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Čikaga (ALT’o info) – Amerikos
Lietuvių Taryba (ALT) JAV Kongreso
ir Senato atstovams įteikė memoran-
dumą dėl branduolinių jėgainių sta-
tybos Baltarusijoje ir Karaliaučiuje
(Kaliningrade). Abi atominės elektri-
nės Lietuvos pasienyje yra finansuo-
jamos Rusijos lėšomis. Planuojamų
statyti jėgainių išdėstymas nėra
suderintas su tarptautiniais saugu-
mo reikalavimais. Nei Rusijos, nei
Baltarusijos valdžia nesiteikia dera-
mai informuoti Lietuvą dėl itin arti
jos valstybinių sienų statomų jėgai-
nių poveikio aplinkai. Tai ypač kelia
nerimą, turint omenyje dar atminty-
je gyvus Černobylio ir Fukujama
jėgainių įvykius. Šių atominių jėgai-
nių išdėstymas nėra pateisinamas,
ALT’o manymu, toks sprendimas yra
politiškai motyvuotas. 

Išsamią studiją apie šių jėgainių
pavojų Lietuvai paruošė ALT’o atsto-
vas Centrinės ir Rytų Europos Koali-
cijoje (CEEC), energetikos specialis-
tas dr. Stasys Bačkaitis. Ši studija pa-
čių senatorių ir Kongreso štabo narių
prašymu buvo pristatyta neseniai vy-
kusių CEEC vizitų metu. Dr. S. Bač-
kaičio paruoštoje ir ALT’o išleistoje
studijoje išdėstytos galimos neigiamos
Baltarusijos ir Rusijos branduolinių
jėgainių pasekmės Lietuvai, dalykiš-
kai pateikta galimų nelaimės atvejų

žala Lietuvos žmonėms ir jos aplinkai. 
Dr. S. Bačkaičio studijoje rašoma,

jog dabar statomų Baltarusijos ir Ru-
sijos atominių elektrinių branduoli-
nės nelaimės atveju daugiau kaip pu-
sė Lietuvos žmonių ir Lietuvos terito-
rijos būtų stipriai apnuodyta ilgalai-
kiu radiacijos spinduliavimu. Nuo
Vilniaus miesto vos 31 mylią nutolusi
Baltarusijos jėgainė nelaimės atveju

Lietuvos sostinę pasmerktų Černoby-
lio likimui. Karaliaučiuje statoma jė-
gainė kelia pavojų Nemuno upės del-
tai ir Kuršių nerijos ekologijai. 

ALT’as savo veiklą šiuo klausimu
derina su Jungtiniu Pabaltijiečių ko-
mitetu (JBANC) ir CEEC, ALT’as yra
šių organizacijų aktyvus narys. Mi-
nimos studijos kopiją galima rasti
ALT’o tinklalapyje www.altcenter. org 
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J. V. Prunskis šeštą kartą išrinktas geriausiu gydytoju Čikagoje

ALT’as kreipėsi į JAV Kongresą dėl atominių jėgainių 

Dr. S. Bačkaičio studijoje rašoma,  jog dabar statomų Baltarusijos ir Rusijos atominių
elektrinių branduolinės nelaimės atveju daugiau kaip pusė Lietuvos žmonių ir Lietu-
vos teritorijos būtų stipriai apnuodyta ilgalaikiu radiacijos spinduliavimu. 

Mirus V. Havel, Briuselyje nuleistos vėliavos

Čikaga (Illinois Pain Institute
info) – Intervencinio skausmo specia-
listas Jonas V. Prunskis šeštą kartą
pakliuvo į geriausių Čikagos gydyto-
jų sąrašą. Castle Connolly vardo ge-
riausius Čikagos gydytojus kas antri
metai renka gydytojai ir medicinos
srities profesionalai, vertindami ko-
legų profesines žinias ir reputaciją.
Tad geriausio gydytojo vardas sutei-
kiamas tik aukštos kvalifikacijos ir
puikių įgūdžių gydytojams.  

J. Prunskis medicinos išsilavini-
mą įgijo Rush medicinos mokykloje,
stažavosi University of  Illinois Met-
ropolitan Group ligoninėje, o rezi-

dentūrą, gavęs University of  Chicago
stipendiją, atliko pastarojo universi-
teto ligoninėje. Kaip savo srities žino-
vas gydytojas Prunskis išrinktas
Illinois valstijos intervencinio skaus-
mo gydytojų draugijos (Society of
Interventional Pain Physicians) sek-
retoriumi. Jis pakliuvo į 5 geriausių
Centegra Northern Illinois medici-
nos centro specialistų sąrašą.

2008 m. lietuvis gydytojas buvo
paskirtas į Illinois valstijos medici-
nos draugijos Tarybą, kur buvo atsa-
kingas už sveikatos apsaugos ekono-
miką. Jis buvo McHenry apskrities
medicinos draugijos prezidentu, šiuo

metu yra Illinois valstijos medicinos
draugijos narys, anksčiau buvo Illi-
nois valstijos medicinos draugijos
Vyriausybės reikalų Tarybos narys.
Mediko pavardė įrašyta į 2,000 žymių
amerikiečių sąrašą, sudaromą Ame-
rikos biografijos instituto (American
Biographical Institute). 

J. Prunskis aktyviai dalyvauja ne
tik profesinėje, bet ir lietuviškoje veik-
loje. Medikas yra LR Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
narys, JAV Lietuvių Bendruomenės
XIX tarybos narys, minint ,,Draugo”
100-mečio jubiliejų, jis buvo iškilmin-
go ,,Draugo” pokylio šeimininku.

Pal. Jurgio Matulaičio metams 
artėjant – 4 psl.

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
jungos (ES) ir NATO įstaigos, pagerb-
damos buvusio Čekijos Respublikos
prezidento Vaclav Havel, kuris mirė
gruodžio 18 dieną, sekmadienį, atmi-
nimą, iki pusės stiebo nuleido vėlia-
vas. 75-erių dramaturgas disidentas,
kuris vadovavo 1989 m. ,,aksominei
revoliucijai”, taikiai nuvertusiai ko-
munizmą buvusioje Čekoslovakijoje,
mirė dėl ilgalaikių kvėpavimo prob-
lemų. V. Havel vadovavo Čekoslovaki-
jai pereinamuoju laikotarpiu, kai
šalis atsigręžė į demokratiją ir lais-
vosios rinkos ekonomiką. Jo valdymo
metu šalis 1993 metais buvo taikiai
padalyta į Čekijos Respubliką ir Slo-
vakiją.

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lie-
tuvos žmonių vardu pareiškė užuo-
jautą dėl V. Havel mirties.

,,Netekome istorinės asmenybės
– disidento, dramaturgo, prezidento,
didvyrio, prisidėjusio prie komuniz-
mo žlugimo ne tik Čekijoje, bet ir
visoje Europoje. Žinia apie jo mirtį
labai nuliūdino mane ir visus Lie-
tuvos žmones. Vaclov Havel įkvėpė
priešintis tuos, kurie neturėjo gali-
mybės rinktis totalitarinėje sistemo-
je. Jis įprasmino taikias revoliuci-
jas savo šalyje, kurios tapo pavyz-
džiu Lietuvos disidentams”, – rašo-
ma valstybės vadovės užuojauto-
je.

Čekijos prezidentas, garsus disidentas
Vaclav Havel. 

EPA-ELTA nuotr.
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Praėjusią� savaitę� Vilniuje� visuo-
menei�pirmą�kartą�pristatyta�Lietuvos
diplomatinės� tarnybos� metų� veiklos
apžvalga�„Diplomatinė� tarnyba� Lietu-
vai� 2011“.� Pristatyme� dalyvavusio� už-
sienio� reikalų� ministro� Audroniaus
Ažubalio�teigimu,�šiemet�diplomatinė
tarnyba� jėgas� sutelkė� į� transatlantinį
saugumą� ir� demokratijos� sklaidą� bei
klausimus,� turinčius� tiesioginę� įtaką
Lietuvos� žmonių� gyvenimo� kokybei:
šalies� energetikos� sektoriaus� išlaisvi-
nimą,� ekonominę� plėtrą� ir� lietuvybės
puoselėjimą.� Pasak� Ažubalio,� ateityje
Lietuvos� užsienio� politika� turėtų� būti
atvira� Lietuvos� piliečiui,� tarnauti� jo
reikmėms,�puoselėti� lietuvybę�pasau-
lyje.�Malonu�girdėti�tokį�ministro�norą.
Pradžiai�užtektų�kad�ir�vieno�nedidelio
dalyko� –� pageidautume� sulaukti� Už-
sienio� lietuvių� departamento,� šiuo
metu�vienintelio�oficialaus� tarpininko
tarp�Lietuvos�ir�išeivijos,�vadovybės�at-
sakymų� į� dar� rugsėjo�mėnesį� nusiųs-
tus� ,,Draugo”� redakcijos� klausimus.� O
gal� tai� pernelyg� sudėtingas� iššūkis
Lietuvos�diplomatijai?

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TemA: PAL. mATuLAIčIo meTAI

Artėjantys 2012-ieji Lietu-
vos vyskupų yra paskelb-
ti Palaimintojo Jurgio

Matulaičio metais. Šiam pami-
nėjimui pretekstu tapo sukak-
tys – 85 metai nuo arkivyskupo
mirties ir 25-eri nuo jo pakėli-
mo į altoriaus garbę. Praėjusią
savaitę per Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo šven-
tę Lietuvos vyskupai iškilmin-
gu Eucharistijos šventimu Vilniaus
arkikatedroje pradėjo Palaimintojo
Jurgio Matulaičio metų minėjimą.

Ganytojai, skelbdami šiuos me-
tus, ragina giliau pažinti palaiminto-
jo, Vilniaus vyskupo bei Lietuvos
apaštališkojo vizitatoriaus asmeny-
bę, jo nuveiktus darbus, kuriuose
ypač atsispindi katalikiškojo sociali-
nio mokymo sklaida Lietuvoje, at-
naujintą marijonų vienuoliją ir
įsteigtas Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo Vargdienių se-
serų bei Jėzaus Eucharistijoje Tar-
naičių seserų kongregacijas, rengti
piligrimystės žygius prie palaiminto-
jo kapo Marijampolėje bei vienytis į
tautos bendrą maldos sąjūdį, prašant
Dievo malonės palaimintajam arki-
vyskupui Jurgiui Matulaičiui suteik-
ti šventojo garbę.

Jau įprasta, kad kiekvienus me-
tus vyskupai skiria kokiai nors te-
mai. Akivaizdu, kad sunku apčiuopti
tokių metų regimus vaisius – kokie
jie subręsta, parodo tik laikas. Tačiau
esama pavojaus apsiriboti iškilmin-
gais renginiais ir pamaldžiais veiks-
mais, bet taip ir likti nepasiekus es-
mės. Ši rizika egzistuoja ir Palaimin-
tojo Jurgio metais.   Juk nesudėtinga
surengti maldingą kelionę į Marijam-
polę ar konferenciją, skirtą palai-
mintojo darbams analizuoti. Daug
sunkiau pasiekti, kad Jurgio Matu-
laičio asmenybė taptų įdomi ir pa-
traukli daugeliui tikinčiųjų.

Kodėl šito reikia? Visų pirma
Jurgis Matulaitis vienintelis palai-
mintasis lietuvis ir pagrindinė šių
metų užduotis – priartinti Jurgio Ma-

tulaičio kanonizaciją. Būtina jos są-
lyga – palaimintojo užtarimu įvykęs
stebuklas. Tai reiškia, kad Bažny-
čioje tarp paprastų tikinčiųjų turi
būti pasklidęs įsitikinimas dievišku
palaimintojo išrinktumu, kuris ska-
tintų juos kreiptis užtarimo maldos į
jį. Tačiau net tada nėra aišku, kad ka-
nonizacija įvyks, nes tam reikia įti-
kinti atsakingas Vatikano instanci-
jas, kad vietinės Bažnyčios siūloma
kandidatūra yra reikšminga Visuoti-
nei Bažnyčiai.

Todėl suprantamas ganytojų
bandymas pagyvinti Lietuvos tikin-
čiųjų susidomėjimą palaimintojo as-
menybe. Juk nuo jo beatifikacijos
praėjo 25-eri metai ir teigti, kad Jur-
gis Matulaitis yra kažkaip ypatingai
mėgstamas šalies katalikų, būtų itin
drąsu. Negana to, jau reikia nupūsti
užmaršties dulkes nuo jo gyvenimo.

Ko gero, didžiausia problema,
kad jis nėra pristatomas šiuolaikiš-
kai nūdienos žmogui. Tikrai jam nė-
ra piimtinas plačiai paplitęs stoiškai
kenčiančio vyskupo paveikslas. Ta-
čiau nūdiena itin palanki žmonių
teisėmis ir jų socialinėmis reikmė-
mis besirūpinančio ganytojo vaiz-
diniui. Taip pat lenkų ir lietuvių san-
tykių peripetijos yra nebloga terpė
įsižiūrėti, kaip šiuos klausimus
sprendė palaimintasis, kuris buvo
abiejų tautų sūnus. Pagaliau atskleis-
ti Jurgio Matulaičio žmogišką tra-
pumą, jo kovas ir dvejones, problemų
įveikimo būdus.

Kitas dalykas, kad tai bus neįma-
noma, jei žmonėms palaimintojo dva-
sinis palikimas netaps labiau priei-

namas. Taip, yra išleista keletas
knygų apie jį, jo „Užrašai”, bet,
pavyzdžiui, Tadeusz Gorski,
MIC knygos „Palaimintasis Jur-
gis Matulaitis” apimtį   sudaro
net 544 puslapiai. Sutikime,
šiuolaikinis žmogus neturi lai-
ko beveik šešių šimtų puslapių
knygos skaitymui...

Užtat internete nėra sve-
tainės, skirtos Jurgiui Matulai-

čiui, jam skirtas internetinės enci-
klopedijos „Vikipedija” lietuviškas
puslapis savo neinformatyvumu at-
rodo apgailėtinai, nors jo redagavi-
mui nereikia programavimo žinių.
Paradoksalu, bet palaimintojo „Užra-
šus” internete galima skaityti angliš-
kai, bet ne lietuviškai. Iki šiol netu-
rime ir dokumentinio filmo apie šią
asmenybę.

Pradėdamas Jurgio Matulaičio
metus, Šventojo Sosto nuncijus ar-
kivyskupas Luigi Bonazzi pareiškė:
„Palaimintasis Jurgis Matulaitis
mums byloja apie gerąjį Ganytoją,
kuris atiduoda savo gyvybę už žmo-
nes, ir mes jaučiamės lydimi to Gany-
tojo, kuris atiduoda save. Palaimin-
tasis Jurgis, kaip vyskupas, turėjo
daug įvairių programų, ir visų jų vie-
nijantis elementas buvo jo vysku-
piškas šūkis ‘Blogį nugalėti gerumu’.
Jis mums primena, kad gėris gali
kilti tik iš gėrio, kad gėris negali kilti
iš blogio. Ir Bažnyčia gyvena tik tiek,
kiek vykdo gėrį.” Ko gero, sunku
būtų rasti žodžius, kurie tiksliau įpa-
reigotų, kaip mūsų palaimintojo do-
vaną priartinti prie Bažnyčios.

Bernardinai.lt

Tomas Viluckas – Lietuvos pub-
licistas, vertėjas, visuomenės veikėjas,
internetinio dienraščio Bernardinai.lt
ir dienraščio „Lietuvos žinios” apžval-
gininkas, mėnraščio šeimai „Artu-
ma”, žurnalo „Tapati”, savaitraščių
„Veidas”  bendradarbis. Knygos „Ma-
lonės versmės” autorius. 

