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Į lietuvių filmą ,,Lošėjas” San Sebastiano 
festivalyje buvo išpirkti visi bilietai

Tęsiant Lietuvos pirmininkavimui Europos
Sąjungos Tarybai skirtų kultūrinių projektų cik-
lą, 2013 m. rugsėjo 22 d. Philadelphijoje atidaryta
„Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos”
paroda. Paroda eksponuojama vienoje seniausių
JAV teritorijoje esančių mokymo įstaigų – 1669 m.
Philadelphijos miesto įkūrėjų protestantų kva-
kerių įsteigtoje „Friends Select” mokykloje. Pa-
rodoje pristatoma žymių Lietuvos vaikų knygų
iliustruotojų Kęstučio Kasparavičiaus, Stasio
Eidrigevičiaus, Laisvydės Šalčiūtės, Mariaus Jo-
nučio, Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės, Rimanto
Rolios, Ievos Babilaitės, Linos Dūdaitės, Rasos
Joni, Karolio Strautnieko ir Nomedos Marčėnai-
tės kūriniai.

Parodos atidarymo metu koncertavo Phila-
delphijos lietuvių šeštadieninės mokyklos vaikų
grupė „Spindulėlis”.

Š. m. spalio-lapkričio mėn. ši paroda bus ro-
doma memorialinėje Martin Luther King biblio-
tekoje Washingtone.

Ekspozicija parengta Bolonijos vaikų knygų
mugėje 2011 metais rodytos parodos „Illustra-
rium” pagrindu, papildant naujausiais kūriniais.
Parodą parengė BĮ Tarptautinių kultūros prog-
ramų centras.

Parodą remia LR Kultūros ir Užsienio reika-
lų ministerijos.

Vilnius (BNS) – 61-ajame San Sebastiano filmų festivalyje įvy-
ko pasaulinė lietuviško filmo ,,Lošėjas” premjera. Filmas parodytas
sausakimšoje kino teatro salėje. Pirmą kartą kino istorijoje filmas
iš Baltijos šalių dalyvauja ,,Naujųjų režisierių” programoje. 

,,Lošėjas” pasakoja makabrišką istoriją apie prasilošusį
greitosios pagalbos gydytoją Vincentą, kuriam gimsta idėja sukurti
su jo darbu susijusį nelegalų žaidimą. Aštraus siužeto filmas su
trilerio ir melodramos elementais nagrinėja etinio pasirinkimo
klausimus, atskleisdamas unikalią sankirtą tarp posovietinio kon-
formisto ir kapitalistinio laimėtojo pasaulėžiūrų.

Režisieriaus Igno Jonyno darbas varžosi tarp 16 filmų iš 13
šalių – JAV, Izraelio, Prancūzijos, Turkijos, Kosta Rikos, Graiki-
jos, Meksikos, Kinijos, Islandijos, Rumunijos, Ukrainos, Olandi-
jos ir Belgijos. Nugalėtojui skiriama 50 tūkst. eurų (172,5 tūkst.
litų) premija bei suteikiama filmo platinimo galimybė Ispanijo-
je.

,,Lošėjo” premjeroje be režisieriaus dalyvavo pagrindiniai ak-
toriai Vytautas Kaniušonis ir Los Angeles vaidinanti lietuvių me-
nininko Jono Meko dukra Oona Mekas, scenaristas Kristupas Sa-
bolius, operatorius Janis Eglitis, montuotojas Stasys Žak, pro-
diuseriai Uljana Kim ir Roberts Vinovskis.

A klasės San Sebastiano festivalis, save vadinantis ,,neramių
ir kūrybingų filmų namais”, patenka į išrinktųjų pasaulio festi-
valių klubą.

Philadelphijoje
– lietuvių vaikų
knygų
iliustratorių
paroda

Pagrindinį vaidmenį filme atlikusi Oona Mekas džiaugia-
si filmo sėkme.

Parodos atidaryme koncertavo ,,Spindulėlio” vaikai.

Kęstutis Kasparavičius. ,,Keliaujanti kirmėlė”.



,,Kiekviena šalis turi pasirinkti savąjį vysty-
mosi kelią, galios demonstravimo ar buferinių zonų
kūrimo laikas jau baigėsi”, – pasaulio vadovams pa-
brėžė Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį sa-
kiusi kalbą 68-uosiuose Jungtinių
Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos
debatuose, kurių tema – ,,Vystymosi
darbotvarkė po 2015 metų”. 

Šiuose debatuose buvo diskutuo-
jama apie pagalbą besivystančioms
valstybėms ir problemas, su kuriomis
susiduriama siekiant užtikrinti tvarų
pasaulio šalių vystymąsi.

Valstybės vadovė atkreipė dėmesį
ir į išorės grėsmes, su kuriomis tokios
valstybės dažnai susiduria. Ji pateikė
kaip pavyzdį Lietuvą, patiriančią išo-
rės spaudimą ir šantažą.

,,XXI amžiuje vis dar yra norin-
čių primesti vieną ar kitą raidos kelią
ir siekiančių priversti paklusti grasi-
nant ir taikant ekonominį, energetinį
ar kibernetinį spaudimą. Tačiau kiek-
viena šalis turi teisę rinktis tą kelią,
kuris geriausiai atitinka jos patirtį,
kultūrą ir poreikius”, – sakė šalies va-
dovė.

Prezidentė pristatė Lietuvos pa-
tirtį ir reformas, kurios valstybei pa-
dėjo užsitikrinti vieną sparčiausių
ekonomikos augimą visoje ES. Tačiau

net ir būdama savarankiška ir nepriklausoma,
mūsų šalis susiduria su rimtomis išorės grėsmėmis.
Pasak valstybės vadovės, šiandien Lietuva vėl pati-

ria spaudimą. Kliūtys pasienyje, nemotyvuoti truk-
dymai gabenti krovinius ar besikartojantis ,,pieno
karas” – tai tik keli pavyzdžiai, kaip bandoma su-

stabdyti mūsų valstybės raidą. Prezi-
dentės teigimu, dabartinio spaudimo
priežastis yra akivaizdi – mūsų šalis
per daug savarankiška: ji pirminin-
kauja ES Tarybai, vystomaisiais pro-
jektais remia Rytų Europos šalis ir
siūlo joms rinktis europinį demokra-
tinį vystymosi kelią.

Lietuvos Prezidentė pabrėžė, kad
XXI amžiuje nebeturi likti vietos prie-
vartai, šantažui ar kitokio pobūdžio
išorės spaudimui.

,,Labai sunku rinktis, kai už savo
laisvą pasirinkimą sulauki ne palai-
kymo ir patarimų, o grasinimų pakelti
dujų kainas arba sustabdyti prekybą.
Sunku vykdyti reformas, už kurias su-
silauki tiesioginio šantažo. Tačiau eko-
nominis, energetinis ar propagandi-
nis spaudimas yra nepateisinamas
savo galiai demonstruoti ir įtakos zo-
noms įtvirtinti”, – kalbėjo valstybės
vadovė.

Prezidentės teigimu, XXI amžius
turi tapti solidarumo, lygybės ir tva-
raus vystymosi amžiumi. Bet kokie
bandymai sugrįžti į senus laikus ver-
tintini kaip kliūtis šiandieninio pa-
saulio raidai ir plėtrai.                 ELTA
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Šventojo Rašto Pradžios knygoje pa-
sakojama apie pasaulio ir žmogaus
sukūrimą. Sukūręs dangų ir žemę

su augalais, paukščiais ir gyvūnais, Die -
vas baigia darbą, sukurdamas žmo gų. Pir-
muosius žmones Dievas apgy vendina
Edeno sode ir palaimina juos tardamas:
„Būkite vaisingi ir daugin kitės, pripildy-
kite žemę ir valdy ki te ją! Viešpataukite
ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir
visiems že mėje judantiems gyvūnams” (Pr 1, 28). 

Taigi, Dievas yra Kūrėjas, visos visatos Šeimi-
ninkas, o žmogus – pa gal Dievo paveikslą sukurtas
kūri nys, kuriam leista naudotis žemės gė rybėmis.
Žmogui pavesta ne savi va liauti žemėje, bet pagal
Dievo nurody mą protingai tvarkytis ir būti laimin -
gam. Dievas nepaliko žmogaus, nežinančio, kaip
elgtis, bet paaiškino jam, kaip vykdyti jam pavestą
užduotį: „Nuo visų sodo medžių tau leista val-
gyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau ne-
leista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi
mirti” (Pr 2, 16–17). Šis Dievo nurodymas yra įra -
šytas kiekvieno žmogaus sąžinėje.

Dievas paliko žmogui didelę lais vę ir plačias
teises jo sukurtame pa saulyje. Tačiau naudojantis
gėrybė mis reikėjo elgtis, kaip Kūrėjo buvo įsakyta.
Deja, tas gero bei pikto paži nimo medis tapo suklu-
pimo akmeniu, kuris atnešė didelę nelaimę ne tik
pirmiesiems tėvams, bet ir visai žmo nijai. Žmogus
pabandė gyventi ne pagal Kūrėjo valią ir gundytojo
paakintas vylėsi, kad savo išmintimi prilygs pačiam
Dievui. Kai traukinys nuvažiuoja nuo bėgių, juo va-
žiavusius keleivius ištinka didelė nelaimė. Dar di-
desnė nelaimė ištinka, kai žmogus nuvažiuoja nuo
Kūrėjo „bėgių” – jis susiduria su blogio paslaptimi.
Die vo kūrybos sujaukimas visuomet gresia Edeno
sodui virsti erškėčius ir dilgėles auginančia žeme.

Žmogus vi suomet privalo atminti, kad yra ne ab -
soliutus žemės šeimininkas, o tik Dievo prievaizdas.

Taigi, kaip žmonės atlieka Dievo prievaizdų pa-
reigas žemėje? Vieni bran gina gamtą, saugo jos
grožį, kiti tą grožį bjauroja – šiukšlina gatves, pa-
plūdimius ir stovyklavietes, miš kuo se verčia šiukš-
les ar statybines at liekas, į upes nuveda kanaliza-
ciją. Vieni dirba žemę, kad ji duotų gausų derlių, kiti
tą žemę paverčia dir vo nais. 

Kokie mes esame Dievo prievaizdai, dar geriau
rodo mūsų elgesys su Dievo kūrybos viršūne – žmo-
gumi. Vie ni žmones gerbia ir stengiasi jiems pasi-
tarnauti, kitiems žmogus yra tik daiktas, kuriuo
pasinaudoja, o paskui jį numeta šalin ar net sunai-
kina. Vieni kitus myli, antri – myli tik save. Vieni
ieško santarvės, kiti spjaud osi neapykanta ir žvan-
gina ginklais. Vieni brangina žmogaus gyvybę, kiti
leidžia jai nuplaukti į kanalizaciją kraujo puta.

Dievo žodis negailestingai smer kia blogą už-
vaizdavimą, kuris reiškiasi silpnųjų skriaudimu.
Pranašas Amosas Dievo vardu skelbia: „tikrai nie-
kad nepamiršiu nė vieno jų dar bų!” (Am 8, 7). Apaš -
talas Paulius nu rodo gero užvaizdavimo pavyzdį:
„Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdie-
niu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą (2 Kor
8, 9). Sa vo palyginime apie prievaizdą, kuris nesą-
žiningai administravo jam pati kėtą turtą, Jėzus tvir-

tina: „Joks tarnas negali tarnauti dviem
šeiminin kams: arba jis vieno nekęs, o
kitą mylės, arba prie vieno bus prisiri-
šęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti
Dievui ir Mamonai” (Lk 16, 13). 

Dievo žodis skelbia, kad žmogus daž-
nai blogu žemės prievaizdu tampa per
savo gobšumą. Vaikydamiesi vie nadienės
naudos, žmonės nenori mąs tyti, kaip gy-
vens būsimos kartos ar koks likimas iš-

tiks tėvų žemę. Jie alina gamtą – iškerta reikalingus
miš kus, teršia atmosferą, vandenis, sukelia šiltna-
mio efektą; jie nevertina šeimos ir gyvybės ir Eu-
ropos tautoms, tarp jų ir Lietuvai, nutiesia de -
mografinės mirties kelią.

Blogu prievaizdu galima tapti ne tik per gob-
šumą, bet ir per puikybę, kūniškumą ar egoizmą.
Egoistas vi suo met mato tik savo reikalus, o kaip jo
elgesys ir darbai atsilieps ap lin kiniams, jam ma-
žiausiai rūpi. Šitaip elgiasi alkoholio prekiautojai:
jiems ne motais, kad žmonės prasigeria, jiems svar-
būs tik pinigai. Panašūs į juos yra tabako gaminto-
jai ir prekiautojai. Nuo jų neatsilieka užsiimantys
kontrabanda. Mes matome, kaip pasaulio galingieji,
siekdami egoisti nių tikslų, linkę griebtis prievartos.
Ją skaudžiai patyrėme okupacijos metais, o dabar
liūdime, matydami, kaip žmonės, užuot atsakingai
kūrę Lietuvos ateitį, tik bando kuo daugiau pasi-
grobti žemės gėrybių.

Dievo akivaizdoje pabandykime žvelgti į savo
gyvenimą, kaip mes atli kome prievaizdo pareigas.
Padėko ki me Dievui už visa, ką kūrėme gra žaus,
kur pasitarnavome, kur teikė me kitiems žmonėms
džiaugsmo ir buvome palaimos ženklu visuomenėje.
O kai einame susitaikinti su Die vu, visuomet savęs
paklauskime, koks buvo mūsų santykis su Dievu, su
žmonėmis ir su mus supančiu pasauliu.
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Ištikimybė
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

JT Generalinėje Asamblėjoje kalba LR Prezidentė D. Grybauskaitė. 
Dž. Barysaitės nuotr.

D. Grybauskaitė: galios demonstravimo laikas baigėsi
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Gyvo maisto evangelistai

Rugsėjo 27–29 d. Lietuvoje antrą kartą
rengiama Ann Wigmore gyvo maisto
konferencija. Vienas iš jos organizato-

rių, Petras Vainius, prieš kurį laiką lankėsi
,,Draugo” redakcijoje, kartu pakvietęs ir kitus
Ann Wigmore mokymo pasekėjus: Viktorą
Kulvinską, gerą Ann Wigmore bičiulį, kartu
su ja įkūrusį Hippocrates Health Institute Bos-
ton, MA, kn. ,,Survival into the 21st Century:
Planetary Healers Manual” autorių; Rimgai-
lę Kučinskienę, holistinio gyvenimo būdo
studijos ,,Agama” Vilniuje mokytoją, tuo
metu atvykusią pasitobulinti Hippocrates
Health Institute West Palm Beach, FL; ir cha-
rizmatiškąją Karyn Calabrese, Ann Wigmo-
re mokymo ir holistinio gyvenimo būdo
skleidėją, kelių knygų autorę, gyvo maisto res-
toranų ir holistinės terapijos centro Čikago-
je savininkę. Visus šiuos žmones sieja žalia-
valgystė ir mūsų pokalbis sukosi apie jos gy-
domąsias galias, nes pagaliau juk tokia ir ant-
rosios konferencijos Vilniuje tema – ,,Gy-
danti mityba”.

Ramunė Lapas: Šiame suvažiavime
dalyvaus garsiausias mitybos specia-
listas – prof. Colin Campbell. Jis skai-
tys pranešimą labai iškalbingu pava-
dinimu ,,Mityba, ligos ir gydanti mi-
tyba”. Ar čia yra uždaras ratas? Ar tik-
rai žmonės turi susidurti su ligomis,
kad pakreiptų savo gyvenimą sveikes-
niu keliu? Tas atsitiko su pačia Ann
Wigmore, tas atsitinka daugeliu atveju. 

Viktoras Kulvinskas: Paprastai
tas ir atsitinka, bet nebūtinai reikia su-
sirgti, kad suprastum. Į mūsų Insti-
tutus Bostone ir kitose vietovėse (Hip-
pocrates Health Institute – Red.) atei-
na daug lietuvių. Sveiki, sportuojan-
tys, jie ateina ne gydytis, o pasisemti
stiprybės.

Rimgailė Kučinskienė: Tiesiog žmo-
gus nori būti energingas. Kodėl aš
pradėjau mokytis? Nesirgau kažko-
kia sunkia liga, bet mačiau kaip žmo-
nės neteisingai valgo, nesportuoja,
kokie jie yra nesveiki. Ir pradėjau do-
mėtis. Pirmiausia – tai Viktoras pa-
keitė mano gyvenimą, tai jis sakė,
kad šis kelias yra teisingas, jeigu no-
rime būti gyvybingi. Nes jeigu jau
aplankė liga, reiškia, kažkas žmogaus
gyvenime yra ne taip. Taigi, yra dvi ga-
limybės – arba liga priverčia keisti
savo gyvenimą, arba mes tiesiog su-
vokiam, kad kažką reikia daryti, kad
būtume sveikesni ir jaunesni.

Petras Vainius: C. Campbell yra
apsigynęs doktoratą iš biochemijos
ir mitybos, Cornell universitete jis
įsteigė kursą ,,Plant based nutrition”,
kurį lanko medikai. Mums buvo labai
svarbu, kad jis atvyktų į konferenciją
Lietuvoje, nes ten visi nori moksliškų
įrodymų,  o jo teiginius dėl gyvo mais-
to reikšmės sunku paneigti, nes jis vis-
ką yra įrodęs klinikiniais tyrimais.
Pirmą kartą klausiausi jo University
of  Pennsylvania 2011 m. vasarį. Savo
pranešime ,,Diet, desease and nutri-
tion” jis įrodė, kad galima ,,įjungti” ir
,,išjungti” vėžį. Augalinė mityba turi
gydomųjų galių. 

