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Los Angeles (Lrytas.lt) – Filmo
apie Lietuvos krepšinio rinktinę, ku-
ri 1992 m. Barselonos olimpiadoje iš-
kovojo bronzą, nugalėdama buvusios
Sovietų Sąjungos respublikų koman-
dą, premjera įvyks „Sundance” festi-
valyje Utah valstijoje 2012 m. sausio
21 d. 

„Esu labai laimingas. Dabar tar-
si palengvėjo, nes dirbome taip ilgai
ir niekada negali žinoti, ar žmonėms
filmas patiks. Labai didžiuojamės,
kad patekome į tokį festivalį”, – džiū-
gavo dokumentinio filmo „Kita Sva-
jonių komanda” režisierius Marius
Markevičius, kai buvo paskelbta, kad
šis filmas apie Lietuvos krepšininkų
kelią į Barselonos olimpiadą atrink-
tas į filmų festivalį „Sundance”. Tai
pats garsiausias nepriklausomo kino
festivalis pasaulyje. Iš 4,042 pateiktų
filmų komisija atrinko tik 58, kurie
dalyvaus konkursinėje programoje
sausio 19–29 d. Park City. Tarp jų yra

16 JAV dokumentinių filmų, tarp ku-
rių pateko ir „Kita Svajonių koman-
da” (,,The Other Dream Team”), ka-
dangi jo kūrėjai yra amerikiečiai.

Režisierius 35 metų M. Markevi-
čius užaugo Los Angeles išeivių iš
Lietuvos šeimoje. Prodiuseris – ame-
rikietis Jon Weinbach. Po trejų metų
darbo kūrėjai galų gale baigė šią be-
veik pusantros valandos juostą, ku-

rioje parodytas ne tik lietuvių sugrį-
žimas į olimpiadą po sovietų okupa-
cijos, bet ir gyvenimo sovietiniais lai-
kais tikrovė, noras išsivaduoti iš
priespaudos ir siekti laisvės. Visa tai
– žengiant keturių krepšinio žvaigž-
džių Arvydo Sabonio, Šarūno Mar-
čiulionio, Rimo Kurtinaičio ir Valde-
maro Chomičiaus keliais. 

Vilnius (DELFI.lt) – Pasaulio
skaitmeninėje bibliotekoje (World
Digital Library – WDL) vartotojai jau
gali susipažinti ir su senaisiais Lie-
tuvos kultūros paveldo dokumentais
– spalio mėnesį čia buvo paskelbtos
Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraščių skyriuje saugomų Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–
XVII a. teismų knygų skaitmeninės
kopijos.

WDL – tai skaitmeninto kultūros
paveldo archyvas – dokumentai iš vi-
so pasaulio, vartotojui pasiekiami
per vieną internetinį adresą daugia-

kalbiu formatu. Pasaulio skaitmeni-
nė biblioteka leidžia tyrinėti ir atras-
ti viso pasaulio kultūros lobyną vie-
noje interneto svetainėje. Čia varto-
tojai gali rasti skaitmeninę rankraš-
čių, žemėlapių, retų knygų, filmų,
garso įrašų, paveikslų, fotografijų ir
architektūrinių brėžinių kolekciją. 

Paieškos priemonės ir metaduo-
menys yra pateikiami septyniomis
kalbomis: arabų, kinų, anglų, pran-
cūzų, portugalų, rusų ir ispanų. Pa-
saulio skaitmeninė biblioteka pradė-
jo veikti 2009 m., ją įkurti 2005 m. pa-
siūlė JAV Kongreso biblioteka. Šiam

sumanymui pritarus UNESCO, buvo
įsteigta darbo grupė, į kurią buvo
pakviestos penkios institucijos –
Aleksandrijos biblioteka, Brazilijos
nacionalinė biblioteka, Egipto nacio-
nalinė biblioteka ir archyvai, Rusijos
nacionalinė biblioteka ir Rusijos
valstybinė biblioteka. Dabar projekto
partnerėmis yra 119 institucijų (bib-
liotekos, universitetai, institutai) iš
įvairių pasaulio šalių. Lietuvai šia-
me projekte atstovauja Vilniaus uni-
versiteto biblioteka, kuri yra pirmoji
ir kol kas vienintelė WDL partnerė iš
Lietuvos.

Tarėsi Baltijos valstybių ir Lenkijos prezidentai
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Talinas (ELTA) – Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos prezidentai, tęsdami
tradicinį Baltijos valstybių vadovų
susitikimą, aptarė regioninio saugu-
mo klausimus, bendradarbiavimą
įgyvendinant energetinius ir trans-
porto projektus.

Po susitikimo už transportą atsa-
kingas eurokomisaras Siim Kallas
prezidentams pristatė Baltijos vals-
tybes, Helsinkį ir Varšuvą sujung-
siančio ,,Rail Baltica” geležinkelio
projektą.

Lietuvos vadovė pabrėžė, jog re-
giono energetinės ir transporto izo-
liacijos panaikinimas yra svarbus
tikslas stiprinant Baltijos šalių ne-
priklausomybę ir jų saugumą.

Vienas svarbiausių Baltijos šalių
transporto integracijos projektų
,,Rail Baltica” yra pripažįstamas
transeuropiniu Baltijos valstybes,
Suomiją ir Lenkiją jungiančiu trans-
porto koridoriumi. Lietuvai, Latvijai
ir Estijai šis geležinkelis gerokai pa-
lengvintų ir pagreitintų žmonių ke-
liones bei krovinių pervežimą iš Bal-
tijos į Vidurio Europą.

Europos Komisijos narys S. Kal-
las pabrėžė, jog ,,Rail Baltica” yra
Europos transporto tinklų svarbiau-
sias projektas. ,,Rail Baltica” geležin-
kelis yra įtrauktas į Europos Komi-

sijos komunikatą ,,Biudžetas Euro-
pai 2020” kaip Baltijos ir Adrijos
(Austrija ir Italija) jūras jungiantis
transporto koridorius, kuriam numa-
toma finansinė ES parama.

VU bibliotekos rankraščiai – Pasaulio skaitmeninėje bibliotekoje 

Garsiajame „Sundance” – filmo apie Lietuvos krepšinį premjera

Filmo apie Lietuvos krepšinio rinktinę premjera įvyks 2012
m. sausio 21 d.                                ,,Lietuvos ryto” nuotr.

Režisierius M. Markevičius.
Ritos Stankevičiūtės nuotr.

Taline susitiko Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos prezidentai (iš k.): Toomas Hendrik
Ilves, Andris Berzins, Dalia Grybauskaitė ir Bronislaw Komorowski.                ELTA nuotr.



Romualdas Kriaučiūnas
savo straipsnyje, išs-
pausdintame ,,Drau-

go” lapkričio 10 d. numeryje,
citavo Jungtinių Tautų inte-
lektualinės nuosavybės agen-
tūros vadovą Francis Gurry,
kuris, kalbėdamas su dien-
raščiu ,,La Tribune de Ge-
neve”, teigė: ,,Tyrimai rodo, kad iki
2040 metų jie [spausdinti laikraščiai]
išnyks. JAV jų nebebus jau 2017
metais.” Gurry įsitikinęs, jog tai
,,yra revoliucija”, bet ,,tame nėra
nieko gera ar bloga”. Žurnalistai,
mokslininkai ir bibliotekininkai to-
kius pasikeitimus greičiausiai pava-
dintų ,,evoliucija”, o ne revoliucija,
bet turbūt sutiktų su teiginiu, kad
,,tame nėra nieko gera ar bloga”. Iš
tikrųjų taip ir yra. 

Gali būti, jog ateityje bus visiš-
kai pereita prie laikraščių skaitymo
naudojant įvairius prietaisus (,,iPad”
planšetiniuose kompiuteriuose ar ki-
tokiais), kaip tai dabar važiuodami
viešuoju transportu dažnai daro ,,The
New York Times” skaitytojai. Kai
kalbama apie laikraščių turinį, nėra
svarbu, ar jis yra spausdintas, ar nes-
pausdintas, svarbiausia, kad kas nors
rūpintųsi to turinio išsaugojimu ir už-
tikrintų skaitytojų priėjimą prie jo. 

Kaip ten bebūtų, laikraščiai, nes-
varbu kokio formato, yra mūsų at-
mintis, ir kas nors turi rūpintis jų

prieinamumu dabar ir jų išsaugoji-
mu ateities kartoms. Ne vien lietu-
viams tai rūpi. Tuo rūpinasi ar tuo
turėtų labiau rūpintis visų laikraš-
čių leidėjai ir bibliotekos. Viename
bibliotekininkų susirinkime, vyku-
siame vasario mėnesį, laikraščio
,,Chicago Sun-Times’’ leidėjas ir bu-
vęs redaktorius John Barron sakė,
kad jo laikraštis pasiūlė per daug
medžiagos nemokamai prieinamoje
tinklavietėje ir vėliau buvo sunku
sugalvoti, kaip priversti skaitytojus/
tinklavietės lankytojus laikraštį už-
siprenumeruoti, nes, jie, pripratę ne-
mokamai prieiti prie laikraščio turi-
nio, nenorėjo už tai vėliau mokėti. 

Šių metų lapkričio pradžioje vy-
kusioje ,,Charleston Conference: Is-
sues in Book and Serial Acquisition”,
kurioje dalyvavo per 1,400 biblioteki-
ninkų, leidyklų atstovų ir kt., net ke-
liose sesijose buvo skaitomi praneši-
mai apie laikraščius internetiniame
amžiuje. Universitetų ir vietovių bib-
liotekoms buvo mestas iššūkis – jos
turi skaitmeninti ar kaip nors kitaip

išsaugoti savo vietinius laik-
raščius, ar tai būtų vietovių
ar universitetų leidžiami lei-
diniai. Buvo pateiktas ,,Chris-
tian Science Monitor” pavyz-
dys, kuris ne tik skaitmenina
savo numerius, taip užtikrin-
damas ,,oficialų numerį” (,,of-
ficial newspaper issue of  re-

cord”), bet ir, laikraščio leidėjų pagei-
davimu, ,,Pro-Quest” bendrovė pa-
ruošia šio laikraščio mikrofilmus.

Kiekviena leidykla, biblioteka ar
įstaiga, atsakinga už archyvavimą,
turi skirtingas strategijas. Įdomu, ar
visus patenkins Nacionalinės Marty-
no Mažvydo bibliotekos pastangos
suskaitmeninti ir internetinėje sve-
tainėje Epaveldas.lt patalpinti išeivi-
joje leidžiamų ar leistų lietuviškų
laikraščių senus numerius, o gal
Mažvydo biblioteka galvoja ir apie
kitokius leidinių išsaugojimo būdus?
Ar ,,Draugo” ir kitų išeivijoje lei-
džiamų lietuviškų laikraščių leidėjai
yra numatę, kaip archyvuoti dabar
leidžiamus numerius, nesvarbu, ar
tie laikraščiai yra leidžiami popieri-
niame, ar internetiniame formate?
Ką jau kalbėti apie verslo modelius –
kaip visa tai bus įveikiama?..

* * *
Kita tema, kuri dažnai diskutuo-

jama tarp lietuvių, yra Lietuvos žur-
nalistikos etika ar jos stoka. Kitame
spaudos lauke, mokslinėje literatūro-

Advento pirmą-
jį sekmadienį
p r a d e d a m e

naujus bažnytinius
metus. Dievo žodis pa-
čią pirmąją advento
dieną duoda reikia-
mą toną – pakviečia
budėti ir laukti. Ko-
dėl mes turime budė-
ti ir ko turime laukti? Evangelijoje
net tris kartus girdėjome skambantį
Kristaus raginimą: „Budėkite, nes
nežinote, kada grįš namų šeiminin-
kas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar
gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikė-
tai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių.
Ką sakau jums, sakau ir visiems:
budėkite!” (Mk 13, 35–37).

Kodėl Viešpats taip primygtinai
ragino žmones budėti? Kai šeiminin-
kas nebudi, į jo namus gali įsėlinti
vagis ir išnešti tai, kas buvo uždirbta
ir sukaupta. Jei žmogus nebudi, rizi-
kuoja prarasti daugiau negu medžia-
ginės gėrybės. Jis rizikuoja pramie-
goti susitikimą su ateisiančiu pasau-
lio Šeimininku, be to, rizikuoja sug-
riauti ir savo laikiną, bet labai bran-
gų gyvenimą.

Gyvendami pasaulyje, nuolatos
girdime raginimą ne budėti, bet mė-
gautis gyvenimo malonumais. Mė-
gaukis cigarete! Mėgaukis alumi!
Mėgaukis seksu! Mėgaukis praban-
giu gyvenimu! Mėgaukis ir nesuk
galvos, kuo visa tai baigsis! 

Gyvenimu mėgautis kviečiantys
balsai nekalba, kad rūkydamas rizi-
kuoji gauti plaučių vėžį, gerdamas –
tapti ligoniu ir galbūt degraduoti iki
išmaldos prašančio nelaimėlio. Mąs-
tydamas tik apie seksą, gali panie-
kinti savo jaunystę ir nesukurti nor-
malios santuokos, kurioje jaustumei-
si laimingas. Mėgaudamasis pini-
gais, gali nepajusti, kaip prasilenksi
su sąžine ir tapsi nusikaltėliu. Ban-
krutavusio banko savininkai mėga-
vosi prabangiu gyvenimu, o šian-
dien jau laukia teismo kaip įtaria-

mieji, padarę sunkų nusikaltimą.
Tūkstančiai žmonių ir įmonių staiga
pasijuto apvogti, 3,4 milijardo litų
dingę kaip į vandenį.

Krikščionio gyvenimas yra pažy-
mėtas budėjimo ženklu. Čia, žemėje,
mes neturime nuolatinių namų, čia
nerandame nuolatinės laimės, kuriai
negrėstų joks pavojus, todėl mūsų
akys visada yra nukreiptos į ateitį.
Dabar jaučiamės tarsi emigrantai,
laikinai gyvenantys svetimame kraš-
te, bet nuolat mąstantys apie tėvynę.
Emigrantų mintys prieš jų pačių
valią sukasi apie šalį, kur likusios jų
šaknys, kur likę tėvų namai, kur pra-
bėgo jaunystė. 

Dievo žodis primena, kad mūsų
namai ir mūsų tėvynė yra ne Žemė –
joje mes esame laikini. Apaštalas
Paulius sako: „Mes žinome, kad, mū-
sų žemiškosios padangės būstui
suirus, mūsų laukia Dievo pastatas,
ne rankomis statyti amžinieji namai
danguje... Mes čia gyvename tikėji-
mu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame
gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti
kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį”
(2 Kor 5, 1–8 ). 

Mūsų kūnai yra tik laikini na-
mai, kuriems subyrėjus į dulkes, su
apaštalu Pauliumi viliamės įsikurti
pas Viešpatį. Viliamės, kad taip tikrai
įvyks, bet to per maža. Turime budėti
ir gyventi taip, kad užsitarnautume
amžinąjį gyvenimą. Viskas priklau-
sys nuo mūsų, nuo mūsų budėjimo
laukiant sugrįžtančio Šeimininko. 

Pasaulio Šeimininkas ir Kara-
lius yra Dievas. Mes jo veidą matėme
Jėzaus Kristaus asmenyje. Dievo vei-

dą matėme, kai Jė-
zus mokė Galilėjos
žmones mylėti ir at-
leisti, kai gydė ligo-
nius, o jų mintis
kreipė šalintis nuo-
dėmės kelio, nes
nuodėmė pražūtin-
gesnė už sunkiausią
ligą. Dievo veidą ma-

tėme Kristuje, kai jis plovė moki-
niams kojas ir kvietė juos tarnauti
broliams. Labiausiai spindintį Dievo
veidą matėme, kai Jėzus, mylėdamas
mus, žmones, už mūsų kaltes mirė
ant kryžiaus. Per visą adventą ruo-
šimės ir lauksime šito Viešpaties
atėjimo. 

Tačiau kiek daug bus miegančių!
Vieni miegos pasinėrę į interneto pa-
saulį, ieškodami jame to, ko pasigen-
da realiame gyvenime. Kiti miegos
su alaus ar degtinės buteliu. Treti
bus pasinėrę į pramogas. Daug kas
advento metą sieks paversti ne Kris-
taus laukimu, bet mugių, koncertų ir
dovanų pirkimo metu. Reklamos
kvies ne laukti ateisiančio Kristaus,
bet pirkti. Pramogauti ir pirkti. O
mes kiekvienas turėsime galimybę
rinktis, kas mums svarbiau – ką nors
įsigyti ar tapti geresniais Kristaus
draugais.

Dievo žodis kviečia budėti ir
laukti. Prieš Kristaus įsikūnijimą
pranašas Izaijas kvietė savo tautą
budėti ir laukti sugrįžtančio Dievo:
„Tu, Viešpatie, mūsų Tėvas, – ‘mūsų
Atpirkėju’ esi pavadintas amžiams...
Sugrįžk dėlei savųjų tarnų” (Iz 63,
16–17). Dievo žodis nuo pirmojo ad-
vento sekmadienio mus kviečia bu-
dėti ir laukti ne tik ateinančių Ka-
lėdų švenčių, bet ir budėti, kad kiek-
vieno mūsų širdyje gimtų ir gyventų
Jėzus Kristus. Esame kviečiami bu-
dėti ir keistis į gera. Esame kviečia-
mi žadinti miegančius, kad atėjęs
Viešpats ir juos apdovanotų savo mei-
le. Adventas budins nepramiegoti su-
sitikimo su Viešpačiu.
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Apie revoliuciją ir
evoliuciją spaudoje

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Budėti ir laukti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

LAIŠKAI 

Šiandieniniame permainų kupi-
name pasaulyje žmonėms vis sudėtin-
giau suvokti, kas yra tikra, patikima, o
kas – laikina ir trapu. Pasaulyje garsiu
laikomas bankų veiklą analizuojantis
žurnalas ,,The Banker” pernai geriau-
siu Lietuvos banku pripažino sužlugu-
sį ,,Snorą”, o šiemet į geriausių bankų
sąrašą neįtraukė nė vieno Lietuvos
banko. Tuo tarpu Lietuvoje iš oficialių
lūpų apie ,,Snoro” žlugimą kasdien
sklinda vis nauja ir vis kitokia žinia – tai
grobstymas, tai piramidė, tai tiesiog
„skylė”. 20-ojo gimtadienio „Snoras“
nebesulaukė – banką, iš kurio turto
pradingo 3,4 mlrd. Lt, nuspręsta na-
cionalizuoti. Banko griūtis šalies gy-
ventojams gali pridaryti iki pusantro
milijardo litų nuostolių. Valdžia bando
sustabdyti piramidės griūtį ir užkam-
šyti atsiradusias skyles, tačiau vargu ar
tai padės greitai atstatyti susvyravusį
pasitikėjimą bankų sistema Lietuvoje,
kurioje mokesčiai ir įstatymai gali būti
pakeisti per vieną dieną, o prieš mė-
nesį buvęs saugus ir patikimas bankas
staiga gali tapti nemokiu.      

