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Washington, DC (ELTA) – Lie-
tuva pasirengusi ir toliau stiprinti
transatlantinius ryšius su strategine
partnere JAV. Tai pažymėjo Ameri-
kos sostinėje lapkričio 13–15 d. viešė-
jęs užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius susitikimuose
su JAV administracijos pareigūnais.
Viceministras viešnagės metu susi-
tiko su JAV Baltųjų rūmų Naciona-
linės saugumo tarybos vyriausiąja

direktore Europai ir JAV prezidento
patarėja Elizabeth Sherwood-Ran-
dall, JAV viceprezidento naciona-
linio saugumo patarėjo pavaduotoja
Julianne Smith, JAV valstybės sekre-
torės patarėja lyčių lygybės klausi-
mais ambasadore Melanne Verveer,
JAV valstybės departamento pareigū-
nais, atsakingais už JAV santykius
su Europos Sąjungos, Rytų Europos
šalimis bei NATO. E. Ignatavičius

taip pat susitiko ir su JAV tarptau-
tinio vystymo agentūros (USAID) bei
JAV nevyriausybinių organizacijų,
remiančių demokratiją pasaulyje,
vadovais. Lietuvos diplomatas su
JAV pareigūnais taip pat aptarė artė-
jantį Lietuvos pirmininkavimą Eu-
ropos Sąjungos Tarybai bei 2013 m.
lapkričio mėnesį Vilniuje vyksiantį
ES Rytų partnerystės vadovų susiti-
kimą.

Patys gyvai persiėmę Kristaus dvasia, turime rūpintis telkti ir organizuoti aplink save
geros valios žmones; juos lavinti, rengti prie darbo, o paskui drauge su jais ir per juos
visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti (plg. Ef 1, 10) ir atgaivinti, viską dėl Kristaus
apimti, viską prie Kristaus patraukti. – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (ELTA) – Istorinėje Lietuvos Respublikos
Seimo Kovo 11-osios salėje lapkričio 16 d. prisiekė išrink-
to naujojo Seimo nariai. Seimo narių priesaiką priėmė
Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis
Urbaitis. Prisiekę 135 Seimo nariai įgijo visas Tautos at-
stovų teises.

Kaip Seimo posėdyje tvirtino Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas, dvie-
jose rinkimų apygardose (Biržų-Kupiškio ir Zarasų-

Visagino) 2013 m. kovo 3 d. vyks pakartotiniai rinkimai.
VRK pirmininkas taip pat pranešė, kad yra gauti išrink-
tų Seimo narių Zigmanto Balčyčio, Vilijos Blinkevičiūtės,
Zdzislavo Palevičiaus ir Valdemaro Tomaševskio prašy-
mai dėl Seimo nario mandato atsisakymo ir pripažinimo
šių Seimo narių įgaliojimus nutrūkusiais.

Prisiekę 2012–2016 metų kadencijos Seimo nariai to-
liau tęsė darbą Seimo plenarinių posėdžių salėje. Į Seimo
pirmininko pareigas Darbo partija siūlo Vydo Gedvilo
kandidatūrą.

Prisiekė nauji Seimo nariai

Aptartas tolesnis Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas

Washington, DC (,,Drau-
go” info) – Jungtinėse Valstijo-
se gyvenančių įvairių etninių
grupių vadovai kreipėsi į prezi-
dentą Barack Obama, prašyda-
mi sukurti prezidentinį komi-
tetą, kuris rūpintųsi Naciona-
linio Amerikos žmonių muzie-
jaus įkūrimu. Savo laiške JAV
prezidentui 83 įvairių organi-
zacijų vadovai, atstovaujantys
48 skirtingoms Amerikos etni-
nių mažumų grupėms, tvirti-
na, kad muziejaus įkūrimo su-
manymas gavo dvipartinį palai-
kymą Kongrese. Muziejuje būtų pristatoma kiekvienos
Amerikoje gyvenančios etninės ir kultūrinės grupės
istorija, pradedant pirmaisiais atvykėliais ir baigiant
tais, kurie šiandien atvyksta iš įvairiausių pasaulio
kraštų į šią šalį. Iki šiol nėra tokio muziejaus, kuriame
būtų išsamiai pasakojama Amerikos žmonių istorija.
Tautinių grupių vadovai savo laiške prezidentui teigia,

kad muziejus ,,gali tapti il-
galaikiu kultūriniu paliki-
mu šaliai”, juolab kad pre-
zidentas savo pirmoje inau-
guracinėje kalboje pabrėžė:
,,Mūsų valstybę sukūrė gau-
sybė kalbų ir kultūrų, atke-
liavusių iš įvairiausių pa-
saulio kampelių.”

Laišką pasirašiusieji at-
stovauja tautoms, atvyku-
sioms į Ameriką iš Europos,
Afrikos, ispanakalbių kraš-
tų, Azijos ir Artimųjų Rytų
žemių, taip pat Amerikos

senbuviams. Tarp pasirašiusiųjų yra dvi lietuviškos or-
ganizacijos: JAV Lietuvių Bendruomenė (Krašto valdy-
bos pirm. Sigita Šimkuvienė) ir Amerikos lietuvių taryba
(pirm. Saulius V. Kuprys, JD). Jeigu šio projekto įgyven-
dinimui būtų pritarta, muziejus būtų statomas Washing-
ton, DC. Daugiau informacijos apie šį projektą galima
rasti: www.nmap2015.com

Taip atrodytų būsimas muziejus Washington, DC.

Istorinėje Seimo Kovo 11-osios salėje vyksta kadenciją prade-
dančio Seimo narių prisaikdinimo procedūra. Seimo nario prie-
saiką priima Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęs-
tutis Urbaitis. ELTA nuotraukoje: prisiekia Agnė Bilotaitė.



Lapkričio 6 d. įvyko JAV
prezidento rinkimai. Ir
vėl daugiau nei 100

mln. balsavusių amerikiečių
gavo progą pasisakyti, ką jie
nori turėti savo prezidentu,
per ateinančius ketverius
metus žadančiu išspręsti
gausias Ameriką apnikusias
problemas.

Žinant Amerikos gana au-
dringą praeitį, ne vienas prisibijojo galimų kraštutinių
veiksmų, galėjusių privesti prie kraujo praliejimo. Juk
taip atsitiko 1912 m. rinkiminės kampanijos metu. Iš viso
Amerikos istorijoje iš 44 jos prezidentų nužudyti net ke-
turi: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), Wil-
liam McKinley (1901) ir John Kennedy (1963). Prezidentai
Theodore Roosevelt (1912) ir Ronald Reagan (1981) išvengė
mirties, bet ne savo užpuolikų kulkų. Ačiū Dievui, kad šie
rinkimai praėjo be smurto, su gal tik įvairiais nežymiais
balsavimo trūkumais.