Ramunė L.: Tai maistas yra pa-
grindinis dalykas?

Rimgailė K.: Yra trys pagrindiniai
dalykai, tarsi trys piramidės sienos.
Viena – tai maistas; kita – fizinė mūsų
sveikata, fizinis aktyvumas; ir trečia
– emocinė aplinka, emocinė būsena,
mūsų gebėjimas valdyti įtampą. Iš
viso mūsų gyvenimas yra pastatytas
ant penkių pamatų: genetika, aplinka,
mūsų fizinis kūnas, (aktyvumas), tai,
ką mes valgome ir kaip mes mokame
kovoti su įtampa. Tai dalykai, kurie ap-
jungia visą holistiką. 

Viktoras K.: Visi sveikuoliai tvirti-
na tą patį: pusryčiams jie geria žalią
kokteilį (,,smoothie”) – gėrimą iš vi-
sokių žalių daržovių, daigintų grūdų,
jūros dumblių ir pan.; pietums valgo
žalias salotos su baltyminiu maistu
(riešutų ar mėsos); vakarienei – vėl tas
pats. Žalias maistas suteikia stiprumo.
Aš dirbau su vienu olimpiečiu – Dan
O’Brien, kai jis ruošėsi 1996 m. Atlan-
tos olimpinėms žaidynėms. Iš pradžių
jis visai neturėjo energijos, galėjo tre-
niruotis tik vieną valandą per dieną.
Kai pradėjo laikytis žalios dietos ir var-
toti fermentus, o taip pat gauti gyvų
bakterijų turinčio maisto (raugintų
kopūstų ir pan.), tas žmogus galėjo tre-
niruotis po 6 val. per dieną. Olimpinėse
žaidynėse jis dalyvavo dešimtkovėje,
sunkiausioje rungtyje, ir, nepaisant
kad buvo dešimčia metų vyresnis už
daugumą savo varžovų, laimėjo auksą
ir pasiekė daug rekordų. 

Ateina pas mus daug diabetikų,
kurie neapsieina be insulino, ateina
žmonės su vėžiu. Mano pusseserė – ge-
ras pavyzdys. 60-ties jai nustatė 4-tos
stadijos krūties vėžį, ji išsigydė, pa-
keitė savo gyvenimą ir dabar, būdama
70-ties, atrodo jauna kaip 30-metė!   Vis
labiau ir labiau gręžiamasi į šią pusę
dėl gydymo, dėl jaunystės, dėl stipru-
mo, ir sekti tuo keliu nėra taip sunku.
Maistas labai skanus. Pavalgęs neno-
ri miego, turi daug energijos ir veidas
jaunesnis. Man dabar 75 metai, o aš tu-
riu daugiau energijos nei kai buvau
jaunas. 

Ramunė L.: Kalbant apie žalią
mais tą – kaip jis veikia mūsų kūną? Kas
iš tikrųjų vyksta mūsų organizme –
kodėl mes jaunėjame ir kodėl mes
sveikstame?

Petras V.: Kai valgai gyvą maistą,
gauni daugiau energijos ir visų rei-
kalingų medžiagų – jo maistingumas,
jo vertė yra didesnė. Colin Campbell
savo naujoje knygoje ,,Whole: Rethin-
king the Science of  Nutrition” moks-
liškai įrodo, kaip maistas sukelia arba
gydo ligas.

Viktoras K.: Žalias maistas padidi-
na deguonies kiekį ir šarmina mūsų
organizmą. Šarminis maistas tave ,,pa-
krauna” – daug stiprumo gauni. Ir
pro tas daug geriau dirba. O kai valgai
rūgštinantį maistą, mėsą, geri alų,
coca-cola, (viskas kas virta ir kepta
rūgština tavo kūną), jie padaro tave
silpnesnį.

Rimgailė K.: Aš išstudijavau C.
Campbell knygą apie fermentus ir no-
riu trumpai paaiškinti, kas vyksta.

Mes gimstame su tam tikru kiekiu
fermentų. Kai jų ištekliai išsenka,
mūsų gyvenimas pasibaigia. Taigi,
mes turime arba taupyti juos, arba pa-
pildyti atsargas. Mūsų kūne yra trijų
rūšių fermentai: metaboliniai – pri-
gimtiniai fermentai, kurie leidžia
mūsų kūnui judėti (jų labai daug – per
1,000 rūšių); virškinimo fermentai -
taip prigimtiniai; ir fermentai, gau-
nami iš maisto. Kai mes naudojame
,,negyvą” maistą, maistą, kuris netu-
ri fermentų, jo virškinimui naudojame
prigimtinius fermentus. Jeigu valgome
žalią maistą, mes neeikvojame savų fer-
mentų, tokiu būdu taupome savo gy-
vybinę jėgą ir gyvybinę energiją, kuri
leidžia jaunėti, leidžia būti energin-
giems. 

Viktoras K.: Medicinos srityje yra
atlikta labai daug tyrimų apie fer-
mentų naudojimą. Jie padeda išgydy-
ti vėžį, širdies ir visokias kitas ligas..
Žaliame maiste yra labai daug fer-
mentų, bet jeigu tu pakeli temperatū-
rą iki 120 l. Fahrenheito, tie fermentai
susinaikina. Bet ir neverdant galima
pagaminti visokių patiekalų ir saldu-
mynų.

Ramunė L.: Ar jūs visi žaliavalgiai?

Rimgailė K.: Taip. 

Viktoras K.: Aš – 45 metus.

Petras V.: Aš nukrypstu, bet pa-
grindas yra žalias maistas. 

Karyn Calabrese: Aš esu veganė 45
metus, o žaliavalgė daugiau kaip 30
metų. 

Ramunė L.: Karyn, papasakokite
apie savo restoranus ir kitus verslus. 

Karyn C.:Aš turiu šiltnamį, kuria-
me auginu visokius prieskoninius ža-
lumynus. Anksčiau auginau ir kviečių
želmenis – tokiu būdu susipažinau su
Ann Wigmore. Pirmą restoraną ati-
dariau 1995 metais – ,,Karyn’s Fresh
Corner and Garden Cafe”, North Lin-
coln Ave., Čikagoje. Šiuo metu turiu ke-
turis restoranus: ,,Fresh Corner” ir
,,Raw Bistro” Halsted gatvėje, bei ,,Coo-
ked” (N. Wells) ir ,,On Green”. Be to, aš
visą laiką užsiimu švietimu ir kviečiu
tokius žmones kaip Viktoras skaityti
paskaitų, vesti seminarų. Vedu virimo
klases, o taip pat dukart per mėnesį –
nemokamus informacinius susitiki-
mus. 

Visas mano gyvenimas yra skleis-
ti Ann Wigmore gyvenseną. Ann Wig-
more pakeitė mano gyvenimą. Visos

moterys mano šeimoje mirė labai jau-
nos: mama – 48, močiutė – 50, promo-
čiutė – 60 metų. Man dabar 66, ir aš
šoku baletą! Aš nežinau ką reiškia
sirgti, pavargti, dirbu po 16 val. per
parą 6 dienas per savaitę. 

Ramunė L.: Jūs taip pat įkūrėte ho-
listinės terapijos centrą?

Karyn C.: ,,Inner Beauty Center”.
Savo užsiėmimuose mes mokome tų
dalykų, kuriuos žmonės jau žino.  Savo
klasėse skatiname žmones pabusti,
nes širdyje kiekvienas žino, kas yra tei-
singa ir gerai. Centre turime deguo-
nies vonias, taikome holistinę terapi-
ją – visko aš išmokau iš dr. Wigmore.

Mūsų deguonies lygis organizme
yra tik 38–39 proc. to, kuris turėtų
būti. Mes gyvename nenormaliame pa-
saulyje, todėl tam, kad surastume pu-
siausvyrą, turime imtis kraštutinių
priemonių, pvz., gerti želmenų sultis,
valgyti žalią maistą. Nebent žmonėms
gyvenantiems kur nors viršukalnėse
to nereikia. 

Sukūrėme erdvę, kur žmonės gali
patirti virsmą palaipsniui – žaliaval-
giais netampama per naktį. Aš asme-
niškai nevalgau mėsos ar pieno pro-
duktų, bet kartais ,,suklumpu” suval-
gydama keptą bulvę. Žmonėms reikia
tilto, dėl to mūsų restoranuose yra vis-
ko (Green g, – net baras). Kiekvienas
ten jaučiasi gerai, nes gali pasirinkti.
Aš nieko neteisiu, tiesiog tiesiu kelią
ir kviečiu juo eiti. Iš jūsų krašto, iš
jūsų kultūros atėjo tas judėjimas. Dr.
Wigmore mokymas labai greitai pa-
plito. 

Ramunė L.: Viktorai, jūs pirmą
kartą į Lietuvą sugrįžote neseniai?

Viktoras K.: Prieš 3 metus. Kadangi
Ann Wigmore buvo mano mokytoja, aš
pradėjau galvoti, kaip  įprasminti jos at-
minimą. Pradėjome ruošti suvažiavimą,
skleisti jos mokymą Lietuvoje. Žmonės
matė, kad tai pigus būdas sveikatai
palaikyti. Pradėdami dėstyti ,,Nutri-
tional Medicine” (jau rašėme, kad toks
tarptautinis kursas numatytas Klai-
pėdos universitete – Red.) būsim pirmi,
tai atneš Lietuvai garsumo, ji užsi-
dirbs pinigų, gal mažiau jaunimo iš-
važiuos. Turime ir kitų planų, kurie at-
neštų daug naudos Lietuvai. Pvz. nau-
doti jūros žoles maistinių augalų augi-
nimui – mineralai dirvoje pateks į
maistą ir suteiks jam daugiau stiprybės. 

Rimgailė K.: Aš norėčiau apibend-
rinti. Kad būtume sveiki, reikia žinių.
Jos gaunamos per seminarus, konfe-
rencijas – ką ir organizuoja išeivijos
lietuviai. Bet neužtenka – žinoti, kad
labai sveika valgyti gyvą žalią maistą.
Reikia žinoti – kas tai yra? Kaip jį pa-
ruošti? Čia ateina mokymas. Tai daro
Karyn, Viktoras, – jie moko žmones
kaip paruošti tą maistą, Kaip jį ga-
minti, kaip suderinti, kad gautum
daugiau fermentų, daugiau gydomųjų
ir jauninančių galių. Tad du dalykai
yra labai svarbūs – žinios ir praktinis
mokymas. 

Ramunė L.: Ačiū jums visiems už
apsilankymą ir už pokalbį. 

P.S. Konferencijos rengėjai tikisi,
kad jų veiklą parems ne tik tie 300
tūkst. žmonių, praėjusių mokymus Hip-
pocrates Health Institute ir jaučiantys
dėkingumą už sugrąžintą sveikatą ar
postūmį pakeisti savo gyvenimą. Tiki-
masi ir lietuvių visuomenės paramos,
kad galima būtų ir toliau skleisti Ann
Wigmore mokymą, vežti jį ne tik į Lie-
tuvą, bet ir kitas šalis.

Iš k.: Petras Vainius, Karyn Calabrese, Viktoras Kulvinskas ir Rimgailė Kučinskienė.
Jono  Kuprio nuotr.



m. rugsėjo 8 d. šv. Mišiomis ir bu vo
pradėti ištisus metus vyksiantys pa -
rapijos 100-mečiui skirti renginiai. 

Šv. Mišias koncelebravo Čikagos
arkivyskupijos vyskupas Alberto Ro -
jas, dabartinis  Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kle-
bonas Robert Coleman ir lietuvis ku-
nigas Gediminas Keršys. Pilnoje žmo-
nių bažnyčioje nuskambėjo vys ku po
padėkos žodžiai šios parapijos įkūrė-
jams lietuviams. ,,Lietuvišką parapiją
įsteigė ir pirmąją jos baž nyčią pastatė
lietuviai. Smagu, kad ir po 100 metų
čia  tebevyksta pamaldos. Dabar jos
vyksta trimis kalbomis – ispanų,
anglų ir lietuvių, tačiau visi mes mel-
džiamės vienam Dievui ir džiaugia-
mės, kad ir po tiekos metų bažnyčia
yra pilna besimeldžian čių jų”, – kal-

bėjo vyskupas A. Rojas parapijie-
čiams. 

Mišiose dalyvavo ir nedidelis bū -
relis lietuvių, kurie kas sekmadienį
renkasi į lietuviškas Mišias. Buvo gra -
žu matyti prie altoriaus padėtą lietu-
višką juostą, tautiniais dra bu žiais pa-
sipuošusius lietuvius. O ir do vanos
bažnyčiai buvo lietuviškos – Rūpinto-
jėlis, Švč. Mergelės Marijos paveikslas
ir lietuviška 100-metį at šventusios Vy-
čių organizacijos tauti nė juosta. 

Parapijos 100-mečio renginiai tę -
sis ištisus metus, o 2014 m. rugsėjo 21
d. šv. Mišias šia intencija atnašaus Či-
kagos arkivyskupas kardinolas Fran-
cis George, OMI. Jubiliejinius metus
užbaigs 2014 m. rugsėjo 28 d. Mayfield
Mayfield Banquet Facility (6072 S. Ar-
cher Ave., Chicago, IL 60638) vyksian-
tys iškilmingi pietūs.

Sveikindami jubiliejinių metų
šventimą pradėjusius buvusios lietu-
viškos parapijos parapijiečius lietu-
vius palinkėkime jiems stiprybės ir
kad tas likęs mažas lietuviškas židi -
nėlis dar ilgai negestų. 
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TELKINIAI

Laima Apanavičienė

Brighton Parko Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapija (2745 W 44th St., Chica -

go, IL 60632) ki tais metais minės savo
šimtmetį. Šio šimtmečio pradžioje Či-
kagos ir jos priemiesčių gyvenimas
buvo toli gražu ne toks, kokį jį mes
matome dabar. Brighton Parke, prie
negrįstų gatvių (išskyrus Archer ir
Kedzie) pastatytuose nameliuose, dau -
giausia gyveno prancūzų ir vokie čių
kilmės žmonės. Tai buvo ūkinin kai,
auginę gyvulius ir ganę juos tada ten
tvyrančiuose tuščiuose plotuose. Kada
čia apsigyveno pirmieji lie tu viai –
sunku pasakyti, tačiau šimtme čio pra-
žioje Brighton Parke jų gyveno apie
60 šeimų. Istoriniuose šal ti niuose ga-
lima rasti duomenų, kad tuo metu ra-
jone jau buvo įsikūrę keletas lietu-
viškų saliūnų, veikė K. Varnio duo-
nos kepykla, gyveno keletas tuometi-
nių verslininkų, tačiau didžioji dalis
lietuvių dirbo garsiosiose Čikagos
skerdyklose, McCor mick žemės ūkio
įrankių dirbtuvėje ar kituose netoli
esančiuose fabri kuo se. Dabar sunku
net įsivaizduoti, kad tuometis jų atly-
ginimas buvo vos 10–20 ct už valandą. 

Kad ir sunkiai dirbdami lietuviai
norėjo įgyvendinti dar iš Lietuvos at-
sivežtą svajonę – turėti savo bažny čią,

kad Dievą galėtų garbinti savąja kalba
ir, žinoma, šalia jos įkurti savo katali-
kišką mokyklą, kur be kitų dalykų
vaikai galėtų mokytis gimtosios kal-
bos. Didėjant šiame rajone lietuvių
skaičiui, jau 1912 metais pradėta rū-
pintis savos parapijos įstei gimu. Tam
tikslui buvo išrinktas ko mi tetas, ku-
riam buvo pavesta nupirkti žemę lie-
tuviškos bažnyčios statybai. Netrukus
prie 44-osios, Califor nia bei Fairfield
gatvių buvo nupirkta 20 sklypų. Pra-
dėta rūpintis parapijos steigimo lei-
dimu, imta ieškoti ku nigo lietuvio. Po
daugkartinių kelionių į Čikagos arki-
vyskupiją, po daugybės raštų rašymo,
arkivyskupas Ja mes Edward Quigley
1914 m. rugsėjo 10 d. pasirašytu raštu
paskyrė Šv. Kry žiaus parapijos vikarą
kun. Anta ną Brišką organizuoti para-
piją, o tų metų rugsėjo 13 d., sekma-
dienį, Šv. Juozapo ir Šv. Onos parapi-
jos bažny čios rūsyje buvo aukotos pir-
mosios nau jai įkurtos lietuviškos pa-
rapijos šv. Mišios. Įdomi detalė – tą
dieną aukų buvo surinkta – 2.50 dol. 

Šiose patalpose lietuviškos Mi šios
buvo aukojamos ištisus metus, kol
1915 m. spalio 17 d. buvo pašven tinta
pastatyta savoji bažnyčia.

Dabartinis Švč. Mergelės Mari jos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pa-
statas (architektas Edo J. Belli) bu vo
pastatytas 1963 m. Šioje bažnyčioje š.

Koncertas vertas ir ne lietuvių dėmesio:

Atsiskleidė nuostabūs žiedai

Kartais jas pamatome scenoje, o 2010 m. atvykę į Vilnių lapkričio mėnesį išvydome
jas televizijos laidoje. Tai gabiosios seserys Daunytės – Joana (arfa ), Vita-Marija
(fleita), Elena (violončele) ir Kotryna-Ugnė (smuikas). Su jaunatvišku entuziazmu, bet

švelniai ir lyriškai jos atliko giesmę „Amazing Grace”. (Šį įrašą galite pamatyti per „YouTube”,
jei įrašysite „Reg num Musicale”). Jos groja fleita, arfa, smuiku, violončele ir dainuoja. Jų
muzikalumas pribloškia. Sesutės turi brolį Augustiną, kuris yra vedęs ir turi šeimą.

