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ANTANAS SAULAITIS, SJ

Po daugelio metų Čikagoje vėl susi-
rinko Amerikos lietuvių Romos kata-
likų (ALRK) kunigų vienybės nariai,

sukviesti naujojo pirmininko kun. Gintaro
Joniko, Detroito Dievo Apvaizdos klebono.
Lapkričio 20 d. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos klebonijoje (Marquette Par-
kas) jie svars tė užsienio sielovados, plates-
nės JAV apimties ir vietinius bažnytinius
klausimus. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos kleb. kun. Jau nius Kelpšas pri -
ėmė svečius ir pa kvie tė pietums. Dalyvavo
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos kleb.
kun. Tomas Karanauskas, jau metus Čika -
goje dirbantis kun. Gediminas Ker šys, jė-
zuitų vyresnysis kun. Antanas Gražulis, SJ
bei Pal. Jurgio Matu lai čio misijos Lemonte
kun. A. Saulai tis, SJ. – 14 psl.

Rašytojas W. Mayo – ,,Draugo”
redakcijoje. – 14 psl.

Europos Vadovų tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy ir Eu ropos
Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso komentuoja Uk rainos vy -
riausybės sustabdytas derybas dėl asociacijos sutarties su ES.

Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas sie-
lovadai užsienyje (k.) ir kunigas Gintaras Antanas Jonikas, naujasis lietuvių
Ku nigų vienybės JAV pirmininkas.

Rytų partnerystės vadovai, parlamentarai, verslo
ir pilietinės visuomenės vadovai lapkričio 27-
29 d.  Vilniuje dalyvavo ES Tarybai pirminin-

kaujančios Lietuvos organizuojamuose renginiuose.
Svarbiausias jų – trečiasis ES Rytų partnerystės

vadovų susitikimas, į kurį atvyko ES valstybių narių,
ES institucijų ir šešių valstybių Rytų partnerių aukš-
čiausi pareigūnai. Iš viso šiomis lapkričio dienomis į
Rytų partnerystei skirtus renginius atvyko apie 1,500
dalyvių ir  žurnalistų.

Lapkričio 27 d. vyko Rytų Europos studijų centro
surengta pilietinės visuomenės konferencija ,,Rytų
partnerystės vertinimai: politiniai iššūkiai ir ateities
darbotvarkė pilietinei visuomenei”. Konferencijos da-
lyviai didžiausią dėmesį skyrė svarbiausiems iššū-
kiams, su kuriais susiduria pilietinė visuomenė Rytų
partnerystės šalyse.

Lapkričio 28 d. surengtas antrasis Rytų partne-

rystės verslo forumas, skirtas aptarti galimybes ska-
tinti verslo ryšius regione. Lapkričio 27–28 d. Lietuvos
Respublikos Seime vyko forumas „Parlamentai už de-
mokratiją: ambicingesnio globalaus bendradarbiavimo
link”. 

Lapkričio 28 d. įvyko koordinacinis LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės, Europos Vadovų tarybos pir-
mininko Herman Van Rompuy ir Europos Komisijos
pirmininko José Manuel Barroso pasitarimas, kuria -
me aptarta padėtis Ukrainoje ir derinama bendra po-
zicija dėl Rytų partnerystės programos perspektyvų.

Paskutinės Vilniaus viršūnių susitikimo detalės
aptartos darbo vakarienėje, kurioje dalyvavo 28 ES ša-
lių narių vadovai ir ministrai, Europos Vadovų tary-
bos, Europos Komisijos, Europos Parlamento pirmi-
ninkai, taip pat 6 Rytų partnerystės šalių vadovai ir mi-
nistrai.

URM info

Kunigų pasitarimas Čikagoje



vijoje buvo tikslingai nu-
kreipta į tai, kad Lietu va
taptų laisva – čia jis pri-
sidėjo ir sa vo rašymu, ir
knygomis, kuriomis ir
šiandien kaip vertingu
ir svariu lituanistiniu,
etnografiniu, istoriniu
šal ti niu naudojasi ne tik
lokalinės isto rijos tyri-
nėtojai, bet ir visi besi-
domintys savo krašto is-
torija. M. Drunga pažy-
mėjo, jog B. Kviklio raš-

tai ir jo veikla liudija, jog tai buvo objektyvumo sie-
kiantis ir pasiekiantis žmogus, aprašęs faktus tiks-
liai ir visapusiš kai, be išankstinių tendencijų: „Iš jo
knygų nejauti, ar jis tautininkas, ar krikščionis de-
mokratas, ar valstietis liaudininkas, ar socialde-
mokratas, ar voldemarininkas... tik jauti žmogų, ku-
ris nėra kraštutinis, kuris nėra eks tremistas, kuris
yra santūrus, kuris nori pristatyti visapusišką vaiz-
dą. Čia idealus enciklopedininko įvaizdis”. Pri-
mindamas susirinku siems apie B. Kviklio bendra-
darbiavimą Juozo Kapočiaus „Lietuviškoje encik-
lopedijoje”, leistoje Bostone (čia išleisti paties B.
Kviklio parengti leidiniai – „Mūsų Lietuva” ir „Lie-
tuvos bažnyčios”) pašnekovas pasidalino prisimi-
nimais iš darbo dienraštyje „Draugas” laikų de-
vintojo dešimtmečio pirmoje pusėje. Pasak M. Drun -
gos, tuomet „Draugo” redakcijoje B. Kviklys buvo tik-
ra legenda – visi jį gerbė už aktyvų visuomeninį dar -
bą, dalykišką rašymo stilių. Baigda mas pašnekovas
pažymėjo B. Kviklio nuopelnus puoselėjant ryšius su
oku puotame krašte likusiais lietuviais: „Jis nema-
nė, kad turėti kontaktų su lietuviais iš okupuoto kraš-
to yra nu sikaltimas. Jis buvo Lietu vos patriotinis
saugumietis gerąja prasme, juo  ga lėjai pasitikėt”.

Pavadinęs B. Kviklį lietuvių išei vi jos kultūrinio
gyvenimo šilkverpiu pašnekesį moderavęs E.
Aleksandra vičius suteikė žodį skautui akademi kui
prof. Algirdui Avižieniui. Pasta ro jo pažintis ir ryšiai
su B. Kvikliu prasidėjo ir buvo palaikomi per ilgas
tradicijas turinčią skautų organizaciją. Pasak pro-
fesoriaus, tai buvo žmogus – pavyzdys visiems. Pa-
starojo ak tyvi skautiška veikla ir darbas su skau -
tiškais leidiniais prasidėjo dar nepriklausomoje
Lietuvoje, maždaug apie 1926 metus, kai tuometi-
niame Lietuvos universitete (dab. – VDU) bu vo
įsteigta akademinė skautų korporacija „Vytis”.
Karo metais skautiš ka veikla persikėlė į DP stovyklas
Vokietijoje, o dar vėliau – už Atlanto. Pradėjus ak-
tyviau dirbti su korpora cija, pagrindinis ryšys
buvo palaikomas per dvimėnesinį leidinį „Mūsų vy-
tis”, kurio įkūrėjas ir redaktorius bu vo pats B.

Kviklys. Anot A. Avi žie nio, šis žmogus gebėjo su-
derinti ir žurnalisto, ir skautų vadovo funkcijas: pa-
grindinė žurnalo misija buvo palaikyti ryšį tarp vi-
same pasaulyje pasklidusių lietuviškų skautų vie ne -
tų, pritraukti naujų narių. Prisimin damas savo tal-
kavimą, o vėliau ir redaktoriaus darbą B. Kviklio ko -
man doje „Mūsų vytyje” profesorius pažymėjo, jog tai
veikiausiai buvo tvar kingiausias, sąžiningiausias
darbuotojas, kuris atsiduodamas skautų organiza-
cijai to paties išmokė ir ki tus.

Prof. A. Avižienio pasakojimą tę sė ir savo įžval-
gomis su susirinkusiais dalinosi istorikė prof. Vai-
da Ka muntavičienė. Pažymėjusi, jog visa iš eiviška
veikla buvo savanoriška ir neatlyginta istorikė ak-
centavo B. Kvik lio kaip istoriko indėlį į loka li nės is-
torijos tyrimus Lietuvoje. Pa sak jos, tiek keturtomė
„Mūsų Lietu va”, tiek „Lietuvos bažnyčių” septyn-
tomis yra ne tik objektyvūs, bet ir na ratyvą turintys
tekstai: yra bendra mintis, idėja, rišanti visus tuos
straips nelius. „Tai nėra sausa enciklopedija. Čia pra-
siveržia lietuviškumas ir didelė meilė Lietuvai,
kiek  vie nam jos kampeliui, savo kraštui. Broniaus
Kviklio meilės Lietuvai neįmanoma paslėpti kaip kad
vaikino meilės merginai” – baigdama savo pasi sa -
kymą teigė V. Kamuntavičienė.

Paskutinė į apskritojo stalo paš nekesį įsitraukė
B. Kviklio dukra Rū ta Kulikauskienė. Kukliai pra-
dėjusi savo pasakojimą nuo to, jog apie savo tėvą žino
mažiausiai dėl to, jog nuo devyniolikos metų negy-
veno tėvų na muose, gerb. Rūta renginio svečiams pri-
statė mažiausiai visuomeninėje erdvėje žinomą B.
Kviklio kaip tėvo vaid menį, jojo santykį su darbu ir
šeima, puoselėjant lietuvybės idėją. Ne paisant to, jog
gyvenimo pradžia svetimoje šalyje nebuvo lengva, il-
gus metus B. Kviklys dirbo paprastu fabriko darbi-
ninku, tačiau laikui bėgant įsiliejo ir į intelektualinės
veiklos srautą: dirbo daugelio žurnalų ir leidinių re-
daktoriumi, pats organizavo leidybinį darbą. Šiai
veiklai atidavė 32 savo gyvenimo metus, kruopščiai
rinkdamas iliustracinę bei faktinę me džiagą apie Lie-
tuvos vietoves, bažnyčias, jos istoriją. Ganėtinai
santū rų dukters Rūtos pasakojimą apie tėvą lydėjo
šmaikštūs, kone anekdotiniai intarpai iš šeimyninio
gyvenimo su keturiomis moterimis (B. Kviklys
buvo vedęs Kauno Trečiosios gim nazijos mokytoją
Bronę Saladžiū tę, su kuria augino tris dukras – Rūtą,
Ramunę ir Danguolę), pri ver tę ne vieną susirinku-
sį šyptelti ir net vieną kitą ašarą nubraukti. 

Renginį užbaigdamas E. Alek sand ravičius pa-
žymėjo patį didžiau sią B. Kviklio nuopelną – sukurtą
vir tualią Lietuvą tėvynę praradusiems žmonėms ir
retoriškai susirinku sių jų klausė – „gal reikia netekt
tėvynės, kad daryt tokius prasmingus darbus ne-
mokamai?”.
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KRISTINA ŪSAITĖ

Lapkričio 12 dieną Lietuvių iš ei vijos institutas
ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-mu-
ziejus kvie  tė į renginį, skirtą žurnalisto,

kraštotyrininko, kolekcionieriaus, ekonomisto, tei-
sininko Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejui. Visi be -
si domintys galėjo apžiūrėti naujai ati darytą paro-
dą, kurioje pristatyta ne didelė, tačiau reprezentatyvi
dalelė gausios ir unikalios B. Kviklio kolekcijos eks-
ponatų – įvairių dokumentų, rankraščių, senų ir retų
knygų, me dalių, apdovanojimų, filatelijos rinktinių,
įvairių organizacijų atributi kos, nuotraukų, pa-
ties B. Kviklio da rytų teminių parodų plakatų, – su -
kaup tų per ilgus šio Lietuvai ir jos žmonėms atsi-
davusio žmogaus me tus. Besižvaldydami po parodą,
su reng tą Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-
muziejaus patalpose, su sirinkusieji galėjo išgirsti ir
šio ren ginio „kaltininko” – paties Bro niaus Kviklio
pokalbius iš „Amerikos bal so” radijo įrašų archy-
vo, pavartyti ke turtomę „Mūsų Lietuvą” ir „Lie tu -
vos bažnyčių” septyntomį.

Susipažinę su paroda renginio svečiai buvo
kviečiami į aukštu žemiau, VDU Lietuvių išeivijos
instituto Pasaulio bendruomenės menę, kur vyko pa-
šnekesiai apie lietuvių tautos herojų, suteikiantį
mums visiems stiprybės. Susirinkusieji turėjo gali -
my bę išgirsti žurnalisto dr. Mykolo Drungos, skau-
to akademiko prof. Al girdo Avižienio, istorikės
prof. Vai dos Kamuntavičienės ir B. Kviklio duk ters
Rūtos Kulikauskienės prisiminimus ir įžvalgas.
Pašnekesį moderavęs istorikas prof. Egidijus Alek -
sandravičius pradėjo retoriniu klau simu „Kas buvo
Bronius Kviklys – žurnalistas, istorikas, skautas,
dide lis lietuvių diasporos visuomenės gy venimo or-
ganizatorius ir veikėjas?”.

