą: pirme -
nybių pradžioje – nerimas ir
netikrumas, vėliau – džiaugs-
mas ir pasidi džiavimas.

Visą pirmąjį etapą rink-
tinė mokė mus kantrybės. Je-
senice čempionatą pradėjusi
pralaimėjimu serbams, pa-
skui pergales gimdė per di-
džiausias kančias. O varžy-
bos su Bosnija ir Hercego-
vina vos netapo katastrofa –
trūko nedaug, kad važiuo-
tume ne į Liublianą, bet atgal
į Lietuvą. 

Rinktinė nepasidavė, ne-
palūžo. Nors tąkart bos-
niams pralaimėjo, bet pralai-
mėjimas prilygo pergalei. Ir
tada, Liublianoje, prasidėjo

tikrosios pergalės. Šešios iš eilės, viena už kitą gra-
žesnės. Iki pat finalo. 

Atsisveikinimo rungtynės Slovė nijo je nebuvo
tokios, apie kokias svajojome. Bet Lietuva – Europos
vice čempionė! Ir mūsų širdžių čempionė!

Lietuvos krepšininkai kuria tra diciją: kas treji
metai – po medalį. 2007-aisiais buvo Europos bronza,
2010-aisiais – pasaulio, šiemet – že my no sidabras.
Dar po trejų metų, 2016-aisiais vyks Rio de Janeiro
olimpiada. Tradicija tęsis?

Bet kas žino, gal naujų pergalių sulauksime dar
iki tol: kitąmet – pa saulio pirmenybėse Ispanijoje
ar ba 2015-aisiais žemyno čempionate Uk rai noje. Ke-
lialapius ten jau turime.

Lietuvos krepšininkai sušvito sidabru
DAINIUS RUŽEVIČIUS
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Pamenate seną posakį – „pridygo kaip grybų po lietaus”? Šiuo posakiu ga-
lima apibūdinti praėjusios savaitės renginius JAV Rytų pakrantėje. Jų ypač
gausu buvo New Yorko valstijoje – lietuviai visą savaitgalį turėjo gali my bę da-
lyvauti įvairiuose LR ge neralinio konsulato ir vietinių LB or ga nizuotuose ren-
giniuose. 

Praėjusį savaitgalį vienu ritmu su Liublianoje susirinkusių stebėti Eu ropos
krepšinio čempionato sirgalių būgnais mušė ir lietuvių išeivių, susirinkusių
prie televizijos ekranų, širdys. Rudens piknike New Yorke ap si lankė net Lietu-
vos užsienio rei kalų ministras Linas Linkevičius ir kartu su tautiečiaus „sirgo” už
Lietuvos vy rų krepšinio rinktinės pergalę Euro pos krepšinio čempionate. 

Rugsėjo 18 d. New Yorke, įpusė-
jus Lietuvos pirmininkavimui
Europos Sąjungos Tarybai ir

minint Vilniaus geto likvidavimo 70-
metį, Manhat ta no širdyje esančioje
Šv. Petro bažny čioje koncertavo Lietu -
vos solistė me cosopranas Judita Lei-
taitė, kuriai akompanavo pianistė
Rūta Mikelai ty tė-Kašubienė. 

Gausiai susirinkusius New Yor -
ke reziduojančio diplomatinio kor-
puso, New Yorko lietuvių bendruome -
nės ir žydų organizacijų atstovus svei -
kino LR generalinis konsu las New
Yorke Valdemaras Sarapi nas. „2013
metai yra ypatingi Lietuvai sa vo
svarba – ypatingi dėl Lietuvos pir -
mininkavimo Europos Sąjungos Ta -
ry bai, kuomet išryškėja Lietuvos
vaid muo tarptautinėje arenoje, kai
mū sų valstybė įgyvendina ne tik sa vo,
bet ir tarptautinės bendruomenės pri-

oritetus. Per šiuos tris mėnesius su-
gebėjome pademonstruoti, kad esa me
valstybė, sugebanti vadovauti Eu ro -
pos Sąjungai ir dirbti patikimos, au -
 gan čios ir atviros Europos labui. Kar -
tu tai yra unikali galimybė Lie tuvai
prisistatyti save pasauliui kaip mo-
dernią, kuriančią ir jaukią ša lį. Šie
me tai yra ir Vilniaus geto lik vidavimo
70-metis, kuomet atsimename sunkų
istorijos laikotarpį, kai didelė dalis
„Šiaurės Jeruzale” vadina mo Vil -
niaus žydų bendruomenės narių pa -
tyrė skaudų smūgį”, – sakė Val de ma   -
ras Sarapinas.

Koncerto metu skambėjo Moris
Ravel, Gabriel Faure, Anatolijaus Šen -
 derovo, John Williams bei kitų au   -
torių kūriniai.

LR generalinio konsulato 
New Yorke informacija

Vėjuotą, bet saulėtą ir gražų šeš-
tadienį, rugsėjo 21 d., Apreiški -
mo pa rapijos mokyklos kie me

įvyko Lith NYC piknikas. „Neringos”
sto vyk los ir „Lietuvių Atletų Klubo”
bendro ren ginio tikslas buvo ne tik
surinkti aukų savo organizacijų jau-
nimo programoms, bet ir sudaryti
progą vie tiniams lietuviams susieiti
ir pasima tyti po ilgų vasaros atosto-
 gų.

Susirinkusius pasveikino LR ge-
neralinins konsulas Valdemaras Sa -
rapinas ir vietinių LB atstovai – Lau -
rynas Vismanas ir Rasa Sprin dys. 

Kaip ir praėjusiais metais buvo
galima ragauti skanių lietuviškų pa -
tiekalų: šaltibarščių, bulvių apkepo
ar koldūnų. Pasigardžiuoti buvo ga-
lima ir saldumynais, veikė gaivių gė-
rimų baras. Iš prekeivių buvo galima

įsigyti lietuviškų suvenyrų, gintari-
nių pa puošalų, meninės fotografijos
ir net raguolių!

Vaikams netrūko  užsiėmimų – jie
ypač smagiai žaidė „slėpynes”. Vi si
vaikai gavo po loterijos bilietą ir savo
laimę bandė vaikų loterijoje. Vė liau
ir suaugusieji gavo progą išban dyti
sėkmę ir laimėti vieną iš daugybės
„fantų” suaugusiųjų loterijoje.

Visą popietę smagiai grojo, dai -
navo ir šokdino  „Kolorado Romas”. Jo
koncertas vyko Jankauskų šeimos
dėka, Algirdo Jankausko prisimini -
mui.  

Diena praėjo smagiai – LithNYC
su daugybe savanorių ir pagalbi nin kų
surengė puikų pobūvį ir tuo pačiu ga-
lės paremti jaunimo veiklą!

Algis Norvilas 

New Yorke koncertavo 
solistė Judita Leitaitė

LithNYC piknike 
buvo ir raguolių

,,Kolorado Romui” šis savaitgalis buvo užimtas – šeštadienį linksminęs LithNYC daly-
vius, sekmadienį jis sku bėjo į Apreiškimo parapijos pik ni ką.

Dainuoja Judita Leitaitė. LR generalinio konsulato New Yorke nuotraukos

Iš kairės į dešinę: V. Sarapinas, J. Leitaitė, R. Mikelaitytė-Kašubie nė, V. Sarapinienė.

Po vasaros atostogų lietuviai su si tiko LithNYC piknike. Algio Norvilos nuotraukos

Vaikams netrūko  žaidimų.
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Šv. Mergelės Marijos apreiškimo
parapijos rudens piknikas New
Yorke šiemet netikėtai sutapo su

Europos vy rų krepšinio čempionato
finalo rungtynėmis, kuriame dėl
aukso me dalio su Prancūzijos ko-
manda kovojo Lietuvos
vyrų rinktinė.

Į rugsėjo 22 d. vykusį
pikniką už suko ir į Jungti-
nių Tautų gene rali nės
Asamblėjos savaitę atvy-
kęs Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Lin -
kevičius. Jis visą popietę
bendravo su lietuvių ben-
druomenės nariais bei
drauge žiūrėjo Europos
krepšinio čempionato fi-
nalo rungtynes, kuriose
dėl aukso medalių kovėsi
Lietuvos rinktinė, tačiau
ant apdovanojimų pakylos
atsiėmė sidabrą.

„Ačiū, kad susitinkate, kad ben-
draujate tarpusavyje ir ugdote lietu-
viškumo dvasią užsienyje. Savo
ruožtu, kad ir būdami toli nuo Tėvy-
nės pa galvokime, ką galime padaryti
dėl sa vo šalies”, – Apreiškimo parapi-
jos salėje gausiai susirinkusius tautie -
čius sveikino ministras.

Savo sveikinimo žodyje LR gene -
ra inis konsulas New Yorke Valdema -
ras Sarapinas pažymėjo, kad „krepši-
nis, ypač suvokiant jo svarbą mums,
kaip lietuviams, ir jo stebėjimas kar -
tu, kai mūsų valstybė kaunasi dėl Eu -
ropos aukso, vienija ir telkia mus,
ypač tuos, kurie esame toli už Lie -
tuvos ribų”.

Renginyje taip pat dalyvavo Lie -
tuvos nuolatinė atstovė prie Jungti -
nių Tautų ambasadorė Raimonda
Mur mokaitė ir Lietuvos Respublikos
Užsienio reikalų ministerijos amba -
sa dorius, politikos direktorius, buvęs

LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių
Tautų Dalius Čekuolis. Long Islando
Lietuvių Bendruomenės apylinkės
pir mininkė Ramutė Žukaitė įteikė už -
sienio reikalų ministrui dovaną – kny -
gą „Lietuvos Užsienio reikalų mi nist -
rai 1918–1940”.

Pikniko programa prasidėjo šv.
Mi šiomis Apreiškimo bažnyčioje, vė -
liau dalyviai mėgavosi bulvių apke -
pu, dešromis, lietuvišku alumi, šalta
gaiva ir kava, o susirinkusius gyva
mu zika linksmino „Kolorado Ro mas”,
labiau žinomas kaip „Kolorado Vaba-
las”.

LR generalinio konsulato 
New Yorko informacija

GAILA NARKEVIČIENĖ 

...nustemba dažnas, ypač nelabai
seniai atvykęs lietuvis, manydamas,
jog tik Čikagoje tautiečių esama. „Jau
šimtas dvidešimt vaikų!”, – krai po
galvą ir bostoniškis, jau se nokai tokį
gausų būrį mokinių regė jęs. Ir  ne kur
kitur, o Bostono litua nis tinėje mo-
kykloje. 

Rugsėjo 14 dieną Bostono litua -
nistinė mokykla jau 64-ąjį kartą kvie -
tė į pirmąją mokslo metų dieną. Su -
sikūrusi 1950-aisiais, išsivysčiusi iš
trem tinių ratelio, Bostono mokykla –
viena seniausių lituanistinių mo-
kyklų Amerikoje. Mus tik pusmečiu
len kia Los Angeles Šv. Kazimiero mo -
kyk la. Daug žymių pedagogų čia yra
dirbę: Vladas Kulbokas, Antanas Gus-
taitis, Kazys Mockus, ir nedaug kas
žino, kad tarp mokytojų buvo ir poetas
Bernardas Brazdžionis, antro pologė
Marija Gimbutienė. 

Šiuo metu mokykla išgyvena sa -
votišką atgimimą. Per pastaruosius
tre jus metus beveik 35 procentais pa -
didėjo mokinių skaičius, pusė jų yra
jaunesni nei dešimties metų amžiaus,
tad savotiškai „jaunėjam”! Šiuo metu
mokykloje mokosi 120 mokinių, yra su -
augusių lietuvių kalbos kursai, juose
mokysis devyni. Dirba 16 pag rin dinių
mokytojų ir keturi specialistai. 

Tradiciškai mokykloje mokome
lietuvių kalbos, istorijos, literatūros,
anksčiau kas savaitę būdavo tautiniai
šokiai ir dainavimas. Pernai įve dėme
„papildomus dalykus” – etno kul tūrą,
tautodailę, net sportą, kad vai kai iš-
moktų lietuviškai apie spor tą kalbėti.
Praėjusį pavasarį organizavome pir-
mąją lituanistinę ekskursiją į ALKA
(Amerikos lietuvių kultūros archyvą),
o šiais mokslo me tais keliausime į Ken-
nebunkport, Mai ne, rengsime Poezijos
pavasarį, skaitymo maratonus, „Eg-
lutę”, Mar gu čių šventę, Užgavėnes,
Nepriklau somybės šventes. Mėgstama
šventė yra Šeimų diena, iškilmingai
praeina abi turientų išleistuvės.

Ne paslaptis, kad vaikai dažnai
ne rodo didelio entuziazmo keltis
anks  ti ryte šeštadienį, tad kai kurie
tė vai nusileidžia: „Tai, kad mano vai-
kas nenori eiti”, – sako. Iš tiesų, gal ge-
riau padrybsoti ilgiau lovoje? Il giau
pasėdėti prie televizoriaus ar kom-
piuterinių žaidimų? Ar tik spor tuoti?
Nesutinku su tokia nuomone. Manau,
kad lituanistinė mokykla ypač pra-
turtina vaikų ugdymą, pra plečia jų
akiratį, jų pasaulis tampa pil nesnis.
Žinoma, kartais sunku vis ką sude-
rinti, tačiau iš savo pačios pa augusių
vaikų ir mokyklos mokinių patirties
galiu pasakyti: keičiasi drau gų būre-
liai, sporto šakų pomėgiai, o lituanis-
tinė mokykla išlieka kaip nuolatinis
status quo, kaip bendruomenė, kaip
šeima, kur būsi su prastas. Lituanisti-
nėje mokykloje lie tuvių kilmės vaikai
suranda panašių į save, čia ne tik iš-
moksta geriau kal bėti, bet ir gali ne-
sigėdyti, kai tėvai su jais kalba „kita”,
ne anglų kalba, o tai padeda vaikams
ugdytis tapatybę. Tikiu, kad lituanis-
tinės mokyklos yra lietuvių bendruo-
menės ašis ir ateities garantas. 

Gaila Narkevičienė – Bostono li-
tua  nistinės mokyklos direktorė.

„Sidabrinę” pergalę niujorkiečiai 
šventė kartu su Lietuvos užsienio 

reikalų ministru

„Ką, ir Bostone yra 
lituanistinė mokykla?”...

LR Užsienio reikalų ministras Li nas Linkevičius kartu su New Yorko lietuviais žiūrėjo
Europos krep šinio čempionato finalą.                                      Arūno Tirkšliūno nuotraukos    

Piknike dalyvavo ir krepšinio rungtynes žiūrėjo (iš kairės): Apreiš kimo parapijos Lie tu -
vių veiklos ko miteto pirmininkas Raimundas Šli žys, parapijos administratorius mon sin -
joras Joseph Calise, Užsienio rei kalų ministras Linas Linkevičius ir New Yorko genera li -
nis konsulas Val demaras Sarapinas.

Parapijos salėje koncertavo „Ko lo rado Romas” .

Bostono lituanistinės mokyklos mokytojos ruošiasi naujiems mokslo metams.

Sporto mokytojas Vytas Bazikas aiškina
mokiniams apie Europos krepšinio čem -
pio nato rungtynes tarp Lietuvos ir Prancū -
zi jos dėl Europos aukso medalio. 

Dalios Shilas nuotraukos



6 2013 RUGSĖJO 26, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Let’s Make Some Dough Together!

Thank You for Supporting!

Lithuanian Scouts / AVK!
!

Please present this flyer when paying for your order!

20% of all proceeds go!
directly to your organization!!

Dine In - Carry Out!
Not valid with any other offer or promotional coupon.!

When:!     Monday, September 30!

Times:!! 11:00 a.m. – 9:00 p.m.!