Su smuikininkės Raimondos šei ma jau daug metų pabendraujame. Visada norėjome
jas pasikviesti į Čikagą, su visais pasidalinti ir pasigro žėti jų išpuoselėtomis Dievo dova -
nomis. Tą sumanymą įgyvendinome šiemet, 2013 m., Lietuvos vaikų globos būreliui „Sau-
lutė” sulaukus dvi dešimt -
me čio.

Sesutės yra tragiškai
žuvusio Vaidoto Daunio
(1958–1995 m.) dukterys.
Su juo teko susipažinti,
kai, būdamas žurnalo
„Krantas” redaktoriumi, jis
lankėsi Čikagoje. Likusi
jauna našle Raimonda už-
augino sūnų Augustiną
(dabar vedęs ir turi duk-
rytę) ir į mokslus tebe -
siun čia ypatingai muzika-
lias dukrytes.

Užsukę pas jas dar kartą gėrė jomės koncerto įrašu. Taip pat ga vome dovanų – Vai-
doto tėvelio Stasio Daunio knygą „Pro metų šakas”, Vaidoto poezijos knygą „Kelio ženk-
lai” bei Vaidoto Daunio pokalbių, straipsnių poezijos rinkinį „Kūrybos karalystės šviesa”.
Viskas, ką Dau nys rašė, perpinta filosofine mintimi. Knygos išleistos po jo mirties.

Vienoje jų Raimonda prisimena: „Vaidotas buvo subtilus žmogus, ven gė blogo
veiksmo, net minčių. Manė, kad tas blogis gali realizuotis. Jo idealas buvo Kristus.”  Vai-
dotas teigė: „Esame pasaulyje, kad savo kūryba atsakytume Sutvėrėjui... Pasaulis atran-
damas per gimtąją kalbą. Joje slypi išmintis, atmintis, tradicija.”

Su prof. Vanda Zaborskaite 1989 m. spalio pabaigoje Daunys buvo pa kviestas da-
lyvauti „Ateities” savaitgalyje Čikagoje. Knygos skyriuje  „Ruduo Amerikoje” jis dėsto savo
įspūdžius, mini IV Mokslo ir kūrybos simpoziumą Lemonte. Jis prisimena jauną poetę
Gintę Remeikyte, tapytoją Vytautą Vizgirdą, dr. Kęstutį  Skrups kelį. Jis mini susitikimus su
Tomu Venclova, Juozu Girniumi, Alfonsu Nyka-Niliūnu, kun. Vytau tu Bagdonavičiumi, me-
diku Adolfu Šle žu. Jis dėkoja jį globojusiems Auš relei ir dr. Arūnui Liulevičiams, Mildai ir
Stasiui Tamulioniams, Auksei ir dr. Petrui Kaufmanams. Daunys rašo, kad „Mes su prof.
Vanda Zaborskaite tomis rudens dienomis jautėme, kaip mums reikia jų, mūsų išeivių....”

Rašytojų klube Vilniuje 1999 m. monsinjoras Kazimieras Vasiliaus kas sakė: ...„tokia
asmenybė kaip Vaidotas Daunys gimsta tik kartą per šimtą metų... Dėl šio jauno žmogaus
talento ir ypatingo pasišventimo aukštiems idealams.”

Tad sekmadienį, spalio 20 d., 12:30 val. p. p. Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”
kviečia visus į Pa saulio lietuvių centro (14911 127th St, Lemont, IL 60439) Lietuvių Fondo
salę (žemutiniame aukšte), į „Reg num Musicale” koncertą, į dvasinės atgaivos valandėlę
su nuostabia Dau nių šeima. Bilietus iš anksto galima įsigyti „Smilga” ir „Old Vilnius”  ka vi -
nėse, o koncerto dieną – prie įėjimo. Auka – 20 dol. skiriama vargingai gyvenančių vaikų
ir studentų paramai, o jūsų laukia nepaprasta programa ir užkandėliai.

Indrė Tijūnėlienė

      udra

Prasidėjo parapijos 100-mečio renginiai

Vitas Daulys, Audra Kubiliūtė-Daulienė su Salomėja Dauliene (pirma iš k.) ir vaikais:  Aru,
Daiva ir Gintare po šv. Mišių prie Švč. Mergelės Ma rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažny čios.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Švč. Mergelės Mari jos  Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. Algio Luko nuotr.
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JAV Lietuvių Bendruomenė

Waukegan – Lake County apylinkė

kviečia į savo kasmetinę, tradicinę 

RUDENS PUOTĄ
Š. m. spalio 26 d. nuo 6 val. v.  iki 12 val. v

White deer Run Golf Club
250 W. Gregg‘s Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061  

www.whitedeergolf.com

Programoje: vakarienė, gėrimai, gyvos muzikos koncertas su
Rasa Zubreckaite ir Jeronimu Vitavičiumi. 

Šokiai iki vidurnakčio!!!

Kaina: 60 dol. asmeniui.  
Į kainą įskaičiuota vieta prie 8 dalyvių stalo, 

vakaro programa ir vakarienė su gėrimais (4 val. p. p.)

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti. Šventinė apranga.

Iškilus klausimams, skambinkite tel. 630-861-9066
arba rašykite:  audrius.abrutis@yahoo.com

Rezervacijas priima:
Palmira Janušonienė Westholm, Apylinkės iždininkė,

3280 Rockwell Circle, Mundelein, IL 60060, tel. 847-949-1046
Čekį rašyti Lithuanian American Community vardu, nurodyti 

dalyvių vardus ir pavardes.  

Vietų skaičius ribotas. 
Rezervacijos puotos dieną prie įėjimo nebus priimamos.

EDVARDAS ŠULAITIS

Rugsėjo 20 d. po šv. Mišių Šv. An -
tano parapijos bažnyčioje įvy -
kusia me sekmadieniniame pa-

bendravime svarbiausias įvykis buvo
gal seniausio am žiumi mūsų kavinės
lankytojo Juozo Mikulio 96-tasis gimta -
dienis. Šis vy ras, nepaisant savo gar-
bingo amžiaus, dar vis pajėgia atvyk-
ti (da bar gyvena Westchesteryje) į lie-
tuvių pastatytą Šv. Antano bažnyčią ir
dalyvauti lietuvių susirinkime.

Parapijiečiai išgėrė vyno už jubi -
liato sveikatą ir sudainavo jam „Il -
giau sių metų”. Palinkėjome gerb. Juo -
zui kuo geriausios sveikatos atei tyje,
nors, kaip jis sako, jokių dides nių ligų
jis nebeturi.

Gimęs Anglijoje

Pasakodamas plačiau apie savo
praeitį, sukaktuvininkas Juozas pasi -
sakė, jog su tėvais (Vincu ir Agota) gy-
veno Anglijoje. 1920-siais šeima su tri-
mis vaikais grįžo į Suvalkiją. 1930-
siais atsikraustė į Kybartų valsčių ir
nusipirko 8 ha žemės. Iki 1939 metų jis
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o 1940-
siais persikraustė į  Tilžę. Tada karo
metu gyveno kitose Vokietijos mies-
tuose. Vėliau, kai atsidarė vartai į
JAV, 1952 m. atvyko į JAV  ir ap sigy -
veno Cicero. Čia darbavosi vienoje
amerikiečių bendrovėje ir būda mas 87
m. amžiaus išėjo į pensiją. 1967-siais jis
iš Cicero persikėlė gy venti į West-
chester, IL.

Jo svarbiausia veikla lietuviška me
gyvenime buvo Jūros šaulių organi-
zacija, kuriai jis priklauso ir dabar. Ilgą
laiką jis buvo šios organizacijos vado-
vu ir daug dėmesio skyrė šauliams, bū-
damas kuopos pirmininkas.

Paklaustas apie sveikatą, sukak-
tuvininkas nesiskundė, tik pasakė,
kad ji nėra labai gera: regėjimas silp-

nokas, na ir klausa nėra iš gerųjų, bet
vis dar nepasiduoda.

Įspūdžiais dalinosi vargoni ninkė 
V. Meilutytė...

Sekmadienį kalbėjo ir ilgesnį lai -
ką tėvynėje su dviem mažamečiais
vai kais pas artimuosius praleidusi il-
gametė Cicero chorelio vadovė ir var-
gonininkė Vilma Meilutytė. Ji gal -
 vojusi, kad su mažais vaikais ke lionė
į tėvynę bus vargingesnė, ta  čiau ji iš-
vyka nesiskundė, nes po ilgesnės per-
traukos pama tė savo artimuosius ir pa-
čią Lietuvą. Ji paminėjo, kad jai patin -
ka bendravimas su Ci cero lietuviais,
nors ji pati gyvena toliau į Vakarus
esan čioje vietovėje. Cicero lietuviai
dėkojo Vilmai už jos pasišventimą.

... ir Julius Milevičius

Apie savo trumpą viešnagę (10
dienų) Lietuvoje pasakojo ir Julius
Mi levičius. Jis pažymėjo, kad į Lie tuvą
buvo nuvykęs sutikti JAV ka riuo -
menėje Anglijoje tarnaujančią (anks-
čiau dirbusią Californijoje) duk  rą
Agnę ir jos du vaikus – Adomą ir Aud-
rių. Jis sakė, kad jo dukra Ag nė ne-
trukus JAV kariuomenėje bus ištar-
navusi 20 metų ir galės išeiti į pensiją.
Taip pat minėjo, kad Lietuva jam pa-
tikusi ir sugrįždamas jis parsivežė ge -
rų įspūdžių.

* * * 

Aldona Zailskaitė priminė, kad
spa  lio mėnesį  klebono patarnautojai
skai čiuoja šv. Mišias lankančius tikin -
čiuosius. O skaičiavimą atlieka šv. Mi-
šių pradžioje, tai ragino visus ateiti lai-
ku, o ne po 10 ar 15 minučių, kaip kad
dabar kai kurie yra įpratę daryti. To-
kiems patarė anksčiau atsikelti ir at-
vykti į pamaldas laiku.

Paminėtas Juozo Mikulio 
96-tasis gimtadienis

Lietuviai Čikagos maratone vėl 
dalyvaus kaip vieninga komanda

LR generalinis konsulatas Čika goje kartu su partneriais spalio 13 d., sekmadienį, vėl
rengia akciją „Lietu viai Čikagos maratone”. Jos metu ilgesnę nei 42 km distanciją lietu-
viai bėgs kaip vieninga komanda, o visi sporto mylėtojai kviečiami burtis į lie tuvišką sir-
galių punktą ir palai ky ti bėgikus. 

Šiais metais minint Vilniaus ir Čikagos susigiminiavimo 20-metį ak cijos partneriu
tapo Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetas, kuris, siekdamas paskelbti ži-
nią apie jubiliejinę sukaktį, komandos nariams dovanos suvenyrinius marški nėlius su Lie-
tuvos simbolika bei ma ratonui pasibaigus surengs priėmi mą akcijos dalyviams. Šven-
tės metu visiems bėgikams bus įteikti Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto
sąjungos (ŠALFASS) skirti proginiai medaliai.

Visus sporto mylėtojus kviečia me spalio 13 d., sekmadienį, apie 9 val. r., rinktis prie
Illinojaus universiteto Čikagoje (UIC), kur įsikūrusi PLB Lituanistikos katedra (vakarinėje
Halsted gatvės pusėje, į pietus nuo Polk gatvės), ir palaikyti bėgikus. Pla nuojama, kad
sirgalių punkte skam bės lietuviška muzika, bus gali mybė pasivaišinti lietuviškais užkan -
džiais bei gėrimais. 

Daugiau informacijos apie akcijos „Lietuviai Čikagos maratone” programą pa-
skelbsime netrukus. Pri mename, jog vis dar vykdoma registracija į lietuvišką komandą.
Jei ketinate bėgti Čikagos maratoną ir norėtu mėte tapti lietuvių komandos na riu, ma-
loniai prašome registruotis siunčiant el. laišką adresu agne.ver tel kaite@urm.lt arba
skambinant tel. 312-397-0382, trump. nr. 204. Žinutėje nu rodykite savo vardą ir pavardę,
telefono numerį, el. pašto adresą bei jums reikalingą marškinėlių dydį. No  rinčius gauti
bėgimo marškinė lius dar iki maratono, prašome regist ruotis iki rugsėjo 30 d.

Akcijos „Lietuviai Čikagos maratone” rėmėjai ir bendradarbiai: Či ka gos-Vilniaus
susigiminiavusių mies tų komitetas, LR Užsienio reikalų ministerija, Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo sporto sąjunga (ŠALFASS), „Boodell and Domanskis, LLC”, „Good-
will Financial”, „Food Depot International”, „Atlantic Ex press” „Lina Embroidery”, „Kuni -
gaikš čių užeiga”, „Lithuanian Pla za”, „HMD Trucking”, „Brookhaven Marketplace”, „Taurus
Imports”, „Brothers Vilgalys”.

Nuoširdžiai kviečiame visus pri sidėti prie tautinės akcijos ir dalyvau ti maratone.

LR generalinio konsulato Čika go je informacija

Cicero lietuviai sveikina jubiliatą Juozą Mikulį gimimo dienos proga. Iš k.: Julius Mile -
vičius, Bronė Mikulienė, Eduardas Olšauskas, sėdi Juozas Mikulis. 

Jono Kuprio nuotr.
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Rugsėjo 19 d. Ateitininkų na -
muose, Lemonte, buvo sureng -
ta vakaronė su į Lietuvą su-

grįžtančia Rugile Kazlauskaite. Pava-
sarį Vilniaus universitete psichologi-
jos studijas baigusi Rugilė šią vasarą
dalyvavo trijose ateitininkų stovyk-
lose Dainavoje – JAS, MAS, ir Send-
raugių I. Po stovyklų, ji svečiavosi pas
gimines, apkeliavo JAV vakarus, o
viešnagei ir vasarai einant į pabaigą,
vėl sugrįžo į Čikagą paskutiniam miesto apžiūrėji-
mui ir susitikimui su Čikagos ateitininkais.  Į ket-
virtadienio vakaro susitikimą susirinko Rugilės
bendraamžiai, neseniai studijas baigusieji, ir šiek
tiek vyresnių sendraugių ateitininkų. Rugilė pasi-
dalino savo įspūdžiais apie JAV ateitininkus ir pa-
pasakojo apie Lietuvos ateitininkų veiklą. 

Viešnia yra ateitininkų auklėtinė,  globėja, ir
veikėja. Visi jos šeimos nariai yra ateitininkai – ji su
broliu pirma tapo ateitininkais, tada įsijungė ir tė-
vai. Kad vienos šeimos kelios kartos priklausytų
ateitininkams tai dar retas reiškinys Lietuvoje. Stu-
dentavimo metu, Rugilė buvo Vilniaus Juozo Gir-
niaus kuopos globėja. 

Vakaronės dalyviai buvo supažindinti su kas-
dienine Lietuvos ateitininkų veikla.   Sužinojome,
kad Vilniuje ir Kaune kuopų globėjų pareigas labiau
apsiima studentai, o mažesnėse vietovėse globėjo-
mis tampa tikybos mokytojos, kurios pereina spe-
cialų Ateitininkų federacijos rengiamą kursą, su-
pažindinantį su ateitininkija ir jos istorija. Kuopų
globėjai lieka globoti tą pačią grupę per metus. Taip
globėjai gerai su vaikas susipažįsta. Lietuvoje, at-
eitininkų kuopos renkasi kas savaitę, tai veikla gali
būti įvairi – rimtų temų aptarimas, savanoriavi-
mas, pramogos, išvykos, įdomaus studento paskai-
tininko pasikvietimas, suruošimas susirinkimo su
kita kuopa.

Vilniuje paskutiniuoju laiku veikė penkios kuo-
pos. Moksleiviams rūpi tikėjimo klausimai, nors,
kaip viena vakaronės dalyvė užsiminė, kartais Lie-
tuvoje tokius jaunus asmenis pravardžiuoja „balto-
mis varnomis”. Vilniaus Krašto ateitininkų savait-
galius (šv. Kazimiero ir Aušros Vartų) gali lankyti
visi, tačiau į moksleivių ateitininkų akademijas,
rengiamas keturis kartus per metus, moksleiviai
patenka tik parašius temą, t.y. „rašto darbą”. Moks-
leivių akademijos vadinamos pagal metų laikus –
MAVA (vasaros akademija), MAPA (pavasario),
MAŽA (žiemos), MARA (rudens). Akademijos ren-
giamos įvairiose Lietuvos vietovėse, kas mokslei-
viams labai patinka. MAS centro valdybos kaden-
cija yra vieneri metai. Dažniausia tai studentai, bet
kartais pasitaiko, kad vadovauja ir patys mokslei-
viai. Akademijoms rengti yra sudarytas specialus
komitetas, kad centro valdybos nariai galėtų kon-
centruotis į kitas veiklos koordinavimo kryptis.
Kasmet vyksta kuopų pirmininkų kursai ir akade-
mijos vadovavimo įgūdžių puoselėjimui į kuriuos

patenka gal dvidešimt moksleivių. Vilniaus krašto
ateitininkai stengiasi pasireikšti visuomenėje, kaip
pvz. su ne kartą pravesta akcija „Išjunk kompą, įsi-
junk save!”