Nenorėčiau lyginti prez. Barack Obama su prez. Roo-
sevelt (1858–1919), populiariai žinomu kaip Teddy arba T.
R., vienu iš garsiausių Amerikos prezidentų, kuris lygiai
prieš 100 metų, 1912-aisiais, po beveik aštuonerius metus
trukusio sėkmingo vadovavimo Amerikai patyrė ne tik
pasikėsinimą į savo gyvybę, bet ir vienintelį didelį politi-
nį pralaimėjimą. Prez. Obama tokios problemos nebe-
turės, nes XXIII JAV Konstitucijos 1951 m. pataisa prezi-
dentavimo laiką sutrumpino iki dviejų kadencijų. Ka-
dangi T. R. yra laikomas vienu iš populiariausių Ameri-
kos prezidentų, šia proga prisiminkime ir jį.

T. R., kilęs iš senos olandų imigrantų šeimos, gimė
New York mieste. Nors buvo silpnos sveikatos, tėvo rūpes-
tingai auginamas jis išaugo į stiprų ir energingą vyrą.
Baigė Harvard University, bet, pastudijavęs teisę Co-
lumbia Law School, studijas metė ir pasirinko politiko
reformatoriaus kelią. 1896 m. T. R. sėkmingai dirbo prez.
William McKinley rinkiminėje kampanijoje ir už tai buvo
paskirtas Karo laivyno pasekretoriumi. Kilus karo grės-
mei tarp Kubą valdžiusios Ispanijos ir JAV, T. R. metė dar-
bą ir užsirašė savanoriu kovoms Kuboje, kur pasižymėjo
drąsiu puolimu užimant Santiago miestą.

Taip pagarsėjęs, 1898 m. T. R. buvo išrinktas New York
valstijos gubernatoriumi. 1900 m. prez. McKinley išrinkus
antrai kadencijai, viceprezidentu tapo T. R. McKinley
žuvus nuo anarchisto kulkos, T. R. tapo prezidentu. Kaip
buvęs laivyno sekretorius, T. R. suprato, kad, norint Ame-

rikai tapti pasauline galybe,
reikėjo turėti veiksmingą
karo laivyną. Tuo metu
prancūzų kasamas abu van-
denynus sujungsiantis Pana-
mos kanalas turėjo būti
Amerikos rankose. Prancū-
zai po 15 metų trukusio dar-
bo ėjo prie bankroto, ir inici-
atyvą perėmė Amerika. Su-
sitarti su Panamos sritį val-

džiusia Kolumbija nesisekė, ir T. R. nutarė ieškoti kito ke-
lio. Prasidėjo Amerikos kurstomi neramumai, Panama
pasiskelbė „nepriklausoma” valstybe, su kuria buvo jau
lengviau susitarti. Prasidėjo rimta 10 metų trukusi kana-
lo statyba, baigta tik 1914 m.

Tapęs prezidentu T. R., žinomas kaip pažangus res-
publikonas, Kongrese prastūmė daug vidaus politikos
įstatymų, žymiai pagerinusių vidutinio amerikiečio eko-
nominę padėtį. Jis sudavė stiprų smūgį didžiosioms mo-
nopolinėms bendrovėms, pradėjęs taip vadinamą „trust-
busting” akciją. Užsienio politikoje jis tęsė seną prez. Mo-
nroe paskelbtą doktriną į Amerikos žemyną neįsileisti
jokių galingųjų Europos valstybių politinių ar ekonomi-
nių užmačių. T. R. lengvai ir įtikinančiai laimėjo 1904 m.
rinkimus. Padrąsintas tokio balsuotojų pasitikėjimo, jis
dar labiau pagerino paprasto darbininko padėtį ir sociali-
nę jo apsaugą. Garsioji Upton Sinclair knyga „The Jun-
gle” apie nežmoniškai nešvarias ir sunkias darbo sąlygas
Čikagos skerdyklose suteikė prezidentui progą įvesti
„Švaraus maisto ir vaistų” įstatymą.

T. R. tarpininkavo sutaikant 1905 m. kariavusias
Japonijos ir Rusijos imperijas, už ką jam buvo paskirta
Nobelio taikos premija. Nors jis rėmė taikų sugyvenimą,
tokį kaip tarptautinis Hagos tribunolas, T. R. visą laiką di-
dino Amerikos karo laivyną, taip iškeldamas JAV, kaip
pasaulinės valstybės, galią.

Sulaukęs 50 metų, T. R. pareiškė, kad po dviejų sėk-
mingų kadencijų jam atėjo laikas pasitraukti. Respub-
likonų partijos kandidatu jis parinko savo kabineto Karo
departamento sekretorių William H. Taft. Pats tuojau pat
išvyko medžioti į Afriką, iš kur jis grįžo tik 1910 m. Ne-
patenkintas savo buvusio draugo Taft politika, jis nutarė
1912 m. vėl kandidatuoti į prezidentus. Nors pirminiuose
rinkimuose jis visur laimėjo, prez. Taft pasekėjai kontro-
liavo Respublikonų partijos mechanizmą. Tuomet T. R.

Apaštalo Pauliaus Laiš-
ke žydams randame
sakinį: „Jis (Jėzus)

vieną kartą visiems laikams
pasirodė amžių pabaigoje,
kad savo auka sunaikintų
nuodėmę” (Žyd 9, 26). Pa-
sakyta svarbi mūsų tikėjimo
tiesa, kad Dievo Sūnus Jėzus
Kristus įsikūnijo, tapo vienu
iš mūsų ir iš meilės mums,
žmonėms, paaukojo ant kryžiaus savo gyvybę, kad būtų
sunaikintos mūsų nuodėmės. Kryžius primena žmogaus
protu sunkiai suvokiamą Dievo meilę žmogui. Be šios Dievo
Sūnaus kryžiaus aukos mes nebūtume išgelbėti, negalėtu-
me kreiptis į Dievą, sakydami „Tėve mūsų”.

Dievo meilę pažinęs žmogus turi atsiliepti į Jėzaus
meilės auką visu savo gyvenimu. Nuo šio atsiliepimo pri-
klauso, koks yra mūsų tikėjimas. Apaštalas Paulius, paty-
ręs Dievo gailestingumą, iš Bažnyčios persekiotojo tapo
uoliausiu apaštalu, paaukojusiu už Kristų ir Bažnyčią
savo gyvybę. Jis patyrė daugybę išbandymų ir persekio-
jimų. Laiške korintiečiams jis papasakoja apie savo var-
gus: „Esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel
kartų buvęs mirties pavojuje. Nuo žydų gavau penkis kar-
tus po keturiasdešimt be vieno kirčio. Tris kartus gavau
lazdų, vienąkart buvau apsvaidytas akmenimis. Tris kar-
tus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau
atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose,
pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo savo tautiečių, pa-
vojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavo-
juose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. Man
teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, ba-
dauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir
nuogumą” (2 Kor 11, 23–27). Tačiau Paulius nesigaili paty-
ręs tiek daug sunkumų, nes jį nešė Dievo meilė. Jis rašo:
„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar
priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar
pavojus? ar kalavijas? Parašyta: Dėl tavęs mes žudomi iš-
tisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visa mes
lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo (Rom 8,
35–37).