Location:!Home Run Inn

*The distribution of promotional material on Home Run Inn premises is prohibited.!

!

Home Run Inn Darien & Chicago-Archer Ave.!
7521 Lemont Rd. & 6221 S. Archer Ave!
630-739-9696 (Darien) 773-581-9696 (Archer)!
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FIL.  DONATAS 
RAMANAUSKAS

Penktadienis, rugpjūčio 9 d.

Po pusryčių turėjome truputį lai -
ko pažaisti krepšinį. Pasportavę,  pri-
sistatėme į bendros stovyklos vėliavų
aikštę, pasimokyti rikiuotės ir ko -
man dų. Sesės Vanda Aleknienė ir
Aud ra Lintakienė (Sesės Vandos

dukra) dvi valandas rodė ir mokė,
kaip teisingai rikiuotis, pasisukti, pa-
kelti ir nuleisti vėliavas bei žygiuo ti
su daina. Prityrusiems skautams pa-
tiko. 

Popiet prityrusieji skautai pasi-
dalino į dvi grupes. Viena grupė šau dė
(„shotgun”) į skrendančius taiki nius
(skeet), o kita pusė – į nejudan čius tai-
kinius „rifle shooting”.  Baigę šau-
dymą, ėjome prie baseino. 

Šiandien reikėjo laikyti plaukimo

egzaminą – nuo to priklausė, ku rioje
baseino dalyje bus leidžiama plaukioti
per visą stovyklos laiką.  Šiandien ypa-
tingai karšta ir drėgna, taigi baseino
vanduo – labai gaivi nan tis. 

Vakarinė programa – Brolijos lau-
žas.  Visi broliai nužygiavo į Camp
Butler laužavietę, kur Lietuvos skau-
tai vyčiai vadovavo laužo programai.
Jie mokė brolius naujų dainų, šūkių,
šokių ir žaidimų. Visiems buvo labai
smagu, net ir be Sesių.  Grįžtant atgal
į Camp Butler, visi buvo pakviesti už-
kandžiams prie Brolijos vadijos pa-
stato.  Vadija labai skaniai visiems pa-
ruošė kiaulienos sumuštinius („pul-
led pork sandwiches”).  

Prityrusieji skautai, sugrįžę į
„Gil  well” pastogę, dar turėjo atlikti
vieną užduotį: prie savo uniformos

prisiūti Jubiliejinės stovyklos ženk lą.
Atrodo, kad kai kurie su tokiu už da -
viniu susidūrė pirmą kartą gyveni me.
Atlikdami šią užduoti jie užtruko dvi
valandas, o po to galėjo eiti miego ti.

Šeštadienis, rugpjūčio 10 d.

Oras pagaliau sausesnis ir vėses-
nis. Po pusryčių žaidėme  su prity -
rusio mis skautė mis. Dalis skautų žai -
dė krepšinį, o kita dalis – žaidė tinkli -
nį. 

Prieš pietus vyko bendra parado
ir vėliavų nuleidimo repeticija. Po pie -
tų prityrusieji skautai plaukiojo bai-
darėmis ir kajakais La ke Litch field, o
paskui sugrįžo prie baseino padai-
nuoti su prityrusio mis skautė mis ir
pasimaudyti.  

Po maudynių  reikėjo greitai su -
grįžti į pastovyklę pasipuošti išeiginė -
mis uniformomis ir prisistatyti į di -
džiąją vėliavų aikštę paradui ir ben-
dram vėliavų nuleidimui. Visi džiau -
gėsi, kad per iškilmes buvo debesuota
(bet nelijo) ir buvo ne taip karšta. 

O vakare – vėl didysis bendras
lau žas. Suvažiavo daugybė svečių, bu -
vo labai smagu.

Sekmadienis, rugpjūčio 11 d.

Šiandien po pusryčių – šv. Mi šios,
kurias atnašavo kunigas Gedi minas
Ki jauskas, SJ, kunigas Antanas Sau-
laitis, SJ. Lietuvos skautai vyčiai ir
vyr. skau tės labai gražiai giedojo gies-

mes. Po Mi šių visi nužygiavome į Lake
Lit chfield uostelį, kur vyko Jūros Die -
nos apeigos – vėl buvo saulėta ir
karšta. Ta proga įvyko Nerijos tunto
jūrų skaučių tuntininkės pareigų per-
davimas: Vilija Kielienė perdavė pa-
reigas sesei Taiydai Chiapetta.

Popiet Akademikai prityrusiems
skautams ir skautėms vedė „Pro fe sijos
dieną” (Career Day), per kurią Akade-
mikai trumpai pristatė savo pro fesijas
mažoms prityrusiųjų skau tų grupėms.  

Vėliau sesė Julija Wendt (gailes -
tingoji seselė) vedė pokalbį apie
„Blood Borne Patho gens”. Vakarinė
programa, turėjusi būti kaip pasto-
vyklių lau žai, pavirto į bendrą laužą
su prityrusiomis skautėmis prityru-
siųjų skautų pastovyklėje.  Dainuota
mažai – tiesiog visiems bu vo smagu
pabūti kartu ir pabendrauti.

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d.

Rytinė mankšta – tai jogos prati-
mai su broliu Viliumi, kuris yra pa -
tyręs jogos instruktorius. Gerai tru -
putį „pasitampyti”, nes po pusry čių
vyko dviejų rūšių laipiojimas uolo mis
(„rock climbing”).  Vienas –  laipioji-
mas skersai sienos rankomis ir kojo-
mis kabinantis už išsikišusių akmenų
„bouldering”. Tikslas – ape i ti visą
sieną nenukrentant (prityru sieji bro-
liai vienas kitą prižiūrėjo, pa siruošę,
reikalui esant, gaudyti, jei kas nuo sie-
nos „atsikabintų”).  

Antra laipiojimo rūšis – kopti
bokšto sienomis aukštyn. Sienose taip
pat yra išsikišusių akmenų, už kurių
galima kabintis. Šiam užsiėmi mui
skautai buvo tvirtai surišti, kad jeigu
kristų žemyn, būtų galima juos išgel-
bėti.  

Vėliau prasidėjo naktinė iškyla.
Prityrusieji skautai ir skautės, pasi-
dalinę į skiltis, su komposais ir že mė -
lapiais buvo išsiųsti miško takais.
Tikslas – sekti nustatytą taką ir nu -
vykti į Camp Butler, į nurodytą vietą ir
susitikti su ten laukiančiais vado vais. 

Keturios skiltys pradėjo žygį va -
karine kryptimi, o kitos keturios –  ry-
tine kryptimi. Tik vėliau sužinojo me,
kad spalvotos kelio rodyklės buvo tik
vienoje medžio pusėje, taigi, keturios
skiltys sugaišo šiek tiek daugiau laiko,
bet vis dėlto susidorojo su iš šūkiu.  

Kai visos skiltys atvyko į nustaty -
tą vietą, prasidėjo „skautiški gal vosū -
kiai”.  Buvo paruoštos aštuonios „sto-
tys”, prie kiekvienos stoties lau kė
skirtingas skautiškas uždavinys, pvz.,
surišti virvinį neštuvą; pastaty ti
mažą, laikiną pastogę, perkelti skau -
tus per tvorą jos nepaliečiant ir t. t.
Kiekvienos stoties užduočiai at likti
buvo skirta penkiolika minučių.  Kai
visos skiltys užbaigė „galvosūkius”,
prasi dė jo vakarienės gaminimas ir pa-
siruošimas nakvynei. 

Vakarienės patiekalai buvo: „Ca -
ve man Stew” (maltos mėsos ir daržo-
vių mišinys, suvyniotas į foliją ir iš-
keptas ant anglių) ir „Banana boats”
(kepti bananai su šokoladu ir zefyro
gabaliukais). Nors truko be veik tris
valandas visą maistą pa ruoš ti, visi la-
bai skaniai ir sočiai pavalgė. Nuo-
stabu, kad po ilgos die nos visi dar
buvo pilni energijos sėdėti prie laužo
(nors tarpais ir truputį lynojo). Kiek-
viena skiltis padainavo dainą. Kai nu-
vykome į nakvynės vietas, jau buvo
arti vidurnakčio.

Bus daugiau

Prityrusieji skautai-2
2013 m. Jubiliejinėje stovykloje „Viltis”

Jūrų skautai. Iš kairės: Mykolas Meilus, Romas Šimkus, Aras Puodžiūnas, Mykolas Halpin, Matas Vaitkevičius.
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Rugsėjo 15 d. Lietuvos Vyčių 3-ioji kuopa atšventė
savo tarnavimo Die vui ir Tėvynei šimtmečio jubi liejų. 

Norime skaitytojams trumpai pa pasakoti kuo-
pos istoriją. Lietuvos Vyčių 3-ioji kuopa, vei-
kianti Philade l phia, PA, buvo įkurta 1913 m.

balan džio mėnesį. Tuomet kuopa turėjo 55 narius ir
susirinkimai vyko kas dvi savaites. Grupė buvo ak-
tyvi. Kuopos dramos sambūris ruošdavo pokylius,
vaidinimus, įvairias kitas programas, kurių pelnas
buvo skiriamas Šv. Vinco našlaičių namams pa-
remti. 1919–1920 m. aukos taip pat buvo skiriamos
padėti suorganizuoti Lie tu vos kariuomenę. Lietu-
vos Vyčių istorijos puslapiuose minima, kad aktyvi
buvo ir jaunųjų Vyčių grupė. 1928–1941 m. kuopa be-
veik neveikė, o 1941 m. gruodžio 7 d. (Pearl Harbor
dieną), 3-ioji kuopa buvo perorganizuota. Iš 30 nau-
jai prisirašiusių narių, visi jaunesnieji vyrai netru -
kus buvo pašaukti tarnauti kariuomenėje, o mergi-
nos –  kariuomenės aptarnavimo darbams. Tada
Vyčių organizacijos nariais galėjo tapti ir gimna-
zistai. Buvo suorganizuota krep šinio ko man da, dra-
mos klubas, tautinių šo kių grupė ir choras „Vil tis”.
Jauni Vy  čiai buvo aktyvūs keliolika metų. 3-ioji
kuopa organizavo  bei dalyvavo įvairiuose festiva-
liuose, mugėse, parodose. Ji taip pat šeimininka -
vo/glo bojo kelis rajono/apygardos suvažiavimus,
Centro valdybos suvažiavi mus/po sė džius ir net ke-
lis metinius visuotinius narių su važiavimus/sei -
mus (1947 m., 1958 m., 1968 m.  ir 1999 m.). Šiuo metu
kuo pa turi 70 narių (dešimt jų priklauso šiai orga-
nizacijai daugiau kaip 50 metų!). Daugelį metų kuo-
poje veikė aktyvus „Lietu vos reikalų” komitetas,
kuris parašė per 1,000 laiškų senatoriams ir Kon -
greso nariams, prašant pritarti Lietu vos pastan-
goms atgauti nepriklauso mybę. Kelios delegacijos
vyko į Har risburg, PA, kad valstijos  gubernatoriai
pasirašytų įvairias proklamacijas. Dvylika narių
buvo apdo vanoti kun. Jutt „100 Letters a Year”
žyme nimis. Kuopa uoliai rėmė Šv. An tano parapiją
Kaune – ne tik dva siškai, bet ir finansiškai. Nuo
1948 m. daug narių buvo išrinkti į Lie tuvos Vyčių
Centro valdybą. Kai buvo formuojamas Gin taro
rajo nas/apy garda, 3-ioji kuopa ak tyviai įsijungė į
šią veiklą. 3-ioji kuopa gali didžiuotis, kad Helen
Shields dviem kadencijoms (1963 m. ir 1964 m.)  bu -
vo išrinkta Centro valdybos pirmi nin ke. Ji – pir-
moji moteris organizacijos istorijoje. Ir 2003–2005 m.
– Agnes Mickūnas tapo garbės nare. O pre la tas dr. ir
garbės narys, 3-iosios kuopos dvasios vadas kun.
Juo zas Ander lonis, šiemet atšventė savo  jubiliejų.
Jis 25-erius metus  buvo Lietuvos Vyčių organizaci -
jos Centro valdybos dvasios vadas. 

1996, 2003, 2006  ir 2007 metais 3-ioji kuopa suor -
ganizavo narių ir drau gų ekskursijas į Lietuvą.
Pasku ti niuo sius 24 metus kuopa kasmet ruošdavo
tradicines Kūčias Šv. Jurgio parapijoje. Kuopa ak-
tyviai remia Lietuvos Vy čių organizacijos padali -
nius ir Lietu vių muzikos draugiją ir kultūros
centrą. Ji taip pat visuomet rėmė lietuviškas Phi-
ladelphijos parapijas: Šv. Kazimiero, Šv. And rie jaus
ir Šv. Jurgio. 

Padėkos šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje atna-
šavo  prelatas dr. kun. ir garbės narys Juozas An-
derlonis. Be kuopos narių, šv. Mišiose dalyvavo ir
keli Centro valdybos nariai. Vyčiai ryšėjo juostas su
užrašu: „Lietuvos Vyčiai – Knights of  Lithuania –
1913–2013”. Savo pamoksle prelatas J. An derlonis
trumpai papasakojo  kuopos istoriją, apie Lietuvos
Vyčių organizacijos pagalbą Lietuvos žmonėms. Jis
minėjo padalinio „Pagalba Lie tu vai” nuostabų
darbą siunčiant vaistus ir medicinos priemones.
Per 28 padalinio gyvavimo metus į Lietuvą buvo iš-
siųsti 92 talpintuvai su medi kamentais, kurių vertė
siekė per 72 mln. JAV dol. 

Padėkos Mišios baigtos Lietuvos Vyčių himnu
ir  giesme „Kaip didingas Tu esi”. Po Mišių vyčiai
susto jo prie altoriaus bendrai nuotrau kai, o po to
kuopos nariai, centro valdybos dalyviai, draugai ir
pažįstami, daugiau kaip 50 žmonių, susirin ko „LaS-

Trečios kuopos nariai su dvasios vadu prelatu Juozu Anderloniu ir Centro valdybos narėmis Elena Nakrošiene, Cathy
Nakrosis, Delores Herbert bei Regina Juškaite-Švobiene Šv. Jurgio bažnyčioje Philadelphijoje. 

Iš LIETUvoS vYčIų vEIKLoS 

Lietuvos Vyčių 3-ioji kuopa atšventė 100 metų sukaktį!

tanza” restorane švęsti kuo pos jubiliejų – su prog-
rama ir pietumis.  Programą vedė garbės na rys ir 3-
iosios kuopos iždininkas Vladas Svekla. Ji prasi-
dėjo sveikinimais ir linkėjimais. 3-iosios kuopos
pirmi nin  kė Irene Ozalis dėkojo Lietuvos Vyčių
Centro valdybos narėms: pirmininkei ir garbės na-
rei Reginai Juškaitei-Švo bienei, pirmajai vice pir -
mi ninkei Ca thy Nakrošis, sekretorei ir garbės na rei
Elenai Nakro šienei ir lietuvių kultūros ir kalbos ko-
miteto pirmi nin kei Delores Her bert. Taip pat ji pa-
dėkojo Centro valdybos ir 3-iosios kuopos  sielova-
dos vadui prelatui Juozui Anderlo niui už dalyva-
vimą ir rū pestį.     

Lietuvos Vyčių organizacija ir 3-iosios kuopos
narius sveikino LR garbės konsulė Philadelphijoje
Krista But vydas Bard. Ji džiaugėsi kilniais šios or-
ganizacijos darbais ir pagalba Lie tuvos žmonėms.
Konsulė dėkojo prela tui J. Anderloniui ir Šv. And -
rie jaus lietuvių parapijos klebonui kun. Petrui Bur-
kauskui už nuolatines pastangas išlaikyti lietuvybę
savo parapijose. LR garbės konsulė K. Bard dėkojo
Vyčiams už milžinišką para mą lietuviams studen-
tams kuni gams, studijuojantiems Romoje. Ire ne
Svekla įteikė garbės konsulei Lie tuvos Vyčių orga-
nizacijos istorijos knygą.  