Dėl laiko stokos, apie studentų veiklą Rugilė
šiek tiek mažiau papasakojo. Buvo paminėta, kad
studentai veikia vien Vilniuje ir Kaune (norėta pa-
klausti – o kodėl ne kituose Lietuvos miestuose, kur
veikia aukštosios mokslo įstaigos). Veikia dvi kor-
poracijos – „Grandis” ir „Gaja” bei gan populiarus
politikų klubas, surengęs paskaitų, Vilniaus uni-
versitete, kurias lankė ne vien ateitininkai. Stu-
dentų akademijos dukart per metus sutraukia 30-40
žmonių, vyksta akademiniai savaitgaliai ir papil-
doma veikla ,,dileminiais” klausimais. Studentai
rašo blogą „Neliberaliai” (http://blogas.ateitis.lt/),
kurį su įdomumu skaito ir moksleiviai.

Viešnios buvo paklausta, kokius panašumus ir
skirtumus ji pastebėjo tarp Lietuvos ir JAV ateiti-
ninkų. Jos manymu, jaunieji ateitininkai Dai na -
voje ir Lietuvoje šiek tiek panašūs. Ji pastebėjo, kad
moksleivių stovykloje Dainavoje, yra daugiau ber-
niukų nei jos kuopoje, ir bendrai, moksleiviuose
Lietuvoje mergaitės veiklesnės. Ją stebino moks-
leivių diskusijos Dainavoje. Dar būdami gimnazis-
tai, jau kalba apie būsimų šeimų kūrimą ir apie bū-
simas antras puses, ko Lietuvoje nepastebėjo (nors
vakaronės dalyviai minėjo, kad Lietuvoje pagal sta-
tistikas,  anksčiau veda). Rugilei patiko moksleivių
vaidybiniai talentai Dainavoje. Jai patiko atskiri
berniukų ir merginų pašnekesiai, nors ji pasigedo

Lie tu vos stovyklose ir akademijose
paplitusios kiekvienos dienos pabai-
gos „aptarimų” tradicijos. Lietuvoje,
vadovai, paprastai po du, studentas ir
studentė, kartu su savo būreliu, susi-
dedančiu iš gal dešimt moksleivių,
kas vakarą diskutuoja tos dienos min-
tis, sėkmes, nesėkmes. 

Vakaronės diskusijos neišven-
giamai nuvedė ir į šiek tiek „sunkes-
nes” temas, liečiančias Lietuvos jau-

nuomenę. Apie jas viešnia ir klausytojai pareiškė
savo nuomones. Viena tema, tai Lietuvos studentijos
ir jaunuomenės paplitusį norą išvykti į užsienį –
vieni studijoms ir tada visam laikui, kiti po studijų
už kurias Lietuvos valstybė užmokėjo… Kita tema –
mišrios vedybos – ar po kelerių metų gyvenant sve-
tur galime ko kito tikėtis, kaip kad daug išvykusių
įsimylės su svetimtaučiu ar net kito tikėjimo žmo-
gumi, nuspręs savo ateitį kurti ne Lietuvoje, o ki-
tame krašte... Vienas įdomus viešnios pasidalini-
mas, kad ne visai palaikančiai buvo priimtas Gai-
liaus Raškinio kovo mėnesį ateitininkų blog’e „Ne-
liberaliai” patalpintas straipsnis, pavadintas „Žy-
giais, o ne žodžiais, mes Tėvynę mylim…” Jis rašė:
,,Drįstu teigti, kad mylėti Tėvynę žygiais, o ne žo-
džiais šiandien reiškia du dalykus: 1) apsispręsti
dirbti ir gyventi Lietuvoje; 2) apsispręsti sukurti
lietuvišką šeimą”. Viešnia ir keli vakaronės daly-
viai kalbėjo, kad plačiame pasaulyje dabar yra dau-
giau galimybių, tarp jų ir meilės pasirinkimų. Ki-
taip sakant, negalima stebėtis. Viena vakaronės da-
lyvė teigė, kad gal reikėtų arčiau tirti, kodėl sve-
timtaučiai lietuvaitėms tokie patrauklūs, o ne lie-
tuviai vyrai. Kita dalyvė teigė, kad reikia palaikyti
tokio straipsnio autorių, kad jis iš vis atvirai drįsta
iškelti, analizuoti, nors ir nepopuliarią nuomonę.

Malonus vakaras, prasidėjęs užkandžiais ir pa-
bendravimu, užvedęs įdomų dialogą tarp Čikagoje
gyvenančių ir Čikagoje viešėjančios ateitininkės iš
Lietuvos, baigėsi su padėka viešniai Rugilei Kaz-
lauskaitei. Jai palinkėta sėkmės su darbo paieška ir
su tolimesnių studijų planais.  Žinoma, viliamės,
kad Rugilė toliau aktyviai dalyvaus ateitininku
veikloje kaip ligi šiol. Šiapus Atlanto laukiame dau-
giau Lietuvos ateitininkų apsilankymų ir progų ne-
formaliems bendravimams stovyklose ir vakaro-
nėse, kaip rugsėjo 19 d. surengtoje.

ikagos ateitininkai susirinko Ateitininkų namuose išlydėti Rugilę Kazlauskaitę į namus Vilniuje ir padėkoti už jos darbą vadovaujant net trijuose ateitininkų stovyklose Dainavoje..
Iš k.: Saulius Čyvas, Jonas Čyvas, Rugilė Kazlauskaitė, Laima Aleksienė, Rita Venclovienė, Aldona Kamantienė. Antorje eilėje: Matas ir Vaiva Čyvai, Pranutė Domanskienė, Darius
Polikaitis, Dainė Quinn, Dalia Lietuvninkienė, Nerijus Aleksa, Irena Polikaitienė ir Daiva Kisielienė. Dainos Čyvienės nuotr.

Išlydėjome Rugilę į Vilnių 
Stovyklų vadovė par excellence

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Architektūros ir istorijos žinovas, Jurgis Anysas, parodė
Rugilei Kazlauskaitei Čikagos miesto žymesnės vietas.  

Knygų klubas Ateitininkų namuose
Ateitininkų namų valdyba kviečia visus į knygų
diskusijų ratelį  ketvirtadienį,  spalio 10 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL. Vienas būrelis
rinksis 10 val. ryto, o kitas – 7 val. vak. Bus disku-
tuojama Laura Hillenbrand knyga ,,Unbroken”
Visi,  net ir nesuspėję knygos perskaityti, yra kvie-
čiami dalyvauti. 
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Kiekvieną rudenį JAV Lietuvių
Bendruomenės taryba rengia
savo me tines sesijas. Naujai iš-

rinktos ta ry bos per savo kadenciją jų
sušaukia tris. Antroji šios Tarybos se-
sija  įvyks Novi Detroito priemiestyje
spa lio 11–13 dienomis. 

Tarybos sesijų tikslas yra per žiū -
rėti ir patikrinti Krašto valdybos (KV)
ir jos tarybų veiklą, nustatyti JAV Lie-
tuvių Bendruomenės veiklos kryp -
tį.  Taryboje veikia dešimt komi sijų:
kultūros, švietimo, finansų, jaunimo,
organizacinių reikalų, religi nių, so -
cia linių, sporto, visuomeninių ir įsta -
tų.  Visos komisijos siūlo projetus, ku-
riuos Taryba tvirtina.  

LB apylinkės keičiasi – vienos iš-
nyksta, kai kurių veikla silpnėja, ta-
čiau atsiranda naujos ir energingos
apylinkės.  Kartu iškyla ir kita pro -
blema –  naujai į Lietuvių Bend ruo -
menę atėjusieji vadovauti nėra pilnai
susipažinę su Lietuvių Bend ruo me -
nės įstatais ir veiklos tradicijomis, to-
dėl šioje sesijoje organiza ci niams
reika lams bus skiriamas ypatingas
dėme sys. Rengiamas specialus posė-
dis,  ku  rį referuos Arvydas Urbonavi-
čius ir Laurynas Vismantas.   

Į sesiją atvyksta LR Užsienio lie -
tuvių departamento direktorė Gintė
Damušytė. Jos pranešimo tema:  „Ry -
šiai su Lietuva ir JAV lietuvių vaid-
muo”. Direktorė, augusi JAV lietuvių
visuomenėje, gerai supranta išeivijos
veiklą ir problemas. Reikia tikėtis,
kad ji turi galimybę artimiau susipa -
žinti ir su kitų kraštų Lietuvių Bend -
ruomenėmis, kurių dabar pa sau lyje
yra per 30.  Emigracijos skai čiai vis
didėja, ypač daug iš Lietuvos išvyksta
jaunimo, todėl bendravimo su Lie tuva
klausimas yra itin aktualus, kaip ak-
tualus ir opus yra pilie tybės klausi-
mas. Skaitant  komenta rus Lie tuvos
spaudoje, susidaro įspū dis, kad Lietu-
vos politikai ir įvairių  įstaigų vadovai
išeivijos proble mų pilnai nesupranta,
o svarbiausia – kad politikai išeiviją
liečiančius sprendimus  priima su iš-

eivija nesitardami. Pa mirš ta, kad iš-
eivijos veikla yra sava ran kiš ka ir tik
tariantis gali būti iš vystytas glaudus
bendradarbiavimas. 

Išeivijos ir Lietuvos bendradar -
bia vimas yra abipusiai svarbus. Ti kė -
 kimės, kad pasaulis siekia taikos, ta -
čiau jos kol kas nėra ir neatrodo, kad
greitai bus.  Mūsų Baltijos kraštai iš
abiejų pusių yra apsupti ginkluotų pa -
jėgų.  Nors Rusijos val džios grasini-
mas okupuoti Baltijos kraštus išgara -
vo, tačiau vieną dieną ga li būti ki -
taip. Ar mes reaguojame į bet kokius
Lietuvos valstybės suvere numo pa žei -
dimus ar grasinimus? Per vėlu or ga -
nizuotis, kuomet yra vyk doma ag re -
sija, pavyzdžiui, Iz rae lis jau yra pa -
siruošęs Irano gra sinimams.  Anks tes -
nėse Tarybose visuomeninių rei ka lų
komisija ir KV visuomeninių rei kalų
taryba būdavo vienos iš skaitlingiau-
sių ir aktyviau sių. Kodėl nesvarstome
šių klausi mų?  Tylėji mas problemų
neišspren džia. Svar biau sia apleidome
ryšius su JAV politikais. Šiame krašte
pag rin dinę įtaką turi balsuotojai, to-
dėl svarbu išvys tyti pažintis ir ryšius
su savo valstijų senatoriais ir Kong-
reso atstovais.  Reikėtų vėl sustiprinti
JAV Baltijos kraštų išeivi jos  bendra -
darbia vimą.

XX Tarybos prezidiumo pirmi -
nin ko pareigas eina Juozas Polikai -
tis. Jis ir KV pirmininkė Sigita Šim -
kuvienė-Rosen bei kiti KV nariai skai -
tys pranešimus apie atliktus darbus,
dr. Jonas Prunskis – apie LR Sei mo ir
PLB komisiją, o šios komisijos atstovė
Laura Garnytė ir Arvydas Ur bo na vi -
čius referuos Lietuvos Respub likos pi-

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

lietybės išlaikymo klausimu. 
JAV „Kunigų vienybės” pirmi nin -

kas, Dievo Apvaizdos lietuvių pa ra -
pijos klebonas ir KV religinių rei kalų
tarybos pirm. kun. Gintaras Jo nikas
kalbės apie šios tarybos užduotis. 

2015 m. Čikagoje bus rengiama  X
Šiaurės Amerikos Dainų šventė.  Apie
būsimą šventę praneš ruošos ko mi te -
to pirm. Kastytis Giedraitis ir šventės
muzikos vadovas Darius Poli kaitis. 

Džiaugiamės, kad į sesiją atvyks -
ta LR diplomatai:  Lietuvos am ba sa -
dorius Jungtinėse Amerikos Vals   tijo -

se Žygimantas Pavilionis, ambasado-
riaus patarėjas Artūras Vazbys, LR
generalinis konsulas Čikagoje Mari -
jus Gudynas, LR generalinis konsu las
New Yorke Valdemaras Sara pi nas ir
LR garbės konsulas Detroite Algis Za-
parackas.  Taip pat laukiame sve čių:
PLB pirm. Danguolės Navic kie nės,
Lietuvių Fondo Tarybos pirm. Ma-
riaus Kasniūno, Ka na dos LB pirm.
Joanos Kuraitės-La sienės ir Lie tuvos
Vyčių pirm. Regi nos Juškai tės-Švo -
bie nės.

Detroito apylinkės visuomenė ga-
lės susitikti ir artimiau su svečiais su-
sipažinti spalio 12 d., šeštadienį. Die vo
Apvaizdos lietuvių parapijoje 6 val. v.
šv. Mišias atnašaus  kun. Ginta ras Jo-
nikas, o po to parapijos Kultū ros cen -
tre įvyks vakarienė ir koncertas.  Iš
Californijos atvyksta „Tolimi ai-
dai”.  Tarp jaunų dainininkų – daug
pa žįstamų pavardžių:  Tauras Radve -
nis, buvęs detroitietis Virgis Kas pu -
tis, Linas Polikaitis, Kęstutis Daugir -
das, Aleksas Vilkas, Erikas Petraitis,
Danius Anelauskas ir Ste pas Puo džiū -
nas.

Tarybos prezidiumo sekretorė, se-
sijos rengimo komiteto pirm.  Ja nina
Udrienė kruopščiai rengiasi sesijos
posėdžiams ir koncertui. Jai talkina
Detroito apylinkė.  Rengėjai la  bai lau-
kia atvykstančių bendruo menininkų
iš įvairių JAV vietovių, ti kisi, kad at-
vykstantys neišsigąs  pa sklidusio blo -
go Detroito įvaizdžio.   „Sheraton”
vieš  butis, kuriame vyks posėdžiai,
yra gražiame Novi prie mies   tyje,  pa-
rapija netoliese, lengvai pasiekiama
automobiliais.  Mūsų pa rapija šįmet
šventė 105-tąjį gimtadie nį, o naujos
parapijos patalpos buvo pastatytos
prieš 40 metų.  Parapija tu ri nemažą
plotą žemės, galima  sau  giai pasista-
tyti automobilius. Mes, Det roito lietu -
viai, savo parapija ir Kul  tūros centru
ne tik džiaugiamės, bet ir didžiuoja-
mės, tikimės, kad at vyks tantiems šeš-
tadienį vakare bus įdomu pamatyti
mūsų lietuvybės centrą, pasigrožėti
koncertu ir linksmai pabendrauti su
Detroito apylinkių lietuviais.

JAV Lietuvių  Bendruomenės XX tarybos
Antroji sesija

JAV Lietuvių Bendruomenės XVII tarybos III sesijos dalyviai Novi, Michigane prie ,,Sheraton” viešbučio.                   Jono Urbono  nuotr.

Koncertuos ansamblis „Tolimi aidai”.
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SPORTAS

ČLKL čempionate – 
7 rungtynės

Rugsėjo 28 d. (šeštadienį) bus
žaidžiamos ČLKL III turo rungty-
nės: 1:40 val. p. p. rungtyniaus
„Radviliš kis” – „Prima-Lituani-
ca”, 2:40 val. p. p. Jaunimas” – „Ku-
nigaikščiai”, 3:50 val. p. p.  „Žalgi-
ris-35” – „Lituanica”, 5:10 val. p. p.
„Prima-Lituanica” – „Švy turys”,
6:20 val. „Lietava” – „Stumbras”,
7:30 val. v. „Jaunimas” – „Atletas”,
8:40 val. v. „Baltija” – „Že maitija”. 

Krepšininkai rungtyniaus Pa -
sau  lio lietuvių centre,  Lemonte. Įė -
ji  mas – nemokamas!

Lietuvos beisbolo talentai
skinasi kelią į JAV

Kasmet bent vienas Vilniaus
klu bo auklėtinis išvyksta išban-
dyti jėgas į JAV. Aukščiausia beis-
bolo lyga (MLB) kasmet jaunie-
siems Europos talentams rengia
stovyklas, kuriose treniruotes veda
geriausi beisbolo specialistai, buvę
MLB žaidėjai.

15–19 metų vaikinai turi gali-
mybę parodyti beisbolo įgūdžius ir
pasi rašyti sutartį su MLB koman-
da. Taip nutiko ir Dovydui Neve -
raus  kui. Bū damas 16-os jis padėjo
parašą ant su tarties su „Pittsburgh
Pirates” antri ne komanda ir jau
trejus metus JAV kopia į beisbolo
Olimpą.

Šiemet MLB vasaros stovyk-
loje bu vo kitas „Vilniaus” klubo
auklėtinis Marius Balandis. Šio
15-mečio beis bolininko talentas ly-
ginamas su Jono Valančiūno meist-
riškumu krep šinyje.

Kai dalyvavo peržiūroje Ma-
riui buvo 14 metų ir devyni mėne-
siai ir jo mestas kamuoliukas skrie-
jo 86 mylių per valandą greičiu. Jis
yra labai ta len tingas, turi gerus ne
tik fizinius duomenis, bet ir gerą
discipliną, aikš tėje teisingai mąs-
to, o tai leidžia tikė tis geros ateities.