Pirmasis į pašnekesį įsijungęs dr. Mykolas
Drunga svarstė, ar gali būti žurnalistas ir doras pi-
lietis, ir inteli gentas, ir visuomenės veikėjas. Nū die -
nos sąlygomis tai gana sunkiai su derinama. Pa-
šnekovas pažymėjo, jog visa B. Kviklio veikla išei-
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Mykolas Drunga, Rūta Kulikauskienė, Algirdas Avižienis, Egidijus Aleksandravičius.

Renginio dalyviai. Jono Petronio (VDU) nuotraukos Parodoje pristatyti B. Kviklio unikalių eksponatų dalis.
Daivos Dapkutės (VDU) nuotr.

Labiausiai už viską gyvenime mylėjęs Lietuvą... 
Prisimenant 100-ąsias Broniaus Kviklio gimimo metines
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buvo įpareigoti parnešti savo parapijų tikintie-
siems, mokyklų moksleiviams.

Šios šventosios Mišios dar buvo išskirtinės ir
todėl, kad per jas, mi nint Tikėjimo metus ir Kauno
šv. apaš talų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos
600 metų jubiliejų pirmą kar tą buvo atliekamos bū-
tent šiam jubiliejui skirtos kompozitoriaus Gin taro
Samsono sukurtos Mišios vaikų ir mišriam chorui,
styginių orkestrui ir vargonams „Missa pro annis
sescentis archicathedrae basilicae Kaunensis”. 

Šį kūrinį, pakviestas Kauno arki vyskupo S.
Tamkevičiaus Lietu vos kompozitorių sąjungos na-
rys G. Sam sonas sukūrė ir dedikavo būtent ar -
kikatedros bazilikos jubiliejui. Jis pir miausia buvo
orientuotas į pradinę žanro paskirtį – skambėti ap-
eigų metu, tad visiems tikintiesiems buvo išdalinti

tekstai ir jie galėjo giedoti kar tu.
Įspūdingai po arkikatedros skliau tais aidėjusį

kūrinį atliko Nacio nalinės M. K. Čiurlionio menų
mo kyk los vaikų ir jaunimo chorai, ka me rinis cho-
ras „Aidija”, Lietuvos ka merinis orkestras, taip pat
vargoni nin kė Jūratė Bundzaitė, dirigavo Ro -
mualdas Gražinis. 

Tikėjimo metai įvairiais baigiamaisiais rengi-
niai buvo užbaigti ir kitose Lietuvos vyskupijose –
čia au ko tos iškilmingos Mišios, vyko šventės. O Va-
tikane popiežiui Pranciškui praėjusį sekmadienį
vadovaujant Ti kėjimo metų užbaigimo iškilmėms,
pirmą kartą buvo viešai išstatytos re likvijos, ku-
rios, kaip tikima, priklau  so apaštalui ir pirmajam
popie žiui šv. Petrui, vienam Katalikų Baž nyčios kū-
rėjų. 

Kauno
arkikatedroje

bazilikoje
iškilmingai

užbaigti 
Tikėjimai metai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 24-ąją Kauno arkikatedroje bazili-
koje buvo švenčiamos Kris taus Visatos Val-
dovo iškilmės ir kartu užbaigti Tikėjimo me-

tai, pra sidėję praėjusių metų spalio 11-ąją. Arkika-
tedroje vykusiai liturgijai va dovavo Kauno arki-
vyskupas metropo litas Sigitas Tamkevičius, joje
da lyvavo visų arkivyskupijos parapijų bei bažnyti-
nių institucijų atstovai.

Popiežiaus Benedikto XVI pa skelbti Tikėjimo
metai buvo skirti vyskupų, kunigų, vienuolių, ak-
tyvių bažnyčios darbuotojų ir visų tikin čiųjų dva-
sinei pažangai ir tikėjimo stip rinimui. Per tą laiką
surengta daug iškilmingų renginių. Pirmąkart Lie-
tuvos bažnyčioje surengta Miesto misijų savaitė
Kaune, kvietusi dialogui ir netikinčiuosius. Būtent
Kau ne Tikėjimo metais jaunimas šventė ir 2013
metų jaunimo dienas, į kurias susirinko tūkstančiai
jaunų žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio.

Tikėjimo metų tema buvo pag rin dinė ir di-
džiuosiuose Šilinių atlaiduose Šiluvoje, buvo su-
rengtas ir Va tikano II susirinkimo 50-mečio pami-
nėjimas. Būta ir dar vienos sukakties – „Katalikų
bažnyčios katekizmo” išleidimo 20-metis, kai ti-
kintieji buvo raginami atnaujinti savo Krikš to pa-
žadus. 

Lietuva šiemet prisiminė ir po piežiaus Jono
Pauliaus II apsilanky mą lygiai prieš 20 metų, šie-
met buvo konsekruotas ir naujasis Kauno arki -
vyskupijos augziliaras vyskupas Kęs tutis Kėvalas.
Visai neseniai, lapkričio mėnesį minėtos ir arkivys -
ku pijos ordinaro arkivyskupo S. Tam kevi čiaus 75-
osios gimimo metinės.

Tikėjimo metų pabaigos rengi nys vainikavo ir
Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų.
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažny čia nie-
kuomet nebuvo tik paprasti maldos namai. Įkurta
kaip Kauno miesto parapijos bažnyčia, vėliau ji
tapo dekanato, vyskupijos, arkivys ku pijos ir met-
ropolijos centru. Šios Vytauto Didžiojo įsteigtos
šventovės istorija glaudžiai susipina su Kauno
miesto, Katalikų bažnyčios Lietuvoje ir visos Lie-
tuvos valstybingumo isto rija.

Kreipdamasis į gausiai arkikatedroje bazilikoje
susirinkusius tikinčiuosius arkivyskupas S. Tam -
kevi čius prisiminė iškiliausius Tikėjimo metų ren-
ginius, kalbėjo apie tai, kad tikėjimo kelionėje labai
svarbi yra meilė, be kurios nėra ir tikėjimo. Jis pa-
stebėjo, jog Lietuvoje kelia nerimą meilės ir pagar-
bos kitam trūkumas. 

S. Tamkevičius priminė, kad 2014 metus Lietu-
vos vyskupai paskelbė Šei mos metais. Jis sakė, jog
šeima yra tikėjimo lopšys, ir labai svarbu tikėjimo
pradmenis gauti šeimoje. „Deja, dažnai šeima yra ti-
kėjimo kars tas, kai altorius būna pastatytas sta-
bams – pinigui, alkoholiui ar pa na šiems”, – sakė ga-
nytojas.

Iškilmingų šventųjų Mišių pabai goje arkivys-
kupas visų arkivyskupijos parapijų ir rektoratų at-
stovams, bažnytinių institucijų atstovams, vie -
nuolėms, mokyklų jaunimui įteikė iškilmingus
CREDO simbolius ir su teikė palaiminimą bei siun-
timą tikė jimą išpažinti ir jį viešai liudyti savo ben-
druomenės gyvenime. Vieni po kitų prie altoriaus
ėjo kunigai, kiti pa rapijų atstovai, mokyklų vadovai
ir iš ganytojo rankų atsiėmė specialų raštą, kurį

Kauno arkikatedra bazilika mini 600 metų įkūrimo jubiliejų. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Šv. Mišias aukoja arki vyskupas metropolitas S. Tamkevi čius.

Naujojo kūrinio atlikėjai.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš  rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš  rytų pakrantės valstijų.

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

Šiandien švenčiame Padėkos die ną, šventę, kuri suburia nuolat sku -
bančius amerikiečius. Su sėdę prie šventinio stalo giminaičiai džiaugia si gali-
mybe pabūti kartu, atitrūkti nuo kasdienybės, išreikšti dėkingu mą vieni ki-
tiems. Ši diena dažnai va dinama „kalakuto” diena. Kalakutas tradicinis šven-
tinio stalo patiekalas. Visi laukia skanių šventinių pietų, po kurių dažnam
tenka atlaisvinti dir žus. 

Taip jau sutapo, kad šiame „Ry čio” puslapyje jums pasakojame apie sveiką
gyvenseną – New Yorke vyks tančius bėgimus bei žaliavalgystės paskaitas
Pennsylvanijos valstijoje. Iš ties, susėdę prie šventinio stalo, vi sų pirma dėkingi
turime būti už svei katą. O jei manote, kad sveikata ga lė tų būti geresnė, siū-
lome paskai tyti šiuos du straipsnius, kurie galbūt įk vėps imtis permainų.

VAIDA LOWELL

Kas mėnesį tarp New Yorko ren gi nių yra ir
toks skelbimas: „Už blai vią Lietuvą”. Pava-
dinimas intriguoja. Kas tai – lietuvių ano-

niminių alkoholikų klubas? Tikrai ne. Tai lietuvių
judėjimas, pasklidęs po įvairias šalis, vienijantis svei-
kuolius. Bendramin čiai susirenka kartu sveikai
praleisti laiką – pabėgioti ir pasimankštinti. Bė gimo
trukmė ir atstumas niekur ne nurodyti, tai nustato
patys dalyviai įvairiuose miestuose ir šalyse.

„Draugas” trumpai apie tai  rašė šių metų pra-
džioje, tačiau šį kartą nusprendėmė sužinoti daugiau
ir pakal bin ti organizatorę Genovaitę Meške lie nę,
kuri sukasi kaip vijurkas, dalį metų gyvendama New
Yorke, dalį – Vil niuje, kur jau vienuolika metų va -
dovauja sveikuolių klubui „Gilužis”.

– Papasakokite apie judėjimą „Už blaivią Lietuvą” –
kada jis pra sidėjo, kokie jos tikslai?

– Bėgimo mintis „Už blaivią Lie tuvą” kilo Lon-
dono lietuviams 2012 m. liepos 6 d. Ši idėja greitai pa-
sklido po Lietuvą, Paryžių, Oslą, Kopen ha gą. Aš ak-

Sveikuolių niujorkiečių šūkis – tik blaivi tauta gali išlikti 

Po trumpos mankštos sveikuoliai bėga 3 kilometrus. Genovaitės Meškelienės asmeninio albumo nuotr.

Genovaitė Meškelienė New Yorke organizuoja bė gimus
„Už blaivią Lie tu vą”.

tyviai dalyvauju bėgimuose ne tik
Vilniuje, bet nuo pernai metų spa lio
mėnesio organizuoju juos ir New
Yorke. Jau metai kaip „žy giuojame”
Brooklyne, Brighton rajo ne Atlanto
pakrantėje. Žygio trasa – 3 km, nes
pasaulyje yra trys milijonai lietuvių. 

Judėjimas pavadintas „Už blai-
vią Lietuvą” todėl, kad šią Londono
lietuvių idėją pirmieji ėmė tęsti
Nacio na li nės tabako ir alkoholio
kont rolės koa licijos nariai Juozas
Dapšauskas ir Arminas Mockevi-
čius. Visi nori me, kad sumažėtų ge-
riančių skai čius. 

Ko siekiame bėgimais? Mūsų
šū kis  – tik blaivi tauta gali išlikti.
Nori me atkreipti žmonių dėmesį,
paskatinti mesti gerti – ir be alko-
holio galima puikiai praleisti laiką.

– Kaip dažnai vyksta bėgimai? Kiek
bendraminčių suradote?

– Bėgame kiekvieno mėnesio pir mą penktadienį
arba šeštadienį – kaip kam patogiau. Niujorkiečiai
ren kasi šeštadieniais 11 val. r. Susirin kę padarome
mankštelę, po to einame  ar bėgame. Žygį paįvairi-
name Lie tuvos sveikuolių šokių elementais. Po žy-
gio vaišinamės sveikais kokteiliais, kepta  duona  ir
arbata. Kokteil ius gaminu aš pati, o lietuvišką
duo ną perku Brooklyno parduotuvėse ir ją kepu alie-
juje, įtrinu česnakiuku. Taip pat primezgiau tris-
palvių juos telių, kurias dėvime žygio metu. 

Bėgančių lietuvių niujorkiečių am žius – nuo 16
iki 83 metų. Bėgioti pradėjau aš viena, bet dabar su-
sirenka iki 8 dalyvių, visi lietuviai. Tai la bai mažai.
Gal trūksta reklamos, be to, New Yorke yra dideli at-
stumai žmo nėms atvykti. Kai vasarą buvau Lietu-
voje, be manęs niekas  neorganizavo šio bėgimo. Ne-
seniai grįžau, tad ir vėl bandau atgaivinti šią tra-
diciją, bėgsime iki kitų metų balandžio mė ne sio –
visą žiemą. 

