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Kurnėnų mokyklos steigėjas 
L. Radziukynas – 10 psl. 

Pasirinkę gyvenimą – 7 psl. 

Prieš 111 metų Čikagoje įkurto ir visame pa-
saulyje plačiai žinomo „Ro tary” klubo labda-
ringą misiją sėkmingai tęsia čia gyvenantys lie-

tuviai. Veiklūs tautiečiai neoficialia pasau lio lie-
tuvių sostine tituluojamoje Či kagoje ne tik sugebėjo
įkurti lietuvišką „Rotary” klubo padalinį, bet ir sa -
vo užmojais kasmet stebina ameri kiečius, kartu ne-
pamiršdami gimtosios Lietuvos.

Būtent šio „Rotary” klubo inicia tyva rugsėjo 24
d. į viename Čikagos priemiesčių įsikūrusį golfo lau-
ką jau aštuntą kartą rinkosi sporto en tu ziastai, jų
šeimų nariai, draugai bei sa vanoriai. Labdaringas
renginys kas met sutraukia ne tik vietinius lietuvius,
amerikiečius, bet ir svečius iš Lietuvos.

Šių metų renginio viešnios – pa ramos ir lab-
daros fondo „Mamų unijos” įkūrėja ir vadovė Eglė
Mėli naus kienė, televizijos laidos „Valan da su Rūta”
vedėja ir viena iš fondo įkū rėjų Rūta Mikelkevičiūtė
bei sve  čiams koncertavusi vokalistė Arina su gru-
pe.

Renginio metu surinkta 109 000 do lerių, iš ku-
rių, atėmus organiza cines išlaidas, 80 000 bus pa-
aukota įvai riems labdaros projektams. Pats di-
džiausias iš jų – „Vaikų onkologijos pagalbos cen-
tras” – projektas, padė siantis onkologinėmis ligomis
sergantiems vaikams ir juos slaugan tiems tėveliams
Lietuvoje.                                                              – 4 psl. 

Ir rūsys gali turėti sielą

Čikagos lietuvių
„Rotary” rūpestis –
Lietuvoje
sergantys vaikai

„Rotary” klubo nariai neabejingi vaikų, tokių kaip Glorija ir Austėja, liki-
mui. Sandros Ščedrinos nuotr.

ANETA KASTRICKIENĖ

„Eik, vaike, eik, pasaulis liūdnas, bet puikus...” Taip ir vaikš-
to mūsų tautos vaikai, jau kiek amžių tyrinėja puikųjį pasaulį.
Kas savo noru, kas prievarta. Nuo Sibiro ligi pat Ame ri kos. Čia
prisimenu rašytoją Vandą Juknaitę:  „Modernybė siekia paaiš-
 kinti pasaulį iki galo, o menas ir žmogus yra neįmanoma pa-
slaptis. Ir kaip susisiekti su ta paslaptimi, kaip grą žinti vaikus

namo?” Nežinau, kaip tuos vaikus grąžinti, bet jei galima juos
suburti draugėn, tai gal įmano ma? 

Jei įmanoma paprastam rūsiui suteikti gyvybės sielą, manau,
neįma  nomų dalykų nebūna.

Kalbu apie suburiančią draugėn, energingąją ir kūrybingąją
Dailės galerijos – „Siela” direktorę Astą Zimkienę bei jos ištikimą ir
ištvermingą komandą. Kurie, tikrąja to žodžio prasme, įkvėpė sie-
lą Pasaulio lietuvių centro rūsiui. – 5 psl. 

Jono Kuprio nuotr.



Čikagos arkivyskupijoje šį rudenį
vykstanti akcija – grupuoti parapi-
jas bei bažnyčias sukrėtė Lemonto

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
narius, labiausiai – metų naštos pertvar-
kymų užgrūdintus žilagalvius. Kalboms ne-
siliaujant apie misijos sujungimą su Švč.
Mergelės Marijos Gimimo lietuvių parapija
Marquette Parke, parapijiečiai į arkivys-
kupijos brukamus pasikeitimus žiūri su ne-
rimu ir nepasitikėjimu. Įskaudintus pa-
guosti, murmančius apraminti, kad ne-
skleistų nepagrįstų gandų, rugsėjo 18 d. mi-
siją aplankė Jo Ekscelencija, Lenkijoje
kunigu įšventintas ir nuo 1983-iųjų Ame-
rikoje gyvenantis vyskupas Andrew Wy-
pych.

Vyskupas aukojo Mišias ir per pa-
mokslą visą pusvalandį kalbėjo apie pasikeitimo ir
atsinaujinimo naudą, apie Bažnyčios siekimą susi-
grąžinti kas vertinga („not to retreat, but to retrieve”).
Ne vienam atrodė pasikėsinimas panaikinti vieną iš
likusių dviejų lietuviškų bažnyčių, būtent esančią
Marquette Parke, o ne arkivyskupijai nepriklau-
sančią misijos bažnyčią Lemonte.

Po pamaldų ir po kugelio pietų PLC salėje vys-

kupas atsakinėjo į apie 200 susirinkusiųjų klausimus.
Jautėsi įtampa, ne visai jauki atmosfera. Pasinau-
dojęs per pamokslą iš vyskupo lūpų išėjusia fraze:
„Dievas supranta tik lenkiškai”, po pirmo klausimo-
atsakymo priėjau prie mikrofono ir prabilau kiek
linksmesne gaida: „Jūsų Ekscelencija, esate mano ga-
nytojas, tad tvirtai tikiu, kad mane išklausyti ir pa-
guosti yra Jūsų pareiga. Vaikystėje yra tekę graudžiai
išgyventi nugirdus nusistovėjusį posakį, jog Dievas

supranta tik lenkiškai. Kad būčiau nors
kiek suprastas, per gyvenimą eidamas pra-
mokau keletą žodžių: ‘W imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego, Amen’.”

Kiek vėliau, popietei baigiantis ir gau-
siems klausimams einant prie galo, dar spė-
jau pasinaudoti mikrofonu. Pabrėžiau visai
salei ir Jo Ekscelencijai vyskupui, kad
bandomi pasikeitimai mus, lietuvius, gali
ne taip greitai paliesti, nes esame žinomi
kaip nerangūs keitimams, todėl iš anksto
per daug neišgyvenkime. Iš istorijos žinome,
kad  mūsų pietų kaimynams, tapusiems
anksčiau už mus krikščionimis, truko ke-
turis šimtmečius mus paveikti, pakeisti lie-
tuvių pamiltą pagonišką tikėjimą.

Misijos vadovui t. Algimantui Baniu-
liui SJ, pasisakius prieš bet kokį juridinį

bažnyčių sujungimą, ir Romualdui Kriaučiūnui
savo laišku „Drauge” š. m. rugsėjo 24 d. kategoriškai
paneigus susigrupavimą, man belieka jiems tik pa-
antrinti.

Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL
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ARKIV. EMERITAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Jėzaus mokiniai prašė sustiprin ti
jų tikėjimą. Geras prašymas. Ir
mes galėtume dažniau maldoje

prašyti Dievo ne tiek sveikatos ar pa-
sisekimo gyvenime, kiek sustiprinti
mūsų tikėjimą. Nuo tikėjimo gylio
priklauso mūsų gyvenimo kokybė.

Kaune „Žalgirio” arenoje vienas
slovakų kilmės australietis Nick Vu-
jicic – žmogus be rankų ir kojų – pa-
sakojo savo gyvenimo istoriją, kaip
jis nepaniro į depresiją, nors vaikystėje
bandė net nusižudyti. Jį išgelbėjo ti-
kėjimas ir į Dievą giliai tikintys jo tė-
vai. Jis aiškino, kad žmogaus gy veni-
me svarbus tikėjimas ir aiškios ver-
tybės, nes žmogus gali turėti ran kas ir
kojas, bet būti neįgalus savo širdyje. Šis
jaunas vyras jau yra  aplankęs daugy-
bę pasaulio šalių ir visur liudija tikė-
jimo ir meilės svarbą žmogaus gyve-
nime. 

Pradžios knygoje yra pasakojimas
apie Uro Kaldėjoje gyvenusį tei sų vyrą
Abraomą. Dievas, turėdamas Abrao-
mui didelių planų, nuvedė jį į tolimą
kraštą, kuriame patyrė daug vargo, bet
jo tikėjimas nesusvyravo. Priešingai,
išbandymuose Abraomo tikėjimas stip-

rėjo ir jis Dievo pla nams įgyvendinti
tapo geru įrankiu. 

Šventasis Raštas, pristatydamas
šio patriarcho istoriją, nesiekia mus įti-
kinti, kad klusnumas Dievui užtik-
 rins lengvą gyvenimą. Ne, klusnumas
– tai žmogaus kelias pas Dievą ir su
Dievu per gyvenimą. Klusnumas yra ti-
kėjimo kelias. Paklūstant Die vui, ti-
kėjimas auga, neklausant – silpnėja ir
gali net mirti.

Evangelija pasakoja apie tris Jė-
zaus mokinius – Petrą, Jokūbą ir Joną,
kurie ant Taboro kalno matė dieviškai
spindintį savo Mokytoją. Balsas iš de-
besies kalbėjo: Šitas yra mano myli-
masis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi, jo
klausykite (Mt 17, 8). 

Jėzus, žinodamas, kad netolimoje
ateityje jo mokinių laukia sunkūs iš-
bandymai, leido jiems pamatyti savo
dievišką šlovę, kurios metu nuskam-
bėjęs dangaus Tėvo balsas pakvietė ne
žygdarbius atlikti, bet tik klausyti jo
mylimo Sūnaus. Balsas įsakmiai pri-
minė, kad sekti paskui Kristų galima
tik jam paklūstant. Tikėjimas ir meilė
ištikimybė Dievui neatsiejama nuo
klusnumo. 

Jėzus paliko klusnumo pavyzdį.
Apaštalas Paulius apie tai rašo: Jis (Jė-
zus Kristus), turėdamas Dievo prigim-
tį, godžiai nesilaikė savo lygybės su

Dievu, bet apiplėšė pats save, priimda-
mas tarno išvaizdą ir tapdamas pana-
šus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi
žmonės; jis nusižemino, tapdamas klus-
nus iki mirties, iki kryžiaus mirties
(Fil 2,7–8). 

Kodėl tikėjimo kelionėje klusnu-
mas Dievui yra toks svarbus? Kodėl
Dievo žodis taip primygtinai ragina iš-
saugoti klusnumą Dievui? Žmogus yra
sukurtas į Dievo panašumą – pro tin gas,
mylintis  ir  laisvas. Laisvė yra dova-
na, bet  drauge  ir  iššūkis, nes, esant
lais vam, galima paklausyti ne tik Die-
vo, bet ir gundytojo. Neklus nu mas
buvo ne tik pirmųjų žmonių tra gedija,
jo padarinius jaučia visa žmo nių gi-
minė. Neklusnumas susilpnino žmonių
tikėjimą ir pasitikėjimą Die vu. Žmogus
blogio akivaizdoje liko vienas, be atra -
mos į Dievą

Kai šiandien pasaulyje mes ma to-
 me nesibaigiančius karus, terorizmą,
nuo bado mirštančius milijonus žmo-
 nių,  prekybą  vaikais, prostituciją ir
dau gelį kitų žmoniją kamuojančių
bėdų, ieškome atsakymo, kas pagimdo
šiuos nežmoniškus padarinius? Kai
žmogus bando tapti laimingas, vykdy-
damas ne Dievo, bet savo valią, visuo-
met jis eina į sudužimą ir mirtį. Yra
vienintelis kelias, vedantis į gy venimą
– tai besąlyginis klusnumas Dievo

tvarkai, kuri yra įspausta mū sų pri-
gimtyje. Todėl su dideliu nerimu ste-
bime, kaip šiandienos pasau lyje ban-
doma manipuliuoti prigimtine šeima,
gyvybe ir morale. Tai nie ko gero ne-
žada.

„Viešpatie, sustiprink mūsų tikė-
jimą!”, – maldaujame mes, XXI am-
žiaus vaikai. Viešpatie, padėk mums
giliai suvokti, kad mūsų tikėjimas
stiprėja tiek, kiek esame atidūs mus
kalbinančiam Dievui, kiek jam pa-
klūstame.

Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!

Apie parapijų susigrupavimą ir vyskupo apsilankymą

Vyskupas Andrew Wypych (d.) ir misijos direktorius kun. A. Baniulis SJ.
Dainos Čyvienės nuotr.



RIMVYDAS VALATKA

Viskas buvo kaip visada. Kan didatai
vaikščiojo nuo durų iki durų ir tepė sal-
džiai. Baubė, mekeno ir grasino – iš ek-
ranų ir vaizdo klipų. Fotošopu glaistė
veido nelygumus ir spuogus reklami-
niuose pakelės portretuose. Kaišiojo
savo knysles į svetimas „Facebook”
paskyras.

Kvadratiniu lizdiniu būdu žadė-
jo dauginti minimalią ir vidu-
tinę algą, iš visų mūsų kišenių

– apmokėti derliaus šventes ir Sartų
lenktynes. Kai kur – net po naują butą
ar žemės skly pą visiems savo apygar-
dos gyventojams. Ypač tiems, kurie
sutiks daugintis. Kiti net pažaliavę
aiškino, kaip iš Lietuvos labai staigiai
padarys uždarą Naisių zoną.

Idealistai iš Dešiniųjų Sektantų
Bažnyčios rodė pilietinį aktyvumą ir
platino memus su jų nekenčiamų Sei-
mo kairiųjų portretais. Šitaip sektan-
tai gąsdino tuos, kurie nežada balsuo-
ti: jei ir šįkart neateisite, tai jie vėl bus
išrinkti.

Pasyvesni rinkėjai iš papratimo se-
niokiškai svajojo apie tai, kad Lietuva
būsianti išgelbėta tiktai pa keitus pro-
porcinę-mažoritarinę rin kimų siste-
mą vien tik į asmenybių rinkimą ir pa-
rinkimą. Ir žiopčiojo kaip į krantą iš-
mesti karpiai, kai kas nors jų pa-

klausdavo, o kodėl tada jie vis neiš-
renka bent jau tos pusės gero Seimo,
kuri ir dabar renkama iš asmenybių.