Evangelijoje yra pasakojimas apie turtingus aukoto-
jus ir beturtę našlę, kaip jie atsiliepė į Dievo meilę. Tur-

tingi žmonės šventykloje
aukojo gausiai, o našlė
įmetė skatiką – du smulkius
pinigėlius. Pirmieji aukojo
tai, kas atliko nuo jų gyve-
nimo, o našlė atidavė pasku-
tinį skatiką, kuris jai pačiai
buvo labai reikalingas.
Kristus pagyrė ne gausiai
aukojusius, bet našlę. Gerai
įsidėmėkime šį atvejį. Meilė

Dievui yra tikra tik tuomet, kai ji nestokoja didžiadvasiš-
kumo. Jeigu mes Dievui atiduodame tik trupinius, kurie
atlieka nuo mūsų gyvenimo stalo, tokia meilė yra labai
menka.

Dievo žodžio šviesoje yra galimybė pasitikrinti savo
tikėjimą. Tai daryti reikia mums visiems – ir vyskupams,
ir kunigams, ir į Jėzų tikintiems pasauliečiams. Kiekvie-
nas gali apie save gerai mąstyti, kaip tai darė Rašto aiš-
kintojai. Jiems atrodė, kad jie turi gerą tikėjimą ir padaro
viską, ko iš jų reikalauja Įstatymas. Iš tikrųjų jie darė
daug ką gero. Rašto aiškintojų trūkumas tas, kad jie la-
biausiai mylėjo patys save, o kitiems – paberdavo tik tai,
kas atlikdavo. Kiekvienam tinka pasitikrinti, ar nesame
panašūs į fariziejus ir Rašto aiškintojus ir tik kritikuo-
jame kitus, o patys stokojame meilės.

Vargu ar galima kalbėti apie tikėjimą ir meilę Dievui,
jeigu trūksta didžiadvasiškumo. Tik ten yra tikras
tikėjimas, kur yra daug meilės, o jos yra daug tik tuomet,
kai neskaičiuojama, kai turima drąsos dalytis su kitais
tuo, kas mums patiems yra reikalinga.

Tikėjimo metai mums duoti pasitikrinti savo tikėji-
mą. Tikėti – tai ne vien pripažinti, kad yra Dievas, kad
Kristus yra mūsų Gelbėtojas, kad Bažnyčia – tai gyvasis
Kristus šiandien ir dabar. Tikėti – tai vykdyti Dievo mei-
lės įsakymą: Kristaus veidą matyti kiekviename žmoguje.
Mylėti Kristų reiškia mylėti ir jo įsteigtą Bažnyčią. Kas
atmeta Kristaus Bažnyčią, atmeta ir jos Kūrėją Jėzų
Kristų.

Kiekvieną kartą atvykę į Šiluvą turime galimybę ne
tik paprašyti Švč. Mergelės Marijos globos, bet ir pamąs-
tyti, kiek jos gyvenime buvo meilės ir aukos.

Homilija, skaityta Šiluvoje 2012 d. lapkričio 13 d.
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Atsiliepimas į
Dievo meilę
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Rinkimai praėjo,
problemos liko
ALEKSAS VITKUS

Dar š. m. liepos mėn. ,,Draugo” laiš-
kų skyriuje Algis Kazlauskas klausė, ar tik
neprarasime Šv. Kryžiaus ligoninės, ati-
darytos Čikagos pietinėje dalyje 1928 m.
už lietuvių ir lietuviškų organizacijų su-
aukotus pinigus. Laiško autorius atkreipė
dėmesį į ,,Drauge” paskelbtą informaciją
apie Šv. Kryžiaus ligoninės ketinimą tapti
,,Sinai Health System” dalimi. Š. m.
lapkričio 20 d. yra paskutinė diena pe-
reikšti savo raštišką nuomonę dėl tokio
Šv. Kryžiaus ligoninės vadovybės keti-
nimo. Galutinis sprendimas bus daromas
Illinois Health Facilities and Services Re-
view Board posėdyje š. m. gruodžio 10 d.
Kaip šią savaitę pastebi ,,Southwest City
News-Herald”, tokiam prisijungimui pri-
taria ne viena vietos organizacija bei
valstijos politikas. Jam prieštarauja Ame-
rikos lietuviai, tarp kurių minimas dr. Li-
nas Sidrys, Lietuvių katalikų labdaros są-
jungos pirmininkas. Ar dar kas nors pa-
laiko lietuvių pusę, nerašoma. Deja, lai-
kas nėra mūsų pusėje. Tačiau, net ir likus
vos kelioms dienoms, jį išnaudoti būtina.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Nukelta į 8 psl.



istorijoje.
Atsižvelgdami į Dariaus ir Girėno nuopelnus

JAV, turėdami omenyje tarp JAV ir Lietuvos pasira-
šytą tarpvalstybinę istorinio paveldo sutartį, rem-
damiesi istoriniais faktais ir abiejų lakūnų sąsajo-
mis su Palwaukee oro uostu ir dideliais jų nuo-
pelnais JAV aviacijai bei jos pažangai, atkreipda-
mi dėmesį į jų vardo įamžinimą JAV ir Čikagoje
(paminklas Marquette Park, atminimo lenta Mid-
way tarptautiniame oro uoste Čikagoje, ,,Litu-
anicos” gatvė Bridgeport, ,,Lituanicos” parkas ir
paminklas Beverly Shores, IN, paminklas New
York, atminimo lenta Floyd Bennett Field oro
uoste, NY), siūlome Palwaukee oro uoste, suderi-
nus su jo vadovais ir Wheeling miestelio valdžia,
artėjančio Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
atidengti atminimo lentą ir tą vietą (ar salę, jei to-
kia būtų) pavadinti narsiųjų Atlanto nugalėtojų
vardu. Galbūt tam pasitarnautų žymaus lietuvių
skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurta Da-
riaus ir Girėno memorialinė lenta-bareljefas, kurį
velionis skulptorius sukūrė jų žygio 60-osioms me-
tinėms Midway tarptautiniame oro uoste įamžin-
ti. Projektas dėl tam tikrų biurokratinių kliūčių
liko neįgyvendintas (projekto maketą turi ir saugo
čikagietis, žurnalistas Valentinas Ramonis). Tai
būtų labai prasmingas ir gražus jų žygdarbio
įprasminimas, o oro uostui būtų didelė garbė savo
istorinių didvyrių gretose turėti tokius garbingus
lakūnus, kurie garsintų ir reklamuotų Palwaukee
oro uostą, Lietuvą, kurioje gimė, JAV, už kurią jie
kovėsi Pirmajame pasauliniame kare (beje, Darius
po mirties yra apdovanotas vienu aukščiausiu JAV

apdovanojimu ,,Purpurinės žvaigždės” ordinu,
kuris saugomas Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje Čikagoje) ir kur jie subrendo istoriniam žyg-
darbiui.