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis



Praėjusią savaitę Seimo konfe-
rencijų salėje buvo surengta,
man re gis, labai svarbi spau-

dos konferencija. Joje kalbėta apie
priežastis, ska tinančias Rusijos val-
džią statyti ato mi   nę jėgainę Kalinin-
grado srityje ir remti atominės jė-
gainės statybas Bal tarusijoje. Šia te-
ma kalbėjo iš Balta ru sijos ir Kali-
ningrado srities atvykę svečiai. Pa-
vyzdžiui, kaliningradietis Mi chail
Kostiajev išgarsėjo, kai atvy kęs į Lie-
tuvą nedelsiant paprašė ir po  litinio
prieglobsčio. Mat sėkmingai pradėjęs
rinkti parašus tų, kurie ne no ri Kali-
ningrade turėti atominę pa baisą, su-
laukė ypatingo represinių struk tūrų
dėmesio. Netrukus Kali nin  g rado spe-
cialiųjų tarnybų dėme sys tapo nebe-
pakeliamas, ir Kostiajev nieko kito
nebeliko, kaip tik bėgti iš Karaliau-
čiaus krašto, kuriame jis gi mė ir už-
augo. Štai taip jis atsidūrė Lie tuvo-
je.

Konferencijoje Kostiajev tvirti-
no, jog kaliningradiečiai dėl būsimos
atominės elektrinės statybų prasmin -
gumo norėtų surengti referendumą.
Kaliningradietis neabejoja, kad refe-
rendumas parodytų, jog dauguma
šios srities žmonių nenori jokių ato-
minių elektrinių. Kitaip tariant, kali-
ningra diečiai kategoriškai yra prieš
atomi nės elektrinės statybas buvu-
sioje Mažojoje Lietuvoje. Kaliningra-
die čiai tvirtina: pirma – referendu-
mas, ir tik po to tegul valdžia spren-
džia, sta tyti ar nestatyti.

Panašios nuostatos laikėsi ir sve -
čias iš Baltarusijos. Jis taip pat įrodi-
nėjo, jog dauguma baltarusių nenori

savo žemėje matyti atominių jėgai -
nių: nei rusiškų, nei baltarusiškų,
nei juo labiau – eksperimentinių.
Kon ferencijoje pabrėžta, kad jau ir
Baltarusijos specialiosios tarnybos
persekioja atominės elektrinės prie -
ši  nin kus tiek Minske, tiek kituose ša -
lies miestuose. Galbūt kai kurie akty -
vesni parašų rinkėjai artimiausiu
metu Baltarusijoje bus net suimti bei
ilgam pasodinti į kalėjimus, kad tik
negalėtų rinkti parašų ir agituoti
prieš statybas.

O dabar atsakykite į klausimą, ar
ši tema Lietuvai – neaktuali? Žino-
ma, kad aktuali. Lietuva pati ketina
staty ti naują atominę elektrinę vietoj
už darytos Ignalinos AE. Jei oficialu-
sis Vilnius ims iš tiesų statyti, Kali-
nin g ra do ir Baltarusijos atominių
jėgai nių kaimynystė lietuviškai AE
gali tap ti sunkiai pakeliama. Kad ši
tema mums gyvybiškai svar bi, byloja
ir tai, kad konferencijoje dalyvavo
Seimo Energetikos komi si jos pir-
mininkas parlamentaras Ro kas Žilin-
skas. Tačiau apart jo konferencijoje
daugiau beveik nieko nebuvo – nei
politi kų, nei žurnalistų. Konferencija
dir bo beveik tuštutėlėje salėje. 

Nežinau, kokios nuotaikos buvo

apėmusios konferencijos organizato-
rius bei svečius, priverstus kalbėti...
plikoms sienoms. Manau, kad pras-
tos. Juolab kad kai kurie prieš atomi -
nių elektrinių statybas nusiteikę bal-
tarusiai ir kaliningradiečiai tikrai
rizikuoja ir savo sveikata, ir laisve, ir
gerove. Sakyti griežtą ,,ne” atominių
elektrinių statyboms tiek Baltarusi -
jo je, tiek Kaliningrado srityje – pavo-
jinga. Bent šiuo metu. Tad jiems, ma -
nau, buvo ypač skaudu kalbėti tuščio-
je konferencijų salėje. Jie turėjo teisę
pagrįstai piktintis: kam rengti spau-
dos konferenciją, jei į ją niekas ne -
ateis?

Žinoma, konferencijos organiza-
toriai gali teisintis, kad dauguma
žurnalistų ir visuomenės atstovų
apie konferencijoje iškeltas idėjas
sužinojo, atsivertę internetinį Lietu-
vos Sei mo puslapį. Toks pasiteisini-
mas – įma nomas, bet neįtikinamas.
Abejo ju, kad tokios konferencijos
paviešinimas žiniasklaidoje sulauktų
didelio visuomenės dėmesio. Juk
svarbu ne tik visuomenei pamėtėti
žinių. Tas žinias dar reikia patrauk-
liai, int riguo jan čiai pateikti. Kitaip
neskai tys, nežiūrės, nesigilins. Prie-
šingu at veju nesulauks susidomėji-

mo.
Be abejo, galima džiaugtis ir tuo,

kad į konferenciją vis dėlto keli žmo -
nės atėjo. Bet savo tikslų pasieksime
tik tada, jei kelsime sau didžiausius
reikalavimus. Juk buvo galima siek-
ti, jog į konferenciją sugužėtų ne tik
šiai temai neabejingi Lietuvos poli-
tikai ir žurnalistai, bet ir lat vių žur-
nalistai, latvių visuome ninin kai bei
latvių politikai. Mat Rusijos kursto-
mos atominės energetikos in tri gos
aktualios ir mūsų broliams lat viams.
Turint omenyje didžiausius rei kala-
vimus, buvo galima pasvars tyti ir
apie galimybę pakviesti sve čius ir iš
Estijos. Juk ir Talinui aktualu, kiek
atominių jėgainių apsups Lietuvą iš
visų pusių. 

Tačiau minėtos konferencijos or -
ganizatoriai, matyt, nuėjo pačiu leng -
viau siu keliu. Sušaukė konferenciją,
o ar kas nors atėjo į ją, koks jos povei -
kis, kiek leidinių ją aprašė, suprask,
organizatoriams – nė motais. Tai  – ne
jų reikalas. Jie visuomet galės rasti
pasiteisinimų, kaltindami Lietuvos
vi suomenę apolitiškumu, nepatrio -
tiš kumu, o žiniasklaidą – tendencin -
gumu ir parsidavėliškumu.

Tokios taktikos galima laikytis.
Tačiau tokiais principais besivado -
vau dami toli nenueisime. Vaizdžiai
tariant, ,,verdame savo sultyse”, o
paskui stebimės, kad apie mus niekas
nieko nežino, kad mū  sų mintys nie-
kam neįdomios, kad su mumis niekas
nesiskaito. Mes vis dar linkę apsi-
mesti, jog rimtai dirba me Lietuvos
labui.
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Kai ,,verdame 
savose sultyse”
GINTARAS VISOCKAS

je, lietuviai prisijungė prie tarp-
tautinės akademines leidyklas vieni-
jančios organizacijos ir tapo vieno iš
jos projekto, kuris siekia informuoti
mokslinių straipsnių skaitytojus,
dalyviais. 

Organizacija ,,CrossRef ” (www.
crossref.org) šiuo metu kuria logo-
tipą, per kurį mokslinio straipsnio
skaitytojas gali sužinoti, kokią
straipsnio versiją jis mato – ar po
straipsnio išspausdinimo buvo kokių
nors pataisymų, nesklandumų, ko-
mentarų apie faktus, metodologiją,
neetišką finansinę paramą ir pan.
,,Būsimo projekto ‘CrossMark’ tiks-
las – nuolat atnaujinamas mokslinių
straipsnių turinys su visiems skaity-
tojams matomais pataisymais. Pa-
spaudęs ant greta teksto esančio
‘CrossMark’ logotipo, skaitytojas ma-
tytų, ar straipsnis taisytas, ir lengvai
rastų visus pakeitimus, padarytus
straipsnio autoriaus.” Kas pirmasis
išbandė šį naują ,,CrossMark” pro-
jektą pasaulyje? Tai padarė Vilniaus
Gedimino technologijos universite-
tas, išmėginęs naują logotipą savo
žurnalo ,,Verslas: teorija ir prakti-
ka/Business: theory and practice”
straipsniuose. Apie ,,CrossRef ” pla-
čiai buvo rašoma šių metų vasario 25
d. internetiniame dienraštyje Ber-
nardinai.lt. Straipsnis pasirodė po
Vilniaus knygų mugės, kurioje daly-
vavo ,,CrossRef ” naujovių direkto-
rius Geoffey Bilder. Pirmuoju ,,Cross-
Ref ” nariu Lietuvoje birželio mėn.
tapo VGTU. Spalio mėn. ,,CrossRef ”
paskelbė apie VGTU dalyvavimą iš-
bandant ,,CrossMark” projektą. 

Apie revoliuciją ir
evoliuciją spaudoje Tik ką atšventėme

gražią, prasmin-
gą, tarp ameri-

kiečių populiarią Pa-
dėkos dienos šventę. Tą
dieną pap rastai sten-
giamasi kartais plačiai
po kraštą išsisklaidžiu-
siems ir net į už jū rius
nuklydusiems šeimos
nariams susirinkti po vienu stogu.
Prie šventiško stalo neretai yra kvie-
čiami ir nepažįstami žmonės, netu-
rintys šei mų arba negalintys su jo-
mis švęsti, pvz., kariuomenėje tar-
naujantys ka riai.

Dvi dienas prieš šių metų Padė -
kos dieną „Drauge” pasirodė įdo-
mus Nijolės Kavaliauskaitės-Hunter
straips  nis apie šiame krašte ypač
paplitusią Padėkos dienos tradiciją.
Laiku pasirodęs straipsnis iš sa miai
apibūdino Padėkos dienos kilmę, jos
atsiradimo bei raidos istoriją. Dau-
gelis mūsų tikrai nežinojo visų tų de-
talių. Ačiū autorei.

Šiuo vis labiau žiemą primenan -
 čiu metų laiku man kasmet kyla
klausimas – kodėl tokie praktiški
ame rikiečiai priprato Padėkos dieną
švęsti taip vėlai, kai derlius nuo lau -
kų jau seniai nuimtas, ir kai mintys
jau pradeda krypti į artėjantį kalėdi -
nį laikotarpį? Kodėl ne spalio mėnesį,
kai dar žemė nesušalusi, kai dar gali-
ma džiaugtis tik ką prinokusiomis
ru  dens gėrybėmis, gėrėtis spalvą kei -
čiančiais medžių lapais, pajusti šil tą
artėjančio rudens kvapą? Juk tuo met
ir verslininkai turėtų būti paten -
kinti, turėdami prekybai daugiau
laiko.

Mūsų šiauriniai kaimynai kana -
diečiai yra praktiškesni – jie Padėkos
dieną švenčia anksti rudenį, antrąjį
spalio mėnesio pirmadie nį, kai orai
dar šilti, ir, pakilus nuo šven tiško sta-
lo, dar galima pasivaikš čioti ir pasi-
džiaugti rudenėjančia gamta.

Padėkos diena, nuo prez. Lincoln
laikų daug metų švęsta paskutinį lap-
kričio ketvirtadienį, prekybinin -
kams skundžiantis, kad tai pernelyg
trumpina pagrindinį kalėdinio apsi -
pirkimo laikotarpį, prez. Roosevelt
(FDR) buvo nukelta viena savaite
anksčiau. Amerikiečiams toks tradi-
cijos laužymas nepatiko, to dėl jie ir
toliau Padėkos dieną švęsdavo pas-
kutinį lapkričio ketvirtadie nį. Ver-
čiamas dar ir Kongreso, FDR su prato
savo klaidą, ir 1941 m. grąžino šventę
į ketvirtą lapkričio ketvirta die nį.
Taip liko iki mūsų dienų.

Pagaliau, o kas čia jau tokio ma-
giško, parinkus šventę švęsti savaitės
viduryje, o ne savaitgalį? Juk net ir
istoriniai šal tiniai iš piligrimų laikų
nerodo, kodėl ir kaip Padėkos dienai
švęsti buvo pasirinktas ketvirtadie-
nis. Ne ma nau, kad ir vietiniai indė-
nai, piligrimus supažindinę su savo
gyvenimo būdu ir 1621 m. pirmą kar-
tą kartu su jais puotavę, būtų norėję
įvesti šiandien amerikiečių taip
mėgstamo ilgojo savaitgalio idėją.

Tiesą sakant, tikroji Padėkos die -
nos tradicija užsimezgė dvejais me -
tais vėliau, 1623 m., kai piligrimai,
ma tydami būsimą dėl sausros labai
prastą derlių, rudenį kartu susibūrę
meldėsi, o sulaukę lietaus dėkojo Die -
 vui už jų išgelbėjimą nuo grėsusio
bado. Nesistebėčiau, jei tas lie  tus bū-
tų nulijęs ketvirtadienį. Ilgai niui iš
to turbūt ir kilo tikroji kas met šven-
čiamos Padėkos dienos tradicija, ku-
ri valstybine švente tapo tik po dau-

giau kaip 150 me-
tų. O ket virtadie-
nio tradicijos taip
niekas ir nepakei-
tė.

K ly s t u m ė t e,
jei manytumėte,
kad Padėkos šven-
tė pirmiausia at-
sirado Amerikoje.

Vakarų Europoje daugelis tautų jau
daug šimtmečių švenčia derliaus
nuėmimo šventę, pvz., vokiečių „Ern-
tegedenktag”. Ang  lų protestantai,
dar prieš atvykdami į Ameriką, švęs-
davo padėkos dienas, kurios kalendo-
riuje neturėjo specialiai joms pa-
skirtų datų. Jos daž  niausiai būdavo
švenčiamos po kokios nelaimės kaip
prasto derliaus, dėkojant Dievui, kad
nelaimė jau praėjo. Šios šventės buvo
religinės, švenčiamos tik bažnyčiose,
ir neturė jo nieko bendro su šių dienų
tradici ne Padėkos diena, kuri yra ge -
ro kai nukrypusi į verslo pusę.

Įgudę amerikiečių verslininkai,
ieškodami pelno ir norėdami pa -
trauk  ti pirkėjus, visuomet skuba.
Mes jau pripratome girdėti, kai, vos
prasidėjus vasarai, jie jau kviečia su-
sirūpinti naujų mokslo me tų pirki-
niais. O vos praėjus  Darbo die nos
(Labor Day) savaitgaliui rug sėjo pra-
džioje, jų dėmesys nukrypsta į triukš-
mingą spalio 31 d. Halloween šventę.
Šiandien jau niekas nesistebi, kai,
vos atšventus Halloween, jau pra -
dedama karštligiškai kalbėti apie
artė jančią Padėkos dieną ir po to se -
kantį penktadienį, vadinamą „Black
Friday”. Kai kurios stambiosios par-
duotuvės „Wall-Mart”, „Toys-R-Us”
ir kt., anksčiau savo specialius išpar-
davimus pradėdavusios ankstyvą
penk tadienio rytą, šįmet savo duris
pradarė jau ketvirtadienio vakarą.
Vieni tai smerkia, sakydami, jog tuo
yra pažeidžiama Padėkos dienos
šven  tės mintis,          Nukelta į 15 psl.

Kodėl lapkričio pabaigoje, 
o ne anksčiau?
ALEKSAS VITKUS



Kaip tokių pergyvenimų pavyz-
džius dr. Lingertaitienė nurodė Kry-
žių kalną, Katalikų Bažnyčios kro-
niką ir Sibiro kankinius. Anot pre le-
gentės, čia slypi be galo daug medžia-
gos tikėjimo pamokoms, tačiau nepa -
kanka tik nupasakoti istoriją, reikia
padėti mokiniui išgyventi, ką išgyve -
no tų laikų tikintieji. 

Vadovaudama Neringos stovyk-
lai dr. Lingertaitienė yra vedusi nak-

tinius žaidimus, kurių metu jauni-
mas turėjo stengtis būti saugumiečių
nesusekti ir išnešti ,,kroniką” arba
ant kalno pastatyti kryžių. Po tokių
žaidimų jaunimas geriau suvokė kro-
nikos ir kryžių kalno reikšmę. 

Šiuos klausimus dr. Lingertai -
tienė kėlė savo doktoriniame darbe,
kurį apgynė 2007 m. Boston kolegijo-
je. Bakalauro laipsnį iš religinio auk-
lėjimo ji gavo Boston University 1972
m., o magistro – Tufts University 1975
m. Šiuo metu ji dėsto Šv. Jono semi-

narijoje, kur vadovauja Religinio
auk lėjimo magistro programai.

Tyrinėjant signalizavimo 
takų veikimą

Antroji suvažiavimo dalis buvo
skirta griežtiesiems mokslams. Jos
prelegentai buvo dr. Andrius Kaz -
laus kas ir doktorantė Nomeda Gir -
niūtė. Abiejų paskaitų metu klausy-

tojams pasidarė aišku, jog šiais lai -
kais biologai, tyrinėjantys vaistus ar
gydymo būdus, stengiasi suprasti
signalizavimo takus, įsivėlusius į
ligos vystymosi eigą.