Dvi savaites JAV praleidęs vai-
kinas parsivežė ne tik galybę įspū-
džių, bet ir naudingos patirties.
„Gavau tryliktu numeriu pažymė-
tus marški nėlius. Geras numeris,
kiti neįdo mūs, – nusišypsojo M. Ba-
landis, pasa ko damas apie stovyklą,
– ten išmo kau, kad kiekvieną žai-
dėją reikia pa laikyti, net jei jis
kaž ką padaro ne taip. Išmokau
naujų pratimų, paaiš kino mano
problemas, klaidas. Tikrai buvo
naudinga.”

Nuo 2005-ųjų sutartį su MLB
pa sirašė daugiau nei 60 europiečių.

Parengė Dainius Ruževičius

Lietuvos krepšininkai – mūsų širdžių čempionai!

Europos vyrų krepšinio čempio -
nato finale Lietuvos krepšinin-
kai pralaimėjo lemiamą kovą

Prancūzi jos komandai, tačiau į na-
mus sugrįžo nugalėtojais – mūsų šir-
džių čempio nais.

Svajones apie auksą Lietuva ati -
deda iki kito Europos čempionato, ku-
ris vyks po dvejų metų Ukrainoje. Ta-
čiau reikia didžiuotis – Lietuva Euro-
pos krepšinio čempionate Slovė nijoje
iškovojo sidabro medalius. Tai yra
itin reikšmingas pasiekimas, nes
prieš turnyrą lietuviai nebuvo mi-
nimi tarp laimėtojų.

Iš lietuvių lūpų – rasizmo 
apraiškos

Po prancūzų pergalės Europos
čempionate, kai kurie Lietuvos rink -
ti nės sirgaliais save vadinantys tau-
tiečiai užtraukė gėdą visai šaliai.

„Jei ne tos prancūzų beždžionės”,
„Manau, kad Lietuvą įveikė Angola”,
„Sveikinimai auksiniams Afrikos ne-
grams”, „Pasirodo, kad beždžionės
gali žaisti krepšinį, sveikinimai neg -
rams”, – tokius rasizmo kupinus įra -
šus oficialioje „FIBA Europe” pasky-
roje socialiniame „Facebook” tinkle
po Europos krepšinio čempionato fi-
nalo paliko ne vienas lietuvis. Dar
daugiau emocijų liejosi ir privačiuo se
„Facebook”  tinkluose. 

Kitą dieną po varžybų sociali-
 niuo se „Facebook” ir „Twit  ter” tink -
luose visa Europa daugiau aptarinėjo
jau ne Lietuvos rinktinės žaidimą, o
ne  apykanta ir rasizmu dvelkiančius
Lietuvos piliečių pasisakymus.

„Lietuva lyg tyčia dabar pirmi -
ninkauja Europos Sąjungai, bet, re -
gis, net jos jaunoji karta dar supan -
čiota sovietinių įpročių”, – piktinosi
populiarios Prancūzijos radijo stoties
„Europe 1” žurnalistė, perskaičiusi
ap gailėtinus lietuvių įrašus „FIBA
Europe” paskyroje.

Lietuvių rasistų užgauliojimų
prancūzai sulaukė ne pirmą kartą.
2007 metais per Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynes Kaune
lietuviai iškėlė plakatą, kuriame bu vo
vaizduojamas prancūzų vėliavos spal-
vomis padengtas Afrikos žemynas, su
užrašu „Sveiki atvykę į Euro pą”. Už
šį rasistinį išpuolį UEFA sky rė Lietu-
vos futbolo federacijai 31,000 litų
baudą. 

Sutiko minia ištikimų gerbėjų

„Ooo! Lietuva, Lietuva, Lietuva.
Ačiū, ačiū, ačiū”, – Rotušės aikštėje
aidėjo šūksniai, kai rugsėjo 23 d. va-
karą pasirodė Lietuvos krep šinio
rinktinė. Sugrįžusi į tėvy nę Lietuvos
rinktinė atviru autobusu iš Vilniaus
oro uosto patraukė pas ištikimiausius
savo sirgalius, kurių blogas  oras nuo
noro pasveikinti sidabro me dalius iš-
kovojusius didvyrius ne atbaidė.

Sidabrinė Jono Kazlausko ka -
riau  na buvo pavargusi – ji nuo rugsė -
jo antrosios dienos turėjo it pašėlusi
suktis dėl įtempto pirmenybių tvarka -
raščio. Tačiau šypsenos nuo rinkti-
nės narių veidų niekur nedingo – juk
jie ta po Senojo žemyno turnyro vice -
čem pionais. 

Lietuvos rinktinę ir Rotušėje su -
sirinkusius gerbėjus linksmino gru -

Talentingam beisbolo žaidėjui Ma -
riui Balandžiui žaidimas ir mąstymas
leidžia tikėtis geros ateities.

pės „69 danguje”, „Bix” „G&G Sindi -
ka tas” bei atlikėjas Marijonas Miku -
tavičius. 

Lietuvos rinktinės krepšininkus
ir visą delegaciją sveikino LR Prezi -
dentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pir -
minin kas Vydas Gedvilas ir premje -
ras  girdas Butkevičius bei Vilniaus
m.  me ras Artūras Zuokas. Jie krepši -
nin  kus pasitikdavo su ąžuolo vaini -
kais.

„Visi kalbame ta pačia kalba. Vi -
si mes kalbame, kad sutinkame savo
čempionus. Visai nesvarbu, kokį me -
da lį jie atvežė ar atveš. Lietuvai jie –
čempionai. Jie parodė, kad lietuviai –
kovinga tauta, kuri visada gebėjo ap -
ginti savo šalį”, – sakė D. Grybaus kai -
tė. „Dėkoju ne tik jiems, bet ir vi siems,
kurie padėjo krepšininkams lai mėti –
mokykloms, tėvams, tre ne-riams ir
sirgaliams. Šie krepšininkai – mūsų
didvyriai ir pavyzdys”, – teigė Prezi-
dentė. Kitą dieną ji krepšinin kus ap-
dovanojo valstybiniais apdova noji -
mais. Tačiau broliai Lavrinovi čiai dėl
teistumo jų negavo. 

Lietuvos rinktinei A. Butkevi čius
įteikė simbolinį čekį – premiją už si-
dabro medalius. Lietuvos ko man dai
atiteko 240,000 litų. Ši suma pagal nuo-
pelnus išdalinta visai rinktinės dele-
gacijai.

Treneris J. Kazlauskas trau kia si?

Į Lietuvos rinktinę sugrįžęs Jo -
nas Kaz lauskas nesulaužė dešimtme -
tį gyvuojančios nacionalinės eki pos
tre nerių tradicijos. Nuo 2003 me tų su-
siklostė tokia padėtis, kad prie rink -
tinės vairo stojęs strategas, jau pir-
majame savo turnyre iškovoja me da -
lius. Tai darė Anta-
nas Sireika, Ra mū -
nas Butautas, Kęstu-
tis Kemzū ra ir dabar
Jonas Kazlauskas.

„Ačiū visiems
čia susirinku siems.
Dėkui gausiam sirga-
lių bū riui. Gausiau-
siam, didžiausiam ir
ge riausiam visame
pa saulyje. Sunkio mis
minutėmis buvote
mū  sų šeštasis žaidė-
jas. Dėkoju komandai
ir jos ka pitonui už
sunkias kovas, – per
iškil mingas sutiktu-
ves kalbėjo J. Kaz -

laus kas. – Tikiu, kad Lietuvos krepši-
nis dar ne kartą bus vietoje, kurioje
turi būti.”

Prieš finalo rungtynes su pran -
cūzais J. Kazlauskas žurnalistams pa -
sakė keletą intriguojančių frazių.
„Ma no kredo toks: Sabui duoklę ati-
daviau ir aš niekam nebeskolingas, –
sakė Lietuvos rinktinės treneris. – Jis
(A. Sabonis) grįžo ir metus man pa -
dėjo 1997 m. Europos čempionate, da -
bar aš jam padėjau. Tokia ir duoklė.”
Po šių žodžių pradėta svarstyti, ar J.
Kazlauskas po čempionato nepaliks
Lietuvos rinktinės. 

Geriausių penketuke – L. Klei za

Lietuvos rinktinės lyderis Linas
Kleiza pateko į Europos krepšinio
čem  pionato simbolinį penketą. Be lie-
tuvio, į jį pateko Goran Dragič (Slo -
vėnija), Tony Parker (Prancū zija), Bo-
jan Bogdanovič (Kroatija) ir Marc Ga-
sol (Ispanija).

Naudingiausiu čempionato žai dė -
 ju pripažintas T. Parker. Jis vi -
dutiniškai per rungtynes pelnydavo
po 19,7 taško, atkovodavo 2,1 taško, at-
likdavo 3,3 rezultatyvaus perdavimo.
Baigiamosiose rungtynėse jis pelnė 12
taškų. 

Lietuvos rinktinės pasirodymas
Europos čempionate: Lietuva – Ser -
bija 56:63, Lietuva – Makedonija 75:67,
Lietuva – Latvija 67:59, Lietuva – Juod-
kalnija 77:70 (po pratęsimo), Lie tuva –
Bosnija ir Hercegovina 72:78 (I eta-
pas). Lietuva – Prancūzija 76:62, Lie-
tuva – Belgija 86:67, Lietuva – Ukraina
70:63 (II etapas). Lietuva – Italija 81:77
(ketvirtfinalis), Lietuva – Kroatija
77:62 (pusfinalis), Lietuva – Prancū-
zija 66:80 (finalas).

Kartu su mūsų šalies krepšinin kais sidabriniu apdovanojimu
džiaugėsi ir čikagiškis, Lietuvos rinkti nės masažuotojas Aidas
Buzelis (viduryje). 

Pralaimėjimas finale Lietuvos sir galiams paliko slogų jausmą, ta čiau Slovėnijoje mūsų ša-
lies krep šininkų iškovotas sidabras tolygus auksui.
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LIETUVA IR PASAULIS

Iranas nori susitarti dėl branduolinės programos

Gruzijos Prezidentas kritikavo Rusijos politiką

Paskelbti „alternatyviosios Nobelio 
premijos” laureatai

JAV pasirašė ginklų prekybos sutartį

Vilnius (Bernardinai.lt) – Sos -
tinėje, Naujojoje Vilnioje, duris atvėrė
naujas Vilniaus miesto krizių centras.
Vidutiniškai per metus tokio centro
paslaugomis naudojasi 1,050 asmenų,
jau per 8 šių metų mėnesius suteikta
paslaugų 824 asmenims, tarp jų – 211
vaikų. Nuo šiol išsiplėtė bendruome-
nėje teikiamų socialinių paslaugų Vil-
niaus mieste spektras. Čia įkurti gy-
venimo namai vaikams, šeimos para-
mos centras ir krizių centras moti-

noms bei vaikams. Nuo šiol vienu
metu centre paslaugas galės gauti net
101 pagalbos besikreipiantis ben-
druomenės gyventojas. Tokie centrai
padeda skriaudžiamoms moterims,
vaikams gyventi toliau, padeda šei-
moms atsitiesti, suklupusiems – grįžti
į normalų gyvenimą. Į pagalbos darbą
naujajame centre bus įtraukti ir šei-
mos nariai, ir artimieji, kurie padės
pagalbos besikreipusiems įveikti
krizę. 

Atidarytas naujas Vilniaus krizių centras

Vilniaus medikai pirmieji pasaulyje naujai
atliko širdies operaciją

Stokholmas (BNS) – JAV, Pa -
lestinos, Kongo Demokratinės Res-
publikos ir Šveicarijos atstovai tapo
fondo „Right Livelihood Award Foun-
dation” premijos laureatais. Kovoto-
jas už žmogaus teises iš Palestinos
Raji Sourani gaus apdovanojimą „už
teisinės valstybės principų ir žmo-
gaus teisių gynimą nepaprastai sun-
kiomis sąlygomis”. Palestinos atsto-
vui ši premija paskirta pirmą kartą.
Paul Walker iš JAV apdovanojimas
bus įteiktas už indėlį į kovą prieš che-
minį ginklą. Fondo „Biovision Foun-
dation” įkūrėjas Hans Herren iš Švei-
carijos taip pat tapo laureatu. Taip
įvertintos jo kaip eksperto žinios ir
revoliucinis darbas užtikrinant stabi-
lią ir saugią produktų gamybą. Apdo-
vanojimas pirmą kartą atsidurs šioje

Europos šalyje. Denis Mukwege iš
KDR gaus premiją už pasiaukojamą
darbą gydant moteris, patyrusias
smurtą konfliktų metu. Apdovanoji-
mas kasmet skiriamas privatiems as-
menims ir organizacijoms, kurios ko-
voja už teisingumą, kultūros vertybių
išsaugojimą ir atkūrimą, krizių iš-
sprendimą. Apdovanojimas taip pat
vadinamas „alternatyviąja Nobelio
premija”, kadangi jis įteikiamas tose
srityse, kuriose neskiriamos prestiži-
nės Nobelio premijos. Laureatai gaus
po 57,000 eurų. Šių lėšų negalima iš-
leisti asmeninėms reikmėms, jos turi
būti skirtos visuomeninei veiklai. Ap-
dovanojimo iškilmės įvyks Švedijos
parlamento pastate gruodžio 2-ąją, li-
kus kelioms dienoms iki Nobelio pre-
mijų įteikimo. 

Vilnius (ELTA) – Rugsėjo 26–27
dienomis Seime vyko Europos Sąjun-
gos parlamentų švietimo, mokslo ir
kultūros komitetų pirmininkų susiti-
kimas „Suvienijusi įvairovę: Europos
Sąjungos kalbų ir kultūrų raidos po-
litiniai ir socialiniai aspektai”. Ren-
ginyje dalyvavo Europos Parlamento
ir Europos Komisijos atstovai, savo iš-
vadas pristatė Europos lingvistų
mokslinės konfe rencijos dalyviai.
Daugiausia dėmesio renginio metu
buvo skirta daugiakalbystės plėtros
skaitmeniniame amžiuje iššūkiams,

automatinio vertimo ir kalbos, kaip
kultūros paveldo išsaugojimo, naudo-
jant informacines technologijas, klau-
simams. Visavertis Europos Sąjungos
piliečio, puoselėjančio savo gimtąją
kalbą, gyvenimas šiandien neįmano-
mas be kokybiško automatinio ver-
timo. Ta čiau automatinio vertimo ko-
kybė tiesiogiai priklauso nuo kalbos
išteklių skaitmeninimo. Daugiakal-
bystė yra svarbus  klausimas, ap-
imantis socialinius, kultūrinius, eko-
nominius ir švietimo aspektus.

Seime svarstyta apie daugiakalbystės svarbą 

Priimtas Europos mokslo politikos dokumentas
Vilnius (ELTA) – Vilniuje vyku-

sioje tarptautinėje konferencijoje „So-
cialinių ir humanitarinių mokslų ho-
rizontai” priimta „Vilniaus dek -
laracija”, pagal kurią bus planuojama
Europos mokslo politikos ateitis. „Vil-
niaus deklaracijos” pagrindinis tiks-
las – padėti pagrindą socialinių ir
technologinių mokslų jungčiai, taip
pat įtraukti socialinius ir humanita-
rinius mokslus į mokslo finansavimo
programą „Horizontas 2020”. Dekla-
racijoje teigiama, jog naujoves ska-
tina ne tik technologijos, bet ir visuo-

menės lūkesčiai, vertybės ir poreikiai,
todėl socialinių ir humanitarinių
mokslų jau turimų žinių panaudoji-
mas yra būtinas. Be to, šie mokslai
yra labai svarbūs stiprinant demok-
ratiją, formuojant Europos kultūrines
vertybes ar mokslo politiką. Doku-
mente pabrėžiama, jog socialinių ir
humanitarinių mokslų jungimasis su
gamtos mokslais turi prasidėti ma-
gistrantūros studijose, kuriant nau-
jas studijų programas ir diegiant tarp-
dalykiškumą. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Rug -
sėjo 24 d. Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikų medikų ko-
manda, su kolegomis iš JAV, 61-erių
metų pacientui, po infarkto, su širdies
nepakankamumu ir kairiojo skilvelio
aneurizma, nestabdant širdies, be
dirbtinės kraujo apytakos sistemos,
atliko širdies operaciją. Tai pirmas at-
vejis pasaulyje, kai tokiu sudėtingu
būdu pavyko prisiliesti prie žmogaus
širdies ir išgelbėti jo gyvybę. Santa-
riškių klinikų kardiochirurgas, vie-
nas iš pagrindinių minėtos operaci-
jos širdies komandos narių, dr. Ginta-

ras Kalinauskas džiau giasi, kad Lie-
tuvos medikai nuo šiol galės būti šir-
dies gydymo pažangos pavyzdžiu vi-
sam pasauliui, o pacientai, patyrę
miokardo infarktą, su širdies nepa-
kankamumu ir širdyje susiformavu-
siu dideliu randu, naujausių medici-
nos technologijų dėka galės žymiai ge-
riau jaustis. Anksčiau tokiems pa-
cientams reikėdavo atverti krūtinės
ląstą, o sustabdžius širdį ją prapjauti.
Naujasis būdas yra greitesnis, ma-
žesnė komplikacijų rizika, po jo pa-
cientai sveiksta lengviau ir greičiau. 