LAIŠKAI 

Ar pavyks nupūsti
dulkes nuo mūsų

Palaimintojo?
TOMAS VILUCKAS

IŠGELBĖKIME SPORTO
ARCHYVUS

,,Draugo” pasikalbėjime apie
Cleveland mieste vykusį ŠALFASS
metinį suvažiavimą  (2011 m. gruo-
džio 15 d.) ŠALFASS pirmininkas
Laurynas Misevičius sako, kad Kau-
ne esančio Lietuvos sporto muziejaus
direktorius Pranas Majauskas siū-
losi priimti ir sutvarkyti per šešias-
dešimt metų vieno pagrindinių Ame-
rikos lietuvių sporto darbuotojų Al-
girdo Bielskaus surinktus Amerikos
lietuvių sporto archyvus, tačiau tam
,,priešinasi vyresnieji [sporto] sąjun-
gos žmonės ir JAV LB Archyvų ko-
miteto pirmininkė Dalė Lukienė”.

Amerikoje yra lietuviškų archy-
vų, kurie yra surinkti ir laikomi
esančiuose mūsų archyvuose ir pagal
galimybes prižiūrimi ir tvarkomi.
Tačiau tokiais specialiais archyvais,
kurie, kaip Misevičius sako, yra ,,su-
mesti į apiplyšusias kartonines dėžes
[ir] gulėjo Cleveland Lietuvių namų
ir privačių asmenų rūsiuose”, niekas
Amerikoje nepasirūpins, ir niekas jų
nesutvarkys. Tam išeivijoje nėra nei
galimybių, nei lėšų, nei – svarbiausia
– sporto srities žinovų. Tai tie archy-

vai liks neprieinami ir galop dings.
Tad jei Lietuvoje atsiranda kas nors,
kas nori ir gali tokius archyvus pri-
imti, jais pasirūpinti ir juos profe-
sionaliai sutvarkyti, būtų išmintinga
juos kiek galima greičiau ten per-
siųsti. Archyvų kieno nors rūsyje ar
kartoninėse dėžėse dienos yra su-
skaičiuotos, ir jie ten nėra niekam
naudingi.

Bielskaus palikti archyvai yra
vienintelė vieta, kur originaluose
yra sukaupta visas išeivijos sporto
gyvenimas ir veikla, ir juos išlaikyti
ir išsaugoti būtų svarbu ir naudinga.
Per dvejus metus niekas tuo nepasi-
rūpino. Reikia tikėtis, kad ar sporto
sąjunga, ar koks nors išeivijos fondas
paskirs lėšų kiek galima greičiau
tuos archyvus persiųsti į Kauną, nes
tikrai būtų verta juos išgelbėti.

Daiva Barzdukienė
PLB Archyvų darbo grupės pirmininkė

KODĖL KILNOJAMA KŪČIŲ
DIENA?

Tikrai yra sveikintinas paprotys
ruošti parapijose bendrą Kūčių va-
karą. Pas mus, Rochester, NY, toks
vakaras ruošiamas šių metų gruo-

džio 18 d. su eglute ir šeštadieninės
lituanistinės mokyklos vaikų progra-
mėle. Mane verčia susimąstyti ir ap-
gailestauti, kodėl toks Kūčių vakaras
rengiamas gruodžio 18, o ne 24 dieną,
kuri yra lyg ir įvadas į šv. Kalėdas? 

Pakeista data nustoja prasmės ir
šventiškos nuotaikos, juk vis tiek dar
reikės laukti tikros Kūčių dienos.
Norėčiau išgirsti, ką apie tai mano
kiti skaitytojai.

Kostas Mačiulis
Rochester, NY

ATITAISYMAI

Straipsnyje ,,Įsibėgėjo pasiruo-
šimas AABS konferencijai” (,,Drau-
gas”, 2011 m. gruodžio 17 d.) ir jį paly-
dinčioje nuotraukoje vietinio AABS
ruošos komiteto nario Adomo pa-
vardė yra Siudika. 

,,Draugo” gruodžio 13 d. pasku-
tiniame 12 psl. nuotraukoje iš Kalė-
dinės mugės Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, nufotografuota Raminta
Lapšienė, o ne Lašienė.

Atsiprašome.
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Gal kai kurie skaitytojai prisi-
mena rugsėjo mėnesį ,,Drau-
ge’’ išspausdintą mano pa-

sakojimą apie Kauno teisme nagrinė-
jamą mano dukters bylą (,,Tikrovės
vaizdelis iš Lietuvos: teismo byla’’,
2011 m. rugsėjo 29 d.). Gal bus įdomu
sužinoti tęsinį – kaip pasibaigė šios
bylos nag rinėjimas.

Trumpai priminsiu: mano ma -
ma, kuri mirė prieš porą metų, savo
turtą – 1972 m. kaime pasistatytą na -
mą, testamentu paliko vaikaitei, ma -
no dukrai. Tačiau notaras neišduoda
paveldėjimo teisės liudijimo į namą
ir žemės sklypą, nes duktė negali pri -
statyti tinkamų močiutės nuosavybės
dokumentų. Dvejus metus duktė bė -
giojo po įvairias Kauno įstaigas, ta -
čiau reikiamų dokumentų negavo.
Gin čas iškilo dėl žemės sklypo: mes
pui kiai žinome, kad mama žemę pri-
vatizavo, sumokėjo už ją pinigus, o
Kau no rajono žemėtvarkos skyriaus
pareigūnai tvirtina, kad žemė valsty-
bės, kad Salomėja Meilutienė jokių
pinigų nesumokėjo, žemės nepirko ir
jos neprivatizavo. Liepė dukrai pirkti
žemės sklypą, ant kurio pastatytas
na mas, ir mokėti 44,000 Lt.

Dėl to duktė kreipėsi į Kauno ra -
jono apylinkės teismą, kad būtų nus-
tatytas juridinę reikšmę turintis fak-
tas, jog mirusi Meilutienė nuosavy-
bės teisėmis valdė namą ir žemę. Ka -
dangi duktė serga, pristačiusi ne tik
notaro patvirtintą įgaliojimą, bet ir
sa vo universiteto diplomą, jog esu
baigusi teisės mokslus, gavau teisė-
jos leidimą dalyvauti dukters byloje –
atstovauti dukters interesams.

Pasakysiu iš karto: bylą pralai -
mėjau. Teisėja priėmė sprendimą,
kuriuo atmetė dukters prašymą kaip
nepagrįstą. Kadangi duktė prašė nu-
statyti, jog ne tik žemės sklypą, bet ir
namą jos močiutė valdė nuosavybės
teisėmis, dabar šiuo teismo sprendi -
mu iš mirusios mano mamos atimtas
ir jos pasistatytas namas... Teismo
sprendime apie namą teisėja net ne -
užsiminė, ko dėl teisėtai pasistatyto
namo Meilu tienė nevaldė nuosavy-
bės teisėmis.  Nors byloje pristatyti
namo dokumen tai (žemės sklypo
paskyrimas namo statybai, valdžios
patvirtinti, architekto sudaryti namo
statybos planai, pagaliau valstybinės
komisijos užbaigto statyti namo
priėmimo eksploatacijai aktas ir kt.),
teismas į juos neatsižvelgė ir nus-
prendė, kad Mei lutienė namo nuosa-
vybės teisėmis nevaldė. Lietuvos Res-
publikos vardu paskelbtame teismo
sprendime nė žodžio apie tai, kodėl iš-
vardyti dokumentai neįrodo Meilu-
tienės nuosavybės teisių į namą. Pa-

sakyta trumpai drūtai: prašymą kaip
nepagrįstą at mesti. Kodėl tas prašy-
mas nepagrįstas, neaišku. 

Byloje dalyvavusi žemėtvarkos
skyriaus atstovė apie namą nekalbė -
jo, tik apie žemę: Meilutienė žemės
nepirko, pirkimo-pardavimo sutar-
ties nesudarė, žemė jai nepriklausė.
Kad pinigų už žemę Meilutienė ne -
sumokėjo, atstovė jau negalėjo tvir -
tin ti: teismui pristatėme 1992 m. ban-
ko kvitą, kurį laimingo atsitiktinumo
dėka suradome tarp mamos popierių.
Anksčiau, kol duktė nebuvo radusi
banko kvito, žemėtvarkos sky riaus
pareigūnai tvirtino, kad Meilu tienė
už žemę pinigų nesumokėjo, net ofi-
cialiame rašte šitaip nurodė teismui.

Tačiau teismo posėdžio metu įvy -
ko nelauktas dalykas: pagal nustaty-
tą tvarką, teismas privalo pagar sinti
visą bylos medžiagą. Tad bai giant
nag rinėti bylą, teisėja ėmė garsiai
skaityti byloje esančius dokumentus.
Žemėtvarkos skyrius buvo pristatęs
teismui jų turimus dokumentus apie
mamos žemės privatizavimą. Teisėja
vertė bylos lapus ir vieną po kito
skai tė dokumentus: mamos prašymą
privatizuoti žemę, žemės išmatavimo
ir permatavimo pažymas, mokėjimo
pranešimą, kuriame nurodyta, kad
už žemę Meilutienė privalo sumokėti
3,119 rublių ir pagaliau – ,,Sutartis”.
Teisėja tik susižvalgė su žemėtvarkos
skyriaus atstove, aiškiai sutriko, o aš
išsižiojau… Teisėja lyg ir abejojo, ar
toliau skaityti, bet vis dėlto perskaitė
iki galo. Pasirodo, su mama pareigū-
nai buvo sudarę žemės pirkimo-par-
davimo sutartį, kurioje yra ne tik
skaičiais, bet ir žodžiais įrašyta ir jos
už žemę sumokėta pinigų suma, ir
banko kvito numeris… Vadinasi, pa -
rei gūnai žinojo, kad mama sumokėjo
už žemę pinigus ir jiems visai ne rei -
kėjo, kad būtų pristatytas banko kvi-
tas. Pareigūnai, be abejo, tikėjosi,
kad duktė kvito nesuras – kas saugo
20 metų senumo kvitus, jeigu net ban-
ke nurodė, kad jie dokumentus saugo
tik 10 metų. 

Tiesa, ši byloje esanti sutartis ne -
patvirtinta notaro, tačiau joje yra vi -
sų sutarties dalyvių parašai. Manau,
kad negalima apkaltinti mano ma -
mos, kaip kad tvirtina žemėtvarkos

skyriaus atstovė, kad ,,pati Meilu tie-
nė kalta, kad sutartis reikiama tvar -
ka nepatvirtinta ir neįregistruota’’.
Juk sutartį sudarė pareigūnai, jie
tvarkė žemės privatizavimo doku-
mentus. Tai jų tarnybinė pareiga bu -
vo tinkamai sutvarkyti dokumentus
ir juos įregistruoti, juo labiau kad
pačios sutarties 6 punkte aiškių aiš -
kiausiai parašyta, kad sutartis turi
būti įregistruota per vieną mėnesį
Kauno miesto (rajono) žemėtvarkos
tarnyboje, t. y. toje pačioje įstaigoje,
kurios pareigūnai ir tvarkė mamos
žemės dokumentus. Jeigu reikėjo,
kad sutartį patvirtintų notaras, tai
juk mama pati viena pas notarą su -
tarties patvirtinti negalėjo. Mano
ma ma tik stropiai vykdė pareigūnų
nu rodymus, ji buvo įsitikinusi, kad
jos tiek žemės, tiek namo nuosavybės
dokumentai yra visiškai sutvarkyti. 

Dabar jau aišku, kad mama ir
kvitą pareigūnams buvo nunešusi
(juk su tartyje įrašytas kvito nume-
ris), ir mokėjimo pranešimą prista-
čiusi (kuriame taip pat įrašytas kvito
numeris). Vadinasi, pagaliau išaiš-
kėjo, kad žemėtvarkos skyriaus pa-
reigūnai akiplėšiškai melavo: turėda-
mi dokumentus, kad mama sumo kėjo
už žemę, vis tiek ir dukrai, ir man, ir
teismui tvirtino, kad Meilu tienė pini-
gų už žemę nesumokėjo.

Kai teisme atsirado ši pareigūnų
sudaryta žemės pirkimo-pardavimo
sutartis, buvau tikra, kad byla laimė-
ta. Juk tapo aišku, kad pareigūnai,
teisine kalba šnekant, „pateikė teis-
mui žinomai melagingus parody-
mus’’, už ką numatyta baudžiamoji
atsakomybė. Amerikoje visi žino,
kaip griežtai baudžiama už priesai -
kos sulaužymą ir melavimą teismui –
„perjury’’ yra sunkus nusikaltimas.
Teisėja nereagavo į melą, ir, kaip sa -
kiau, atmetė dukters prašymą, dar
pri teisė iš jos teismo išlaidas.

Tokį teismo sprendimą, supran-
tama, apskundžiau apeliacine tvar-
ka. Kai sekretorė pasiuntė mane pas
tei sėją, kad ši leistų man gauti sutar-
ties kopiją (tikrai baiminausi, kad
sutartis iš bylos be pėdsakų neišnyk-
tų), teisėja net nustebo, kad ruošiuosi
ap skųsti sprendimą. Ji pasakė: ,,O aš
ga lėjau tos sutarties visai neskelbti.’’

Toks teisėjos pasakymas mane galu-
tinai pribloškė: visai nesivaržydama,
ji pripažino, kad galėjo nuslėpti bylo-
je esantį svarbų dokumentą... Norė-
jau atkirsti: „O taip, suprantama,
įstatymas leidžia teisėjams nuslėpti
bylos medžiagą’’, bet patylėjau. 

Man iki šiol mįslė, kaip ir kodėl
byloje atsirado ši pareigūnų sudaryta
žemės privatizavimo sutartis, kai pa -
reigūnai visą laiką teigė, kad sutartis
nesudaryta, pinigai nesumokėti. Ne -
manau, kad tai apsižioplinimas. Ma -
tyt, žemėtvarkos skyriuje vieni su ki-
tais kažkuo nepasidalija, ir, siun čiant
dokumentus į teismą, sutartis buvo
įdėta neatsitiktinai. Ne veltui tei sėja,
suvokusi, kad pradėjo skai tyti sutar-
tį, taip sutriko. Abi sutriko – tiek tei-
sėja, tiek žemėtvarkos sky riaus ats-
tovė. O aš labai nustebau.

Labai nustebau ir kai teisėja pa -
skelbė teismo sprendimą: „prašymą
kaip nepagrįstą atmesti”, sunkiai pa -
tikėdama tuo, ką girdžiu. Tai reiškia,
kad duktė turi pirkti mamos žemę.
At siliepime į  apeliacinį skundą Kau -
no rajono žemėtvarkos skyriaus va -
dovas Vytas Daubaras rašo, kad teis-
mas pasielgė visiškai teisingai ir pra -
šo mano apeliacinį skundą atmesti.
Esą žemėtvarkos skyrius išduos ma -
no dukrai „pažymą notarui dėl įmo -
kų paveldėjimo”. Šio pareigūno nuo -
mone, duktė turi paveldėti už žemės
pirkimą sumokėtus 3,119 rublių
(anks čiau jis liepė dukrai paveldėti
banko kvitą), nors rubliai Lietuvoje
jau seniai nebenaudojami ir notaras
paveldėjimo liudijimo į šiuos pinigus
neišduos – juk tai ne indėlis banke,
kurį galima atsiimti. „Paveldėjus
įmo kas, – toliau rašo pareigūnas, – su
dukra bus sudaroma žemės pirkimo-
pardavimo sutartis, įskaitant Meilu -
tienės sumokėtas įmokas.” Kiek duk -
tė turės mokėti, nenurodo. 