Dr. Andrius Kazlauskas, kalbėjęs
tema ,,Nauji vaistai senoms akies li-
goms”, papasakojo apie tyrinėjimus,
vykdomus jo vadovaujamoje labora-
torijoje. Kartais po akies traumos
nuo akies obuolio atplyšta tinklainė.
Gydytojai jau moka tinklainę ir vėl
prie akies obuolio ,,priklijuoti”, taip
išsaugodami paciento regėjimą. Ta -
čiau tam tikrais atvejais tinklainė
vėl atplyšta ir tada jau neįmanoma
tinkamai ją išgydyti. Tokiu atveju
pacientas praranda regėjimą.

Dr. Kazlauskas klausytojams la -
bai įdomiai pasakojo, kaip jo labora-
torijoje dirbantys mokslininkai kūrė
hipotezes ir jas eksperimentais tikri-
no. Po to, bandydami paaiškinti eks-
pe rimentų rezultatus, tas hipotezes
kei tė ir tobulino. Hipotezės lietė sig-
nalizavimo takus ir veiksnius, nule-
miančius jų veikimą. Galvodama, jog
tai – raktinis baltymas, dalyvaujantis
šiai ligai išsivystant, dr. Kazlausko
ko man da nutarė ištirti PDGF signali -
zavimo taką. Po ilgai trukusių ir ge -
rai apgalvotų eksperimentų mok-
slininkai turėjo padaryti išvadą, jog
įvairūs kiti baltymai gali paveikti
PDGF veikimą, jog, norint suprasti
šios ligos veiksnius, nepakanka tyri-
nėti tik PDGF signalizavimo taką. 

Nukelta į 13 psl.

Šių metų lapkričio 20 d. Nekalto
Prasidėji mo vienuolyno patal-
pose, Putnam, įvyko JAV Lietu-

vių katalikų mokslo akademijos
(JAV LKMA) suvažiavimas, į kurį
mokslinių pranešimų pasiklau syti
susirinko 20 mokslininkų bei mokslu
besidominčių.

JAV LKMA pirmininkė dr. Mirga
Girniuvienė savo įvadinėje kalboje
kalbė jo apie LKMA istoriją, jos tiks-
lus ir da bartį. Priminė, jog anksčiau
LKMA suvažiavimai vykdavo kas
treji me tai, tačiau paskutinis suva-
žiavimas įvyko jau seniai – 1988 m.
Romoje. Naujoji valdyba nusprendė,
jog rei kia suteikti progą katalikams
lie tu viams mokslininkams paben-
drauti, pasidžiaugti savo laimėji-
mais, pasidalinti patirtimi ir nuo-
monėmis, aptarti problemas. Tad šio
su važiavimo tikslas buvo pradėti
atkurti šeimynišką santykį tarp JAV
lie tuvių katalikų mokslininkų.

Dėmesys tautinėms mažumoms 
ir jų išlikimui

Pirma suvažiavimo dalis buvo
skirta humanitariniams mokslams,
joje pranešimus skaitė dr. Aleksas
Gedmintas ir dr. Aldona Lingertai -
tienė.

Antropologijos profesorius dr.
Aleksas Gedmintas kalbėjo apie da -
bartinę karaimų padėtį Lietuvoje.
Ma noma, kad karaimai etniškai yra
susiję su totoriais. Anksčiau jie išpa -
žino žydų tikėjimą, bet VIII a. nuo jo
atskilo ir priėmė karaizmą. Karaiz -
mas pagrįstas pirmomis penkiomis
Toros knygomis ir tikėjimu, jog kiek -
vienas žmogus pajėgia pats, be rabi-
no suprasti, ką jam kalba Dievo
Žodis. 

Kronikose parašyta, jog Vytautas
Didysis iš Krymo atsikvietė 400 ka -
rai mų. Lieka neaišku, ar jis atsivežė
400 šeimų ar 400 žmonių. Tad tų lai kų
karaimų skaičius lieka neaiškus.
Šiais laikais Lietuvoje yra likę gal
230 karaimų. Jie į savo bendruomenę
priima tik grynakraujus karaimus.
Tik retkarčiais priima žmogų, kuris
yra pusiau lietuvis.

Dr. Gedminto mokslinis dėmesys

yra nukreiptas į tautines mažumas ir
į klausimą, kaip jos išsilaiko – kokie
veiksniai padeda joms išsilaikyti,
kokie kenkia. Karaimus kaip tautinę
mažumą jis tyrinėja jau nuo 1999 m.
Jo nuomone, nebent Lietuvos karai-
mai pakeis savo dabartinį požiūrį ir
pradės į savo bendruomenę priimti ne-
gryna kraujus karaimus, antraip jie
išliks tik dar tris ar keturias kartas. 

Dr. Gedmintas bakalauro laipsnį
antropologijos srityje įsigijo 1969 m.
SUNY University of  Buffalo, magist -
rą – iš antropologijos ir sociologijos
1972 m. Ball State University, o dak-
taro laipsnį iš antropologijos apsigy-
nė 1979 m. SUNY Binghamton Uni-
versity. Jis dėsto antropologiją SUNY
Delhi bei SUNY Oneonta universite-
tuose. 2006, 2008 ir 2011 m. SUNY
Oneonta studentams surengė tyri-
nėjimus Lietuvoje. Pereitais metais
vedė Kultūros ant ropologijos kursą
Baltarusijos Euro pos humanitarinių
mokslų universitete tremtyje, kuris
yra įsikūręs Vilniuje.

Vedant prie įsitikinimo, 
jog Dievas yra reikalingas

Savo pranešime dr. Aldona Lin -
ger taitienė kėlė klausimą, kaip for-
muoti lietuviško jaunimo tikėjimą
JAV ir Kanadoje. Prelegentė atkreipė
klau sy tojų dėmesį į skirtumą tarp
mokslo ir tikėjimo. Anot jos, yra klai -
da vesti katechetines pamokas, lyg
jos būtų žinių mokymas, pvz., aiški-
nant, kas yra Dievo įsakymai, kas
yra Katalikų Bažnyčios principai, ką
Jėzus darė ir mokė ir pa n. Anot jos,
tikėjimas išteka iš gi liausių širdies
gelmių, todėl tikėjimo pamokose mo-
kinius reikia privesti prie įsitikini-
mo, jog Dievas jiems yra reikalingas.
Kaip tai padaryti? Tikrai to nepa-
darysi, aiškindamas Bažny čios tikė-
jimo dogmas.

Dr. Lingertaitienė citavo vieną
Boston vyskupą. Atvykęs į Šv. Petro
lietuvių parapiją, vyskupas Hennes -
sey taip kreipėsi į lietuvius: ,,Nenu -
ilsdami perduokite savo vaikams sa -
vo lietuvišką kultūrą, tik taip iš sau-
gosite jų tikėjimą.” Tai pareikšda-
mas, vyskupas turėjo omenyje, jog ti-
kėjimas atsiranda per gyvenimą ir
per gilius pergyvenimus, o lietuvių
kultūroje tokių pergyvenimų apstu.
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DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

JAV LKMA su važiavimas: šeimyniško santykio 
tarp JAV lie tuvių katalikų mokslininkų atkūrimas

Religinio auklėjimo profesorė dr. Aldona
Lingertaitienė. 

Antropologijos profesorius dr. Aleksas
Gedmintas.

Doktorantė Nomeda Girniūtė. Chemijos profesorius dr. Andrius Kazlaus-
kas.          

Dalis suvažiavimo dalyvių (iš k.): doktorantė Onutė Traitor, antropologas dr. Aleksas Gedmintas, Aldona Šermukšnytė-Shumway,
fizikas dr. Ramūnas Girnius, antroje eilėje: ses. Margarita Bareikaitė ir  ses. Bernadeta Matukaitė.              Nomedos Girniūtės nuotr.



Prieš trisdešimt vienerius me-
tus aš su vyru jo darbo reika-
lais atsikraustėme į Boston

miestą. Nors aš juokais, o kartais – ir
nejuokais vis pasiskundžiu, kad jis
mane ištraukė iš gimtojo, mylimo ir
puikaus Chicago miesto, turiu prisi-
pažinti, kad pamažu pradedu vertinti
šį miestą, kurį žymi brazilė mode-
liuotoja Gisele Bundchen neseniai
apibūdino kaip „mažą, bet švarų ir
saugų”. Gisele susilaukė nemažai
kritikos iš vietinių už tai, kad jos api-
būdinimas – itin menkas ir įžeidžian-
tis. Bet iš tikrųjų tokie būdvardžiai
yra teigiami tuo, kad turistams tai
yra svarbu. 

Pastaruoju metu nemažai skel-
biama, kad ateinančią vasarą Boston
lietuviai ruošia XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventę, kviečiama lietu-
vius gausiai į šią šventę suplaukti.
Man rodos, kad  būsimiems svečiams
turėtų būti ypač patrauklu, kad
Boston miestas yra mažas, švarus ir
saugus. Bet tai – ne viskas. Norint
deramai įvertinti Boston miestą,
reikia truputį geriau susipažinti su
miesto svarba Amerikos, kaip valsty-
bės, pradžiai ir jos istorijai, su jo
reikšme intelektualiniame šalies
vystymesi, susipažinti su žmonių
polinkiais politikai, sportui ir religi-
jai. 

Supermiestas 

Boston, Massachusetts valstijos
sostinė ir vienas iš seniausių JAV
miestų, yra įdomus praeities ir da-
barties derinys. Jo vardas dažnai yra
siejamas su aukščiausiais įvertini-
mais kaip „pirmasis”, „seniausias”
ir „geriausias”. Rašytojas Oliver
Wendell Holmes 1858 m. „Atlantic”
žurnale miesto valstijos rūmus paly-
gino su „Saulės sistemos stebule”,
pabrėždamas Boston pirmaujančią
vietą. Kiek vėliau jis rašė, kad Bos-
ton – tai „stebulė visatos”, taip sukel-
damas pasipriešinimą tokiam savo
arogantiškumui. Šiandien Boston
yra vadinamas „the Hub”, nors ši
žodžio reikšmė šiuo atveju greičiau
reikštų meilumą nei pasigyrimą. 

Kasmet Boston yra įvertinamas
kaip vienas iš lengviausiai apvaikš-
čiojamų miestų JAV. Tačiau čia rei-
kia įspėti, jog pravartu yra turėti že-
mėlapį. Pasak liaudies pasakojimų,
Boston gatvės prasidėjo nuo karvių
išmindžiotų takų. Jos tai sukasi, tai
dingsta, keičiasi pavadinimai, kryp-
tis. Nors oficialiai Boston sudaro 21
rajonas, nesiūlome bandyti  susigau-
dyti pagal jų pavadinimus. Pavyz-
džiui, Boston geografinis centras yra
vadinamas Roxbury. Į šiaurę nuo
Roxbury yra South End, nieko ben-
dro neturintis su South Boston, kuris
yra į rytus nuo South End. O į šiaurę
nuo South Boston yra East Boston, ir,
norint pasiekti North End, reikia eiti
į pietvakarius nuo East Boston. Tam
ir reikalingas žemėlapis.

Rašoma, kad Boston kasmet susi-
laukia 18 milijonų lankytojų, besido-
minčių istorija, kultūra, sportu ir
švietimu. Senamiestyje yra Ameri-
kos seniausios bažnyčios ir kapinės.
Čia 1635 m. įsikūrė pirmoji viešoji
mokykla, o 1653 metais – pirmoji

viešoji biblioteka. Pirmasis laikraš-
tis mieste buvo išspausdintas 1704
m., pirmasis fabrikas, gaminantis
šokoladą, atsidarė 1765 metais. Elias
Howe 1845 m. išrado siuvimo mašiną,
Alexander Bell 1876 metais – telefo-
ną. Didžiausia Amerikos istorijoje
meno darbų vagystė įvyko 1990 m.
Isabella Stewart Gardner muziejuje,
kabantys tušti rėmai primena, kad
nusikaltimas iki šiol nėra atskleis-
tas. 

Amerikos pirmas viešasis par-
kas buvo įkurtas Boston 1634 m., pir-
moji susisiekimo priemonė – metro –
pradėjo veikti 1897 metais. Šis metro,
sutrumpintai vadinamas „the T”,
dažnai ,,sušlubuoja”, bet šventės sve-
čiai džiaugsis jo prieinamumu. Bos-
ton mieste  yra ir Amerikoje seniau-
sias restoranas „Union Oyster Hou-
se” (1826 m.), ir seniausias viešbutis
„Omni Parker House” (1855 m). 

Pasaulio geriausi bėgikai kasmet
Patriotų dieną susirenka dalyvauti
seniausiame šalies maratone, kuris
šiemet minėjo 114 metų. O ir pasaulio
didžiausia dviejų dienų regata kiek-
vienų metų spalio mėnesį vyksta
Charles upėje. Jau 38 metų ,,Boston
Pops” orkestras suruošia puikų lau-
ko koncertą ir fejerverkų renginį,
skirtą atšvęsti Amerikos nepriklau-
somybę. 

Vietiniai giriasi, kad seniausias
ir autentiškiausias Amerikos profe-
sionalios lygos beisbolo parkas yra
Fenway Park (1912 m.). Deja, šiemet
„Red Sox” savo ištikimiausius sporto
sirgalius sukrėtė epiniu, istoriniu
sezono sužlugdymu. 

Boston miestas laikomas vienu
iš liberaliausių miestų JAV, demok-
ratų partijos tvirtove, kur miesto
„mėlynkraujai” brahmanai ir kito-
kie „yankees” aistringai kovoja už
žmonių teises. Massachusetts buvo
pirmoji JAV valstija, kuri teisiškai
pripažino tos pačios lyties asmenų
santuoką, pirmą tokį liudijimą išda-
vusi 2004 m. kaimyniniame Cambrid-
ge mieste. Mažiau liberalūs vietiniai
dažnai Cambridge pravardžiuoja
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SUSIPAŽINKIME SU BOSTON –
miestu, kuriame vyks XIV Lietuvių tautinių šokių šventė

„Liaudies respublika”, bet miestas
garsus tuo, kad čia yra įsikūrę du
pasaulio geriausi universitetai. Deja,
Boston yra ir vienas iš pačių bran-
giausių JAV miestų.

Miestas ant kalvos 

Siekdami religinės laisvės, Ang-
lijos puritonai kolonistai 1630 m. rug-
sėjo 17 dieną laivu pasiekė Massa-
chusetts Bay įlanką. Iš tolo juos svei-
kino kalvos. Remdamasis bibliniu
Jėzaus Kalvos pamokslu, puritonų
vadovas John Winthrop įspėjo kolo-
nistus, kad jų kolonija taps „tuo bliz-
gančiu miestu ant kalvos”, simbo-
lizuojančiu pasauliui aukščiausius
krikščioniškus idealus. Deja, tie pa-
tys puritonai uždraudė kolonistams
švęsti šv. Kalėdas, pakorė skirtingą
religiją praktikuojančius kvakerius
ir 1692 m. užvedė bylas saviesiems,
jog šie praktikuoja raganavimą. To-
kia isterija ir religinė neapykanta
šimtus įkalino, daugybę nekaltų nu-
teisė, pakorė 19 vyrų ir moterų.

Senamiestis iš pradžių buvo pa-
vadintas Trimountaine, nes vietovė
buvo tarp trijų kalvų. Bet netrukus
kolonistai nutarė ją pervardinti į
Boston. Senamiestis iš pradžių užė-
mė tik 783 akrus, bet, miestui spar-
čiai augant, greitai pritrūko žemės.

Tarp 1803–1894 metų vyko ypatinga
žemės melioracija, atliekami nepa-
prasti sąvartynų projektai. Per šiuos
metus dvi miesto kalvos buvo visiš-
kai sulygintos, o gretimos pelkės, ba-
los, grioviai ir mažos įlankos užpiltos
žeme ir žvyru. Trečiosios kalvos vir-
šūnė buvo sumažinta, šiandien ši kal-
va, vadinama Beacon Hill, yra ryš-
kaus miesto vaizdo dalis. Paskutinė
melioracija 1890 m. pavertė 570 akrų
vandenyną į šios dienos Boston mies-
to Back Back ir South End dalis. XIV
Lietuvių tautinių šokių šventės vieš-
bučiai stovi kaip tik ant šio pasku-
tinio sąvartynų projekto žemių. Dar-
bams pasibaigus, Boston miestas
išsiplėtė daugiau kaip trigubai ir
užėmė netoli dviejų tūkstančių akrų.

Šie sąvartynų projektai laikomi vie-
nais iš didžiausių inžinieriškų žyg-
darbių Amerikos istorijoje. Kasmet
Boston inžinieriai tikrina požeminio
vandens lygį tam, kad apsaugotų
medinius polius nuo puvimo ir gali-
mo pamatų suirimo. Pastebėjęs pavo-
jų, miestas vargšui šeimininkui už-
krauna astronominę atstatymo su-
mą. Jei pastatas atsiduria tikrame
pavojuje, yra draudžiama jame dirbti
arba gyventi tol, kol nebūna sutvar-
kytas.

Galbūt dėl to leidžiantis lėktuvu
į oro uostą, Boston neišsiskiria aukš-
čiausiais pasaulio dangoraižiais, bet
tai nereiškia, kad miestas linkęs į
monotoniškumą. Skrendant lėktuvu,
akį traukia Atlanto vandenynas ir
pakrantės. Boston uoste yra 34 įvai-
riausių dydžių salų, kurios sudaro
Boston Uosto salų nacionalinę poil-
sio zoną. Arčiau miesto pasitinka ke-
li ryškesni vaizdai. Vienas iš didžiau-
sių pasaulio teisių saugomų darbų
yra menininkės Corita Kent vadina-
mas „Rainbow Tank”. Ši buvusi sese-
lė 1971 m. suprojektavo spalvingą vai-
vorykštę, kuri pagyvina 140 pėdų
aukščio suskystintų gamtinių dujų
talpą. Vaivorykštė susideda iš penkių
ryškių ir spalvotų „juostų” – cinobe-
rio, oranžinės, geltonos, mėlynos ir
purpurinės. 