Vladas Svekla supažindino vy čius su JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Philadelphijos skyriaus na-
riais/sve čiais: Terese ir Algimantu Gečiais, Roma
Krusinskas, Angele Puodžiū nas, Marija ir Juozu
Majauskais. Džiaugiamės, kad jie dalyvavo šven-
tėje ir parėmė vyčių veiklą! 

Po gardžių pietų Lietuvos
Vyčių organizacijos Centro val-
dybos pirmi ninkė Regina Juš-
kaitė-Švobienė skai tė paskaitą
apie Lietuvos Vyčių organizaci-
jos įkūrimą, jos įtaką ir pagalbą
Lietuvos žmonėms – nuo 1913 m.
iki šios dienos. Prisiminti Lie-
tuvos Vyčių organizacijos pada-
liniai: Šv. Kazimiero gildija, Vy-
čių fondas, Švč. Šiluvos Merge-
lės Marijos fondas ir buvęs „Aid
to Lithuania, Inc.” („Pa galba
Lietuvai”) – padalinys, kuris
veikė 1990–2008 m.) Vyčiai rėmė
Lie tuvos Nepriklausomybę 1918
m., rė mė jie ir jos atkūrimą 1990
m. Ir da bar dar remia įvairius
projektus Lietuvoje. 

Buvo prisiminti ir amžiny-
bėn iškeliavę kuopos nariai,
tarp jų kun. Wassel ir pirmoji
Centro valdybos pirmininkė

moteris ir garbės narė Helen Shields, taip pat gar-
bės narė, buvusi Centro valdybos pirmininkė Agnė
Mickūnas ir jos vyras Jonas Mickūnas, priklausę
šiai organizacijai daugiau kaip 50 metų. Visi kuopos
mi rusieji nariai buvo pagerbti tylos minute. 

Centro valdyba ir visa organizacija 3-iosios
kuopos valdybą bei narius sveikino šiais žo džiais:
„Būkime stiprūs ir vieningi, laikyki mės svarbiau-
sio organizacijos tikslo – tarnauti Dievui ir Tėvy-
nei”. 

Apsikeista dovanomis. Centro val dybos pirmi-
ninkė R. Juškaitė-Švobienė įteikė 3-iosios kuopos
pir mi ninkei I. Ozalis šiai progai specialiai pada-
rytą žymenį – iš medžio išdro ži nėtą ir gintaru pa-
puoštą kry žių, „K of  L 100” bei vytį, o 3-iosios kuo-
pos vardu  I. Ozalis Centro valdybos pirmininkei
prisiminimui apie šventę įteikė Phi ladelphijos lais-
vės varpelį.

Baigdama programą V. Svekla pakvietė prelatą
J. Anderlonį tarti žodį. Jis prisiminė, kaip prieš 25
me tus, tuometinė centro valdybos pir mininkė He-
len Shields pakvietė jį tapti organizacijos dvasios
vadu. „Kaip greitai tas laikas prabėgo, –  kal bėjo ku -
ni gas. – Prisiminkime, kiek šios organizacijos ir
kuopos narių pasiaukojo ir savo darbais tarnavo
‘Dievui ir Tėvynei’. Prisimin kime tuos žodžius, ku-
rie skamba Lie tuvos Vyčių himne: ...‘Mūsų širdyse
Lietu va – mintys, darbai, karšta mal da. Ei, Vyčiai,
gyvenam Tautai ir Baž ny čiai’!”    

Tegyvuoja 3-ioji kuopa ir Lietu vos Vyčių orga-
nizacija dar ilgus, il gus metus! Ad multos annos!

Iš kairės: Lietuvos Vyčių Centro valdybos pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė, 3-io-
sios kuopos pirmininkė Irene Ozalis (su kuopos chartija), LR garbės konsulė
Pen nsylvanijoje Krista Bard ir prelatas Juozas Anderlonis. 

Normos Petkus nuotraukos
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LIETUvA IR PASAULIS

Paskirta šv. Jeronimo premija 

Lenkijos lietuviai jaučiasi žeminami 

B. Obama reikalauja imtis veiksmų dėl Sirijos 

Popiežius gina imigrantų teises 

Vilnius (ELTA–Alfa.lt) – Lie tu vos
vy riau siasis administracinis teismas
(LVAT) nusprendė, jog Vitalijaus Gai-
liaus išduoto leidimo dirbti ar susipa-
žinti su įslaptinta informacija panai-
kinimas ir jo atleidimas iš pareigų
buvo nepagrįsti. Jam priteista iš vals-
tybės neturtinės žalos atlyginimas
10,000 Lt. Teismas nu statė, kad gene-
rolas V. Gailius neteisėtai ir nepa-
grįstai buvo atleistas iš FNTT prie Vi-
daus reikalų mi nisterijos direkto-
riaus pareigų, taip pat, kad tuometinis
vidaus reikalų ministras Raimundas
Palaitis neteisėtai ir nepagrįstai ge-
nerolui panaikino leidimą dirbti su
valstybės tarnybos paslaptimis. Po
teis mo sprendimo Seimo narys, Anti -
korupcijos komisijos pirmi ninkas V.
Gailius teigė, kad jo ir V. Giržado at-
leidimą organizavo kai kurie aukšti
VSD pareigūnai. Jis vienas pirmųjų
prabilo apie galimai nusikalstamą
VSD veiklą, drauge su kolegomis ap-
čiuopęs grobstomus Baltarusijos opo-
zicijos pinigus bei kitus nusikaltimus.

Jis teigia, kad reikia pradėti esminį
tyrimą dėl neskaidrių VSD tyrimų ir
„nusikalstamos saugumiečių gaujos”
veiksmų. Ji užsiima nuolatiniu se-
kimu, kompromituojamos medžiagos
kūrimu pasitelkiant melą ir tokią de-
zinformaciją teikia Prezidentūrai, ki-
toms valstybės įstaigoms. Tokiais me-
todais, pasak V. Gailiaus, valstybėje
labai aktyviai ir pavojingai veikia bu-
vusių bei esamų Valstybės saugumo
departamento darbuotojų gauja. V.
Gailius taip pat atskleidė neteisėtus
Lietuvos prezidentės reikala vimus:
2012 m. vasario mėnesį ji tiek telefonu,
tiek tiesiogiai reikalavo V. Gailiaus at-
leisti V. Giržadą. Seimo pirmininkas
Vydas Gedvilas rugsėjo 23 d. sukvietė
parlamento frakcijų seniūnus į pasi-
tarimą dėl V. Gailiaus teiginių apie jo
atleidimo iš Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos aplinkybes. Po pasi-
tarimo nuspręsta kurti komisiją, kuri
turėtų aiškintis V. Gailiaus viešai
įvardytus teisėsaugos nusikaltimus. 

FNTT direktorius V. Gailius atleistas
taip pat neteisėtai

New York (BNS) – Jungtinių
Vals tijų Prezidentas Barack Obama
rugsėjo 24 d. pareikalavo, kad pasaulis
imtųsi veiksmų dėl Sirijos pareikšda-
mas, jog cheminius ginklus panaudo-
jęs režimas turi sulaukti atpildo, ir
perspėdamas, kad JAV pasirengusios
panaudoti jėgą. Kalbėdamas JT Gene-
ralinėje Asamblėjoje B. Obama patei-
sino savo grasinimus panaudoti ka-
rinę jėgą prieš Prezidento Bashar al-
Assad režimą ir atrėmė kritikus, ku-
rie kaltina Jungtines Valstijas nenuo-
seklumu. Jis sakė, kad JAV yra pasi-
rengusios ginti savo interesus, kad, be
kita ko, būtų užtikrintas „laisvas
energijos (išteklių) ir masinio naiki-
nimo ginklų panaudojimo draudi-

mas”. Jungtinės Amerikos Valstijos
yra pasirengusios panaudoti visus
savo galios elementus, tarp jų ir ka-
rinę jėgą, kad būtų užtikrinti esmi-
niai interesai regione. B. Obama taip
pat užsipuolė netikinčius, kad rugp-
jūčio 21 d. cheminę ataką prie Da-
masko, per kurią, JAV žvalgybos duo-
menimis, žuvo 1,400 žmonių, surengė
B. Assad pajėgos.  „Įžeidimas žmogiš-
kajam protui ir šios institucijos teisė-
tumui yra sakyti, kad šį išpuolį galėjo
įvykdyti bet kas, tik ne režimas”, –
tęsė JAV vadovas.  B. Obama įrodi-
nėjo, kad jo pasiryžimas panaudoti
jėgą žadina veikti ir žvelgti į padėtį
Sirijoje plačiau. 

Klaipėda (Bernardinai.lt) –  Klai -
 pėdoje atidarytas Šv. Pran ciškaus on-
kologijos įstaigos Informacijos ir me -
no terapijos centras. Padėkos Dievui
ir Centro atidarymo šv. Mišias konce-
lebravo Lietuvos mažesniųjų brolių
ordino šv. Kazimiero provincijos mi-
nistras kun. Astijus Kungys OFM, Tel-
šių vyskupas augziliaras Linas Vo-
dopjanovas, OFM ir daugelis ku nigų
brolių pranciškonų. Atidarymo proga
Centro vadovė Aldona Kerpytė sakė:
„Su dideliu rūpesčiu ir meile statėme
jums šiuos vilties namus. ‘Įdėjome’ į
juos daug širdies ir tikėjimo, kad čia

rastumete ramybę ir paguodą, viltį ir
‘gaires’ vėžio ligos ‘kelionėje’. Jeigu
jus netikėtai užklups vėžio liga, nebū -
kite vieni ir nemirkite anksčiau laiko.
Išdrįskite ateiti pas mus, norėkite pa-
dėti sau ir savo artimiesiems”. Įveikti
įvairius ligos sunkumus padės centro
dvasininkai broliai pranciškonai, spe-
cialistai ir savanoriai, jie patars ir
nuoširdžiai lydės. Pagalba bus teikia -
ma nemokamai. Į centrą gali ateiti tie,
ku riems reikia ilgai laukti paslaugų
ligoninėje, tiems, kurie nori pa sikal -
bė ti apie savo rūpestį, sušilti ir išgerti
arbatos. 

Atidarytas onkologijos centras

Lietuvoje vyksta 4-asis pasaulio litvakų kongresas 

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje
vyksta 4-asis Pasaulio litvakų kong-
resas, į kurį atvyko Lietuvos žydų
palikuo niai iš Izraelio, Kanados, Mek-
sikos, Pietų Afrikos Respublikos,
Argen tinos ir Brazilijos. Šešias die-
nas truksiančiame Pasaulio litvakų
kongrese įvyks apie 50 renginių. Svar-
biausia kongreso diena buvo rugsėjo
23-ioji. Tądien Vilniaus choralinėje si-
nagogoje buvo skaitomi Vilniaus geto
kalinių vardai, vyks holokausto aukų
pagerbimo ceremonija Aukštųjų Pa-
nerių memoriale. Šiemet organizuo-
jamas Litvakų kongresas skirtas Vil-
niaus geto 70-osioms likvidavimo me-
tinėms at minti. Seimas dar 2011 m.
priėmė Geros valios kompensacijos už
žydų religinių bendruomenių nekil-

nojamąjį turtą įstatymą. Įstatyme nu-
matyta per 10 metų išmokėti žydams
128 mln. litų kompensaciją. 

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po -
piežius Pranciškus paragino pasaulio
šalis priimti bei gerbti imigrantus ir
pabėgėlius, ir nelaikyti jų „pastumdė-
liais humaniškumo šachmatų len-
toje”. Popiežius Pranciškus, kuris pa-
ramą neturtingiems ir labiausiai pa-
žeidžiamiems visuomenės sluoks-
niams laiko vienu pagrindinių savo
pontifikato uždavinių, Pasaulinės
migrantų ir pabėgėlių dienos proga
sakė, kad juos priimančios šalys tu-
rėtų pakeisti savo požiūrį į atvykėlius.
„Jie yra vaikai, moterys ir vyrai, ku-
rie palieka arba yra priversti palikti
savo namus dėl įvairių priežasčių, ku-
rie dalinasi teisėtu troškimu žinoti ir
turėti, bet svarbiausia – gyventi”, –
sakė popiežius. Jis dar kartą pa-
smerkė vergišką darbą ir prekybą

žmonėmis, toliau kritikavo vartoto-
jiškumą, pavadinęs tai „išmestine kul-
tūra” (throwaway culture). Šį terminą
Pranciškus dažnai vartoja, kalbėda-
mas apie šiuolaikinę visuomenę, ku-
rioje neproduktyvūs asmenys, tokie
kaip pagyvenę žmonės, būna aplei-
džiami ir atstumiami, lyg būtų nie-
kam nebereikalingi daiktai. Imigra-
cijos tema kelia nesutarimus Euro-
poje ir už jos ribų. Prancūzijos ultra-
dešinysis Nacionalinis frontas, kuris
laikosi griežtos imigrantų politikos,
jos dėka sugeba išsaugoti gana didelį
populiarumą. Popiežius Pranciškus,
kurio tėvas XX a. pradžioje atvyko į
Argentiną iš Italijos ir ten išgyveno
Didžiosios ekonominės krizės laiko-
tarpį, ragino nugalėti išankstinius nu-
sistatymus, susijusias su migracija.

Seinai (BNS) – Lenkijos Seinų
krašte esančiose kapinėse rudenį at-
sirado nauji paminklai, kuriais sie-
kiama pažeminti šiame krašte isto-
riškai gausiai gyvenančius lietuvius,
sako vietos lietuvių bendruomenė.
Berznyko kapinėse, kuriose palaidoti
ir Lietuvos kariai, pastatytoje naujoje
akmeninėje plokštėje skelbiama, kad
„negalint įamžinti 1920 metų Lenki-
jos karių žygdarbio Baltarusijoje ir
Lietuvoje, čia supilama žemė iš Drus-
kininkų, Gardino, Lydos, Vosyliškių,
Volkovysko, Slonimo, Baranovičių ko-
vos laukų”. Kiekvienai vietovei paga-
minta atskira akmeninė lenta su jos
pavadinimu ir kovų data. Lenkijos lie-
tuvių draugijos pirmininko Algirdo

Vaicekausko teigimu, nauji pamink-
liniai akmenys atsirado rugpjūčio
arba rugsėjo mėnesį.  „Tai eilinis
žingsnis, kuriuo norima pažeminti lie-
tuvių tautinę mažumą”. Jo nuomone,
iškaltu įrašu, kuriuo minimi Druski-
ninkai ir dabartinės Baltarusijos
miestai, reiškiamos ir teritorinės pre-
tenzijos. Jau anksčiau kapinėse buvo
paminklų, kuriais lietuvių kariai kal-
tinami kolabora vimu su bolševikais
1920 m. Kapinėse yra ir Panerių me-
morialas, kuriame lietuviai kaltinami
dėl kolaboravimo su naciais žudant
lenkus. Pasak A. Vaicekausko, pa-
minklinius akmenis stato vietos kle-
bonas arba įvairios organizacijos. 