Štai taip, kaip sako patarlė, „Nu-
trūko vadžios, ir vėl iš pradžios.’’
Juk iš pat pradžių pareigūnai sakė,
kad duktė turi su mo kėti 44,000 Lt. ir
pirkti Meilutienės žemę. Dabar, rei-
kia suprasti, padarys malonę, įskai-
tys į šią sumą Meilutie nės 1992 m. už
žemę sumokėtus 3,119 rublius.

Su nerimu laukiu, kada byla bus
nagrinėjama apeliacine tvarka Kau -
no apygardos teisme. Gavau praneši -
mą, kad byla bus nagrinėjama „rašy-
tinio proceso tvarka’’, tai reiškia, kad
aš teismo posėdyje dalyvauti negalė-
siu. Tokia Lietuvos tvarka.

Aldona Meilutytė – Los Angeles,
CA gyvenanti lietuvė teisininkė, kny-
gos ,,Ar įmanoma pagerinti Lietuvos
teismų darbą?” autorė.

Pralaimėta byla
ALDONA MEILUTYTĖ

LAIŠKAI 

KAIP PAVADINSI, 
TAIP NEPAGADINSI

„Draugo” lapkričio 29 d. „Nuo -
mo  nių ir komentarų” skyriuje Vy -
tautas Bieliauskas rašo pasipiktinęs
Mykolo Drungos straipsniu, neva
tvir tinančiu, jog dabartinis JAV pre -
zidentas Barack Obama buvo išrink-
tas dėl to, kad jis – juodaodis. Dar
kartą perskaitęs Drungos straipsnį
nematau, kad Drunga tai tvirtino, jis
tik mąstė apie galimybę, jog ir kitas
JAV prezidentas gali būti juoda odis.

Visiškai sutinku su išsakyta Bie-
liausko viltimi, kad ateinančiuose
rinkimuose balsuosime ne už JAV
prezidento odos spalvą, bet už tas pa-
reigas užim ti geriausiai tinkantį

kandidatą.
Negaliu tik suprasti, kodėl Bie -

liauskas taip atkakliai smerkia rasę
apibūdinantį žodį „juodaodis”. Ka -
dai  se dabartinius „afroamerikie-
čius” vadinę ,,juodžiais” („black”),
,,negrais” („negro”), ,,spalvotais”
(„colored”), ame rikiečiai jau pripra-
to prie jiems kažkaip mados įbrukto
„afroameri kiečio”, nors tokie pasa-
kymai kaip „black” ar „white” ir
šiandien dar mirguliuoja jų spaudo-
je. Jų nesibijo nei lietuviškoji spau-
da. Ar tai – rasizmas?

Kalbant apie juodajai rasei prik-
lausančius žmones, būčiau linkęs su -
tikti su Bieliausku ir taip pat pak-
lusti amerikiečių tautos plačiai var-
tojamam žodžiui „afroamerikietis”.

O štai šių metų gruodžio 6 d. laik raš -
tis „Chi cago Tribune” savo pirmame
pus lapyje drąsiai vartoja žodį
„blacks”, nebijodamas būti apkaltin-
tas rasizmu dėl antraštės „Post office
cuts to hurt blacks” (ne „afroameri-
cans”). Ir vėl galvoju: gal „Chicago
Tribune” redaktorius būtų galima
apkaltinti atvirkštiniu rasizmu? Ar
pašto tarnautojų skaičiaus sumažini-
mas padarys ža los vien tik juodie -
siems?

Galima įvairiai komentuoti, ar
„afroamerikietis” yra tinkamiausias
žodis apibūdinti juodos odos spalvos
žmones. Aš asmeniškai nega liu su -
prasti, kodėl Obama save vadina „af-
roamerikiečiu”. Jo motina bu vo bal-
taodė, tėvas – juodaodis, o jis pats gi-

mė Amerikoje. Ar ne tiksliau jį būtų
vadinti ,,mulatu” ar bent ,,maišytos
rasės” („biracial”), panašiai, kaip
nesi gėdi save vadinti „bisexual” dvi-
lyčiai žmonės?

Sutinku ir su Bieliausko aiški ni -
mu, kad Amerikoje pilietybė reiškia
ir tautybę, nors Lietuvoje taip netu -
rėtų būti. Nors LR Konstitucijos 1
skirsnio 2 straipsnis sako, jog „Lietu -
vos valstybę kuria Tauta” (kokia? –
A. V.), į mano klausimą puikiai atsa -
ko Konstitucijos pratarmės žodžiai:
„LIETUVIŲ TAUTA (...) atgimusios
Lietuvos valstybės piliečių valia pri-
ima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ”.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL
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TeLKINIAI

Cicero,�IL

Gruodžio mėn. 11 dieną, sekma-
dienį, į Cicero Šv. Antano
parapijos bažnyčią šv. Mišių

atnašauti po įvykusios nelaimės ir
ligos sugrįžo pakiliai nusiteikęs dr.
kun. Kęstutis Trimakas. Tai buvo
ypatinga diena, tai – Gaudete, arba
džiaugsmo sekmadienis.

Šv. Mišių pradžioje sugrįžusį ku -
nigą Trimaką pasveikino baž nyčios
choras, atlikęs giesmę ,,Švęs kime
gyvenimą ”, sukurtą paties kunigo.
Malonu buvo girdėti atnašaujamų
Mišių metu kunigo išsakytus adven-
tinio apmąstymo žodžius apie Jėzaus
gimimą, apie artimo meilę ir gerus
darbus. Kun. Trimakas įtaigiais žo-
džiais skatino mus visus dalintis vis-
kuo, ką turime, tikint, kad gerumas
sugrįš atgalios.

Po Mišių parapijos salėje vyko
parapijiečių ir svečių pabendravimo
šventė – agapė, kurią organizavo Ci -
cero Lietuvių Bendruomenės pirmi -
nin kė Marija Remienė. Šioje adventi -
nėje šventėje dalyvavo viešnia dr.
Ona Daugirdienė. Pranešėjos išsaky -
ti apmąstymai apie adventinį laiko-
tarpį, skaitytos ištraukos iš testa-
mento ir šventųjų evangelijų dvasin-
gai palietė visų dalyvavusių širdis.

Pajutome, kad tai yra visų mūsų ben-
dra malda ir medi tacija, skirta Gau-
dete – adventinio džiaugsmo sekma-
dieniui.

Po dr. O. Daugirdienės įspūdingo
pranešimo programą tęsė Šv. Antano
bažnyčios lietuvių parapijiečių cho -
ras, vadovaujamas vargonininkės
Vil mos Meilutytės. Choras pagiedojo
keletą kalėdinių giesmių, skirtų
Kris taus atėjimui. Darnus ir įspūdin-
gas giesmių skambėjimas visų mūsų
šir dis pripildė palaimos. Juk gyveni-
mas yra panašus į savotišką dykumą,
o atliekamų giesmių žodžiai kaip tik
ir skatino mus atsigręžti į Viešpatį, jo
ieškoti ir jo kelio laikytis. 

Pamąs tyki me visi apie Jono
Krikštytojo ištartus žodžius: ,,Tai-
sykite Viešpačiui kelią. Ištiesinkite
jam takus.” Pagal vokime ir apie savo
pasirinktą kelią, kuriuo mes einame.
Ar jis – tiesus?

Ačiū gerb. Remienei už nuosta -
bią šventę ir vaišes. Ačiū svečiams:
gerb. Aldonai Prapuolenytei iš Put -
nam ir jos artimiesiems, taip pat sve -
čiams iš Lietuvos bei Čikagos. Tikiu,
kad visi pajutome tikrą adventinį
džiaugsmą. 

Gerbiamiems ,,Draugo’’ skaity-
tojams linkiu Dievo malonės šventų
Kalėdų metu.

Džiaugsmo sekmadienis

Marquette�Park,�Chicago

Lietuvos vyskupai 2012 metus
paskelbė Palaimintojo arkivys-
kupo Jurgio Matulaičio me-

tais. Lietuvos kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis, Vil niaus arkivyskupas
metropolitas, savo homilijoje sako:
,,Siekiame, kad kiekvienas geriau
susipažintų su nepaprasta palaimin-
tojo asmenybe. Savo pamaldumu,
tvirtumu, nuolan kumu, ištikimybe
Dievui ir Bažny čiai jis paliko neišdil-
domą pėdsaką mūsų tautoje, mūsų
kaimynų lenkų tautoje ir visoje
Krikščionijoje. Jo pa vyzdys mus drą-
sina ir ragina, pasak palaimintojo,
nebijoti būti vienos minties su Baž-
nyčia, per Bažnyčią ir Bažnyčioje
tvirtai laikytis Dievo.”

1953 m. pradėta arkiv. Jurgio Ma -
tulaičio beatifikacijos byla. Prieš 25-
erius metus, 1987 m. birželio 28 d.,
popiežius Jonas Paulius II Jurgį Ma -
tulaitį paskelbė palaimintuoju.

Šiai 25-rių metų jubiliejaus iškil-
mei  ruošiasi ir  Čikagos Marquette
Park Švč. Mergelės Marijos Gimi mo
bažnyčios parapijiečiai. Išrinktas
iškilmėms rengti Komitetas (pirmi-
nin kas – dr. Linas Sidrys). Prieš
kelias savaites pirmame Komiteto
posėdyje buvo nutarta bažnyčioje
įrengti mo zaikos technika sukurtą
palaimintojo portretą. 

Šeštadienį, gruodžio 10 dieną,
ant rame Komiteto posėdyje buvo pri -
statyta maloni žinia – į kun. Jau-
niaus Kelpšo laišką-prašymą padėti
sukurti pal. Jurgio Matulaičio port-

retą, dail. Ada Sutkus ne tik atsi lie-
pė, bet ir pažadėjo jį atlikti kartu su
dukra. O visur suspėjantis Joe Ku lys
jau išsiuntė dailininkei visą rei ka-
lingą medžiagą. 

Pal. Jurgis Matulaitis gimė 1871
m. balandžio 13 d.,  mirė  Kaune 1927
m. sausio 27 d. Su šia data siejamos
2012 metų pirmosios iškilmingos
Švč. Mergelės Marijos Gimi mo baž-
nyčios šv. Mišios, skirtos Palaiminto-
jo metams: sausio 27 d., penktadienį,
7 v. v.; sau sio  28 d., šeštadienį, 4 v. p. p.

ir sausio 29 d., sekmadienį, 10:30 v. r.
Gegužės mėn. paskutinįjį savait-

galį bus aukojamos šv. Mišios beati-
fikacijos 25-mečio sukakčiai paminė -
ti. Sekmadienį, gegužės 27 d., 3 v. p. p.
bus auko jamos iškilmingos šv. Mi-
šios, kuriose kviečiami dalyvauti  ir
kitų lietuviškų parapijų tikintieji.
Giedoti  jose  kviečiamas lietuvių me-
no ansamblis ,,Dainava” (meno vad.
Darius Poli kai tis), vargonininkai
Giedrė ir Ričar das Sokai. Po iškilmių
rengiami pie tūs ,,Hilton’’ viešbučio

pokylių salėje. Sudarytas kviečiamų
garbės sve čių sąrašas iš Bažnyčios
hierarchų ir pasauliečių. Nutarta
kviesti Lietuvos Respublikos prezi-
dentę Dalią Gry baus kaitę. 

2012 metų lapkričio mėn. pabai -
goje bus aukojamos šv. Mišios, kurios
bus Pal. Jurgio Matulaičio metų bai -
giamasis akordas. Datos, laikas bus
paskelbti vėliau.

Ligija Tautkuvienė – Pal. Jurgio
Matulaičio metų renginių komiteto
atstovė spaudai.

Pal. Jurgio Matulaičio metams artėjant

Pal. Jurgio Matulaičio metų renginių komiteto nariai.                                                                                                                   Joe Kulys nuotr.

ALDONA BIKULČIENĖ

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Vaikų tautinių šokių grupė ,,Žai -
butis’’ iš Baraboo, Wisconsin, dalyva-
vo Sauk County istorijos draugijos
kasmetiniame renginyje ,,Viktorijos
laikų Kalėdos” ir parodoje ,,12 Ka -
lėdų dienų’’, kuri atsidarė šių metų
gruodžio 2 d. 

Kiekviena ,,diena’’ buvo iliust-
ruota eglute. ,,Žaibučio” eglutė atsto-
vavo 9-ai dienai ir buvo pavadinta ,,9
Šokančios panelės” (,,Žaibutyje” šo-
ka 10 ,,panelių”, visos, išskyrus vie-
ną, kuri gyvena Des Plaines, yra iš
Baraboo miesto). 

,,Žaibu čio” šokėjos ir jų tėvai, be-
veik visi amerikiečiai, išmoko daryti
šiaudi nu kus, kuriais papuošė ,,Žai-
bučio” eglutę. Be šiaudinukų, ant
eglutės kabėjo ir puikūs žaisliukai su
kiekvienos šo kėjos, apsirengusios
tautiniais drabužiais, nuotrauka. Pa-
roda, veiksianti iki sausio 7 d., jau
pritraukė keletą šimtų žiūrovų.

Parengė Nijolė Etzwiler

Baraboo,�WI

,,Žaibutis” 
dalyvavo 

,,Viktorijos
laikų

Kalėdose”

Vienintelės ,,Žaibučio’’ lietuviškos kilmės
šokėjos Alice Wenzlow, 10 m., Ritos Venc-
lovienės anūkė, ir Zoe Etzwiler, 8 m., Sta-
sės Semėnienės proanūkė.



Šiemet gruodžio 10–11 d. Pasau-
lio lie tu vių centre, Lemont, įvy-
kusi Kalėdinė mugė buvo pati

di   džiausia ir įvairiausia iš daugelį
metų Centre ruoštų mugių. 

Apie pre kybininkų ir žmonių,
apsilankiusių mugėje, gausą kalbė-
jausi su PLC direktoriumi Artūru Ži-
liu. Jis pats labai džiaugėsi, kad
mugė vyko  sklandžiai, kad jo vado-
vaujamos administracijos įdėtos pas-
tangos pasiteisino. Žilys sakė, kad šį-
met jie didesnį dėmesį sky  rė mugės
reklamavimui: apie ją buvo skelbta
Lemont miestelio leidžia mame laik-
raštyje, pranešta Le mont Prekybos
rūmams (Chamber of  Commerce),
apie ją skelbta visoje lie tuviškoje

spaudoje. Apie mugę pra nešta ir
trečiadieniais PLC susiren kantiems
,,Bingo” lošėjams, kurių dauguma
yra amerikie čių kilmės. Žilys sakė,
kad ruošiantis mugei daug darbo ir
pasiaukojimo įdėjo admi nistracijos
darbuotojos – Akvilė Kaminskytė ir
Jo lanta Kurpienė. Jos tvarkingai re -
gistravo visus prekybininkus, norin -
čius prekiauti mugėje, pasirūpino
stalų sustatymu. Negalima nepa mi -
nėti salės darbininkų, kuriems rei -
kėjo nemažai fiziškai padirbėti prieš
mugę ir po jos. Tai: Robertas Kandz e -
žauskas, Lionginas Šabrėnas ir Nijo -
lė Simutis. ,,Tik visiems iš širdies
dir   bant, ko nors gero pasieksi’’, – sa-
kė PLC direktorius.

Visa Centro didžioji salė šurmu-

liavo nuo gausių lankytojų. Teko ste -
 bėtis, kad nuo ankstyvo šeštadie nio
ryto ji jau buvo pilna lankytojų. No-
rėjosi praeiti pro prekybininkų sta-
lus, pasigėrėti jų prekėmis, pasida-
linti su jais savo įspūdžiais. Tačiau,
pra dėjusi eiti, pamačiau, kad bus ne-
įma noma nei visų apeiti, nei visų čia
suminėti. 