Šį sumanymą remia ir jam pritaria buvusi
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkė Regina Narušienė. Ji pažadėjo, kad JAV LB
Waukegan apylinkė kreipsis į Palwaukee oro uostą
ir Wheeling miesto pareigūnus. Tai padaryti žada
ir Amerikos legiono Dariaus ir Girėno 271 posto
vadas Algis Bartkus, Amerikos lietuvių inžinierių
ir architektų sąjunga (ALIAS; pirmininkė Aurelija
Dobrovolskienė), kasmetinių šventinių Dariaus ir
Girėno komitetų nariai, Lietuvių šaulių sąjungos
išeivijoje (LŠSI) vadovybė ir nariai, Lietuvos aero
klubo garbės narys, Dariaus ir Girėno medalio
medalininkas Vytautas Peseckas, JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos narys Rimantas Pažemec-
kas, LR dim. plk. Stasys Paulauskas.

Šis pasiūlymas buvo oficialiai perduotas LR
generaliniam konsului Marijui Gudynui š. m. lap-
kričio 12 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vy-
kusio pasitarimo, skirto Dariaus ir Girėno 80-
osioms metinėms Čikagoje pasiruošti, metu.
Maloniai prašome atsižvelgti į šį mūsų pasiūlymą,
supažindinkite su juo JAV ir LR valstybines įstai-
gas. Lauktume visų mūsų veiksmingų pastangų
įgyvendinant šį prasmingą projektą. Savo ruožtu
bandysime telkti lėšas šiam projektui ir supa-
žindinsime su juo JAV Lietuvių Bendruomenę, lie-
tuviškas organizacijas, visus geros valios žmones,
kam brangus Dariaus ir Girėno skrydžio atmini-
mas. Dirbkime kartu ir vieningai. Visus, norin-
čius prisidėti ir padėti įgyvendinti šį taurų ir pras-
mingą sumanymą, prašome rašyti el. paštu:
erluk23@hotmail.com arba skambinti tel. 708-945-
1541.

Dariaus ir Girėno įamžinimo oro uoste
sumanytojai ir koordinatoriai

– Julius Butkus,
LŠSI vadas, ir

Ernestas Lukoševičius,
LŠSI centro valdybos narys
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Kitais metais minėsime garbingas Dariaus ir
Girėno skrydžio 80-ąsias me tines. Būsimi
me tai yra jubilie ji niai, Lietuvos Res pub -

likos Seimas juos paskelbė Da riaus ir Girėno skry-
džio metais, tad norėtųsi, kad jie tinkamai būtų pa -
minėti ir JAV, ypatingai Čikagoje – mieste, kuri-
ame subrendo abu lakūnai, kur yra itin daug vie -
tų, me nančių jų žygdarbį, kurios turi iš lie kamąją
istorinę vertę visiems mums – tiek ame rikiečiams,
tiek lietuviams. 

Viena tokių vietų, menanti garsiųjų lakūnų
žyg darbį ir į kurią siūlome atkreipti dėmesį, tai
Pal waukee oro uostas (Chicago Exe cuti ve Airport,
1020 S. Plant Road, Wheeling, IL 60090; tel. 847-537-
2528). Šis oro uostas mena seną ir garbingą is to -
riją, turi daug sąsajų su JAV aviacijos istorija, mi -
nė tais narsiais lietuviais lakūnais, kurie visa me
pasaulyje išgarsino savo antrąją  Tėvynę ir yra jos
gar bingos aviacijos istorijos neatskiriama da lis.
Oro uostas, įkurtas 1925 m. (Gauthier’s Flying
Field), 1928 m. perva dintas į Palwaukee oro uostą. 

Steponas Darius Palwaukee oro uoste pradė jo
dirbti 1929 m., čia jis ėjo instruktoriaus, komer -
cinių skrydžių ir atsarginio piloto pareigas. Pal -
waukee oro uostas ir darbas jame suteikė Dariui
neįkainojamų įgū džių. Jis skraidė įvairiais lėktu-
vais, daugiausiai šiaševiečiu ,,Bellanca 300”, su
juo nuskrido apie penktadalį milijono kilometrų.
Lietuvis vienas pirmųjų šiame oro uos te išbandė
ir pradėjo gabenti kelei vius garsiuoju ,,Ford 4-AT”
lėktuvu. Būtent šie lėktuvai, vadinami skraidan -
čiais vagonais, pradėjo ke leivinių oro linijų JAV
revoliuciją. Da rius įsisavino šiuos lėktuvus, dir bo
pirmuoju pilotu, skraidino kelei vius tarp dviejų
vandenynų (JAV te ritorijoje), ištobulino oro ke -
lius, o keleivių srautas pastebimai išaugo. Tai bu -
vo labai didelė naujovė JAV avia cijos istorijoje.
Šia me oro uoste Da rius ir Girėnas susipažino su
garsiuoju lėktuvu ,,Bellanca”, jame buvo šio lėktu-
vo prekybinė atstovybė. Būtent šis lėktuvas tapo
garsiuoju ,,Lituanica”. Ten lietuviai jį pirko, tobu-
lino jį, savo skrydžius bei na vigacinius gebėjimus. 

Dirbdamas šiame oro uoste Da rius lėktuvu
išvežiojo garsųjį Čika gos ,,Daily News” ir kitus
laik raš čius, iš čia jie su Stasiu Girėnu skrai dė į
įvairias šventes, propagavo avia ci jos naujoves, šia -
me oro uoste brandino save kaip pilotus is tori -
niam žygiui per Atlantą. Būtent šiame oro uos -
te vėl atgimė ta didžioji svajonė ir vizija nugalėti
At  lantą, skristi į Lietuvą. Tai geriausiai parodo ir
10 litų banknotas, kuriame garsusis lakūnas pa -
vaiz duotas su istorine  Palwaukee oro uosto kepu -
re (joje įamžintas šio oro uosto pavadinimas), beje,
su ja Darius išskrido iš Floyd Bennet Field, NY oro
uosto, su ja ir žuvo. 

Manome, jog Palwaukee oro uostas yra garsus
vien jau tuo, kad jo vardą savo skrydžiu per At -
lantą išgar sino pasaulinio garso aviacijos pionie -
rius, jį garsina ir da bartinė Lietuva savo piniginiu
ženklu. Tai ki šiol nieko panašaus į save neturintis
pa vyzdys ne tik aviacijos, bet ir numizmatikos

Dėl Dariaus ir Girėno įamžinimo 
Palwaukee oro uoste
Kreipimasis į JAV lietuvius ir visus geros valios žmones

Lietuvos 10 litų banknote garsusis lakūnas Steponas Darius (k.)  pavaizduotas su istorine Palwaukee oro uosto ke pu -
re, su kuria jis ir žuvo. 