Vilnius (BNS) – Kasmetine Kul -
tūros ministerijos įsteigta Šv. Jero-
nimo premija šiemet apdovanoti ver-
tėjai Povilas Gasiulis ir Mihkelis Loo-
dus. Biržietis vertėjas P. Gasiulis ver-
čia į lietuvių kalbą, šių metų pradžioje
jam skirta Metų vertėjo krėslo pre-
mija už John Dos Passos romano
„Manhatano stotis” vertimą. M. Loo-
dus lietuvių autorių kūrinius verčia į
estų kalbą nuo 1956 m. Yra išvertęs
Justino Marcinkevičiaus, Ievos Simo-
naitytės, Juozo Apučio, Jurgos Iva-
nauskaitės ir kitų rašytojų kūrinių.
Šv. Jeronimo premija vertėjams ski-

riama už profesionalius ir meniškus
pastarųjų trejų metų vertimus, už
nuopelnus vertėjo profesijai, meni-
niam vertimui, meninio vertimo teo-
rijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Pre-
mijos tikslas – pripažinti ir skatinti
vertėjo kaip menininko darbą ir in-
dėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir
kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio eliti-
nės literatūros leidybą, kelti literatū-
ros vertėjų profesijos prestižą. Premi-
jos laureatai pagerbiami rugsėjo 30 d.
Taikomosios dailės muziejuje minint
Tarptautinę vertėjų – šv. Jeronimo –
dieną.

Vitalijus Gailius.                                                                                                      L. Pilecko nuotr.

Litvakų kongresas Lietuvoje.
Š. Mažeikos nuotr.
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Praeitą savaitę Vilniuje vykusią kosmoso technologijų parodą „European
Space Expo” aplankė 37,500 žmonių.  Tai buvo 15-ąjį kartą Europoje su-
rengta paroda, kuri Vilniuje sulaukė 250,000-ojo „European Space Expo”

lankytojo. Pagal lankytojų susidomėjimą paroda Vilniuje užima antrą vietą po
Romos, kurioje apsilankė apie 50,000 žmonių. Parodoje specialiai mokslei-
viams buvo organizuotos ekskursijos, kurias vedė palydovo „Lituanica Sat-1”
kūrėjai Vytenis Buzas ir Laurynas Mačiulis. Iš viso ekskursijose dalyvavo 85
moksleivių grupės iš visos Lietuvos. 

Parodos lankytojai taip pat labai aktyviai dalyvavo rašydami lietuviškus
žodžius, kuriuos, jų manymu, turėtų perduoti kitas palydovas „LitSat-1”, su-
kurtas jungtinės KTU, Lietuvos kosmoso asociacijos ir Kosmoso mokslų ir
technologijų instituto komandos. Palydovo autoriai per savaitę iš parodos lan-
kytojų gavo 6,000 žodžių, iš kurių 3 populiariausi bus perduodami iš kosmoso.

Parodoje „European Space Expo” taip pat demonstruoti ir Lietuvos pasi-
ekimai kosmoso technologijų srityje, pavyzdžiui, Kauno technologijos univer-
siteto mokslininkų išrasta neinvazinė galvospūdžio matavimo technologija. Šis
išradimas padės astronautams atlikti ilgus kosminius skrydžius, o sunkias gal-
vos traumas patyrusiems žmonėms  – išgelbėti gyvybes.

Parodos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su plačiomis Europos Są-
jungos kosminėmis programomis „Galileo” ir „Copernicus”.  „Galileo” – ku-
riama itin tiksli ir efektyvi navigacijos sistema,  kokybe pralenksianti ameri-
kietišką GPS sistemą. „Copernicus” – Žemės stebėjimo ir stebėsenos sistema,
kuri padeda nustatyti klimato kaitos poslinkius, greitai vykdyti atkuriamuo-
sius darbus stichinių nelaimių zonose, prognozuoti metinius temperatūros po-
kyčius ir pan.

„European Space Expo” – tai Europos Komisijos kilnojamoji paroda, jau ap-
keliavusi 14 Europos miestų ir pirmą kartą atvežta į Baltijos šalis. Jos tikslas
– parodyti europiečiams, kaip kosmoso technologijos naudojamos jų gyvenime
bei supažindinti su Europos pasiekimais kosmoso technologijų srityje.

Bernardinai.lt

ES turi sumažinti
anglies dvideginį 

Europos Sąjunga, susitarusi su
pramoninėmis valstybėmis, anglies
dvideginį galėtų sumažinti ženkliau
negu veikdama viena, sako Europos
Komisijos energetikos komisaras
Guenther Oettinger. Šiuo metu ES kli-
mato ir energetikos politikos progra-
moje 2030 metams yra užsibrėžusi
tikslą anglies dvideginį sumažinti 25
proc., palyginti su dabartiniu lygme-
niu. Skaičiuojama, kad dėl to pasaulio
klimato kaita, anot mokslininkų, būtų
ribojama 2 Celsijaus laipsniais. 

G. Oettinger patikino, kad iki 2030
m. metų bus parengti aplinkosaugi-
niai tikslai, tačiau koks bus skaičius,
neaišku. Tai esą priklausys nuo esmi-
nių pasiūlymų. Pasak eurokomisaro,
valstybės narės laikosi skirtingų po-
zicijų, todėl kol kas nenustatytas
konkretus tikslas. G. Oettinger pami-
nėjo, jog kitais metais vyksiančioje
klimato kaitos konferencijoje Varšu-
voje, o 2015 m. – Paryžiuje priėmus įsi-
pareigojimus su pramoninėmis vals-
tybėmis – JAV, Kinija, Rusija – būtų
galima nusistatyti didesnius tikslus
nei tuo atveju, jei Europa veiktų
viena. 

Atstatytos algos 
valdininkams

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasirašė įstatymo pataisas dėl algų
viešajame sektoriuje atstatymo, ta-
čiau pareiškė, kad įgyvendinant Kons-
titucinio Teismo nutarimą pasirink-
tas ne pats geriausias kelias. Seimas
praeitą savaitę nusprendė nuo spalio
didinti darbo užmokestį daliai valsty-
bės tarnautojų: teisėjams, specialiųjų
tarnybų, krašto apsaugos, kalėjimų
darbuotojams, viceministrams ir Sei -
mo narių padėjėjams. D. Grybauskaitė
taip pat pareiškė, kad Vyriausybė pri-
valo galvoti ir apie tuos žmones, dėl
kurių į Konstitucinį Teismą nebuvo
kreiptasi. „Būtina ieškoti galimybių
didinti algas ir mažiausiai uždirban-
tiems biudžetinių įstaigų darbuoto-
jams: mokytojams, bibliotekinin-
kams, kultūros, meno, sveikatos prie-
žiūros įstaigų ir socialiniams darbuo-
tojams, mokslininkams ir dėstyto-
jams”, – teigė Prezidentė. D. Grybaus-
kaitės teigimu,valstybė iki šiol yra
skolinga ir pensininkams. 

Parengta pagal 
internetinę žinia    s klaidą

Kosmoso technologijų parodą aplankė
beveik 40,000 žmonių 

Valiutų santykis (2013 m. rugsėjo 25 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,56 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,41 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,49 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,10 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,14 LTL

Lietuvos žuvų įmonių gaminiams
atsiveria keliai į Braziliją 

Ūkio Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojams atsiveria naujos
rinkos. Rugsėjo 24 – spalio 4 dienomis Lietuvoje Brazilijos Federacinės
Respublikos žemės ūkio, gyvulininkystės ir maisto ministerija, siek-

dama eksportuoti lietuviškas žuvis ir jų produktus į Braziliją, įvertins Lie-
tuvos žuvininkystės produktų valstybinės kontrolės sistemą. Šio audito tiks-
las – įvertinti mūsų šalies gamintojų pasirengimą eksportuoti į Braziliją sa -
vo pagamintą žuvininkystės produkciją bei įsitikinti valstybinės kontrolės
efektyvumu žuvų perdirbimo sektoriuje.

Audito metu bus vertinama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
vykdoma valstybinė kontrolė, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institute atliekami laboratoriniai tyrimai dėl kenksmingų me-
džiagų liekanų ir teršalų nustatymo. Bus atliekami auditai žuvų perdirbimo
įmonėse, ketinančiose eksportuoti savo produkciją į Brazilijos Federacinę
Respubliką.

Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, su Brazilijos žemės
ūkio, gyvulininkystės ir maisto ministerija bendradarbiaujama nuo 2010 m.,
kai šios šalies specialistams buvo pateiktas įvertinti pirminis klausimynas
dėl žuvininkystės produktų eksporto. Keletą pastarųjų metų pirminė infor-
macija buvo nuolat papildoma, teikiami naujausi valstybinės kontrolės duo-
menys. 

„Tikimės, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Brazilijos
Federacinės Respublikos žemės ūkio, gyvulininkystės ir maisto ministerijos
specialistų nuoseklaus bendradarbiavimo dėka netrukus Lietuvos žuvų per-
dirbimo įmonės galės džiaugtis sėkmingais vertinimo rezultatais, atver-
siančiais kelius eksportuoti savo produkciją į naujas rinkas”, – teigė Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius. 

ELTA

Tarptautinis valiutos fondas palankiai
įvertino Lietuvos ekonomiką

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, susitikęs su darbą Lietu-
voje baigiančios Tarptautinio valiutos fondo ( TVF) misijos atstovais,
buvo supažindintas su šios misijos baigiamąja ataskaita. Misijai va-

dovaujanti TVF Europos departamento atstovė Julie Kozack pažymėjo, kad Lie-
tuvos ūkio augimas yra stabilus ir pasitikėjimas šalies ekonomika grįžta.
Ūkiui atsigaunant, BVP po truputį grįžta prie lygio, buvusio prieš krizę, o 2013
m. ūkio augimas turėtų siekti 3,5 proc. 

Eksportas ir privatus vartojimas buvo pagrindiniai veiksniai, skatinantys
augimą, kurį rodo po truputį stiprėjantis konkurencingumas, mažėjantis ne-
darbas ir augantis realusis darbo užmokestis. Dabartinis ekonominio augimo
tempas turėtų išlikti, o jam kylanti rizika mažėti. 2014 m. BVP augimas taip pat
turėtų siekti 3,5 proc. „Euro įvedimas beveik pasiekiamas ranka, bet tam, kad
Lietuva klestėtų pinigų sąjungoje, reikės įgyvendinti atitinkamas politikos
kryptis”, – pažymima TVF misijos ataskaitoje.

ELTA

Kultūros darbuotojai surengė protestą

Kultūros darbuotojai rugsėjo 25 d. prie vyriausybės surengė piketą. Jie
reikalavo padidinti atlyginimus. Kultūros ir meno darbuotojų darbo už-
mokestis yra pats mažiausias, lyginant su kitomis sritimis. Atlyginimų

atotrūkis sąlygoja kultūros darbuotojų perėjimą į kitas sritis. Kultūros sekto-
rius su mažais atlyginimais tampa nepatrauklus jaunimui. Kultūros darbuo-
tojai siūlė vyriausybei sudaryti atlyginimų didinimo nuo 2014 m. programą. Jos
uždavinys – per trejus metus pasiekti, kad mažiausiai uždirbančių kultūros ir
meno darbuotojų minimalus mėnesinis darbo užmokestis būtų ne mažesnis
kaip 1,732 Lt, o kitų darbuotojų darbo užmokestis padidėtų vidutiniškai 45 proc.
Kultūros darbuotojai dirba socialinį darbą, netiesiogiai užtikrina jaunų žmo-
nių nusikalstamumo ir žalingų įpročių užkardymą.  Piketą organizavo visos
kultūrininkų organizacijos: Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos kul-
tūros centrų asociacija, Savivaldybių muziejų bendrija, Lietuvos muziejų aso-
ciacija ir kt.

Alkas.lt



buvo galima įsigyti ir virto
muilo, spalvingais pieši-
niais išgražintų akmenėlių.

Aplinkui vienuolyną
esančiame sode šiemet su-
noko gausus obuolių der-
lius, buvo siūloma įsigyti
čia auginamų slyvų, šer-
mukšnių. Pirkėjams sese-
rys negailėjo ir dovanų –
prie pirkinio jos nemoka-
mai pridėjo po gerą palin-
kėjimą, gabalėlį šventintos
duonos. Čia atėję kaunie-
čiai sakė, kad į mugę atėjo
ne tik dėl to, kad įsigytų
kokį nors daiktą, bet ir pa-
bendrautų, pamatytų vie-
nuoles iš įvairių Lietuvos
vietų, paaukotų joms šiek
tiek pinigų.

Surinktas lėšas vienos vienuolės skiria kasdie-
nėms ūkio išlaidoms, kitos paremia vargstančius,
trečios žada prisidėti prie savų vienuolynų atsta-
tymo. 

„Vienuolės pačios perka miltus pyragams, kitus
produktus bei tai, kas reikalinga mezginiams ar nė-
riniams. Nėra ko slėpti: kai kurių iš garbaus am-
žiaus sulaukusių vienuolių pensija iki 350 litų vos
siekia. Mieste rengiamose mugėse vienuolės neda-
lyvauja – per daug šurmulio būtų. Tai vienintelį
kartą per metus vienuo lyne organizuojamoje mu-
gėje surinkti pinigai tikrai bus tam tikra finan sinė
paspirtis mūsų kūrėjoms. Juolab kad už juos mote-

rys, neabejotina, pirks naujų žaliavų savo rankdar-
biams”, – sakė kazimieriečių vyresnioji sesuo Li-
dija.

Pažaislio vienuolyno komplekse neseniai pra-
dėjo veikti svečių namai „Monte Pacis”. Skoningai
sutvarkyta aplinka, graži architektūra traukia ne-
maži lankytojų, kurie čia gali pa skanauti pagal au-
tentiškus, iš kartos į kartą perduodamus receptus
Italijos kamaldulių vienuolių gaminamo vy no, taip
pat vyno, kurį pagamino Vo kietijos vienuoliai. Sve-
čių namų įkur tuvėse visiems patiko gardūs firmi-
niai vienuolių kepti pyragai bei duona.

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis,
vienas puikiausių brandžiojo baroko architektūros
še devrų Šiaurės Rytų Europoje kasmet sutraukia
vis daugiau lankytojų. Baž nyčią ir vienuolyną
įsteigė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didy-
sis kancleris Kristupas Žygimantas Pa cas
(1621–1684), kuris čia apgyvendino vienuolius ka-
maldulius. 

1712 m. Pažaislio bažnyčia buvo pašventinta, jai
suteiktas Švč. Mer ge lės Marijos Apsilankymo titu-
las. 1812 m. vienuolyną nusiaubė Napoleono armija.
1831 m. Rusijos caro įsakymu vienuolynas buvo lik-
viduotas, vienuoliai kamalduliai, apkaltinti
1830–1831 m. sukilimo rėmimu, perkelti į įvairius
Mogiliovo srities vienuoly nus. 1832 m. visas Pažais-
lio vienuolyno turtas buvo perduotas naujai įkur -
tam stačiatikių Uspensijos vienuo lynui. 1917–1918
m., stačiatikiams vienuoliams iš Pažaislio pasitrau-
kus, vienuolyne įkurdinta vokiečių kaize rinės ka-
riuomenės ligoninė, kuri čia veikė iki 1921-ųjų, kai į
Pažaislį atsi kraustė kazimierietės. 

Mugę Pažaislyje aplankę kaunie čiai ir svečiai iš
kitų miestų džiau gėsi gražiu rudenišku oru,  malo-
niai bendravo su seserimis vienuolėmis, noriai
pirko jų gaminius ir namo skirstėsi pakilios nuo-
taikos. 
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Rudenėjančių spalvų nutvieks tame Pažaislio
vienuolyne prie Kau no surengta jau trečioji
tradicinė ru deninė mugė. Šios mugės tiks-

las – stiprinti bendruomeniškumo jausmą tarp vie-
nuolijų, sudaryti sąlygas kiek vienai seseriai jaustis
reikalingai bei prisistatyti visuomenei.