Senasis John Hancock pastatas,
dabartinis Berkeley Building, pas-
tatytas 1947 m., įdomus tuo, kad jo
viršūnę puošia švyturys, kurio spal-
vos pranašauja dienos orą: solidi mė-
lyna reiškia saulėtą ir gražų orą,
blykčiojanti mėlyna – debesuotą, so-
lidi raudona – lietų, o blykčiojanti
raudona – sniegą. Vasaros metu blyk-
čiojanti raudona šviesa praneša, kad
„Red Sox” beisbolo žaidynės atšauk-
tos. Naujesnis John Hancock Tower
(oficialiai – Hancock Place) yra
patraukliausias dangoraižis Boston
padangėse. Tai nuostabus 60 aukštų
stiklo pastatas, kurio išorė susideda
iš 10,344 grūdinto stiklo lakštų. Šie
lakštai pakeitė visus originalius lan-
go stiklus, Nukelta į 7 psl.

Boston lietuvių tautinių šokių ,,Sambūris”, vadovaujamas Onos Ivaškienės, 1968 m.                                            ,,Draugo” archyvo nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

„La ge rių moterys” – filmų premjera Čikagoje
Gruodžio 4  d., 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, Lietuvių Fondo salėje,

vyks dokumentinių filmų „La ge rių moterys” pristatymas. Filmus pristatys šio projekto
sumanytoja ,,Ateities” red. Reda So pra naitė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matulaičio misija
ir Čikagos ateitininkai sendraugiai. 

Moksleiviai — registruokitės Žiemos kursams!
MAS Cen tro valdybos ruošiami Atei ti ninkų pa sau lėžiūros kursai įvyks š. m. gruodžio

26–sau sio 1 d.  Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje, Dai navoje.
Registruokitės tinklalapyje www.mesmas.org

,,Marijos radijo” laidos internete
,,Marijos radijo” Ateitininkų programos vedėjas Vincas Lizdenis kviečia pasiklausyti

pasikalbėjimą su kun. Aldonu Gudaičiu, SJ. Advento tema — ,,Kalėdos bus ten, kur buvo
Adventas”. Laidoje kalbama apie Advento prasmę, kuri lieka ne tik Kalėdų laukime, bet
ir visame mūsų gyvenime. Laidą rasite http://www.mixcloud.com/M_Radijas. Galima
klausytis Jums patogiu laiku.  

Sekmadienį,
gruodžio 18 d.

1 val. p. p.

Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
tel. 630-325-3277 arba el. paštu
odaugirdas@hotmail.com 
Paliekant žinutę, būtinai telefono atsakove
pasakykite ar el. pašto laiške parašykite ir
sa vo telefono numerį. Patvirtinsime jūsų
regis traciją skambučiu.

Kviečiame ateitininkus ir jiems prijaučiančius su šeimomis
ar be šeimų dalyvauti bendroje Kūčių šventėje.

Čikagos kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Alek san dro
Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopa yra
gausi savo nariais ir veikli savo jaunatvišku

polėkiu. Pagal kuopos globėją Viją Sidrytę-Reed, pir-
mame šių metų susirinkime, įvykusiame š. m. rugsėjo
17 d. Kisielių namuose, Downers Grove, Illinois, daly-
vavo net 36 moksleiviai. Tame susirinkime buvo pri-
imta 12 naujų narių. Padėti visiems geriau susipažin-
ti moksleiviai kūrė dainas, šūkius ir pasirodymus. 

Tokiam dideliam būriui vadovauti reikia net dvie -
jų globėjų: Vijos Sidrytės-Reed ir Vaivos La niaus kai-
tės, ir stiprios valdybos, kuri pasiskirstė parei go mis
šitaip: pirmininkas Kovas Kulbis, vicepir mi ninkė
Lija Siliūnaitė, šeimininkė Alena Pranckevi čiū tė, ko-
respondentės Siga Kisieliūtė ir Ariana Žliobaitė,
,,Facebook” koordinatorius Mantas Kisielius, iždi-
ninkas Tomas Čyvas, sekretorė Vilija Aleksaitė,  tink-
lalapio vedėjas Vidas Kulbis ir fotografė Kristina
Prunskytė.

Antras š. m. kuopos susirinkimas įvyko  Ateiti-
ninkų namuose, Lemont. Kuopos korespondentė
Ariana Žliobaitė tinklalapyje mesmas.org šitaip
susirinkimą aprašė: ,,Mūsų antrame susirinkinime
pasisveikinome su visais ir atsisėdome žiūrėti filmą
‘Amazing Grace!’. Šiame filme atsiskleidė ypatingo
žmogaus – William Wilberforce – asmenybė. Jis gyve-
no Anglijoje XVIII amžiuje ir kovojo prieš vergų pre-
kybą. Jo istorija mums parodė, kaip Dievas gali su-
teikti mums stiprybės, net kai mes patys prarandame
viltį. Po filmo broliai Kovas ir Vidas Kulbiai vedė diskusijas. Kalbėjome apie
filmo įspūdingiausias dalis ir pasidalinome mintimis apie Dievo įtaką mūsų
gyvenimuose. Mes smagiai praleidom naktį ir suvalgėm tiek daug sprogūzų,
kad net pilvai pradėjo skaudėti!”

Kuopa jau planuoja kitus susirinkimus: galvojama susipažinti su  ,,Drau-
go” laikraščio leidyba, dalyvauti Ateitininkų Kūčiose ir vykti į MAS Žiemos
kursus Dainavoje. Globėja Sidrytė-Reed pasakė, kad susirinkimų ruošai šiek

tiek sukliudė vienas ypatingai smagus įvykis — globėjos Vaivos Laniauskai-
tės vestuvės su studentų ateitininkų valdybos nariu Matu Čyvu, kurios vyko
Padėkos dienos savaitgalį Cleveland. Vestuvėse dalyvavo per 400 svečių — tai
buvo lyg ateitininkų suvažiavimas! Palinkėti jauniesiems laimės svečiai
atvyko iš visų pasaulio kampų, net ir ,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė
atskrido į JAV vestuvėse dalyvauti. Šeimyninio džiaugsmo savo globėjai linki
ir visi kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stul gins kio moksleivių atei-
tininkų kuopos nariai.                                                                                      – V. K.

Pirmame š. m. Čikagos kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos susirin-
kime dalyvavo net 36 moksleiviai, nors toli gražu ne visi nariai galėjo dalyvauti. Surašome jų vardus, ne pagal
nuotrauką, bet abėcėlės tvarka. Susirinkime dalyvavo Vilija Aleksaitė, Rimas Barškėtis, Matas Blekys, Gilius Blinst-
rubas, Marija Čyvaitė, Gintarė Daulytė, Ugnė  Dinsmonaitė, svečias iš Detroit Mikas Giedraitis, Lija Hoffman,
Kristupas Hoffman, Kajus Kavaliauskas, Kamilė Kevličiūtė, Mantas Kisielius, Siga Kisieliūtė, Aleksas Kubilius, Kovas
Kulbis, Vidas Kulbis, Tanvis Kunčas, Matas Lapkus, Dovas Lietuvninkas, Jonas Majauskas, Elytė McCarthy, Juozas
Mikužis, Mantas Naris, Vaida Narytė, Mona Novikaitė, Daina Polikaitytė, Alena Pranckevičiūtė, Gabrielė Razmaitė,
Petras Rušėnas,  Viktoras Rušėnas, Kovas Rugienius, Monika Satkauskaitė, Lija Siliūnaitė, Paulius Siliūnas, Audra
Siliūnaitė, Dainius Šoliūnas, Sandra Valentinavičiūtė, Ona Žekonytė.                                  Kristinos Prunskytės nuotr.

Čikagos moksleiviai–
gausūs ir energingi

,,Ateities” prenumerata
Puiki kalėdinė dovana

Padovanokite ,,Ateities” prenumeratą sau, padovanokite
ir kitiems. Tai dovana, kuri pradžiu gins jus ne vie ną kartą,
bet dešimtis sy kių per metus. Vie nerių metų pre nu merata
JAV gyventojams yra 45 dol. O gal norėtumėte padova -
noti  giminėms, draugams, mokyklai ar kuopai Lietuvoje?
Prenumerata Lietuvoje yra tik 20 dol. 

Čekį išra šy kite ,,Lithuanian Catholic Fe de ra tion Ateitis”
vardu. Če kio ,,me mo” ei lu tėje pa žy mė ki te, kad tai ,,Atei ties”
pre nume ratai. Savo pra šy mą ir čekį pasiųskite JAV prenumeratų koordina-
torei Ramunei Kubiliūtei 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202. Jei turite klausimų,
parašykite el. paštu rkkubilius@yahoo.com
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Atkelta iš 5 psl. kurie statybos
metu pradėjo iššokti iš rėmų ir kristi
žemyn ant šaligatvių. Lyg veidrodyje
dangoraižyje atsispindi debesys, sau-
lėtekiai, miesto vaizdai, skrendantys
lėktuvai ir malūnsparniai.

Massachusetts valstijos rūmai
yra ant Beacon Hill kalvos tarp vadi-
namų „brownstone” namų fasadų.
Pastatyti 1798 m. šie rūmai iš kitų iš-
siskiria savo blizgančiu, auksu pa-
dengtu kupolu. Originalus kupolas
buvo medinis, vėliau uždengtas va-
riu, o 1874 m. paauksuotas. Antrojo
pasaulinio karo metu kupolas buvo
nudažytas tamsiai ir 1997 m. padeng-
tas 23-jų karatų auksu. 

XIV Lietuvių tautinių šokių
šventės ženklas vaizduoja šokančią
porą priešais tiltą. Tai yra memo-
rialinis Leonard P. Zakim Bunker
Hill tiltas, atidarytas judėjimui 2003
metais. Šis tiltas išsiskiria savo bal-
tumu ir grožiu. Jis yra pasaulyje
plačiausias kabelių vantinis tiltas,
susilaukęs architektų bei inžinierių
pripažinimo.

Laisvės lopšys

Kiekvienas Amerikos pradžios
mokyklos mokinys išmoksta, kad
JAV nepriklausomybės troškimai ir
kovos už laisvę pradžia gimė, brendo
ir tapo tikrove Boston patriotų dėka.
Čia susibūrė pirmieji „Laisvės sū-
nūs”, kurie, priešindamiesi Anglijos
karaliaus pastangoms vis didinti ir
dauginti mokesčius, slapta ardė jo
planus. Siekdami tikslo – „be atsto-
vavimo jokio apmokestinimo”, – šie
sūnūs įvykdė „Boston arbatėlę” ir
privedė prie pirmųjų nepriklauso-
mybės mūšio šūvių 1775 m. balandžio
19 dieną. Ši diena, vadinama Patriotų
diena, yra Massachusetts valstybinė
šventė, kasmet švenčiama trečią ba-
landžio mėnesio pirmadienį. Tą die-
ną savanoriai aktoriai atkuria ne-
priklausomybės kovos pradžią – nuo
Paul Revere atjojimo vidurnaktį iki
pirmojo mūšio, saulei tekant, kur
„per pasaulį nuskambėjo šūvio ai-
das”.

Didžiuodamiesi savo garbingos
istorijos pradžia, Boston miesto pa-
reigūnai prieš šešiasdešimt metų
sukūrė „Laisvės taką”. Tai dviejų su
puse mylių ilgumo pėsčiųjų takas,
pažymėtas raudonomis plytomis ar
dažyta raudona linija. Takas praside-
da Amerikos pirmame viešajame
parke ir veda lankytoją per 16 svar-
bių istorinių vietų. Palei taką yra
seniausios Boston bažnyčios ir ka-
pinės, kur palaidoti žymiausi laisvės
kovotojai. Pasak liaudies tikėjimo,
kapo plėšikai iškasė John Hancock
kūną ir nukirto ranką, kuria jis pa-
sirašė Nepriklausomybės aktą. Lai-
mei, kad kai šiomis dienomis mūsų
paprašoma duoti savo „John Han-
cock”, viso labo prašoma  pasirašyti,
o ne paaukoti ranką. 

Einant taku toliau, pamatysime
pažymėtas vietas, kur patriotai rin-
kosi, ruošėsi ir žuvo už laisvę. „Lais-
vės lopšio” aikštėje yra bronzinė Sa-
muel Adams, vieno iš aršiausių lais-
vės kovotojų ir nepriklausomybės
akto signatarų, skulptūra. Deja, šio-
mis dienomis jo vardas yra labiau
siejamas su aukščiausios rūšies alu-
mi. Lankytojas praeina pro senuo-
sius ir dabartinius Massachusetts
valstijos rūmus ir pro pirmosios
Amerikos viešosios mokyklos vietą,
paženklintą Benjamin Franklin sta-
tula. Lankytojas gali aplankyti sena-

miesčio seniausią ir vienintelį likusį
medinį namą (1680 m.), priklausiusį
patriotui Paul Revere, ir bažnyčią,
kurios bokšte buvo uždegti žibinai,
duodant patriotams žinoti, kokiu
būdu atžygiuos britų kareiviai: viena
šviesa – žeme, dvi – vandeniu. Takas
baigiasi prie „USS Constitution”
laivo, kuris yra seniausias, vis dar
tinkantis tarnybai karinis laivas JAV
jūrų laivyne. Trijų stiebų baltojo
ąžuolo korpuso fregata, pravardžiuo-
jama „Old Ironsides”, kasmet iš-
plaukia į Boston uosto vandenyną,
kur yra apsukama, kad jos šonai
vienodai atlaikytų oro sąlygas.

Amerikos Atėnai 

Boston yra pagarsėjęs kaip di-
delis intelektualinio mąstymo bei
puoselėjimo centras. Jau 1764 m. pat-
riotas Samuel Adams miesto pasie-
kimus lygino su Graikijos pasėtais
vaisiais. Švietimas mieste užima to-
kią svarbią vietą, kad Boston vardas
yra dažnai  siejamas su universite-
tais. Aukštasis mokslas ir moksliniai
tyrinėjimai bei pasiekimai nuolat
pastato šį miestą lyg ant kokios paky-
los, o tai ne tik žavi, bet ir kelia pavy-

dą. 
Pirmieji Amerikos kolonistai

vertino ankstyvo švietimo svarbą.
Praėjus metams po pirmosios viešo-
sios mokyklos įsteigimo, 1636 m. kai-
myniniame Cambridge mieste New
College atsidarė Amerikos pirmoji
aukštojo mokslo institucija. Trimis
metais vėliau ši kolegija buvo per-
vadinta į Harvard College, pagal
dvasininko John Harvard, kuris
buvo pirmasis kolegijos profesorius,
pavardę. Mirdamas jis paaukojo uni-
versitetui ne tik pusę savo turto, bet
ir 400 tomų biblioteką. Šiemet uni-
versitetas švenčia savo garbingą 375
metų jubiliejų. Ieškodamas  laimės ir
sėkmės, dažnas studentas ir jo tėvai
aplanko garsų universiteto kiemą ir
patrina sėdinčio John Harvard
skulptūros kairės kojos batą. Grei-
čiausiai taip elgdamiesi tėvai trokš-
ta, kad jų vaikas patektų į šį garsų
universitetą. Antras garsus univer-
sitetas, nors jaunesnis, bet nė kiek ne
menkesnis, yra Massachusetts Insti-
tute of  Technology (MIT). Įsteigta
Boston mieste 1866 m.  Boston Tech
vardu, mokykla pakeitė pavadinimą į
dabartinį ir persikėlė į Cambridge
1906 metais. Užimantis 168 akrų plo-
tą, šis universitetas yra žinomas savo
moksliniais išradimais ir savotiš-
komis išdaigomis. Šiame universite-

te įkurta didžiausia pasaulyje logo-
ritminių liniuočių kolekcija, yra
branduolinis reaktorius ir labiausiai
žmogų imituojantys robotai. Kaimy-
ninis Harvard universitetas tikriau-
siai pasijuokė iš MIT 300 milijonų
dolerių kainavusio inžinieriško
Frank Gehry modernizmo, kuris tuoj
po atidarymo 2004 m. prakiuro. Tarp
šių dvejų universitetų  vyksta drau-
giškas rungtyniavimas, ir dažnai
tarp jų gali išgirsti švelnų bakstelėji-
mą: „Ar pats studijuoji Harvard ir
nemoki skaičiuoti, ar MIT ir nemoki
skaityti?” Kaip ten bebūtų, Harvard
universitetas yra garsus savo vardu,
politikais ir mokslų nebaigusiais bi-
lionieriais kaip Bill Gates ir Mark
Zuckerberg. MIT pasižymi technolo-
gišku unikalumu, pirmuoju sukurtu
kompiuteriu ir 77 Nobelio premijos
laimėtojais.

Šalia šių dviejų aukštojo mokslo
milžinų, yra dar šimtas universitetų,
kolegijų bei specialybių institucijų.
Didžiausias miesto universitetas ir
vienas iš didžiausių privačių univer-
sitetų Amerikoje yra Boston Univer-
sity, kuriame studijuoja daugiau nei
32,000 studentų. Nuostabu, kad šis
universitetas yra ketvirtasis didžiau-

sias Boston miesto darbdavys. Iš viso
Boston ir Cambridge miestuose stu-
dijuoja apie ketvirtis milijono stu-
dentų, dešimtadalis jų – iš svetimų
šalių. 

,,Camelot” laikai

Jei kuri nors Amerikos šeima
galėtų būti pavadinta „karališka”,
greičiausiai tai būtų Boston „mėly-
nojo kraujo” brahmanų Kennedy šei-
ma. Šios šeimos nariai išgarsino
Boston akcentą, kuris dažnai komikų
yra parodijuojamas ir pamėgdžioja-
mas, pvz. „Whataya, retahdid?”
(„Kas tau yra, esi kvailas?”) arba
,,Pawk the kaw at Haw’vid yawd”
(„Pastatyk automobilį Harvard kie-
me”). Nors 48 metų praėjo nuo prezi-
dento John F. Kennedy nužudymo
Dallas mieste, domėjimasis šios pla-
čios šeimos gyvenimu, tragedijomis,
politiniais pasiekimais išlieka dide-
lis. Ypač intriguojanti ir iki šiol dau-
gelį dominanti tema yra John Kenne-
dy santykis su moterimis, pvz., Ma-
rilyn Monroe. Kennedy žmona Jackie
šeimos metus Baltuosiuose rūmuose
pavadino „Camelot” laikais. Jų gyve-
nimas tapo pusiau mitiniu, legen-
diniu, pasauliui atrodęs nuostabiai
tobulas. Jackie žavėjo pasaulį savo
grožiu, puošnumu, svetimų kalbų

mokėjimu ir inteligentišku elgesiu.
Dukros Caroline neseniai išleista
knyga su kompaktinėmis plokštelė-
mis, kuriose įrašyti 8,5 valandų ilgio
pokalbiai su Jackie netrukus po jos
vyro mirties, pasiekė bestseller sąra-
šus. 