ATVERTAS LANGAS Į
REIKŠMINGĄ LIETUVOS 

PUSLAPĮ

Per greitai sulaukėme Pre zi -
den to Valdo Adamkaus dienoraš -
čio pas ku tinės atkarpos. Dėkoju
redakcijai, kad to dienoraščio iš -
trau kas „Drau ge” išspaudino. 

Prezidento dienoraš čio kny -
ga Amerikoje nebuvo lengvai pri -
ei nama, taip „Draugo” pusla -
piuo   se mums buvo atvertas lan-
gas į svarbų ir reikšmingą Lietu -
vos istorijos lai ko tarpą, kuriuo
Prezidentas Adam kus su mumis
taip atvirai, in tymiai, išsamiai
bei įžvalgiai, ir sklan džia lietu-
vių kalba pasidalino. Kiekvienas
„Draugo” skaitytojas da bar žino
daugiau ir gali geriau to lai -
ko įvykius suprasti ir įvertinti.
Vien tik dėl tokios nekasdieni -
nės, kitur ne randamos informa-
cijos verta „Drau gą” prenume -

ruo ti. Tikiu, kad, tai sakydamas,
atspėju daugelio skai tytojų min -
tį. 

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

PATIKSLINIMAS 

Straipsnyje ,,Gyvenimiška
Korp! Giedra istorija”, paskelb-
tame š. m. lapkričio 3 d. ,,Drau -
ge”, įsivėlė keletas klaidų. Siun -
čiu patikslinimus, kad būsimos
istorikų kartos turėtų teisingą
in  formaciją.

1. Vokietijoje Korp! Giedros
šventė įvyko 1948-aisiais, o ne
1946 m.

2. Tarp 10 tą dieną įstojusiųjų
trys gyvena Čikagos apylinkėje.
Tai: pati pagrindinė organizato -
rė ir Giedros pirmininkė Elvyra
Lukoševičiūtė-Narutienė, Da nu -
tė Stankaitytė ir Stefa Alvikytė-

Kisielienė.

3. Kepuraitė ir juostelė buvo
ski riamieji korporacijų, o ne bū -
relių ženklai.

4. Vėliavos projektą sukūrė
Julija Paltarokaitė (Šalkauskie -
nė); ji pasiūta Paryžiuje Elenos
Tu rauskienės rūpesčiu.

5. Juostelė yra 3 spalvų. Balta
spalva reiškia kuklumą ir dorą.

6. Čikagoje priešvelykinių re -
ko lekcijų (1952–1985) surengta
33, o ne 25.

7. Iškelta mintis paskatinti ra -
šytojus parašyti knygą-romaną
apie teigiamo charakterio lietu-
vę, o ne apie mūsų organizaciją.

Raminta Marchertienė,
Korp! Giedra valdybos pirmininkė
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Šv. Kazimiero lietuvių parapijos ,,Rudens balius”

VITALIJA VIRBUKIENĖ

„Šiandien, švenčiant mūsų parapijos ‘Ru -
dens balių’, noriu pasveikinti visus mū -
sų bažnyčios ištikimus pa rapi jie čius,

rėmėjus, geradarius, sa va norius, draugus. Ačiū vi -
siems už atsiųstas aukas, gerus žodžius, mel džia -
mės už visus sergančius ar nega lėjusius atvykti.
Ačiū, kad nelikote abejingi bažnyčiai, mokyklai,
sesei, bro liui lietuviui. Tiek švenčiant, tiek dir -
bant, kviečiu pasirinkti džiaugs mą, ramybę, tikė -
jimą. Svajokit, kurkit, niekada nepasiduokit ir bū -
kit laimingi” – tokiais sveikinimo ir padėkos žo -
džiais Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas
kun. Tomas Ka ranauskas kreipėsi į visus, susi rin -
ku sius į kasmetinį rudens parapijos pokylį, įvy -
kusį šių metų spalio 21 dieną.

Tą gražią sekmadienio popietę į parapijos salę
atvyko gausus būrys pa rapijiečių. Parapijos tary-
bos pir mi ninkas Linas Udrys, pradėdamas parapi-
jos renginį, trumpai apžvelgė nuveiktus darbus
per paskutinius me tus, pristatė meninės pro-
gramos „O, Amerika, Amerika” atlikėjus „Just
Mil  lin’ Around” teatro trupės ak torius Justiną G.

Padėkos gėlė – pokylio  koordinatorei Dalilei Polikaitienei ir Antanui Polikaičiui. Klebonas Tomas Karanauskas sveikina buvusią ilgametę parapijos ta rybos narę Lilę
Pupienę, pokylio pa  galbininkę.

Klebonas Tomas Karanauskas ir LR garbės konsulė Los
Angeles Dai va Čeka naus kaitė-Navarrette sveikina para-
pijietę Lionę Vilimienę 96-ojo gimtadienio pro ga. 

IInnooss  PPeettookkiieennėėss nuotr.

Brazdžionį ir Amandą Ragauską. Buvo daug juo -
ko, dainų ir šokių, prie kurių aktyviai prisijungė
ir parapijiečiai. Ant scenos lipo po kylio daly viai,
skaitė savo sukurtus ketureilius apie ce pelinus,
vėdarus, bul vinius blynus, lietuvius ir Lietu vą. 

Gražinos Grinkevičienės vado vau ja mas an -
sam blis „Moterų kvartetas ir jų draugai”,
smuikininkė Da nutė Griškevičienė, akordeonistai
Česlovas Geštautas ir Arvydas Jake liū nas visus
linksmino skambiomis dainomis. Vaišinomės pa -
rapijos šeimi ninkių Laimos Leko, Dalios Ra gaus -
kienės ir Antaninos Uldukienės gar džiai pa -
ruoštais pietumis. Daly vavome loterijose, kurias

vedė Kęstas ir Audra Reivydai. 
Gražiai į renginį buvo įterpti Los Angeles lie -

tuvių dai lininkų Sigito Šniro, Rolando Kiaule -
vičiaus, Deivio Matkės ir lėlininkės Rasos Ja -
dzevičienės darbai. Jų darbai buvo pardavinėjami
aukcione, o da lis surinktų pinigų padovanoti para-
pijai. Parapijos ,,Ru dens baliaus” metu visos su -
rinktos au kos bus skirtos Los Angeles Šv. Ka zi -
miero lietuvių parapijai paremti.

Vitalija Virbukienė – Los Angeles Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos mokytoja.

Iš kairės: parapijos tarybos pir mininkas Linas Udrys, tary-
bos narys Karis Petrulis ir LR garbės konsulė Los Angeles
Dai va Čekanauskaitė-Na varrette.