Pažaislio vienuolyne nuo 1921 metų šeiminin-
kavo iš Čikagos atvykusios Šv. Kazimiero kongrega -
cijos se serys. 1948 metais sovietų valdžia seserims
kazimierietėms įsakė išsi kraustyti ir vienuolyną
likvidavo. Vienuolyno savininkai kelis kartus kei-
tėsi, kol 1992 m. atkurtos Nepri klausomos Lietu-
vos valdžia grąžino Pažaislio vienuolyną Šv. Kazi-
miero kongregacijos seserims, kurios stengiasi čia
atgaivinti ir pratęsti Dievo garbinimo tradicijas,
atverti vartus religinėms iškilmėms bei ren gi -
niams, naujoms visuomeninio bei kultūrinio gy-
venimo apraiškoms.

Lietuvos vienuolyno vyresnioji Šv. Kazimiero
kongregacijos vyresnio ji sesuo Lidija dar prieš tre-
čiąją tradicinę mugę sakė, kad idėja su rengti mugę
gimė kasdien matant labai įdomius vienuolių
rankų darbus, kuriuos moterys kuria, radusios
laiko nuo savo pagrindinės veiklos – maldos.

„Ypač vyresnio amžiaus vienuo lės kiekvie-
name moterų vienuolyne puikiai moka megzti, siu-
vinėti, jos – geros šeimininkės, kepa gardžius py-
ragus ir duoną, gamina visokius valgius, galbūt
net pagal kažkada gy vavusius, bet truputį primirš-
tus re ceptus. Žinoma, jos mielai perteikia jaunoms
sesėms savo patirtį, tačiau džiaugiasi ir kai jų pačių
kūrybos, jų rankų darbo vaisiai, į kuriuos įdėta ne-
mažai širdies, patinka vienuolyno svečiams. Kur-
damos, vienuolynų mo terys nori būti reikalingos ir
naudingos”, – pasakojo ji.

Kaip ir anksčiau, mugė surengta vienuolyno
šiauriniame kiemelyje, kur yra arka. Čia įvairius
dirbinius, siuvinius, suvenyrus, taip pat Pažais lyje
pagamintas uogienes, čia užaugusius vaisius lan-
kytojams siūlė seserys iš įvairių kongregacijų – ir
kazimierietės, ir Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių se-
serys, ir Kauno bene dik tinės, ir Dievo Apvaizdos se-
serų, ir Šventosios Šeimos seserų, ir Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidė jimo kongregacijos vie-
nuolės. 

Iš pradžių vienuolyno bažnyčioje surengta ado-
racija ir kalbėtas rožinis, po to aukotos šventosios
Mišios. Į kiemelį, kur vyko vienuolių dirbinių
mugė, rinkosi nemažai žmonių – daugelis atėjo su
šeimomis, mažais vaikais. Seserys vienuolės malo-
niai bendravo su visais, siūlė paragauti Pažaislio
vienuolyne iškepto obuolių pyrago. Kai kurių dir-
binių kainos bu vo nurodytos, kitus buvo galima
įsigyti už auką. Čia buvo ir kepinių, ir įvairių uo-
gienių, ir rankų darbo at virukų, ir religinės litera-
tūros. 

Mugėje jos lankytojai noriai rin kosi ir džio-
vintas vaistažoles, arbatas bei prieskonius, juos do-
mino ir nerti, siūti, siuvinėti bei iš molio nulipdyti
suvenyrai, taip pat megztos vilnonės kojinės. Čia

Pažaislio vienuolynas pakvietė į tradicinę mugę

Mugėje lankytojų netrūko. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Mugėje buvo siūlyta ir kepinių, ir su meile bei malda, be pykčio išvirtos uogienės.
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Zigmas ir Birutė Viskantos prieš 50 metų.

KLAUSIAmE 
KUNIgo

Šis skyrelis – ,,Klausiame kunigo” – skirtas visiems, kuriems kyla
klausimų skaitant Šv. Raštą, klau santis pamokslo ar tiesiog mąs-
tant apie dvasinius dalykus. Jūs klausiate – kunigas atsako. 

Nenuostabu, kad beskaitant Šven tąjį Raštą kyla klau-
simų. Norė čiau pacituoti ištrauką iš Evangelijos pagal Matą:
„Kai išdavikas Judas pa matė, jog Jėzus pasmerktas, gai-
lesčio pagautas nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir
seniūnams trisdešimt sidabrinių ir tarė: ‘Nusidėjau iš-
duodamas nekaltą kraują’. Tie atsakė: ‘Kas mums dar-
bo?! Tu žinokis! Nu svie dęs šventykloje pinigus, jis išbėgo
ir pasikorė’”.

Šiuo atveju galime suprasti žmogaus atgailą, są žinės
graužatį. To ne pakėlęs, žmogus nusižudė. Ki ta citata jau
iš  Apaštalų darbų: „Petras tarė: Jis (Judas) buvo mūsų bū-
ryje ir tu rėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niek šybės kaina
įsigijo sklypą, paskui sta čia gal va puolė žemyn, plyšo pu-
siau, ir visi jo viduriai išėjo”. Šiuo atveju prieš mus jau vi-
sai kita padėtis. Žmo gus investavo pinigus ir žuvo visai ki -
tomis aplinkybėmis (pasikariant ne plyštama pusiau). Ir
apie jokią atgai lą nekalbama. O juk per amžius pa -
brėžiama, kad Judas neištvėrė sąži nės graužimo ir ne-
bereikėjo jam tų prakeiktų sidabrinių. Norėtųsi pa klausti
gerb. kunigo, kaip suprasti šias dvi istorijas apie tą patį
įvykį, nes Ma tas ir Petras buvo šio įvykio liudininkai. Jei
Judui trisdešimt sidab ri nių tebuvo lengvai gauti pinigai ir
nebuvo jokios atgailos ar sąžinės graužimo, tai ir visa is-
torija praranda daug tragizmo.

Pagarbiai, 
Raimondas  Šenaus kas

Gerbiamas Raimondai, labai ačiū už tokį įdo-
mų klausimą. Evan gelija pagal Matą nepriešta-
rauja Apaš talų darbų knygos ištraukai, kuomet kal-
bama apie Judo norą pa sitraukti iš gyvenimo pa-
sikariant. Mato evangelijos ištraukoje pastebi me,
kad Judas gailėjosi išdavęs Jėzų. Sužinom, kad už
Judo 30 sidabrinių buvo nupirktas sklypas laido-
ti varg šus (Mt 27, 7). Apaštalų darbuose skai  tome,
kas atsitiko Judo kūnui, kai jis pasikorė. 

Dažnai Šventojo Rašto įvairiose knygose, evan-
gelijose mes sužinome detales ar aplinkybes,  ku-
rių nerasi me kitose evangelijose ar kitose Šven to
Rašto knygose, nors įmanoma suprasti, apie kokį
įvykį (dažnai sutampantį) kalbama. Taip pat svar-
bu atsiminti, kad Šventojo Rašto knygos yra skir-
tingo literatūrinio stiliaus ir meninių raiškos
priemonių rinkinys. Jas tad atitinkamai ir dera
skaityti. Dažnai šiame amžiuje gyvenančio žmo-
gaus sąmonė suvokia tam tikrus dalykus atsietai
nuo to laikmečio suvokimo. Greičiausiai sutiktu-
mėte, kad apie vieną ir tą patį įvy kį, tarkim, trys
asmenys, turėdami skirtingą gyvenimo patirtį, iš-
silavinimą ir pan., laikydamiesi objektyvaus fak-
to, papasakotų vis dėlto savitai, pasitelkdami jiems
suprantamus raiškos būdus. Šio atitinkamų daly-
kų matymo ir kalbėjimo apie tai autentiškumo rei-
kėtų nepamiršti. Svar biau sia, ką šie du Šventojo
Rašto pa sakojimai liudija, yra Judo grauža ties ir
atgailos už išdavystę akcenta vimas. Jis nesugebė-
jo pats sau at leisti ir susitaikyti su tuo, ką laisva
va lia padarė. Išdavusiojo vidinė būsena jam tapo
nepakeliama ir jis pats sau atėmė gyvybę. Tokią ne-
garbingą mirtį autoriai ir nori pabrėžti.  

Net ir tuomet, kai Petras sako: ,,...Bet jis niek-
šybės kaina įsigijo sklypą,..”, tai nereiškia, kad pats
Ju das nusipirko sau sklypą, bet jo išda vystės kai-
na, 30 sidabrinių, buvo nu pirktas sklypas. Judas tuo
metu, kai bu vo nupirktas skly pas, jau buvo pasi-
koręs.  Šv. Petras labai išsamiai at skleidžia šią is-
toriją, kad jo  klausytojai sužinotų apie įvykį, ta-
čiau tarp klau san čių jų gali kilti nesusiprati mų. 

Gal mano trumpas atsakymas jums padės su-
prasti Šv. Rašto straips nius šiek tiek objektyviau,
nesigilinant į iš esmės šiandien ne tiek ir reikš-
mingas detales, kurios gali atro dyti lyg ir neati-
tinkančios viena ki tos. Jos iš esmės kal ba apie vie-
ną ir tą patį įvykį. 

Kun. Gediminas Keršys

Klausimus siųskite el. paštu:

redakcija@draugas.org arba paprastu paštu: 4545

W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

REGINA GASPARONIENĖ

Pačiame kalifornietiškos vasaros įkarštyje dau-
gelis gavome gražų laiš kutį su kvietimu apsi-
lankyti Los An geles lietuvių visuomenėje ži-

nomos Birutės ir Zigmo Viskantų šeimos šven tėje.
Kvietė jų vaikai: Diana, Tomas su Rimga ir Paulius.
Svečių susirinko labai daug. Nepapras tai gražioje
vietoje, beveik parko pa vėsyje, prie baseino ir sode-
lio šne ku čia vosi daugybė senų jubiliatų drau gų nuo
studentų laikų, bendradarbių pa gal specialybę, pa-
žįstamų iš Vokie ti jos lagerių bei pasižymėjusių lie-
tuvybės darbuose veikėjų. Aš niekada nemačiau
tiek daug  mokslo, meno  žmo nių, kiek jų prisirinko
į tą nepaprastą šventę. Saulutei pradėjus slink ti va-
karop, klebonas Tomas Karanauskas pakvietė „jau-
nuosius” prie papuošto stalo būsimam pakartotinų
įžadų ir meilės patvirtinimui. Jiems gražia lietu-
viška austine juosta dar kartą buvo surištos rankos,
kaip paliudijimas, kad jie gyvenimo keliais ėjo
kartu ir kartu eis likusią kelio dalį. Klebonui palai-
minus ir susi rinkusiems sukalbėjus bendrą mal dą,
Birutę ir Zigmą sveikino vaikai ir anūkėliai bei ar-
timi draugai. Sūnaus Tomo žmona Rimga Kundro-
taitė-Vis kantienė kreipėsi į svečius, prašydama pa-
remti Lietuvos „Maisto banką”, kuriame aktyviai
da lyvauja visa Vis kantų šeima. Rim gos žodžiais,
Lie tu voje dar daug varg šų žmonių, bena mių, ku-
riuos ypač šal tu metų laiku yra svarbu pa valgydinti
ir apnakvindinti. Marčios žo džiai kiekvienam įkrito
į širdį, nes prisiminė tolimą vaikystę, kurioje ne-
trūko alkio ir baimės. 

Zigmo ir Birutės vaikystėje nebuvo ramybės,
kai jų tėvai, atplėšti iš savų namų, pasiėmę juos,
brangiau sią ką turėję, vargo Vokietijos keliuose,
leido ilgus metus išvietintųjų žmonių lageriuose.
Zigmo tėvai, Vil kaviškio apskrities stambūs ūkinin -
kai, viską palikę, bėgo nuo raudo nojo maro. Uchtės
stovykloje Zigmas pra gyveno ketverius metus, čia
lankė lietuvišką mokyklą. Atvykęs į Ameri ką, Zig-
mas studijavo elektronikos inžineriją University of
Illinois in Chicago, kur įgijo baka lauro laipsnį. Dirb-
damas va karais, lankė Illinois Institute of  Tech -
nology, kurį baigė magistro laips niu. Čia susipa-
žino su Birute, kuri studijavo pedagogiką University
of  Illinois at Urbana – Champaign. Birutės tėvai
bėgo iš Kėdainių krašto, kai raudonoji orda artėjo iš
rytų. Po studijų, Zig mas gavo pakvietimą dirbti „Jet
Pro pul sion Laboratory” Pasadenoje prie moks linių
satelitų paleidimo. Po kurio laiko perėjo dirbti į
TRW Inc. – ryšių satelitų projektavimų bendrovėje
išdirbo visus trisdešimt me tų. Ši gra ži šeima išau-
gino du sūnus – Paulių ir Tomą, bei priimtinę dukrą
Dianą. Išsilaisvinus Lietuvai ir daug kartų pabuvo-
jus joje, jie abu nutarė paimti mergytę iš vaikų

namų.  Diana dabar dar studentė California State
University Long Beach, jau turi įgijusi bakalauro
laipsnį. Sūnus Paulius yra labai žymios mokyklos  –
Magnet School – anglų li te ra tūros mokytojas, turi
magistro laipsnį. Sū nus Tomas yra gydytojo padė-
jėjas Pennsylvanijoje, savo specialybėje irgi įsigi-
jęs  magistrą. Visi trys vai kai yra baigę Šv. Kazimie -
ro lituanistinę mo kyklą. Tarsi tęsdami šeimos tradi -
ciją, sūnus Tomas ir jo žmona Rimga auginę du vai-
kus, taip pat įsisūnijo berniuką Kaziuką iš Lietuvos. 

Ši graži šeima  stipriai remia mū sų lietuvių pa-
rapiją. Birutė – Šv. Ka zimiero parapijos choro da-
lyvė, veikli skautė, Zigmas – lietuvių visuome nės
vei kėjas, daug kartų buvęs JAV Bendruomenės ta-
ryboje, Lietuvių Fondo narys, buvęs skautų akade -
mi kų  pir mininkas, kartu su Edmundu Kuli kausku
daug prisidėjęs prie Val dovų rūmų atstatymo dirb -
da  mas Komitete, suteikęs  daug pagalbos. Zigmas
dosniai rėmė Šeštokų miestelio mokyklą. Tai lyg
at lygis už tuos vaikystės metus, kurie prabėgo ra -
mioje tėvynėje. Tai padėka likimui, kad davė nuo-
stabią valią ir apdova nojo talentu, kurio pakako
mokslui, nepaprastai specialybei ir įvertini mui šio -
je lygių galimybių šalyje.

Tą vakarą marti Rimga buvo laiminga – sve-
čiai suaukojo tūkstan čius Lietuvos „Maisto ban-
kui”. 

Birutė ir Zigmas Viskantos 
atšventė bendro gyvenimo 50-metį

Seattle bus teikiamos 
konsulinės paslaugos 

Lapkričio 23 dieną Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New Yorke rengia konsulinių pareigūnų

išvykstamąją misiją į Washingtono valstiją.

Aptarnavimas Seattle vyks šeštadienį, nuo 10 val.
r. iki 5 val. p. p. Konsulinės paslaugos bus teikiamos Lie-
tuvos garbės konsulato patalpose, esančiose adresu
5919 Wilson Ave., South Seattle, WA 98118. Konsulinės
misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, už-
sienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą
Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsuli-
nės registracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiks-
mai ir priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilie-
tybės.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl iš-
samesnės informacijos prašome skambinti į Lietuvos
generalinį konsulatą New Yorke tel. 1-212-354-7840 arba
rašyti el. paštu konsuline.misija.ny@urm.lt. 