Vis dėlto negalėjau praeiti pro
skau tų organizacijos stalus. Visi
skautai išsiskyrė iš minios savo
tvarkingomis ir gra žiomis unifor-
momis. ,,Lituanikos” tun tas, vado-
vaujamas Gintaro Aukš tuolio, buvo
nukrautas įvairiais ran kų darbo dir-
biniais. Jie net turėjo išdėstę auksi-
nes ir sidabrines monetas, kurios
šiuo metu turi didelę paklausą. Ir ko
tik čia nebuvo: nuo ma žiau   sių me-
dinių švilpukų iki gražių medžio
dirbinių, sūriui spausti labai prak-
tiško įrankio, meistriškai įreng tų
žibančių butelių. Na, o ,,Aušros var -
 tų” atstovė Taiyda Chiapetta su kito-
mis tunto sesėmis pirkėjams siū lė
savo būrelio sukurtų įvairių papuo-
šalų, pasiūtų prijuosčių šeimi nin-
kėms, prikeptų kūčiukų, grybu kų.
,,Kernavės” ir ,,Nerijos” sesės Da lia
Stropienė, Rima Vaidemanis, matyt,
pasinaudojo ,,Lituanikos” siūlomais
sūriams spausti įrankiais, nes turėjo
prispau dusios daug skanių sūrių. Jos
prekiavo ir įvairiais eglutės papuoši-
mais, rek laminiais ženkliukais ir kt.
,,Sietu vos” tunto skautininkės su
vadove dr. Vilija Kerelyte, kaip visa-
da, siūlė pir kėjams laimę išbandyti
jų loterijoje. Čia galėjai matyti ir
ener gingai besisukinėjančias Alę Ka-
ra liū nienę, net iš Indiana atvykusią
Bi rutę Vilu tienę, Joaną Juzėnienę,
Bi ru tę Matu tienę, Valę Plepienę.

Net per kelis stalus buvo išdėsty-
tos Otilijos Kasparaitienės sukurtos
grožybės – vienetiniai, akį veriantys
meniškai sukurti juvelyriniai dirbi -
niai. Beje, juvelyriniais dirbiniais
prekiautojų mugėje buvo daug. Visų
jų dirbi niai buvo skirtingi ir išskirti-
nai gra žūs. Matėsi tiek naujų meni-
ninkių, tiek ir jau keletą metų iš eilės
mugėje dalyvaujančių, kaip Liucija
Einikienė.

Prie Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos stalo darbavosi Genutė Treinienė,
Daiva Kisielienė ir Viktorija Siliū nie-
 nė. Jos platino misijos informaciją,
pirkėjai galėjo apsirūpinti kalėdai -
čiais, nusipirkti katalikų leidžia mų
žurnalų, atvirukų. Misijos ad mi nis-
tratorė Daina Čyvienė mugę fotogra -
favo. Mažosios Lietuvos draugija Či-
kagoje pre   kiavo savo išleistomis ver-
tingomis knygomis, kurių dauguma
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Daila Lubinskienė mugės lankytojams
siūlė  įsigyti tautinių juostų.

Šių metų PLC Kalėdinė mugė – 
bene didžiausia Centro istorijoje

– apie Ma žosios Lietuvos istoriją, jos
žymesnius žmones. Ji taip pat pre-
kiavo knygomis, kurių leidimus drau-
gija parė mė ar padėjo išleisti.

Daila Lubinskienė mugės lanky-
tojams siūlė įvai rių tautinių juostų,
ta ke lių, tautinių rūbų. Parduotuvė
,,Lietuvėlė” atvežė daug knygų, muzi -
kinių įrašų, kitų prekių. Prie ,,Food
Depot International” stalų darbavosi
Angelė Kava kienė su dukromis. Šie-
met Angelės siūloma naujovė buvo
Varėnos rajono džiovinti grybai. Pir-
kėjai veltui galėjo pasiimti reklami-
nių ,,Rasos” kremų ir veido šveitik-
lių. ,,Food Depot International’’ pre-
kystaliai buvo nukloti gardumynais,
delikatesais, šokoladu, net lietuvišku
muilu. Kavakienės nuomone, šių me-
tų mugė buvo suruošta tvarkin gai, už
tai ji dėkoja PLC administracijai ir
centro direktoriui Žiliui.

Diana Darbutienė su dukra siūlė
savo sukurtas meniškas apsiaustes,
gėlių sagtis, kitokius papuošalus. Ne
tik lemontiškiams, bet ir už Lemont
ribų gerai žinoma gėlių parduotuvė
,,Always with Flowers” ir jos savinin -
kė Irena Karalienė reklamavo gėles
ir jos parduotuvės teikiamus patar-
navimus. Milda Talat-Kelpšienė su
vyru Algiu Kalėdų šventėms siūlė sa-
vo gamybos krupniką. O kokios šven-
tės be krupniko?

Iš vietos lietuvių labdaringų or -
ga  nizacijų mugėje dalyvavo dvi. Tai
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė” (pirmininkė Indrė Tijūnė lienė),
labai gerai visiems pažįstamas savo
labdaringa veikla, žinoma tiek šioje,
tiek ir kitoje Atlanto pusėje. Kaip vi -
sa da ,,Saulutės’’ stalas buvo nukrau -

tas visokiais blizgučiais, o Daiva Si -
liūnaitė specialiai šiai mugei suvėrė
gražių karolių vėrinėlių. ,,Saulutei”
šiai mugei savo kepinius pa au kojo
Adelė Lietuvninkienė, Daina Siliū -
nienė, Rasa McCarthy ir Baniutė
Kro nienė. 

Organzacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” stalai bu vo nukrauti lino
dirbiniais, kitomis vertybėmis, ku-
rias suaukoja šios orga  nizacijos veik-
lą remiantys žmo nės. O šios organi-
zacijos saldumynų stalas buvo ne tik
turtingiausias, bet ir pritraukęs gau-
sybę pirkėjų.

Šalia virtuvės savo įvairiais
maisto gaminiais prekiavo restora-
nas ,,Kuni gaikščių užeiga”. Čia vik-
riai sukosi pats restorano savininkas
Andrius Bučas su pagalbininkėmis.
O suktis tikrai reikėjo. Vieni pirkėjai
stojo į eilę prie rūkytų gaminių, ypač
nepaprasto skonio rūkyto upėtakio,
laši nių, kurių kvapas iš tolo visus vi-
liojo, kita eilė stoviniavo prie jau pa-
gamin to maisto. Pasirinkimas buvo
di delis: kas rinkosi cepelinus, kas ba -
landė lius, o kas – dešras su kopūstais
ir ku geliu. Čia pat indeliuose galima
buvo nusipirkti jų šviežiai paraugtų
ko pūs  tų, beje, labai gero skonio ir
vertų dė mesio. Ir silkėmis iš statinių
šventėms galėjai pasirūpinti. 

Kalėdinė mugė jau praeityje, bet
įspūdžiai apie ją dar ilgai liks visų
atmintyje. Gaila, kad negalėjau sumi -
nėti ir gražiu žodžiu aprašyti visų,
mugėje dalyvavusių. Visiems norisi
padėkoti už dalyvavimą, už bendra-
vimą, už gerus tikslus ir pa linkėti
linksmų šv. Kalėdų! 

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” nariai viliojo pirkėjus skaniais kepiniais. 
Dainos Čyvienės ir Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Food Depot International” prezidentė Angelė Kavakienė kvietė pirkėjus apsirūpinti
lietuviškomis prekėmis.

Iš k.: Genovaitė Treinienė, seselė Ignė, Ritonė Rudaitienė, seselė Janina ir Daiva Kisie-
lienė siūlė nusipirkti kalėdaičių, kalėdinių atvirukų, katalikiškų žurnalų. 
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pasidalijo Kūčių paplotėliais.
Sesė Audronė paragino mintimis

nuskristi į tą metą, kai už kelių sa-
vaičių su savo artimaisiais šeimos
nariais švęsime nuotaikingą šventą
Kūčių vakarą ir šv. Kalėdas. Ji pa-
dėkojo sesei Aldonai ir broliui Stepui
už tai, kad šią popietę atvėrė savo
puikių ir jaukių namų duris, ir įteikė
sesei Aldonai kalėdinę gėlę, kaip
skautiško ačiū išraišką.

Tolimesnė sueigos dalis vyko
prie žavingai spindinčios, lietu-
viškais šiaudinukais papuoštos kalė-
dinės eglutės. Pusraciu susėdus buvo
giedamos kalėdinės giesmės.  Gies-
mėms pasibaigus sesė Irena tapo mū-
sų „laužvede”, pravedusi nuotaikin-
gą malonių skautiškų prisiminimų
kalėdinį laužą su dainomis ir eilė-
raščiais. Paskutiniams dainų pos-
meliams nutilus, išgirdome lazdos
bei kojų garsų sutrepsėjimą. Nustebę
pamatėme įeinant lietuvišką Kalėdų
senelį, apsivilkusį pilkais kailinu-
kais, rankose – su gražiai trispalvės
spalvomis papuošta skauto vyčio
lazda.  Kalėdų senelis, dovanomis ne-
šinas, linksmai pradėjo pasakoti apie
savo ilgą kelionę iš Lietuvos ieškant
sesių židiniečių sueigos. Kalėdų
senelis sesėms ir broliams papasako-
jo apie savo vaikystės atsiminimus,
kai Lietuvoje, prieš Kalėdų seneliui
įteikiant dovanėlę, reikėdavo padek-
lamuoti ar dainelę padainuoti. Ir mū-
sų senelis paprašė, kad sesės ir bro-
liai tą patį padarytų. O jei kas ne-
mokėjo eilėraštuko, senelis turėjo su
savimi atsineštų eilių. Pradėjo sene-
lis dovanėles dalinti, jam padėjo sesė
Daiva, senelio žmona. Kai kurie bro-
liai iš savo vaikystės prisiminė dai-
neles ir eilėraštukus, kuriuos sene-
liui padainavo ir padeklamavo. Kalė-
dų senelį išlydėjome su linksma nuo-
taika ir padėka. 

Vakarą tęsėme prie saldumynų
ir kavos stalo. Sueigai baigiantis, vėl
buvo supintas rankų ratas, užbai-
gėme žodžiais „Ateina naktis”.

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

SKAuTYBĖS KeLIAS

Washington, DC skaučių židi-
niečių kalėdinė sueiga įvy-
ko gruodžio 6 dieną. Vi-

siems susirinkus sueiga pradėta sus-
tojus ratu prie gražaus ir gausaus
kalėdinio stalo. Sesė Audronė pra-
dėjo žodžiais: „Šv. Kalėdų laikotarpį
pradėsime susikaupdami tarp sesių
ir brolių, maldoje prisimindami šiais

metais amžinybėn iškeliavusius: sesę
Aldoną Simonavičienę, brolį Min-
daugą Jankauską bei mūsų garbės
narę Danielą Lozoraitienę. Uždekime
žvakutę jų ir visų mūsų sesių atmi-
nimui.” Šių namų šeimininkė sesė
Aldona perskaitė šv. Kūčių Evangeli-
ją, po to sekė kun. Ylos Kūčių malda,
sesė Irena iš leidinio „Laisvės kovų
dainos” padeklamavo eilėraštį „Šią
naktį gims mažasis Kristus”. Visi

Washington, DC skaučių židiniečių kalėdinė sueiga
S. FIL. AUDRONĖ PAKŠTIENĖ

Sėdi (iš k.): Vida Čijauskienė, Loreta Leimonienė, Dalė Lukienė, Kalėdų senelis Alfredas Orentas, Regina Galinaitienė, Teresė
Landsbergienė, Aldona Kindurienė, Janina Čikotienė, Irena Jankauskienė; stovi (iš k.) Bronius Galinaitis, Algimantas Landsbergis,
Tadas Mickus, Meilė Mickienė, Audronė Pakštienė, Daiva Orentienė, Algis Lukas, Gražina Blekaitienė, Mykolas Pakštys ir Stepas
Kindurys.

Šv. Kalėdos – nuostabi šventė, Jėzaus gimimo diena. 
Puošiame savo namus, ruošiamės šiai šventei. 

Visi lekiame į parduotuves surasti tas ypatingas dovanas 
savo šeimoms, pažįstamiems. 

Savo šeimos ir savo vardu sveikinu visus: 
,,Draugo” rėmėjus ir redakciją, visą lietuvišką visuomenę, 

Lietuvių skautų sąjungos narius 
su šventomis Kalėdomis 

ir laimingais Naujais metais!

s. Aušra Jasaitytė Petry
„Skautybės kelio” redaktorė

Artėjančių�švenčių�proga�linkime�„Draugo”�redakcijai,
„Skautybės�kelio”�rėmėjams,�Lietuvių�skautų�sąjungos

sesėms�ir�broliams�bei�visai�lietuvių�visuomenei�linksmų�šv.
Kalėdų�ir�laimingų�Naujų�Metų!�Lai�Jėzaus�gimimo�šventė

lieka�Jūsų�širdyse�ištisus�ateinančius�metus!

,,Aušros vartų/kernavės“ ir ,,nerijos” tuntų sesės, 
„Lituanicos“ tunto broliai

Mieli LSS nariai ir rėmėjai,

Vydūno fondo valdyba ir taryba sveikina visus Lietuvių skautų
sąjungos narius ir mūsų brangius rėmė jus Kalėdų ir Naujų metų pro -
ga. Linkime visiems linksmų ir malo nių Kalėdų ir sveikų, saugių ir
lai min gų naujų metų. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo konkursuose
ir pa teikė prašymus stipendijoms ir premijoms. Ačiū visiems bendra-
darbiams ir rėmėjams už Jūsų darbus ir dosnias aukas, skirtas pa-
remti Fondo užsimojimus.  Jūsų dėka Fondas ga lėjo paremti mūsų
skautaujantį ir studijuojantį lietuvišką jaunimą Lie tuvoje ir užsieny-
je bei kitus lavinimo ir mokslinio pobūdžio užsimojimus 2011 metais.
Su Jūsų pagalba ir parama tikimės tęsti šį darbą toliau 2012 metais.

Ad meliorem!

Vydūno fondo valdyba ir taryba
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LIeTuVoS IR PASAuLIo NAuJIeNoS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Žmogaus teisių organizacijos kaltina Europą
žinių apie slaptus CŽV skrydžius slėpimu

Seulas (BNS) – Praėjus kelioms
valandoms po to, kai paskelbė apie
savo vadovo Kim Jong Il mirtį, Šiau-
rės Korėja išbandė trumpojo nuotolio
raketą. Raketos bandymas vyko Šiau-
rės Korėjos rytinėje pakrantėje. Pie-
tų Korėjos vyriausybės atstovas pa-
reiškė, kad greičiausiai nėra ryšio
tarp bandymo ir paskelbimo apie
Kim Jong Il mirtį. Stalininis diktato-
rius Kim Jong Il nuo širdies infarkto
mirė šeštadienį, tačiau valstybinė ži-
niasklaida apie tai paskelbė tik pir-
madienį.

Žinia apie Šiaurės Korėjos vado-
vo mirtį sužadino būgštavimus dėl
galimų neramumų regione. Pietų Ko-
rėjos ginkluotosiose pajėgose iš karto
buvo paskelbta aukščiausia pareng-
tis. Seulas paprašė savo sąjunginin-
kių Jungtinių Valstijų, kurios Pietų
Korėjoje turi 28,500 karių, sustiprinti

stebėjimą iš lėktuvų ir palydovų. 
Šiaurės Korėjos vadovo pareigas,

manoma, paveldės Kim Jong Il jau-
niausias sūnus Kim Jong Un, kuris
prieš metus imtas pristatinėti visuo-
menei ir partijos vadovams. Jaunėlis
sūnus, kuriam dabar galėtų būti apie
30 metų,  jau turi kelis karinius ir
partinius laipsnius, rodėsi kartu su
tėvu per karinius paradus, todėl neky-
la abejonių, kad pareigas paveldės jis.