Boston galima aplankyti buvusio
prezidento gimimo namus, pavalgyti
„Union Oyster House” restorane, sė-
dint jo mėgstamiausioje vietoje. O
„Omni Parker House” viešbučio res-
torane yra pažymėtas stalas, prie
kurio John pasipiršo Jackie. Kur kas
rimtesnė vieta apsilankyti būtų John
F. Kennedy prezidento biblioteka ir
muziejus. Architektas I. M. Pei su-
projektavo šį imponuojantį betono ir
stiklo pastatą ant uosto pakrantės su
panoraminiais miesto ir vandenyno
vaizdais. Čia pagarbiai dokumentuo-
ta ir atkurta prezidento ir jo šeimos
politinės karjeros pradžia, greitas jo
iškilimas, tragiška mirtis ir pomirti-
nis palikimas.

Lietuvių centras – 
South Boston

Boston mieste lietuviai pradėjo
kurtis apie 1880 m. ir, kaip visuose
lietuvių telkiniuose, atvykstančių
lietuvių skaičius augo bangomis. Di-
džioji lietuvių dalis susitelkė South
Boston rajone, vietinių vadinamame
„Southie”. Čia buvo įsteigtos parapi-
jos, parapijinės ir šeštadieninės mo-
kyklos, leidyklos ir spaustuvės. Lie-
tuvių draugijos sparčiai būrėsi ir
1899 m. įsteigė Lietuvių piliečių klu-
bą. Šiandien Klubas tebegyvuoja ta-
me pačiame name. Ten vyksta didžio-
ji dalis lietuviškų renginių, o savait-
galiais veikia restoranas, siūlantis
lietuviškų patiekalų ir picos. Sek-
madieniais šv. Mišios laikomos Šv.
Petro lietuvių bažnyčioje, vienintelė-
je likusioje lietuvių bažnyčioje Bos-
ton apylinkėje. 2004 m. ji atšventė 100
metų jubiliejų ir sėkmingai kovojo
prieš parapijos uždarymą. 

Po Antrojo pasaulinio karo lietu-
vių veikla įsibėgėjo. Lietuviai kūrė
organizacijas, spausdino laikraščius,
knygas, sudarė ir išleido garsiąją 35
tomų ,,Lietuvių enciklopediją”. Ona
Ivaškienė įsteigė pirmąją išeivijos
tautinių šokių grupę, Julius Gaidelis
– lietuvių vyrų chorą, o Aleksandra
Gustaitienė – dramos ratelį. Nors
šiandien leidyklos, spaustuvės ir pa-
rapinės mokyklos jau užsidarė, lietu-
vių visuomenė išlieka veikli. Orga-
nizacijos gyvuoja, veikia šeštadieni-
nė mokykla, o subatvakariai pristato
įvairias kultūrines programas. Onos
Ivaškienės tautinių šokių grupė
„Sambūris” kitais metais švęs savo
75 metų jubiliejų, yra dedamos pas-
tangos susisiekti su pirmaisiais gru-
pės šokėjais ir juos pristatyti būsi-
mos šokių šventės programos metu. 

Ypač džiugu ir pagirtina, kad
Boston lietuvių visuomenė apsiėmė
ruošti XIV Lietuvių tautinių šokių
šventę 2012 metais. Laukiame Jūsų
atvykstant. Tikimės, kad šis kuklus
supažindinimas su Boston miestu
paskatins Jus suplanuoti atostogas ir
atvykti į Boston, pasigėrėti tautinių
šokių šventės programa ir pamilti šį
supermiestą, kuris tikrai nenuvils.   

Marija Eivaitė Hauser – Čikagoje
buvo veikli ateitininkė, šatrijietė, san-
tarietė. ,,Laiškai lietuviams” redakci-
jos narė, bendradarbiavo su ,,Ateiti-
mi”, ,,Draugu”. Šiuo metu gyvena
Boston. Užaugino tris sūnus.

SUSIPAŽINKIME SU BOSTON

Šv. Petro lietuvių parapijos išorė su kryžiais primena Lietuvos Kryžių kalną.
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I. Tobias ir D. Stagniūnas.                                                                                           Reuters nuotr.

Gilvydas Biruta, gimęs 1991 m.
spalio 10 d. Jonavoje, šiuo metu mo -
kosi trečiame kurse Rutgers Univer -
sity ir yra vienas iš geriausių krep-
šinio komandos „Scar let Knights’’
krepšininkų. Žaisda mas 2011 metų
šventiniame turnyre Cancun mieste,
Meksikoje, vaikinas pateko į simbo-
linį geriausių žaidėjų penketuką.

Gilvydas pelnė 11 taškų rungtynėse
su Illinois State rinktine, o susi-
tikime su University of  Rich mond
komanda mūsiškis įmetė 14 taškų,
atkovojo 4 kamuolius. 

Šiame sezone lietuvis (spaudoje
rašoma, kad jis yra „krepšininkas iš
Lietuvos”) pirmauja savo komandoje

pagal pelnytus taškus (vidurkis – 12)
ir atkovotus kamuolius (vid. – 7,2). Jo
pataikymo procentas – 51,9 (28 iš 54).

Prieš važiuodama į Meksiką jo
atstovaujama komanda įveikė Hamp -
ton komandą rezultatu 66:52. Krep -
šininkas tose varžybose įmetė net 17
taš kų ir atkovojo rekordinį – 12 – ka -
muolių skaičių. 

Amerikiečių spauda rašo, kad
Bi rutos dėka Rutgers University ko -
manda turi vilčių šį sezoną patekti į
baigiamąjį NCAA turnyrą, kuris
vyks ateinantį pavasarį. 

Paminėtina, kad liepos mėnesį
Gilvydas atstovavo Lietuvos 20-me-
čių rinktinei Ispanijoje, kur sužaidė
gana neblogai. Tiesa, Lietuvos krep-
šinin kams to turnyro pabaiga susi-
klostė nekaip. Birutos taškų vidurkis
Ispanijoje buvo 5,1. 

Apie kitus lietuvius žaidėjus
NCAA pirmame divizione

Šį sezoną nelaimė ištiko lietuvių
kilmės žaidėją Tim Abromaitį iš
Notre Dame University krepšinio
rinktinės. Šis vienas geriausių Notre
Dame komandos taškų medžiotojų
per treniruotę stipriai susižeidė koją
ir aikštelėje negalės pasirodyti visą
sezoną. 

Daug džiugių akimirkų suteikia
lietuvių kilmės krepšininkas iš
North western University John Shur -
na. Jis lapkričio 29 d. Atlanta mieste
savo komandai pelnė 25 taškus rung-
tynėse prieš Georgia Tech rinktinę,
kuri buvo įveikta 76:60. 

Krepšininkui G. Birutai sekasi puikiai 
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvis Žydrūnas Savickas tur-
būt jau nesuskaičiuoja, kiek kartų
yra tapęs čempionu ar laimėjęs pri -
zines vietas įvairiose galiūnų varžy-
bose, surengtose skirtinguose pasau -
lio žemynuose. Jį ne kartą matėme ir
JAV.

Dar vieną čempiono vardą stip -
ruolis neseniai parsivežė iš Latvijos
sostinės Rygos, kur pirmą kartą buvo
surengtas „Raimondo Bergmanio
tau rės’’ galiūnų turnyras. Lietuvis,
dar varžyboms nepra si dėjus, jau
buvo laikomas šių varžybų nugalėto-
ju, ir jis nenuvylė savo gerbė jų. Ben-
droje įskaitoje Savickas su rin ko dau-
giausia taškų ir laimėjo. Jis įveikė
dvylika galiūnų, atvykusių iš Kana-
dos, Belgijos, Esti jos, Irano, Latvijos,
Lenkijos, Ukrai nos, Serbijos, Olan-
dijos ir Lietuvos. Mūsų tautietis buvo
stipriausias dviejose rungtyse, vieno-
je jų pirmąja vieta pasidalijo su ser-
bu Ervin Ka ton, o trijose užėmė ant-

rą vietą, su rinkdamas 68,5 taško.
Antroje vietoje bendroje įskaito-

je likęs kanadietis Jean Francios Ca-
ron turėjo pasitenkinti tik 48 taš kais
(20,5 tšk. mažiau nei lietuvis). Tre-
čias buvo latvis Agris Kazalnikas,
kurio sąskaitoje – 46 taškai.

Keletas biografijos faktų

1975 m. liepos 15 d. Biržuose gi -
męs Žydrūnas tituluojamas stipriau-
siu visų laikų pasaulio žmogumi. Jis
net šešis kartus iš eilės yra laimėjęs
stipriausio pasaulio vyro titulą,
var žy damasis geriausiose „Arnold
Stron quest’’ varžybose. Šiose varžy-
bose gali dalyvauti ne tik patys stip -
 riausi pasaulio galiūnai, bet ir kitų
jė gos sporto šakų atstovai. Tad šių
var žybų nugalėtojas vadinamas stip -
riausiu žmogumi pasaulyje.

Žydrūnas 6 kartus tapo „Arnold
Strongest Man’’ nugalėtoju (2003–
2008 m.), 3 kartus iškovojo pasaulio
galiūno čempiono titulą (2005, 2006,
2009 m.), 4 kartus buvo pasaulio ko -
mandinio čempionato nugalėtoju
(2005–2008 m.), „Fortissimus’’ galiū -
nų varžybose laimėjo stipriausio pla -
netos žmogaus titulą (2009 m.), o 2008
m. jis tapo pasaulio rąsto kėlimo
čempionu ir t. t.

2001 m. Farerų salose galiūnų
tur  nyro metu Savicką ištiko didelė
nelaimė – trūko abiejų jo kojų gir-
nelių raiš čiai. Tai pristabdė sėk-
mingą Žydrūno karjerą. Tada ne-
daugelis tikėjo, kad jis dar galės
rungtyniauti didžiajame sporte. Ta-
čiau po 9 mėnesių stipruolis laimėjo
Lietuvos jėgos trikovės čempionatą,
o netrukus ir Lietuvos galiūnų varžy-
bas. Po to sekė jo pergalės pasaulinio
lygio čempionatuo se. Visa tai pasiek-
ta tik Žydrūno didelio ryžto ir užsi-
spyrimo dėka.

Belieka palinkėti stipruoliui
Žyd rūnui dar daug pergalių ir toliau
gar sinant Lietuvos vardą.

Dar vienas lietuvio stipruolio 
laimėjimas

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusios savaitės pabaigoje ne -
tikėtai buvo paskelbta, jog baigiasi
derybos tarp NBA vadovybės ir krep-
šininkų ir netrukus prasidės sezonas.

Kol kas susitarta žodžiu, o per
atei nančias dienas turėtų būti pasi-
ra šytas ir dokumentas, skelbiantis
susitarimo įsigaliojimą. Nuo liepos 1
die nos vykusios derybos sutrumpins
šį NBA sezoną nuo 82-jų iki 66-ių

rungtynių. Sezonas prasidės per šv.
Kalėdas. 

Tie krepšininkai, kurie žaidžia
Euro poje ar kitur, sprendžia, ar sug-
rįžti į NBA. Jonas Valančiūnas ir
Donatas Motiejūnas liks Europoje ir
NBA tu rėtų pradėti žaisti kitąmet.
Tuo tarpu tokie krepšininkai kaip
Andrei Kirilenko skelbia, jog grįžta
atgal į NBA, o Rudy Fernandez at-
virkščiai, nori likti Mad rido „Real”
klube.

Baigiasi pauzė NBA sezone
PAUL TRIUKAS

Gilvydas Biruta – vienas iš ge riau sių Rut-
gers University krep šininkų.

Žydrūnas Savickas.                                                                                                  
efoto.lt nuotr.

Paskutinį šių metų „Formulės 1’’
čempionato etapą praėjusią savaitę
laimėjo „Red Bull Racing’’ komandos
lenktynininkas Mark Webber. Aust -
ra las pradėjo lenktynes iš antros vie -
tos, už komandos draugo Sebastian
Vettel ir, lenktynėms įpusėjus,  ap   len -
kė su pavarų dėže vargusį Vettel.
Webber tai buvo pirmoji pergalė
šiais metais. Vettel užėmė antrą ją
vietą, o trečias liko britas iš „McLa-
ren’’ komandos Jenson Button.

Ilgai trečioje vietoje važiavęs

Fer nando Alonso lenktynes baigė
ketvirtas. Penktas atvažiavo Felipe
Massa, šeštas – Adrian Sutil, septin-
tas – Nico Rosberg, aštuntas – Paul di
Resta, devintas – Kamui Kobayashi,
dešimtas – Vitaly Petrov.

Čempiono vardą jau senokai už -
si tikrinęs Vettel sezoną baigia su 392
taškais. Antras lieka J. Button, turin-
tis 270 tšk. Trečias – M. Webber (258
tšk.), ketvirtas – F. Alonso (257 tšk.),
penktas – L. Hamilton (227 tšk.).

Kitas sezonas prasidės Australi -
joje kovo 18 dieną.

Brazilijos didįjį apdovanojimą laimėjo M. Webber
PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę Maskvoje vy-
kusiame paskutiniame šių metų dai-
liojo čiuožimo didžiojo apdovanojimo
etape Lietuvos šokių ant ledo pora li -
ko penktoje vietoje.

Isabella Tobias ir Deividas Stag -
niūnas surinko 130,47 taško ir šiek
tiek daugiau nei 2 taškais atsiliko
nuo ketvirtą vietą laimėjusios poros.
Pirmą vietą užėmę amerikiečiai Me -
ryl Davis ir Charlie White surinko
179,06 taško. Antri liko kanadiečiai
Kaitlyn Weaver ir Andrew Poje, treti
– rusai Ekaterina Bobrova ir Dmitri
Soloviev.

Moterų varžybas laimėjo japonė

Mao Asada. Antrą bei trečią vietas
užėmė rusės Alena Leonova ir Ade -
lina Sotnikova. Vyrų varžybas laimė -
jo Yuzuru Hanyu. Antras liko ispa-
nas Javier Fernandez, trečias – ame -
ri kietis Jeremy Abbott. Tarp porų
auk są laimėjo vokiečių duetas Alio-
na Sav chenko ir Robin Szolkowy. Si-
dab ras lieka Rusijoje pas Yuko Kava-
guti ir Alexander Smirnov, o bronza
iš vyks ta į Italiją pas Stefania Berton
ir Ondrej Hotarek.

Šių metų didžiojo apdovanojimo
baigiamosios varžybos vyks Kana -
doje gruodžio 8–11 dienomis. Lietu -
viai jame nedalyvaus, tačiau jie yra
tarp atsar ginių dalyvių, jei traumas
pa tirtų ku rie nors iš jų varžovų.

I. Tobias ir D. Stagniūnas liko penkti
PAUL TRIUKAS
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Sugavęs amerikietišką ,,laimės paukštę”
Kaunietis Rokas Beresniovas į

Ameriką atvyko pagal studentišką
kultūrinių mainų programą „Work
and Travel USA”. Kaip dau geliui
jaunų žmonių, savo vertę sve čioje ša-
lyje jam teko įrodinėti ir dir bant pa-
davėju, ir studijuojant. Baigęs tar p-
tautinio verslo ir prekybos studijas
Richland College Dallas, TX, Rokas
pamažu ėmė kilti karjeros laiptais.
HSBC banko Washington, DC vice-
prezidentas Rokas Beresnio vas nese-
niai išrinktas susivienijimo George -
town Business Association (GBA) pre-
zidentu. Šia proga jis maloniai sutiko
atsakyti į keletą klausimų.

– Sveikiname su naujomis pa -
reigomis – esate išrinktas George -
town Business Association prezi-
dentu. Ar toks paaukštinimas pa-
reigose Jums buvo netikėtas?

– Naujas pareigas GBA aš priimu
kaip dar didesnę atsakomybę ir kaip
šio susivienijimo darbuotojų  pa si ti -
kėjimo manimi ženklą. Su GBA dir -
bu jau daugiau nei 3 metai. Per šį
laikotarpį surengėme ne vieną de -
šim tį rengi nių Washington, DC ir
tarptautinei bendruomenei. 2008 me -
tai GBA buvo labai sunkūs. Atėjęs į
susivienijimo tarybą, stengiausi, kad
kiti nariai nenu leistų rankų, skati -
nau stiprinti organizacijos autoritetą
ir veiklą, ruošti sėkmingus rengi -
nius. Surinkome puikių žmonių ko -
mandą, kuri savo ti kėjimu, nesava -
naudišku darbu ir lū kesčių pateisi -
nimu padėjo GBA augti ir pasiekti
užsibrėžtus tikslus. Šiuo metu ši pel-
no nesiekianti organizacija yra viena
iš svarbiausių verslo su sivie ni jimų
Washington, DC, kurio įtaka jaučia-
ma politikoje, versle ir kul tūriniame
miesto gyve nime.

– Jūsų karjeros pasiekimų gali
pavydėti ne tik imigrantai, bet ir
amerikiečiai. Kaip pasisekė ,,pa -
 gau ti amerikietiškąją svajonę”?

– Nesistengiu savęs lyginti su ki -
tais žmonėmis ar tenkintis tikru ar
įsivaizduojamu pranašumu. Kaip
mi nėjau, visuomet mačiau tikslą, dėl
kurio su užsidegimu dirbau pats ir
stengiausi suburti bendraminčius
šiam tikslui pasiekti. Matymas, kad
mano su bendraminčiais atlikti dar-
bai teigiamai pa veikė kitų žmonių
gy venimus, sukūrė jiems galimybes
aug ti, man yra pats geriausias atly-
gis už darbą. Gyvendamas JAV pats
patyriau daugelio geranoriškų žmo -
nių pasitikėjimą, pagalbą ir da bar
stengiuosi tuo pačiu atsilyginti ki-
tiems.