JAV vakarinėje dalyje gyvena daug lietuvių, todėl kon-
sulinių paslaugų teikimas ten yra labai aktualus. Paskuti-
nį kartą konsulinė misija į Seattle buvo organizuota 2011
metais.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Ankstyvieji lietuvių diasporos is-
torijos pasakojimo bandymai iš
vienos pusės atspindėjo te-

nykščių – užsienio lietuvių savivokos
brandą, grindė diasporinio tapatumo
pamatus ir padėjo įsigyventi į naują
Amerikos aplinką bei neprarasti
šaknų. Mokslo požiūriu, tos pasta ngos
buvo labiau pažymėtos švietėjiškų
norų ir siekių stiprinti lietuvių at-
mintį: pirmiausia diasporoje, bet ap-
skritai paėmus – ir tų, kurie tęsė savo
dramatišką egzistenciją protėvių že-
mėje. Bendra itin plataus emigravimo
į Jungtines Amerikos Valstijas ir in-
tensyvių ryšių tarp gimtosios žemės ir
diasporos nuotaika geriausiai atsi-
spindėjo XX a. pradžioje išpopulia -
rėjusioje Antano Vilkutaičio-Ketura-
kio komedijoje Amerika pirtyje. Šis
dramos kūrinys įsitvirtino lietuvių li-
teratūros kanone ir savo vaizdiniais
darė įtaką kelių kartų lietuvių savivo-
kai.

Labai svarbu suvokti, kad dėl sun-
kių sąlygų intelektualinei kultūrai
bręsti gimtojoje žemėje diasporos isto-
rijos horizontai pirmiausia buvo pa-
čių išeivių rū pestis. Nepamiršdami
savo protėvynės, jie sąmonin-
gai kūrė diasporos savimonės
atsparos taškus, pirmiausia
įtvirtindami istorinės atmin-
ties karkasą. Lietuvoje XX a.
pradžioje publicistikos straips-
niuose dau giau godota tirps-
tančio tautos kūno gimtojoje
žemėje, bet per daug nesirū-
pinta nei diasporos praeitimi,
nei ateitimi. Savi marškiniai
arčiau kūno. Savos bėdos už-
gožė platesnius solidarumo
vaizdinius. Amerikos lietuvių
reemigracija (praėjusio am-
žiaus pradžioje sugrįž davo virš
penktadalio visų emigrantų), jų
siunčiami pinigai buvo svarbu,
bet tik vėliau imta sukti galvas
dėl abipusio solidarumo ir tė-
vynės pareigų diasporai.

Diasporos tekstai ir, svar-
biausia, istoriniai pasakojimai
grįždavo į Lietuvą ir kompen-
savo supratimo stygių. Ypač iki
1918 metų. Tauta neturėjo savo
valstybės, o jos atstatymo rei-
kalas neabejotinai buvo svar-
besnis nei diasporionės tautos savi -
monės ir institucinės sąrangos ugdy-
mas. Po I pasaulinio karo Lietuvai at-
gimstant kaip nepriklausomai tautai ir
susiduriant ne tik su senosios diaspo-
ros požiūriais, bet ir nauja emigracijos
banga, padėtis pamažu keitėsi. Trečia-
jame dešimtmetyje jau klostosi mo-
dernus diasporinės tautos suvokimas,
didėja mokslinių argumen tų svoris,
auga galimybė sąmoningai reflektuoti
globalius iššūkius ir kurti atsi nau -
jinančias tapatybės formas. Tuo metu
pasaulio pasidalinimo ir persidali-
nimo procesai sustojo, imperialistinės
kolonijinės sistemos patyrė stagnacijos
ir krizės fazę, tačiau vėliau į indust-
rinę vystymosi stadiją krypstančios
valstybės susidūrė su didele darbo
vietų didėjančio poreikio ir natūralaus
prieaugio disproporcija. Jei valstybės
ir jos intelektualiniai, akademiniai
sluoksniai jautėsi atsakingi už visų
varguolių dalią, tuomet gana natūra-
liai išsirutuliojo visokios gyvenamo-
sios ir taikiai kolonizacijai tinkamos
erdvės plačiajame pasaulyje paieš- kos,
atsirado solidūs teoriniai veikalai ir
kolonijų, kaip taikaus tautos egzisten-
cijos erdvės plė timo priemonės, stei-
gimo idėjos. Italai, vokiečiai, ispanai,
suomiai, ne tik lietuviai ar lenkai lai-
kotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų
tikėjosi pozityvaus šių tendenci jų įsi-
tvirtinimo. Jei rusų priespaudos epo-

zuoti. Darbininkų šioje srityje yra jau
labai daug ir labai gerų. Pirma Ame-
rikoje iš žymesnių lietuvių veikėjų
buvo vienas dr. Jonas Šliupas, o dabar
jų yra šimtai. Tas mus turi labai džiu-
ginti! Su jais mums reikia turėti ry-
šių. Jei ryšių nebus, tai mes Amerikos
lietuvių anksčiau ar vėliaus neteksim.
Amerikos, kaip ir kitų kraštų lietuviai
be Lietuvos išnyks. Taigi reikia už-
megsti su viso pa saulio lietuviais vi-
sus galimus ryšius: per radio, laiškais,
materiališkai ir t. t. Jie turi sudaryti
kitose žemėse Lietuvą.29

Nors citata pirmiausiai nurodo vi-
suomeninius uždavinius, kuriais turi
rūpintis tauta nepriklausomai nuo
valstybės aparato, bet akivaizdu, kad
valdžios interesas turėjo sutapti su inte-
lektualinių lyderių pozicija šiuo klau-
simu. Kita vertus, net jei ir mėgintume
įžvelgti tuometinės Lietuvos vyriausybės
interesą DULR veikloje, ji vis vien pir-
miausia yra pačios visuomenės rūpes-
čio Lietuvos ateitimi dokumentas.

Visuomenėje ir vyriausybėje vie-
nalaikiškai subręsta valia bei įsitiki-
nimas, kad reikia kurti lietuvių pa-
saulio savimonę, atmintį, institucinę

sąrangą. Buvo suvokia ma,
kad blogiausia, kas gali nu-
tikti, – tai chaotiškas proce-
sas, gręsiantis pagreitin tas
lietuvių tautos nykimas.
Buvo suvokiama, kad pir-
miausia reikia megzti ryšius
su pasaulio lietuviais, kad
laisvos Lietuvos pareigų są-
raše – ši yra pirmoji.

1932 m. atsiradusi Drau-
gija užsienio lietuviams remti
ėmėsi ugdyti lietuvių diaspo-
rinį akiratį. Imamas leisti
periodinis leidinys Pasaulio
lietuvis, kurio už davinys
buvo didinti diasporos sąmo-
ningumą ir siekti sisteminių
pokyčių bei patvarumo atei-
čiai. 1935 m. pirmąsyk Lietu-
voje surengiamas didelis
kongresas, kuriame diaspori-
nės tautos nuostatos pasi-
reiškė labai sąmoningomis
formomis. Tad knyga Pasau-
lio lietuviai žymėjo tam tikrą
lietuvių sąmonės lūžio tašką
ir ilgus dešimtmečius išliko

vienintelis orientyras chaotiškame
diasporinės tautos savižinos žemėla-
pyje. Šiandien joje galima įžvelgti pra-
sidėjusius, bet dėl II pasau linio karo ir
sovietų invazijos užgniaužtus lietuvių
pasaulio vaizduotės klosty mosi ir dias-
porinės tautos sąmonėjimo, tapatumo
pamatų tvirtinimo procesus.

Nepriklausomos valstybės išnyki-
mas buvo viena medalio pusė, o naujų,
prie varta ištremtų lietuvių atsiradi-
mas Rusijos rytuose, Sibire bei karo
pabėgėlių plūstelėjimas į Vakarus vėl
pakeitė orientacijos ženklus, vertė per-
mąstyti lietuvių tautos pasaulyje ke-
lius, skatino imtis sąmoningų priemo-
nių įtvirtinti diaspori nės tautos insti-
tucines formas išvarymo iš tėvynės są-
lygomis, kurių esmė – kaip ir XIX a. pa-
baigoje – buvo ta, kad laisvės veikti lie-
tuviai turėjo daugiau už tėvy nės ribų,
bet ne pačioje Lietuvoje. Diasporos mi-
sija antrąsyk istorijoje buvo lyg pa-
skutinė išsigelbėjimo pareiga ir viltis.

26. Pakštas, Teodoras. Pietų Brazilija ir išeivystės per-
spektyvos. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-
Gamtos fakulteto darbai 1931–1932, t. VI, Kaunas, 1932.

27. Ruseckas, Petras (red.). Pasaulio lietuviai. Kaunas:
Draugija užsienio lietuviams remti, 1935, 364 p.

28. Römeris, Mykolas. Mintys apie užsienio lietuvius. Ten
pat, p. 21.

29. Skipitis, Rapolas. Mintys apie užsienio lietuvius. Ten
pat, p. 154.

choje lietuviai svajojo apie alternaty-
vią tėvynę – iš vienos bėdos, tai Pir-
 mosios Respublikos elitas mąstė apie
diasporinės tautos gyvastį – iš kitos bė-
dos. Šios optimistinės viltys buvo susi-
jusios su tuo, kad kai kurios jaunos ir
daug erdvės turinčios šalys (Argentina,
Kanada, Australija ir kt.) XX a. pirmoje
pusėje buvo suinteresuotos padidinti
savo gyventojų skaičių imigrantų iš
Europos sąskaita ir taip išvystyti sa-
vus socialinius ir ekonominius poten-
cialus, apgyvendinti begaliniais tada
atrodžiusius tropinių miškų ir pampų
plotus. Taikios kolonizacijos idėjos
buvo pagrįstos ano laikmečio realijo-

mis, o valstybės – siunčiančios emig-
rantus arba priimančios imigrantus –
daugiau ar mažiau sąmoningai vykdė
savo politinius sumanymus.

Diasporinės tautos atpažinimas
kristalizavosi rimtuose akademiniuose
teks tuose ir buvo bandomas įgyven-
dinti Lietuvos Respublikos diasporos
politikos praktikoje. Pasirodė – geode-
mografo ir įtakingo visuomenės vei-
kėjo profeso riaus Kazio Pakšto darbai,
buvo skelbiami tekstai, argumentuotai
aiškinantys naujas emigravimo ten-
dencijas ir sąmoningai kuriamų lietu-
vių kolonijų Brazili joje perspektyvas26.
1935 m. dideliu tiražu paskelbiama en-
ciklopedinio pobūdžio Petro Rusecko
redaguota knyga Pasaulio lietuviai27,
kuri bene geriausiai atspin dėjo lietu-
vių pasaulio žemėlapį. Šiame straips-
nių rinkinyje buvo labai skirtingo po-
būdžio straipsniai – nuo akademinių
iki publicistinių. Jie reprezentavo pa-
čius netikėčiausius diasporinės tautos
egzistencinės erdvės kampelius, apie
kuriuos mažai kas buvo girdėjęs tada,
o dabar bemaž visiškai yra užmiršta.
Pasaulio lietuviai tartum sukoncent-
ravo visą susikaupusią informaciją, sa-
vimonės liudijimus, istorijas ir kelio-
ninius įspūdžius (Matas Šalčius) ir
tapo svarbiu dokumentu, ku ris api-
brėžė lietuvių pasaulio ribas. Greta
analitinių, aprašomųjų straipsnių,
kny goje it įtaigios inkrustacijos atsi-

dūrė trumpos autoritetingų mąstytojų
ir įtakingų Lietuvos visuomenės vei-
kėjų mintys apie užsienio lietuvius, ku-
rios rodo knygos sumanytojus sieku-
sius tam tikro diasporinės tautos
konstravimo tikslo. Suvokti tai, kur
plėtojosi lietuvių pasaulis ir kas tame
pasaulyje dėjosi buvo vienas tikslas. O
sąmoningas Lietuvos visuomenės dias-
porinės savivokos, empatijos, solida-
rumo su tautiečiais užsienyje ugdymas
buvo kitas tikslas. Štai redaktorius
manė esant svarbiu reikalu įdėti kny-
gon prof. Mykolo Römerio sakinius:

Ilgai išgyvenę ant Baltijos jūros
krantų, išlaikę savo gimtąją kalbą

šiandien lie tuviai užtinkami beveik vi-
sur Europoje, Amerikoje, Sovietuose,
tolimoje Azijoje ir Afrikoje. Naujų vėjų
blaškomi mūsų išeiviai vienur žūna,
neišsilaiko, o kitur spiečiasi į draugijas
ne tik tautybei išlaikyti, tėvynės jaus -
mą vaikams įskiepyti, bet dar remti
savo metropolijai – Lietuvai. Tos išei-
vių masės išlaikymas yra vienas di-
džiausių mūsų tautos darbų, viena di-
džiausių Lietuvos problemų ir nuo jos
iš sprendimo pareina Lietuvos liki-
mas.28

Ilgamečio Vytauto Didžiojo uni-
versiteto rektoriaus žodžiai turėjo rep-
rezen tuoti intelektualinę, akademinę
laisvos tautos išmintį, ir galbūt padėti
atskirti modernų tautokūros procesą
nuo A. Smetonos režimo biurokratijos,
kuri dauge lyje užsienio lietuvių ben-
druomenių buvo tiesiog neapkenčia -
ma. P. Rusecko re daguota knyga galėjo
būti kompromisas, lygiai kaip 1932 m.
susikūrusi Draugija užsienio lietu-
viams remti (DULR), kuri buvo nevy-
riausybinė organizacija su aiš kiai at-
pažįstamais vyriausybiniais uždavi-
niais. Šitai tvirtintų Pasaulio lietuviai
atskirai išskirtos jos pirmininko Ra-
polo Skipičio mintys:

Kol nebuvo mūsų draugijos, dau-
gelis abejojo ar išviso reikia rūpintis
mūsų išeiviais. Dabar šis klausimas
pasidarė aiškesnis. Daugelis pritaria
jog užsienio lietuvius reikia suorgani-
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ĮVAIRŪS

ĮVAIRŪS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir krauJagysLiŲ LigosChirurgai

ViDaus Ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DanTŲ gyDyToJai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

�  Pasaulio lietuvių centras (ne pelno orga -
nizacija) ieško Marketingo / Finansinės para -
mos koordinatoriaus. Daugiau informacijos
apie šį darbo pasiūlymą ir paraiškos patei-
kimą rasite adresu http://www.lcenter.org /
- About- Careers arba  tel. 630-257-8787.

�  Vyras ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs dokumentai.
Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. 

Tel. 630-863-1168.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiū-
rai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieško
darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė.
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose.

Tel. 708-663-4577.