New York (ELTA) – JAV pasi rašė
pirmąją visuotinę ginklų prekybos su-
tartį. Valstybės sekretorius John Ker -
ry New Yorke padėjo parašą po sutar-
timi, nustatančia vieningus standar-
tus įprastinių ginklų sandoriams. Ši
sutartis yra reikšmingas žingsnis pa-
saulinėms taikos pastangoms, sakė J.
Kerry. Sutartį dar turės patvirtinti
Kongresas. JAV yra di džiau sia ginklų

eksportuotoja pasaulyje. Prekybos
ginklais sutartį po daug metų truku-
sių derybų balandį priėmė Jungtinės
Tautos. Sutartis ją pasirašiusias šalis
įpareigoja įvertinti, ar su tiekiamais
ginklais gali būti vykdomi sunkūs
žmogaus teisių pažeidimai. Be to, turi
būti neleista, kad ginklai patektų į te-
roristų ir organizuoto nusi kals ta mu -
mo atstovų rankas. 

New York (ELTA) – Gruzijos Pre-
zidentas Michail Saakašvili savo kal-
boje JT Generalinės Asamblėjos sesi-
joje griežtai kritikavo Rusijos veiks-
mus. Jis nepašykštėjo kritikos ir Eu-
razijos sąjungos idėjai, kurią Maskva
iškėlė 2011 m. rudenį. Pasak M. Saa-
kašvili, Eurazijos sąjunga yra visiška
priešingybė Europos Sąjungai, ka-
dangi ji grindžiama idėja atkurti so-
vietinę imperiją. Prezidentas prašė

tarptautinę bendriją padėti pakeisti
padėtį, susijusią su Rusijos ir Gruzijos
santy kiais. Anot M. Saakašvili, Gru-
zija turi būti pasirengusi tam laikui,
kai Rusijos kariuomenė pasitrauks iš
Gruzijos ir Kaukazo, ir tada „gruzinų
tauta priims į savo glėbį savo brolius
abchazus bei osetinus”. Gruzijos Pre-
zidentui sakant kalbą, Rusijos delega-
cija paliko JT Generalinės Asamblėjos
posėdžių salę. 

New York (ELTA) – Irano Prezi-
dentas Hassan Rouhani teigė norintis
per tris šešis mėnesius susitarti su
valstybėmis dėl branduolinės progra-
mos. Prezidentas sakė kad, jo ma-
nymu, klausimo sprendimas yra pir-
masis punktas mažinant įtampą JAV
ir Irano santykiuose. Pasak H. Rou-
hani, Irano aukščiausiasis dvasinis
vadovas ajatola Ali Khamenei įgaliojo
jį dalyvauti derybose dėl šalies bran-
duolinės programos. Rugsėjo 26 d.
vyko Irano ir vadinamosios 5+1 gru-

pės susitikimas dėl Teherano urano
sodrinimo programos. Irano užsienio
reikalų ministras Javad Zarif  susitiko
su JAV valstybės sekretoriumi John
Kerry bei Didžiosios Britanijos, Pran -
cūzijos, Rusijos, Kinijos ir Vokietijos
atstovais. Iranas ir penkios nuola tinės
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
narės bei Vokietija bando susitarti
nuo 2006 m. Vakarai įtaria, kad Tehe-
ranas bando sukurti che minį ginklą.
Iranas tokius įta rimus griežtai nei-
gia. 

Naujas krizių centras  Vilniuje.                                                                                                  

M. Saakašvili.                                       ELTA nuotr.
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Sveikata tokia pat 
užkrečiama kaip ir liga....

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ne veltui mėgstu raidę „L” (ir ne tik todėl,
kad mano pavardė  ja prasi deda!). Brangūs
man, klajojančiam žur nalizmo  keliais ir

kryžkeliais, žo džiai  „laimė” ir „likimas”, o juolab
„Lie tuva” bei „laisvė”. Laimė, kad da rau tai, kas
man labai patinka – rašyti straipsnius. Likimas  –
domė tis praeitimi, ypač mano gimtinės Či kagos is-
torija bei jos gyventojais. Lietuva – šalis, iš kurios
atkeliavo mano tėvai ir kuri neapsakytai tampriai
(nors dažnai nesuprantamai), tiesiog gyvybiškai
valdo mano jausmus ir mąstymą. Laisvė – rinktis
dva sines vertybes, kurios ne visada gali sočiai pa-
maitinti, nes piniginė dažnai būna kiaura…

Štai į mano tyrinėjimų akiratį netikėtai už-
klydo dar viena „L” – Har riet Les causkas. Jos biog-
rafija mane pritraukė tarsi magnetas. Iki 1986-ųjų
Harriet vaistinė veikė (ir iki šiol te bestovi) se-
niausiame Čikagos kvartale Bridgeporte. Kaip pa-
sakoja Čika gos lietuvių praeitį tyrinėjęs  Aleksas
Ambrose, nors ženkliai lietuviai pra dėjo čia kurtis
nuo 1886-jų, pirmieji tėvynainiai šiose apy linkėse
atsirado gerokai anksčiau. Ma noma, jog  dar 1848
m. emigravęs į Čikagą mažlietuvis Ansas Portas
(Hans Port) buvo Bridgeporto įkūrėjas. Ten, kur
dabar Archer gatvė kerta Halsted, buvo me dinis
tiltas per Čikagos upę. Tuojau už tilto, pietinėje
upės pusėje, buvo maž lietuvio Porto žemė. Jam pri-
klausė plotas iki pat dabartinės 39-tosios gatvės.
Pradžioje tos apylinkės buvo vadinamos Bridge of
Port (t. y. Porto tiltu), o vėliau  tapo sutrumpintu
Bridgeportu. 

Jau 1892-siais ties 3230 South Auburn išdygo Šv.
Jurgio parapija. Nuostabaus grožio pirmoji lietu-
viška bažnyčia Čikagoje daugiau kaip prieš prieš
dvi de šimt metų negailestingai Čikagos arkivys -
kupijos sprendimu buvo nugriauta. Dabar jos vie-
toje įkur tas gražiai gė lėmis apželdintas parkelis.
Bergž džiai anuomet skambinau SOS var pais Kul-

Jadvyga Lesčiauskaitė (Harriet Lescauskas) gimė 1904 m. spalio 11 d. Či kagoje, ten pragyveno 94 me-
tus  (mi   rė 1999 m. gegužės 23 d.) ir buvo pa laidota Šv. Kazimiero lietuvių ka-pi  nėse. Spalvinga asmenybė
– veržli moteris. Nuo pat mažens svajojo tapti vaistininke – toks neapsakytas buvo  jos noras padėti ki-
tiems. Svajonė išsi pildė. Jos tėvas Juozapas, imigrantas iš Kražių, buvo eilinis darbininkas – mė sininkas.
Kartu su žmona Sofija jie du užaugino tris vaikus: sūnų Juo zapą, dukras Sofiją bei Jadvygą. Savo vaikams
jis suteikė galimybių baigti mokslus. Harriet apgynė farmaci ninkės diplomą University of Illinois at Chi-
cago 1934 m. vasario 12 d., o oficialiai buvo įtraukta į Illinois farmacininkų registrą tų pačių metų balan -
džio 23 d. Juozapo Lescausko dėka 1936 m. Harriet įkūrė „Bridgeport Phar macy” –  tėvas savo dukrai  pa -
do vanojo patalpas naujam verslui. Ma noma, jog Harriet Lescauskas buvo viena iš pirmųjų moterų vais-
tininkių Čikagoje.

tūros muziejaus savininkui verslininkui Stanley
Balzekui jau nes niajam, skatindamas nupirkti Šv.
Jurgio bažnyčią ir įkurti bažnytinio meno ar imig-
racijos mu ziejų, tačiau žodžiai tarsi į sieną! Vis
dėlto kiek daug Bridgeporte glūdi pra eities ir is-
torinio paveldo! Ameri kie  čių rašytojo Upton Sinc-
lair ro ma ne „Rais tas” vaiz džiai aprašyti pirmųjų
lietuvių imigrantų pergy venimai šiose apylinkė se
greitai įėjo į JAV grožinės  literatūros aukso fon dą
ir tapo privaloma literatūra kiekvienam šio krašto
gimnazistui. 

Bridgeporte įsikūrė pirmųjų lie tuviškų laik-
raščių Čikagoje redakcijos – Lietuva, Katalikas, o
vėlėliau – San dara, Vilnis. Socialistas prieš ka -
taliką, katalikas prieš pažangietį (tik, gink Dieve,
nevadink jų komunistais, nes kitaip jie nebūtų ga-
lėję šiame krašte vystyti savo veiklos) – visi vie nas
kito nekęsdavo, veikė pagal savo įsi tikinimus, ta-
čiau jie visi buvo kai my nai: gyveno tame pačiame
rūsyje ar palėpėje, gretimame name, anapus gat-
vės, už keleto kvartalų... Veikė pramo giniai cent-
riukai, tarp jų Mil dos bei Mildažio svetainės,
„Romu vos” kino teatras, vėliau Lietuvių au -
ditorija, Tremtinių namai. Sočiai čia ras davai šur-
mulingų lietuviškų kar čiamų, už kandinių, maisto
parduotuvėlių. Vi sos paslaugos buvo tavo del ne –
aku šerės ir gydytojai, fotog ra fai ir muzi kos mo-
kytojai, advokatai bei graboriai. Galop, netrūko ir
„aptie kų” – vaistinių.

Dabar eini Halsted, 33-čia, Litu ani ca bei Mor-
gan gatvėmis ir pagal voji – kur visa ta žavinga
anuometinė lietuviška aplinka dingo? Juk kadai se
šiose gatvėse knibždėte knibdžėjo lie tuvių. Dabar –
demografija kita. Tie sa, čia vis tebejauti gerą aurą
– ypač ties pastatu, paženklintu Nr. 3337 South
Morgan. O didysis „L”  – Li kimas – prieš porą sa-
vaičių leido man netikėtai nukakti tuo adresu – į
seną „aptieką”. 

„Drugštoris” – ne vaistinė

Pirmutinės vaistinės – „drugsto res” – JAV at-

sirado 1861–1865 metais, Ameri-
kos pilietinio karo metu. Pag rindinis vaistinių

tinklas „Walgre ens” buvo įsteigtas būtent Čikagoje
dar 1901 metais. Pagal 2012 m. gruo džio 31 d. statis-
tiką „Walgreens” tu rėjo net 8,061 parduotuvę.

Tradiciškai vaistinės JAV bei Ka nadoje neap-
siriboja vien medikamen  tais. Čia parduodami ir
saldainiai, tabako gaminiai, kosmetika, spauda, le-
dai, jose veikdavo ir užkandi nės. Dažnai prekiau-
jama net alkoho li niais gėrimais. 

Visi keliai veda į ...Brid geportą?

Neseniai sulaukiau vienos vieš nios iš Lietuvos
kvietimo į „parodos atidarymą” Bridgeporte.
Paslaptin gas renginys, niekur žiniasklaidoje ne -
skel biamas. Kvietė Aušra Mačiuly tė ir jos mama,
nuo 1978-tųjų gyve nan ti Čikagoje, Dalė Blekienė
„Besi su kanti” (toks, beje, jos el. pašto ad resas)
Aušra praleido keturis mėnesius knisinėdamasi
savo mamos pastogės užkampiuose. O veikti ji tik-
rai turėjo ką – mat  to šešerių butų pastato pirmame
aukšte buvo vaistinė, ku rią 1936 m. įsteigė Harriet
Lescaus kas. Pati Aušra – 1975-aisiais Kaune gi musi
tapytoja, video menininkė, ra šytoja, keramikė, pa-
rapsichologė ir, galop  (oho – kiek titulų !!!), holisti-
nio masažo dėstytoja. Moteris – savotiška pamišėlė
(supraskite teigiama pras me, t. y.,  pasišventusi),
karštligiškai pa si ryžusi įamžinti  pirmosios JAV
lie tuvės farmacininkės gyvenimą.

– Aušra, atskleisk mums savo pirmąją pažintį su
Har riet? 

– Aš visą laiką gyvenau Lietu voje. Su Harriet
teko tik keletą kartų kalbėtis telefonu – nuo tada,
kai ma no mama nuvyko į Čikagą. Jai patiko, kad aš
ją vadinau močiute. Tačiau ne galiu pasigirti, jog
aš Harriet labai ge rai pažinojau.

– O kodėl ją vadino būtent Harriet, o ne Jadvyga? 
– Amerikiečiams buvo paprasčiau ją vadinti

Harriet, nors artimieji į ją kreipdavosi Jadvygos
vardu. Šiuo se namuose net radau paveikslėlį su Šv.
Jadvygos atvaizdu, kurį Harriet labai saugojo, Ji
širdyje juto, jog Šv. Jadvyga buvo ne tik neeilinė as-
menybė, bet netgi karalienė. 

– Ar žinoma, kodėl Harriet pa sirinko farmacininkės
profesiją? Juk anuomet tai nebuvo populiaru tarp  moterų? 

– Gal ir nebuvo populiari specialybė, tačiau
Harriet, gyvendama tarp žmonių, suprato, kad ji
galėtų jiems padėti tik mokėdama gaminti vais tus.
Tai buvo jos vaikystės svajo nė.  

– Ir tai  nebuvo tėvų postūmis? 

Keturkojai buvo labai gerbiami Harriet Lescauskas vaisti-
nėje.                                                           Šeimos archyvo nuotr.

Jono Kuprio nuotr.
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– Harriet tėvas buvo mėsininkas. Tik dėl savo
darbštumo nuo paprasto darbininko iki cecho va-
dovo pareigų pakilęs imigrantas galėjo išlaikyti
žmoną ir tris vaikus. Užteko pinigų ir vai kų moks-
lams. Ką studijavo sūnus, aš nežinau, žinau tik, kad
buvo mokytas. Sophie buvo medicinos sesuo, o Har-
riet – farmacinin kė. Šeima globojo naujai atvyku-
sius iš Lietuvos (tė vas mėsinėje jiems rasdavo
darbo, o mama gamindavo mais tą ir ap skalb davo).
Visas didžiulis namas knibž dė jo nuo imigrantų
bruzdesio, vaka rais  skambėdavo at si vežtos iš „se-
nojo krajaus” dainos, ant jų salo no parketo atvykė-
liai trepsėdavo pol kutę. Tačiau gyvenimas buvo sun-
kus ir juodo dar bo netrūko. Pati Sofija Les causkas
taip ir mirė be sisukdama savųjų bei sve timųjų rū -
pesčių sūku ryje. Jos šir delė nustojo plakti prieš di-
džiulį su planuotą pokylį, besu kant koridoriuje per-
degusią lemputę. 

Įsimylėti galima tik kartą?

Meilė yra būsena. Ji yra pastovi ir amžina.
Meilė yra sąmonės išraiška. Ji – visur. Ji –  pa-
saulio pagrindas. Iš jos gimsta Grožis, kurį ma-
tome, Iš min tis, kurią įgyjame, ir Laisvė, ku rioje
matome Meilę. Meilė niekada ne sibaigia, nie-
kada ir niekur neding s ta, tačiau nevaldomas
protas nė aki mirką nebūna be veiklos.

– Harriet buvo susižiedavusi, tačiau niekada ne-
sukūrė šeimos. Kas atsitiko?

– Sužadėtinis buvo paskirtas konsulu į Lie-
tuvą ir mirė labai anksti. Jie nespėjo susituokti
ir nežinoma, ar jis spėjo atlikti Lietuvoje savo
parei gas. Turiu jų fotografiją, tačiau ne da tuotą.
Harriet, atrodo,  jį labai my lė jo, tačiau jiems ne-
buvo lemta būti kartu. Iš pasakojimų supratau,
jog kar tais žmogus gimsta ne dėl šeimos, o dėl
tikslo. Harriet buvo labai tikinti, ir tai jai padėjo
išgyventi visus sun kumus ir įveikti liūdesį, ku-
ris galėjo pakirsti. 

Vienas lauke – ne karys!

Ne paslaptis, jog tuo metu moteriai buvo su-
dėtinga tapti verslininke, juolab imigrantų duk-
rai. Moteriai steigti savo „aptieką” buvo negir-
dėtas reiškinys! Pradžioje į Harriet vais tinę nie-
kas nėjo, ir ji suprato, kad be vyriškos lyties at-
stovo už prekystalio verslas neišsilaikys. Tuo-
met į pa galbą pasikvietė kitą vaistininką – Stan-
ley Petrulį. Kaip sako prancūzai, „Moteris au-
gina medelį dėl žiedų, o vy ras – dėl vaisių.”

– Įdomu, ar Stanley Petrulis tik  rai  buvo tik  „prie-
danga”, o ji nai – „varomoji jėga”? 

– Petruliai gyveno Harriet name (visa šeima –
sūnus, dukra, žmona ir jis). Jie kartu gamindavo
vaistus. Juos, beje, nemokamai dalindavo sergan-
čioms vienuolėms bei kunigams. Vaistais aprūpin-
davo ir Švento Kry žiaus ligoninę Marquette Parke.
Apie Harriet ir jos vaistinę sužinodavo vis daugiau
žmonių. Išlikę receptai rodo, jog visai neblogai su-
kosi  jos prekyba bei gamyba. Harriet taipogi pre -
kiavo tabako gaminiais, saldainiais bei kvepalais.
Moterims pa tardavo odos prie žiūros klausimais,
mat jos vais tinės registruose ra dau gausybę kre -
mų, šampūnų ir veido kaukių receptų. 

– Ar tarp Harriet ir Stanley neužsimegzė romanas?
– Ne, Petrulis turėjo nuostabią šei  mą ir meilės

romanų nebuvo. Tai buvo grynai darbinis susitari-
mas. Har  riet buvo jam dėkinga, kad jis jai padėjo. Ir
bendravo jie šeimomis kaip geriausi draugai. Nors
gerbėjų jai nie kada netrūko, tarp jų nebuvo Pet -
rulio. Ji buvo darbo ir žodžio žmogus. Bet koks ro-
manas darbe jai atrodė neprotingas. 