Emigrantų bendruomenė pikti-
nosi, kad nėra balsavimo internetu.
Štai jei būtų internetinis, tai   emig-
rantai, kurie yra tokie pat šviesūs
kaip dangaus Saulė, savo balsais at-
vestų į valdžią tikrus aniuolus, o aniuo-
lams valdant ir patys sugrįžtų namo,
kaip dainoj sugrįžta jaunystė, alyvoms
sužydėjus.

O, Juozapai šventas! Rinkimai
kaip rentgenas peršviečia, kokia vai-
kiška ir klaidatikė mūsų visuo menė.
Jai atrodo, kad užtenka varu, interne-
tu ar siaubo filmukais visus atvaryti
balsuoti, na, dar pakeisti prastų mu-
zikantų sėdėjimo scenoje tvarką, ir
Lietuvą užlies dangiška politinė mu-
zika.

Ar tikrai? Žmonės gerieji, gal lai-
kas būtų akis prasikrapštyti?

Ar tikrai esate įsitikinę, kad emig-
rantai balsuotų kitaip, nei tie, kurie
liko Lietuvoje? Manote, kad emigran-
tai yra iš kitokio molio drėbti, nei visi
kiti lietuviai? Pagaliau ar tikrai pro-
tinga yra raginti eiti balsuoti tuos,
kurie nenori ir dar pučiasi, kad jie neis
balsuoti dėl to, kad visos valdžios blo-
gos?

Iš kur tas naivus įsitikinimas, kad
tie, kurie nenori balsuoti, kaž ko kiu
jūsų būdu įtikinti pakelti savo užpa-
kalius, sekmadienį pajudės prie bal-

sadėžių ir balsuos būtent už tuos,
kuriuos jūs taip trokštate pa-
matyti valdžioje?

Ar gali tokie piliečiai, ku-
riems iš principo dzin, išrinkti
geresnius nei buvo, juolab ge-
resnius už save? Ar ne tokie kaž-
kada balsavo ant juoko – už Vil-
kaitį ir Šerėną, Valinsko prisi kė-
limą ir Garliavos žudiko gar-
bintojus, ar ne tokie balsuodavo
už Us paskichą ir jo ciniškai at-
virus bandymus pasislėpti nuo
teisingumo tai Seime, tai Euro-
pos parlamente? 

Ar ne tokie suteikia man-
datus pasieniečių šunų žudi-
kams ir Drus kininkų carams, o
dabar žada balsuoti už visos Lie-
tuvos dvarininko surinktą šutvę?

Tai gal geriau jau jie neateina bal-
suoti. Tegu sėdi sau namie, keikia Ku-
bilių ir Seimą ir nesikiša ten, kur nie-
ko neraukia. Nes jiems juk ne skauda
dėl Lietuvos, o tik dėl savo šiknos
skauda.

Prieš metus Lenkijoje jie, išgirdę
Sektantų Bažnyčios raginimą, atėjo
balsuoti, ir ką gavo Lenkija?

Antieuropinį, moterų teises var-
 žantį, Konstituciją ir teisinės valstybės
pamatus griaunantį, piliečių lais ves
uzurpuojantį ir ekonomikos dėsnių
nepaisantį režimą. Štai ką gavo Len-
kija, išjudinusi tuos, kurie prieš tai ne-
ateidavo balsuoti. 

Ar tie, kurie naiviai ragina visus
ateiti balsuoti, bent jau pagalvojo, kad
galimas ir toks variantas? 

Lietuva yra tokia, kokie esame
mes patys. Seimas visada išeina toks,
koks išeina balsuotojų proto, atsako my-
bės ir padorumo vidurkis. Kol ne pasi-
keisime mes patys, nepasikeis ir Sei-
mas. Bus toks pat, kaip visada. Tik ar
keičiamės?

Sprendžiant iš to, kaip aktyviau si,
o paskui juos ir pikčiausi rinkėjai ati-
taria kandidatų pažadų tre lėms, tai
nelabai.     Lrt.lt

Rimvydas Valatka – žurnalistas,
VDU  dėstytojas,  signataras. 
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Viskas buvo kaip visada 

BNS nuotr.

r i N k ė J ų  Ž o D Ž i o  b e l a u k i a N t

JUSTĖ STASELYTĖ

Ką tik išgyvenau bene labiausiai už
širdies griebiantį momentą nuo ko vo 11,
o gal ir nuo Baltijos kelio...

Istorija.
Suplanavusi sekmadieniui šimtą darbų, stai-

ga prisimenu, kad dar juk rinkimai! Kaip suspė-
ti? Na, galvoju, savivaldybė man juk pakeliui, už-
lėksiu dabar greit balsuoti, kad nereiktų sekma-
dienį.

Atvykusi matau keliasdešimties metrų eilę
prie pastato ir nuoširdžiai nesuprantu, negi visi
čia atėjo balsuoti. Ne ne, galvoju, nesąmonė, iš-
ankstiniuose rinkimuose beveik niekas nebal-
suoja! Matyt, ,,nulūžo” kokios sistemos ar elekt-
ra dingo ir visi laukia lauke... Užeinu, viduje žmo-
nių minia, bet visos sistemos ir elektra veikia, nu-
bėgu į savo skyrių, (vilniečiams beveik visai

nėra eilių) ir kalbuosi su ponia, kuri išduoda bal-
savimo lapelius, sakau:

– Ar jūs matėt, koks būrys žmonių laukia lau-
ke, neįtikėtina!

– Oi, jūs geriau net nepasakokit... Čia susirinko
iš visų regionų, kurie ne Vilniuje registruoti... Ži-
nokit, išvien jaunimas! Aš jums pasakysiu: čia kaž-
kokia bezabrazija! 

Išeinu į lauką, o eilė dar labiau išaugusi!!! Bū-
rys žmonių šąla lauke toje milžiniškoje eilėje, kad
atiduotų savo balsą! Jiems ne tas pats! Staiga blo-
gai pasijuntu, kad taupiau savo sekmadienio mi-
nutes, o štai jie laukia valandas, kad galėtų bal-
suoti! 

Visiems, kas sakote, kad jaunimas šiais laikais
be vertybių, kad jei Baltijos kelias vyktų dabar, nie-
kam jis nerūpėtų ir visiems, kurie manote, kad
jūsų balsas nieko nereiškia: prašom! Jaunimas jau
užaugo, jie eina balsuoti, net jeigu jiems reikia va-
landų valandas laukti eilėje, ir jiems ne tas pats
kas valdys jų šalį!                                   ,,Facebook”

Per išankstinį balsavimą savo valią
pareiškė 24 tūkst. daugiau 

rinkėjų nei 2012-aisiais
Seimo rinkimuose per pirmas dvi išankstinio balsavi-
mo dienas jau balsavo per 87 tūkst. žmonių – 24
tūkst. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2012-ųjų rin-
kimuose.

Iš viso per trečiadienį ir ketvirtadienį savo valią pa-
reiškė 87 tūkst. 278 rinkėjai arba 3,5 proc. visų rinkėjų. Iš
jų per 75 tūkst. balsavo iš anksto savivaldybėse, beveik
12 tūkst. – specialiuose paštuose ir dar beveik 300 rin-
kėjų namuose.

Tuo tarpu per praėjusius Seimo rinkimus tuo pačiu
laikotarpiu balsavo per 63 tūkst. arba 2,47 proc. nuo visų
rinkėjų, apie 50 tūkst. išankstiniame balsavime savival-
dybėse ir apie 13 tūkst. specialiuose paštuose.

Penktadienį Seimo rinkimuose prasidėjo balsavimas
namuose. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmi-
ninkas Zenonas Vaigauskas sako, kad šia teise gali pasi-
naudoti  tie žmonės, kurie dėl amžiaus ar sveikatos būk-
lės negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę ir yra iš anks-
to  pateikę prašymą balsuoti namuose. Šią dieną bal-
suojama ir specialiuose paštuose – ligoninėse, globos na-
muose, laisvės atėmimo vietose, taip pat balsuoja at-
liekantys karo tarnybą, esantys karinėse misijose užsienyje. 

Penktadienis taip pat – paskutinė diena, kai kandi-
datai ir jų rėmėjai gali agituoti prieš sekmadienį vyk-
siančius Seimo rinkimus. Šeštadienį, valandą po vidur-
nakčio, įsigalioja agitacijos draudimas. 

Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaiz-
dinių rinkimų agitacijos priemonių, išskyrus išleistas
Vyriausiosios rinkimų komisijos, negali būti balsavimo pa-
talpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame vyks-
ta balsavimas. 

Šiuose Seimo rinkimuose kandidatuoja per 1,4 tūkst.
kandidatų, rinkėjų sąrašuose įrašyta daugiau kaip 2,5 mln.
piliečių.

BNS

Jaunimui rūpi!

Likus valandai iki balsavimo centro uždarymo. Kaip prieš kokią revoliucija. O kaip bus JAV?    ,,Facebook” nuotr. 
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Parama labiausiai laukiantiems

Kartu su viešniomis iš Lietuvos renginyje da-
lyvavo ir dešimtmetė Austėja iš Skuodo, kuriai
prieš septynerius su puse metų buvo diagnozuotas
vėžys. Medikai šeimai, augi nančiai penkis vaikus,
mažai teikė vilčių, kad dukrelė išgis. Šalia stovėjo ir
bendraamžė Glorija, kurios kovos su vėžiu istorija
plačiai žinoma. Šiai mergaitei klastinga liga mirties
nuo sprendį paskelbė prieš aštuonerius metus. Jos
mama dvejus metus dėjo visas pastangas, kad iš-
saugotų jos gyvybę.

Šiandien mergaitės gyvena skir tinguose konti-
nentuose, tačiau jas vie nija likimas, „Mamų unija”
ir be ga linis žmonių gailestingumas. 

Prieš dvejus metus vykusiame „Rotary” labda-
ros renginyje svečiavosi viešnia iš Telšių – Gileta Le-
sie nė su vos pradėjusiu vaikščioti ir daug sunkių ne-
galių patyrusiu sūne liu Jokūbu. Jam pirmajam
Lietuvoje Čikagos lietuvių „Rotary” klubas pa dova-
nojo insulino pompą.

„Rotary” veikla – humanitarinė pagalba

Gausiai susirinkusius svečius pa sveikinusi Či-
kagos lietuvių „Rota ry” klubo prezidentė Austėja
Sruoga priminė „Rotary” klubo įkūrimo isto riją, pa-
sidžiaugė, kad pasaulyje yra per 34 tūkst.  klubų ir
juose – per 1.2 mln. narių. Čikagos lietuvių „Rota ry”
klubas vienija 25 narius.

Pasak prezidentės, klubo misiją – teikti huma-
nitarinę pagalbą visuo me nei – geriausiai padeda įgy-
vendinti labdaros renginiai, kurių metu surinktos
ir paaukotos lėšos naudojamos  tarptautiniams pro-

Čikagos lietuvių „Rotary” rūpestis – Lietuvoje sergantys vaikai
jektams.

Įdomu tai, kad tais atvejais, kai dalyvaujama ,,Ro-
tary International” fondo projektuose, klubo su-
rinktos lėšos centrinės būstinės dėka padvi gubina-
mos ir pervedamos remia moms organizacijoms.

Prie šių projektų dažnai prisideda ir apygardos,
kuriai priklauso Či kagos lietuvių klubas, fondas. Tad
pa ramai skirtos sumos neretai tampa gana įspū-
dingos.

„Per aštuonerius metus Čikagos lietuvių ‘Ro-
raty’ klubas labai daug padėjo Lietuvos sergan-
tiems vai kams”, – sakė A. Sruoga ir pakvietė visus,
norinčius ir galinčius prisidėti prie labdaringos
veiklos, prisijungti prie „Rotary” klubo narių ir kar-
tu tęsti pradėtus gerus darbus.

Skausmo ir džiaugsmo ašaros

Susirinkusius sujaudino labda ros projektus pri-
stačiusios viešnios iš Lietuvos. Jos pasidalijo įspū-
džiais, kuriuos patyrė bendraudamos su vė žiu ser-
gančiais vaikučiais ir juos pri žiūrinčiais tėveliais.
Būtent dėl šių pa tirčių R. Mikelkevičiūtė nedvejo-
dama Lietuvoje paliko savo 9 mėnesių sūnelį ir atvyko
į labdaringą renginį Čikagoje. Scenoje kalbėdama
apie bendrą projektą su Čikagos lietuvių „Rotary”
klubu laidos vedėja sunkiai tramdė ašaras.

Antrą „Rotary” klubo paramos projektą, skirtą
Neįgaliųjų vaikų raidos centrui Kaune įrengti, pri-
statė klu bo narė Vesta Valuckaitė. Ji pa pasakojo apie
Kauno vaikų reabili tacijos ligoninės teikiamas pa-
slaugas, neįgaliųjų skyrių ir dienos centrą. Vaikučių
vardu ji padėkojo vi siems, prisidedantiems prie gy-
venimo palengvinimo Dauno sindromu, cerebriniu
paralyžiumi ir kitomis nepagydomomis ligomis ser-
gantiems vaikams.

Apie Kauno klinikose neišnešiotiems vaikams
maitinti skirtą pieno banko įrengimą ir jo būtinumą,
kad išgyventų „ankstukai”, pasakojo ir vaizdo įrašą
su Kristupo Krivicko šei ma rodė R. Mikelkevičiūtė.

Mamų unijos vadovė E. Mėli naus kienė vylėsi,
kad greta Santariš kių, Vanagių kaime, pradėta „Vai-
kų onkologijos pagalbos centro” statyba, nepaisant
biurokratų abejingumo, 2018 m. turėtų būti baigta.

Labdaros golfo turnyras atviras visiems

Pasidomėjus, kas gali dalyvauti klubo organi-
zuojamuose renginiuose, prezidentė patikino, kad
gali visi norintys, ir paaiškino: „Žinoma, mes esame
apriboti golfo lauko pajėgumo, nes vienu metu gali
žaisti tik 144 žai dėjai. Visuomet bilietus parduodame,
todėl teoriškai, jei būtų daugiau norinčių žaisti, šia-
me golfo klube sutal pinti negalėtume. Mes labai
džiaugiamės ir esame dėkingi ‘Old Oak Country’ gol-
fo klubui ir savininkui Algiui Lieponiui už renginio
priėmi mą ir pagalbą jį organizuojant.”