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

JAUNIMO CENTRO RĖMĖJAI 2012–2013 METAIS

$ 8,000 Lietuvių Fondas
$ 3,500 JC Moterų klubas c/o Irena Dirdienė
$ 1,020 Patricia Nelia Paulauskas
$ 1,000 Donatas Januta; James/Gražina Liautaud
$ 390 Nemira Šumskienė
$ 300 Jonas/Laima Šalčius
$ 290 Vaclovas/Margarita Momkus
$ 240 Vincas Lukas; Dalia Urbutis
$ 230 Mr. R. John Rapšys
$ 220 Juozas/Daila Liubinskas
$ 200 Sofia-Zota Mickevičius
$ 190 Ada Sutkuvienė
$ 170 Milda/Viktoras Šatas
$  150 Viktoras/Rūta Jautokas; Dr. Algis/Violeta Paulius
$ 145 Halina Bagdonienė
$ 140 Laima Apanavičienė; Zita Baltramonas
$ 120 Stasė Bacevičius; Brighton Parko LB/Salomėja Daulienė; Dr. Kastytis A. Jucas; 

Valdas Kerulis; Juozas/Bronė Mikulis; Marija Remienė; Aldona Šmulkštys
$ 110 Dr. Liuda Butikas; Jonas/Rūta Spurgis
$ 100 I. Dirda (Amerikos lietuvių tautinė sąjunga); Atlantic Express Corp.; Dr. Palmira

Janušonienė, Westholm; Elegius Kaminskas; Julius/Regina Matonis; Emilija 
Pretkelis; Dovile Ruscitti; Dr. Stasys Strasius; Marija/John Utz; Antanas/Viktorija
Valavičius

$ 90 Sigita/Gediminas Damašius; Algimantas/Stasė Damijonaitis; Irena Dirda; Elena
Jasaitienė; Ramunė Kubilius; Daiva Švabas (Lietuvių Opera); Rimas Rekašius; 
Aldona Rekašius; Ramūnas/Danguolė Vanagūnas

$ 85 Danguolė Ilginis
$ 80 Hon. Vaclovas/Asta Maria Kleiza; Jonas Krutulis; Dr. Linas Sidrys
$ 70 Sophie Dameika; Mrs. Birutė Kozicienė
$ 61 Dalia Saulys
$ 60 Danguolė Bartkus; Edmundas/Erika Brooks ; Birutė Lintakas; Bronius Nainys; 

Vida Šilas; Gražina Traska; Aldona Venckūnas
$ 55 Filomena Černius; Nijolė Stravinskas
$ 50 Dalia/Jurgis Anysas; Artūras/Violeta Bareika; Audrė Budrytė Nakienė; Giedrė 

Elekšytė; Nijolė Gierštikienė; Dainius Grabliauskas; Dr. Birutė A. Kasakaitis; Dr.
Petras V. Kisielius; Danguolė Kviklys; Vladas/Irena Meile; Gene Miglinas; 
Vidmantas Raisys ; Teodoras/Ritonė Rudaitis; Kostas/Vida Stankus; 
Kęstutis/Birutė Tautvydas

$ 45 Aleksas Lauraitis; Dr. Vincas/Renata Staniškis
$ 40 Dinas Aleksonis; Vytautas Bandžiulis; Alfreda Daubaris; Drs. Jonas/Ona 

Daugirdas; Rūta Daukus; Sofija Džiugas; Danguolė Griganavičius; Kęstutis/Dalia
Ječius; Joseph P. Kalvaitis; Regina Kazlauskas; Romualdas Kriaučiūnas; 
Felix/Dana Lukauskas; Elena Majauskas; Algirdas/Raminta Marchertas; 
Jonas/Albina  Martinkus; Janina Miknaitis; Mrs. Vita Neverauskas; 
Antanas/Emilija Paužuolis; Victoria Pikelis; Edvardas/Anelė Pocius; 
Tomas/Nijolė Remeikis; Dalia Stankaitis;  Linas Umbrasas; Rimantas Vaitkus; 
Emilija Vengianskas; Jurgis/Danutė Vidžiūnas;  Joseph Vilcha; Dr. Alex/Dana 
Vitkus 

$ 35 Jonas/Nijolė Kučėnas; Elena Wasilewski
$ 30 Genovaitė Ankus; Arvydas/Daiva Barzdukas; Agnes Bigelis; Vytautas/Aldona 

Čepėnas; Gražina Damijonaitis; Aldona Jesmantas; Kernius Miezlaiskis; 
Ignas/Birutė Navickas; Aušrelė Sakalas; Vladas/Raminta Sinkus; Birutė Zaksas

$25 V. A. Daulys; Nijolė Mackevičius; Dr. Algis/Juratė Norvilas; Andrew/Alice 
Rasutis

$20 Petras/Laima Aleksa; Neringa Aleksonis; Nora Alonso; Dr/Mrs Kazys 
Ambrozaitis; Mindaugas/Aldona Bielskus; Reda Blekys; Janina/Feliksas Bobinas;
Veronika Bubnys; Aldona Buntinas; Julius/Regina Butkus; Algirdas Čepėnas; 
Salomėja Daulienė; Zigmas Degutis; Aurelija Dobrovolskienė; Gediminas 
Dragūnas; Att. Dainius Dumbrys; Jeronimas Gaižutis; Albina Gavelis; Lilija 
Gelažis; Vaclovas/Danutė Jakovickas; Sofija Jelionis; Vanda Kaunas; Dr. Gražina
Kenter; Jr. Albertas Kerelis; Jadvyga Kliorys; Eugenija Kolupailaitė; Nijolė/Valdas
Kovalskis; Irena Kriaučeliūnas; Irma Laisvėnaitė; Elena Lapėnas; A. Lingis; 
Vaclovas/Vanda Mažeika; Mečys Mikutaitis; Laima/Victoria Milaitis; Sigi/Liz 
Nagys; Mrs. Marija Neniškis; Emilija Pakštas; Ramunė Papartis; Daiva 
Petersonaitė; Stasė Petersonienė; Kristina Petraitienė; Jonas/Valeria Pleirys; 
Edmundas Pranckevičius; Marius Prapuolenis; Dr. Antanas/Alė Razma; 
Kazys/Danuta Razma; Daina Sabaliauskas; Daiva Salkauskienė; Asta 
Skripkauskaitė; Julia Smilga; Marytė Smilgaitė; Vytas Stanevičius; Stepas  
Stankovičius; Magdalena Stankūnas; Klemensas Stravinskas; Rūta Stropus; 
Jūratė  Tamulaitienė; Rev. Kęstutis Trimakas; Julia Vailokaitis; Irena/Tomas 
Valaitis; Dr. Mindaugas Vygantas

$  15 Kęstutis/Asta Bileris; Adelė Lietuvninkienė
$ 10 A. Dragunaitis; Donatas Greb; Aldona Kavaliūnas; Henrikas/Ilona Laučius; 

Juozas Mačiulaitis; Jurgis Petkaitis; Audronė Sidaugienė; Eglė B. Sundstrom-
Rukštelytė; A./J. Tumas; Narimantas/Janina Udrys; Laima Urbanowicz

$ 5 Mindaugas Baukus

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rėmėjams, kviečiame ir toliau mūsų nepamiršti ir
paremti savo aukomis. Čekius rašyti Jaunimo centrui. Aukos nurašomos nuo valstybinių
mokesčių. Fed tax ID #36-411-3792.  Jei randate netikslumų varduose ar sumose, prašau
kreiptis tel. 773-507-8692 arba el. paštu: Neringa4u@hotmail.com.
Š. m. gruodžio 8 d. 1 val. p. p. vyks Jaunimo centro metinė vakarienė. Visus raginame iš
anksto užsisakyti stalus ar pavienes vietas tel. 773-778-7500 (Reda).  Daugiau informaci-
jos pateiksime vėliau.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918.

�  Vyras, turintis daugiametę slaugymo pa-
tirtį, ieško darbo su gyvenimu. 

Tel. 773-691-3796.

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu, bet kurioje valstijoje. 

Tel.  847-281-6659.

�  Moteris, kalbanti tik lietuviškai, rusiškai
ir lenkiškai, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. 

Tel. 773-818-0261.
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geras maistas  –  geram gy ve ni mui

mŪSų STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Kaupdami produktų atsargas, nepamirškite, kad
svarbiausia – ne jų gausa, o šviežumas ir gera ko-
kybė. Kaip išsirinkti kokybiškus produktus ir tin-
kamai juos laikyti?

Tikriname šviežumą

Patikimi žuvų, mėsos ir jūros gė rybių produktų
rodikliai yra kvapas, spalva ir kiti jų išoriniai po-
žymiai.

Žuvys ir jūros gėrybės

� Nepirkite žuvų, kurių žvynai blausūs, pra-
radę žvilgesį. Žuvų akys turi būti skaidrios, žiotys
– rausvokos.

� Žuvų file rinkitės tvirtą ir stan džią. Drėgnu-
mas – nepatikimas švie žumo rodiklis, nes žuvys
dažnai ap šlakstomos vandeniu, norint joms suteikti
prekinę išvaizdą.

� Pirkdami krevetes atkreipkite dėmesį, kad
jos būtų tvirtos. Pajuo davę lopinėliai aplink kreve-
čių galvas ir kojas perspėja, kad jos pradėjo gesti.

Mėsa

� Nesirinkite mėsos pakuotės su skysčio per-
tekliumi – dėl drėgmės praradimo ji gali būti sausa.

� Vištų mėsa ir oda turi būti be dė mių.
� Pirmenybę teikite rausvos ar raudonos spal-

vos jautienai. Atkreip kite dėmesį ir į riebalus: jie
turi būti balti, o ne geltoni.

� Aviena ar kiauliena patariama rinktis raus-
vos ar blyškiai raudonos spalvos su nedideliu kie-
kiu riebalų ir lygiu standžiu paviršiumi. Jei kiau -
lienoje yra kaulų, jų nukirsti galai turėtų būti rau-
doni: kuo jie šviesesni, tuo kietesnė mėsa.

Svarbu: mėsos spalvą reikia tik rinti esant na-
tūraliam apšvietimui. Mėsos skyriaus vitrinos daž-
nai ap šviečiamos lempomis, suteikiančio mis mė-
sai intensyvesnį atspalvį.

Ar prinokę?

Nuo jūsų gebėjimo rinktis priklauso, ar nusi-
pirksite kokybiškų vai sių ir daržovių. Taigi, kas
svarbu ir kodėl?

� Avokadai laikomi prinokusiais, jei vieta, kur
prisitvirtinęs vaiskotis, yra minkšta. Dažnai mes
spaudome visą vaisių. O štai žievelės spalva dau -
geliu atvejų nėra nokumo rodiklis. Išimtį sudaro
retų rūšių avokadai: jiems prinokus, tamsiai žalia
žievelės spalva tampa juodai violetine.

� Melionų prinokimo požymiams priskiriami
stiprus jų aromatas ir apvali įduba ten, kur anks-
čiau buvo vaiskotis.

� Iš ananasų žievės spalvos ne ga lima spręsti,
ar vaisiai sunokę. Kuo stipresnis aromatas, tuo la-
biau prinokęs šis skanėstas.

� Jei iš braškių ar kitų uogų pakuotės teka sul-
tys, uogų nepirkite.

� Prinokusių arbūzų žievė apačioje turi kre-
minį arba gelsvą atspalvį.

Pasirinkimo taisyklės

� Jei patys neauginate vaisių ir daržovių, pir-
kite žemės ūkio produktus užaugintus ūkininkų iš
artimiausių rajonų. Kuo ilgiau jie laikomi ir kuo il-
giau vežami, tuo mažiau iš jų naudos – kol pasiekia
stalą, pradingsta iki 10 proc. vitaminų.

� Pirkite ir valgykite sezoninius vaisius ir dar-
žoves. Iš tokių – daugiau naudos.

� Produktų įgykite nedideliais kiekiais, tuo-
met ant jūsų stalo visada puikuosis tik švieži vaisiai
ir dar žovės.

� Neverta daržovių paruošti iš anksto, geriau
tai daryti prieš pat valgant. Supjaustytos daržovės
iškart pradeda prarasti vitaminus. O supjaustytų
daržovių mirkymas vande nyje išplauna maistingą-
sias medžiagas. Nepanaudotas daržoves laikyki te

REDAKCIJOS RECEPTAS

Kai vaisiai ir daržovės švieži, gerai prinokę, tam,
kad pagamintume skanų (ir gražų!) patiekalą, mūsų
įsi kišimo reikia kuo mažiau.

Štai kokias puikias salotas siūlo  „Iron chef” Cat Cora:

Cikorijų, meliono ir kriaušių 
salotos su medaus padažu

4–6 asmenims reikės:
1/2 puoduko ir 1 šaukšto migdolų arba graikinių rie-

šutų aliejaus;
3 šaukštų švelnaus skonio me daus;
1/4 ir 1 šaukšto šampano acto;
1/4 šaukštelio rupios druskos;
4 cikorijų („Belgium endive”), nuplautų, išskirstytų

lapeliais;
1 meliono („honeydew”);
2 didelių kriaušių („Bartlett” arba „Anjou”);
8–10 didelių šviežių mėtos lapų, nuplautų ir nu-

sausintų;
1/4 puoduko smulkintų graikinių riešutų (nebū-

tina).
Suplakite aliejų, medų, actą ir drus ką. Padėkite

pa dažą į šaldytuvą. Didelę lėkštę arba dubenį gražiai
išklokite salotų lapeliais pradėdami nuo didžiausių ir
sukdami ratą nuo lėkš tės pakraščio, link vidurio. Pa da -
lin kite melioną į 4 dalis ir kiekvieną ket virtadalį su -
pjaus tykite išilgai į 6 ar ba 8 gabalus.

Perpjaukite kriaušes pusiau, iš imkite sėklas, su-
pjaustykite 1/4 colio storio griežinėliais.

Išdėstykite melioną ratu taip, kad matytųsi tik sa-
lotų kampeliai. Viduryje, mažesniu ratu išdėstykite
kriaušes. Suplakite padažą ir maždaug 1/3 puoduko
už šlakstykite ant salotų, kitą supilkite į indelį ir padė -
kite ant stalo. Mėtų lapelius susukite kaip cigarą ir su-
pjaustykite smul kiais griežinėliais. Užbarstykite ant
salotų. Galite pabarstyti riešutais. Patiekite tuoj pat.

Šios salotos turi pilną teisę vadin tis „Atsisveikini -
mo su vasara” salotomis!

šaldytuve, sandariai uždarytoje plastikinėje dėžu-
tėje arba polietileni niame maišelyje.

� Jeigu norite, kad vaisiai sunoktų, galite juos
laikyti kambario temperatūroje, tik saugokite nuo
tiesio ginių saulės spindulių, kurie ardo vitaminus
A ir C. Jei nesunokusius vaisius laikysite šaldy-
tuve, sutriks jų nokimas.

� Nusipirkę žuvų, stenkitės kuo greičiau pa-
dėti jas šaltai, nes jose esančios riebalų rūgštys pa-
greitina produkto gedimą.

� Pirkdami produktus, orientuo kitės į savaitės
meniu ir planuokite pir miausia sunaudoti greitai
gendančius produktus. Lapinės daržovės ir pries-
koninės žolės turi daug vandens lapai greitai su-
vysta, pra ran da sultingumą. Prinokusių uogų il-
gai laikyti tikrai neverta – jos susimaigo, išskiria
daug sulčių ir nebesužadina apetito.

� Atidarę pakuotę, vaisių ir dar žovių sultis iš-
gerkite per 3–4 valandas. Kuo ilgiau sultys būna
ati darytos, tuo labiau oksiduojasi ir praranda mais-
tinę vertę.

� Pirkite nemaltus prieskonius – jie yra natū-
ralaus skonio ir aromato, ilgai išlieka švieži. Pries-
konius susmulkinkite prieš pat jų vartojimą.

KĄ, KUR IR KAIP LAIKYTI?

Obuoliai

Kur? Sudėkite juos į vaisių du benį ir pastaty-
kite ten, kur neapšvies tiesioginiai saulės spindu-
liai. Patal poje, kurioje laikote obuolius, netu rėtų
būti šalta.

Kodėl? Nustatyta, kad esant že mai temperatū-
rai, obuolių žievelėje sumažėja koncentracija pelo-
fenolių, kurie pasižymi atioksidacinėmis sa vy -
bėmis.

Patarimas: obuolius reguliariai apžiūrėkite ir,
suradę apipuvusių vaisių, iškart juos išmeskite.
Antraip greičiau supus ir visi likę vaisiai.

Duona

Kur? Įdėkite duoną į popierinį maišelį ir lai-
kykite duoninėje. Dar vienas būdas – laikyti duoną
šaldytuve, tačiau ir ten ji neišliks šviežia ilgą laiką.

Kodėl? Šaldytuve laikoma duona sužiedėja
gana greitai, nes šaltyje pažeidžiama vandens ir
krakmolo sąveika.