Nebūtų moteris

Anot jos nekrologo, kuris buvo pa skelbtas Chi-
cago Tribune dienraštyje 1999 m. gegužės 25 d. lai-
doje, Har riet Lescauskas laikoma viena pirmųjų
moterų farmacininkių Čikago je. Įdomu, kad, pasak
šio pastato da bartinės savininkės Dalės Blekienės,
kartu su Harriet farmacijos mokslus baigė ir Sophie
(Sofija) Poszka (Poš kaitė). Tačiau Poškaitė nedirbo
sava rankiškai, o padėdavo savo tėvo vais ti nė je ten
pat Morgan gatvėje. Ma noma, jog ir Harriet savo
praktiką at liko pas Poškų.

– Nelengva, ko gero, buvo jai iš si kovoti pripažinimą,
nes vis tik Harriet buvo „lugan”,  kitaip tariant – atvykėlė? 

– Ji nesigilino į apkalbas ar pavydus ir visada
buvo tvirta. Taip,  Har riet pačiai buvo sunku išsi-
laikyti vers le vien dėl to, kad ji buvo moteris. 

– Mes žinome, kad kitas anuo metinis Bridgeporte įsi-
kūręs vaistininkas Justinas Kulys sėkmingai prekiavo pa-
gal seną Palangos vais tinės receptą gaminamomis „Tre -
jomis devyneriomis”. Gal ir Har riet užpiltines gamino? 

– Užpiltinių – ne, tačiau radau jos vaistinėje ne-
mažai receptų grožio palaikymui. Gamino kremus,
tepa lus, galvos odos priežiūros priemo nes. 

Farmacija – verslas ar pašau ki mas? 

Savo asmeninėje bibliotekoje sau goju bibliog-
rafinę retenybę – tai „Chicagos ir apylinkių lietuvių
telefonų knyga 1936 m.” Joje – ir „aptie kų” sąrašas,
kuriame išvardyti net 27 lietuviai vaistininkai, iš jų

septyni – Bridgeporte. Netoli Lescauskas „ap tie kos”
toje pačioje gatvėje veikė ir ki tų lietuvių vaistinės
–  Poškos bei Sopočko (3101 ir 3308 South Morgan). 

– Ar lengvai Harriet atlaikė konkurenciją? 
– Pradžioje buvo visaip, bet vėliau ji tapo labai

mėgiama. Net dabar kaimynai pasakoja, kad pas ją
būdavo malonu ateiti. Į jos vaistinę mielai užeidavo
pirkėjai ir iš toliau, mat pas Harriet visada buvo
švaru. Net klien tus lydintys keturkojai sulaukdavo
tinkamo dėmesio. 

– O gal pas ją klientai ėjo todėl, kad tai – „moters”
verslas? 

– Žinodami, kad tai moters vers las jie kaip tik
pradžioje į  jos vaistinę nėjo. Užklysdavo tik tada,
kai matyda vo Petrulį, kuris jiems atrodė daug pa -
tikimesnis nei jauna, graži mote ris.  

– Tai kas Harriet buvo pirmiau  sia – verslininkė ar
farmaci ninkė? 

– Farmacininkė. Klausantis žmo nių pasako-
jimų apie labdaringą mo-ters veiklą, kartais net
sunku su pras ti, iš ko ji gyveno. Kaip ten bebū tų, at-
rodo, kad jai pinigų pragyvenimui užteko. Ko gero
galima teigti, jog Harriet buvo farmacininkė su
vers lininkės gyslele.

Pamėgusi politiką ir... praban gius automo-
bilius 

Mano pašnekovė iš Kauno tvir tina, jog Harriet
pas Stanley Balzeką senjorą pirko ,,Cadillac” ir pati
jį vai ruodavo. Tais laikais nebuvo įp ras ta matyti
moterį už automobilio vairo. Pirmą mašiną jai nu-
pirko jos tėvas 1933 m., kai Harriet dar studijavo far-
maciją. Kalbama, jog Lescauskas pirk davo tik ,,Ca-

dillac” ir tik pas Bal zeką... 
Lietuvaitė vaistininkė iš Bridge porto netingė-

davo reikšti savo nuo mo nę kur tik galėjo. Rašydavo
tiek JAV politikams, tiek kino žvaigž dėms.

– Harriet – politikos aktyvistė? Ar tiesa, kad ji ben-
dravo su Ronald Reagan?

– Ji su juo susirašinėjo, kaip ir su kitais prezi-
dentais, tiesiog norėdama gauti atsakymus į jai rū-
pimus klau simus iš pirmųjų lūpų. Ir gaudavo tuos
atsakymus. 

– Kaip jos susipažino su aktore Marilyn Monroe? 
– Nieko apie tai nežinau, tik ži nau, kad ji turėjo

kvietimą į jos laidotuves. 

– Harriet buvo ir kovotoja už lygias moterų teises? 
– Moterų teisės ją visada domino. Tais laikais

Amerikoje moterų disk riminacija buvo kasdie-
nybė. 1920 m. buvo įkurta Moterų balsuotojų lyga,
1923-taisiais lygių teisių pataisa buvo pristatyta
JAV Kongresui. 1931 Popie žius Pijus XI, siekda-
mas apsaugoti mo teris ir šeimą, pareikalavo už -
draus ti įdarbinti ištekėjusias mote ris. 1961 m.
John F. Kennedy įkūrė pre  zidento komisiją mo-
terų klausimais. 1968-tais  į pirmąją nacionalinę
moterų judėjimo konferenciją Čika goje susirinko
moterys iš 37 JAV valstijų bei Kanados. Visi šie
įvykiai bu vo Harriet žinomi, tačiau, kiek ji toje
sferoje buvo aktyvi, mums šiandien sunku pasa-
kyti. 

Susidariau įspūdį, kad Harriet buvo ne tik
aktyvi visuomenininkė, bet tuo pačiu ir giliai ti-
kinti moteris. Beje, ji buvo labai apsišvietusi,
skai ty davo spaudą, užsiprenumeruodavo ir
„Draugo” dienraštį. Kai 1990 m. bu vo paskelbta,
kad seniausia lietuvių statyta Čikagoje Šv. Jurgio
bažnyčia bus nugriauta, Lescauskas įsijungė į ti-
kinčiųjų vajų, raginusį  visus dva siš kius – pra-
dedant pačiu Popie žiu mi Vatikane – savo laiš-
kuose su stab dyti bažnyčios grovimą. Deja, visi tie
pra šymai liko tyruose... Didinga šventykla ne-
gailestingai bu vo nugriauta.

„Bridgeport Pharmacy” pastatas – tebestovi 

Autentiški užrašai. Vitrinose net kulkų sky-
lutės. Padaužų vaikų darbas? Konkurentų? Nar-
komanų išpuolis? O gal – mafijos kerštas? Kaip
ten bebūtų, „Bridgeport Pharmacy” tarsi tvir-
tovė tebestovi kaip anuometinis lie  tuviško pa-
veldo paminklas. Vidi nis interjeras minimaliai
pasikeitęs. Didingos ąžuolinės lentynos su aibe
stalčių, stalčiukų, kuriuose iki šiol pri grūsta
daug senų receptų ir ap lan kų su įvairiais doku-

mentais. Virš jų – tarsi milžiniškas kareivių pul-
kas iš sirikiavę blizgantys vaistų buteliu kai, tik be
etikečių, mat panaudojęs vaistus klientas privalėjo
juos grą žinti  (mano prašymas surasti pavyz dį su
vaistinės etikete pastato savi ninkei Dalei Blekienei
buvo galvosū kis – ta čiau sėkmingai įvykdytas). Len -
 ty nose, ant stalo po stiklu, įvai rio se ni šo se sustaty-
tos šeimyninės nuotrau kos, diplomai, pažymėjimai,
kiti autentiški daiktai. Tik vais tinės patalpų didin-
gumo nebesijaučia, mat originalias lubas užmas -
kavo „dry wall” ir neišvengiamai su ma žėjo erd vė,
tuo pa čiu buvo prarastas anuometinis kvapas ir
šarmas...

– Aušra, kiek žinau, vaistinė už sidarė 1986-taisiais?
Kodėl?

– Harriet  rimtai sirgo kvėpavimo takų liga, ku-
rią suformavo jos pro   fesija ir jau nebegalėjo ga-
minti vaistų.  Ji privalėjo pasitraukti iš farmacijos
ir pailsėti. 

– Ir vaistinė liko neparduota? 
– Mama prižadėjo Harriet, kad vaistinė bus iš-

saugota ir atiduota tik  tam žmogui, kuris mokės pa-
dėti žmo nėms bei panaudos ją pagal paskirtį. Turė-
jau atvažiuoti iš Lietuvos ir kaž kaip viską suarchy-
vuoti. Betvarkant kilo mintis šios vaistinės patal-
pose rengti parodas ir sukviesti kuo daugiau Har-
riet pažinojusių, kad jų pri si minimai išliktų atei-
čiai.

Harriet Lescauskas laikė save labai laiminga,
nes pasiekė būtent tai, ko norėjo. O mano noras
būtų, kad pastatas, adresu 3337 South Mor gan, ne-
liktų užmirštas, ir kada nors atei tyje jame galbūt įsi-
kurtų Či kagos imigracijos muziejus, menantis visų
Bridgeporto apylinkių gyventojų – lie  tuvių, airių,
italų – pirmuosius pėd  sakus Laisvoje šalyje. 

Aušra Mačiulytė pasiryžusi įamžinti pirmosios lietuvės vaisti-
ninkės Čikagoje gyvenimą.                                 V.Matranga nuotr.
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dR. PeTRAS V. KISIeLIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIdAS J. neMICKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS VIŽInAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIoBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org



IeŠKo 

,,Surašymas” Nr. 23
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, IL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoVITA KeReLIS
dR. dAIVA BIdVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LInA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALIA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GInTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAI

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

SIŪLo dARBĄ

oWneR oPPeRAToRS & dRIVeRS 
for TAnK oPeRATIon

oPPeRATInG 48 STATeS & CAnAdA
Come join our team be a family member NOT a number

For information
Contact Safety @

BoRK TRAnSPoRT InC
7735 W. 59th St

Summit, IL 
1-708-594-5551
1-800-397-BoRK

www.borktransport.com

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

� Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose.
Tel. 708-663-4577.

� 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 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 prie žiū -
rai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieško
darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė.
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Moteris, kalbanti tik lietuviškai, rusiškai ir
lenkiškai, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu.
Tel. 773-818-0261.

5 raidės:
AISTA – ALIUS – AVIŽĖ – KARPA – LENOR – MĖNUO – MĖTOS –
MIKRO – OSLAS – OSMIS – SERBĖ – SILVA – SPIRA – SROVĖ.

7 raidės:
AISČIAI – APŽAVAI – AUSTĖJA – ĄŽUOLAI – EUROPIS – IŠPLĖŠA –
KAŽKAIP – KOSULYS – KURAPKA – KŪRĖJAS – LAIVYBA –
LAKŪNAS – LIPUTIS – MIESTAI – MIKALDA – NAKVYNĖ – OKTA-
NAS – ORVEŽIS – PASOSTĖ – PIPETĖS – PRIEIGA – ROVYKLĖ –
SĄJUNGA – SĄRANGA – SĄSPARA – SLASTAI – SPŪSNIS – STOI-
KAS – ŠILOKAI – TAPETAI – TARYTUM – TULIKAI – TVAIKAS –
ŪSORIAI – ŽEMKASĖ – ŽYMŪNAS.

8 raidės:
BULVIENĖ – ERUDITAS – MEISTRAS – NUOLANKA – PILVELIS –
RELIKTAS – TADŽIKAI – VIKINGAI.

*Pasaulio Lietuvių centras (ne pelno or-
ganizacija) ieško Marketingo / Finansinės pa-
ramos koordinatoriaus. Daugiau informaci-
jos apie šį darbo pasiūlymą ir paraiškos pa-
teikimo procesą rasite adresu  http://www.
lcenter.org / - About- Careers arba tel.
630-257-8787.
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D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Užsienio lietuvių istorinė at-
mintis buvo gaivinama dides-
nėmis ir mažesnėmis publika-

cijomis, kurios vis dažniau rodėsi
anglų ir kitomis – imigracijos šalių –
kalbomis. Iki šiandien turime pripa-
žinti unikalų lietuvių kultūros ir sa-
vimonės reiškinį – Bostone išleistą
Lietuvių enciklopediją, kurioje buvo
reikšmingai įaustos lietuvių pasaulio
vietovių, įvykių, draugijų ir asmenų
atminimo gijos. Tuo pat metu rašo-
mos, spausdinamos ir populiarinamos
diasporos istorijos knygos. Ryškiu at -
minties kelio ženklu galima vadinti
1961 m. S. Michelsono (Michalkevi-
čiaus) knygą Lietuvių išeivija Ameri-
koje30. Nors ji netapo populiariu isto-
rijos skaitiniu nau jo joje pokario išei-
vių auditorijoje (mat buvo parašyta
socialisto autoriaus ir aiškiai iš-
reikštu archajišku antiklerikaliniu
patosu), tačiau seniai po fanatiškų
ideologijų mirties gyvenančiam skai-
tytojui tai yra tikrai iš kalbingas, di-
namiškas, skeptiškas ir pakankamai
gerai suręstas diasporos istorijos pa-
sakojimas. Autoriaus akiratyje Ame-
rika – tai Šiaurės ir Pietų kontinentai
kartu sudėjus. Jis aprašo ne tik JAV ir
Kanados lietuvių praeitį, bet glaustai
išdėsto jam žinomus Brazilijos, Ar-
gentinos ir Urugvajaus lietuvių gyve-
nimo faktus. Svarbu pabrėžti, kad S.
Michelsonui rūpė jo ne tik racionaliai
paaiškinami praeities pasakojimai,
bet ir mokslu neįrodomos, miglotos
versijos, kurias jis interpretavo kaip
diasporos mitologijos fragmentus,
menkai susyjančius su mokslo tieso-
mis, bet spalvingai atliepiančius lie-
tuvių dias poros genealogijos naujo-
joje tėvynėje konstravimo pastangas.

Tačiau geriausius akademinius
standartus atitiko istoriko Antano
Kučo – ar timo Lietuvių enciklopedijos
leidėjų ir autorių būriui – parašyta ir
1971 m. Lietuvių enciklopedijos leidėjo
Juozo Kapočiaus išleista Amerikos lie-
tuvių istorija31. A. Kučas šioje publi-
kacijoje prisiima redaktoriaus, bet ne
autoriaus vaidmenį. Jis panaudo jo –
perdirbo, perrašė, sutraukė – daug en-
ciklopedijos autorių straipsnių, su-
dėjo artimiausio bendradarbio Prano
Paliukonio paruoštus skyrius apie
diasporos or ganizacijas, kultūrą ir
meną, panaudojo Kosto Jurgėlos raši-
nius apie ankstyvuosius Amerikos lie-
tuvius, perdirbo darnios sintezės la-
bui išsamią Vincento Liulevičiaus stu-
diją apie ekonominę kolonijų veik lą.
Tačiau redaktorius šiandienos supra-
timu neabejotinai buvo labai subtilus
istorijos autorius. Jo kuklumas ir sin-
tezavimo ta lentas yra neabejotinas, o
atviras šaltinių ir sudedamųjų dalių
pirminės autorystės pristatymas rodo
jį buvus itin kukliu ir korektišku is-
toriku.

Nors kaip ir ankstesniame pu-
samžyje – XX a. pirmoje pusėje – ak-
tyviausi buvo Šiaurės Amerikos lie-
tuvių istorikai, tačiau laikui bėgant
ir pasipildant nau jų imigrantų iš Lie-
tuvos gretoms po II pasaulinio karo
Šiaurės Amerikos lietuvių istorijos

tyrinėjimai gausėjo, atsirado reikš-
mingų publikacijų, kurios rodė ir au -
gantį intelektualinį lygį, ir dorą ideo-
loginių nuostatų gynimo norą. Čia ne-
abe jotinas Prano Gaidos ir jo bendra-
darbių nuopelnas – Kanados lietuvių
istorija32. JAV lietuvių istorikų dar-
bai, skirti savo diasporos praeities ty-
rimams ir atminties gaivinimo labui
buvo pakankamai svarūs, atspindėję
ne tik skirtingas tyrimo technikas ir
pasakojimo strategijas, bet ir ideolo-
gines nuostatas. Paveikiausi buvo
Vinco Valkavičiaus-Wolkovich dar-
bai33, kurie (ypač tritomis veikalas,
skirtas JAV lietuvių katalikiškų pa-
rapijų tinklo raidai) gali būti verti-
nami kaip faktografinis Amerikos lie-
tuvių diasporos pamatas.

Simptomiška reikėtų laikyti ir po-
zityvistinės tradicijos tvirtai besilai-
kančio Davido Fainhauzo publika-
ciją34. Autorius išmintingai derino
glaustą Amerikos lietuvių diasporos
praeities pasakojimą su pastabomis
apie pačių imigrantų sa vęs įsivaizda-
vimo kaitą. D. Fainhauzas užčiuopė
spalvingas tikrovės nuotykių ir išei-
vijos mitologijos paraleles. Jis aprašė
1888 m. Pensilvanijos lietuvių organi -
zuotą 200 m. atsikraustymo į Ameriką
jubiliejų, interpretuodamas tai kaip
dias porinės mitologijos faktą, kuris
buvo paremtas silpna šaltinių užuo-
mina, tačiau išplėtotas iki įspūdingo
atsikraustymo šventės. Autorius at-
skleidė, jog pastanga susivokti senais
šios žemės gyventojais buvo siekis
gintis nuo antiimigrantiškų nuotaikų
ir užsipuolimų35.