Beje, aš su įdomumu einu žiūrėti ten pat,
Brightone, sausio 1 d. „poliarinių meškų” klubo or-
ganizuojamų žie mos maudynių. Lietuvoje mes to -
kias „Lietuvos ruonių” maudynes  ren giame sausio
ir vasario mėnesiais.

– Kaip suspėjate dirbti tarp New Yorko ir Vilniaus?
– Laiką daliju per pusę: 6 mėnesius gyvenu New

Yorke, 6 mėnesius – Lietuvoje. Kol būnu Ameriko-
je, svei kuolių klubui Vilniuje vadovauja du šau nūs
mano pavaduotojai. Pati no riu tęsti bėgimus ir už At-
lanto, todėl ieškau bendraminčių – grupėje bėgti
smagiau. 

– Gal kas nors smagaus nutiko per pastaruosius me-
tus, ką su šyp sena prisimenate?

– Sykį, mums „žygiuojant” su trispalviais ba-
lionais, panoro kartu  nusifotografuoti New Yorko
juodao džiai policininkai. Praeiviams taip pat pa-
tinka mūsų juostelės ant gal vos. 

Praėjusį sausį Brightono lietuvė Danguolė vi-
sus bėgimo dalyvius pa kvietė į svečius. Buvo labai
miela sve čiuotis prie arbatos, košės ir bananų,
kambaryje dar puikavosi šventinė eg lutė.

Išties minėti bėgimai New Yorke vyko tik gerą
pusmetį: nuo pernai me tų spalio iki šių metų ba-
landžio. Vasarą buvo ilga pertrauka (aš tuo met bė-
giojau Lietuvoje). Tad dabar lau kia antras pusme-
tis. 

Smulkiau apie Lietuvos sveikuo lių sąjungą ga-
lima sužinoti www.svei kuoliai.lt, o apie bėgimus –
„Fa cebook” paskyroje www.facebook.com/groups/
lietuviubegimasuzblaivybe.

– Ačiū už pokalbį.

Po žygių bendraminčiai vaišina si sveikais kokteiliais, kepta duo  na ir arbata.
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Iš LIeTuvoS vYčIų veIkLoS 

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lapkričio 16 d. Šv. Jurgio parapi-
joje buvo surengtas Lietuvos
Vyčių centro valdybos posėdis

Philadelphi joje (PA). Jame dalyvavo
21 Centro valdybos narys iš Illinojaus,
India nos, Massachusettso, Michigano,
Penn sylvanijos, New Jersey, New Yor -
ko ir Ohio valstijų. Suvažiavimą glo-
bojo Philadelphijos Vyčių 3 kuopa,
veikianti prie Šv. Jurgio parapijos. 

Susirinkimo pradžioje dvasios va-
das dr. prelatas kun. Juozas Ander -
lonis sukalbėjo maldą, pasveikino da-
lyvius ir palinkėjo sėkmingo posė džio.
Taip pat buvo sukalbėtos atski ros mal-
dos už buvusios Centro valdybos pir-
mininkės, garbės narės Agnės Mickū-
nas, jos vyro a. a. John Mickū no ir
prieš porą savaičių apleidusios šį pa-
saulį buvusios Centro valdybos pir-
mininkės, garbės narės ir Šv. Ka -
zimiero gildijos padalinio pirminin -
kės Onutės Klizas Wargo vėles. Po sė -
dy je buvo prisimintas praėjęs 100-asis
metinis Vyčių suvažiavimas. Organi-
zacijos šimtmečio komiteto kopirmi-
ninkai – garbės narys Robert A. Mar-
tin, Jr. ir Phyllis Gendreau – per skaitė
pranešimą apie šimtmečio suvažia-
vimo rezultatus. Atrodo, kad dalyviai
ir svečiai buvo patenkinti nutarimais,
savaitgalio programa, suvažiavimo
organizavimu ir pačiais posėdžiais.

Informaciją apie šios organizaci-
jos šimtmečio suvažiavimą galima
rasti www.knightsoflithuania100than-
niversary.org. 

2014 m. pavasarį ir vasarą vyks
bai giamos Lietuvos Vyčių organizaci-
jos šimtmečio paminėjimo šventės.
2014 gegužės 3 d. (Čikagoje, IL) rengia -
mas Centro valdybos posėdis. Kitą die -
ną, t. y. 2014 m. gegužės 4-ąją Vidu rio
Amerikos apygarda, vadovaujama Al-
donos Zajauskas, globos pava sa rio su-
važiavimą. Yra numatyta ir specia li
programa, pagal kurią, be kita ko, Vy-
čiai aplankys Šv. Kazimie ro kapi nes,
kur bus pašventintas ir dedikuotas
Švč. Šiluvos Mergelės at vaizdo pa-
minklas. 

2014 m. birželio 23 d. – liepos 7 d.
rengiama kelionė į Italiją ir Lietuvą.
Bus aplankytos žymios vietovės Ro -
mo je, tarp kurių – ir Šv. Kazimiero Po -
pie žinė kolegija bei Villa Lituanae.
Lie tuvoje aplankysime neseniai pasta -
ty tą ir Lietuvos Vyčių remiamą Šiau-
lių Pastoracinį centrą bei daug kitų

įžy mybių. Tuo laiku Lietuvoje vyks
Šo kių ir dainų šventė. 

Lietuvos Vyčių padalinio Šv. Ka zi -
miero gildijos pirmininkas, garbės na-
rys Jonas Mankus pranešė, kad ne -
seniai popiežinės Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegijos rektoriui kun. Audriui
Arštikaičiui buvo išsiųsta 101 šv. Mi -
šių užprašymai ir 1,010 dol. Per Šv. Ka-
zimiero gildiją galima užsakyti šv. Mi-
šias už ligonius, mirusius ir kitus.
Taip pat buvo pranešta, kad Šv. Ka -
zimiero Popiežinei kolegijai ar ti miau -
siu laiku reikės naujos šildymo siste-
mos. Šis projektas aptariamas su Lie-
tuvos vyskupais. Rektorius kun. A.
Arštikaitis atsiuntė prašymą dėl Šv.
Kazimiero Popiežinės kolegijos tera-
sos atnaujinimo. Taip pat buvo pra -
nešta, kad iš buvusios vytės Anna
Min sa vitch gautas 57,000 dol. paliki-
mas, o iš Adeline Butkus, buvusios
133 kuopos narės, Los Angeles, CA,
bus gautas šiuo metu kol kas dar ne-
žinomos sumos palikimas. 

Ryšių su visuomene pirmininkė
ir garbės narė Regina Juškaitė-Švo -
bienė papasakojo apie buvusio Lietu -
vos Vyčių organizacijos dvasios vado
ir garbės nario prelato Aberto Kon -
tauto viešnagę Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijoje, Southfield, MI. Ger bia -
mam svečiui buvo aprodytos žy mios
Detroito vietovės, jis apsilankė kelių
parapijiečių namuose. 

„Vyties” žurnalo redaktorius,
gar   bės narys Robert Martin, Jr. pa -
pasakojo, kad gavo laišką iš Seselių
kazimieriečių, kuriame vienuolės
pra  neša, jog už poros metų turės išsi-
kelti iš Šv. Kazimiero Motiniškų na -
mų. „Vyties” žurnalas taip pat tu rės
ieškoti naujos vietos redakcijai. Kal-
bėta ir apie Lietuvos Vyčių archy vą,
kuris yra ALKos pastate Putna me, CT.
Dabar ieškomas žmogus, ku ris galėtų
perimti Lietuvos Vyčių archyvo ko-
miteto pirmininko parei gas. 

Taip pat buvo siūloma padidinti
nario ir garbės nario mokesčius bei
„Vyties” žurnalo kainą, o patį žurna -
lą leisti dažniau. 

Buvo pranešta apie anglų kalba
pradedamą leisti „Draugas News”. Vy-
čiai buvo raginami prenumeruoti ir
pa remti abu laikraščius.

Posėdis baigtas malda. Po to buvo
atnašaujamos šv. Mišios Šv. Jurgio
bažnyčioje, ku rias aukojo parapijos
klebonas prela tas dr. Juozas Ander -
lonis. Lietuvos Vy čių centro valdyba
bei vietiniai kuopos nariai susirinko
parapijos sa lėje vakarienei ir ma lo -
niam pabendravimui. 

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas

VAIDA LOWELL 

Gyvą maistą ar žaliavalgystę (Li -
ving Foods) propaguojantys
tiki mais  to galia. Žaliavalgystės

griebiama si ligoms prispaudus, kiti ją
išbando iš smalsumo. Spalio mėn.
Pennsylva nijos gyventojai turėjo pro-
gą susipa žinti su „gy vo” maisto  prin-
cipais ir jo paragauti.  Spalio 26–27 d.
Loreta Vai  nius organizavo savaitgalio
„gy  vo” maisto apmokymus. Šie ap-
mokymai buvo vienas iš šio rudens lie-
tuviško festivalio, globojamo garbės
kon sulės Krista Bard, renginių. Pasi -
rinkusių žaliavalgystės kelią teigi mu,
pagerėja bendra organizmo būk lė, ne-
bekamuoja peršalimai, atsiranda dau-
giau jėgų ir atgaunama dvasi nė pu-
siausvyra. 

Maistas turi būti vaistas

Loreta Vainius seka lietuvės Ann
Wigmore (Onos Varapickaitės) moky-
mais ir remiasi Hipokrato šūkiu, kad
„maistas turi būti vaistas”. Ši dieta po -
puliarėja visame pasaulyje. Ji pro -
paguoja neapdorotą maistą, želmenų
sultis bei įvairių sėklų daigus.

Loreta Vainius yra eksperimen-
tuotoja, pedagogė, mitybos konsul-
tantė. Įgijusi maisto ir mitybos magist -
ro laipsnį New Yorko universi tete, jau
daugiau nei 40 metų dirba sveikatos ir
mitybos srityje. Ji studijavo Ann Wig-
more institute  Bostone ir Puerto
Rico,  Gerson klinikoje  Baja, Califor-
nijoje, Hipokrato sveikatos institute
West Palm Beach, ir The Li ving Light
Culinary Arts Institu te Fort Bragg, Ca-
lifornijoje. 11 metų ji dirbo mokytoja
vėžio švietimo pažangos centre (Center
for the Advan ce ment of  Cancer Edu-

cation), vadovaujamame Susan Sil-
berstein. Loreta taip pat sau išgydė pa-
žengusią Laimo ligą, taikydama tra-
dicinius gydymo būdus ir lengvai virš-
kinamą maistą, kaip mokė Ann Wig-
more. 

Lietuviai vis dar mieliau 
renkasi dešras

Į Loretos apmokymus spalio pa -
baigoje susirinko 14 vidutinio am-
žiaus vietinių amerikiečių, kuriuos su-
intrigavo ši sveika dieta. Loreta juo -
 kauja, kad lietuviai labiau pri pratę val-
gyti mėsą, dešras, baltą duo ną nei žel-
menis ir į vegetarišką mais tą vis dar
labai atsargiai žiūri. Pir mąją apmo-
kymų dieną kursų dalyviai ne tik su-
sipažino su žaliavalgystės pagrindais,
daigų privalumais, bet ir paragavo
šios dietos patiekalų, o ant rąją kursų
dieną visi dalyviai mo kė si, kaip dai-
ginti grūdus, auginti želmenis.

Loreta pati neperka baltų miltų, o
daigina rugius, kviečius, sumala juos
ir pati kepa duoną. „Gyvas” mais tas ge-
riau suvirškinamas, organizme nesu-
sidaro dujos.

Loreta ne tik praktikuoja žalia-
valgystę, kitus moko šios dietos, bet ir
pati augina želmenis savo klientams.
Vienas jų kovoja su kepenų vė žiu, o
pradėjęs šią dietą, pajuto daug daugiau
energijos.

Loretos vyras Petras Vainius sten -
giasi garsinti šią idėją Lietu vo je – or-
ganizuoja metines žaliavalgystės kon-
ferencijas, bando  įtraukti specialią mi-
tybos mokymo programą Lie tuvos
aukštosiose mokyklose.

Daugiau informacijos apie Lore tos
apmokymus: www.loretasliving-
foods.com

Loreta Vainius tiki žaliavalgystės privalumais. 

Pennsylvanijos gyventojai 
susipažino su žaliavalgyste

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Kursų dalyviai gamino energijos sriubą.
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SkAuTYBĖS keLIAS

Pasižymėkite savo kalendoriuose

Aušros Vartų/Kernavės tunto sueiga
vyks

š. m. gruodžio 14 d., šeštadienį,
2:15 val. p. p. Jaunimo centre, Čikagoje, iL.