Šiaurės Korėja gedi savo vadovo.
Jo palaikai pašarvoti stikliniame
karste sostinėje Pchenjane, šalyje pa-
skelbtas vienuolikos dienų valstybi-
nis gedulas. Pchenjane iki pusės stie-
bo nuleistos vėliavos, nedirba par-
duotuvės. Pietų Korėja pareiškė už-
uojautą šiaurės korėjiečiams. Tačiau
vyriausybė neketina siųsti į Pchen-
janą oficialios gedulo delegacijos.

Londonas (BNS) – Dvi žmogaus
teisių organizacijos pasiskundė, jog
dauguma iš 28 šalių, daugiausiai Eu-
ropos, nepateikė atsakymų apie savo
sąsajas su JAV Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) organizuotais slap-
tais įtariamų teroristų skraidinimais,
pažeisdamos teisę į informaciją.

Londone įsikūrusi organizacija
,,Reprieve” ir Madride įsikūrusi ,,Ac-
cess Info Europe” kaltina Europos ša-
lis, kurios esą dangsto savo dalyva-
vimą CŽV ,,nepaprastojo perdavimo”
programoje, nes jos nepateikė duo-
menų apie skrydžių tvarkaraščius,
kurie padėtų susekti lėktuvų kryptis.
Organizacijos nurodė, jog tik 7 iš 28
šalių pateikė prašomą informaciją. 5
valstybės atsakė pageidaujamų duo-
menų nebeturinčios, 3 atsisakė juos
pateikti, o 13 neatsakė ilgiau nei 10
savaičių nuo užklausų pateikimo. 

,,Reprieve” ir ,,Access Info Euro-

pe” ataskaitoje nurodoma, kad JAV
pateikė ,,iki šiol išsamiausią atsaky-
mą”, o Europos šalys kaltinamos del-
siančios užtikrinti skaidrumą. Žmo-
gaus teisių aktyvistai jau kelerius
metus renka medžiagą apie šimtus
slaptų skrydžių, kuriais įtariami te-
roristai būdavo gabenami tarp CŽV
vadovaujamų kalėjimų užsienyje ir
JAV karinės bazės Guantanamo įlan-
koje Kuboje, kariaujant ,,karą su te-
roru”, paskelbtą po 2001 m. rugsėjo
11-osios teroro išpuolių. CŽV niekada
nėra atskleidusi savo slaptųjų kalėji-
mų buvimo vietų, tačiau kai kurie
buvę JAV pareigūnai nurodė, kad to-
kios įstaigos veikė Tailande, Afganis-
tane, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumu-
nijoje. Manoma, kad slaptieji kalėji-
mai Europoje buvo uždaryti iki 2006
m. gegužės, o CŽV sulaikymo ir tar-
dymo programa baigta 2009 m. 

Kijevas (BNS) – Gruodžio 19 d.
vykusį Ukrainos ir Europos Sąjun-
gos (ES) viršūnių susitikimą temdė
opozicijos vadovės Julijos Tymošen-
ko bylos šešėlis, stabdantis valstybės
prisijungimo prie ES planus. Anks-
čiau šiais metais abi pusės tikėjosi,
kad susitikimo metu galės pasirašyti
Asociacijos susitarimą ir žengti pir-
mą žingsnį Ukrainos prisijungimo
prie organizacijos link. Tačiau J. Ty-
mošenko įkalinimas, kurį ES pas-
merkė kaip politiškai motyvuotą, su-
kėlė krizę tarp Kijevo ir Briuselio.
Net kilo abejonių, kad susitikimas iš-
vis gali neįvykti. 

Nepaisant to, Europos Komisijos
pirmininkas Jose Manuel Barroso ir

Europos Vadovų Tarybos pirminin-
kas Herman Van Rompuy atvyko į
Kijevą, kur susitiko su Ukrainos pre-
zidentu Viktor Janukovič. Prie susi-
tikimo vietos juos pasitiko keli šim-
tai J. Tymošenko rėmėjų, kuriuos
prižiūrėjo policija. Protestuotojai
skandavo šūkius, tarp jų  – ,,Išlais-
vinkit Juliją!” Oficialūs pareigūnai
teigia, kad dėl J. Timošenko bylos ti-
kimybė, jog Ukrainos ir ES vadovai
pasirašys Asociacijos sutartį, dabar
yra lygi nuliui. J. Tymošenko dar
kartą patvirtino remianti stojimą į
Europą ir kaltino dabartinę Ukrai-
nos vyriausybę atitolinus narystę ES
dėl savo elgesio su politiniais prieši-
ninkais.

Audra nusiaubė Filipinų pietinę dalį

Ukrainos ir ES viršūnių susitikimą temdė 
J. Tymošenko bylos šešėlis

Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų ministerijoje (URM) pristatyta paramos akci-
ja, skirta popiežiaus Jono Pauliaus II koplytėlei Kryžių kalne išsaugoti, ir leidinys,
pasakojantis apie popiežiaus kelionę Lietuvoje ,,Brangūs Broliai ir Seserys...” Su-
sirinkusiuosius pasveikino užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis (viduryje).
Renginyje taip pat dalyvavo Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje Luigi
Bonazzi (k.), politikai, diplomatai ir visuomenės veikėjai. Renginiu siekiama pa-
remti architekto Algimanto Juknos ir Ginkūnų bendruomenės pastangas išsaugoti
ir atnaujinti popiežiaus Jono Pauliaus II koplytėlę. Dalyviai bus kviečiami aukoti į
parapijiečių atidarytą koplytėlės gelbėjimo sąskaitą. Renginyje aptartas Jono Pau-
liaus II indėlis į katalikiškos bendruomenės telkimą, jo vaidmuo skleidžiant taikos
pasaulyje idėjas ir skatinant tarpkultūrį dialogą. Diskusijoje dalyvavo leidinio
,,Brangūs Broliai ir Seserys...” teksto autorius – istorikas ir politologas dr. Vladas
Sirutavičius (d.).                                                                            ELTA nuotr.

JAV mirė ambasadorius A. J. A. Žemaitis

Vilnius (BNS) – Jungtines Ame-
rikos Valstijas palankiai vertina 73
proc. Lietuvos gyventojų, o Rusiją –
53 procentai, rodo naujos apklausos
rezultatai. Šiemet atliktame tarptau-
tiniame tyrime ypač palankiai lietu-
viai įvertino Europos Sąjungą (ES) –
78 proc. apie ją buvo teigiamos nuo-
monės. NATO palankiai įvertino 65
proc. apklaustųjų.

Amerikiečių nevyriausybinės
organizacijos ,,Pew Research Center”

balandį atliktoje apklausoje apie JAV
nepalankios nuomonės buvo kas
penktas Lietuvos gyventojas (20
proc.), o Rusiją nepalankiai vertino
43 proc. apklaustųjų. Per tokį pat ty-
rimą Rusijoje JAV palankiai vertino
56 proc. apklaustųjų, o NATO – tik 37
proc. Apie ES palankios nuomonės
buvo 64 proc. rusų. Lietuvoje kovo ir
balandžio mėnesiais apklausta 750
gyventojų. Rusijoje buvo apklausta
1,000 žmonių.

Lietuvos vadovė išsakė nuomonę JAV atžvilgiu

Čikaga (Bernardinai.lt) – 2011
m. gruodžio 9 d. Čikagoje po sunkios
ligos mirė ambasadorius Algirdas Jo-
nas Aleksis Žemaitis. Jis gimė 1933
m. kovo 9 d. Šalniškėje, Marijampolės
rajone, miškų inžinieriaus Vinco Že-
maičio ir mokytojos Bronės Rusec-
kaitės-Žemaitienės šeimoje. Ambasa-
dorius buvo pirmas lietuvis, baigęs
University of  Oxford, Balliol Colle-
ge, kur jam buvo suteikti bakalauro
ir magistro laipsniai. Tarnavo JAV
kariuomenėje Korėjos karo laiku
kaip fronto linijų pulko štabo infor-
macijos skyriaus vadovas, dirbo
tarptautinės prekybos specialistu
JAV Valstybės departamente Wa-
shington, DC. Jungtinių Tautų Mais-
to ir žemės ūkio organizacijoje (FAO)
Romoje buvo atsakingas už žemės
ūkio programas besivystančiose ša-
lyse; buvo FAO atstovu su ambasado-
riaus rangu Pietų Sudane. Buvo LR
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria-
mojo Seimo pirmininko atstovas prie
Maltos riterių ordino Didžiojo ma-

gistro. 1992 m. jam buvo suteiktas
Lietuvos Respublikos Nepaprastojo
ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas ir
buvo pakviestas ambasadoriumi, mi-
sijos vadovu ir nuolatiniu atstovu
prie JT FAO Romoje. Šventojo Sosto
patvirtinimu apdovanotas Šventųjų
metų sidabro medaliu ir Jeruzalės
Šventojo Kapo riterių ordino didžiojo
komtūro titulu. Buvo veiklus Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenėje, Vyriau-
siajame Lietuvos išlaisvinimo komi-
tete, Ateitininkų federacijoje, Krikš-
čionių demokratų sąjungoje, Ameri-
kos Lietuvių Romos katalikų federa-
cijoje, Amerikos lietuvių taryboje,
Lietuvių katalikų mokslo akademijo-
je, Baltijos labdaros fonde Heifer In-
ternational. Bendradarbiavo lei-
džiant Vinco Žemaičio knygas Lietu-
vos politiniais ir etnografiniais klau-
simais, rašė straipsnius Lietuvos
klausimais lietuviškoje ir tarptauti-
nėje žiniasklaidoje. Buvo ilgametis
Italijos Lietuvių Bendruomenės ir
valdybos narys. 

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sako, kad JAV yra
svarbiausia Lietuvos partnerė sau-
gumo srityje, tačiau pažymi, kad Vil-
nius nebus įrankis niekieno ranko-
se. Duodama interviu televizijos TV3
laidai ,,Savaitės komentarai”, šalies va-
dovė pabrėžė, kad JAV atžvilgiu ji yra
,,kritiška ten, kur reikia kritikuoti”.

,,Nemanau, kad mums reikėtų
keisti savo nuostatas. Mes turime iš-
likti neutralia, tai yra savarankiška

bei oria valstybe ir nebūti niekieno
įrankiu vykdant kažkokią mums ne-
naudingą politiką. Aš tos nuostatos
kaip laikiausi, taip ir laikysiuosi”, –
sakė prezidentė.

Ji pridūrė mananti, kad JAV po-
litika po gruodžio pradžioje įvykusių
parlamento rinkimų Rusijoje gali
keistis. ,,Nuo šios JAV administraci-
jos darbo pradžios matėme, kad dė-
mesys Europai buvo kiek sumen-
kęs”, – sakė D. Grybauskaitė.

Manila (BNS) – Filipinų prezi-
dentas Benigno Aquino paskelbė na-
cionalinę nelaimę šalyje po to, kai
praėjusios savaitės pabaigoje tropi-
nės audros sukelti potvyniai ir nuo-
šliaužos nusiaubė pietinį šalies re-
gioną, per kuriuos žuvo apie 1,000
žmonių ir dešimtys tūkstančių liko

be pastogės. Daugiausia nukentėjo
Kagajan de Oro ir Iligano miestai
Mindanao saloje. 

Remiantis nelaimių agentūros
duomenimis, nuo nelaimės nukentė-
jo per 338,000 žmonių 13 provincijų,
beveik 43,000 vis dar yra evakuacijos
centruose.

Šiaurės Korėja išbandė trumpojo 
nuotolio raketą

JAV palankiai vertina 73 proc. lietuvių 
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Baigiasi 2011-ieji. Su lūkesčiu
laukdami Naujųjų, norime to
ar ne no rime, prisimename ir

tai, kokie buvo praėjusieji. Tad šį
kartą apie Čiurlionio galerijos 2011-
uosius.

Metų pradžia buvo sunki. Atrodė
viskas apmirė – neatvykus daili nin-
kams iš Lietuvos sausio ir va sario
mėnesiais galerija buvo tuš čia. Ta-
čiau, nors ir pavėluotai, metus pra-
dėjome, kaip ir įpareigoja galeri-
jos vardas, Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių
minėjimu. Kovo 18 d. galerijoje, talki-
nant LR generaliniam konsulatui Či-
kagoje, įvyko parodos atidarymas ir
vakaras, skirtas tai datai paminėti.
Muzikinę programą atliko pianistė
Frances Covalesky,  dailininko laiš kus
žmonai Sofijai Čiurlionienei skai tė
aktorė Audrė Budrytė-Nakie nė. 

Balandžio mėnesį galerijoje sve-
čiavosi dailininkė iš Brookline, MA
Gema Duoba (Duobaitė) Phillips.  Ge-
rai amerikietiškai visuomenei ži no-
mos dailininkės darbai buvo staig-
mena Čikagos bei jos apylinkių meno
mylėtojams. 

,,Esu turėjusi daugybę parodų
amerikietiškose galerijose, tačiau
man, Amerikos lietuvei, ne mažiau
svarbi ir lietuviška auditorija. No -
riu, kad mano tautiečiai pamatytų
tai, ką kuria išeivijos lietuvė. Tas ir
paskatino mane suruošti šią parodą
lietuviškoje Čiurlionio galerijoje”, –
prieš parodos atidarymą sakė Gema.

Gema ilgai nesvarstė, ką paro-
dyti čikagiečiams. Kadangi į Čikagą
važiavo pirmą kartą, nutarė meno
mylėtojus plačiau supažindinti su
savo kūryba, tad ir suruošė retros -
pektyvinę savo darbų parodą. ,,Jau -
čiu, kad mano kūryba tėvynainių
bus gerai suprasta ir priimta, juolab
kad ji paremta mūsų gimtosios šalies
nuostabia kultūra. Mes visi, kur
begyventume jaučiame ryšį su savo
gimtuoju kraštu”, – apie savo apsis-
prendimą suruošti retrospektyvinę
darbų parodą sakė dailininkė.

Vasarą galerijoje parodos nevyk-
sta, tačiau jau nuo pat ankstyvaus
pavasario virte virė darbas – Čiurlio-
nio galerija Lietuvoje ruošėsi prista-
tyti 15  JAV gyvenančių ir kuriančių
lietuvių dailininkų. Dar 2010-aisiais
kilęs sumanymas 2011 m. gegužės 31
d. pagaliau buvo įvykdytas. Tą dieną

Vilniuje, ,,Arkos” galerijoje, su di-
džiuliu pasisekimu buvo atidaryta
išeivijos lietuvių paroda ,,Lietuvai –
su meile...” 

Rugsėjo 21 d. ši paroda atsidarė
Marijampolėje, M. B. Stankūnienės
menų galerijoje, na o iš ten keliavo  į
Janinos Monkutės-Marks muziejų-
galeriją Kėdainiuose, kur ir šiuo me-
tu tebevyksta.

Mums talkino ir LR užsienio mi-
nisterijos Užsienio lietuvių departa-
mentas, ir JAV LB Kultūros taryba, ir
,,Atlantic Express”, ir Marijam  polės
bei Kėdainių savivaldybės. Šio di-
džiulio projekto įgyvendi ni me da ly-
vavo daugybė žmonių, visų čia ir ne-
išvardinsi. Čiurlionio galerija yra be
galo visiems jiems dėkinga. Be jų pa-
galbos – tiek finansinės, tiek mora li-
nės – projektas nebūtų buvęs įgyven-
dintas. Tik jų dėka, bendru vi sų mū-
sų darbu sugebėjome Lietuvai paro-
dyti, kad kūrybingas žmogus, kokia-

me pasaulio krašte jis begyventų, tę-
sia kūrybinį darbą, randa nišą savo
kūrybai. Mūsų dailininkai, nesvar-
bu, kada ir kokiomis sąlygomis jie at-
sidūrė svečioje šalyje, neiš barstė sa-
vęs, liko ištikimi menui, yra kūry-
bingi ir džiaugiamės, kad mus supra-
to ir taip gražiai priėmė Lietuva.  