– Kas buvo sunkiausia šiame
kelyje?

– Sunkiausia yra neprarasti
drausmės ir nenuleisti rankų. Sunki
buvo ir pati pradžia – atsidūrus sveti-
mame krašte, kitoje kultūrinėje ap -
lin koje, be pažįstamų ir draugų. Esu
dėkingas sutiktiems ameri kiečių
dėstytojams – jie mane išmokė ne tik
kritinio mąstymo, bet ir nebijoti
klausti.

– Dažnai grįžtate į Lietuvą.
Kokią ją matote? Ar tikite, kad
Lietuva kada nors taps klestinčia
valstybe?

– Valstybės „klestėjimas” man ir
mano bendraminčiams visų pirma
yra mąstymo kaita, demokratiškų,
to lerantiškų siekių, veiksmų įsiga -
lėjimas visuomeninėje sąmonėje, ak -
tyvaus, veiklaus jaunimo, naujų va -
dovų at si radimas ir jų skatinimas
dirbti. 

Šitie dalykai sukurs terpę gali -

mų ateities konku rencingų produk-
tų – kultūrinių ir fizi nių – atsira-
dimui.

– Nors jau daugiau nei 10 metų
gyvenate JAV, Jūsų su draugais
2010 m. įkurtas tarptautinis socia-
linis tinklas ,,Global Lithuanian
Leaders” (GLL) rodo, kad per tiek
metų meilė gimtai ša liai neužgeso.
Ko dėl Jums taip rū pi ta maža ša-
lelė?

– Aš sieju save su Lietuva, su jos
sparčiai besikeičiančia kultūra, gy -
ve nimu. Ma no ir Lietuvoje gyve-
nančių žmonių mąstymas kartais
skir iasi, tačiau jaučiu porei kį per-
duoti savo ir kitų JAV įsitvirtinusių
lietuvių profesionalų žinias ir patirtį
perspektyviam Lietuvos jaunimui ir
taip prisidėti prie Lietuvos vysty-
mosi ir ateities. Aš jaučiuosi lietuvis,
nes esu lietuvis ne vien dėl to, kad
turiu pasą. Negyvenu Lietuvoje, bet
dažnai į ją grįžtu, nesu nutolęs nuo
šalies realybės, ji mano gimtasis
kraštas.

– Šį rudenį lankėtės Lietuvos
Seime. Ar Lietuvos valdžia su-
pranta Jūsų įkurto tinklo siekius?

– GLL – nepolitinė, nevalstybinė
organizacija, tai – socialinis tinklas,
jungiantis tiek Lietuvoje, tiek užsie -
nyje gyvenančius savo srities profe-
sionalus, vadovus, neabejingus Lie -
tuvai, jos žmonėms, mokslui, kul tū -
rai bei Lietuvos vietai pasaulyje. Per
įvairius socialinius, akademinius
projektus GLL siekia tapti pa sauli -
nės patirties bei žinių tiltu į Tėvynę.
Jos tikslas skleisti pasauliui žinią
apie  mūsų šalyje vyksiančius rengi -
nius, paskatinti Lietuvoje ir užsieny-
je gyvenančius lietuvius pakviesti
savo užsieniečius draugus, draugų
draugus ir pažįstamus aplankyti Lie -
tu vą. Išvykę Lietuvos svečiai skleis
ži nią kitiems ir taps savotiškais
„Lietuvos ambasadoriais”.

Su mumis kartu sutiko dirbti,
kurti bendrus projektus, dalintis su -
manymais keletas LR ministe rijų.
Reikia pasa ky ti, kad nemažai, ypač
jaunosios kartos, politikų yra dažni
GLL rengi nių svečiai. Tarki me, 2011
m. gruodžio 28 d. GLL orga ni zuoja -
moje konferencijoje dalyvaus prem-
jeras Andrius Kubilius, o jo patarėjas
Mykolas Majauskas yra nuolatinis
GLL renginių svečias.

Kol kas atsi liepimai apie mūsų
veiklą buvo tiktai teigiami, ir tiki -
mės, kad ateityje atsiras vis daugiau
bendradarbia vimo būdų.

– Ką Jūs manote apie šiomis
dienomis taip dažnai diskutuo-
jamą dvigubos pilietybės klausi -
mą?

– Šis klausimas yra svarbus. Esu
įsitikinęs, kad dviguba pilietybė yra
reikalinga. Negalime sau leisti, kad
Lietuva atstumtų išvykusius, darbš -
čius, talentingus žmones, kuriems ki -
tos valstybės siūlo pilietybes, pri-
pažindamos jų vertę. Jeigu žmogus
yra verčiamas rinktis vieną piliety-
bę, tai galėdamas turėti JAV, Di džio -
sios Britanijos, Kanados, Vokie tijos
ar kt. išsivysčiusios šalies pilietybę
jis vien dėl savo ir savo šeimos gero -
vės greičiausiai rinksis ne Lietuvos
pilietybę. Manau, kad tokiu poelgiu
Lietuva atstumia daug puikių lietu-
vių. Gimtasis kraštas juos atstumia,
o tie žmonės tikrai daug galėtų padėti
jam. 

– Jūs ir Jūsų draugai žinomi
savo labdaros renginiais. Ar ma -
no te, kad labdara, kaip ir geru-
mas, išgelbės pasaulį?

– Labdara yra aukšto pilietinio
sąmoningumo ženklas. Tik dirbdami
drauge galime sukurti geresnę atei tį
visiems.

– Jūsų žmona Christine – ame -
rikietė. Ar ji supranta Jūsų lie tu -
višką veiklą, ar neprieštarauja
jai?

– Christine puikiai kalba lietu-
viškai, geriau už mane žino Lietuvos
istoriją! Ji ne tik ne kartą lankėsi
Lie  tuvoje, bet ir šiuo metu su Ful -
bright stipendija studijuoja Vil niaus
ir Kauno universitetuose.

– Jūsų tėtis Vladimiras Beres -
niovas – žinomas Lietuvoje daili-
nin kas karikatūristas (2012 m.
rug sėjį Čiurlionio galerijoje, Jau-
ni mo centre, numatyta V. Beres-
niovo dar bų paroda).  O gal pats
taip pat piešiate karikatūras?

– Tikrai taip, ir norintys gali
pamatyti mano karikatūras apsi-
lankę Kauno ,,Velnių muziejuje”.

– Ar humoras padeda darbe, ar
jis paveldimas? 

– Nežinau, ar humoro jausmas
yra paveldimas, tačiau mano draugai
jo trūkumu nesiskundžia.

– Para turi 24 valandas? Kaip
,,ilginate” dieną?

– Su kava (juokiasi).
– Ką galite palinkėti tiems, ku -

rie svajoja apie profesines aukštu-
mas?

– „Vienas lauke – ne karys.” La -
bai svarbu ne tik nenuleisti rankų ir
dirbti su užsispyrimu, bet ir ieškoti
savo bendraminčių, suburti žmo nes,
su kuriais gali sieti ateities sumany-
mus ir dalintis bend rais ateities pla -
nais.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Rokas Beresniovas.                                                                    Asmeninio albumo nuotr.                                                 

Lapkričio pabaigoje Kauno galerijoje  „Meno parkas“ atidaryta paroda „Ru-
dens salonas“, kurioje eksponuojama dar niekur nematyta profesionalių
autorių kūryba. Eksponatai skiriasi ne tik tematika, bet ir atlikimo technika:
nuo tapybos iki videomeno. Tarp kitų autorių matome ir dvi čikagiečio
Algimanto Kezio nuotraukas. Paroda tęsis iki š. m. gruodžio 16 d.  

,,Meno parko” galerijos archyvo nuotr. 
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GRUODIS
Gruodžio 4 d., sekmadienį:

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) bus minimas antras Ad-
vento sekmadienis. Pradžia 10:30 val.
r. Po iškilmingų Advento apeigų  Eu-
charistijos šventimą atnašaus tėvas
Gabrielius – Arnis Suleimanovs. 

– Šv. Petro ir Povilo parapijos sa-
lėje (211 Ripley Pl.,  Elizabeth, NJ)
vyks labdaros diena, skirta padėti Dr.
V. Kudirkos lituanistinei mokyklai.
Renginys prasidės 12 val. p. p. Išsa-
mesnė informacija: dminkute@hot-
mail.com

– PLC Lietuvių Fondo salėje
vyks dokumentinių televizijos laidų
ciklo „Lagerių moterys” pristaty-
mas. Dalyvaus viešnia iš Vilniaus,
„Ateities” redaktorė Reda Sopranai-
tė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matu-
laičio misija ir Čikagos ateitininkai
sendraugiai. Pradžia 12:30 val. p. p.
Tel. pasiteirauti  630-257-5613 (misijos
raštinė).

– Lietuvių dailės muziejuje, Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, vyks
paskaita-susitikimas ,,Šarmingumo
bei  rūgštingumo pusiausvyros svar-
ba organizmui”  bei pokalbis tema
,,Kaip aš išsigydžiau?” Paskaitą skai-
tys gydytoja natūropatė Asta Mro-
zinski. Su klausytojais bendraus žur-
nalistė Audronė Simanonytė. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je (5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636) vyks Jaunimo centro kas-
metinė lėšų telkimo vakarienė. 1 val.
p. p. šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčio-
je, 2 val. p. p. – akademinė valanda ir
grupės iš Indianapolis ,,Biru Bar”
koncertas. 3 val. p. p. – pietūs. Tel. pa-
siteirauti 773-507-8692.

Gruodžio 5 d., pirmadienį: St.
Petersburg, FL Lietuvių klube bus
kepami kūčiukai. Rinktis 9 val. r.

Gruodžio 8 d., ketvirtadienį:
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
patalpose (307 30th St., New York, NY
10001) vyks susitikimas su poetu,
eseistu, vertėju prof. Tomu Venclova.
Kviečia LR generalinis konsulatas
New York ir JAV LB New York apy-
garda. Pradžia 7 val. v. Apie dalyva-
vimą prašoma pranešti el. paštu ny-
@urm.lt arba tel. 212-354-7840.

Gruodžio 10 d., šeštadienį:
Lake Edge Lutheran Church (4032
Monona Dr., Madison, WI 53716) pa-
rapijos salėje vyks Susigiminiavusių
miestų Madison-Vilnius komiteto
rengiamas Kalėdų pokylis. Pradžia
12 val. p. p. 

– Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje (5129 South Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558) vyks
Moterų draugijos rengiama parapi-
jos Kalėdinė šventė. Pradžia 1 val. p. p.

– Jaunimo centre, Čikagoje vyks
Čikagos lietuvių skautų ,,Aušros var-
tų/Kernavės”  ir ,,Lituanicos” tuntų
sueiga. Pradžia 2 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks Metų žmogaus pokylis,
kurio metu bus pagerbtas dr. Audrius
Plioplys.

Gruodžio 10–11 d.: PLC didžio-
joje salėje kalėdinė mugė vyks nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p.  Norintys joje pre-
kiauti gali skambinti į PLC raštinę
tel. 630-257-8787.

Gruodžio 11 d., sekmadienį: Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje
JAV LB Cicero apylinkės valdyba

ruošia kalėdinė agapę. Kalbės visuo-
menininkė dr. Ona Daugirdienė. Pra-
džia – po lietuviškų šv. Mišių 10 val. r. 

– Jaunimo centro Tėvų jėzuitų
koplyčioje vyks kalėdinis koncertas
,,Skriski, mažas angelėli”. Dalyvaus
vaikų estradinio dainavimo studija
,,Tu ir aš” ir mokytojos Jolantos Ba-
nienės fortepijono klasės mokiniai.
Pradžia po 10:30 val. r. šv. Mišių.

– Navy Pier ,,Žiemos stebuklų
2011” festivalio metu didžiojoje
pramogų centro švenčių salėje (600 E.
Grand Ave., Chicago, IL 60611) kon-
certuos Čikagos lietuviškų tautinių
šokių grupės „Lietuvos vyčiai” ir
„Suktinis”. Pradžia 12 val. p. p. 

– Šv. Andriejaus parapijos komi-
tetas 12 val. p. p. kviečia į parapijos
salę susėsti prie bendro Kūčių stalo.
Daugiau informacijos: jonasvytautas
@verizon.net

– Dievo Apvaizdos parapijos baž-
nyčioje (25335 W. 9 Mile Rd., South-

field, MI 48033) vyks skautų Kūčios.
Pradžia  – po šv. Mišių, 12:30 val. p p.
Užsiregistruoti tel. 734-266-0230 (Da-
lia Harp). 

– Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje (216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ)
vyks Dr. V. Kudirkos lituanistinės
mokyklos eglutė. Pradžia 12 val. p. p.
Daugiau informacijos el. paštu insa-
kova@yahoo.com (Lilija Lazebnik).

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, vyks kalėdinis koncertas. Da-
lyvaus misijos choras, vaikų choras
,,Vyturys”, solistės, smuikininkės ir
skaitovė. Pradžia 1:30 val. p. p. Bilie-
tus galima įsigyti kiekvieną sekma-
dienį misijos prieangyje prieš ir po
11 val. r. šv. Mišių.

– Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje – trečias Advento
sekmadienis (pamaldos su Šv. Vaka-
riene). 3 val. p. p. – Nidos Grigalavi-
čiūtės mokinių koncertas-rečitalis. 

– AMC Loews Brick Plaza 10
(Brick Plaza Brick, NJ 08723) 1-oje
salėje vyks lietuviško filmo ,,Tadas
Blinda” premjera. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galima nusipirkti interneti-
nėje parduotuvėje www.lietuvele.
com. Prieš seansą bilietai nebus par-
duodami. Tel. pasiteirauti: 848-992-
4222 arba 732-674-7556.

Gruodžio 14 d., trečiadienį:
Lietuvių evangelikų liuteronų Tė-
viškės parapija kviečia prisidėti prie

maisto pakavimo ,,Čikagos maisto
banke” nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

Gruodžio 15 d., ketvirtadienį:
Ateitininkų namuose (1380 Castle-
wood Dr., Lemont, IL 60439) vyks
,,Sietuvos” draugovės Kūčios. Pra-
džia 1 val. p. p. 

– Lietuvių klube (4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714) vyks
kalėdinė mugė. Pradžia 1 val. p. p.

– Lietuvių Fondo skelbto konkur-
so „Lietuva, aš turiu tave”  kūrinių
pateikimo laikas pratęsiamas iki
2011 m. gruodžio 15 d. Daugiau infor-
macijos galima rasti LF svetainėje:
www.lithuanianfoundation.org

Gruodžio 16 d., penktadienį:
St. Petersburg, FL Lietuvių klubo sa-
lėje (4880 46th Ave., North, St. Peters-
burg, FL 33714) vyks Lietuvos Dukte-
rų draugijos St. Petersburg skyriaus
ruošiamas kalėdinis pabendravimas.
Pradžia 2 val. p. p. 

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo

centre vyks tekstilininkės Jadvygos
Orantienės skiautinių parodos ,,Gy-
venimas yra gražus” atidarymas. Da-
lyvaus autorė. Pradžia 7:30 val. v. 

Gruodžio 17 d., šeštadienį: Ge-
dimino lituanistinėje mokykloje, St.
Andrew Lutheran Church patalpose
(10 S. Lake St., Mundelein, IL 60060).
vyks šventė-koncertas „Nupūstos Ka-
lėdos”. Pradžia 1 val. p. p.   Nuo 12 val.
p. p.  iki 4 val. p. p.  veiks kalėdinė mu-
gė. Norinčius prekiauti šventėje pra-
šoma skambinti tel. 847-668-1731.

– Oakwood atletų klube (4000 Mt.
Diablo Blvd. Lafayette, CA 94549)
vyks JAV LB San Francisco, CA apy-
linkės Kūčios. Pradžia 3 val. p. p. No-
rintys dalyvauti Kūčių mugėje kvie-
čiami registruotis el. paštu dpetry-
laite@ yahoo.com (Daiva).

– Portland Lietuvių Bendruome-
nėje bus švenčiamos Kūčios, vyks ka-
lėdinė eglutė.

Gruodžio 18 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje kviečiama susėsti  prie
bendro Kūčių stalo. Bus meninė pro-
grama. Pradžia  po 10:30 val. r. šv. Mi-
šių. Vietas užsisakyti klebonijos raš-
tinėje arba tel. 773-776-4600 (Audra).

– PLC didžiojoje salėje Pasaulio
lietuvių centro Moterų renginių ko-
mitetas ruošia Kūčias. Pradžia 12:30
val. p. p. Vietas galima užsisakyti pa-
skambinus į PLC raštinę tel. 630-257-
8787.

– Jaunimo centre vyks ateitinin-
kų Kūčios. Pradžia 1 val. p. p. Regist-
ruoja dr. Ona Daugirdienė tel. 630-325
-3277 arba el. paštu odaugirdas@hot-
mail.com

– Beverly Shores Lietuvių klubas
kviečia į kalėdinį pabendravimą. Šv.
Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos bažnyčioje,
po jų – vaikų būrelio šventinė progra-
ma ir kalėdinės vaišės.

– St. Petersburg, FL Lietuvių klu-
be vyks ,,Saulutės” mokyklos kalėdi-
nė eglutė. Pradžia – po sekmadieni-
nių pietų. 

Gruodžio 24 d., šeštadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629) – Kalėdų Mišios
vaikams, giedos vaikų popchoras
,,Svajonė”. Pradžia 4 val. p. p. Berne-
lių Mišios – 11 val. v.

– St. Petersburg, FL Lietuvių
klube vyks Kūčių vakaras. Pradžia 5
val. p. p. Vietas užsisakyti tel. 727-360-
1064 (Laimutė Alvarado). 

Gruodžio 28 ir 29 d. Ateitinin-
kų namuose (1380 Castlewood Drive,
Lemont, IL 60439) vyks biblijinė sto-
vyklėlė 1–6 kl. vaikams.