Kviečiame visas seses su tėveliais dalyvauti šioje 
iškilmingoje sueigoje. Sesės dėvi išeigines uniformas.

V.S. BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ

Šiltą ir saulėtą šeštadienio,
lapkri čio 2 d., popietę Los An-
geles „Ku nigaikštienės Graži-

nos” vyr. skaučių būrelio sesės su-
važiavo į jaukius sesės Laimos Stu-
ronaitės Rimkevi čie nės namus pa-
skutinei šių metų sueigai. Pasistip-
rinusios suneštomis gėrybėmis, visos
nekantriai laukė vyr. sk. Daivos Venc-
kutės pasakojimo apie jos šių metų ge-
gužės mėnesio ke lionę į Katmandu,
Nepalą ir kopimą į Kala Patthar kal-
ną (18,000 pėdų aukš čio), nuo kurio
viršūnės geriausiai matyti garsusis
Everesto kalnas. Kiek žemiau, 17,598
pėdų aukštyje, yra taip vadinama
„bazinė stovykla” alpinistams, ko-
piantiems į Everestą.

Savo pasakojimą ir nuotykius
se sė Daiva iliustravo nuostabių vaiz-
dų skaidrėmis. Įspūdingiausias aki -
mir kas jai buvo stebėti saulėtekį virš
Everesto viršūnės. Pasitaikė, kad
teko gelbėti kitą keliautoją, kuris su-
krito nepernešdamas aukštumos.
Daivos mamytė, gražinietė sesė Gied -
rė Venckienė, beklausydama Daivos
pasakojimų apie kelionės pavojus,

A. a. dr. Kazio Bobelio 
atminimui Rako stovyklai aukas skyrė:

A. ir I. Barauskai, D. Bartkienė, I. Biskis, A. Brivas, E. ir E. Brooks, F. Cabano,
R. ir T. Chiapetta, B. Čiuris, dr. L. Devenis, A. ir I. Draugeliai, A. ir E. Garsiai, A. ir L.
Glavinskai, R. Jaloveckas, M. Jaloveckienė, E. Jasai tienė, E. Karaliūnienė, N. Ken-
tienė, R. Kirkuvienė, L. Kynas, T. ir R. Milo, A. Naudžiuvienė, V. ir R. Norkai, A. ir
V. Pauliai, Petraičių šeima, J. ir T. Pruns kiai, E. Reklaitis, I. Rimavičie nė, V. Si -
liūnienė, R. Statulevičienė, A. Sut kuvienė, A. Šležys, E. Šulaitis, J. ir J. Variakojai,
St. Vaškelienė, P. Vienužis, S. ir J. Ward, Y. Zabukas.

Rako administracija liūdi kar tu su šeima ir nuoširdžiai dėkoja už aukas.

Brangiai mamai 

SABINAI STANULEVIČIENEI
mirus, užjaučiame mūsų mielą sesę
Loretą Leimonienę šioje skaudžioje

netekties valandoje ir liūdime kartu.

Washingtono Židinio sesės

Įdomi gražiniečių
sueiga

sakė, jog gerai, kad to anksčiau ne-
žinojusi. Kitais metais sesė Daiva
ruošiasi kopti į Ekvadore esančių
ug nikalnių viršūnes. Kad saugiai
koptų į tokias aukštumas, Daiva prieš

kiekvieną kopimą kelis mėnesius tre-
niruojasi.

Daivos entuziazmas pavojingam
sportui – ne naujiena. Kai ji buvo tik
jauna skautė, pirmutinė noriai išky-
laudavo, stovyklavo, nevengė sunkių
uždavinių. 1991–1992 metais, kai Lie -
tuvos ką tik paskelbta nepriklauso-
mybė kabėjo ant plauko, Daiva bu dėjo
Lietuvos parlamente, vertėjavo ir kal-
bėjo su pasaulio spaudos atstovais. Už
tai 2002 metais ji buvo ap dovanota
„Sausio 13-tosios atminimo” medaliu.

Kadangi sueiga buvo per Vėli-
nes, susikaupimo minute ir malda
buvo prisimintos gražinietės, iškelia -
vusios Anapus. Iždininkė Laima Bal -
chie nė pranešė, kad per metus su -
kaupta nemažai lėšų ir čia pat dalis jų

buvo paaukota Skautybės Fondui,
vargs tantiems skautukams ir skau -
tėms Lietuvoje ir Los Angeles vei -
kiančiom dviems lietuviškoms radi-
jo valan dėlėms.

Po 7-erių metų gražaus vadova-
vimo bū reliui, keturios sesės – Aud-
ra Reivydienė, Darija Francesco, Lai-
ma Sturonaitė Rimkevičienė ir Laima
Balchienė pasiprašė „atostogų”. Jos
buvo neperkalbamos. Nors toks spren -
dimas ir nuliūdino, sueigos dalyvės
buvusioms vadovėms sudai navo „Va-
lio, valio”. Po kiek laiko ir vėl grįžo
gera nuotaika, kai sesės Si gutė Mi-
kutaitytė Miller ir Ina Pe to kienė su-
tiko sudaryti kitą vado vių grupę.
Gražinietės gyvuos ir to liau. 

Būrelio vadovės, baigiančios 7 metų darbus. Iš kairės: priekyje – Laima Sturonaitė Rim-
kevičienė, Darija Francesco, už jų – Laima Balchienė ir Audra Reivydienė.

Sueigos dalyvės su Daiva Venckute (sėdi trečia iš dešinės). Inos Petokienės nuotraukos
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ŠARŪNAS DAUGIRDAS

Sekmadienį, lapkričio 17 d., Pa -
sau lio lietuvių centro R. Riškus
salėje įvyko kasmetinė madų

paroda, šiais metais pavadinta
„Spalvų simfonija”. Jos tikslas buvo
dvipusis: su kaupti lėšų Centrui ir pra-
džiuginti jo rėmėjus/as nepaprastais,
vien lietuvių dizainerių sukurtais rū-
bais. Ren giniui pasibaigus galime
drąsiai teig ti, kad abu tikslai buvo pa-
siekti: palyginus su praeitomis madų
parodo mis, PLC surinko rekordinę
sumą, o iš renginio lankytojų girdisi
vien teigiami atgarsiai.

Kiekvienas iš atvykusių 520 sve -
čių savo dalyvavimu asmeniškai pri -
sidėjo prie Centro ir lietuviškos veik-
los išlaikymo. Jūs esate Centro pag -
rindinė jėga! Šaunuoliai, kad at va -
žiavote per vėjus ir audras pabūti su
mumis. Norime pabrėžti, kad visos
renginio pajamos bus skiriamos įvai -
rioms Centro išlaidoms padengti
(pvz., iš pernai metų parodos su-
rinktų lėšų buvo įrengtas naujas R.
Riš kus salės apšvietimas ir t. t.). PLC
gyvuoja jūsų dėka!

Didžiausias ačiū madų parodos
organizatorėms, rūbų kūrėjoms ir de -
monstruotojoms, kurios paaukojo sa -
vo laiką, savanoriškai prisidėjo savo
idėjomis ir energija bei suteikė rengi -
niui kūrybingo gyvumo. Šių energin -
gų talkininkių dėka, Centre praėjusį
savaitgalį nuskambėjo nepakarto ja -
mai įspūdinga „Spalvų simfonija”.
Bravo!

Norime nuoširdžiai padėkoti ne -
pa vargs tančiam organizaciniam ko -
mitetui: Linai Smilgienei (komiteto
pirmininkė, renginio organizatorė),
Dainai Siliūnienei, Žibutei Prancke -
vičienei, Rasai McCar thy, Renatai Ži -
lienei, Ritai Pa šilienei, Elzytei Lie -
tuvninkienei, Agnei Sabonis, Ramu -
nei Žilins kie nei, Inesai Kirvelaitie -
nei, Daivai Pra naitienei, Daivai Ma -
jauskienei ir To mai Kacevičius už
dau gybę savano riškų valandų, pra -
leis tų organizuojant šį nuostabų ren-
ginį.

Dėkojame visoms dizainerėms,
kurios praleido begales valandų kur-
damos tuos ypatingus drabužius, ku -
riuos matėme sekmadienį. Dėl to ačiū
Vilmai Rakickas, Alinai Mockaitytei,
Nadiai Dovydi, Audronei Stankūnie -
nei, Inai Stundžytei, Gailei A. Main
(parduotuvė „Sraigė”), Agnei Sabo-
nis, Ramutei Strau ka, Anna Loosli,
„Seagull Stu dio Boutique”, Alesiai
Chaika ir Svietlanai Ankštulis, ku-
rios sukūrė tokius įdomius, anksčiau

PLC Madų paroda – labai sėkminga!

nematytų stilių drabužius!
Dėkojame „DiMargo” modelių

aka demijai ir „Dance Duo” šokių stu-
dijai, paruošusioms papildomą prog-
ramą, „Kunigaikščių užeigai” už ska -
nų maistą, renginio vedėjams Li nai
Juocepis ir Arvydui Bagdonui, stalus
papuošusiai Daliai Žarskienei, ma-
kiažo meistrei Indrei Stanulis, šu kuo -

senų meistrei Skirmantai Goehig, kir-
pėjai Aidai Narvydienei, Tadui Dun-
čiai už muziką ir apšvie timą, fotogra-
fams Vyteniui Lietuv ninkui ir And-
riui Sprindžiui ir vi siems, prisidėju-
siems prie šio renginio pasisekimo.

Kviečiame visus pasižiūrėti ir nu-
sipirkti Vytenio Lietuvninko ir And-
riaus Sprindžio profesionalias nuo-
traukas iš madų parodos! Jas rasite
www.lcenter.smugmug.com; vienos
nuotraukos kaina tik $0.99! Visas pel-
nas bus skirtas Centrui ir lietuvybės
išlaikymo tikslams.

Ypatingas ačiū visoms organiza-
cijoms, kurios įdėjo savo skelbimus į
madų parodos knygutę ir tuo pa rėmė
PLC. Paskutinį ačiū skiriame visiems,
kurie apsilankėte šiame renginyje.
Jūsų susirinko daugiau nei 500. Jūs

esate nuostabūs!
Primename, kad praėjusi madų

pa roda yra viena iš daugelio PLC or-
ganizuojamų renginių. Gruodžio 7–8
d. vyks Kalėdinė mugė, kurioje ra site
įvairiausių rankdarbių, ska naus
mais to, skambės muzika, vyks loteri-
jos iš Havajų. Visi, maži ir dide li, kvie-
čiami dalyvauti

Gruodžio 31 d. Centras organi -
zuoja 2014 Naujų metų sutikimą, ku -
riame dainuos Rasa Zubreckaitė su
Jeronimu Vitavičiumi bei pasirodys
būgnininkas iš Havajų su egzotiško -
mis šokėjomis. Lauksime jūsų mugėje
ir Havajų salose!

Šarūnas Daugirdas – PLC lėšų tel-
kimo ir marketingo koordinatorius.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

Nerija Vietaitė pasipuošusi Svietlanos Ankštulis sukurta vestuvine suknele. Indrė Petrauskaitė pristato lininę ,,Sraigės” kolekciją.

,,Mis Lietuva 1994” Jurga Tautkutė podiumui ruošia Ugnę.

Ant pakylos – vien tik lietuvių kūrėjų suknelės.                                                                                                    Andriaus Sprindžio nuotraukos
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SPoRTAS

Praėjusį savaitgalį Brazilijoje
baigėsi šių metų „Formulės 1”
sezo nas. Paskutinėse lenkty-

nėse jau „tra diciškai” pergalę šventė
Sebastian Vettel, o karjerą stipriau-
sioje planetos lenktynių serijoje baigė
Mark Webber.

Devynioliktame čempionato eta -
pe devintą kartą šį sezoną iš pirmo-
sios pozicijos lenktynes pradėjo S. Ve -
t tel. Už vokiečio startavo jo tautietis
Nico Rosberg, o trečias kiek netikėtai
buvo Fernando Alonso.

Starto metu S. Vettel iškart ati -
trūko nuo kitų lenktynininkų ir net
šlapioje trasoje nedarė klaidų. N. Ros-
berg startas buvo nesėkmingas, tad jį
aplenkė ir F. Alonso, ir M. Webber. Už
trasos ribų artimi draugai didžiąją
lenktynių dalį kovojo tarpusavyje, ta-
čiau aiškiai matėsi „Red Bull Racing”
bolido pranašumas. Dešimtuke lenk-
tynes pradėjęs Felipe Massa greitai
pasivijo tris pirmuosius, tačiau teisė-
jai lenktynių metu brazilui skyrė pra-
važiavimo pro techninio aptarnavimo
zoną baudą už vienos juostos kirtimą.
Nepatenkin tas lenktynininkas atliko
bausmę, tačiau prarado poziciją ir
leido trim pirmaujantiems atitrūkti
nuo likusios rikiuotės.