Kartu noriu širdingai padėkoti
,,Arkos” galerijos direktorei Dovilei
Tom kutei, M. B. Stankūnienės menų
gale rijos parodų organizatorei Onai
Bi rutei Surdokienei, Janinos Mon -
ku  tės-Marks muziejaus-galerijos di -
rek torei Daliai Minke vičienei ir vi -
siems tų galerijų darbuotojams už
nuošir dų parodos ,,Lietuvai – su mei-
le...” priėmimą ir atliktą didžiulį dar-
bą ją išeksponuojant.

Tačiau grįžkime į Čikagą. Ru-
duo Čiurlionio galerijoje buvo derlin-
gas parodų. Rugsėjo 3 d. vyko teks-
tilininkės Karolinos Kun či naitės pa-
rodos ,,Šiltas ir jau kus prisilietimas
prie veltinio”. Nors Karolina jau 15
metų nuolat dalyvauja parodose, yra
aktyvi meniniame gyvenime kartu
su grupe „Baltos kandys”, turi ne
vieną apdovanojimą, ji nė karto neb-
uvo suruošusi asmeninės parodos.
Tad Čiurlionio galerijoje buvo pirma-
sis krikštas. Paroda, kurią rėmė
Lietuvos Res publikos generalinis
konsulatas Čikagoje, buvo nedidelė,
tačiau labai įdomi ir čikagiečiams
meno mylėtojams dar nematyta. ,,Pa-
veikslus iš veltinio medžiagų galima
ne tik pa matyti, bet ir atsargiai pa-

liesti. Pati medžiaga skleidžia šilumą
ir jau kumą, tarsi kviečia prisiglausti
prie minkštos tapybos”, – apie savo
pa veikslus iš veltinio pasakojo Karo -
li na. Parodoje taip pat buvo pristaty-
tas ir konceptualus kūrinys ,,Keliau -
jantis namukas”, kurio di na miškąją
vaizdo dalį kartu kūrė menotyri -
ninkas dr. Vytautas Tumė nas. Žiūro -
vas matė ir vienetinius papuošalus iš
veltinio. Ne tik matė. Talkinant mo -
terų klubui ,,Alatėja”,  Karolina ga -
lerijoje suruošė 2 teori nius-prakti-
nius veltinio vėlimo seminarus. Su-
sirin kusios moterys mokė si velti vel-
tinį, savo rankomis pasi gamino pa-
puo šalą. 

Spalį meno mylėtojus pakvietė -
me pasivaikščioti po vieno žymi-
ausių Lietuvos akvarelistų Osvaldo
Jab lonskio akvarelės parodą ,,M. K.
Čiurlionio Lietuva” ir pasigrožėti
lietuvių grafiko Egidijaus Rudinsko
meniškai išrašytomis ,,Raidėmis”,

piešinio audinyje apipintomis loty -
niškais posakiais bei sentencijomis.
Parodas suruošti padėjo Kauno gale-
rija ,,Meno parkas”. Atidaryme daly-
vavo šios parodos kuratorius , ,,Me no
parko” vadovas Arvydas Žalpys ir O.
Jablonskio dukra Joana Jablonskytė.

Šią savaitę akvarelės paroda galeri-
jos siūlymu atsidaro LR generali-
niame konsulate New York, o iš ten
keliaus į Los An geles. 

Lapkričio 18 d. meno mylėtojus
galerija pakvietė į dailininko Artūro
Slapšio parodos ,,Mano pasaulis”
atidarymą. A. Slapšys žinomas ne tik
kaip  tapytojas, bet ir kaip lietuviškų
pašto ženklų autorius. Tad nieko
keista, jog atidaryme dalyvavo lietu-
vių filatelistų draugijos ,,Lietuva”
pir mi ninkas Jonas Variakojis. Tą va-
karą susirinkusiems puikią muziki-
nę programą atliko seniai Čikagoje
negir dėta Audronė Simanonytė.

Paskutinė šių metų paroda kve -
pia Kalėdomis – Čiurlionio galerijoje
vaivorykštės spalvomis švytinčius
skiautinius rodo žinoma Lie tuvoje
skiautininkė Jadvyga Oran tienė. Jos
darbų paroda ,,Gyvenimas gražus”
atsidarė gruodžio 16 d. Ši JAV labai
populiari meno rūšis Lietuvoje susi-
laukia vis daugiau gerbėjų. Tai jau
trečioji asmeninė dailininkės J.
Orantienės paroda JAV. ,,Pasiūti gra -
žų skiautinį tikrai reikia turėti ne -
mažai įgūdžių, bet svarbiausia –
mylėti šį tikrai nelengvą darbą, įdėti
daug širdies, daug savęs. Be šito – be
širdies – darbas bus gražus, bet ne -
jau dins žiūrovo. Žiūrovas visada pa -
jus, kuris darbas padarytas ne iš šir -
dies”, – prieš parodą kalbėjo J. Oran -
tienė. Parodą organizuoti padėjo JAV
LB Kultūros taryba. 

Sukantis darbų rate prabėgo pra-
ėjusieji. Darbai nesibaigia. Vis dau -
giau lietuvių menininkų, gyvenan-
čių ne Čikagos apylinkėse, krei piasi
su prašymu leisti suruošti parodą.
Tai nuteikia džiugiai. Kaip sakoma,
smagu ne tik save parodyti, bet ir į
kitus pasižvalgyti. Vien pirmajam
2012 metų pusmečiui numatytos net 3
tokių ,,atvykėlių” parodos. Vasario
mėnesį galerijoje svečiuosis Dainius
Mačikėnas su fotografijos paroda ,,Iš
meilės šokiui”, kovo mėnesį susitik-
sime su menininkais iš Atlanta, GA,
o gegužę laukiame atvykstant flo-
ridiečių. Atrodo, kad ateinantieji taip
pat bus dosnūs parodų ir tos parodos
bus geriausia dovana galerijai, rude-
nį švęsiančiai savo 55-ąjį gimtadienį.
Tad iki naujų susitiki mų.

Susitikimai Čiurlionio galerijoje 

Vakaras, skirtas M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms paminėti. Iš kairės: aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, pianistė Frances
Covalesky ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė.                                                                                            Jono Kuprio nuotr.

Kun. brolis Astijus Kungys, OFM parodos atidaryme susidomėjo menininkės Jadvygos
Orantienės skiautiniais.                                                            Laimos Apanavičienės nuotr.
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Pasaulio pažinimas vertas pastangųPasaulio pažinimas vertas pastangų
arba kelionė po Artimuosius Rytus

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Nr. 1

Keliauti mėgstančio žmogaus
akys neretai nukrypsta į Artimuo -
sius Rytus. Didžiųjų monoteistinių
re ligijų lopšys, turtingas istorinis pa -
likimas, įspūdinga gamta. Ko dar rei -
kia pavargusiai nuo kasdienybės sie -
lai? Pradėti dėtis daiktus į lagaminą.

Aišku, prieš tai informacijos
apie šalis paieškau knygose, interne-
to forumuose. Svarbūs ir kitų keliau-
tojų įspūdžiai. Geras pasiruošimas
ke lionei sutaupo daug laiko, pinigų
ir nervų. Juk tai – vis dėlto atostogos!
Išsiaiškinu, kad šįkart pasirinktose
aplankyti šalyse – Jordanijoje, Sirijo -
je ir Izraelyje – svarbu nepakliūti re -
liginės šventės metu, vasaros ar žie -
mos sezonu – dėl netinkamo oro. Tad
lieka tik keli mėnesiai per metus. O
kur dar kas keli metai vykstantys po -
litiniai neramumai... Jau nešneku
apie pinigų ir laiko atradimą to-
kioms išvykoms. Bet kas nori, tas at-
randa. Pasaulio pažinimas vertas
pastangų!

Geras ženklas

Ir štai naktinis O’Hare oro uos -
tas. Nedaug žmonių, malonus ir jau -
dinantis širdies virpuliukas prieš ke -
turių savaičių klajones po nepažįsta-
mus kraštus. Taip susiplanavau lai -
ką, kad dar galėčiau visą dieną pra -
leisti New York mieste. Mėgstu šį
miestą. Trumpas skrydis ir didžiulis
miestas pasiglemžia dar vieną atvy -
kėlį. 

Maloni, saulėta diena, aplanky-
tos kelios bažnyčios, Manhattan šur-
mulys ir Centrinio parko ramybė nu -
teikia optimistiškai. Patiko vienoje
bažnyčioje matyta fotografijų paro-
da, skirta arabų moterims. Ypač nuo-
trauka, kurioje tradiciniais drabu -
žiais apsirengusi arabė kilnojo aprū-
dijusius svarmenis Jordanijos kaimo
sporto salėje. Geras ženklas prieš
skrydį į Amaną!

Po dvigubo patikrinimo jau sė -
džiu patogiame, verslo klasės krėsle
lėktuve. Už tai labai ačiū mano drau-
gui Pauliui, dirbančiam ,,Delta Air -
lines”.  Geri ir sotūs pietūs, gero por -
to taurė ir maloni Stingo muzika,
sklindanti iš ausinių. Galima ir pa -
miegoti. Atsibundu jau skrendant
virš Korsikos salos. Snieguotos kal-
nų viršūnės, mėlynas Viduržemio
jūros vanduo. Kažkodėl atsimenu

bene garsiausią korsikietį – Napo-
leoną. Jo šlo vės ir nuopuolių akimir-
kas, jo pa mėgtą Fontenblo ir pasku-
tinio poilsio vietą Paryžiuje. Žmonės
po tru putį pradeda šurmuliuoti, stiu-
ardesės nešioti maistą. Skrydis eina į
pabai gą. Leidžiamės dykumų fone,
ryškiai švie čiant saulei.

,,Madaba, Madaba”

Oro uostas paprastas, formalu -
mai sutvarkomi greitai. Taksi kainos
nustatytos, kad nereikėtų derėtis. Ir
štai važiuoju į Madabos miestelį, ku -
ris yra nuo sostinės Amano nutolęs
apie 20 mylių. Aplinkui dykuma, kur
ne kur matyti avių bandos, ganomos
piemenų, keli kupranugariai. Ma -
nau, kad ir prieš tūkstantį metų vaiz-
das buvo toks pat. Pravažiuojame vie -
nišą pastatą. Taksi vairuotojas pri -
stab do automobilį. Į mano klausiamą
žvilgsnį jis šypsodamasis atsako –
,,Madaba, Madaba”. Tikriausiai visi
turistai šioje vietoje truputį sutrin-
ka. Labai jau gera vieta apiplėšimui –
nė gyvos dvasios aplinkui. Tiesiog
šioje vietoje vairuotojai, trumpinda-
mi ke lią, važiuoja neasfaltuotu keliu.

Viešbutyje pasidedu daiktus, nu -
siprausiu duše ir einu pasidairyti į
miestą, kuris garsėja savo mozaiko -
mis. Seniausia iš jų yra Šv. Geor gi -
jaus stačiatikių bažnyčioje. Joje pa -
vaizduotas VI a. Šventosios Žemės že-
mėlapis. Bent jau pusė miestelio gy-
ventojų yra krikščionys. Pataikau
kaip tik į Mišias. Gera ir prasminga
kelionės pradžia. Po Mišių pavalgau
restoranėlyje, dar pasivaikštau. Tie -
siog įdomu. 

Viešbutyje laukia bemie gė nak-
tis. Laiko skirtumas daro savo. Bet su
geru detektyvu ji neprailgsta. Anks-
tyvi pusryčiai – labai skanūs, valgy-
damas nuo viešbučio stogo stebiu be-
kylančią saulę. 

Amanas, arba romėnų Filadelfija

Nauja diena. Ją nusprendžiu
praleisti Amane. Vieti niu autobusu
kelionė neprailgsta. Amanas, kuris
romėnų laikais vadinosi Filadelfija,
yra išsidėstęs ant 19 kalvų, bet, kaip
ir Jeruzalė ar Roma, buvo pradėtas
statyti ant 7 kalvų. Jame gyvena apie
2 mln. gyventojų. Naujojoje miesto
dalyje neįdomu, nes tai mes turime ir
čia – didžiules parduotuves, „Burger
King” ir t. t. O se na sis miestas visai
kas kita. Nors ir karšta diena, siau-
rose jo gatvelėse su trumpomis kel-
nėmis atrodysi juokin gai. Nešneku
apie trumpus moterų sijonus – gali ir
akmenimis apmėtyti. Kas ir buvo
man atsitikę. Bet apie tai vėliau.

Patraukiu apžiūrėti gerai išsilai -
kiusio romėnų amfiteatro, talpinan -
čio 6,000 žmonių. Dar ir dabar ten
rengiami koncertai. Akustika gera.
Per klaidą pataikau ne į tą kalvą –
atbėgę, automatais ginkluoti ka rei -
viai kažką rėkia, akivaizdžiai nepa -
tenkinti. Pasirodo, tai karaliaus Ab -
dulos rezidencija. Patraukiu toliau.
Štai ir amfiteatras. Du tūkstančiai
metų, o taip gerai išsilaikęs milijo -
ninio miesto apsuptyje. Net nesiti-
ki. 

Bus daugiau.

Raimondas Šenauskas.

Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA
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EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
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Tel. 773-229-9965
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA
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Tel. 708-598-8101
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Linksmų Šventų Kalėdų!Linksmų Šventų Kalėdų!
ir Laimingų Naujųjų 2012 Metų!ir Laimingų Naujųjų 2012 Metų!

LB SPINDULIO VADOVYBė
Danguolė Razutytė-Varnienė • Linas Polikaitis • Regina Stančikaitė-

Polikaitienė • Dana Augutė-Scola • Daina Žemaitaitytė • Rita Čekanauskaitė-
Žukienė • Viktoras Ralys • Sigita Barysienė • Aloyzas Razutis

Visi maloniai kviečiami į ypatingas „Spindulio” 2012 metų šventes
Prašome įrašyti datas / Save the dates

2012 m. vasario 11 d.
Jubiliejinis 50-tasis Blynų Balius

2012 m. vasario 26 d.
Mokytojos Onos Razutienės prisiminimas po šv. Mišių

Los Angeles LB Spindulys
Danguolė�Varnienė,�vadovė

818-249-7574
3165�Harmony�Place
LaCrescenta,�CA�91214



pagrindines šios šalies mokslo įstai-
gas. Ne vienas jų jau sukūręs savo
muzikinius ansamblius, sėkmingai
koncertuoja, įrašinėja muzikos lei-
dykloms ar šiaip dirba įvairiose mu-
zikinės pramonės srityse. Vien šiais
metais du jo mokiniai buvo priimti į
vieną prestižiškiausių muzikos mo-
kyklų Amerikoje – Belmont Music
University Nashville, Tennessee, ne-
gana to, su aukščiausiais pažymiais. 

Kelionė į Lietuvą buvo prasminga

Bet kuo čia dėta Lietuva? Vidu-
tinio amžiaus muzikantas, gyvenan-
tis Čikagos priemiestyje ir neturintis
jokio lietuviško kraujo, nukeliavo į
,,terra incognito”... Kodėl? Pasirodo,
jog 2009 m. Geneva Jungtinės meto-
distų parapijos vadovai pasiūlė An-
drew aplankyti metodistų bažnyčią
Tauragėje. Čia muzikantas artimiau
susipažino su miesto gyventojais,
ypač pamilo prieglaudos vaikus. Mu-
zikantas sako, kad Lietuva – graži ša-
lis, žmonės – taip pat, jis iškart pa-

jutęs dvasinį ryšį su sutiktaisiais, jų
meilę muzikai.