Parapijos svečiai: Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk-
los di rek torė ir parapijos tarybos narė Ma rytė New -
son su dukromis Inga ir Si gita.

Iš kairės: parapijos šeimininkės Laima Leko, Antanina Uldukienė ir Dalia Ragauskienė.
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Rytas paukščių draugijoje

Prieš 25 metus popiežius pal. Jo nas Paulius II
mūsų tautietį ar kivyskupą Jurgį Matulaitį
pa skelbė palaimintuoju. Tai buvo neei li nis

įvykis Lietuvai, tada šventusiai 600 metų Krikšto
jubiliejų. 2012-ieji Viešpaties metai Lietuvoje
paskelbti Pa laimintojo Jurgio Matulaičio me tais.

Šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 10:30 val. r.
Marquette Park Švč. Mer ge lės Marijos Gimimo
bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias
celebruos kun. Jaunius Kelpšas ir Švč. Mer gelės
Marijos Nekaltojo Prasi dė jimo kunigų marijonų
vienuolijos pro vincijolas kun. Kazimierz Chwa lek,
bus baigti Palaimintojo Matu lai čio
25-erių metų beatifikacijos jubi lie -
jaus šventimai. 

Po Mišių visi tikintieji kviečiami
pabendravimui į parapijos salę. Di -
džiai gerbiamas marijonų provincijo-
las kun. Kazimierz Chwalek trumpai
primins Palaimintojo nuopelnus ir
reikšmę katalikybei JAV ir Lie tu -
voje. Dr. Augustinas Idzelis, Lituanis -
tikos tyrimo ir studijų centro valdy-
bos pirmininkas, šią vasarą lankęsis
Lietuvoje ir keliavęs po Žemaitiją,
pa pa sakos apie 2013 m. rugpjūčio 4-
ąją rengiamą Žemaičių krikšto 600
me tų jubiliejaus šventę. Beje, telšiš -
kiai į kitais metais planuojamas že -
mai čių krikšto minėjimo iškilmes
pa kvietė popiežių Benediktą XVI.

Dr. Linas Sidrys supažindins su
susiklosčiusia padėtimi dėl Šv. Kazi -
mie ro seselių valdomos Čikagos Šv.

Kryžiaus (Holy Cross) ligoninės (su 274 lovomis)
perdavimo nemokamai Sinajaus (Sinai Health)
ligoni nių susivienijimui. Sumanymas pastatyti Šv.
Kryžiaus ligoninę gimė Lie tuvių Romos katalikų
labdaros są jun gos Amerikoje nariams, kurie jau
1914 m. savo sąskaitoje turėjo 165,225,75  dol., ku -
riuos suaukojo lie tu vių emigrantai. Ligoninė pas-
tatyta iš paskolų ir aukų 1928 m., jos valdymas per-
duotas lietuvėms seselėms ka zimierietėms. 

Ligoninės pamatiniame akmenyje lietuvių
kalba užrašytas savotiškas testamentas, sakantis,
jog ligoninė vi siems laikams priklauso lietuviams.

Nežinia kodėl šį, per 82 mln. dol. kainuojantį ligo-
ninės kompleksą, vi siškai neatsižvelgus, o svar-
biausia – pamynus lietuvių, ligoninės pastatymui
aukojusių savo varganus pinigus, nuostatą, kad

ligoninė yra jų pa likimas, nutarta
padovanoti ne lietuviams, bet
kažkam kitam... Turime ben dromis
pastangomis pasipriešinti tokiam
aktui ir, kaip teigė pal. Ma tulaitis,
nugalėti blogį gerumu. Laiš kus dėl
ligoninės likimo galite rašyti iki lap-
kričio 20 dienos adresu: Ms Courtney
Avery, Illinois Health Faci lities and
Services Review Board, 525 West
Jefferson Street, Springfield, IL
62761. 

Parapijos salėje bus galima ap -
žiū rėti Arvydo Zabulionio fotografi-
jų parodą ,,Bažnytinis pasaulis”, pa -
sivaišinti cepelinais, kava ir spurgo -
mis. Visi gausiai kviečiami dalyvauti
iškilmingose Mišiose ir pabendravi -
me.

Parapijos komiteto vardu –
Ligija Tautkuvienė

Prisimenate praėjusio šeštadie -
nio liūtį? Mažai kas patikėtų,
kad tądien gamta iškylauto-

jams padovanojo dvi valandas saulės
ir šilumos. Baltijos jėzuitų plėtros
pro  jekto tarybos sukviesti, McGin -
nis Slough parke lapkričio 10 d. rytą
rinkosi jau nuolatiniais tapę paukš ti -
nėtojai, kuriuos su šypsena pasitiko
išvykos vadovas – pagrindinis spar -
nuočių draugas Tadas Birutis. Ne -
nuo stabu – jis vienintelis moka kal -
bėti paukščių kalbomis bei atpažįsta
juos iš pavidalo danguje ar sparnų
mos tų.

Rudeninei migracijai besibai -
giant, nesitikėta pamatyti didelės
paukš čių įvairovės, tačiau ir čia lau -
kė staigmena. Miškas ir vandens tel -
ki niai buvo pilni gyvybės – Tadas Bi -
rutis suskaičiavo net 23 sparnuočių
rū šis, tarp jų ir retai matomą gul bių
rūšį (Trumpeter Swan). Dėl šių metų
sausros nusekusiame tvenkinyje

Nugalėk blogį gerumu – Pal. Jurgis Matulaitis

Šv. Kryžiaus ligoninės kertinis akmuo.

Marijonų vienuolijos pro vincijolas kun. Kazimierz Chwa lek. JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotr.

Iškylai pasiruošę! Vadovas Tadas Birutis (centre) ir dalyviai. OOrrggaanniizzaattoorriiųų  nuotr.

Kartais sunku pastebėti paukštį, net kai medžiai jau be lapų.
Vadovas Tadas Birutis ir Rudaičių šeima. 

VViiddooss  GGiillvvyyddiieennėėss nuotr.

van dens paukščiai be sun kumų pa siekė dug -
ninį maistą pačiame tvenkinio vidury, tad net
negal vojo plaukti arčiau kranto – čia ste -
bėtojams labai pravertė teleskopinis vadovo
žiūronas. Galėjome iš arti pažvelgti į kasdienį
ančių, žąsų, ger vių, kryklių, garnių, kirų gy -
venimą ir tarpusavio bendravimą. Visus su ža -
vėjo skiauterėtieji dančiasnapiai (Hooded Mer -
gan ser), bet jie nedi dukai, labai judrūs ir greiti
nardytojai, tad nuolat slapstėsi po vandeniu.
Miš ko paukšteliai, ypač gyvenantys būriais
(kaip kedriniai svirbeliai), buvo drąsesni – juos
galėjome stebėti iš arti. Staiga ištuštėjus vi -
siems me džiams, vadovas tuoj nurodė prie žastį
– danguj sklendžiančią suopių porą, neabejoti-
nai ieškančią prieš piečių. Gražuolis margas
genys (Red-bellied Woodpecker) irgi slapstėsi,
bet jau nuo smalsių paukštinėtojų – vis stengėsi
būti nematomoj kamieno pusėj. Ne visi
paukščiai buvo tokie drovūs – strazdai ramiai
pozavo nuotrau koms vos žingsnio atstumu.