Gruodžio 31 d., šeštadienį: PLC,
Lemonte, organizuojamas vakaras pa-
lydėti Senuosius ir sutikti Naujuosius
metus. Vakaras skirtas JAV Lietuvių
Bendruomenei ir Pa-saulio Lietuvių
centrui paremti.  Pradžia 7:30 val. v.
Daugiau informacijos tel. 630-673-3384.

Gruodžio 31 d., šeštadienį:
JAV LB Centrinė NJ apylinkė kviečia
kartu sutikti Naujuosius metus 509
Longstreet Ave. & Cardeza Ave. Briel-
le, NJ 08730, Brielle Fire Company.
Pradžia 7 val. v. Vietas užsisakyti iki
gruodžio 20 d. Tel. pasiteirauti 732-
674-7556 ir 848-992-4222. 

2012 metai

SAUSIS
Sausio 1 d., sekmadienį: St. Pe-

tersburg, FL Lietuvių klube vyks
Naujųjų metų šventė-pietūs. Pradžia
2:30 val. p. p. Vietas užsisakyti tel.
727-360-1064 (Laimutė Alvarado). 

Sausio 11 d., trečiadienį: Lie-
tuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
parapija kviečia prisidėti prie maisto
pakavimo ,,Čikagos maisto banke”.

Sausio 29 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje organizacija ,,Vaiko
vartai į mokslą” rengia metinį veiklos
pranešimą. Pradžia 12:30 val. p. p. Dau-
giau informacijos: vvm@childgate.org 

VASARIS
Vasario 4 d., šeštadienį: Le-

mont High School Performing Arts
Center (800 Porter St., Lemont) vyks
teatralizuotas meno, literatūros bei
chorinės muzikos renginys ,,Turbūt
ne dėl savęs esu”, skirtas paminėti
Lietuvos nepriklausomybės dieną.
Dalyvauja lietuvių meno ansamblis
,,Dainava”, Čikagos apylinkių meni-
ninkai, aktoriai ir muzikantai. Ren-
gia lietuvių meno ansamblis ,,Dai-
nava”, Psichologinės ir dvasinės pa-
galbos draugija bei LR generalinis
konsulatas Čikagoje. Daugiau infor-
macijos: www.dainava.us

Vasario 10 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks Dainiaus Mačikėno fotografijų
parodos ,,Iš meilės šokiui” atidary-
mas. Dalyvaus autorius ir žinoma
Lietuvos balerina Eglė Špokaitė. Pra-
džia 7:30 val. v. 

Kalėdinė eglutė Čikagos lituanistinėje mokykloje.  Laimos Apanavičienės nuotr.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

Baltijos gynybos ministrai aptarė
naujas bendradarbiavimo galimybes

EP negrąžino V. Uspaskich neliečiamybės

Vilnius (ELTA) – Išankstiniais
2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo duomenimis, 2011 m. kovo
1 d. Lietuvoje buvo 3,054,000 nuolati-
nių gyventojų. 2001 m. visuotinio gy-
ventojų surašymo duomenimis, Lie-
tuvoje gyveno 3,484,000 gyventojų,
taigi per dešimtmetį šalies gyventojų
skaičius sumažėjo 12 proc. (430,200). 

Statistikos departamento duome-
nimis, labiausiai gyventojų sumažėjo
dėl emigracijos (76 proc.) – per pasta-
rąjį dešimtmetį iš šalies išvyko  328,300
gyventojų, o atvyko 64,200. Didelę įta-
ką gyventojų skaičiaus sumažėjimui
turėjo ir neigiama natūralioji kaita
(24 proc., arba 101,900). 2001–2011 m.
daugiausia gyventojų sumažėjo Ute-
nos (19 proc.), Tauragės (18 proc.),

Šiaulių (17 proc.) ir Alytaus (16 proc.)
apskrityse. Palyginti su 2001 m., gy-
ventojų skaičius sumažėjo 56 savival-
dybėse: 4 savivaldybėse – iki 10 proc.,
17 savivaldybių – 10,1–15 proc., 28 sa-
vivaldybėse – 15,1–20 proc., o 7 savi-
valdybėse gyventojų skaičius suma-
žėjo daugiau kaip penktadaliu. Ypač
gyventojų skaičius sumažėjo Visagi-
no (25 proc.), Akmenės r. ir Pagėgių
(22 proc.) savivaldybėse.

Palyginus su 2001 m., 4 savivaldy-
bėse gyventojų skaičius padidėjo:
Klaipėdos r. savivaldybėje – 7 proc.,
Vilniaus r. savivaldybėje – 6, Kauno r.
savivaldybėje – 3 proc., Neringos sa-
vivaldybėje surašyta beveik tiek pat
gyventojų, kiek ir 2001 m.

Per dešimtmetį gyventojų sumažėjo 12 proc.

Vasario 11 d., šeštadienį: Los
Angeles jaunimo ansamblio ,,LB
Spindulys”  50-tas  ,,Blynų balius”.

Vasario 25 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lietuvių Fon-
do salėje, vyks Čikagos lietuvių skau-
tų ruošiamas Jaunimo vakaras. Ren-
ginys vyks nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

KOVAS
Kovo 3 d., šeštadienį: ,,Espla-

nade Lakes” pokylių salėje (2111 But-
terfield Rd., Downers Grove, IL,
60515) vyks kasmetinė 16-ta iškilmin-
ga ,,Sniego puota”, skirta   Maria
High School 100-mečio jubiliejui.
Daugiau informacijos tel. 773-925-
8686. Pradžia 6 val. v. 

Kovo 4 d., sekmadienį:  PLC,
Lemont, vyks Čikagos lietuvių skau-
tų ir skaučių tradicinė Kaziuko mu-
gė. Šv. Mišios 9 val. r. Atidarymas –
po Mišių Jaunimo rūmuose.

Kovo 25 d.,  sekmadienį: PLC,
Lemont, Korp! Giedra ruošia Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos mi-
nėjimą. Pradžia 12:30 val. p. p.  

Kovo 25–31 d. Aspen, Colorado,
ŠALFASS/ALGS organizuoja kasme-
tinį kalnų slidinėjimą. Daugiau in-
formacijos el. paštu: edmickus1@
aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nak-
vynės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigiji-
mo kreiptis į Carol Pasternak el. paš-
tu carol@ski.com arba tel. 1-800-525-
2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846. 

BALANDIS
Balandžio 14 d., šeštadienį:

Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL vyks
šventinis pokylis, skirtas Lietuvių
Fondo 50-ies metų jubiliejui. Daugiau
informacijos tel. 630-257-1616 arba el.
paštu: admin@lithfund

Balandžio 7–14 d.: Washington,
DC vyks kasmetinis Vyšnių žydėjimo
festivalis. LR ambasada Washington,
DC atrinks ir Vyšnių žydėjimo festi-
valio organizatoriams pateiks vieną
kandidatę. Norinčiųjų dalyvauti at-
rankoje prašoma iki 2012 m. sausio

15 d. imtinai atsiųsti savo biografiją
(anglų k.) ir motyvacinį laišką el.
paštu: liana.vazbiene@urm.lt  

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
sociation for the Advancement of
Baltic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Daugiau informacijos: http://depts.
washington.edu/aabs/ arba aabscon-
finfoChicago@gmail.com

BIRŽELIS
Birželio 28–liepos 1 d.: Boston

vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Boston miesto centre įsikūru-
siame viešbutyje ,,Sheraton Boston”
veiks lietuviška mugė. Norinčius
prekiauti mugėje prašoma susisiekti
su šventės organizaciniu komitetu el.
paštu muge@sokiusvente2012.org. No-
rinčius dalyvauti muzikinėje šventės
programoje pop/roko  atlikėjus prašo-
ma kreiptis į Rimą Girniuvienę el.
paštu rimagirnius@hotmail.com

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos
grupės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com              Redakcija

JAV Irakui perdavė didžiausią karinę bazę

,,WikiLeaks” atskleidžia, kaip valdžia seka žmones  

Bagdadas (ELTA) – JAV kariuo-
menė grąžino didžiausią jai priklau-
siusią bazę Irako valdžiai. Tai di-
džiulis pastatas, esantis šalia Bagda-
do oro uosto, kuriame buvo įsikūręs
JAV karo veiksmų centras, be to, ten
buvo kalinamas Saddam Hussein.

Pastatai, apjuosti 42 kilometrų il-
gio siena, buvo JAV vadovybės cent-
ras nuo pat karo su Iraku pradžios,
kai 2003 m. JAV karinės pajėgos įžen-
gė į šalies sostinę ir nuvertė S. Hus-

sein statulą. 
Šios bazės sugrąžinimas yra la-

bai svarbus žingsnis JAV atsitrau-
kiant iš Irako. Washington stiprina
savo poziciją ambasadoje Bagdade.

Mažoje saloje viduryje ežero
esančioje bazėje gyveno S. Hussein ir
jo statytinis Ali Hassan al-Majeed
prieš jiems įvykdant mirties baus-
mę. Ši bazė buvo tarsi namai tūks-
tančiams JAV karių, kurie atliko ka-
rinę tarnybą Irake.

Vilnius (ELTA) – Slaptuosius do-
kumentus viešinanti organizacija
,,WikiLeaks” pradėjo naują projektą
,,The Spy Files”, kuriuo atskleidžia-
ma, kaip ir kokiu mastu sekami žmo-
nės visame pasaulyje. ,,Tai skamba
lyg Hollywood scenarijus, tačiau
šiandien masinis sekimas tapo rea-
lybe, įskaitant ‘politinius priešinin-
kus’, o sekimo sistemos sukurtos Va-
karų žvalgybų užsakymu”, – prista-
tydamas projektą teigia ,,WikiLeaks”
įkūrėjas Julian Assange. 

,,WikiLeaks” paskelbė pirmuo-

sius 287 dokumentus ir pažadėjo, kad
jie bus skelbiami ir toliau. Doku-
mentai apima maždaug 160 masinio
sekimo technologijų srityje dirban-
čių bendrovių iš 25 pasaulio valsty-
bių. Naujasis projektas, kaip pažymi
J. Assange, tai ne vien informacija
apie tai, kaip ,,geros” Vakarų valsty-
bės šnipinėjimo technologijas tiekia
,,blogoms” besivystančio pasaulio ša-
lims. Pasak jo, Vakarų bendrovės
daug masinio sekimo įrangos taip pat
parduoda Vakarų žvalgybos agentū-
roms. 

Vilnius (ELTA) – Kaune susitikę
Lietuvos krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė, Estijos gynybos
ministras Mart Laar ir Latvijos gy-
nybos ministras Artis Pabriks susi-
tarė dėl naujų projektų, skirtų plėtoti
ir stiprinti Baltijos šalių karinį bend-
radarbiavimą.

Ministrai pasirašė komunikatą
dėl trišalio karinio bendradarbiavi-
mo ir susitarimą didinti NATO oro
policijos misijos Baltijos šalyse pa-
trauklumą sąjungininkams, siun-
čiantiems dalyvauti misijoje savo ka-
rius ir naikintuvus.

,,Priimtas sprendimas keisti da-
bartinį karinio bendradarbiavimo
formatą ir jį pritaikyti prie Šiaurės
šalių gynybinio bendradarbiavimo
struktūros”, – sakė krašto apsaugos
ministrė R. Juknevičienė. Pasak jos,
tai ypač svarbu, siekiant integracijos
su Šiaurės šalimis gynybos srityje.

Ministrai paskelbė dvi naujas
Baltijos šalių bendradarbiavimo ini-
ciatyvas. Pirmoji iniciatyva – BALT-

TRAIN – numato mokymo tikslais
bendrai naudoti šalių turimą infra-
struktūrą ir specializuotis naudojant
poligonus. Antra iniciatyva numato
bendrai sudarytų karinių vienetų
skyrimą budėti NATO greitojo reaga-
vimo pajėgose. Ministrai taip pat nu-
tarė vykdyti bendrus transporto
priemonių, karių aprangos ir ginklų
įsigijimus.

Pirmą kartą Baltijos karinio
bendradarbiavimo istorijoje buvo
pristatytas artimiausių penkerių me-
tų karinių pratybų Baltijos šalyse
planas. Ministrai išreiškė savo para-
mą tam, kad Lietuvoje veikiantis
Energetinio saugumo centras taptų
NATO kompetencijos centru, taip pat
sutarė kviesti kitas NATO sąjungi-
ninkes prisidėti prie NATO kiberne-
tinės gynybos centro, įsteigto Estijo-
je, veiklos.

Tai buvo pirmas Baltijos šalių
gynybos ministrų susitikimas, ku-
riame dalyvauti pakviesti ir kolegos
iš Lenkijos.

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mentas (EP) nusprendė negrąžinti
teisinės neliečiamybės finansiniais
nusikaltimais kaltinamam Darbo
partijos vadovui Viktor Uspaskich.
Atitinkamą dokumentą buvo priė-
męs EP Teisės reikalų komitetas.
Jam Briselyje pritarė 442 europarla-
mentarai, 127 balsavo už neliečiamy-
bės sugrąžinimą. Šį sprendimą pa-
vesta nedelsiant perduoti Lietuvos
valdžiai.

V. Uspaskich bandė įtikinti, kad
byla prieš jį yra politinė. Pats politi-
kas sakė nedalyvavęs balsavime.
,,Tai yra daugumos diktatas. Pavie-
niai žmonės iš konservatorių ir so-

cialdemokratų kalba, kad taip yra
teisingai, o sprendimas yra priima-
mas frakcijose”, – balsavimo rezulta-
tus komentavo V. Uspaskich.

V. Uspaskich teisinę neliečiamy-
bę EP panaikino pernai rugsėjį. To
prašė Generalinė prokuratūra, kad
Lietuvoje būtų galima toliau nagri-
nėti baudžiamąją bylą dėl Darbo par-
tijos juodosios buhalterijos. Genera-
linės prokuratūros duomenimis,
2004–2006 m. šios partijos dokumen-
tuose nefiksuota apie 25 mln. litų
pajamų ir apie 23 mln. išlaidų, susi-
jusių su turtu, įsipareigojimais ar
struktūros pasikeitimais.

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



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS j. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

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
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
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www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $234,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

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

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

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 patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAuGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAuGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

kaune, senoviniame name Vytauto pr.
parduodamas unikalus 5 nepereinamų

kambarių 130 kv. m ploto tvarkingas
butas 4 a. Tel. 773-987-2040 arba 

370-687-37665
daiva.dockeviciene@gmail.com 

Pasižiūrėti internete:
www.aruodas.lt/butas/kaune/kaune-

senoviniame-name-vytauto-pr-
parduodamas-u/1-892546

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

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

PERkA ŽEmę

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PARDuODA

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLO DARbą

IŠnuOmOjA
Reikalinga moteris prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones. 

Tel. 954-876-1153



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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

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
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 082 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. 

Juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Kryžiažodžio Nr. 083 atsakymai
Vertikaliai: 
1. Alga. 2. Etna. 3. Prekė. 4. Užeiga. 6. Grybai. 7. Elfai. 10. Gama. 11. Nuo.

12. Alsa. 16. Trilogija. 17. Rafinadas. 18. Haremas. 19. Viešnia. 20. Zenitas. 22.
Pasostė. 23. Engėjai. 24. Doleris. 34. Urmana. 35. Ydos. 36. Sėja. 37. Delčia. 38.
Tešla. 40. Uma. 41. Putra. 45. Ryga. 46. Nėra.

Horizontaliai:
5. Omletas. 8. Dražė. 9. Trelė. 10. Granata. 13. Akcija. 14. Lobiai. 15. Mo-

toras. 19. Vaza. 21. Apie. 25. Prie. 26. Našlaitės. 27. Gilė. 28. Šri. 29. Odė. 30.
Amen. 31. Teigiamas. 32. Jūra. 33. Ausy. 36. Sėdi. 39. Drausmė. 42. Tešmuo. 43.
Julius. 44. Skranda. 47. Plynė. 48. Piurė. 49. Cigaras.

Kryžiažodžio atsakymas:  Ryškus furgonas.

Atkelta iš 4 psl.
Klausytojams buvo įdomu suvok-

ti ne tik signalizavimo takų veikimą,
bet ir pačių tyrinėtojų logišką mąs -
tymą, stengiantis juos suprasti, bei
jų kantrybę ir ryžtą nuosekliai tęsti
tokios sudėtingos sistemos tyrinėji-
mo darbą.

Dr. Kazlauskas daktaro laipsnį iš
chemijos apsigynė 1986 m. Cleveland
State University. Šiuo metu jis vado-
vauja Sche pens akių mokslinių tyri-
mų instituto laboratorijai, yra Har-
vard medicinos mokyklos oftalmolo-
gijos profesorius. 2007 m. jis buvo ap-
dovanotas Lew R. Wasserman premi-
ja už mokslinį darbą tyrinėjant, kaip
išvengti aklumo. 2008 m. jis buvo pa-
gerbtas kaip vienas iškiliausių Cle-
veland State University alumnų
(Distingui shed Alumni Award). 2009
m. Lietu voje gavo premiją už ypatin-
gai svarbius mokslo pasiekimus bio-
medicinos mokslų srityje ir vaisingą
bendradarbiavimą su Lietuvos moks-
li ninkais.

Nomeda Girniūtė kalbėjo apie
vėžį ir signalizavimo takus. Savo pra-
nešime ji iškėlė keletą intriguojančių
minčių. Pvz., kai kurie mokslininkai
mano, jog jau jaunystėje visi žmo nės
yra turėję vėžinių ląstelių, tik mūsų
imuniteto sistemos pajėgė jas paša-
linti. Po įžanginių pastabų No me da
glaustai paaiškino, kuriuo signaliza-
vimo taku ji domisi, ruošdama savo
doktoratą. Šiuo metu ji ty rinėja bal-
tymą JNK, kuris veikia, kai ląstelei
reikia signalizuoti, jog ji turi mirti.
Įtariama, jog, nesant JNK baltymo,
šis signalizavimo takas sutrinka, ir

vėžinės ląstelės, nors yra mu tuo tos,
gali išvengti mirties ir net dau gintis. 