Kelionės į Lietuvą tikslas buvo
kelieriopas. Viena iš Andrew užduo-
čių – iš arčiau susipažinti su taura-
giečių metodistų bendruomenės rū-
pesčiais ir, grįžus į JAV, papasakoti,
kokios konkrečios pagalbos jiems
reikėtų. Juk metodistų sąjūdžio esmė
– ištiesti ranką tiems, kuriems jos
reikia. Mano pašnekovui Lietuva ne-
pasirodė „keista” ar egzotiška. Gal-
būt labiausiai Andrew nustebino
lietuvių tautos tvirtumas. Lietuviai
jam pasirodė dvasiškai stiprūs žmo-
nės. Tačiau jis giliai sielojosi dėl ša-
lies skurdo, ypač didelio našlaičių ir
našlių skaičiaus. 

Važiuodamas į Lietuvą Andrew
buvo pasiryžęs duoti gitaros pamo-
kas Tauragės jaunimui. Tačiau nuvy-
kęs suprato, kad dėl laiko stokos tai
nebus įmanoma padaryti – per trum-
pa viešnagė. Tuomet jam šovė mintis
tiems našlaičiams nupirkti gitaras.
Tauragės muzikos mokykla sutiko
teikti nemokamas muzikos pamokas,
jei jaunuoliai turėtų instrumentus,
su kuriais galėtų repetuoti. Andrew
pavyko surinkti atitinkamą pinigų
sumą ir padovanoti našlaičiams net
vienuolika gitarų. ,,Vaikai energin-
gai ėmė mokytis groti, – pasakojo ro-
ko muzikantas. – Neoficialiai mane
pasiekė žinia, kad  tauragiečiai ruo-
šia staigmeną – mano garbei specia-
liai kuria kalėdinę dainelę.”

Pritrenkiantis renginys!

Nedidelė Jungtinė metodistų
bažnyčia Geneva mieste tauragie-
čiams iki šiol yra surinkusi  120,000
dol. Parapijiečiai nutarė, kad už tuos
pinigus ne naują bažnyčią savo tikin-
tiems broliams Lietuvoje statys, bet
nupirks jau egzistuojantį pastatą.
Taip bus ekonomiškiau, o už su-
taupytus pinigus galima bus mokėti
už komunalines paslaugas. 

Ši nedidelė bendruomenė tikrai
nesnaudžia! Štai jau antrus metus
pats Andrew ruošia renginį, pavadin-
tą „Image Music Student Concert”.
Tai smagus renginys, o pasak mano
pašnekovo, – pritrenkiantis („a real
blast”)! Andrew mokiniai groja
scenoje kartu su pilnos sudėties mu-
zikiniu ansambliu, atlikdami visų
mėgstamas melodijas. Būtent toks
koncertas ir įvyko prieš mėnesį, o ja-
me surinktos lėšos keliaus į Lietuvą.

Geneva įsikūrusi parapija ruošia
ir kitus renginius, skirtus paremti
savo tikinčiuosius brolius Tauragėje.
Pavyzdžiui, už parduodamus sumuš-
tinius „submarine sandwich” su-
laukia dosnios paramos iš parapi-
jiečių ir vietinių gyventojų. Įdomu,
jog vietinėje spaudoje perskaitę apie
parapijos veiklą, į renginius ateina ir
Geneva apylinkėse gyvenantys lietu-
viai. Pasak Andrew, jie būna giliai
paveikti jo parapijos karitatyvinės
dvasios, rodomos Tauragės gyvento-
jams, ypač našlaičiams. Neseniai
įvykusio koncerto metu buvo surink-
ta daugiau nei 2,000 dol. (pernai 2,200
dol.). Aukos tebeplaukia, tad šių
metų galutinis pelnas dar nežino-
mas. Galima tik pasakyti, kad jis
pralenkė renginio vadovo lūkesčius.

Prisidėti gali kiekvienas

Bendraudamas su Andrew jauti,
kaip nepaprastai jis yra pasišventęs
savo tikslui – padėti Tauragės žmo-
nėms. Todėl nenustebino jo pasaky-
mas, kad ateinančiais metais jis vėl
planuoja apsilankyti Lietuvoje. Jau
pagalvojau, ar tik nelaukia Taura-
gėje mano pašnekovo kokia mėlyna-
kė blondinė? Andrew pripažino, jog
lietuvės moterys nepaprastai gra-
žios, tačiau jis yra sukūręs šeimą su
nuostabia moterimi, dėl kurios ir at-
sikraustė gyventi į Ameriką. Di-
džiausias poros džiaugsmas – du 4 ir
7 metų amžiaus sūnūs.

Andrew man paliko nepaprastai
gerą, malonų įspūdį. Norintys pa-
remti jo pastangas padėti tauragie-
čiams aukas galite siųsti adresu:
United Methodist Church Of  Geneva,
Attention: Lithuania Fundraiser, 211
Hamilton Street, Geneva, IL 60134.

10 2011�GRUODŽIO�22,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Artėjant šv. Kalėdoms, džiugu
matyti, kad atsiranda žmo-
nių, saugančių ne komercinę

jų dvasią, bet atvirkščiai – nuostabių
ir dosnių švenčių išvakarėse sie-
kiančių pasidalinti ja su kitais. Maž-
daug prieš mėnesį Geneva miestelyje
įsikūrusi Jungtinė metodistų bažny-
čia surengė nemokamą jaunimo kon-
certą. Iškaba skelbė: „Savanoriška
auka – penki doleriai.” Renginio su-
manytojas – 38 metų amžiaus ,,roke-
ris”, kurio didžiausias noras – padėti
skurstantiems vaikams tolimoje Lie-
tuvoje. Šįkart mano pašnekovas –
Andrew Bordoni.

Tikrojo savęs beieškant

Andrew savo gyvenime šokinėjo
iš vienos vietos į kitą – tarsi stalo
teniso kamuoliukas. Gimęs Ashton,
Didžiojoje Britanijoje, ten praleido
savo pirmuosius dvylika metų. Po to
tėvai nutarė persikelti į Italiją. Po
vienuolikos metų gyvenimo šioje
šalyje jis ir vėl pakeitė savo adresą.
Šįkart nusibeldė į Škotiją ir apsi-
gyveno Edinburgh. Bet atrodo ir
Škotija nesuteikė dvasinės ramybės,
nes po penkerių metų Andrew susi-
pakavo lagaminus ir išdundėjo pas
Dėdę Semą. Amerikoje jis gyvena
nuo 2001 metų. Andrew yra savamok-
slis gitaristas, nors kalbant su juo
paaiškėjo, kad jo grojimo lygis atitin-
ka tuos profesionalumo kriterijus,
kuriuos muzikantams yra nustačiusi
populiari Los Angeles aukštoji mo-
kykla Musicians Institute. Dar gy-
vendamas Italijoje Andrew pradėjo
plačiai koncertuoti su įvairiais atli-
kėjais. Beje, jis ne tik grojo, bet ir
vienos didžiausių Europos medijos
bendrovės „Mediaset” užsakymu ra-
šė muzikinius kūrinius. Ten jam teko
paragauti ir prodiuserio duonos.

Mano pašnekovas – muzikantas
iš prigimties. Nuo pat vaikystės mu-
zika yra neatsiejama jo gyvenimo
dalis. ,,Ne vienas aš myliu muziką, –
šypsosi Andrew. – Manau, jog muzika
yra viena iš galingiausių jėgų šiame
pasaulyje. Nėra tiek daug dalykų,
kurie gali įkvėpti ir apjungti žmones
taip, kaip muzika.” Anot Andrew,
muzika žmogaus veide gali sukelti ir
šypseną, ir jį pravirkdinti. Muzika –
įkvėpimo šaltinis, pajėgi išgelbėti
žmogų nuo pavojų. Pagaliau muzikos
dėka įvairių kultūrų ir skirtingomis
kalbomis kalbantys individai gali
susivienyti. ,,Tą dvasią bandau per-
duoti savo mokiniams, – sako And-
rew. – Bandau parodyti, kad tai ne

vien tik pramoga, ‘entertainment’ –
tai galingas įrankis, leidžiantis kurti
nuostabius dalykus!”

Andrew tiki muzikos galia. O ką
jis galvoja apie Dievą, Visatos Kū-
rėją? Tyla. Ilga pauzė. Paskui pašne-
kovo balsas suminkštėja. Iki kokių
25-erių Andrew buvo ateistas, neken-
tęs religijos. Tačiau gyvenimas susi-
klostė taip, kad Andrew atrado an-
gelą sargą ir suvokė, kad gerasis
Dievas saugoja mus visus. Šiandien
Andrew su savo šeima ne tik lanko
Jungtinę metodistų bažnyčią, jis tapo
aktyviu šios parapijos projektų ko-
miteto nariu.

Visi mokiniai – ypač gabūs

Man buvo smalsu daugiau suži-
noti apie Andrew mokyklą, jo moki-
nius. Gal tarp jų yra „vunderkindų”,
kuriuos netrukus pačiups pramogų
pasaulis? Muzikantas pasakoja, kad
muzikos mokyklą įkūrė savo namuo-
se, čia taip pat yra įrašų studija. Mo-
kiniams tai labai patogu, nes gali

savo grojimą ,,įamžinti”, po to klau-
sytis ir analizuoti. Čia jie išmoksta
visko, ko reikia akademiniame pa-
saulyje – nuo teorijos iki grojimo
technikos. Bet tai dar toli gražu ne
viskas. Jie kuria muziką, sužino,
kaip dirbti įrašų studijoje, t. y. kaip
savo kūrybą paruošti ir pristatyti. ,,O
‘vunderkindai’ mano akyse yra visi
mano mokiniai, – šypsosi Andrew. –
Visi jie turi unikalių sugebėjimų, o
mokytojo pareiga yra padėti jiems
tas Dievo dovanas kuo geriausiai
atskleisti.”

Andrew mokiniai priimami į

Gerumo tiltas, vedantis iki Tauragės
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Andrew, viešėdamas Tauragėje, apsilankė
vaikų namuose. Čia turėjo progos gitaros
grojimo pamokyti kelis vaikus.

Didžiausias muzikanto Andrew Bordoni noras – padėti vaikams Lietuvoje.

Andrew surengto jaunimo koncerto iškaba skelbė ,,Savanoriška auka – 5 doleriai”.
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DR.�J.�ADOMAVI�ČIAUS��
PRISIMINIMUI

Taip likimo buvo lemta, kad dr.
Jono Adomavičiaus gimimo ir
mirties datos beveik sutapo.

Gruodžio 15 d. minime šio žymaus
tautiečio gimimo šimtmetį, o gruo-
džio 20 d. suėjo penk metis nuo jo neti-
kėtos mirties.

Pamenu, savaitę prieš Adoma vi -
čiaus 95-ąjį gimtadienį dariau su juo
interviu. Pokal bis buvo išspausdin-
tas mūsų spaudoje tos garbingos su-
kakties dieną. Ta da dar spėjau įam-
žinti ir kelias jo paskutines gyveni-
mo akimirkas. Tuoj po to nutrūko šio
žymaus žmogaus ilgo ir prasmingo
gyvenimo siūlas.

Visą laiką išdirbo 
Cook apskrities ligoninėje

Su dr. Adomavičiumi man yra te -
kę bendrauti gal kokius 50 metų (su
pertraukomis). Jis Čikagoje apsigy -
veno 1949 metais. Tais pačiais metais
Tiubingeno universitete apgynė me -
dicinos daktaro laipsnį.

Atvykęs į Čikagą stažavosi Cook
apskrities ligoninėje, čia ir liko dirb-
ti iki pensijos. Pacientus priimdavo
ir savo namuose Marquette Park, kur
buvo įkūręs „Alvudo” sodybą, vėliau
tapu sią senų ir neįgalių žmonių na-
mais. Čia prieglaudą be užmokesčio
rasdavo ir naujai į Ameriką iš Lie-
tuvos at vykę tautiečiai, kuriuos dak-
taras ilges niam ar trumpesniam
laikui priimdavo gyventi.

Didelis lietuviškų reikalų 
mecenatas

Dr. Adomavičius turėjo dosnią
širdį ir paremdavo daug lietuviškų
projektų, taip pat pavienius žmones.
Kai, Lietuvai atgavus nepriklauso -
mybę, į Čikagą pradėjo važiuoti kon-
certuoti įvairūs ansambliai, dr. Ado -
mavičius neretai kiekvienam ansam-
blio na  riui duodavo po tūkstantinę ir
dar pridėdavo po didelę dėžę vaistų.
Tai padarydavo per savo talkininkus,
pats niekada nelipdavo į sceną, neno -
rėjo pagyros žodžių.

Šis žymus mūsų tautietis įsteigė
romano premiją, kurią kas metai
skelbė „Lietuvių balso” savaitraštis.
Tam jis skirdavo po 10,000 dol. (I pre-
mija – 5,000 dol., II – 3,000 dol., III –
2,000 dol.). Porą metų dr. Ado -
mavičius po tūkstantinę skyrė ir
„Amerikos lietuvio” straipsnių kon -
kursų laimėtojams. Be to, jis buvo
vienas pirmųjų prieš daugiau nei 10
metų įsisteigusio savaitraščio ben-
dradarbių. Jonas taip pat rašė „Drau-
ge”, „Naujie no se” bei kitoje spaudo-
je, skaitė pas kaitas lietuviškose radi-
jo programo se. Turbūt nėra nė vie-
nos lietuviškos organizacijos, kurios
dr. Adomavi čius nebūtų finansiškai
parėmęs.

Išleido 12 tomų sveikatos bei
sveiko gyvenimo pamokymų

Prieš pat dr. Adomavičiaus mirtį
Lietuvoje išėjo paskutinis – 12-asis –
jo raštų tomas (kiekvienas po beveik
400 puslapių). Juose autorius rašo ne
tik apie fizinių ligų gydymą, bet ir
pataria, kaip išlikti dorais ir visapu-
siškai vertingais žmonėmis. Adoma-
vičius ne buvo atlaidus ir dvasiš-
kiams, ku rių dalis, pasak daktaro, tik
tuščia žo džiauja, net nesistengdami
padėti artimui, kuriam reikalinga
įvairi pagalba.

Šiandien, kai jau penkerius me -
tus tarp mūsų nėra šio šviesaus žmo-
gaus, tie 12-a jo raštų tomų yra di -
džiu lė vertybė. Skaitydamas Adoma-
vi čiaus pamokymus, kaip būti visa-
pu siškais žmonėmis, susimąstai ir
sten giesi atrasti teisingą gyvenimo
kelią.

Dr. Adomavičius buvo gili ir
nuos tabi asmenybė (nors kartais ki -
tiems jis atrodydavo ir keistokas).
Ma nau, ne vienas studentas apie šio
žymaus mūsų tautiečio gyvenimą ir
darbą parašys mokslinius darbus. Jo
visapusiška veikla, norėjimas arti -
mui vien tik gero ir stengimasis kiek -
vienam padėti jį iškelia virš kitų mū -
sų tautiečių. Apie daktarą būtų gali-
ma daug ir ilgai rašyti, tačiau už jį
geriausiai kalba jo atlikti darbai.

Šio kilnaus žmogaus palaikai po
jo mirties buvo nuvežti į  gimtąją Lie -
tuvą ir ten palaidoti šalia arti mųjų.