Po golfo turnyro žaidėjai ir svečiai rinkosi į iš-
kilmingą vakarienę, kur ir vyksta pagrindinė ren-
ginio programa: aukcionas, apdovanojimai.

Paprastai į šį renginį susirinkdavo apie 180 sve-
čių. Šiais metais buvo pakoreguotas renginio for-
matas, o va karo programą pagyvino Arinos kon cer-
tas. Tokiu būdu atsirado galimybė pritraukti daugiau
žmonių, todėl šiemet sulaukta daugiau nei 250 da-
lyvių.

„Esame labai laimingi, kad kiek vienais metais
parduodame visas vie tas golfo turnyrui ir vakarie-
nei. Per nai buvo surinkta 58 000, o šiais me tais pra-
nokome visus lūkesčius – 109 000 dol. Taigi rezulta-
tas beveik dvi gubai didesnis!” – džiaugėsi „Rotary”
klubo prezidentė Austėja Sruoga.

Į labdaringą renginį iš Lietuvos atvyko televizijos laidos ,,Valanda su Rūta” vedėja, viena iš fondo įkūrėjų Rūta Mi -
kel kevičiūtė. „Mamų unijos” įkūrėja ir vadovė Eglė Mėlinauskienė pristato fondo globotines Austėją ir Gloriją.

Eglė Mėlinauskienė ir Rūta Mikelkevičiūtė
Sandros Ščedrinos nuotraukos

,,Rotary” klubo iniciatyva rugsėjo 24 d. į Old Oak Country golfo lauką jau aštuntą kartą rinkosi sporto entuziastai,
jų šeimos nariai, draugai bei savanoriai.Renginio svečiams koncertavo Arina su grupe.
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Spalio 1 dieną Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, įvyko Dailės gale-
rijos meno sezono atidarymas: 56-ių
menininkų darbų ekspozicija, gyva
Ričardo Soko muzika, „Dainavos”
ansamblio vyrų vieneto (vad. Darius
Polikaitis) pasiro dy mas, garbingi
sve čiai ir vaišės!   Gy vas kaip nie-
kada muziejus ne tik kad ištikimai
vykdo savo pagrindinę užduotį „iš-
laikyti išeivijos lietuvių kultūros pa-
veldą”, bet savo statiškąją misiją pa-
pildęs net labai dinamiško mis nau-
jovėmis.  Šį rudenį atidaryta „Sie-
los” meno studija ir naujai įrengta
fotomenininko Algimanto Kezio at-
 mi ni mui skirta Meno skaityklėlė.

Lietuvių dailės muziejaus
(LDM) direktorė Asta Zimkienė
sakė: „Parei ka lavusi didelio darbo ir
lėšų naujoji studija suteiks galimy-
 bes ir jauniems, ir vyresniems to-
bulinti sugebėjimus mene, mokytis
iš meistrų, leisti laisvalaikį meniš-
koje aplinkoje. Turėti profesionaliai
įreng  tas ke ra  mikos dirbtuves LDM
patalpose yra ne tik pasididžiavi-
mas, bet didžiulė nauda Čikagos
apylin kėse gyvenančių lietuvių šei-
moms.

...A. Kezio meno skaityklėlė šil-
do mūsų lankytojus knygomis bei al-
bumais.  Suteikia muziejaus patal-
poms jaukų kampelį, kuriame bus
galima prasmingai praleisti laiką
diskutuojant ir bendraujant.

Šventės pavadinimui pasirink-
ti Vlado Bagdono dainos žodžiai ra-
gina ne tik vaikus pažinti meną, bet
ir suaugusius savo vidinį ‘vaikutį’
kuo dažniau palepinti parodomis,
koncertais, teatru bei kūrybinėmis
dirbtuvėmis”.

Štai čia jums gyvybės ženklai ir
įrodymai: po vienu stogu suburti
dai lininkai, muzikantai, aktoriai,
poetai, menininkai ir meno gerbėjai
bei mylėtojai. Jei Dievui pakako
kvėptelt gyvybę į žmogų, tai savo kū-
rinių gy vybei palaikyti žmogus turi
dėti jungtines pastangas. Tad atei-
kime, da lyvaukime, džiaukimės ir
dalinki mės vieni kitų talentais, nes
tam ir buvo įkurta „Siela”.

Pasidžiaukime Jono Kuprio
įamžintomis šventės akimirkomis.

IR RŪSYS GALI TURĖTI SIELĄ
Trys pagrindiniai
paramos objektai

Kalbėdama apie tolesnius „Ro -
tary” veiklos planus, renginius ir  nu -
matytus darbus, prezidentė A. Sruo ga
pastebėjo, kad kiekvieno su sirin kimo
metu rotariečiai svarsto iš įvai rių pel-
no nesiekiančių organizacijų gautus
pagalbos prašymus ir stengiasi vi-
siems suteikti kuo daugiau pa ramos.

Klubas stengiasi remti ir vieti-
 nius projektus. Didžiulis dėmesys ski-
 riamas lituanistinių mokyklų pa laiky-
mui. Sėkmingai įgyvendinamas pro-
jektas – šeštadienines mokyklas ap rū-
pinti vadovėliais ir kitais vaikų ugdy-
mui skirtais leidiniais. Tuo tikslu klu-
bo vadovai glaudžiai bendra darbiavo
su spaustuvėmis bei „Ro tary” klubais
Lietuvoje. Jau penktus metus kuruo-
jama Pasaulio lietuvių centre (PCL)
įsteigtos bibliotekos veikla; Lietuvoje
renkamos naujos knygos, jos siunčia-
mos į Čikagą.  

Pasak Austėjos Sruogos, klubo na-
 riai turi labai daug idėjų ir siekių, tik
visiems sumanymams įgyvendinti
trūksta laiko.

,,Todėl stengiamės plėsti klubo
gretas, pritraukti dar daugiau naujų,
energingų, gebančių planuoti laiką
narių, kurie padėtų dar labiau iš plėsti
mūsų veiklą, – kalbėjo Čikagos lietuvių
„Rotary” klubo prezidentė.

Galia daryti gerus darbus

Jaunatviškas ir energingas 2015–
2016 m. klubo prezidentas Linas Kli ma-
vičius pristatydamas projektus anglų
kalba pabrėžė: „Mes visi žino me, kiek
mums yra svarbios mūsų šeimos, mūsų
karjera, mūsų hobiai, tačiau raginu vi-
sus išeiti iš komforto zonos bei kas-
dienės rutinos. Žinau, mes visi esame
labai labai užsiėmę ir turime begalę
savų problemų ir rū pesčių, tačiau ga-
rantuoju, kad su šei ma praleidę bent
vieną sekmadienį gamindami maistą
benamiams, lan kydami vaikų namus,
slaugydami li gonius, suprasite, kokią
turite galią teigiamai paveikti gyveni-
mus tų, kuriems be jūsų galbūt daugiau
ir nėra kuo pasidžiaugti.” 

Austėja Sruoga – ,,Rotary” klubo
prezidentė, JAV LB Krašto valdybos
Kultūros tarybos pirmininkė.

Susitikę turi apie ką pasikalbėti LR generalinio konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė ir
kelionių organizatorius Žilvinas Usonis. 

Vakaro metu skambėjusi fortepijoninė muzika vakarui suteikė pakilią nuotaiką (prie for-
tepijono maestro Ričardas Sokas). Jono Kuprio nuotraukos

Galerijos vadovė Asta Zimkienė (d.) pristato meno studijos mokytojus.

Štai čia vyks įvairūs meno užsiėmimai.

,,Dainavos” vyrų vienetas (iš k.): D. Polikaitis, K. Šoliūnas, A. Polikaitis, M. Polikaitis, L.
Landsbergis, gitara groja V. Neverauskas. 
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iš ateitiNiNkų GYveNimo

VIDA KUPRYTĖ

Rugsėjo 25 d. visi Š. Amerikos ateitininkai buvo kvie-
čiami į visuotinį ateitininkų metinį susirinkimą.
Susirinkimas vyko Ateitininkų namuose Lemonte,
o prie jo internetu prisijungė ateitininkai iš Los An-
geles, Philadelphijos, Bostono ir New Yorko. Nors
elektroninis susijungimas nebuvo pats geriausias,
jis atliko  savo  paskirtį.  Tikimasi, kad greitu laiku
atei tininkai  labiau išprus technikoje, o ir pati tech-
nologija patobulės, tad visi Š. Amerikos ateitinin-
kai, nors išsisklaidę po žemyną, galės kalbėtis lyg
esantys viename kambaryje.

Susirinkimą pravedė ŠAAV vicepirmininkė
Milda Palubinskaitė, išlaikydama Ateiti-
ninkų namuose susirinkusiųjų, o taip pat ir

kompiuterio ekranuose matomų dalyvių dėmesį.
Prieš susirinkimą ji pravedė kun. St. Ylos maldą,
kurioje priminta, jog kur du ar trys susirenka Jė-
zaus vardu, ten ir Jėzus yra.  Atrodo, kad šiuos žo-
džius visi įsidėmėjo, nes susirinkimas vyko sklan-
džiai ir draugiškai, net linksmai.

ŠAAT pirmininkas Tomas Girnius visus pa-
sveikino ir pasidalijo  savo lūkesčiais. Jis sakė, kad
iš  ateitininkų laukiąs didesnio dvasiš kumo jų re-
ligingume ir didesnio kritinio mąstymo jų inteli-
gentiškume. Visa dr. Girniaus kalba buvo išspaus -
dinta spalio 1 d. ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje
ir netrukus pasirodys tinklalapyje ateitis.org.

M. Palubinskaitė priminė, kad metinio susi-
rinkimo tikslas yra pravesti rinkimus į Š. Ameri-
kos ateitininkų tarybą  (ŠAAT) ir pateikti ateiti-
ninkų vienetų veiklos ir finansų pranešimus.

Rinkimai

Susirinkimo darbotvarkės pirmoji užduotis –
rinkimai. ŠAA taryboje yra 12–15 asmenų. Iš-
rinkti tarybos nariai dirba trejus metus. Būna taip,
kad nesusidaro pilnos sudėties taryba, tada yra
kooptuojami nariai vieneriems metams. Po metų
jie gali kelti savo kandidatūrą arba pasitraukti iš
pareigų. Dalis tarybos yra pakeičiama kasmet, taip
užtikrinant, kad taryba nenustotų veikusi.

Visų ateitininkų metinis susirinkimas 

Lietuviško jaunimo 
dėmesiui!  

Spalio 14–16 d. rengiamas Studentų ateitininkų
savaitgalis Dainavos stovyklavietėje Manchester, MI.
Kviečiame 18–30 m. amžiaus  jaunimą aktyviai da-
lyvauti.  Savaitgalio metu vyks diskusijos, praturti-
nantys pokalbiai, dainavimas, pabendravimas su
naujais ir senais draugais.

Registruotis galima per ,,Facebook”, įve dant
,,Studentu Ateitininku Kuopa” arba el. paštu: Stu-
dentuCV@gmail.com. Laukiame visų!

Studentų ateitininkų centro valdyba:
Tomas Čyvas, Vija Kasniūnaitė, Mantas Kisielius,

Vidas Kulbis, Kovas Kulbis, Andrėja Petrulytė,
Viktoras Rušėnas, Ariana Žliobaitė

Atšaukta Sendraugių vakaronė
Spalio 1 d. ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje pranešėme,

kad lapkričio 10 d.  Čikagos sendraugiai rengia vakaronę su
Vytautu V. Landsbergiu. Deja, svečias  į Čikagą neatvyksta,
todėl vakaronė neįvyks. 

Dalis metinio susirinkimo dalyvių susirinkusių Ateitininkų namuose. Iš k.: Viktutė Siliūnienė, Juozas Polikaitis, Petras
V. Kisielius, kun. Lukas Laniauskas, Saulius Kuprys, Algis Norvilas, Daiva Kisielienė, Roma Kuprienė, Rita Venclovienė,
Ramunė Račkauskienė, Milda Palubinskaitė, Irena Polikaitienė, Pranutė Domanskienė, Tomas Girnius, Rita Kauf -
manienė, Vida Kuprytė, Grasilda Reinytė, Irena Satkauskienė ir Raminta Marchertienė.               Dainos Čyvienės nuotr.

Į tarybą trejų metų kadencijai kandidatavo ir
buvo išrinkti: Tomas Girnius, Vida Kuprytė, Roma
Kuprienė, Algirdas Lukoševičius ir Eligijus Sužie-
dėlis. Šįmet iš tarybos pasitraukė: Remigijus Sat-
kauskas, Linas Simonaitis ir Milda Palubinskaitė.

2016–2017 metų taryboje bus šie asmenys: Tomas
Girnius, Vida Kuprytė, Roma Kuprienė, Algirdas Lu-
koševičius, Eligijus Sužiedėlis, Algis Norvilas, Vytas
Maciūnas, Simona Minns, Augustinas Idzelis, prel.
Edmundas Putrimas. Norintys prie tarybos darbų
prisidėti vieneriems metais turėtų kreiptis į Vidą
Kuprytę el. paštu: vidaku@gmail.com.

Susirinkime buvo išrinkta ir ŠAAT revizijos ko-
misija, kuri patikrins ŠAAT vedamas knygas. Į tri-
jų narių komisiją trejiems metams išrinkti Algi-
mantas Gečys, Roma Krušinskienė ir Kazys Raz-
gaitis – visi iš Philadelphijos.