Rikiuotės priekyje buvęs nepave-
jamas S. Vettel iškovojo devintąją per-
galę iš eilės ir tryliktą šiame sezone.
Antras finišo liniją paskutinį kartą
karjeroje kirto M. Webber. Kitąmet
„FIA World Endurance Champion -
ship” už „Porsche” važiuosiantis aust-
ralas „Formulėje 1” lenktyniavo nuo
2002-ųjų metų ir per tą laiką iškovojo

9 pergales ir 13 „pole” pozicijų. Tre čią
vietą užėmė F. Alonso. „Ferrari” lenk-
tynininkas su sunkiai valdomu bolidu
devintą kartą šį sezoną stojo ant po-
diumo.

Ketvirtas liko tvarkingai visas
lenktynes važiavęs Jenson Button,
penktas – ne itin sėkmingai važiavęs
N. Rosberg, šeštas – kitais metais
„Force India” atstovausiantis Sergio
Perez, septintas – kitais metais „Wil -
liams” gretose važiuosiantis F. Mas -
sa, aštuntas – Nico Hulkenberg, de-
vintas – Lewis Hamilton, dešimtas –
M. Webber pamaina „Red Bull Ra -
cing” komandoje Daniel Ricciardo.
Kimi Raikkonen dėl nugaros operaci-
jos antrą savaitę iš eilės nedalyvavo
lenktynėse. Jį keitęs Heikki Kovalai -
nen antrą savaitę iš eilės liko keturio-
liktas.

Bendroje čempionato įskaitoje S.
Vettel su 397 taškais ketvirtą kartą iš
eilės tapo čempionu ir pagerino re-
kordą dėl per sezoną surinktų taškų.
Vicečempionu vėl liko dukart „For -
mu lės 1” čempionas F. Alonso, surin -
kęs 242 taškus. Trečias čempionate su
199 taškais liko M. Webber, ketvirtas
su 189 taškais – L. Hamilton, penktas
su 183 taškais – K. Raikkonen. Kon -
struktorių įskaitoje „Red Bull Ra cing”
surinko net 596 taškus. „Merce des” su
360 taškais tapo vicečempio nais, o
„Ferrari” su 354 taškais tenkinosi tre-
čiąja vieta.

2014-ųjų metų sezonas prasidės
lenktynėmis Australijoje kovo 16
dieną.

Parengė PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę
„Nacionalinės
krepšinio aso-

ciacijos” (NBA) re-
zultatyviausių visų
laikų krepšininkų są-
raše vokietis Dirk No-
witzki aplen kė Kevin
Garnett ir dabar už-
ima keturioliktą vie-
tą.

P a s k u t i n ė s e
rungtynėse prieš Den-
ver „Nuggets” puolė-
jas surinko 18 taškų ir
to užteko. Po šių rung-
tynių D. Nowitzki turi
25 tūkstančius 361 taš-
ką, o K. Garnett – 25 tūkstančius 352 taš-
kus. Šiemet po 15 rungtynių jau 310 taš-
kų pelnęs žaidėjas šiemet taip pat ap-
lenkė legendinius krepšininkus Jerry
West ir Reggie Miller. Kitas žaidėjas vo-
kiečio akiratyje – Alex English. Pasta-
rasis yra rezultatyvesnis beveik 300

taškų.
Greitai į aikštelę grįšiantis Los

Angeles „Lakers” žvaigždė Kobe Bryant
šiemet galės aplenkti Michael Jordan
dėl trečios vietos visų laikų sąraše.
Šiuo metu K. Bryant statistikoje – 31
tūkstantis 617 taškų, o M. Jordan – 32
tūkstančiai 292 taškai.Geriausia visų laikų Lietuvos

plaukikė Rūta Meilutytė kitą
savaitę dalyvaus Brazilijoje

vykstančiose pa saulio mokyklų plau-
kimo varžybose, kur atstovaus Angli-
ją.

Kadangi  varžybose plaukikai turi
atstovauti savo atstovaujamos mo kyk -
los šalį, 16-metė lietuvė Pietų Ame -

rikoje gins Plymouth koledžą. R. Mei-
lutytė varžybose dalyvaus 200 metrų
plaukimo krūtine rungtyje.

Po varžybų Brazilijoje R. Meilu ty -
tė ruošis gruodžio 12–15 dienomis vyk-
siančiam Europos plaukimo čempio-
natui. Danijoje vyksiančiose var žy -
bose ji atstovaus Lietuvą.

Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas praėjusį sekmadienį tapo galiūnų
Čempionų lygos varžybų finalinio etapo nugalėtoju. Dvi dienas
Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre vykusiose varžybose 38-erių metų

lietuvis surinko 91 tašką. 
Antrąją vietą užėmė amerikietis Mike Burke, surinkęs 86 taškus. Trečias

liko lenkas Krzysztof  Radzikowski, pelnęs 74 taškus.
Finaliniame etape galiūnai išmėgino jėgas aštuoniose rungtyse. Iš jų tris

laimėjo Ž. Savickas.
Šio sezono čempionų lygos varžybų nugalėtoju tapo K. Radzikowski. Jam

atiteko 15 tūkst. JAV dolerių. 2008 ir 2012 metų čempionas Ž. Savickas liko ant-
ras. Trečiąją vietą užėmė E. Katona. 

Baigėsi „Formulės 1” sezonas

Galiūnas Ž. Savickas – Čempionų lygos
finalinio etapo nugalėtojas

R. Meilutytė Brazilijoje plauks už Angliją
D. Nowitzki – rezultatyvesnis už K. Garnett

Žydrūnas Savickas. Zimbiocom nuotr.
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LIeTuvA IR PASAuLIS

Popiežius Pranciškus priėmė Rusijos prezidentą V. Putiną.                      EPA- ELTA nuotr.                                                                                                    

ES sukritikavo Rusiją dėl spaudimo Ukrainai

Krikščioniškos bažnyčios 2014-uosius 
skelbia šeimos metais

Popiežius priėmė Rusijos prezidentą

Vilnius (ELTA) – Minint Vy -
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi-
teto (VLIK) įkūrimo septyniasdešimt-
metį, Centriniame valstybės archyve
lapkričio 28 d. atidaryta pa roda, pasa-
kojanti organizacijos istoriją. Paro-
doje rodomi archyve saugomi rašyti-
niai ir fotodokumentai, atskleidžian-
tys svarbiausius VLIK veiklos etapus
bei dokumentus: 1944 metų vasario 16-
osios deklaracija, 1945 m. Viurcburgo
posėdžio protokolas, tarybos veiklos
gairės bei kiti dokumentai, memo-
randumai, pareiškimai, Eltos prane-
šimai, nuotraukos. Dauguma do -
kumentų yra saugomi Lietuvos diplo-
matinių įstaigų fonduose, taip pat or-

ganizacijos veikėjų Petro Karvelio,
Vaclovo Sidzikausko asmeniniuose
fonduose. 1943 m. lapkričio 25 d. poli-
tinių partijų ir rezistencijos organi-
zacijų atstovų susirinkime sudaryta
Lietuvos antinacinio, vėliau antiso-
vietinio pasipriešinimo organizacija –
Vy riau siasis Lietuvos išlaisvinimo
komitetas. Įkurtas Lietuvoje, vėliau
veikęs Vokietijoje ir JAV, VLIK buvo
viena svarbiausių lietuvių organiza-
cijų, kovojusių už Lietuvos laisvės sie-
kio įgyvendinimą. Beveik pusę am-
žiaus iki pat Lietuvos nepriklauso-
mybės atgavimo VLIK dirbo, kad būtų
atkurtas Lietuvos valstybingumas, o
laisvė niekada nebūtų pamiršta. 

VLIK darbus nušvies dokumentų paroda

Vilnius (ELTA) – Įvairių krikš-
čioniškų bažnyčių ir bendruomenių
Lietuvoje vadovai lapkričio 26 d. pasi-
rašė memorandumą, kuriuo 2014-uo-
sius paskelbė šeimos metais.

2014-uosius skelbdami šeimos me-
tais, bažnyčių vadovai siekia atkreipti
visuomenės dėmesį į grėsmes ir iššū-
kius šiam institutui: tai, kas nu-
kreipta prieš prigimtinį žmogaus ly-
tiškumą ir jo vertę, vyro ir moters
santuoką, šeimos vertybes, žmogaus

gyvybę ir teisę gimti, tėvų teisę auk-
lėti vaikus pagal savo krikščioniškus
įsitikinimus.

2014-ųjų paskelbimui Šeimos me-
tais pritarė šalies evangelikų refor-
matų, katalikų, ortodoksų, evangelikų
liuteronų, septintosios dienos adven-
tistų, evangelinių tikėjimų krikščio-
nių sąjungos, krikščionių bendrijos
,,Tikėjimo žodis" ir kitos Lietuvos
krikščionių bendruomenės.

G. Rinkevičiui plojo Izraelio žiūrovai

Vatikanas (ELTA) – Po pie žius
Pranciškus lapkričio 25 d. vakarą Va-
tikane priėmė Rusijos prezidentą Vla-
dimirą Putiną. Jų pokalbis truko 35
minutes. Susitikime buvo kalbama
apie Sirijos konfliktą ir krikščionių
mažumos padėtį, sakė Vatikano atsto-
vas Federico Lombardi. Anot jo, ir po-
piežius, ir svečias pasisakė už smurto
nutraukimą Sirijoje. V. Putinas, be to,

padėkojo Pranciškui už laišką, ku-
riame šis rugsėjį vykusio G-20 susiti-
kimo dalyvius ragino siekti taikos Si-
rijoje. V. Putinas perdavė popiežiui
Maskvos patriarcho Kirilo linkėjimus
ir įteikė jam ikoną su Madonos at-
vaizdu. Katalikų baž nyčios vadovas
Rusijos prezidentui padovanojo kera-
mikinę mozaiką, vaizduojančią Vati-
kano sodus. 

Briuselis (BNS) – Europos Są -
junga (ES) lapkričio 25 d. griežtai su-
kritikavo Rusijos spaudimą Ukrainai
nepasirašyti svarbios asociacijos su-
tarties su bendrija ir teigė, kad sutar-
tis vis dar svarstoma. ES Vadovų Ta-
rybos pirmininkas Herman Van Rom-
puy ir Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso teigė, kad
Ukraina turi laisvai nuspręsti, kokio
bendradarbiavimo siekia su ES. ES
griežtai nepritaria Rusijos pozicijai ir
veiksmams. Glaudesni santykiai su

buvusiomis sovietų valstybėmis Rytų
Europoje neturi pakenkti ES ir kitų
šio regiono šalių santykiams. Praėju-
sią savaitę, Ukrainos parlamentui at -
metus visus įstatymo, leidžiančio ka-
liniams, tarp jų ir buvusiai premjerei
Julijai Tymošenko, gydytis užsienyje,
projektus, Kijevas netikėtai paskelbė,
jog nepasirašys asociacijos sutarties.
Vyriausybė tokio sprendimo priežas-
timi įvardijo nacionalinį saugumą, ta-
čiau įtariama, kad tai lėmė Maskvos
spaudimas.

Vilnius (URM info) – 2013 m. lapk-
ričio 25 d. Herclijos teatro ir meno cent-
re įvyko Jeruzalės simfoninio orkest-
ro koncertas, kuriam dirigavo Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro meno
vadovas ir vyriausiasis dirigentas
Gintaras Rinkevičius. Orkestras atliko
P. Čaikovskio, A. Glazunovo ir J.

Brahmso kūrinius. Maestro G. Rinke-
vičių la bai šiltai sutiko Izraelio žiūro-
vai, jo pasveikinti atvyko Lietuvos
ambasados Izraelyje atstovai. Lapkri-
čio 26 d. maestro tęsė gastroles Izrae-
lyje bei dirigavo orkestrui koncerte Je-
ruzalėje. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

EPA- ELTA nuotr.                                                                                                    
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Latvijos užsienio reikalų ministerija pareiškė esanti pasiruošusi organizuoti užsienio eks-
pertų įtraukimą į tyrimą dėl praeitą savaitę įvykusio tragiško įvykio Rygos priemiesty-
je Zuo litūdėje, kai įgriuvus prekybos centro „Maxima” stogui žuvo 54 žmonės, o dar de-

šimtys buvo sužeisti. 
Ministerija sakė, kad daugelis šalių, tarp jų Belgija, Izraelis, Nyderlandai, Baltarusija, Šve-

dija, Turkija ir Didžioji Britanija pasisiūlė suteikti įvairią pagalbą – tiek reaguojant į to įvykio
padarinius, tiek tolesniame ekspertų vertinime, nors Latvija tebevertina šios nelaimės  mas-
tą ir reikalingos pagalbos pobūdį. Padėti taip pat pasisiūlė Šiaurės Taryba. Užsienio reikalų
ministro Edgaro Rinkevičiaus nuomone, sprendimą dėl užsienio ekspertų įtraukimo turėtų
priimti prokuratūra, tačiau toks žingsnis padėtų padidinti visuomenės pasitikėjimą ir užtik-
rinti skaidrumą, aiškinantis tragedijos priežastis. 