Rytas su paukščiais pralėkė aki mirksniu,
tad gyvas dalinimasis pa ste bėjimais bei klausi-

mai vadovui nesi liovė ir gurkšnojant kavą čia
pat, gamtos prieglobstyje. Dėkojame daly viams
ir Tadui Biručiui už smagią ir įsimintiną
išvyką, tuo pačiu paremiant Lietuvos jaunimo
švietimą jėzu itų gimnazijose Kaune ir Vilniuje.
Iki pa simatymo pavasarį!

Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos info.

Strazdas (American Robin). 
VViiddooss  GGiillvvyyddiieennėėss nuotr.
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IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Lietingą spalio 25 d. vakarą Ateiti ninkų na -
muose, Lemont, Čikagos ir apylinkių send -
raugiai ateitininkai ir jų draugai  susitiko su

ypatingu svečiu  – Kreke na vos Marijos į Dangų
ėmi  mo bazilikos klebonu, kun. dr. Ge di mi nu Jan -
kū nu. 

Susirinkimą pradėjo Čikagos sendraugių
pirm. Pranutė Laučkaitė Domanskienė, pasvei -
kino susirinkusius  ir, uždegusi žvakutę, prisiminė
šiais metais mirusius ateitininkus. Po to visų akys
įsmigo į kun. Gediminą ir pusantros va landos nuo
jo nenukrypo – taip visi buvo susi do mė ję jo pasa -
ko z jimais.

Čikagos lietuviai laiko kun. Gediminą savo au -
gintiniu. Nors jis gimęs ir augęs Panevėžyje, bet se -
minariją baigė ir diakonu buvo įšventintas Čikago -
je. Priėmęs kunigo šventinimus Lietuvoje, sugrįžo
į Čikagą tęsti studijas, kurias apvainikavo Sacrae
Theologiae Doctor (STD) laipsniu, apgindamas di-
ser taciją apie Po pie žiaus Benedikto XVI atsaką į
re lia tyvizmo diktatūrą. Per Čikagoje praleistus aš -
tuo nerius me tus kun. Gedi mi nas aktyviai įsitrau -

kė į išei vijos lie -
tuvių sielovados
darbus. Todėl ir
buvo įdo mu send -
raugiams išgirs -
ti, kaip čia su-
bren dusiam ku -
ni gui dabar se ka -
si klebonauti Kre  -
kenavos baziliko-
je.

,,Aš papuoliau į parapiją, kuri turi pastato di -
dybę, Marijos paveikslo svarbumą ir kažkokią isto -
riją, bet bendruomenė, kurią aš paveldėjau, yra
labai mažutė, tai yra kaimiška bendruomenė. Tu -
riu parapiją, kurioje yra trys tūkstančiai žmonių,
o sekmadieniais bazilikoje lankosi trys šimtai,” –
pa sakojo kun. Jankūnas savo patirtis, kurios, ku -
pi nos žmogiško humoro, kai kada priminė Don Ka -
miliaus nuoty kius. Paaiš kėjo Lietuvos kunigo  rū -
pes čiai: di de lės bazilikos išlaikymas, apšildymas,
ap švietimas, pastatų pritaikymas tikinčiųjų nau-

dojimui, nuolatinis lėšų trūkumas. Aibės ūkinių
darbų, kurie  iš pradžių kunigui atrodė blaškantys
nuo sielovados rūpesčių, vėliau paaiškėjo, kad juos
kūrybingai tvarkant ir parapijiečiai įsitraukia į
pa rapijos veiklą savo patarimais, komentarais bei
pas lau gomis.  Tačiau  žemiškos bėdos lengvai spren -
džiamos, palyginus su dvasinėmis. Kunigui nuolat
rūpi jaunimo neužimtumas, gyventojų apatija, kai
kurių valdžios tarnautojų nesą ži nin gumas ir pan.

Krekenavos bazilikoje kabo stebuklingas Ma -
rijos paveikslas, kuris dabar vadinamas ,,Marija,

malonių versmė”. Pagal kun. Gedi -
miną, Ma  rija mus gaivina, kai mes
prie jos artina mės su savo bėdom ir
žaizdom.  ,,Man, kaip klebonui, buvo
di džiausia parama, kad aš jaučiau Ma -
rijos globą ir veikimą, nes atėjau į pa -
rapiją, kur nieko nepažinau, o kada
rei kėjo ką daryti, patyriau tiek nepri-
tarimo, skeptiškumo ir nenoro. Aš sa -
kiau Marijai: ‘Tu nekabėk tame pa -
veiksle, aš esu klebo nas, atvykęs pa -
dėti tavo bazili kai, kad tai būtų tikėji-
mo vieta, tad tu padėk man kaip klebo -
nui, kad aš visa tai galėčiau pasiekti’.
Ir, nesigiriant, tas bendradarbiavimas
vyksta.”

– Vida Kuprytė

Malonių versmė
Kun. dr. Gediminas Jankūnas Čikagos sendrau-
giams papasakojo apie išbandymus ir patirtas ma -
lo   nes klebonaujant Krekenavos bazilikoje

Kun. dr. Gediminas Jankūnas yra paskirtas ieškoti medžiagos kun.
Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylai kelti. Asmeniškai pažinoję kun.
Lipniūną ar turintys jo nuotraukų, laiškų yra prašomi pasidalinti sa -
vo prisiminimais su kun. Jankūnu laišku: Bažnyčios g. 18, Krekanava,
LT- 38306, Panevėžio raj., arba el. paštu: krekenavos bazilika@ mail. -
com

Kun. Alfonsas Lipniūnas 1932 m. ateitininkų šventėje Panevėžyje prieš
iš vykstant trumpam į JAV, kur Lietuvos Vyčiams įteikė Pavasarininkų ir
Vy čių vienybės aktą.                                                www.lipniunas.com nuotr.

,,Aš jau daug kartų esu sakęs savo parapijos tarybai, jog turiu keturius laipsnius iš teologijos,
bet man užtektų tik vieno iš inžinerijos ir statybų”, – kalbėjo kun. Gediminas Jankūnas Čikagos
sendraugių susirinkime, aiškindamas apie Krekenavos bazilikos pritaikymą tikintiesiems. Jo
pa sakojimų klauso Ona Daugirdienė (viduryje) ir Čikagos sendraugių pirmininkė Pranutė
Lauč kaitė Domanskienė.                                                                                                Jono Kuprio nuotr.