Pranešimai

Susirinkime veiklos pranešimų grandinę pra-
dėjo ŠAA valdybos pirmininkas Remigijus Sat-
kauskas. Jis pasidžiaugė, kad atliktas didelis darbas –
Vyto Čuplinsko darbo dėka buvo sutvarkytas atei-
tininkų tinklalapis ateitis.org.  ŠAA tarybos pirm. To-
mas Girnius  pabrėžė, kad labiausiai tarybai rūpimi
klausimai – tai ateitinin kų archyvai, narystę atei-
tininkų organizacijoje, ateitininkijos sklaida, daly-
vavimas Ateitininkų federacijos taryboje ir paskirų
tarybos narių nuveikti darba. Toliau Tomas Girnius
perskaitė  iždininko Eligijaus Sužiedėlio paruoštą fi-
nansinę ataskaitą. Jaunųjų ateitininkų sąjungos
pirmininkė Rita Bieliaus kienė papasakojo apie klęs-
tinčią sąjungą ir naujus iššūkius. Daiva Kisielienė
pristatė naujai sudarytą Moksleivių ateitininkų
centro valdybą, į kurią sutiko įeiti Edis Razma, Dai-
va Kisielienė, Viktutė Siliūnienė, Danutė Balčiūnaitė
ir Viktutė Tijūnėlienė. Ši valdyba prašys moksleivių
patvirtinimo per ateinančius Žiemos kursus, bet tuo
tarpu jau pradės valdybos darbus ir Žiemos kursų or-
ganizavimą. Kun. Lukas Laniauskas SJ perskaitė At-
eitininkų sendraugių sąjungos pirmininkės Rasos
Kasniūnienės paruoštą pranešimą, kuriame pranešta
apie norą suorganizuoti Š. Amerikos ateitininkų kon-
ferenciją Toronte. 

Vytas Maciūnas iš Phildelphijos pasiūlė, kad vi-
sos sąjungų Centro valdybos, kada yra savo narių
naujai išrenkamos arba, reikalui esant, kada asme-
nys patys pasisiūlo ir užima pareigas, prisistatytų

ŠAA Tarybai, ir kad jos būtų Tarybos patvirtintos.
Šis pasiūlymas buvo priimtas visų susirinkimo da-
lyvių plojimu. Tokio patvirtinimo svarba yra kele-
riopa – viena, tai užmezga gyvą ryšį tarp ŠAAT ir
Centro valdybų, o antra, tai padeda užtikrinti, kad
sąjungų iždo knygos būtų tvarkingai vedamos.

Diskusijos: Dvasios vadų svarba

Po sąjungų pranešimų t. Lukas Laniauskas SJ
užvedė diskusijas apie dvasios vado svarbą ateiti-
ninkų vienetuose ir stovyklose. Jis pasakė, kad
idealiai tokį vaidmenį  turėt atlikti pašvęstojo gy-
venimo asmuo, kunigas ar vienuolė, tačiau, jei tokio
nebūtų galima prikalbinti, patys ateitininkai pa-
sauliečiai iš savo tarpo turėtų parinkti asmenis
savo valdybose ar organizaciniuose komitetuose. Dva-
sinių vadų tikslas būtų nuolat priminti ateitininkų
pagrindinius siekius – kad visa veikla visuomet būtų
derinama su Kristumi. 

Savo patirtimi pasidalijo Daina Čyvienė, kuri jau
daugelį metų ieško ir suranda kapelionus vasaros sto-
vykloms. Ji ieško jų nevien  tarp išeivijos kunigų, bet
ir plačiau. Daiva dažnai tariasi su Vilniaus arki-
vyskupu Gintaru Grušu ir kitais Lietuvos vyskupais
bei veikliais Lietuvos ateitininkais. Kasmet ji suge-
ba iškviesti kunigus ar klierikus iš Lietuvos. Tačiau,
anot Dainos, šis darbas kasmet sunkėja. Ne taip jau
noriai išleidžiami kunigai ilgesniam laikui į sto-
vyklas. Yra ir kita problema, kuria pasiskundžia pa-
tys kunigai, atseit, jie nebūna aktyviai įtraukti į sto-
vyklų programas ir abejoja, ar jie išvis ten reikalingi.
Į šitas mintis labai taikliai  atsakė kun. Lukas, pri-
mindamas JAS veiklos pranešime iškeltą pastabą,
kad yra daug jaunučių, kurių šeimos yra tikėjimui
abejingos ir nelanko sekmadieninių Mišių. To jau-
nimo vienintelis teigiamas tikėjimo išgyvenimas
vyksta stovyklose. Pasak t. Luko, ,,stovykla yra di-
delė evangelizacijos dirva”. Taigi, mūsų uždavinys
yra ją išarti.

Laikrodis jau rodė ketvirtą valandą, nustatytą
susirinkimo baigimo laiką, o  dar liko įvairių mies-
tų atei tininkų vienetų pranešimai. Greitai ir glaus-
tai apie savo veiklą papasakojo  Los Angeles, Bosto-
no ir Čikagos ateitininkai,  Ateitininkų Šalpos fon-
do pirmininkas Petras V. Kisielius pakvietė visus tap-
ti Šalpos fondo nariais. 

Susirinkimas buvo baigtas Ateitininkų himnu
ir t. Luko Laniausko sukalbėta malda.
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Kas yra alkoholikas?

Psichologė Rasa Cicėnienė sako, kai žmogus pra-
deda jausti potraukį alkoholiui ir negali kontroliuoti,
ka da ir kiek išgerti, tada yra problema. 

Svarbiausia – kiek ilgai gali būti negėręs? „Al-
koholikas vien pagalvojęs, kad reikia negerti, suras
daug priežasčių tą sprendimą atidėti”, – sako psi-
chologė. 

Kiekvienas turi savo istoriją, ka da, kaip ir dėl
ko pradėjo gerti.  Ap linkybės kiekvieno yra kitokios. 

Vienas iš grupės įkūrėjų Jurgis (vardas pa-
keistas) patvirtina, kad alkoholikai kaltina aplinką:
jeigu jūs gyventumėt, kaip aš, su tokia žmona, ar su
tokiu vyru, ar su tokiu darbu, tai ir jūs gertumėt. Jie
sako, tu manęs nesupranti, aš nesu toks, kaip jūs. 

Nesugebėjimas sustoti, suprasti, kad vienos ar
dviejų taurių gana, ir vartojimas tol, kol yra, ir ieš-
kojimas, jeigu nėra – tai alkoholikams yra būdinga.  

Vieni geria kiekvieną dieną, kiti geria tik sa-
vaitgaliais, dar kiti – užgėrimo ir blaivybės bangom. 

Aušra (vardas pakeistas) sako, kad paskuti-
nius dvejus metus gėrė kiekvieną dieną. 

Tačiau kiti penktadienį, važiuodami iš darbo,
nusiperka ne vieną ir ne du butelius, ir vis po tau-
rę, ir dar po vieną, ir šeštadienį, ir sekmadienį, kas-
dien iki atsijungimo. Jie laukia savaitgalio, kad ga-
lėtų atsipalaiduoti, nes kitaip atsipalaiduoti nemo-
ka.

Alkoholikas gers, kol bus. 
Aušra, pradėjusi gerti nuo keturiolikos metų dar

mokykloje, sako, vis maniusi, kad galės sustoti
pati. 

Aplinkiniai ir artimieji matė alkoholizmo prob-
lemas, tačiau ji neprisipažindavo sau. Ji sako: „Gi-
liai lyg ir mačiau skirtumą, kad aš negeriu kaip kiti,
kurie gali išgerti taurę ir daugiau ne. Man reikėdavo
gerti iki pabaigos. Net rankinėje nešiodavausi, ir pa-
sislėpusi patraukdavau dar, kad prie stalo neatro-
dytų, jog daug geriu”.  

Tėvai darė viską, kad padėtų duk rai, buvo pa-
talpinę reabilitacijos įstaigoje, vežė pas akupunk-
tūros specialistus – niekas nepadėjo. 

Kol ji pati nepasiekė savo dugno. 

Kas yra dugnas?

Kiekvieno dugnas yra skirtingas. 
„Aš buvau dugne, nenorėjau gyventi, man buvo

baisu, bandžiau žudytis” – sako Aušra. – „Tėvus nu-
vildavau kiekvieną dieną, mano gyvenimas buvo pra-
garas”. 

Kai išgeri, tu neegzistuoji norma liame pasau-
lyje, o esi pasaulyje, kuris neegzistuoja. 

„Kokį girtas gyvenimą turi? Jokio. Jo gyvenimas

Pasirinkę gyvenimą
Pasisiūliau Anoniminių Alkoho likų (AA) lietuvių draugijai apie juos parašyti.   
Jų veikla keičia žmogaus gyvenimą į gerą. Ir ne tik vieno žmogaus, bet ir jo aplinkos: ar-

timųjų, draugų, bendradarbių. 
AA draugijos susirinkimai lietuvių kalba vyksta Pasaulio lietuvių centro konferencijų sa-

lėje du kartus per savaitę: sekmadieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir trečiadieniais nuo 8 val.
v. iki 9 val. v. 

Valandą prieš kiekvieną šių su sirinkimų renkasi naujokai, ateinantys pirmą kartą, taip pat
lankantys grupę pirmus metus. Tad sekmadieniais nuo 6 val. v. ir trečiadieniais nuo 7 val. v.
laukiamas kiekvienas, ap sisprendęs ateiti.  

Alkoholikų šeimos nariai ir arti mieji yra susibūrę į grupę „Al-Anon”, ir jų susirinkimai taip
pat vyksta PLC konferencijų salėje sekmadieniais nuo 7 val. v. 

Pasiteirauti galite telefonais: 630-674-5414 arba 630-267- 7065.

egzistuoja tik jo galvoje, – atvirai kalba Aušra. – Kai
išblaivėji, užgriūna viskas, ką girtas pridirbai, ir tau
gėda, ir vėl geri. Be  alkoholio aš nemokėjau gyventi”.

Vieni pasiekia finansinį dugną, kiti – moralinį.
Atrodo, norėtum būti normalus, bet jau nemoki, nes
gyveni realybėje, kurią pasidarai girtas. 

„Aš 24 metų atrodžiau baisiai. Turėjau tą ge-
riančio žmogaus at spaudą ant veido. Nenuslėpsi. Da-
žy davausi, bet daryk, ką nori, išburkimas nedings-
ta, – prisipažįsta mote ris. – Atėjusi į AA ir išblai-
vėjusi, pra dė jau nebijoti nieko. Pradėjau ir pa tikti
sau.” 

Kas yra grupė? 

Atsitiktinai sutiktas žmogus Aušrai pasakė
apie Lemonto „Vilties” grupę.

„Man buvo išbandyta viskas, medicina nepadėjo,
ir atrodė, kaip gali padėti grupė žmonių, sėdinčių ap-
link stalą, – sako Aušra. Bet nuėjo. „Mačiau lauke sto-
vinčius žmones, jie bendravo, juokėsi, nė vienas ne-
buvo panašus į alkoholiką”. 

„Kai atėjau, man sako, jeigu lan kysi, tavo gyve-
nimas visiškai pasi keis. Aš žiūriu į tą vyruką ir gal-
voju, na ką tu čia dabar šneki, kas gali pasikeisti, juk
mano gyvenimas yra košmaras”, – atvirai pasakoja
jauna moteris. 

Jurgio teigimu, čia pradedi pa mažu suprasti, kas
tu esi. Grupė pa deda suvokti, kokią įtaką alkoholiz-
mas turi mano gyvenimui ir galvosenai. 

Kodėl aš taip galvoju, kodėl meluoju, kodėl ma-
nipuliuoju, kodėl mano toks aukštas ego – alkoholi-
kai, prieš ateidami į grupę, atvirai ir išsamiai šių
klausimų nesvarsto.   

Sveikimui ir požiūrio, gyvenimo būdo keitimui
yra AA 12-kos žingsnių programa ir susirinkimai, kad
iš mok tum gyventi normaliame gyvenime. 

Grupėje išmoksti atvirai kalbėti, dalintis, pradedi
nesigėdyti ir patikti sau. 

Bendravimas grupėje padeda susitaikyti su tuo,
kas buvo praeityje, ir gyventi dabartimi. 

Išmoksti gyventi šią dieną, būti blaiviu šiandien. 
Jurgis blaivus jau 32 metus. 
Nuo 2010 metų liepos 12-tos Aušra blaivi iki šios

dienos.
Moters gyvenimas visiškai pasi keitė. Grupėje ji

sutiko puikų vyrą, sukūrė nuostabią šeimą, susilaukė
mylimo sūnaus, sutiko būrį draugų. 

„Iki šiol mama, kalbėdama apie praeitį, verkia,
ir sako, ji tokia dėkin ga Lemonto grupei, nes tik ten
man padėjo”, – kalba Aušra. 

Kas yra palaikymas?

Lemonto AA grupėje trečiadieniais ir sekma-
dieniais susirinkimuose šiuo metu lankosi 14 mote-
rų ir 40 vyrų. 

Grupės pradininkai ją įkūrė prieš 25-erius metus
pagal amerikie čių grupių modelį. 

Pirmadieniais daugelis lanko ir amerikiečių
grupės susitikimus, kur ateina apie 500–600 žmonių. 

Lietuvių susirinkimai nekainuoja. Grupė turi su-
simokėti nuomos mokestį Pasaulio lietuvių centrui,
tad savanoriškai kiekvienas prisideda, kiek gali, ir
kai gali. 

Pagalba visada yra, ir kiekvienas gali ateiti į su-
sirinkimą, o nepatiks – visada galima išeiti. 

Pačiam jauniausiam grupėje apie 20 metų, jis
švenčia metus laiko blaivybės. 

Kai kalbam apie 60 blaivių žmo nių, kalbam apie
60, pasirinkusių gyvenimą. Ir kalbam apie dar dvigu -
bai ar trigubai tiek laimingų šeimos narių ir dar dau-
giau kartų – jų arti mųjų ir draugų. 

„Ir kai šiandien manęs paklaus tų, ko aš dar no-
riu iš gyvenimo, sa kyčiau, turbūt nieko, – sako Auš-
ra. – Turiu viską. Tik noriu būti blaivi.” 