Šiaurės Amerikos lietuvių pa-
stangos tyrinėti ir aprašyti savosios
bendruomenės istoriją buvo pakan-
kamai sisteminės. Monografijų, ma-
žesnių studijų ir straipsnių akiratyje
atsidūrė įvairios praeities properšos,
tačiau šioje apžvalgoje pirmiausia
koncentruojamės į tuos darbus, kurie
pretendavo į platesnį pasaulio lietu-
vių nara tyvą ir tiesiogiai galėjo lemti
bendros diasporos atminties permai-
nas.                                        Bus daugiau.

30.� Michelsonas,� Stasius.� Lietuvių išeivija Amerikoje
(1868–1961). South�Boston,�MA:�„Keleivis”,�1961,�499�p.

31.�Kučas,�Antanas�(red.).�Amerikos lietuvių istorija. Bos-
ton,�1971.

32.�Gaida,� Pranas� (ir� kiti).�Lithuanians in Canada.�Ot-
tawa–Toronto:�Lights�Printing�and�Publi�shing�Co,�1967,
370�p.

33.�Wolkovich-Valkavičius,�William.�From the Nemunas to
the Assabet: a history of the Lithua nians and Lithuanian-
Americans of Hudson, Massachusetts,Hudson�(N.Y.):�1966;
Wolkovich�Valkavičius,�William.�Immigrants and yankees
in Nashoba Valley, Massachusetts: interethnic and interre-
ligious conflict and accommodation of Irish, French-Cana-
dians, Poles, Lithuanians, and Italians, W.�Groton,�(MA)
Wolkovich-Valkavičius,� 1981;�Wolkovich-Valkavičius,
Wil�liam.�Lithuanian fraternalism: seventy-five years of U.S.
Knights of Lithuania, Brooklyn�(N.Y.):�Knights�of�Lithua-
nia,� 1988;�Wolkovich–Valkavičius,�William.�Lithuanian
Religious Life in America, vol.�1–3,�Norwood�(MA):�Lit-
huanian�Religious�Life�in�America,�1991,�1996,�1998.

34.�Fainhauz,�David.�Lithuanians in the USA. Aspects of
Ethnic Identity. Chicago,� IL:� Lithuanian� Library� Press,
1991,�246�p.

35.�Ten�pat,�p.�170–171.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

10,,Labdarybė prasideda savo namuose”
– tai posakis, kurį dažnai naudoja amerikiečiai, tačiau jis tinka ir mums –

tai reiškia, kad neturime pa miršti savęs. Lietuvai atgavus ne pri klau somybę,
visas dėmesys buvo nu kreiptas į Lietuvą. Plaukė ir plau kia talpintuvai į tė-
vynę, net nežinant, ar siunčiami daiktai yra reika lingi. Tai nereiškia egoizmo,
o tik tai, kad rei kia ir savimi pasirūpinti. 

Tuo  tarpu stengdamiesi padėti kitiems, vi sai užmirštame save. Vargsta
mūsų spauda. Vyresnio amžiaus skaitytojams ypač reikalingas laikraštis
,,Draugas”. Saulėlydžio žmonės yra pagrindiniai spaudos aukotojai. Ta čiau jų
gretos mažėja, mažėja ir  au kos. Gerai žinome, kad daugelis mūsų žmonių nė -
ra parašę testamentų, lyg kažko bijotų... Bet jei žmogus yra gerai nusiteikęs, tai
ir ligos nelanko. Džiaugiamės, kad mū sų tautiečiai il gai gyvena ir jų dėka
laikraštis ,,Drau gas” dar gyvuoja. Tuo pačiu  prašome nepamiršti ,,Draugo”
savo testamentuose.  

Lietuviai yra įpratę prie ,,Drau go” ir priima jo buvimą kaip norma lų ir bū-
tiną reiškinį, negalvodami, kad vieną dieną ,,Drau go” leidyba gali sustoti, o ta -
da žmo nės pajus, kokia  spraga  atsiras tų jų gyvenime. Per ,,Draugą” sužinome
visas linksmas ir liūdnas naujienas. Daugeliui vyresniųjų – tai ko ne vienin telis
ryšys su pasauliu. 

,,Draugo” vadovybė įvairiais bū dais stengiasi išlaikyti taip reika lin gą is-
torinį laikraštį: padaugėjo skelbimų, laikraštis pasikeitė, pagražėjo. ,,Drau gą”
padeda išlaikyti Draugo fondas.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja visiems skaitytojams, atsiliepu-
siems į vajų ir laukiame visų ,,Draugo”  rėmėjų su didesne ar ma žesne auka.

Rašydami testamentus, nepa mirš kite dalį turto paskirti Drau go fon-
dui.

Čekius rašykite: Draugas Foun da tion ir siųskite adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

200 dolerių:
Viktorija Karaitienė, Union Pier,

MI, garbės narė. Iš viso – 5,000 dol.
Dalia Jakienė, Blue Bell, PA, gar -

 bės narė. Iš viso – 3,100 dol. 
Stasys ir Milda Tamulioniai, St.

Petersburg, FL) garbės nariai. Iš
viso – 1,020 dol. 

100 dolerių:
Janina Mikulionienė, Sterling

Heights, MI, garbės narė. Iš viso –
3,500 dol.

Vytautas Mažeika, Colbert, GA,
garbės narys. Iš viso – 3,300 dol.

YZY, Chicago, IL, garbės narė. Iš
viso – 2,410 dol. 

Vidmantas Raisys, Mercer Is land,
WA, garbės narys. Iš viso – 2,300 dol. 

Algirdas ir Aušra Sauliai, Cla ren -
don Hill, IL, garbės nariai. Iš vi so –
1,550 dol. 

Valerija Aukštikalnienė, Boston,
MA, garbės narė. Iš viso – 1,080 dol. 

Emilija Kazlauskienė, Arlington
MA, garbės narė. Iš viso – 1,000 dol. 

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto,
Sparkill, NY. Iš viso – 900 dol. 

Algimantas Druseikis, Rochester,
NY. Iš viso – 800 dol.

Juozas Mačiulaitis, Chiley, FL. Iš
viso – 550 dol.

Vida Kuprytė, Riverside, IL. Iš
viso – 150 dol. 

Dr. Renata Variakojis, Hinsdale,
IL. Iš viso – 100 dol. 

Feliksas Rekus, Durham, NC. Iš
viso – 500 dol. 

50 dolerių:
Roma Čepulienė, Wiloughby, Hts,

OH, garbės narė. Iš viso – 1,675 dol. 
Jonas ir Birutė Sveros, Bloom -

field, MI, garbės nariai. Iš viso – 1,600
dol.

Vaclovas ir Danutė Jakovickai,
Palos Hills, IL, garbės nariai. Iš vi so –
1,300 dol.

Dr. Aldona Balch-Gavroghas ir
Jurgis Gavroghas, Menands, NY, gar-
bės nariai. Iš viso – 1,005 dol. 

Romualdas ir Aldona Dulskis, Co-
coa Beach, FL. Iš viso – 675 dol. 

Amb. Žygimantas ir Lina Pavilio -
niai, Washington, DC. Iš viso – 650 dol.

Dionyzas Trimakas, Westlake,
OH. Iš viso – 520 dol.

A. J. Miknius, New York, NY. Iš
viso – 150 dol. 

Mieczyslow ir Elena Wasilews -
kiai, Lemont, IL. Iš viso – 105 dol. 

Vytautas-Antanas Burkunas,
Webster, NY. Iš viso – 130 dol. 

Rita Durickas-Moore, Gulfport,
FL. Iš viso – 50 dol. 

25-20-10-1 dolerių:
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Le-

mont, IL, garbės nariai. Iš viso – 1,470
dol. 

Jonas Radas, Livonia, MI, garbės
narys. Iš viso – 1,005 dol. 

Danguolė Banevičienė, West
Hart   ford, CT.  Iš viso – 575 dol.

Jadvyga Savickas, Nashua, NH. Iš
viso – 160 dol. 

Kazys ir Liolė Kazlauskai, West
Bloomfield, MI. Iš viso – 125 dol.

Milda Sermukšnis, Baltimore,
MD. Iš viso – 20 dol.

Kęstutis Keblys, Baton Rouge,
LA, 1.00 dol. Iš viso – 681 dol. 

Draugo fondas dėkoja 
visiems aukotojams

Rudens draugo įnašai



DRAUGAS 2013 RUGSĖJO 28, ŠEŠTADIENIS 15

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PeTKUS & Son
FUneRAL dIReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
KRISTINA SODEIKAITĖ

TRINKA
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. na muose,

Petaluma, CA.
Gimė 1948 m. Vokietijoje ir užaugo Cicero, IL, lietuvių kolo-

nijoje.
Nuliūdę liko: vyras Roland Trinka, mama Natalija Jelmo -

kaitė Sodeikienė, brolis Marius, Trinka, Baukų ir Sodeikų šei-
mos.

A. a. Kristina buvo duktė a. a. Valiaus Sodeikos, krikšto duk -
ra a. a. Olimpijos Jelmokaitės Baukienės ir a. a. Leono Sodeikos.

Velionės palaikai bus pašarvoti šeštadienį, spalio 5 d. nuo 9
val. r.  Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, kurioje  9:30 val. r. bus au -
ko jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Kristina bus palaidota Šv.
Ka zimiero kapinėse, šalia tėvelio.

Vietoj gėlių prašome aukoti neįgaliųjų centrui, Sequin Ser -
vices, Cicero, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvių apeigose ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdusios šeimos ir artimieji

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

A † A
Architektui

KUNO VON KIPARSKI

išėjus į Amžinybę, jo žmonai NIJOLEI BARTUŠ KAI -
TEI VON KIPARSKI ir visai šeimai reiškia užuojau-
tą ir kartu liūdi

Romas ir Brutenis Veitai ir jų šeimos

A † A
STASĖ VILIMAITĖ

VAIŠVILIENĖ
Mirė 2013 m. rugsėjo 24 d. namuose, sulaukusi 92 metų.
Gimė ir augo Lietuvoje, Mažeikiuose. Mokėsi Šiaulių Mo ky -

tojų seminarijoje.
Karo nublokšta į Vokietiją. Vėliau gyveno Anglijoje, Kana -

do je. 1957 m. emigravo į JAV. Amerikoje įgijo Amerikos Mon -
tessori draugijos ir Tarptautinės Montessori asociacijos diplo-
mus. Visą savo gyvenimą paaukojo dirbdama su ikimokyklinio
amžiaus vaikais, aktyviai dalyvaudama Lietuvių Bendruo -
menės, Ateitininkų veikloje, aukomis remdama įvairias visuo -
menines organizacijas, platindama Montessori idėjas Lie tu -
voje, rašydama straipsnius pedagoginėmis temomis į spaudą.

Buvo žmona a. a. Vlado Vaišvilos.
Liūdesyje liko: vyriausio brolio a. a. Petro (žuvo lageryje)

sū nus Zigmas, marti Irena, anūkai Silvija ir Tomas su šeimo-
mis.

Lietuvoje brolių: a. a. Petro žmona Liuda, a. a. Igno žmona
Eleo nora, a. a. Česlovo žmona Felicija, jų vaikai Vytautas ir
Daina su šeimomis bei kiti giminės ir pažįstami.

Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
Le  monte antradienį, spalio 1 d. 12 val. p. p.

Nuoširdžiai kviečiame draugus, pažinojusius ar dirbusius
su a. a. Stasele, atvykti pasimelsti už Jos sielą.

Vietoj gėlių prašome aukoti Žiburėlis Montessori Lit -
huanian school.

Nuliūdę artimieji

A † A
ALBINA RAMANAUSKIENĖ

Mirus Mamai, Močiutei, Lietuvių Skautų
sąjunga nuoširdžiai užjaučia sūnų DO NA -

TĄ, dukras INDRĘ, RENATĄ ir ASTĄ, jų šeimynas
bei visus artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.

Lietuvių Skautų sąjunga

A † A
ALBINA RAMANAUSKIENĖ

KAŠELYTĖ

Mirė 2013 m. rugsėjo 25 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvoje, gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: duktė Asta Vaichys su vyru Gintu; sūnus Do -

natas su žmona Rasa; duktė Indrė Paškauskienė su vyru Rai -
mundu; duktė Renata Borucki su vyru Clinton; anūkai Li nas,
Daiva, Sabina, Regina ir Diana; svainė Dalia Ramanaus kienė;
dukterė čia ir sūnėnai; giminės Lietuvoje ir draugai Ame ri ko -
je.

A. a. Albina buvo žmona a. a. Liudo; sesuo a. a. Eugenijos
Zubrickienės, svainė a. a. Jono Ramanausko.

Priklausė Liet. skautams.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, rugsėjo 27 d. nuo 3 val.

p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Ar cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės šeštadienį, rugsėjo 28 d. Tėvų Jėzuitų  koplyčio-
je, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Albina bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoj gėlių, prašome aukoti  Rako stovyklai arba Tėvams
Jė zuitams.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pa -
simelsti už a. a. Albiną.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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PASAUliO lietUViŲ GYVeniMAS nUOtrAUKOSePASAUliO lietUViŲ GYVeniMAS nUOtrAUKOSeČIKAGOJE 
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

� JAV LB Brighton Parko apylinkės val-
dyba sekmadienį, rugsėjo 29 d., po 10
val. r. šv. Mišių ruošia cepelinų pietus pa -
rem ti Čikagos lituanistinę mokyklą. Visi
maloniai kviečiami.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, po 11val.
ryto šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo bažnyčioje Marquette Parke visi kvie-
čiami į parapijos salę pasivaišinti balan-
dėliais, pažiūrėti Šiluvos atlaidų nuotraukų
ir pabendrauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 2 d., 1

val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą,
kur matysite biografinį filmą apie dakta -
rą  Joną Basanavičių, vieną iš svarbiausių
tautos nepriklausomybės šauklių, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarą. 

� Dr. Algis Norvilas, aktyvus Draugo
fondo tarybos narys, užsakė  visą  stalą
(10 asmenų) į iškilmingus ,,Draugo” pie-
tus, kurie įvyks spa lio 27 d. 1 val. p. p.
Willowbrook pokylių salėje. Pasekite jo
pavyz džiu!  Bilietus  galima  įsigyti  ,,Drau -
go” administracijoje arba tel. 773-585-
9500.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
Apsilankykite

,,Draugo” internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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

The Blue Man Group įsteigė pirmąją meno galeriją. Ji įkurta Briar Street Theater patalpose
(3133 N. Halsted). Jos pagrindą sudaro darbai, pristatyti konkursui 2013 Blue Man
Group Art Competition. Tarp šešių nugalėtojų - ir dr. Audrius Plioplys (nuotraukoje – antras
iš kairės, o centre matomas jo darbas ,,Blue Consciousness”). Sveikiname!

DĖMESIO! 
Apgailestaujame, kad dėl riboto menininkų susidomėjimo Miko J. Šilei-
kio ir Teofilio Petraičio konkursas ,,Toli nuo Tėvynės” skelbtas š. m. rug-
sėjo 29 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, neįvyks.

Čiurlionio Galerija, Inc., valdyba 

Lietuvos našlaičių Globos komitetas praneša, kad 2013 m. rugpjūčio ir rugsėjo
mėn. aukojo: $20,985.39 – Palikimas/Estate of Asta K. Velicka, Chicago, IL. $450 –
Genie Irene Juodikis, Chicago Ridge, IL. $200 – Regina ir Richard Šlepetys,  Brick, NJ.
$150 – Dechert LLP is Philadelphia, PA (atsiųsta Marie D. O’Neill vardu); Marytė ir
Edmundas Vasiliauskai, Burr Ridge, IL; J. E. Kaseta Family Trust,  Norwood, MA; Ateitis
klubas/ Julius Staniškis, Macedonia, OH; Clarice ir Gil Gir dauskas, Wautoma, WI;
Knights of Lithuania-–Couincil 144, Frankville, PA; Marie Kapačinskas/Vilhelmina
Kilikauskas,  Chicago, IL; Patricia Stearns,  Greenville, PA; Florence ir Richard
Strouphauer, Pine Grove, PA. $100 – Knights of Lithuania–Council 144, Franckville, PA
(skirta Palemono Vaikų dienos centrui). $50 – Brigid ir Rimas Lukas, Interloken, NJ
(auka atsiųsta Jeanne Graham vardu). Lietuvos Našlaičių Globos komitetas nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams už Jūsų gerus darbus ir ryžtą, padedant Lietuvos vaikams.
Ačiū! Lietuvos našlaičių Globos komitetas (Lithuanian orphan Care), Fed Tax Id
#35-412419, 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629, tel. 773-476-2655.

Laukiame jūsų Pipirų ratelyje! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo vaikučiais keletą valandė-
lių gali praleisti lietuviškoje aplinkoje – dainuoti, žaisti, kurti rankdarbius ir pietauti. Kvie-
čiame visus mažylius nuo 15 mėnesių iki 4 metukų. Vaikai ratelį gali lankyti pirmadieniais,
antradieniais, trečiadieniais arba penktadieniais, nuo 9:30 val. r. iki 11:30 val. r. Renka-
mės Darželio kambaryje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Dėl platesnės informacijos ga-
lite skambinti: 630-200-6582