Latvijos žiniasklaida rašo, kad  nelaimės dieną, prieš tragišką stogo griūtį kelis kartus buvo
įsijungusi pavojų skelbianti signalizacija. Tačiau parduotuvės apsaugininkai liepė darbuotojams
toliau dirbti, o pirkėjų neišleido į lauką.

Paaiškėjo, kad sugriuvusio pastato savininkas – pagrindinis „Vilniaus prekyba” akcinin-
kas Nerijus Numavičius, nors iš pradžių buvo skelbiama, jog „Maxima” pastatą tik nuomoja.
Ministras pirmininkas Valdis Dombrovskis žurnalistams pažadėjo, kad užtikrins būtiną fi-
nansavimą tragedijos aplinkybių tyrimui. Tuo tarpu generalinis prokuroras Erikas Kalnme-
jeris pareiškė, kad kol kas sulaikytųjų nėra, nes prieš pateikiant kaltinimus, reikia surinkti vi-
sus reikiamus įrodymus. Rygos meras Nilas Ušakovas nušalino nuo pareigų šešis Latvijos sos-
tinės statybos valdybos pareigūnus, kurie pasirašė „Maxima” dokumentus, kol bus atlieka-
mas tyrimas dėl praeitą savaitę įvykusios stogo griūties prekybos centre. 

Parengta pagal internetinę žinia    s klaidą

veRSLo NAuJIeNoS

VAIDA ARMANAVIČIŪTĖ

Bendradarbiaujant LR generali -
niam konsulatui Čikagoje, LR
amba sadai JAV, ES atstovybei

Wa shing tone ir Amerikos-Lietuvos
verslo tarybai lapkričio 20 d. Čikagos
verslo vadovai, ES šalių konsulatų
bei pre kybos biurų atstovai buvo su-
kviesti į darbinius pusryčius tema
„JAV-ES laisvosios prekybos sutar-
ties nauda Vidurio Vakarų regiono
verslui”. Renginio dalyviai klausėsi
Lie tuvos ambasadoriaus JAV
Žygiman to Pavi lionio ir Europos Są-
jungos am ba sa doriaus JAV João Vale
de Almei da apie tai, kas statoma ant
kortos de rybose dėl Transatlantinės
prekybos ir investicijų partnerystės
(Trans atlan tic Trade and Investment
Part ner ship (T-TIP)) sutarties tarp
Jung tinių Amerikos Valstijų ir Euro -
pos Sąjun gos.

Ambasadorius J. Vale de Almei da
šią sutartį vadino unikalia ir kei -
čiančia žaidimo taisykles. Nors jau da-
bar JAV ir ES dvišaliai santykiai yra
didžiausia ekonominė partnerystė pa-
saulyje (partnerystė tarp dviejų di-
džiausių ekonominių blokų, ku  riuo se
telkiasi beveik pusė  pa saulinio turto,
trečdalis pasaulinės prekybos prekė-
mis ir 40 proc. prekybos paslaugo-
mis), abiejų šalių vado vai tiki, kad
šiuose santykiuose yra dar daug ne-
išnaudotų galimybių. Prekybinių kliū -
čių panaikinimas tarp JAV ir ES pa-
lengvintų verslo sąlygas, atneštų nau-
dą vartotojams, paskatintų eko no minį
augimą ir dar bo vietų kūri mą. Dery-
bos apims tris pagrindines sritis: mui-
tų tarifų ma žinimą ar nai kinimą, rin-
kų prieinamumą ir reguliacinių kliū-
čių mažini mą. 

J. Vale de Almeida teigimu ne
ma žiau reikšminga yra strateginė T-
TIP sutarties svarba užsitikrinant
JAV ir ES vietą pasaulyje. Abi šalys su-
siduria su besikeičiančio pasaulio iš-
šūkiais – naujų ekonominių ir re -
gioninių jėgų iškilimu bei įtakos, ka -
pitalo ir ekonominio augimo perkė -
limu iš vienos zonos į kitą. Šalims ko-
voti su tokiais iššūkiais galima pa-
vieniui arba kiek įmanoma glau džiau
bendradarbiaujant tarpusavyje, ką ir
turėtų padėti padaryti T-TIP su tartis.
Kad ši sutartis atneštų norimą naudą,
ambasadoriaus nuo mone, abi šalys
turi išlaikyti aukštą savo siekių lygį.
O derybų sėkmei už tikrinti rei kalinga
tolesnė vyriausybių bei politinių va-
dovų parama, aktyvi verslo pasaulio

Čikagoje pristatytos derybos dėl JAV ir ES
laisvosios prekybos sutarties

parama, vartotojų telkimas, švieti-
mas apie būsimą šios sutarties naudą
bei derybų proceso skai drumas. J.
Vale de Almeida taip pat pabrėžė pa-
sirinkto laiko de ryboms svarbą. Anot
jo, būta ban dymų vesti tokias derybas
ir anksčiau, tačiau nesėkmingų. Šian-
dieną abi partnerės dar jaučia skau-
džius išgy ventos finan sinės krizės pa-
darinius, abiems reikia sukurti dau-
giau darbo vietų, skatinti atsigavimą.
T-TIP yra vienas iš įrankių, padė-
siantis tai pa daryti, todėl delsti nede-
rėtų.

LR ambasadorius Ž. Pavilionis
pasidžiaugė, kad Lietuvai pirmą kar-
tą pirmininkaujant ES ypatingas dė-
mesys skiriamas Transatlantinio ben-
dradarbiavimo stiprinimui. Kaip eko-
nominės integracijos įtakos vals ty -
bės raidai pavyzdį jis pateikė Lie tuvos
integraciją į ES. Anot amba sadoriaus,
nuo asociacijos sutarties su ES pasi-
rašymo iki narystės ES pradžios Lie-
tuvos ekonomika išaugo šešis kartus,
o nuo narystės ES pra džios iki dabar
dar du kartus.

Renginyje dalyvavęs Amerikos-
Lietuvos verslo tarybos prezidentas
Eric Stewart T-TIP sutarties svarbą ak-
centavo tokiais faktais: 2012 metais 45
iš 50 Jungtinių Amerikos Valstijų eks-
portavo daugiau į Europą, negu į Ki-
niją, o Illinojaus valstijos įmonės eks-
portavo tris kartus daugiau į Euro pą
negu į Kiniją. E. Stewart prašė verslo
ir bendruomenių atsto vus aktyviai
raginti juos atstovaujančius Kongreso
narius palaikyti šią partnerystės su-
tartį.

T-TIP yra prekybos ir investicijų
sutartis, dėl kurios šiuo metu derasi ES
ir JAV. Derybos prasidėjo 2013 m. liepos
mėn. Iki šiol įvyko du derybų etapai, o
trečiojo pradžia numatyta gruodžio
16 d. Washingtone. Sutarties tikslas yra
skatinti ekonominį augi mą ir kurti
naujas darbo vietas. Euro pos Komisi-
jos tinklalapyje skelbiami nepriklau-
somų tyrimų duome nys rodo, kad T-
TIP sutartis gali pakelti ES ekonomi-
ką 120 milijardų eurų, JAV ekonomiką
90 milijardų eurų ir likusio pasaulio

ekonomiką 100 milijardų eurų. Tiek
ES, tiek  JAV nenorėtų metų metus be-
sitęsiančių derybų. Manoma, kad su-
sitarimą galima pasiekti per porą
metų.  Žinoma, daug svarbiau už grei-
tą derybų tem pą yra geri rezultatai.
Juo labiau, kai jose pakanka jautrių
klausimų. ES vartotojai ypač neri-
mauja dėl žemesnių aplinkos, sveika-
tos ir vartotojų apsaugos standartų, ge-
netiškai modifikuotų produktų bei
hormonais šertų galvijų mėsos ant-
plūdžio parduotuvių lentynose.

Latviai tiria „Maxima” nelaimės priežastis

Derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo pristatymo Čikagoje akimirka. Iš kairės: E. Stewart, Ž. Pa-
vilionis, J. Vale de Almeida ir M. Gudynas.                                                                                                                                                           Rengėjų nuotr.

LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Prekybos biuro kodirektorė Ingrida
Bublienė, EU ambasadorius ir JAV Joao Vale de Almeida ir Lietuvos Prekybos biuro ko-
direktorius Linas Klimavičius.
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lietuvių pasaulio istorija
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Gal gandai labiau prasilenkdavo
su tikrove nei žinios paskli-
dimo centre, bet žmonės pa-

sienyje bendravo, prekiavo, užsiėmė
kontra banda. O tai leidžia teigti, kad
J. Žilinsko žinia yra tikėtina, prade-
danti supinti į viena diasporinius lie-
tuvininkų ir Didžiosios Lietuvos lie-
tuvių likimus.

2. Senosios lietuvos saulėlydis,
valstiečių laisvė ir „tikrosios 

emigracijos” pradžia

Nepaisant ilgos lietuvių kelionės
pasaulio tautų amžinojo kraustymosi
keliais, visa, kas nutiko iki XIX am-
žiaus vidurio, gali būti suvokiama tik
kaip ilga ir egzotiška tikros masinės
lietuvių emigracijos priešistorė. Di-
deli išeivių srautai ir palyginti netoli
laiko atžvilgiu nuo mūsų nutolusios
jų ištakos lėmė, kad dabarti nėje tau-
tos atmintyje susiklostė, įsitvirtino
„Amerikos pirtyje” vaizduotė. Ji šalia
viso kito rodė, kad Amerika moder-
niajai lietuvybei tapo savu kraštu.
Lietuvių tautinio judėjimo pakilimas
XIX a. II pusėje sutapo su masine mig-
racija, o tokia me dramatiškame mo-
dernizacijos kelyje pakitęs erdvėlai-
kis, susiklostę lietuvių tapatybės
bruožai buvo stipriai ir ilgam susieti
su diaspora.

XIX a. vidurio istoriniai lūžiai,
juos sekę civilizacinės permainos
šiandien verčia darsyk priminti lem-
tingus, bendrus, globalios migracijos,
kolonizacijos, diasporų atsiradimo
dėsnius. Istorija jau nesyk buvo pa-
demonstravusi savo ka prizus. Tautos
išplėsdavo savo erdves pakilimo ir ga-
lybės epochose. Užkariavi mai ir ag -
re syvi energija žymėjo hunų, mon-
golų-totorių ir kitas imperijas. Kur jos
dabar? Gal tik genetikos tyrimų vai-
siai padėtų atsekti anų laikų didžiųjų
užka riautojų išsibarstymą. Tačiau ge-
netika prisiliečia prie gamtos, o at-
mintis – prie kultūros. Buvo ir tokių
užkariautojų kaip otomanai turkai
arba Romanovų rusai. Iš vienos im-
perijos liko susitraukusi, civilizacine
prasme aprimusi ir susitaikiu si Tur-
kijos Respublika. Kas kita – Rusija,
toliau siurbianti savo ūkio turtus iš
XVII–XVIII a. užkariauto ir koloni-
zuoto Sibiro gelmių, kurių senieji šei-
mininkai sumaitoti, palikti be dide-
lio pasirinkimo, beveik išnykę. Impe-
rinės Rusijos pri siminimai šiandien
ne tik yra gajūs, bet dargi patogūs val-
dančiųjų sluoksnių po pulizmo įran-
kiai, buvusios didybės vaizdiniais
bandant uždengti kasdienio rusų gy-
venimo sunkumus. Svarbiausia, jo-
kios empatijos kadaise parklupdy-
tiems ir pavergtiesiems Sibiro čiabu-
viams, jokios kaltės ir jokių kontri-
bucijų.

Britų, prancūzų, ispanų bei por-
tugalų užjūrio kolonijų likimą šian-
dien mena atskiros, palyginti jaunos,
bet irgi šimtmečius pradedančios
skaičiuoti tautos valstybės arba naci-
jos. Jos niekaip nesutiktų su britų ar
kitų buvusių didžiųjų kolonizatorių
diasporos statusu. Tai jau atskiros
tautos, susikūrusios savuosius di-
džiuosius naratyvus ir naujas išdi-
džias tapatybes. Olandai gali sakyti,
kad gim tojoje žemėje ir plačiajame pa-
saulyje jų gyvena maždaug po lygiai,
tačiau jie ne turi diasporos.