Vilma Kava 
Savanoriškai padedanti informuoti apie AA

Alkoholizmas – vienas
svarbiausių partijų taikinių

Daugumos partijų atstovai prieš Seimo rinkimus dek-
laruoja tikslą, kad Lietuva nebebūtų minima tarp al-
koholio vartojimo lyderių pasaulyje – esminį dėmesį

greta kovos su emigracija ir skurdu partijos žada skirti al-
koholio bei su jo vartojimu susijusioms problemoms, kai
kurie politikai užsimoję imtis radikalių permainų.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2014 me-
tais vienam vyresniam nei 15 metų žmogui Lietuvoje teko
15,4 litro grynojo alkoholio. Pagal šį rodiklį Lietuva yra tre-
čia pasaulyje ir nusileidžia tik Moldovai bei Baltarusijai.

Vien per aštuonis šių metų mėnesius dėl neblaivių vai-
ruotojų kaltės žuvo 13, sužeisti 186 žmonės. Pernai neblaivių
vairuotojų sukeltuose autoįvykiuose žuvo 15 žmonių,
345 sužeisti. Policijos duomenimis, žmogus dėl neblaivių
vairuotojų kaltės žūsta kas devintame eismo įvykyje. Ug-
niagesių informacija rodo, kad pernai iš 128 gaisruose žu-
vusių žmonių 41 buvo neblaivus.

Aštresnio politikų ir visuomenės dėmesio sulaukia ne
beveik nekintanti statistika, o skaudūs su alkoholio var-
tojimu susiję įvykiai. Pvz., sausio pradžioje Kėdainių rajo-
no Saviečių kaime Aurelijus Beras du iš keturių savo ma-
žamečių vaikų, kaip įtariama, įmetė į kieme esantį šulinį.
Vaikai per kelias minutes žuvo paskendę ir sušalę. 

Reaguodami į tokius įvykius, dalis partijų vedlių rin-
kimuose numato ir radikaliausias priemones, pavyzdžiui,
taikyti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo – tiesa, tokį siū-

lymą kritikuoja žmogaus teisių gynėjai, argumentuodami,
jog tokia praktika taikyta sovietmečiu ir nedavė naudos. 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) vadovas Gabrielius Landsbergis sako, kad vietoje
priverstinio gydymo partija sieks įdarbinti dvigubai dau-
giau socialinių darbuotojų, kurie galėtų padėti nuo alko-
holio priklausomiems asmenims ir identifikuoti galimą pa-
vojų. Lėšų jiems įdarbinti konservatoriai žada rasti opti-
mizavę socialinės paramos tinklą, taip pat panaudoti
valstybės įmonių dividendus.

Nuo 2012-ųjų Lietuvoje turėjo įsigalioti visiškas al-
koholio reklamos draudimas, tačiau likus mažiau nei mė-
nesiui Seimas draudimą atšaukė ir paliko tik kai kuriuos ap-
ribojimus: draudimą reklamuoti alkoholį per televiziją ir ra-
diją nuo 6 iki 23  val., laikraščių ir žurnalų viršeliuose. Lau-
ko reklamoje paliktos išimtys alui, jo mišiniams ir vynui, o
internete reklama iki šiol nėra ribojama. Vertinant aštuo-
nias partijas, kurios, apklausų duomenimis, patektų į Sei-
mą, didžioji jų dalis į visišką draudimą žiūri skeptiškai.

Didžioji dalis partijų palaiko Skandinavijos šalyse ir kai
kuriose kitose valstybėse galiojančią tvarką, kuomet al-
koholis parduodamas tik specializuotose parduotuvėse. 

Nuo 2016-ųjų pradžios šalyje veikia specialus Sveikatos
stiprinimo fondas, kuriame sukauptos lėšos ir skiriamos to-
kiai veiklai. Šiuo metu jam skiriama 0,5 proc. alkoholio ak-
cizo – prognozuojama, kad šiemet tai galėtų sudaryti 1,2–
1,3 mln. eurų. Būtent apie šį fondą daugiausia ir kalba į Sei-
mą pretenduojančios partijos – visos jos žada didinti tam
skiriamą dalį.

BNS 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lietuva ir Pasaulis

Pristatytas JAV verslo žemėlapis Lietuvoje
Vilnius („Investuok Lietuvoje”) –

Pirmą kartą Lietuvoje, Amerikos pre-
kybos rūmų iniciatyva, sudarytas in-
teraktyvus JAV verslo žemėlapis, ku-
riame pateikiamos veikiančios ame-
rikietiško kapitalo įmonės šalyje. Su-
rinkti duomenys parodo, jog daugiau-
siai JAV kapitalo įmonių yra įsikūrę
Vilniuje bei didžioji jų dalis atstovau-
ja IT sektorių. Registruotų įmonių
duomenimis šiuo metu JAV kompani-
jos įdarbina daugiau nei 11 tūkst. dar-
buotojų. Šiuo metu žemėlapyje iš viso
yra užregistruota 81 JAV bendrovė
bei jų padaliniai. Užbaigus projektą ti-
kimasi, jog žemėlapyje bus per 100
veikiančių JAV bendrovių bei jų pa-
dalinių.

Pasak Amerikos prekybos rūmų
valdybos pirmininko Tado Vizgirdos,
augantis investicijų skaičius bei po-

reikis paskatino imtis šio projekto bei
stiprinti amerikietišką verslą Lietuvoje.

„Nors tiesioginių investicijų skai-
čius iš JAV pasaulyje mažėja, Lietuvoje
jis auga. Pagal įgyvendinti numatytų
investicinių projektų skaičių per pa-
staruosius šešerius metus JAV buvo ly-
deriaujanti šalis investuotoja Lietu-
voje, nusprendusi įgyvendinti net 37 in-
vesticinius projektus bei pagal šį ro-
diklį pralenkusi Švediją”, – sako agen-
tūros „Investuok Lietuvoje” generali-
nis direktorius Mantas Katinas.

Projekto iniciatoriai tikisi, jog
JAV verslo žemėlapis pasitarnaus kaip
įrankis naujoms investicijoms pri-
traukti. Taip pat JAV verslo žemėlapis
parodo, jog yra jaučiamas itin didelis
investicijų stygius regionuose.

JAV verslo žemėlapį galite per-
žiūrėti http://www.usabusinessmap.lt/

Ketina įvesti naujas sankcijas Rusijai

Kaunas (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius Istori-
nei Prezidentūrai Kaune perdavė pre-
zidento Antano Smetonos dekoratyvi-
nį rankšluostį su išaustu „Tautiškos
giesmės” tekstu. 

Šį rankšluostį 2015 metais Lietuvos
generalinio konsulato Čikagoje perkė-
limo į naujas patalpas proga Lietuvos
generaliniam konsului Marijui Gudy-
nui perdavė kunigas Lukas Laniauskas.
Teigiama, kad tai – A. Smetonos na-

muose buvęs dekoratyvinis rankš-
luostis, išgelbėtas 1944 metais per gais-
rą, nusinešusį Prezidento gyvybę.

Rankšluostis buvo saugomas Lie-
tuvių namuose Clevelande kartu su ki-
tais A. Smetonos daiktais, buvusiais jo
vaikaičio žinioje. L. Laniausko ir Cle-
velando lietuvių namų vadovės Rūtos
Degutienės prašymu, dekoratyvinis
rankšluostis perduodamas Lietuvos
laikinosios sostinės Prezidentūrai nuo-
latiniam saugojimui ir eksponavimui.

A.  Smetonos relikvija perduota Prezidentūrai

Marijampolės r. (ELTA) – Mari-
jampolės rajone rasti Lietuvos parti-
zanų Tauro apygardos dokumentai.
Dokumentai buvo sudėti į bidoną, kurį
rugsėjo pradžioje ardamas lauką Bal-
supių kaime rado ūkininkas. 

Dokumentai perduoti Marijampo-
lės kraštotyros muziejui, o muziejus juos
perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. 

Tai didžiausias vienoje vietoje
rastas Lietuvos partizanų dokumentų
archyvas per pastaruosius du dešimt-
mečius. Atliekant pirminę dokumen-
tų apžiūrą nustatyta, kad bidone gali
būti paslėpta apie 2 000 lapų doku-
mentų: 1943–1944 m. leisti antinacinės
rezistencijos leidiniai „Į Laisvę” ir
„Nepriklausoma Lietuva”, Tauro apy-
gardos leidinys „Kovos keliu”, 1946

m. Tauro apygardos vado įsakymai,
Tauro apygardos rinktinių vadų su-
važiavimo protokolai ir kt. Tokio di-
delio kiekio dokumentų restauravi-
mas užtruks ne vienerius metus. 

Lietuvos partizanų Tauro apy-
garda įkurta 1945 m., veikė Marijam-
polės, Šakių ir Vilkaviškio apskrityse.
Iki 1949 m Tauro apygardoje veikė 5, vė-
liau 3 rinktinės – Geležinio Vilko, Vy-
tauto, Žalgirio. Paskutinis Tauro apy-
gardos partizanas Justinas Balčius-
Plutonas žuvo 1957 m. Apygardai va-
dovavo Leonas Taunys-Kovas, Zigmas
Drunga-Mykolas, Antanas Baltūsis-
Žvejys ir kiti. Apygarda buvo viena
svarbiausių Lietuvos partizanų apy-
gardų, itin pasižymėjo centralizuo-
jant Lietuvos partizanų junginius. 

Rasti Tauro apygardos partizanų dokumentai

Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius pa-
sveikino Vilniaus universiteto profe-
sorių Virginijų Šikšnį su neeiliniais
moksliniais pasiekimais ir padėkojo už
šalies vardo garsinimą.

„Didžiuojamės jūsų ir jūsų ko-
mandos atradimu ir tuo, kad Lietuvos
vardas skambėjo tarp galimų Nobelio
premijos laureatų. Jūsų atradimas įkve-
pia mus visus. Jūs dar kartą įrodėte, kad
Lietuva kuria pasaulinio lygio naujoves
mokslo srityje”, – sakė ministras.

L. Linkevičius pasveikino prof. V.
Šikšnį laimėjus „Warren Alpert” fon-
do premiją už reikšmingą indėlį į bak-
terijų CRISPR antivirusinės apsau-
gos sistemos pažinimą. Premiją, kuri
buvo įteikta ketvirtadienį Harvardo
universitete Bostone, pasidalijo penki
pasaulio mokslininkai. 

Spalio 5 dieną buvo paskelbti 2016
metų Nobelio premijos laureatai che-
mijos srityje. V. Šikšnys buvo įvardi-

jamas, kaip vienas pretendentų laimėti
šią premiją. Premija šį kartą skirta
trims mokslininkams – prancūzui Jea-
ne-Pierre Sauvage, Jungtinėse Valsti-
jose dirbančiam britui James Fraser
Stoddart ir Nyderlandų atstovui Ber-
nard Feringa už molekulinių mašinų
suprojektavimą ir sintezę.

L. Linkevičius padėkojo V. Šikšniui už Lietuvos garsinimą

Riyadh (BNS) – Saudo Arabija
nusprendė pereiti prie Grigaliaus ka-
lendoriaus. Iki šiol šalyje nuo jos įkū-
rimo 1932 metų buvo laikomasi Mu-
sulmonų kalendoriaus, dar vadinamo
Hidžros arba Mėnulio kalendoriumi.
Prie Grigaliaus kalendoriaus pereita
nuo spalio 1 d. Toks sprendimas yra da-
lis šalies valdžios vykdomų finansinių
išlaidų optimizavimo priemonių plano.

Pagal Musulmonų kalendorių lai-

kas skaičiuojamas nuo 622 mūsų eros
metų liepos 12 d., kuomet pranašas Ma-
hometas ir pirmieji musulmonai per-
sikėlė iš Mekos į Mediną.

Musulmoniškasis kalendorius tai
pat turi 12 mėnesių, tačiau jų trukmė
būna 29–30 dienų. O metus sudaro 354
dienos – 11 mažiau nei pagal Griga-
liaus kalendorių. Para prasideda ne
nuo vidurnakčio, o nuo saulės pate-
kėjimo.

Saudo Arabija perėjo prie Grigaliaus kalendoriaus

Londonas (ELTA) – Pavie-
šintas populiaraus dainininko
Robbie Williams dainos „Party
Like a Russian” („Linksminkis
kaip rusas”) vaizdo įrašas su-
pykdė žiūrovus, nes jame itin ste-
reotipiškai pristatoma Rusijos
kultūra. Manoma, kad daini-
ninkas daugiau niekada negalės
surengti pasirodymų Rusijoje.

R. Williams dainuoja apie
lyderį, kuris „paima iš visos
tautos grynuosius pinigus, paima
smulkiuosius pinigus ir įkuria savo
kosmoso stotį”. 

Pasirodžius spėlionėms, kad dai-
noje kritikuojamas Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas, dainininkas R.
Williams skubiai sureagavo ir „Twitter”

paskyroje paskelbė, kad daina „tikrai
nėra apie poną V. Putiną”. Jis pabrėžė
faktą, kad „rusai yra absurdiškai pui-
kiai besilinksminantys žmonės”. 

Kiti teigia, kad įraše pašiepiamas
Rusijos elitas, kuris neturi nieko ben-
dra su estetika, grožiu ir romantizmu.

Dainininkas R. Williams supykdė rusus

Varšuva (ELTA) – Lenkijos kon-
servatyvios vyriausybės narys sakė,
kad masiniai moterų protestai prieš vi-
sišką abortų draudimą yra ,,nuolan-
kumo” pamoka šalies vadovybei ir
pareiškė, kad nebus visiško abortų
draudimo.

Anot mokslo ir aukštojo mokslo
ministro Jaroslaw Gowin, moterų pro-
testai privertė pagalvoti ir išmokė
mus nuolankumo.

Tuo tarpu Senato pirmininkas
teigė, kad parlamento aukštieji rūmai
nedirbs ties įstatymo projektu, kuris
dar labiau sugriežtintų ir taip jau vie-
ną iš griežčiausių Europoje Lenkijos
abortų įstatymą. 

Šie komentarai leidžia suprasti,
kad Lenkijos konservatyvi vadovybė

neparems pasiūlymo visiškai už-
drausti abortus, net tais atvejais, kai
moteris yra išprievartaujama, motinos
gyvybei gresia pavojus ar esama krau-
jomaišos.