Nomeda bakalauro laipsnį iš bio -
logijos gavo 2007 m. Massachusetts
Institute of  Technology (MIT). Nuo
2007 iki 2009 m. ji dirbo profesoriaus
dr. Tyler Jacks laboratorijoje MIT.
2011 m. apsigynė biologijos magis tro
laipsnį University of  Massachu setts
Medicinos mokykloje. Šiuo me tu ji
ten siekia daktaro laipsnio, vyk -
dydama tyrinėjimus vėžio srityje dr.
Roger Davis laboratorijoje.

* * *
Pasibaigus mokslinei programos

daliai, visi suvažiavimo dalyviai įsi-
traukė į diskusijas apie katalikišku -
mą. Svarstė, kuo katalikai moksli -
ninkai skiriasi nuo nekatalikų moks -
lininkų. Pasirodė, kad klausimas ne
toks jau paprastas, kaip iškart atro -
dė. Pritrūkus laiko, dalyviai sutiko
šio klausimo nagrinėjimą atidėti ki-
tam kartui.

Po diskusijų dr. Ramūnas Gir -
nius ir dr. Mirga Girniuvienė pakvie -
tė svečius į ALK’ą. Susidomėju siems
parodė jos biblioteką ir muziejų. 

LKMA valdyba dėkoja Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno vienuolėms
už tokį šiltą ir vaišingą LKMA su va -
žiavimo dalyvių priėmimą, dėkoja
prelegentams už įdomias ir supran-
tamas paskaitas, dėkoja dalyviams,
kad jie nepabijojo dalyvauti, kad su
tikru susido mėjimu uždavė klausi-
mus bei išsakė pastabas. 

Dr. Mirga Girniuvienė – JAV
LKMA pirmininkė.

JAV LKMA su važiavimas

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.
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Nieko nėra geriau, kai pildosi
sva jonės. Šiemet svajonės iš-
sipildė daugiau nei 500 vaikų

bei vadovų, kurie susirinko į jau 14-
ąją ,,Vanagų” stovyklą. Išsipildė di-
delės bei mažos svajonės: susitikti su
senais draugais, susirasti naujų
draugų, smagiai pašokti, pasportuoti
ir padūkti su būriu linksmų žmonių,
vėl priartėti prie Die vo, išmokti šio
to naujo ir įgauti ener gijos bei geros
nuotaikos visiems mokslo metams.

Šių metų dvasinė stovyklos tema
– malda „Tėve mūsų’’, pagal kurią
buvo veda mos įdomios pamokėlės.
Stovyklos ati darymo metu visus
sveikino garbūs svečiai bei rėmėjai
iš užsienio: kun. Algimantas ir Rūta
Žilinskai iš Kanados, Martin-Luther-
Bund generalinis sekretorius kun.
dr. Rainer Stahl iš Vokietijos, kun. dr.
Valdas Aušra iš JAV. Visi jutome, kad
ši sto vykla buvo apgobta Tėviškos
ramybės bei gerumo.

Palapinių miestelis bei šurmulys
įprastoje vietoje prasidėjo birželio 29
dieną, trečiadienį, o baigėsi liepos 3
dieną, sekmadienį. Kaip visuo met,
aktyvi bei įvairi stovyklos programa
neleido vaikams nuobodžiauti bei
išsigąsti netikėto lietučio. Vaikus ir
vadovus sužavėjo Česlovo Gabalio
bei grupės ,,Pelenai’’ koncertas, ko-
jas pajudinti kvietė „DJ-Perkusijų-
Sak sofono’’ jungtinis pasirodymas,
įspū dingas ,,ugnies šou’’ taip pat ne-
paliko abejingų. Visus ant kojų baž-
nyčioje pastatė ansamblis „Quo-
rum’’, na, o kasmetinė gegužinė su
grupe „Cre do’’ buvo išskirtinė – vai-
kai galėjo dūk ti putose. Penktadienį
šaunų Šlo vinimo koncertą surengė
Klaipėdos parapijos jaunimo grupė,
o šeštadienį visus išjudino ir pra-
linksmino Vu džio, Grūdo bei Dūmo
koncertas. 

Visos grupelės bei vaikai galėjo
parodyti savo išradingumą, vienybę
bei balsus surengtame rungčių vaka -

re, įvairiuose sportiniuose ir meni -
niuose būreliuose, sporto šventėje
bei talentų vakare. Na, o vadovai sa-
vo ruož tu taip pat įdėjo visą savo
širdį ir energiją, kad suruoštų vai-
kams smagias, nepamirštamas, gėrio
bei švelnumo kupinas dienas.

Besišypsantys vaikų veidai, de -
šimtys ar net šimtai apsikabinimų,
aidinčios per stovyklą giesmelės bei
šūkiai, aktyvūs ir linksmi komen-
ta rai socialiniuose tinkluose tik dar
kar tą rodo, kad misija ,,Vana-
gai’2011’’ ir vėl buvo įvykdyta sėk-
mingai. No risi dar kartelį sukalbėti
„Tėve mū sų’’ maldą, kad Vanagų
stovykla ir toliau sėkmingai ,,skris-
tų’’. Su ne kan trumu laukiame 15-ųjų
jubilieji nių ,,Vanagų”, todėl visi bu-
vę stovyklautojai, sulaukę pilname-
tystės, bei visi buvę stovyklos vado-
vai raginami prisijungti prie vadovų
būrio.

Šiemet prie stovyklos kūrimo
prisidėjo apie 70 vadovų, kasmet gar -
dų maistą gaminančios virėjos bei
rėmėjai iš Vokietijos, JAV, Anglijos,
Kanados bei kitų šalių, kuriems šir -
dingai dėkojame ir tikime, kad šis
mažas-didelis stebuklas ir toliau
vyks su Jūsų pagalba.

Kiekvienais metais išmokstame
kažką naujo. Atrandame naujo tiek
savyje, tiek senuose drauguose, at -
ran dame naujus žmones ir naujus
gy venimo tikslus. Mokomės būti tiek
su savimi, tiek su būriu nuostabių
žmo nių, mokomės tikėti. Sužadi-
name no rą siekti, mokytis, būti veik-
liems ir išradingiems. Ir kiekvienais
metais sukuriame kažką tobulo –
vaikams, sau, draugams, visuome-
nei. Mažą ste buklą, kurio kasmet
laukiame ir skaičiuojame dienas at-
galios. 

Stovyklos ,,Vanagai’2011” video
ir nuotraukas galite pamatyti inter-
nete: www.youtube (Vanagai 2011) ir
http://community.webshots.com/use
r/liudas111

Kai svajonės pildosi
Krikščioniška-labdaringa jaunimo vasaros stovykla „Vanagai'2011’’

IEVA KAKNEVIČIŪTĖ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.
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• 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.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A † A
VYTUI RAUDŽIUI

mirus, skaudžią netekties valandą užjaučiame žmoną
MARIJĄ, vaikus ROBERTĄ, LEONĄ ir RENATĄ su
šeimomis bei visus artimuosius.

Liūdime kartu su Jumis.

Dr. J. R. Dainauskas
Romas ir Rita Fabijonai

Henris ir Ilona Lauciai
Jurgis Likanderis

Gediminas ir Gražina Kazėnai
Laima Kinderienė

Alfredas ir dr. Regina Kuliai
Virginija Kupcikevičienė

Gražina Traškienė
Dalia Urbutienė

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel. 773-
550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško darbo pakeitimuose arba su gyve-
nimu.  Tel. 708-654-2288.

IEŠkO DARbO

Atkelta iš 2 psl. kiti džiaugiasi,
kad  pirkėjams nereikės keltis anks-
ty vą penktadienio naktį.

Bet tai dar ne viskas. Švęsdami
Padėkos dieną jau pastebime anksty -
vus kalėdinius papuošimus ir dar di -
desnį apsipirkimo, dabar jau primyg -
tinai laukiamų kalėdinių dovanų,
dūz gesį. Po Kalėdų – Naujieji metai, o
už mėnesio ir šv. Valentino diena, Ve -
lykos.

Amerikietiškos Padėkos dienos
tradicijos yra žinomos tik išeivijos
lie tuviams. Lietuvoje Padėkos diena

nėra švenčiama, nors straipsnio
auto rės Kavaliauskaitės Hunter ma -
ny mu, lietuviška Padėkos šventė ga -
lėtų būti lapkričio 11 diena, kai lietu-
viai seniau švęsdavo šv. Martyno
šventę. Tą dieną ūkininkai suva ry-
davo žiemai gyvulius į tvartus, baig-
davo bernų ir mergų samdymą ir,
atsiskaitę už jų ir kitų paslaugas, vai -
šindavosi kokiu riebesniu kąsniu,
šnekučiuodavosi ir net nepagalvoda-
vo apie beveik prie beprotybės  ve-
dantį „Black Friday” apsipirkimo
įtūžį.

Kodėl lapkričio pabaigoje, o ne anksčiau?

Mylimai žmonai

A † A
RŪTAI

per anksti iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią
užuojautą mielam draugui, daugelio metų Lietuvių
Fonde bendradarbiui vyrui POVILUI KILIUI, dukte-
rims, anūkams ir visiems artimiesiems.

Alė ir Antanas Razmai
Ramona ir Alexis Žemaičiai

A † A
RŪTA L. KILIUS URBUTYTĖ

Giliai ir nuoširdžiai užjaučiame Lietuvių tarybos
narį POVILĄ KILIŲ, dukrą GINĄ su vyru JOHN,
dukrą DIANĄ, anūkus TEDDY ir PETER, gimines ir
artimuosius.

Tegul gražūs prisiminimai suteikia Jums stipry-
bės. Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
JUSTINUI GLAMBAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną TERESĘ,
duk rą IRENĄ, sūnų ALGĮ su šeimomis ir visus arti -
muosius.

Liūdime kartu su Jumis.

Arvydas, Daina, Vida, Algis,
Sandra Ignatoniai

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados..

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji švie-
sa tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendra-
darbius ir pažįstamus, prisiminti a. a. Adolfą maldo-
je.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia gruodžio 7 d., tre -
 čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų po -
pie tę. Matysite Lietuvos centrinio ar chy -
vo dokumentinį filmą apie Lietuvą Ant -
ra jame pasauliniame kare ir okupacijos
metais. Filmai ro domi PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

� Kviečiame užsukti į tradicinę Kalėdi -
nę mugę, kuri vyks gruodžio 10–11
dienomis nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje. Norinčius prekiau-
ti, prašome skambinti į PLC raštinę tel.
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
pra neša, kad gruodžio 11 d. po lietu-
viškų šv. Mišių 10 val. r. Šv. Antano pa -
rapijos didžiojoje salėje įvyks kalėdinė
agapė. Kalbėtoja – visuomenininkė dr.
Ona Daugirdienė. 

� Gruodžio 11 d. sekmadienį, 12 val.
p. p. ,,Žiemos stebuklų 2011” festivalyje
Na vy Pier didžiojoje salėje (600 E. Grand
Ave., Chicago, IL) pasirodys lie tuvių tau -
tinių šokių grupės – „Lie tuvos vyčiai”
(vado vės L. Ringienė ir B. Matu ko nie nė)
bei „Suktinis” (vadovė G. Elek šytė). 

� Į parodą visus maloniai kviečia Čiur -
lionio galerija ir JAV LB Kultūros taryba.
Gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen t re
tekstilininkės Jadvygos Oran tie nės skiau -
tinių parodos ,,Gyvenimas yra gra žus”
atidarymas. Da lyvaus autorė.

� Gruodžio 17 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629) vyks Susitaikymo pa -
maldos ir  bus klausoma išpažinčių. 4 val.
p. p. – šv. Mišios. Kūčių ir Kalėdų dieną
iš pažinčių nebus klausoma.

� Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas New York ir JAV LB New York
apygarda maloniai kviečia jus gruodžio 8
d., ketvirtadienį, 7 val. v. į susitikimą su
poetu, eseistu, vertėju prof. Tomu Ven c -
lova. Susitikimas vyks Susivienijimo lietu-
vių Amerikoje patalpose (307 30th St.,
New York, NY 10001). Apie daly vavimą
pra šoma pranešti el. paštu ny@ urm.lt
arba tel. 212-354-7840.

� Po šv. Mišių Dievo Apvaizdos parapi-
jos bažnyčioje (25335 W. 9 Mile Rd.,
Southfield, MI 48033) sekmadienį,
gruo džio 11 d., 12:30 val. p. p. parapi-
jos salėje vyks skautų Kūčios. Prašoma
užsiregistruoti pas Dalią Harp tel. 734-
266-0230.

� Kalėdinė mugė Lietuvių klube (4880
46th Ave., North, St. Petersburg, FL
33714) vyks gruodžio 15 d., ketvirta -
die nį, 1 val. p. p. Mugėje galė si te įsigyti
įvairių skanumynų.

� JAV LB San Francisco, CA apylinkės
valdyba gruodžio 17 d. nuo 5 val. p. p.
iki 9 val. v. kviečia da lyvauti tradicinėje
Kūčių va karienėje Oak wood Athletic
Club (4000 Mt. Diablo Blvd., Lafayette,
CA 94549). Norinčius dalyvauti Kūčių
mugėje prašoma registruotis el. paštu
dpetrylaite@ yahoo.com (Dai va). 

� Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos
eglutė vyks š. m. gruodžio 11 d. 12 val.
p. p. Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje
(216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ). Mo -
kiniai ir mokytojai rodys spektaklį ,,Ka -
lėdos pas senelę”, vaikų choras ,,Var -
pelis” atliks kalėdines giesmes. Daugiau
informacijos gausite el. pašto adresu
insakova@yahoo.com (Lilija Lazebnik).

IŠ ARTI IR TOLI...

2005 m. įsikūręs moterų klubas ,,Alatėja” lapkričio 26 d. pakvietė į savo 6-ojo gim-
tadienio šventę ,,Gyvenimas yra gražus” Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Šis
klubas ne tik užsiima labdaringa veikla, bet ir organizuoja paskaitas, remia me ni -
ni ninkus, dalyvauja parodose, koncertuose, vyksta į keliones ir iškylas. Su klubo
veikla galite susipažinti tinklalapyje www.alateja.us arba socialiniame tinkle ,,Fa -
cebook”. Nuotraukoje – grupė ,,Alatėjos” moterų 6-ojo gimtadienio renginyje (iš
kairės): Sandra Abrutienė, Jurita Tamošiūnienė, Ingrida Ulskienė, Evelina Kara-
lienė, Vitalija Va luckienė, Loreta Timukienė, Vida Kaveckienė, Laima Kataržienė ir
Audronė Si dau gienė.                                                                        Linos Briaukus nuotr.

,,Suktinio” ir ,,Lietuvos vyčių” šokėjai ir jų vadovės su Kalėdų seneliu John Radavich
(kairėje) prie lietuviškos tautinės eglutės po koncerto.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Lapkričio 27 d., Mu seum of
Science and Industry (57th St. and
La ke Shore Dr., Chicago, IL 60637)
liaudies muzikos ansamblis ,,Gabija”
(vad. Genė Razumienė), tautinių
šokių grupės ,,Suktinis” (vado vė
Giedrė Elek šytė) ir ,,Lietuvos vy čiai”
(vado vės Lidija Ringienė ir Birutė
Matu konienė) atliko tradicinę kalė-
dinę programą. 

,,Lietuvos vyčiai” kasmet šio mu -
ziejaus lankytojams šoka nuo 1964 m.

(vadovaujant Frank Zapo liui), o lie -
tu viš ka eglutė muziejaus didžiojoje
salėje statoma kasmet nuo 1942 me tų.
Jau 40 metų lietuviško Kalėdų se ne -
lio vaidmenį at lieka John Rada vich. 

Eglučių paroda vyks iki 2012 m.
sausio 8 d. Muziejus dirba kas dien,
iš skyrus Kalėdų dieną, nuo 9:30 val. r.
iki 4 val. p. p.; šeštadieniais ir sekma-
dieniais nuo 9:30 val. r. iki 5:30 val. p. p. 

,,Draugo” info

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo Jo -
nas ir Ona Treškos $25, Julija Gylie -
nė $50, Donatas Tijūnėlis $300, Elai -
ne Luschas $50, Bruno ir Mari lyn
Jaselskis $50; Vaiko metinei paramai
Algirdas ir Raminta Marchertai
$360, Jaunu tis ir Dalia Gilvydžiai
$300, Jurgis ir Jūratė Augiai $400,
Gražina Kenter $360, Šarūnas ir Mi l -
da Landžiai $240, Henrikas ir Ilona
Lauciai $360, Liudas Kirštei nas
$1,020, Medea Sabaliū naitė Mondro
$180, Agota Tiškuvie nė $360, Faus -
tas ir Theresa Strolios $360. Laura

Kriaučiūnaitė $720. La bai ačiū.
„Saulutė” („Sunlight Or phan Aid”),
414 Freehauf  St., Le mont, IL
60439, tel. (630) 243-7275, (630) 243
-6435, el. paštas: indretijunelis @sbc-
global.net, tinklalapis: www.sun
light orphanaid.org Aukos nurašo-
mos nuo mokesčių.

A. a. dr. Edmundo Ringaus at -
mi nimą pagerbiant dr. Julius ir Li -
dija Ringai „Saulutei” atsiuntė  $400,
kuriuos suaukojo L. V. Gar bon kai, R.
R. Griškeliai, J. L. Ringai ir V. Ga lėnas. 

„Saulutė” dėkoja už aukas pa dėti
vargingai gyvenan tiems vai kams
Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią užuo-
jautą a. a. dr. Edmun do Ringaus šei-
mai ir artimiesiems.

Palaimintojo Jurgio Rezidencija Savarankiškiems pensininkams
Atsidaro 2012 m. sausio 1 d., Putnam, CT prie Matulaičio Namų

Privatu Saugu Patogu
• Privatūs butai su privačiom prausyklom
• Kambariuose įvestas televizijos ir interneto įjungimas
• Valgomasis, biblioteka, skalbykla – bendri
• Paruošti pusryčiai, pietūs ir vakarienė; kava visą dieną
• Gražioje koplyčioje vyksta pamaldos
• Butai valomi kartą per savaitę
• Paskirta vieta automobilių aikštelėje

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus: 860-928-7977
Parašius: Blessed George Residence,10 Thurber Rd., Putnam CT 06260

Aplankius: matulaitisnh.org