Tokia savivokų įvairovė, net jei
ji netelpa į disciplinuotą mokslinį dis-
kursą, neretai verčia galvoti, jog dias-
poros – tai nelaimingųjų viešpatija.
Tai tos tautinės grupės, kurios atsi-
dūrė ir vis dar atsiduria už savųjų tė-
vynių ribų dėl politinių nelaimių ar
ūkio raidos nesėkmių. Kaip airiai, lie-

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

tuviai, lenkai ar vietnamiečiai. Buvę
kolonizatoriai rečiau kalba apie savas
diasporas, nors graikai šiuo žodžiu pa-
vadino tautos dalį už tėvynės ribų bū-
tent tada, kai patys buvo savo klestė-
jimo, jėgos ir plėtros viršūnėje. Ne jų
istorinės nelaimės, bet energingas iš-
siplėtimas, netvėrimas savame kailyje
vertė ieškoti laimės Sicilijoje ar Kol-
chidėje. Nelaimė liais jie taps gerokai
vėliau. Gerokai vėliau jie, kaip ir žy-
dai, bus priversti išsibars tyti milži-
niškuose juos parklupdžiusios impe-
rijos plotuose.

Ankstesniuose skyriuose sie-
kėme parodyti, kaip lietuvių pasaulio
ribos pradėjo keistis po to, kuomet ge-
neralissimo Suvorovo vedini Rusijos
imperijos pulkai baigė triuškinti
Abiejų Tautų Respublikos karines pa-
jėgas. Politinės emigracijos žemė lapis
XIX a. pradžioje staigiai ir dramatiš-
kai išsiplėtė. Tačiau lietuvių emig-
rantų gretos, nors ir sunkiai suskai-
čiuojamos, negalėjo būti labai gau-
sios. Tai vis bajorų luomo atstovai, re-
čiau valstiečių vaikai, pavieniai kla-
jūnai, drąsiais poelgiais ir iški liais
savo gabumų laimėjimais išnešioję
lietuviškas gaireles po platųjį pa-
saulį.

Iki 1861 m. didžioji lietuvių dau-
guma nepriklausomai nuo turtinių
skirtumų buvo prikaustyta prie savo
skirtinės žemės sklypelių. Judėjimo
laisvė buvo suvar žyta, o tolimesni
kraštai pasiekiami greičiau iš bėdos:
rekrūtų kariuomenės arba tremtinių
vilkstinių keliais. Kaip rodė 7-ojo de-
šimtmečio įvykiai, būtent atitar navę
kariuomenėje lietuviai buvo žinių
apie Rusijos platybes nešėjai, plėtę
lietu vių vaizduotę, neretai inspiravę
didesnį judrumą ir ryžtą ieškoti lai-
mės svetur.

Baudžiavinis prikaustymas prie
vietos ir prie savųjų tradicijų didele
dalimi veikė it koks konservantas, lei-
dęs izoliuotai egzistuoti ištisus šimt-
mečius, padėjęs išsaugoti nepakitusį
erdvėlaikį, kalbos formas, gyvenimo
būdą ir giesmes. Tačiau manyti, kad
ta lietuviškos kaimo tradicijos sauga
buvo kokio nors išskirtinio, va lingo
ir sąmoningo veikimo išdava, būtų tas
pats, kas galvoti, jog vergiškas prie -
raišumas prie savo žemės sklypelio
buvo iškilių asmeninių įsipareigoji -
mų, o ne ancient regime diktuojamo
be teisiškumo padarinys. Senosios pa-
saulio tvarkos ir vergystės saitas bent
kiek prakutusiems, pradinio mokslo
paragavusiems lietuvių valstiečiams
buvo ne kas kita, bet gėdinga kilpa
ant kaklo, neleidusi gyventi save ger-
biant, laisvai, prasmingai. Tuo pat
metu visiškiems bedaliams, savo že-
mės ne turintiems lietuvių valstie-
čiams į akis pažvelgus badui ir nevil-
čiai, kraustytis į neaprėpiamus tolius
buvo vienintelė išeitis. O krypties pa-
sirinkimas priklausė nuo padrikų
gandų.

Mažaraštei agrarinei liaudžiai pa-

saulis ir jo naujienos atsiverdavo arba
baž nyčioje iš ambonos, arba nuo šei-
mininko dvaro pusės. Iš ten prasi-
skverbdavo viena kita laikraštinė ži-
nia. Tačiau labiau suprantami buvo
atitarnavusių rekrūtų, keliaujančių
amatininkų ir prekeivių pasakojimai,
o kartais net valkatų nešio jami gan-
dai. Anot XIX a. marginalinio Lietu-
vos gyvenimo tyrinėtojos Rimos Pra-
spaliauskienės, to meto valkatų geog-
rafija buvusi gan plati. Bent jau erdvė
nuo Maskvos iki Karaliaučiaus su
tam tikru išsvajotu centru Ryga buvo
valkatų pėdomis išmatuota. Legalūs
prekybininkai ir amatininkai pasiek-
davo ir Ham burgą, Kylį, Berlyną 115. O
kareivių akys kartais aprėpdavo di-
džiulius plotus nuo Sibiro iki Pary-
žiaus. Sudėjus visa tai į viena galime
įsivaizduoti tokią būsimų lietuvių tik-
rosios emigracijos pionierių akiratį.

Prieraišumo prie gimtosios že-
mės ir judrumo, ieškant naujų pragy-
venimo ga limybių, impulsai veikė
vienu metu. Jie diferencijavo turtin-
gesnius valstiečius ir tuos varguolius,
kuriems savame krašte neužteko nei
dirbamos žemės, nei sam domo darbo
vietų. Tradicinis valstiečio santykis
su žeme, autochtoniškas savo sios že-
mės garbinimas yra aprašytas reiški-
nys. Tačiau įgytos laisvės ir gresian-
čio bado akivaizdoje sentimentai pra-
laimėdavo prieš neviltį. Valstiečių ju-
dėjimo is torikai yra pakankamai
vaizdžiai aprašę 1867–1868 m. įvykius,
kurie nederliaus ir bado akivaizdoje
šimtus ir net tūkstančius lietuvių ma-
žažemių pakėlė ant kojų ir privertė
mąstyti apie persikėlimą į Rusijos gi-
lumą, į laisvas valstybines žemes Sa-
maros, Orenburgo, Tomsko, ar net
Amūro apskrityse.

Anot istoriko Leono Mulevičiaus,
1867 metais Vilkaviškio apskrities
valstie čiai įteikė vietos administraci-
jai prašymą leisti persikelti į Rytų Si-
birą, o daugelis vargingiausių, ne-
tverdami ūkio sunkumų, net pradėjo
pardavinėti savo menką turtą116.
Skurdo nualinti žmonės dažniausiai
yra patikliausi, labiausiai priklauso -
mi nuo visokių gandų, suvedžiojami
pažadais ir pačiomis nerealiausiomis
svajo nėmis. 

115. Praspaliauskienė, Rima. Nereikalingi ir pavojingi:
XVIII a. pabaigos–XIX a. pirmos pusės elge tos, valkatos ir
plėšikai Lietuvoje. Vilnius: Žara, 2000, p. 85.

116. Jučas, Mečislovas; Mulevičius, Leonas; Tyla, Anta-
nas. Lietuvos valstiečių judėjimas 1861–1914 metais. Vil-
nius, 1975, p. 146.
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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
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Prenumeruokime ir skaitykime 

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

WWW.DRAUGAS.ORG
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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

,,Draugo” sudoku Nr. 70
atsakymus atsiuntė: 

Bronė Čiunkienė, Warren, MI

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama
,,Drau go” skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku
at sakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284.

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
nevairuoja. Tel. 773-797-8990.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku -
men tai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-709-5990.

� 57 metų moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
rioje valstijoje. Dokumentai, patirtis. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 708-673-7236.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

DĖMESIO! 

Perku Lietuvoje žemę, mišką. Gali

būti ne iki galo sutvarkyta nuosavy-

bė. Tel. 630-340-9604

Siūlau 
puikią verslo idėją.

Platesnė informacija el. p.: 
egle.grigutyte@gmail.com
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Lietuvos vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuvių sielovadai
prel. Edmundas Putrimas iš Toronto
pabrėžė skirtumą tarp parapijų Lie -
tuvoje ir darbo užsieniuose. Kitose ša-
lyse miestai didžiuliai, lietuviai iš -
sisklaidę ir vietovėje, ir priemiesčiuo -
se bei tolimesniuose to krašto miestuo -
se. Kun. Karanauskas iš Los An geles
keliauja į San Diego ir Orange County,
kun. Jonikas iš Detroito skrenda į At-
lantą. Visur bendruo me nėms reikia ku-
nigo ir religinės ap lin kos. Lietuviai kle-
bonai bei kunigai dažnai patarnauja ir
vietiniams, ir kita taučiams, kaip pvz.,
Californijoje aplinkinei filipiniečių
bendruome nei. Stengiamasi parūpin-
ti kunigą kapelionauti Vasario 16 gim-
nazijoje ir aptarnauti plačios apylinkės
Vo kietijos lietuvius. Į Norvegiją pa-
skirtas kunigas, anksčiau numatytas
JAV rytams. Lietuvos vyskupai ką tik
nu tarė kasmet kovo pirmąjį sekma-
dienį skirti maldai už užsienio lietu-

vius.
Į ALRK vienybės pareigas įeina da-

lyvavimas Vienybės įsteigtoje Lie tuvių
katalikų religinėje šalpoje (LKRŠ),
pernai skyrusiai per milijo ną Lietuvos
Bažnyčios reikalams, taip pat ir Sei-
nams, dabartinėje Len kijoje, pirmą
kartą už Lietuvos sienų. LKRŠ įkurta
1959 m., pasirodžius Lie tuvos katalikų
bažnyčios kronikai, savo būstinėje
New Yorke vertė kiek vieną numerį ir
išsiuntinėjo 6,000 egz. Šiandien remia
įvairiausius projektus – nuo vaikų bei
jaunimo iki spaudos ir radijo Lietuvoje.

Kunigams teks rūpintis ir popie -
žiaus Pranciškaus išsiuntinėta ap -
klausa apie šeimą ir santuoką, tikė ji -
mą ir dorą, auklėjimą ir misiją, na mus
ir bažnyčią. Prel. Putrimas tikisi su-
laukti duomenų iš JAV lietuvių ir iš
kitų 27 jo globojamų kraštų tautiečių,
perduoti Lietuvos vyskupams, pri-
jungti prie jų pranešimo Romoje ruo-
šiamam vyskupų sinodui. 

Prel. Putrimas ir kunigai tarėsi dėl
ruošos sakramentams bei tikybos pa-
mokų lituanistinėse mokyklose ar ša-
lia jų. Kai kurios mokytojos nespėja
lankyti vyskupijose privalomų kur -
sų; kitoms daug patogiau būtų lavintis
lietuvių kalba, kad pasiektų diplominį
lygį. Kol kas tarp lietuvių Komunijai
bei Sutvirtinimui ruoša trumpesnė
nei tarp amerikiečių. Pa žymėta, kad
bus labiau stengiamasi įtraukti vaikų
bei jaunuolių tėvus, kad visa šeima
kartu religiškai bręs tų. Kun. Jonikas
pasirūpins sakramentų pažymėjimais
abiem kalbo mis.

Čikagos kunigai pranešė, kad nuo
gruodžio 15 d. kas trečią sekmadienį
šiaurėje gyvenantys lietuviai galės
rinktis Mišioms (2 val. p. p.) Santa
Maria del Popolo parapijoje, Mundelein
miestelyje, kur vyksta ir Gedimino li-
tuanistinės mokyklos pa mokos, dirba
kun. Keršys. Visi posė džio dalyviai
sutarė sklandžiau de rin ti talkinančių
dvasininkų keliones. 2014 m. gegužės
mėn. Detroite ir Los Angeles, o spalio-
lapkričio mėn. Le monto Matulaičio
misijoje ir Naujoje Anglijoje Sutvirti-
nimą suteiks vysk. Kęstutis Kėvalas.

Tartasi ir dėl Gavė nios talkos bei re-
kolekcijų, prisime nant ir galimybę
vieniems pas kitus vykti padėti, vietoj
to, kad iš tolimos Lietuvos ar Romos
kviestume.