Lenkijos įstatymų leidėjai bal-
suodami atmetė įstatymo projektą,
kuriuo buvo siekiama šalyje įteisinti
beveik visišką abortų draudimą. Tokį
parlamentarų sprendimą, be kita ko,
paskatino ir Lenkijoje vykę masiniai
protestai. Be to, tai – pirmas rimtesnis
atvejis, kai konservatyviai valdančia-
jai partijai nepavyko įgyvendinti savo
planų šalies viduje.

Pirmadienį iki 100 tūkst. juodai
vilkinčių moterų Lenkijoje protestavo
prieš ir taip griežtų aborto taisyklių su-
griežtinimą.

Lenkijos parlamentas išsigando protestų

Washingtonas („Draugo” info) –
JAV Nacionalinio saugumo agentū-
ros (NSA) rangovas suimtas ir jam pa-
teikti kaltinimai visiškai slaptos in-
formacijos vagyste. 

Harold Thomas Martin  buvo su-
lai kytas rugpjūtį po to, kai jo namuo-
se Marylande, automobilyje ir garaže
buvo atliktos kratos. 

JAV teisingumo departamentas
H. T. Martin, kuris turėjo patikimumo
pažymėjimą, leidusį dirbti su visiškai
slapta informacija, pateikė kaltini-

mus įslaptintų vyriausybės duomenų
vagyste. 

Skelbiama, kad H. T. Martin įta-
riamas pavogęs NSA „pirminį kodą",
naudotą įsilaužti į Rusijos, Kinijos, Ira-
no ir Šiaurės Korėjos sistemas. 

Pranešama, kad H. T. Martin
anksčiau dirbo konsultavimo ben-
drovėje, toje pačioje, kur buvo įdar-
bintas ir 2013 metais didelį kiekį slap-
tų NSA duomenų atskleidęs Edward
Snowden, dabar prieglobstį gavęs Ru-
sijoje.

Suimtas įslaptintų duomenų iš NSA vagis 

Dainininkas R. Williams išsigando savęs paties.
Nnme.com nuotr.

Berlynas („Draugo” info) – Vo-
kietijos valdžia šiuo metu aiškinasi ga-
limybes įvesti naujas Europos Sąjun-
gos (ES) sankcijas Rusijai dėl jos veiks-
mų karo krečiamoje Sirijoje.

Kanclerės Angelos Merkel vy-
riausybė nagrinėja priemones, galin-
čias priversti Maskvą pakeisti kursą
dėl Sirijos, kur rusų lėktuvai palaiko
vyriausybines pajėgas, bandančias už-
imti sukilėlių kontroliuojamus Alepo
miesto rajonus.

Vakarų šalių lyderiai situaciją
Alepe vertina kaip humanitarinę kri-

zę ir kaltina Rusiją smūgiais civili-
niams objektams.

Kai kurių JAV pareigūnų nuomo-
ne, ES sankcijos Rusijai būtų geriausia
priemonė, galinti priversti ją keisti
požiūrį į pilietinį karo Sirijoje ir per-
eiti prie konstruktyvesnės pozicijos.

Sukilėlių kontroliuojama rytinė
Sirijos Alepo miesto dalis skelbiama
„apsiausties zona”, nes vyriausybės
pajėgos yra tą rajoną apsiautusios jau
kelis mėnesius, todėl jis buvo sunkiai pa-
siekiamas humanitarinės pagalbos dar-
buotojams, pranešė Jungtinės Tautos.

Biotechnologijos instituto profesorius Vir-
ginijus Šikšnys. M. Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

sPortas

Sabonių šeima dar ilgai prisi mins pirmąsias Domanto rung-
tynes su Ispanijoje viešėjusios NBA komandos Oklahoma
City „Thunder” apranga. Spalio 3 d. per komandų pristaty-

mą Madridas sutiko D. Sabonį plojimais. Dar po akimirkos Doman -
tas nusimetė apšilimo aprangą ir kulniavo į aikštę – pirmąsias rung-
tynes pradėjo starto penkete! Daugeliui tai sukėlė nuostabą. Bet
D. Sabonis ne pasimetė. Jau antrąją minutę jis nesudvejojęs švys-
telėjo iš toli – pirmieji jo taškai pelnyti tritaškiu.

Vis dėlto solidų 20-mečio puolėjo debiutą naujoje komando-
je nustelbė Sergio Llull fantastiški tritaškiai. Stebuklingai išsi-
kapstęs Madrido „Real” klubas su kitu lietuviu Jonu Mačiuliu (pel-
nė 6 taškus) po pratęsimo parklupdė D. Sabonį ir „Thunder” krep-
šininkus rezultatu 142:137 (22:35, 28:30, 37:30, 39:31, 16:11).

„Real” sukūrė tikrą krepšinio ste buklą, prie kurio nedėkin-
gai prisi dėjo ir D. Sabonis. Iki ketvirtojo kė linio pabaigos likus
žaisti 3 sekundes jis prasižengė prieš tritaškį metusį Jaycee Car-
roll. Komandas skyrė 5 taškai, bet „Real” gynėjas įmetė dvi pir-
mąsias baudas, trečią prametė tyčia, o atsitiktinai Sergio Llull ran-
kose atsidūręs kamuolys prieš pat  rungtynių pabaigą skrodė tink-
lelį – 126:126. Pra tęsime tas pats S. Llull pratęsė krepšinio spek-
taklį ir su „Real” patiesė atvykėlius iš NBA.

D. Sabonio debiutas į istoriją įeis su 7 taškais (2/3 dvit., 1/2
trit.), 5 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais, 1 per-
imtu kamuoliu, 1 klaida ir 6 pražangomis per 29 minutes.

Antrose viešnagės Ispanijoje rungtynėse naujoji D. Sabonio
ko manda Barcelonoje po dramatiškos kovos 92:89 (26:25, 19:22, 22:21,
25:21) palaužė vietos „Barcelona” komandą. D. Sabonis prie per-
galės per 31 minutę pri-
sidėjo 8 taškais (1/2
dvit., 2/2 trit.), 2 atkovo-
tais kamuoliais, 3 rezul-
tatyviais perdavimais ir
2 kartus suklydo.

Madrido „Real” klu-
be žaidęs legendinis
krepšininkas, Domanto
tėtis Arvydas, viešėda-
mas Ispanijoje stebėjo
sa vo sūnaus debiutą
NBA komandoje. „Labai
juo didžiuojuosi. Krep-
šinyje reikia dirbti, dirb-
ti ir dirbti, kad tobulė-
tum ir būtum geras”, –
pagrindinį patarimą sū-
nui atskleidė A. Sabonis.

ČLKL 14-ojo sezono atidarymas 
su bliuzo karaliene Arina

Spalio 1 d. Pasaulio lietuvių centre
įvyko iškilmingas 14-ojo Čikagos
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)

se zono atidarymas. Jį pradėjo Lietuvos
ir JAV himnus sugiedojusi neeilinio bal-
so jaunoji dainininkė Agnė Gied raitytė.
Varžybų dalyvius bei žiūro vus su nau-
jojo sezono pradžia sveikino ČLKL va-
dovas Aurimas Matule vičius, LR gene-
ralinis konsulas Čika goje Marijus Gu-
dynas, kunigas Jau nius Kelpšas. Visus
ČLKL šventės dalyvius linksmino „Dan-
ce Duo” šokėjai bei viešnia iš Lietuvos,
bliuzo karalienė Arina.

„Aš labai laimingas, šiemet ČLKL
matydamas net 19 komandų”, – kreip-
damasis į varžybų dalyvius bei vakaro
svečius teigė A. Matulevičius. Jį prie
mikrofono pakeitęs M. Gu dynas pabrė-
žė, kad krepšinis gražus visada, o sma-
gus tada, kada mes laimime. „Ačiū Die-
vui, kad krepšinis mus vienija Lietuvoje,
to paties lin kiu ir Čikagos lietuvių krep-
šinio ly gai”, – sakė nuolatinis ČLKL
švenčių dalyvis, kunigas J.  Kelpšas.

Tądien sužaistos šešerios ČLKL
naujojo sezono rungtynės, kuriose
„Stumbras” rezultatu 62:49 nugalėjo

„Vynerą”, „Lietava” 54:47 – „Kauną”,
„Atletas” 75:44 – „Lietkabelį”, „Aukš -
taitija” 76:72 – „Vynerą”, „Jaunimas”
69:34 – „Kauną”, o „Lituanica” 65:62, ke-
turiskart lygos čempionę „Radvi liš -
kio” komandą.

Dar vienerios rungtynės sužaistos
kitą varžybų dieną. ČLKL naujokai
„Kauno” krepšininkai iškovojo pir-
mąją pergalę – jie rezultatu 90:69 nu-
galėjo penktąją nesėkmę per šešerias
šio sezono rungtynes patyrusią „Vy-
neros” komandą.

Įspūdingai šiose rungtynėse rung-
 tyniavo „Kauno” komandos naujokas
Zion Griffin. Jis pelnė net 47 taškus
(dvitaškiai 14/18, tritaškiai – 5/9, bau-
dos – 4/7) ir pasiekė šio se zono rezul-
tatyvumo rekordą, kurį var gu ar kam
nors pavyks pagerinti. Be to, fantas-
tiškai šiame susitikime žaidęs Z. Grif-
fin atkovojo 14 kamuo lių ir blokavo 3
varžovų metimus.

ČLKL čempionų vardą ginanti
„Juodkrantės” komanda šiame ture
nerungtyniavo. Kito turo rungtynes
komandos žais spalio 8–9 dienomis.
Visą varžybų tvarkaraštį bei kitas nau-

Karjerą baigęs ir JAV gyvenantis Lie-
tuvos krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas
turi naują darbą. Lietuvį pasikvietė

„Phildelphia 76ers” klubas, kad šis padėtų ka-
merūniečiui Joell Embiid. Aukštaūgis į NBA
buvo pakviestas dar 2014 metais, bet lygoje dėl
traumų taip ir nedebiutavo.

J. Embiid buvo vadinamas vienu di-
džiausiu talentu, ateinančiu į NBA. Phila-
delphijos komanda jį pasikvietė trečiu šauki-
mu NBA naujokų biržoje 2014 metais. J. Embiid
du kartus operuota kojos pėda – su panašiomis
bėdomis karjeros pradžioje susidūrę ir Ž. Il-
gauskas, sugebėjęs paneigti skeptikų prog-

nozes ir galiausiai turėjęs sėkmingą karjerą. 
„76ers” tikisi, kad lietuvis kame rūniečiui

perduos naudingos patirties, kaip atsitiesti po
tokių nesėkmių bei kaip reikėtų prižiūrėti
savo kojas. 

Ž. Ilgauskas dėl pėdos operacijos taip pat
praleido savo debiutinį sezoną 1996 metais, ki-
tame sezone sužaidė 82 rungtynes, bet prasi-
dedant trečiajam vėl patyrė skaudžią pėdos
traumą. Per kitus tris sezonus jis sužaidė vos
29 rungtynes. Įveikęs visas traumas Ž. Il-
gauskas dar sužaidė dešimt sėkmingų sezonų
be didesnių traumų ir du kartus pateko į
NBA „Visų žvaigždžių” rungtynes. 

Ž. Ilgauskas JAV turi naują darbą

Lietuvos rinktinės vartininkas Mantas
Armalis debiutavo Šiaurės Amerikos
Nacionalineje ledo ritulio lygoje (NHL)

rungtyniaujančio San Jose „Sharks” klubo su-
dėtyje. Prieš sezoninėse rungtynėse Švedijoje
užaugęs lietuvis praleido vieną įvar tį, o „ryk-
liai” po pratęsimo šventė pergalę prieš Van-
couverio „Ca nucks”.

„Sharks” laimėjo namuose po pratęsimo
rezultatu 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Susitikimą šei-
mininkų vartuose pradėjo Troy Grosenick, žai-
dęs iki antro kėlinio vidurio ir atrėmęs 7 iš 8
varžovų smūgių. 33-ią minutę vietoje jo į
aikš tę žengė M. Armalis ir gynė savo koman-
dos vartus iki dvikovos pabaigos. Lietuvos
rinktinės pagrindinis vartininkas sulaikė 6 iš
7 priešininkų smūgių į vartus.

Po rungtynių „Sharks” treneris Peter De-
Boer džiaugėsi tiek M. Ar malio, tiek T. Gro-
senick pasirodymais: „Manau, kad abu varti-
ninkai gerai atliko savo darbą ir sužaidė soli-
džiai. Kartais tokias rungtynes žaisti dar sun-
kiau, nei tas, kuriose į tavo vartus atliekama
30–40 smūgių. Tiek Mantas, tiek Troy nepra-
rado koncentracijos, nors varžovai retai smū-
giuodavo į vartus. Abu vartininkai atrėmė už-
 tek tinai smūgių, kad išsaugotų mums gali-
mybę kovoti dėl pergalės ir tai svarbiausia.” 

Nepaisant gero pasirodymo de biutinėse
rungtynėse, M. Armalio debiuto oficialiose
NHL rungtynėse dar teks palaukti. Spalio 3 d.
pranešta, jog lietuvis paliko San Jose „Sharks”
klubo treniruočių stovyklą. „Sharks” už dar-
bą stovykloje padėkojo 20 ledo ritulininkų, tarp
jų – ir M. Armaliui. Visi jie buvo išsiųsti į dub-
le rių komandą „Barracuda”, kuri žaidžia
Amerikos ledo ritulio lygoje (AHL).

Naujasis AHL sezonas prasidės spalio 14
d., o pirmosios „Barracuda” rungtynės įvyks
spalio 15 d.

M. Armalis pirmą kartą vilkėjo 
NHL klubo marškinėlius

Nepaisant gero pasirodymo, M. Armalio debiuto ofi-
cialiose NHL rungtynėse dar teks palaukti.

Pirmąsias dvejas rungtynes NBA klube D. Sa-
bonis pradėjo starto penkete.