Kažin ar kada tarp Čikagos lietu-
vių atsiras antras toks dr. Adoma vi -
čius? Vargu... Būtų gerai, kad organi-
zacijos šį neeilinį asmenį bent geru
žodžiu paminėtų. Ir ištartų jam nuo -
širdų ačiū.

Istorinė dr. J. Adomavičiaus nuotrauka iš
jo jaunystės dienų. 

Iš Edvardo Šulaičio archyvo

„Spangas*�zuikis”

Buvo gruodžio vidurio dienos.
Džiaugėmės, kad netrukus bus
Kalė dų atostogos, bet prieš tai

dar laukė trimestro egzaminai. Sė-
dėjome septyni aplink stalą, kiekvie-
nas su savo knygomis, užrašais. Buvo
tyku, tik ma no vyriausias brolis
skaitė laik raštį ir retkarčiais praneš-
davo kokią nors trumpą naujieną.

Pasigirdo tylus beldimas į duris.
Greitai visi užverčiame knygas, nes
ži nome, kad apsilankė generolas
Dau kantas. Jis mokytojavo gimnazi-
joje, mėgo jaunimą, o ir jaunimas mė-
go jį. Pasakodavo mums savo nuoty-
kius, apie ki tų kraštų papročius. Visi
žinojome, kad vakaras bus įdomus. 

Prisimenu, kaip jis pasakojo,
kai, plaukiant laivu jūroje, įvyko
žemės drebėjimas. Lai vas staiga pa-
kilo į viršų ir labai lengvai nusileido
ant jūros paviršiaus. Jaus mas buvo
baisus, laivui staiga pakilus į viršų,
bet visi jūreiviai la bai nustebo, kai
laivas vėl prisilietė prie jūros pavir-
šiaus. 

Kartą gen. Daukantas sakė, jog
turi dvi meiles – jūrą ir žmoną. Pa-
sakojo, kaip, draugaudamas su būsi-
ma žmona, atvedė ją prie jūros ir pa-
sakė, jog myli jūrą ir ją, ir pirmą kar-
tą ją pabučiavo. 

Nuo tada ir aš pradėjau svajoti,
kad mano būsimas princas atves
mane prie jūros, pabu čiuos ir uždai-
nuos: „Tu, jūra motule, tu tokia žiau-
ri,/ Tu sujungi širdis ir vėl jas ski-
ri.”Aš su ašaromis prižadėsiu būti
jam ištikima ir laukti jo sugrįžtant.

Po poros valandų gen. Daukan-
tas išsirengė namo. Prieš išeidamas
ma no mamai nusiskundė, kad iki
Kauno gal kaip nors nuvažiuotų, bet
nuo Kau no iki žmonos – jokio trans-
porto nėra. Tada mama pakvietė jį
praleisti Kūčias su mumis. Jis su-

tiko, nes Kalėdoms klebonėlis už-
kvietė visą „miesto grietinėlę”, o su
jais ir jį.

Pasibaigė egzaminai, išvažinėjo
moksleiviai. Mūsų bute, be mano bro -
lių ir manęs, gyveno keturi mokslei -
viai. Jiems išvykus, namuose tapo
erdvu.  

Prieš Kūčias mudvi su mama
turėjome be galo daug darbo, nes vir-
tuvė, lietuvių vyrų nuomone, buvo
moterų viešpatija ir jie ten nesipai -
niojo. Jie rūpinosi malkomis, eglute,
pašerti gyvulius (turėjome karvę,
paršą ir kelias vištas su rėksniu
gaidžiu).

Buvo karo metas, maistą galima
buvo pirkti tik su kortelėmis, bet ša -
lia buvo Nemunas ir daugybė žuvų, o
ir aplink buvo žuvingų ežerų, todėl
Kūčių maisto paruošimas, be pa ties
darbo, nebuvo didelis rūpestis. Ma -
ma, primarinavusi ar pri sūdžiu si
daug grybų, nes gyvenome Dzūki jos
krašte, kur žinoma daina: „Kad ne
grybai ir ne uogos, dzūkų mergos bū-
tų nuogos”, nusprendė iš grybų iš-
kepti „span gą zuikį”. Pristatė  mane
malti grybus. Juos nuvarvinusi ir
nušluos čiusi maliau per mašinėlę,
kuri tu rėjo tris sietukus. Reikėjo
malti per tą, kurio skylės buvo di-
džiausios. Ir ritosi grybai lyg sliekai.

Susėdome prie Kūčių stalo. Stai -
ga gen. Daukantas nustebęs sa ko ma-
no mamai: „Ponia mama, ar iš pro to
išsikraustei! Kur matei, kad per Kū-
čias ant stalo būtų mėsa?” Mama nu-
stebusi paklausė, kur jis mato mė sos
patiekalą. Jis dūrė pirštu į „spangą
zuikį”, o mama ėmė juoktis, kad tas
zuikis – iš grybų. Generolas linksmai
atsakė: „Na, ir prigavai ma ne.” Visas
vakaras praėjo labai nuo širdžioje
nuotaikoje, tikintis karo pabaigos ir
laisvos Lietuvos.

*,,Spangas” – dzūkiškas žodis,
reiškiantis ,,aklas”.

A†A
Ambasadoriui Algirdui Žemaičiui

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai
giedrininkei Vandai Jadvygai, vaikams Alexiui,

Marijai, Ritai, Pauliui ir Julijai su šeimomis, 
broliui kun. Kęstučiui Žemaičiui,

giminėms ir artimiesiems.

Drauge liūdime netekę katalikiškos ir 
tautinės veiklos puoselėtojo ir atstovo.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ

TARYBA IR VALDYBA

EDVARDAS ŠULAITIS

Dr. Adomavičius  prieš savo mirtį su
išleistomis knygomis. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

EUGENIJA  BARŠKĖTIENĖ

Kinijoje�sukurtas�savaime�išsivalantis�audinys
Kinijoje sukurta cheminė me-

džiaga, kuri padeda medvilniniams
drabužiams savaime išsivalyti saulės
šviesoje. Anot tyrėjų, ši technologija
pigi, netoksiška ir nežalinga aplin-
kai. Tyrimus atliko Džiao Tung ir
Chubėjaus universiteto inžinieriai.
Pranešimas apie tai išspausdintas
naujausiame žurnale ,,Applied Ma-
terials and Interfaces”. Tyrime dė-
mesys sutelktas į titano dioksidą –
chemikalą, žinomą, kaip ,,puikų or-
ganinių teršalų katalizatorių”. Ši
medžiaga jau yra vartojama savaime

išsivalančių langų, vonios plytelių,
kojinių gamybos technologijoje. Šio
išradimo trūkumas yra tai, kad jo
veiksmingumui būtini tiesioginiai
saulės spinduliai.

ELTA

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
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čIKAGoJe 
IR

APYLINKĖSe

� Gruodžio 28 ir 29 dienomis Atei ti -
ninkų namuose (1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL 60439) vyks biblinė stovyk-
lėlė 1–6 klasių vaikams. Tel. pasi tei ra vi -
mui 630-243-1070 (seselė Laimu tė). 

� Gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, organi zuojamas
Nau jųjų metų sutikimas. Vakarą ves Ge -
no vai tė Bigenytė, šoks pramoginių šokių
šo kė jai Aušra ir Lukas, skambės Eglės
Ta  relos atliekamos dainos, gros Kipras
Ta re la, diskoteką ves Arminas. Vakaras
skir tas JAV LB ir PLC paremti. Tel. infor -
ma cijai 708-349-4736; tel. 630-257-
8787 arba tel. 630-673-3384.     

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Mar -
que tte Park) parapijos salėje gruodžio
31 d. ruošiamas Naujųjų metų sutiki-
mas. Muzi ki nę programą atliks Ričardas
ir Giedrė So kai. Vietas užsisakyti prašo-
ma iki gruodžio 26 d. Daugiau informa-
cijos suteiks Audra tel. 773-776-4600.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, PLC, Le -
mont, organizuojamas vakaras palydėti
Se nuosius ir sutikti Naujuosius metus.

Vakaras skirtas JAV Lietuvių Bendruo me -
nei ir Pasaulio lietuvių centrui paremti.
Pradžia 7:30 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-673-3384.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, JAV LB
Cen trinė NJ apylinkė kviečia kartu sutik-
ti Naujuosius metus Brielle Fire Com -
pany patalpose (509 Longstreet Ave. &
Cardeza Ave., Brielle, NJ 08730). Pra -
džia 7 val. v. Vietas užsisakyti iki gruo -
džio 20 d. tel. 732-674-7556 arba
848-992-4222. 

� LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pa vilionis ir LR gynybos atašė pulkinin -
kas Antanas Jurgaitis kviečia pami nėti
Laisvės gynėjų dieną, dalyvaujant LR
Krašto apsaugos ministrei Rasai Juk ne -
vi čienei, LR ambasa doje (2622 16th
St., NW, Washington,  DC, 20009) pen k -
ta dienį, 2012 m. sausio 6 d. 6 val. v.
Vyks dokumentinio filmo „Sausio 13-
oji” peržiūra. Dalyvius prašome užsire -
gistruoti tel. 202-234-5860 arba el.
paštu liana.vazbiene@urm.lt

IŠ ARTI IR TOLI...

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J.�Rimšos,�V.�Vizgirdos,�K.�Varne�lio,�P.�Kalpoko,��K.�Ši-
monio,�P.�Puzino,�J.�Šileikos,�A.�Galdiko,�P.�Domšaičio,�K.�Jo�ny�no,�V.�Petravičiaus,�V.�Igno,�K.
Žoromskio,�M.�Dobužinskio,�K.�Skle�riaus,�V.�Kasiulio,�A.�Žmuidzinavi�čiaus,�J.�Pautieniaus,
P.�Kaupo,�M.�Ši�leikio,�A.�Var�no,�V.�Rato,�J.�Čeponio,�L.�Tuleikio,�J.�Švažo,�A.�Gustaičio,�V.�Ki-
sarausko,�A.�Savicko,�A.�Marti�nai�čio,�V.�Ciplijausko,�A.�Petrulio,�A.�Sa�muolio,� J.�Macke�vi�-
čiaus,�A.�Valeš�kos,�P.�Kiaulėno,��G.��Staniulio,�A.�Za�visai�tės,�A.�Motiejūno,�K.�Zapkaus�ir�dau�-
gelio� kitų� lietuvių�dailininkų� su�kur�tų� tapybos� ir� grafikos�darbų.�Taip�pat� ieškau� įsigyti
skulptūrų:�Petro�Rim�šos,�V.�Kašubos,�K.� Jonyno� ir�kitų� lie�tuvių�autorių.�Pirksiu�Lietuvos
seno�vinius�žemėlapius.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančiomis šv. kalėdomis
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. 

Tel.:�617-459-9952�(USA),�el.�p.:�modeboston@yahoo.com
Adresas:�Modestas�Rimkus,�P.�O.�Box.�E34,�S.�Boston,�MA�02127,�USA

Kalėdų senelis jau
pradėjo savo 
kelionę pas vaikus.
Šeštadienį,
gruodžio 17 d., jis
apsilankė Čikagos
lituanistinėje
mokykloje. Kalėdų
senelį (Algis
Razumas) 4 ir 6
klasių mokiniams
pristatė Pasakų
močiutė ( Audronė
Sidaugienė).
Mokiniai Kalėdų
seneliui parodė, ko
išmoko litu-
anistinėje mokyk-
loje.

Laimos
Apanavičienės

nuotr.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Tel.: 773-776-4600
Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. – Kalėdų Mišios vaikams lietuviškai. Mišiose gie -

dos vaikų popchoras ,,Svajonė”; 11 val. v. – Bernelių Mišios (lietuviškai). Gieda pa -
rapijos choras

Gruodžio 25 d. – Kristaus Gimimas. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 31 d.– 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba
Sausio 1 d. – Naujieji Metai. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th Street, Lemont, IL

Tel.: 630-257-5613; matulaitismission@sbcglobal.net
Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. šv. Mišios; 7 val. v. – Misijos Kūčios; 11 val. v. –

Ber ne lių Mišios PLC Jaunimo rūmuose
Gruodžio 25 d. – 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišios PLC Jaunimo rūmuose
Sausio 1 d. – šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. 
Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.  

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapija

2745 West 44th Street, Chicago IL
Tel.: 773-523-1402

Gruodžio 24 d. – Bernelių Mišios: kalėdinių gies mių giedojimas 6:30 val. v.;
7 val. v. – Eu charistijos šventimas. Mišias atna šaus kun. Antanas Gražulis, SJ,
giedos pa rapijos choras ir dainininkė Aida Ku likauskienė 

Gruodžio 25 d. – 10:30 val. r.  Kalėdų ryto šv. Mišias at našus kun. Mindaugas
Grigalius

Sausio 1 d. – Naujieji Metai. 10:30 val. r. Marijos, Dievo Motinos, šventė. Šv.
Mišias atnašaus kun. Augustinas Kulbis.

Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišias 10:30 val. r. atnašaus kun. Kęstutis
Ralys. 

Primename kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. lietuviškas  Mišias atnašauja
kun. Jaunius Kelpšas. Po Mišių klausomos išpažintys.  

��
Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558
Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); www.teviske.org

Gruodžio 24 d. – 5 val. p. p. šv. Kūčių pamaldos su žvakių šviesa ir arfos mu -
zi ka. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Gruodžio 25 d. – 11 val. r. šv. Kalėdų pamaldos. Paskutinės 2011 metų pa-
maldos. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Sausio 1 d. – 11:30 val. r. Naujųjų metų pamaldos su Šv. Vakariene

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708-422-1433; Fax: 708-422-1485;

El. paštas: zionlithlutheran@aol.com 
Gruodžio 24 d. – Kūčių žvakių šviesos pamaldos su Šventąja Komunija, giedos

choras ir solistė
Gruodžio 25 d. – 9:30 val. r. šven-

tinės Kalėdų pamaldos (anglų kalba) su
Šv. Komunija, tradicinių Kalėdinių gies-
mių giedojimas; 11 val. r. šventinės Ka-
lėdų pamaldos (lietuvių kalba) su Šv.
Komunija; speciali muzikinė programa

Gruodžio 31 d. – 5 val. p. p. tra-
dicinės Naujųjų metų vakaro pamaldos
su Šv. Komunija (anglų kalba)

Sausio 1 d. – 11 val. r. Jungtinės
Naujųjų metų pamaldos

Šventinės Mišios ir pamaldos 

Šventiniai sveikinimai
Petras Brizgys sveikina�visus�savo�gimines,�draugus�ir�pažįstamus�su�šv.

Kalėdomis� ir� linki� tyro� džiaugsmo� ir� Kūdikėlio� Jėzaus� Palaimos� per� visus
Naujuosius�Metus.

*�*�*
Jaunimo centro taryba ir valdyba sveikina�Centro�bendradarbius,�na-

rius� ir� rėmėjus� šv.� Kalėdų� proga� ir� linki� jiems� Dievo� palaimos� Naujaisiais
metais.

*�*�*
JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba sveikina�,,Draugo”��vyriausią

redaktorę,� redaktorius,� bendradarbius� ir� administraciją� bei� visus� laikraščio
skaitytojus,�ypač�Brighton�Park�LB�narius,�su�šv.�Kalėdomis.�Linkime�visiems
laimingų�ir�sėkmingų�Naujųjų�metų.�

*�*�*
Nuoširdžiai�sveikinu�su�šventėmis�ir�Naujais�metais�visus�bran�gius�drau-

gus,�redakciją,�administraciją,�mielus�skaitytojus�bei�pažįstamus,� linkėdama
tarpusavio� meilės,� atjautimo,� vieni� kitiems� padėjimo,� tautinės� vienybės� ir
lietuvybės�bei�dvasinių�vertybių�puoselėjimo!

Stasė Semėnienė

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500