2014 m. rudenį, tuoj po Darbo sa -
vaitgalį vyksiančios vysk. Pauliaus
Baltakio, OFM 90 m. amžiaus ir 30 m.
vyskupystės šventės. Kunigų vienybė
rinksis Kennebunkporte. KV iždinin -
ku lieka Bostono Šv. Petro klebonas
kun. Steponas Žukas, į pareigas kvies-
tas ilgamečio KV pirmininko prel. Al-
berto Kontauto. Kunigų vienybės na-
riai bei valdyba vis rinkdavosi Varg-
dienių seserų sodyboje Putna mo, CT,
ten dalyvaudavo ir kunigų re -
kolekcijose. Valdyba būdavo rytuose,
nes N. Anglijoje, New Yorko, New Jer-
sey ir Pennsylvanijos valstijose daug
lietuvių parapijų. Nuo šių metų KV
rinksis du kartus per metus. Prieš 50
m. KV priklausė per 600 lie tuvių ku-
nigų, rėmusių įvairiausią lietuvišką
bei katalikišką veiklą, atstovavusių
JAV lietuviams katalikams vyskupi-
jose ir net užsienyje. Tai seniausia
JAV katalikų kunigų draugija, įsteig-
ta 1909 m.

VIDA KUPRYTĖ

Lapkričio 22 d. vakarą Čikagos lietuviai susi-
rinko į ,,Draugo” redakciją susipažinti su
ame rikiečių rašytoju Wendell Mayo. Keli jį jau

gerai pažinojo, bet daugelis atvyko iš žingeidumo –
koks tai autorius, š. m. spalio mėnesį išleidęs nove-
lių rinkinį ,,The Cucumber King of  Kėdainiai”
(,,Kė dainių agurkų karalius”)?

Vakaronės sumanytojo Raimundo Lapo ir ,,Drau-
go” redakcijos kvietimu, į Čikagą pasidalinti min-
timis apie savo kūrybą atvyko ne tik pats autorius,
gyvenantis Ohio valstijoje, bet ir rašytoja Daiva Mar-

kelytė, įsikūrusi Charleston, IL, vesti su juo pokal-
bį. 

Wendell Mayo jau 20 metų rašo apsakymus Lie-
tuvos ir lietuvių tema. Jis pats nėra lietuvis, bet jo
žmona Deborah Masonytė Mayo yra lietuvių kilmės.
1993 metais ji paskatino savo vyrą vykti į Lietuvą dės-
tyti APPLE kursuose. Kitais metais jau nebereikėjo
raginti – pats noriai važiavo, o dar vėliau vyko į Lie-
tuvą gavęs Fullbright stipendiją. 

Kodėl Lietuva šį rašytoją taip sudomino? Vaka-
ronės pradžioje jis aiškino: ,,Mano galva, Lietuvos is-
torija yra išvietinimo ir sugrįžimo į namus istorija.
Ji yra panaši į Mozės sugrįžimą į pažadėtą žemę ar

Homero Odisėją. Visose yra klaidžiojimas, ieškojimas
namų, siekimas į juos sugrįžti. Kuris rašytojas ne-
norėtų tokia tema rašyti?”  

Wendell Mayo garsiai perskaitė vieną apsakymą
iš savo naujo rinkinio. Po to Daiva Markelytė užda-
vė jam taiklius klausimus apie dvi išleistas knygas
– ,,In Lithuanian Wood” (1999) ir ,,The Cucumber
King of  Kėdainiai” (2013). Ji pastebėjo jo dažnai ap-
rašomą vienatvės temą, įdomias  metaforas bei  su-
gebėjimą įpinti lietuviškus žodžius į anglišką teks-
tą. Užklaustas, kodėl jis savo kūriniuose apsiriboja
Lietuvos tema, rašytojas pateikė amerikiečio William
Faulkner pavyzdį. Daugumos šio Nobelio premijos

laureato veikalų veiks-
mas vyko vienoje Missis-
sippi apskrityje, nes, pa-
sak autoriaus, ten užtenka
medžiagos apie ką rašyti.
Panašiai galvoja ir Wen-
dell Mayo: jam nėra ko
blaškytis po visą pasaulį –
mažytė Lietuva yra neiš-
senkantis žmogiškų išgy-
venimų šaltinis. 

Po programos svečiai
dar ilgai kalbino rašytoją
Wendell Mayo, pirko jo
knygas ir prašė, kad jas
pasirašytų. 

Abejas knygas – ,,In
Lithuanian Wood”  ir
,,The Cucumber King of
Kėdainiai” – galima įsigy -
ti ,,Draugo” knygyne. Kai-
na 15 dol.

Kunigų pasitarimas Čikagoje 
Atkelta iš 1 psl.

,,Draugo” vakaronėje – pažintis su rašytoju Wendell Mayo

Raimundas M. Lapas (viduryje) apdovanojo vakaro svečius, Wendell Mayo ir Daivą Mar -
ke lytę, Kėdainių produkcija – raugintais agurkais.

Amerikietis pasakojo apie patirtį ir nuotykius Lietuvoje, įkvėpusius jo apsakymus.                                                                          Jono Kuprio nuotraukos

Vakaronės dalyviai noriai pirko rašytojo knygas.
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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

,,Draugą” atminkime savo testamente.

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Plk. J. Kačergius (6-as iš k.) ir kleb. J. Kelpšas (3-ias iš d.) įsiamžino su Čikagos šauliais.

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Saulėtą lapkričio 17 d. rytą Lie -
tuvos Šaulių sąjungos išeivijoje
na riai rinkosi prie paminklo kri-

tusiems už Lietuvos laisvę Jaunimo
centro kiemelyje. Rinkosi, kad pami-
nėtų Lie tuvos kariuomenės dieną.
Čia, dar prieš šv. Mišias Tėvų Jėzuitų
kop ly čioje, aukojo kunigas Antanas
Gra žulis, buvo pakeltos JAV ir Lietu-
vos vėliavos. Pagerbimo iškilmėse da-
lyvavęs ir svečias iš Washingtono, LR
gynybos atašė pulkininkas Juozas Ka -
čergius ir Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės vadas Linas Marganavičius
padėjo vainiką, tylos minute buvo pa-
gerbti kritusieji už Lietuvos laisvę. Po
iškilmių visi susirinko į Šaulių namus.
Čia jau plušėjo ir visų laukė darbš-
čiosios šaulės, kurios visus vai šino
gardžiais patiekalais. Ačiū joms už rū-
pestį. 

Svečią pristatė Linas Margana vi -
čius. Jis pasidžiaugė, kad į susitiki mą
atvyko visų 4 kuopų atstovai. Vi sus su-
domino išsamus pranešimas „Lietuva
ir kariuomenė”. Lietuvos gy nybos
ata šė trumpai papasakojo apie save.
Savo pranešime jis pasistengė atsakyti
į visus šiandienos vi suomenėje už-
duodamus klausimus apie krašto ap-
saugos raidą, t. y.:

– ko mus moko istorija?
– ar šiandien saugūs?
– ar gyvename saugiame pasau-

lyje?
– ar dėl naujų grėsmių nebegresia

senos grėsmės?
– kas užtikrina mūsų saugumą?

Kodėl mes NATO? 
– ką mes duodame NATO ir ką

mums duoda NATO?
– ką gali Lietuvos kariuomenė? 
– kas susikūrė ir pasikeitė per 20

nepriklausomybės metų?
– kiek iš tiesų lėšų skiriame kraš-

to apsaugai?
Susitikimo metu buvo apdova-

noti Šaulių organizacijai nusipelnę
žmonės. Lietuvos aeroklubo (LAK) si-
dabriniu ženkleliu ir vardiniu ap -
dovanojimo pažymėjimu, skirtu Da -
riaus ir Girėno skrydžio 80-mečio me-
tinėms atminti apdovanoti šie JAV
lietuviai: Vytautas Peseckas, LAK gar-
bės narys, aviatorius, žurnalistas,
ALT’o pirmininkas S. Kuprys, vadova -
vęs šiemetinio Dariaus ir Girėno mi-
nėjimo organizaciniam komitetui Či-
kagoje; Palmira Janušonis – JAV LB
Waukegano apylinkės narė, Neri jus
Makselis – Dariaus ir Girėno  taurės
paplūdimio tinklinio varžybų vienas
iš organizatorių.  Apdovanoji mus at-
siėmė S. Kuprys ir N. Mak selis. Susi-
tikime dalyvavo ir kleb. Jaunius Kelp-
šas.

Baltijos jūrų šaulių kuopa paruo -
šė stendą apie 5 Lietuvos generolus.
Norintieji galėjo paskaityti apie juos
ir pažiūrėti nuotraukas.

Po to kalbėjo Baltijos Jūrų šaulių
kuopos vadas Rimantas Šalaviejus.
Jis padėkojo svečiui už įdomų prane-
šimą, ir, pasinaudojęs proga, pakvietė
visus į JAV ir Lietu vos boksininkų tur-
nyrą, kuris vyks lapkričio 30–gruodžio
1 dienomis Pa saulio lietuvių centre,
Lemonte. Ri mantas yra šio turnyro
idėjos autorius bei vienas iš organi-
zatorių. Bok so turnyras skirtas pažy-
mėti 80-ąsias Dariaus ir Girėno skry-
džio per At lantą ir Lietuvos bokso 90-
mečio metines.

Šauliai dar ilgokai nesiskirstė,
šil tai bendravo su svečiu iš Washing -
tono, su kleb. Jauniumi Kelpšu. Me -
ninę programą atliko G. T. Daukanto
jūrų šaulių kuopos narys Vytautas
Jurevičius ir Zenonas Petrošius. Kvie -
čiame visus aktyviau dalyvauti šaulių
organizuojamuose renginiuo se.

Gynybos atašė JAV ir Kanadai 
J. Kačergiaus susitikimas su šau liais
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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

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, gruo-
džio 1 d., 10 val. r., švęsime pirmąjį Ad-
vento sekmadienį.  Šia švente prasideda
nauji bažnyčios liturginiai metai ir A ciklas.
Šv. Mišias atnašaus kun. dr. Augustinas
Kulbis. Šeštadienį, gruodžio 14 d., 11 val.
r. kun. Gediminas Keršys bažnyčioje ves re-
kolekcijas. Sekmadienį, gruodžio 15 d., po
10 val. r. lietuviškų Mišių, parapijos salėje
choristai ruošia Kalėdinį suneštinį po-
būvį. Kviečiame visus dalyvauti.

� Gruodžio 4 d., trečiadienį, 6:30 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame kon-
sulate New Yorke (420 Fifth Ave. Third
Floor, NY, NY 10018) viešės menininkė iš
Lietuvos Virginija Babušytė-Venckūnienė,
kuri atidarys savo skulptūrų parodą „Sen-
timentali kelionė – La route sentimentale
– sentimental journey”. Renginio metu bus

pristatytas ir tarptautinio Jungtinių Tautų
konkurso nugalėtojos Marijos Inesos Lu-
neckaitės filmas apie toleranciją, bus ga-
lima pabendrauti su filmo autore.

� Gruodžio 14 d. šeštadienį, 5 val. p. p.
kviečiame į naujos Draugo fondo pirmi-
ninkės Marijos Remienės knygos ,,Mūsų li-
kimai Amerikoje: asmenybių portretai” su-
tiktuves ,,Draugo” redakcijoje, 4545 W.
63 gatvėje Čikagoje. Knygoje prisimenami
žmonės, dirbę bendram labui, bet tuo pa-
čiu palikę pėdsaką pačios autorės gyve-
nime.  Tarp jų – poetė Eglė Juodvalkė, dai-
lininkė Magdalena Stankūnienė, Stasė Se-
mėnienė, jau amžinybėn iškeliavę Kęstutis
Trimakas, Petras Kisielius, Stasys Baras,
Juozas Prunskis ir kt. Jūsų laukia pa-
bendravimas artėjančių Kalėdų dvasioje
su knygos autore, ,,Draugo” tarybos nare
M. Remiene, kitais laikraščio leidėjais.
Bus šventinės vaišės. 

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

Pirksiu Vizgirdos, Jono ir Petro Rimšos,
Galdiko, Domšaičio, Žmuidzinavičiaus,
Kalpoko, Katiliūtės ir Šimonio tapybos
darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks
2013 m. gruodžio 7 d.

Registracija 9:30 val. ryto, suvažiavimo pradžia 10 val. ryto

SLA Centrinėje įstaigoje, New Yorke
307 West 30th Street, New York, New York 10001

Daugiau informacijos: 
slalass@verizon.com Tel (212)-563-2210

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

Vienas – du – trys..., kuris
įdomiausias šių metų rašinys?

Dalyvaukite įdomiausio 2013 m.
,,Drauge” paskelbto straipsnio konkurse.

Siūlykite iki gruodžio 20 d. 
tel.: 773-585-9500 arba 

el. paštu: redakcija@draugas.org.

Dėkojame, kad esate, dėkojame, kad 
skaitote. Linkime ramaus ir 

sukaupto Advento.

,,Draugo” prenumeratoriai laikraštį nemokamai gali skaityti ir internete.
Slaptažodžio teiraukitės administracijoje (administracija@draugas.org), 

nurodydami savo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietovę.