D. Sabonio debiutas ir 
ispaniškasis stebuklas

jienas galima rasti oficialioje ČLKL in-
ternetinėje svetainėje – www.clkl.net

Stipriausių ČLKL komandų gru pė-
je šiemet dalyvauja 12 komandų
(„Juodkrantė”, „Švyturys”, „Radvi liš -
kis”, „Atletas”, „Lituanica”, „Liet ka -
belis”, „Stumbras”, „Lietava”, „Jau -

nimas”, „Kaunas”, „Vynera”, „Aukš-
taitija), o dar 7 komandos („Alytus”,
„Savas LT”, „Arka”, „Ąžuolas”, „Kau-
nas”, „Panevėžys”, „Vytis”) varžosi
ČLKL mėgėjų lygos varžybose. 14-ojo
ČLKL sezono čempionai paaiškės ba-
landžio mėnesį.

ČLKL atidarymo šventės dalyviai ir svečiai. Iš d.: kleb. J. Kelpšas, konsulas M. Gudynas, ČLKL
vadovas A. Matulevičius, dainininkės Arina, A. Giedraitytė ir ,,Dance Duo” šokėjai.
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GEDIMINAS INDREIKA

Tarp Luksnėnų ežero ir Aniškio miško,
prie Alytaus-Simno kelio, įsikūręs Kur-
nėnų kaimas, nepažymėtas žemėla-
pyje. Kurnėniškis Laurynas Radziukynas
prisiminė, kiek vaikystėje vargdavo ei-
damas pėsčias į mokyklą. Artimiausia
mokykla buvo Miroslave. Po daugelio
metų, sėkmingai įsitvirtinęs verslo va-
dyboje Amerikoje, Radziukynas nepa-
miršo savo gimtojo krašto. Jis troško pa-
lengvinti savo tėviškės vaikų dalią – do-
vanoti jiems modernią mokyklą, statytą
pagal amerikietišką projektą. 

Laurynas Radziukynas gimė 1881
m. balandžio 22 d. Kurnėnuose,
Alytaus apskrityje, dzūkų vals-

tiečių šeimoje. Buvo gabus kalboms,
baigė inžinerijos ir chemijos mokslus
Varšuvos Technikos institute. 1921 m.
emigravo į Vakarus, Ramiuoju van-
denynu atplaukė į Seattle, WA.  Vie-
nerius metus dirbo chemijos inžinie-
rium „Sandoval Coal Co.” kasykloje
Sandoval, Illinois. 1922 m. Čikagoje su-
kūrė šeimą su Elena Petrulyte.

Indiškų smilkalų mistika

1923 m. L. Radziukynas pirko
„Hindu Incense Mfg. Co.” verslą, atsi-
dūrusį sunkioje finansinėje padėtyje.
Fabrikas prie 32nd St. ir Shields gatvės
Čikagoje gamino smilkalus namų ir
viešbučių rinkai. Betyrinėdamas la-
boratorijoje Radziukynas išrado nau-
ją būdą aliejuje mirkyti medžio anglies
kūgius (cones). Jam buvo išduotas pa-
tentas smilkalus gaminti kūgio pavi-
dalu. Sudarė sutartį su milžine „S.S.
Kresge Co.” („K Mart” pirmtake) iš-
skirtinai jų parduotuvėse prekiauti
„Rama” ženklo smilkalų kūgiais. Pa-
klausa buvo itin didelė, raminančią
smilkalų aplinką mėgo ne tik Azijos
kilmės imigrantai, bet ir jogos bei
meditacijos praktikuotojai. 

Po kelerių metų Radziukynas iš-
mokėjo skolas, ir fabrikas ėmė verstis
pelningai. Įvairiais „Hindu Incense”
prekės ženklais: „Rani”, „Rajah” ir

Kurnėnų mokyklos steigėjas L. Radziukynas

nale „Modern Screen”, žadėjo, kad
„Rajah” smilkalai moteriai suteiks
žavesio: „The alluring fragrance of  Ra-
jah Hindu incense adds an air of
charm to your personality!” (Vilio-
jantis „Rajah” smilkalų aromatas su-
teiks jums žavingą asmens aurą!) 

1929 m. Radziukynas suprojektavo
ir įgijo patentą kartoninei dėžutei – pa-
kuotei smilkalams. Jo vardas patento
pareiškime – „Laurent V. Radkus, in-
ventor”. Tačiau vėliau Radziukynas
pavardę suamerikietino į Radkins. Jis
priklausė Čikagos lietuvių prekybos
rūmų organizacijai.

Žmona Elena dirbo ligoninėje,
buvo gailestingoji sesuo. Iš pradžių
Radziukynai gyveno Čikagos Mar-
quette Parke. Praturtėję, 1930 m., jie
pirko kuklų „bungalow” namą 8153 S.
St. Lawrence Ave, Chatham apylin-
kėj. Savo vaikų nelepino. Vienas

straipsnis teigia, būk tėvas sūnums,
Laurynui ir Andriui, pasakė: „Daviau
jums sparnus, skriskite patys. Pinigų
neduosiu, geriau savo gimtajam kai-
mui mokyklą pastatysiu”. Nemanau,
kad tai tikslu, nes sūnus Laurynas
1934 m. buvo tik vienuolikos metų.
Užaugęs jis tapo pasižymėjęs daktaras,
chirurgas.

Mokykla, perplaukusi Atlantą

Laurynas ir Elena Radziukynai
finansavo Kurnėnų mokyklos staty-
bą, pradžiai paaukodami 160 tūkstan-
čių litų. Architektas Pranas Medziukas
iš Čikagos mokyklą suprojektavo ir pri-
žiūrėjo statybą. Projekto brėžiniai pa-
rengti anglų kalba. Statybos inspekci-
jai 1934 m. Radziukynas pateikė lietu-
višką pla nų versiją. Jis taip pat paprašė
Alytaus inžinierių Stasį Taškūną sta-
tybą prižiūrėti. Dauguma statybinių
medžiagų – mediena, kriauklės, ra-
diatoriai, langai, durys ir klasių suolai
– buvo atplukdyta iš JAV. Be krovinio
pervežimo išlaidų Klaipėdos uoste dar
reikėjo sumokėti 41 000 litų muito. Iš
ten į Alytų krovinys buvo vežamas
traukiniu, toliau keliavo arklių trau-
kiamais vežimais į Kurnėnus. Statyba
buvo pradėta 1934 m. vasarą, truko
dvejus metus.

Čerpės stogo dangai ir plytos pa-
gamintos Marijampolėje. Mokyklos
išorė atspindi danišką architektūrą, ji
derinasi prie kaimo aplinkos. Jos geo-
metrija nepaprastai maloni akiai, kla-
sių langai sugrupuoti po šešias poras.
Mokyklos bokštą puošė keraminis Vy-
tis, sukurtas Alytaus dailininko Vy-

Radziukynas (sėdi) smilkalų laboratorijoje, Čikaga 1923 m. Laurynas ir Elena Radziukynai.             LTSC archyvo nuotr.

Išnyra ir bokštas mokyklos, ir   
Vytis.
Kas tau, Radziukynai, įstengs
padėkoti                
Už didelę šviesą – lig šiolei ji
švyti
Pro laiką, pro kruviną pokario
Votį? 

Jurgis Kunčinas

„Gonesh” (induistų dramblio dievaičio
Ganeso) smilkalai taip pat buvo skirti
masinei rinkai ir parduodami „Wool-
worth’s”. Populiariausi smilkalai buvo
pušų, jazminų, obelų žiedų, rožių ir
sandalmedžio aromato. Įmonės skel-
bimai,  skelbti Hollywoodo kino žur-

Hindu Incense – smilkalų pakuotė 1934 m.

Kurnėnų mokykla.                                                                Kultūros paveldo departamento nuotr. Kurnėnų mokykla – klasių fasadas.                             Kultūros paveldo departamento nuotr.

Vytis Kurnėnų mokyklos bokšte.
Kultūros paveldo departamento nuotr.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

tauto Brazdžiaus. Sovietmečiu užtin-
kuotas Vytis 1988 m. buvo išvaduotas iš
po tinko. Ant bokšto iškelta laivo pa-
vidalo vėjarodė, kuri taip pat atlieka
žaibolaidžio funkciją.

Kurnėnų mokykla buvo moderni,
kokybiškos statybos. Iš kitų mokyklų ji
išsiskyrė patogumais – joje buvo įreng-
ta didžiulė gimnastikos salė. Rūsyje vei-
kė bufetas mokiniams pietauti. Pir-
majame aukšte klasių kambariai buvo
erdvūs, turėjo parketo grindis. Antra-
jame aukšte buvo trys klasės, mokyto-
jų butai, vonios kambarys ir virtuvė.
Greta mokyklos buvo pastatyta vėjo jė-
gainė, gaminanti energiją vandeniui
pumpuoti iš artezinio šulinio į rezer-
vuarą mokyklos bokšte. Mokykloje
įrengtas centrinis šildymas ir ekolo-
gišku būdu tvarkoma kanalizacija. 

1936 m. rudenį mokykla atvėrė du-
ris, pirmaisiais metais ją lankė 51 mo-
kinys. Pirmuoju penkiametės mokyklos
direktoriumi buvo Motiejus Ražans-
kas. Jis sutvarkė mokyklos aplinką, jo
paraginti mokinių tėvai pasodino to-
polių ir eglių, apželdino vaismedžių
sodą. Nuo 1957 m. mokyklos direktorė
buvo Antanina Urmanavičienė. Mo-
kykla pradėjo veikti kaip septynmetė.  

L. Radziukynas buvo labai iškalbus
ir linksmo būdo. Bestatant mokyklą ir
dar kelis kartus prieš  Antrąjį pasauli-
nį karą jis su žmona aplankė Kurnėnus.
Susitiko su seniai matytais draugais
Taškūnais, gėrėjosi kaimo pažanga. At-
sigabenęs amerikietišką automobilį jis
mėgo vežioti kaimo vaikus. Atsidėko-
dami kurnėniškiai norėjo mokyklą pa-
vadinti Radziukyno vardu, tačiau jis at-
sisakė garbės, tardamas: „Tai Kurnėnų
mokykla”. Po 1991 m. mokykla buvo per-
vadinta: Santaikos mokyklos Lauryno
Radziukyno skyrius.

Mokinių prisiminimai

Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto docentas dr. Liutauras Ne-
krošius ypač domisi lietuviškų mo-
kyklų architektūra. Šią vasarą jis lan-
kėsi Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre, apžiūrėjo lietuvių sta-
tytas parapines mokyklas. Prof. Ne-
krošius savo architektūros studentams
davė akademinę užduotį: pakalbinti bu-
vusius Kurnėnų mokyklos mokinius.
Studentė Aušra Černauskaitė parengė
Kurnėnų mokyklos architektūros vaiz-
dinį aprašymą. Štai pora mokinių pri-
siminimų. Albina Šaulienė, 1945–1948
m. lankiusi mokyklą, prisiminė: „Mo-
kykloje vyravo drausmė ir pagarba
mokytojams. Ypatingas šios mokyklos
bruožas, kad joje kvepėjo topoliais.
Topolių kvapas – tai Kurnėnų mokyk-
los kvapas.” Jolita Mockevičienė, bu-
vusi mokinė 1981–1990 m., dalijosi at-
siminimais: „Mokykla turėjo namų
aurą. Joje buvo labai šilta ir gera. Mo-
kykloj nebuvo galima avėti batų, todėl
kiekvienas mokinys čia turėjo atsine-
šęs šlepetes.” 

Aldona Miliuvienė, biologijos mo-
kytoja, 1979 m. įkūrė gamtos muziejų
antrame mokyklos aukšte. Buvo eks-
ponuota gyvūnų iškamšų, vabzdžių ir
drugelių. Apie muziejų profesorė Ele-
na Špokienė rašė: „Jame mokslo žinios,
didaktinė medžiaga, estetinis skonis –
vienybėje. Linkiu šį gražų, skaistų pa-
vasario daigą puoselėti, turtinti, ir to-
liau plėsti.”

Kurnėnų mokykla dėl mokinių
stokos buvo uždaryta 2008 m. Tenden-
cija emigruoti paveikė Kurnėnus, per
pastarąjį gyventojų surašymą kaime
bebuvo likę 40 žmonių. Išgyvenusi
dviejų okupantų priespaudą, šiemet 80-
mečio sulaukusi Kurnėnų mokykla
pamažu nyksta fiziškai, šis šviesos ži-
burėlis jau užgesęs.  

galima tik restauruoti, kitaip mokyk-
la praras savo unikalumą ir išskirti-
numą. Prof. Albinas Lugauskas, bio-
medicinos mokslų habilituotas dak-
taras, siūlo Radziukyno mokyklą pa-
versti mokslo centru, išlaikyti joje
gamtos muziejų, panaudojant šiuolai-
kinę technologiją. 

Mokyklos ateities viziją pristatė
Gintaras Bleizgys, prieš kelerius metus
parengęs techninį ir investicinį pro-
jektą mokyklai: „Kadangi mokykla
saugotina, siūloma šalia pastatyti nau-
ją pastatą su maitinimo ir apgyvendi-
nimo paslaugomis. Pačią mokyklą pri-
taikyti muziejinėms ekspozicijoms”.
Alytaus rajono savivaldybėje svarsto-
ma galimybė ją atgaivinti. Meras A.
Vrubliauskas norėtų, kad Radziukyno
mokykla taptų nauju kultūriniu, isto-
riniu, turizmo traukos centru rajone.
Albinas Ražanskas, buvusio mokyklos
direktoriaus M. Ražansko sūnėnas,
norėtų, kad mokykla ir toliau tarnau-
tų švietimui ir kultūrai.

Radziukyno šeima draugavo su
gretimame Balkūnų kaime gyvenusia
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus
šeima. Šiandien Žmuidzinavičiaus gim-
tinėje sodyba apleista, joje niūrus vaiz-
das. Nėra jokios nuorodos, kuriame
name augo dailininkas, nors tam name
įrengtas muziejėlis. Šie du objektai –
Radziukyno mokykla ir Žmuidzinavi-
čiaus sodyba – galėtų būti atnaujinti ir
tapti bendru, gyvu mokslo ir kultūros
židiniu.

Šeimos verslas tebegyvuoja

1962 m. Lauryno Radziukyno sū-
nus Andrew Radkins perėmė „Hindu
Incense Co.” vadybą. Įmonę pervadi-
nus „Genieco”, šiuo vardu kompanija
tebeveikia 200 N. Laflin St. Čikagoje.
Šiandien „Genieco” kompanijai va-
dovauja trečiosios kartos šeimos at-
stovas John Radkins. Jis praplėtė pre-
kių pasirinkimą, pristatydamas nau-
jų gaminių – smilkalų lazdeles ir žva-
kes.