Geriausia duoną laikyti šaldymo kameroje, o
išsiimame jos tiek, kiek mums tam kartui reikės.
Duona atsileis ir ji bus kaip šviežia. Galima pase-
nusios duonos riekutes, patepus jas aliejumi ir pa-
barsčius druska bei ištrynus česnaku, pakepinti
or kaitėje. Tokia pakepinta duona skanu panaudoti
sumuštiniams. 

Svarbu žinoti: plastikinėse duo ninėse laikoma
duona ilgai lieka minkš ta, tačiau jose kaupiasi
drėgmė, kuri sudaro palankias sąlygas pelėsiams
atsirasti.

Pomidorai

Kur? Pomidorų nedėkite į šaldytuvą – laikykite
juos ant stalo virtuvėje, toli nuo saulės spindulių.

Kodėl? Šaltyje pomidorai pra randa ne tik aro-
matą, bet ir skonį.

Svarbu žinoti: ilgiau laikomi pomidorai iš ski -
ria etileną, ir jei šalia jų padėsite neprinokusių vai -
sių, šie greitai sunoks.

Avokadai

Kur? Neprinokusius avokadus laikykite vir-
tuvės spintelėje, o prinokusius – šaldytuve, daržo-
vių ir vaisių skyriuje.

Kodėl? Žema temperatūra stabdo nokimą.
Patarimas: neprinokusius avo ka dus sudėkite į

popierinį maišelį kartu su obuoliu, kuris išskirs
eti leną ir stimuliuos „kaimyno” noki mą.

Bulvės
Kur? Bulves išimkite iš polieti leninio maišelio

ir sudėkite į vėsią, sausą, tamsią vietą, pavyzdžiui,
į virtuvės spintelę.

Kodėl? Šviesoje bulvės pažaliuoja, o esant že-
mai temperatūrai jos gali įgauti salsvoką skonį.

Svarbu žinoti: kartu su svogūnais ir česnakais
bulvių laikyti nega lima, nes jos greitai sugeria kva-
pus.

Pagal „Šeimininkės” patari mus



Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

Marvin Katilius-Boydstun, gy venantis Lemont, IL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 100 dol. Labai Jums ačiū,
kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Aldona Cinga, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.

Julius D. Staniškis, gyvenantis Macedonia, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.
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SvEIKATA

Dažnas iš mūsų yra patyręs ne -
ma lonią būseną, kai ,,ėda rė-
muo” (heart burn). Tai atsitin -

ka tada, kai sfinkteris (klapanas), esan-
tis tarp skrandžio ir stemplės nepilnai
užsidaro, ir rūgštus turinys iš skran-
džio patenka į stemplę. Net 10 proc.
pasau lio gyventojų vargina ši prob-
lema. Sfinkteris pradeda blogiau už-
daryti angą tarp skrandžio ir stemp -
lės, kai nusilpsta jo raumenys, ir dėl to,
kad padidėja skrandžio sul čių išsisky-
rimas. Tam įtakos turi įtampa, gyve-
nimo būdas, netin-
kamas maitinima-
sis, ypač valgant
paskubomis, val-
gant ,,grei tą mais -
tą”, kuris dažnai
yra rie bus, į jį gau-
siai pridedama
įvai rių papildų bei
skonio stipriklių,
be to, riebalai yra
keletą kartų kaiti-
nami. Jei rėmuo pasireiškia kartą į
mėnesį, tai nėra liga, o jei kartojasi 2
kartus per savaitę, tada reikia kreiptis
į gydytoją.

Rėmens sumažinimui labai pla -
čiai vartojami skrandžio rūgštingu -
mą mažinantys vaistai, kuriuos ga-
lima įsigyti kiekvienoje vaistinėje be
re cepto, arba išrašo gydytojai ir pa-
cientai naudoja juos metų metais. Tai
yra protono siurblio inhibitoriai (pro-
ton – pomps inhibitors – PPIs ), iš ku-
rių dažniausiai vartojami yra: „Ne -
xium”, „Prevacid”, „Prilosec”. Šie
vais tai pagal pirkimo dažnumą JAV
yra trečioje vietoje ir įsigyti jiems yra
išleidžiama apie 14 milijar dų dolerių
per metus. Ant vaistų pakuotės yra
rašoma, kad šiuos vaistus patariama
vartoti vieną ar du mė nesius (šešis
mėnesius esant opoms ar erozijoms),
tačiau žmonės juos vartoja po keletą
metų. Tyrimai parodė, kad ilgalaikis
PPIs vartojimas gali sukelti eilę ne-
pageidautinų svei katos sutrikimų:

� Ilgai vartojant šiuos vaistus  dėl
sumažėjusio kalcio pasisavinimo gali
padažnėti klubo sąnario lūžimai;

� padidėja rizika susirgti įvairio -
mis peršalimo ligomis, o taip pat in -
fekcinėmis ligomis, tarp jų plau čių už-
degimu bei pavojinga žar nyno infek-
cija – Clostridium deffici le. Šios ligos
dažniau pasitaiko vyresnio amžiaus
žmonėms ligoninėse bei senelių na-
muose;

� vartojant PPIs stebimas vit. B12
nepakankamumas (skrandžio rūgštis
reikalinga suskaidyti vitaminą, kad
organizmas galėtų jį įsisavinti);

� vartojant šiuos produktus ste-
bimas mikroelemento magnio nepa -
kan kamumas.

Prieš keletą metų FDA perspėjo,
kad ilgai vartojant PPIs vaistus orga-
nizme sumažėja magnio, ko pasekoje
stebimi kojų raumenų spazmai, trau -
kuliai, gali sutrikti širdies ritmas, kas
įtakoja širdies infarktų bei insul tų iš-
sivystymą. FDA teigimu, magnio trū-
kumas, atsiradęs per ilgai vartojant
skrandžio rūgštingumą mažinančius
vaistus, net 25 proc. atvejų negali būti
pilnai atstatytas magnio papildais. To-
kiu atveju patariama nutraukti PPIs
vartojimą. Ypatingai ryškus magnio
trūkumas gali išsivys tyti, jei asmuo
vartoja diuretikus re  guliuoti kraujo

spaudimui arba digok siną, esant šir-
dies nepakankamumui. FDA pataria,
bet nereikalauja ištirti magnio kiekį
kraujo serume asmenims prieš paski-
riant ilgalaikį gydymą skrandžio
rūgštingumą ma ži nančiais vaistais,
tokiais kaip „Ne xium”, „Prilosec”,
„Prevacid”, „Zege rid”, „Vimovo”, „De-
xilant”. Kita pro b lema yra ta, kad yra
nustatomas mag nio kiekis kraujo se-
rume, bet yra neįmanoma nustatyti
magnio kiekio ląstelėje. Kraujo se-
rume stebimas magnio kiekio suma-

žėjimas, kai or ga -
nizmas jau yra
pra radęs 30 proc.
magnio kiekio. O
tai jau gali iššauk -
ti įvairius negala-
vimus. Magnis už-
tikrina normalią
širdies veiklą, pa -
de da išlikti svei-
kiems kaulams,
rau me nims bei

ner vams, todėl labai yra svar bu išlai-
kyti normalų magnio kie kį. Vargi-
nant skrandžio rėmeniui, patariama
pasirinkti natūralias bei nekenks-
mingas priemones. Taip pat reikia ne-
pamiršti, kad skrandžio rė menį gali
sukelti ne tik per didelis skrandžio
rūgščių kiekis, bet ir per mažas, todėl
nėra būtinybės, atsira dus rėmeniui,
griebtis skrandžio rūgštingumą ma-
žinančių vaistų. Esant sumažintam
skrandžio rūgš tin gumui, sutrinka
virš kinimas bei gali atsirasti rėmuo,
to dėl kai kurie gydytojai pataria di-
dinti skrandžio rūgštingumą, bet ne
mažinti.

Patarimai, kaip išvengti rė mens:

� Maitinkitės 5–6 kartus dienoje,
nepersivalgykite, nevalgykite 2–3 val.
prieš miegą.

� Venkite karštų ir aštrių patie -
ka lų bei prieskonių.

� Nevalgykite riebaus maisto,
svo gūnų, pomidorų padažų, šokolado,
ne vartokite alkoholio, kavos, nerūky -
kite, negerkite gazuotų gėrimų.

� Kiekvieno valgio metu virškini -
mui pagerinti vartokite augaliniu pa-
grindu pagamintus virškinimo fer-
mentus.

� Valgydami siurbčiokite apyšiltį
vandenį, venkite šalto vandens, nes
jis stabdo ir apsunkina virškinimą. 

Kai „graužia rėmuo” galite 
pa ban dyti šias priemones:

� Pusę arbatinio šaukštelio geria -
mosios sodos ištirpinkite pusėje stik-
linės vandens ir išgerkite.

� Į burną įsidėkite truputį (apie 1
gramą) druskos, palaikykite burnoje,
kad susimaišytų su seilėmis ir nu ry -
kite. Druska skatina išsiskirti fermen -
tus, o jie apmalšina rėmenį. 

� Rėmenį mažina imbiero šaknis,
ir jos kapsulės absorbuoja skrandžio
sulčių perteklių. Galima gerti imbie ro
šaknų arbatą. Imbierą tinka mai šyti
su ramunėlėmis.

Esant rėmeniui padeda morkų
sultys.

Pasirūpinkite savo sveikata!

Remiantis ,,Pass’ Health Foods”
parengė Ona Radzevičienė

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Prieš dešimtmetį atsisveikinome su mama, močiute, sese-
rim, teta, dėdiene, drauge, visuomenininke

A † A
BIRUTE UŽGIRYTE

JASAITIENE
Kito pasaulis. Kito mūsų lietuviškos visuomenės veidas.

Kitome ir mes.
Pasiliko nekintantys prisiminimai, neišblėstanti meilė tau-

tai, užsiliejantys gilaus liūdesio jausmai.
Prašome a. a. Birutę prisiminti maldose.

Šeima

A † A
Dr. VYTAUTUI URBAI

mirus, jo žmonai ALDONAI, sūnums VYTAUTUI ir
ARUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Viktoras ir Nijolė Maciejai

A † A
SIEGFRIEDAS PATRA

Mirė 2013 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 87 metų amžiaus.
Gimė Karklininkuose, Klaipėdos krašte, buvo Janio ir

Emmos Patrų sūnus.
Nuliūdę liko: žmona Milda; dukterys Judita Jozaitienė; Rūta

(Mark) Vandermolen; anūkai Vilija ir Vytas Jozaičiai, Aras ir
Laima Augustaičiai; svainiai Irma Laisvėnaitė, Rūta
(Martynas) Buntinai ir jų sūnūs Rimas (Tracey), Darius (Tina),
Aras (Karen). Taip pat liūdi giminės bei draugai Amerikoje ir
Lietuvoje.

Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., 7 val. v., lanky-
mas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v., 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills,
IL 60457, tel. 708-430-5700.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d., 11 val. r.
(lankymas nuo 10 val. r.) taip pat Lack and Sons Funeral Home.
Po atsisveikinimo pamaldų velionis bus išlydėtas į Lietuvių
Tau tines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsi-
sveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Kai vargina ,,rėmens ėdimas”
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�  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje Brighton Parke (2745
W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį,
rugsėjo 29 d., 10 val. r., šv. Mišias atna-
šaus kun. Jaunius Kelpšas. Po pamaldų
parapijos salėje JAV LB Brighton Parko
valdyba ruošia cepelinų pietus paremti
Čikagos lituanistinę mokyklą. Maloniai
kviečiame visus daly vauti.

�  Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 9 val. r.
Pasaulio lietuvių centro posėdžių kam-
baryje (Lemont, IL) vyks org. ,,Vaiko var-
tai į mokslą” narių susirinkimas. Kvie-
čiami organizacijos nariai ir visi, susido-
mėję organizacijos veikla bei projektais,
remiančiais Lietuvos rizikos grupės šeimų
vaikus.

� Spalio 4 d., penktadienį, Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje 7:30 val. v.
vyks Lie tuvos tekstilininkų darbų parodos
atidarymas. 

� Spalio 13 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”
kviečia visus į tradicinius labdaros ,,Der-
liaus pietus” Pasaulio lietuvių centre, Le-

monte. Savo dalyvavimu paremsite orga-
nizacijos globojamus 11 dienos cent rus ir
globos namus, kuriuos lanko Lietuvos ri -
zikos grupės šeimos. Vietas ir stalus užsi-
sakyti tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkš-
tienė) arba el. paš tu: r.l. smul ks tys  @sbc -
 global.net, taip pat tel. 630-243-1228
(Rita Venclovienė) arba el. paštu:
venclovas @com cast.net. 

� Spalio 19 d., šeštadienį, Akade minio
skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė
šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Willowbrook
Ballroom”, Willow Springs, IL.

� Spalio 20 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvių Fondo salėje (PLC) seserų
Dau nyčių  (Joana – arfa, Vita Marija – flei -
ta, Elena – violončelė, Kotryna Ugnė –
smui kas) šeimyninio ansamblio „Reqnum
Mu sicale” koncertas. Rengia ,,Saulutė”.

� Lapkričio 3 d., sekmadienį – Čikagos
lietuvių moterų klubo 90 metų jubiliejinis
pokylis vyks Palos Country Club (135th
& SW Hwy., Orland Park, IL). Pradžia –
1 val. p. p. Programą atliks muzikuojan -
ti Simonetos Giedraitytės-Pacek šei ma.

čIKAgoJE 
IR

APYLINKĖSE

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

Dėmesio! Priimami Lietuvių Fondo
stipendijų prašymai. Registruotis ir pil-
dyti 2013 m. elektroninę stipendijų pra-
šymo anketą, kurią rasite LF tinklalapyje:
www.LietuviuFondas.org  (skiltyje ,,sti-
pendijos”), galite iki spalio 10 d.

Šiais metais Lietuvių Fondas jau pa-
skirstė 299,063 dol. paramos projektams,
puoselėjantiems lietuvių švietimą, kul-
tūrą, tradicijų bei papročių išsaugojimą.
Dė ko jame visiems LF nariams ir rėmė-
jams!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina
– 60 dol., studentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsisakyti DRAUGO ad-
ministracijos tel. 773-585-9500.

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų para-
šyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org ir
gauti ,,log in” bei slaptažodį. Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Paroda ir knygos ,,A Baltic Anthology of
Contemporary Poetry” pristatymas

Šeštadienį, spalio  5 d.  2 val. po pietų Knygos
klubas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kviečia į
susitikimą su Inara Cedrins, kuri pristatys neseniai iš-
leistas tris knygas „Baltic Antology of Contemporary
Poetry”, skirtas latvių, lietuvių ir estų poezijai. 

Antropologijoje pristatomi trijų generacijų poetai:
gimusieji prieš sovietinę okupaciją, okupacijos metu ir
iki nepriklausomybės atstatymo 1990 metais.

Inara Cedrins yra ne tik rašytoja, vertėja, bet ir
dailininkė. Ji studijavo School of the Art Institute in
Chicago, o Central Academy of Fine Art in Beijing gi-
linosi į kiniečių tapybą ant šilko. Renginio metu galė-
sime pasigrožėti Inaros meno kūrinais.

Įėjimas: $5; muziejaus nariams nemokamai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga

Telefonas pasiteirauti: 773-582-6500
Muziejaus internetinė svetainė: www.balzekasmuseum.org

JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai Arvydas Barzdukas (antras iš kairės), Danelė
Vidutienė, Algimantas Gureckas ir Dalė Lukienė 2013 m. rugsėjo 24 d. lankėsi LR
ambasadoje Washingtone ir su Lietuvos diplomatais aptarė šalies istoriją prista-
tančią prieštaringų vertinimų sulaukusią knygą ,,The History of Lithuania”.

LR ambasados JAV nuotr.