Laurynas Radziukynas senatvės
dienoms praleisti persikėlė į Fort
Myers, Floridą. Laurynas ten mirė
1966 m., žmona Elena iškeliavo amži-
nybėn 1969 m. Radziukynas, išsi-
mokslinęs jaunystėje, savo užsispyrimu
ir darbštumu pasiekė labai daug. Ge-
radariai Elena ir Laurynas Radziuky-
nai rūpinosi, kad ir nepriklausomoj
Lietuvoj vaikai turėtų galimybę siek-
ti mokslo ir užsitikrinti sau gerovę. Jų
dovana  Kurnėnams – pavyzdys, kaip
išeivijos lietuviai tarpukariu rėmė
savo tėvynę. 

Naudoti šaltiniai: 

„Naujienos”, 1969 m. Balzeko mu-
ziejus.

Laiškas iš Angela Radkins.
Margarita Janušonienė, Kurnėnų

mokyklos architektūros aprašymas.
VGTU architektūros studenčių: Gin-

tarės Būgaitės, Aušros Černauskytės,
Gretės Jurėnaitės, Agnės Mockevičiūtės
studija apie Kurnėnų mokyklą.

Kurnėnų mokytojai 1968 m. prie mokyklos. Antra iš dešinės – Aldona Miliuvienė.
Kurnėnų mokyklos muziejus nuotr.

Kurnėnų mokyklos klasės vidus.                                    Kultūros paveldo departamento nuotr.

1935 m. Alytuje. Iš k.: Emilija Taškūnienė, Elena ir Laurynas Radziukynai, stalo priekyje:
Alis ir Laima Taškūnai.                                                                                              LTSC archyvo nuotr.

Vizija restauruoti 
Kurnėnų mokyklą

Kurnėnų Lauryno Radziukyno
mokyklos statiniai, kaip unikalūs ar-
chitektūros objektai, buvo įtraukti į

valstybės Kultūros paveldo objektų re-
gistrą. Dr. Margarita Janušonienė, dai-
lėtyrininkė ir Kultūros paveldo de-
partamento Alytaus skyriaus valsty-
binė inspektorė, teigia, jog mokykloj
negalima daryti didelių pakeitimų, ją
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChiRURGAi

ViDAUS LiGOS 

benDRA PRAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GeRKLĖS LiGOS 

StUbURO iR SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Surašymas nr. 63
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
IŠARA – ITRIS – JOKIA – PIEVA – PRIEŠ – TĖTIS – TIARA –
ULTRA.

7 raidės:
AARONAS – ANUOMET – AUSTĖJA – LAISVAI – MOLĖTAI –
NEBŪTIS – NERŠTAS – OKAPIJA – RŪKALAI – RUSISTĖ –
SAVAIME – SIMPSON – SOSTINĖ – STATMUO – ŠANSONA –
TĖVIŠKĖ – TRIŪSLĖ – ŪSORIAI – UŽKABAS – VATERLO.

8 raidės:
ALGIRDAS – ASIŪKLIS – AVANSALĖ – INDEKSAS – IŠRAN-
KOS – IŠTIŽĖLĖ – KARDŽUVĖ – KERDŽIUS – KIKLOPAI –
LYTLAUŽA – NEGIRDOM – NUOTYKIS – OKLAHOMA –
RAMENTAI – RYTŠALIS – SĄSMAUKA – SAUSŠAKĖ – SINE-
KŪRA – SLANKIUS – SPURGANA – ŠAŠLYKAS – TAISYKLĖ
– VERTEIVA – VIRTYKLA.

ĮVAIRŪS

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai.  Tel. 331-245-5378. 

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pa-
keitimų penktadieniais, šeštadieniais, sek-
madieniais.  Legalūs dokumentai, vairuo-
ja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

�  Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti
patirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja,

ieško žmonių priežiūros darbo su gyveni-
mu. Galimi pastovūs pakeitimai. Tel. 630-
827-3000. 

�  Vyras ieško pagyvenusių žmonių  prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Di-
delė patirtis. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
640-3559.

�  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

DRAUGAS
4545 W 63rd St

Chicago IL 60629
S K E L B I m A I

7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
w ww.draugas.org

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

http://draugokalendorius.org
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-

besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
VINCENTAI PLIOPLIENEI

KRIŠČIUKAITEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus LTSC bendr a darbį
dr. AUDRIŲ, ALGĮ, VITĄ ir dukrą RASĄ su šei mo mis,
gimines ir artimuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos
ir valdybos vardu
dr. Robertas Vitas

dr. Augustinas Idzelis

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos ilgamečiui
centro valdybos pirmininkui

A † A
PETRUI BUCHUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą
žmonai BIRUTEI, šeimai ir artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos
Čikagos skyrius

Liūdesio valandą, brangiai mamytei 

A † A
VINCENTAI PLIOPLIENEI

KRIŠČIUKAITEI

mirus, užjaučiame nuoširdų „Draugo” bičiulį ir dosnų
rėmėją dr. AUDRIŲ PLIOPLĮ, jo šeimą ir artim uosius.

„Draugo” redakcija, administracija ir leidėjai

A † A
INA KASIENĖ LIORENTAITĖ
Mirė 2016 m. rugsėjo 22 d.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park.
Gimė 1932 m. Kaune, Lietuvoje.
1966 m. a. a. Ina emigravo į JAV.
Velionė buvo žmona a. a. Jono, duktė a. a. pulk. Jono Liorento

ir a. a. Antaninos Urbaitės, sesuo a. a. Algimanto (Aga) Lio ren-
to.

Nuliūdę liko: Bulicz, Cabal, Luneckų ir Vyšniauskų šeimos.
Laidotuvės bus privačios Tautinėse lietuvių kapinėse.

Artimieji

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS
Pal. J. Matulaičio misijoje, Lemonte

Paskubėkite užsiregistruoti: 
Pirmai išpažinčiai ir Komunijai 
(9–10 metų vaikams ir vyresniems)

MLM mokiniams pirma pamoka – spalio 15 d., 
šeštadienį, iš karto po pamokų, 1:20 val. p. p.

arba 
spalio 16 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv. Mišių 

Visi – tėveliai ir vaikai – susitinkame bažnyčios vestibiulyje 

Vėliau pamokos vyks  po  9 val. r. ir po 11 val. r. Mišių – galė-
site pasirinkti jums patogesnį laiką

Pirma pamoka Sutvirtinimo Sakramentui 
(jaunimui nuo 13 metų ir vyresniems)

vyks spalio 16 d., sekmadienį, po 11  val. r. šv. Mišių 
(susitinkame bažnyčios vestibiulyje)

Suaugusiųjų įkrikščioninimo Sakramentams 
registruotis: 

tel. 630-243-1070 arba el. paštu:  seslaimute@gmail.com
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir stu dentams Lietuvoje. Aukojo: Jadvy ga Savickienė
$100 a. a. Elenos Jakš tienės atminimui; Remigijus Gaška $1,000, Rosemarie
Ignash $8, Vy tautas Bagdonas $100; Julie ir William Emerson $365 vaiko
metinei paramai. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber
Dr., Lemont, IL 60439. Tel. (630) 243-7275 el. paštas: indretijunelis@sbc-
global.net

www.draugas.org

Lietuvių Fondas (LF) narius, aukotojus ir bičiulius kviečia į metinį pokylį-
koncertą ,,Muzikiniai tiltai”, kuris vyks 2016 m. lapkričio 5 d. Pasaulio lietu-
vių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

Ilgametę scenos patirtį turintys, ne tik balsu, bet ir širdimi dainuojantys
atlikėjai – solistai Nida Grigalavičiūtė (JAV), Jeronimas Milius (Lietuva) ir puikūs
muzikantai – gitaristai Audrius Piragis, Tomas Varnagiris ir pianistas Paulius
Zdanavičius (Lietuva) dovanos muzikos mylėtojams išskirtinį brandžios ir koky-
biškos muzikos koncertą.

Kokteiliai – 5:30 val. p. p.; akustinės muzikos koncertas ,,Muzikiniai tiltai”
– 6:30 val. v. Po koncerto šventinę vakarienę tieks ,,Kunigaikščių užeiga”, o po
vakarienės grupė ,,Kaukas” (Jūratė ir Rimantas Grabliauskai) pakvies pokylio
dalyvius šokiui. Veiks foto kampelis, kuriame galėsite įsiamžinti.

Daugiau informacijos rasti ir vietas į pokylį užsisakyti galite 
LF svetainėje lietuviufondas.org arba paskambinę tel. 630-257-1616.

„Draugo” leidėjai, Lietuvių katalikų spaudos draugija, nuoširdžiai dėkoja Ili-
nojuje veikiančiai privačiai pelno nesiekiančiai filantropinei organizacijai The
Oak Tree Philanthropic Foundation ir jos prezidentei dr. Danai Maciūnas-
Mockus, ir vėl dosnia auka parėmusiai angliškojo mėnesinio laikraščio
„Draugas News” leidybą. Jūsų sprendimas užtikrinti Amerikos lietuviams skir-
to laikraščio leidimą, tokiu būdu įamžinant The Oak Tree Philanthropic Foun-
dation steigėjų, dr. Algirdo ir Genovaitės Maciūnų atminimą, yra išties pras-
mingas – juk Maciūnai buvo ilgamečiai „Draugo” ir tėvų marijonų švie tėjiškų
projektų Lietuvoje rėmėjai.

Dar kartą dėkojame už jūsų paramą mūsų darbams!

Draugas, Draugas News ir Lithuanian Heritage leidėjų taryba

Visuomenininkė Aldona Lipskienė iš Wood Dale, IL, Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio proga rengiamai knygai paremti atsiuntė 1 000 dol.,
taip įamžindama savo vyrą, dailininką dr. Antaną Lipskį. Draugo fondas nuo-
šir džiai dėkoja už taip reikalingą paramą. Aukas prašoma siųsti ad re -
su: Draugas Foundation 4545 W. 3rd Street, Chicago, IL 60629. Visų auko-
tojų ir rėmėjų pavardės bus įrašytos knygoje.

� Spalio 9 d., sekmadienį, po šv. Mišių, 12
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje vyks Zarasiškių klubo metinis
susirinkimas. Kviečiame narius aktyviai da-
lyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 12 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite Romo Šležo filmą apie 2012
m. Bostone vykusią XIV Lietuvių tautinių šo-
kių šventę.  

� Spalio 13 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Wal-
ter Reade Theater (Bruno Walter Auditorium
at Lincoln Center for the Performing Arts, 165
W 65th Street, New York, NY 10023) vyks
Douglas Gordon filmo apie Joną Meką „I had
nowhere to go” premjera. Filmas taip pat bus
rodomas spalio 14 d., penktadienį, 9:15 val.
v. Daugiau informacijos paskambinus tel. 212-
875-5600.

� Spalio 16 d., sekmadienį, po 10 val. r.
šv. Mišių, JAV LB Brighton Parko apylinkė
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėji-
mo parapijos salėje ruošia lietuviškus pietus
ir susitikimą su ,,Misija-Sibiras” vadovais –

Ignu Rusilu ir Karoliu Žemaičiu. Svečiai iš
Lietuvos papasakos apie Sibiro tremtinių kapų
tvarkymą bei organizuojamas keliones į lie-
tuvių tremties vietas. Kviečiame visus da-
lyvauti. Mašinas prašome statyti kiemelyje
rytinėje bažnyčios pusėje, šoninėse gatvėse
arba Five Holy Martyrs parapijos aikštėje prie
Francisco ir 44-tos gatvės (kad neužstaty-
tų jūsų mašinų vėlesnių Mišių dalyviai).

� Lietuvos Dukterų draugija visus maloniai
kviečia į „Rudens pietus”, kurie vyks spalio
16 d., sekmadienį, po šv. Mišių, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro pokylių salė-
je. Lauksime visų atvykstant!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
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Padėka 
„Draugo” leidėjų taryba didžiai dėkoja lietuviškų projektų rėmėjui
– Lietuvių Fondui už šiemet suteiktą finansinę paramą laikraš-
čio rinkodarai vystyti. Tikimės, kad nenuvylėme jūsų pasitikė-
jimo ir pasinaudojome parama pačiu našiausiu būdu.

„Draugo” darbuotojų vardu nuoširdus jums ačiū!

The Oak Tree Philanthropic Foundation  steigėjai dr. A. ir G. Maciūnai. 
Fondo archyvo nuotr.

P A D Ė K A

Iš k.: Tomas Varnagiris, Nida Grigalavičiūtė, Jeronimas Milius ir Audrius Piragis.
Žygio Janus nuotr.

Mieli „Draugo” skaitytojai ir rėmėjai!

Tikimės, kad spalio 30-osios popietę pla-
nuojate praleisti su savo bičiuliais „Drau-
go” metiniame renginyje Willowbrook
Ballroom. Iškilmingų pietų metu vyks
loterija, kurios bilietėlius jums išsiuntėme.
Užpildytų bilietėlių šakneles prašome
grąžinti iki spalio 26 d. Jūsų dalyvavimas
ir parama įgalins „Draugą” dar ilgai skleis-
ti lietuvišką žodį išeivijoje.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Rolan-
das Kriščiūnas su žmona Živile atvyksta iš Was-
hingtono dalyvauti metiniame ,,Draugo” po-
kylyje, kuris vyks spalio 30 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Willowbrook Ballroom, 8900 Archer
Ave., Willow Springs, IL. Garbingus svečius at-
lydės LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas su žmona Gintarija. Kviečiame visus
skaitytojus ir rėmėjus kuo skubiau įsigyti bi-
lietus, kviesti savo draugus ir pažįstamus šią sek-
madienio popietę skirti seniausiam lietuviškam
laikraščiui išeivijoje.

Bilietus (65 dol. asmeniui) galima įsigyti
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd
Str., Chicago, IL 60629. Daugiau informacijos
tel. 773-585-9500.