Sendraugių susirinkimas Ateitininkų namuose Lemont. Per 40 sendraugių ir jų draugų klausėsi kun. Gedimino Jankūno  nuo ty kių,
kle bonaujant Lietuvoje. Jono Kuprio nuotr.

Ieškoma žinių apie
kun. Alfonsą Lipniūną

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos
Centro valdyba ruošia Ateiti -
nin  kų pasaulė žiūros Žiemos

kur sus ALRKF stovyklavietėje, Dai na -
voje,  nuo š. m. gruodžio 26 d. iki 2013 m.
sausio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai, lan -
kan tys gimnazijos 9–12 skyrius ir norin -
tys praleisti savaitę ateitinin kiš koje dva -
sioje kartu su kitais jaunais lietu viais
katali kais. Bus proga  kartu pamąstyti
ir pasi da linti   mintimis apie gyvenimą

ir idea lus, pasiklausyti pas kaitų, susi -
kaup ti, o lais va laikiu – links mai pabend -
rauti. Praė ju sių  metų kursų aprašymą
ir nuotraukų  galima  rasti internete:
mes mas.org

Registruotis internetu mesmas.org
iki š. m. lapkričio 26 d.  Jei turite klausi -
mų, kreipkitės į Kristiną Voler tienę el.

paštu:  volertas@verizon.net arba tel.:
610-664-9425.

Parama  JAV rytiniame
pakraštyje  gyvenantiems
moksleiviams

Boston ateitininkai, norėdami pas -
ka  tin ti JAV rytinio pakraščio gim na -
zistus dalyvauti MAS Žiemos kur suose,
pa rems  išlaidas  tų,  kurie gyvena New
England valstijose ir norėtų šiuose kur -
suose dalyvauti. Susidomėję moks leiviai
kviečiami kreiptis į  vieną iš  šių atei -
tinin kų: 

Mirgą Girniuvienę 
mgirnius@hotmail.com
Andrių  Kazlauską 
andrius_namie@yahoo.com, ar 
Tomą Girnių 
tomasgirnius@gmail.com

MAS Žiemos kursai
Registruokitės iki lapkričio 26 d.

Čikagos ateitininkų Kūčių šventė
Ateitininkų Kūčios vyks sekmadienį, gruodžio 16 d., 1 val. p. p. Čikagos Jaunimo

cent ro didžiojoje salėje.  Malonėkite užsiregistruoti rašydami dr. Onai Daugirdienei
el. paštu: odaugirdas@hotmail.com ar skambindami tel. 630-325-3277. Visi kvie čia -
mi dalyvauti.
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Charizmatiškoji Julia Child (1912–2004) tikrai
nebuvo eilinė ame ri kiečių virėja – šiais lai -
kais sakytu me „chef ”. Gabi rašytoja, ryški

te levizijos žvaigždė, supažindinusi milijonus ame -
rikiečių su prancūzų virtuve. Jos autorinis para -
šas puošia dau gybę receptų knygų bei kulinari nių
televizijos laidų. Tad nenuos tabu, kad spalvinga
as menybe susidomėjo ir Hollywood prodiuseriai –
2009 m. pasirodė režisierės Nora Ephron filmas
„Julie & Julia” kuriame pa grin dinį vaidmenį su -
vai dino Meryl Streep.

Šią vasarą užpūtėme šimtą žva ku čių ant le -
gen dinės kulinarės gimtadienio torto – rugpjūčio
15-tąją vi soje Amerikoje buvo pažymėtas Julia
Child gimimo šimtmetis. Knygynuo se pasirodė net
kelios knygos apie ją: Jennet Conant „A Covert
Affair: Ju lia Child and Paul Child in the OSS” („Si -
mon & Schuster”), Joan Reardon „As Always, Ju -
lia: The letters of  Julia Child and Avis Devoto”
(„Hough ton, Mifflin, Harcourt”), Bob Spitz „Dea -
rie: The Remarkable Life of  Julia Child” („A. A.
Knopf ”). Kiek vienas, besidomintis šia neeiline as -
me nybe, šiose knygose ras daug įdomaus. O aš no -
riu apsistoti ties vie na jos gyvenimo linija – drau -
gyste su Jurgio Baltrušaičio jaunesniojo šei ma. 

Savojo „aš” beieškant

Gimusi Pasadena, California, Julia McWil -
liams buvo vyriausia iš trijų vaikų. Augo pasit u -
rin čioje šei moje, lankė privačią elitinę San Fran -
cisco gimnaziją – Katherine Bramson School for
Girls. Būdama labai aukšta – šešių pėdų dviejų co -
lių ūgio – pasižymėjo sporte, ypač tenise ir gol fe.
1930 m. Julia įstojo į Smith College Northampton,
MA. Vylėsi tapti rašytoja. Kūrė pjeses, siuntė jas į
žur nalo „The New Yorker” redakciją. Deja, at sa ky -
mų nesulaukdavo. Baigusi kole džą, persikėlė į
New York ir įsidar bino prestižinės „W. & J. Sloane”
bal  dų parduotuvės reklamos skyriuje. Tačiau čia
ne pritapo.

Karo sūkuryje ji atsidūrė Wa shington, DC ir
įstojo savanore į JAV valdžios įsteigtą žvalgybos
agentūrą Office of  Strategic Services (OSS). Julia
koordinavo slaptos informacijos perdavimą tarp
JAV valdžios atsto  vų ir žvalgybos agentų. Tar ny -
bos reikalais buvo išsiųsta į Co lombo, Šri Lanką, o
vėliau į Kum ming, Ki niją. Būtent ten susipažino
su OSS tarnautoju Paul Child. Pasi baigus karui,
jie sugrįžo į Ameriką ir 1946 m. rugsėjį susituokė.
1948 m. Child vėl krovėsi lagaminus – Paul gavo
tarnybą JAV Informacijos biure prie amerikiečių
am basados Pary žiuje. 

Lapkričio 3 d. pora išlipo iš laivo. Sulaukę savo
mėlyno „Buick”, pakeliui į Paryžių jie sustojo pa -
valgyti Rouen, restorane įspūdingu pava di nimu
„La Couronne” („Karūna”). Austrės „portugaises”,
gerai atšaldytas baltas „Pouilly-Fuissé”, žuvis
„sole meuni�re”, salotos, plakta grie tinėlė, „café
filtre” – Julia smaguriavo taip, tarsi valgytų pirmą
kar tą gy venime. Tačiau prieš akis dar buvo Pa ry -
žius su savo garsiuoju „joie de vivre”, kurį pa justi
amerikiečiams padėjo naujaisiais jų draugais grei -
tai tapę Hélène ir Jurgis Baltrušaičiai. Šią po rą
susirasti patarė Yale Univer sity dirbęs artimas
Paul draugas me no profesorius George Kubler.  

Tėvas ir sūnus – žinomos asmenybės
Paryžiaus padangėje

Jaunesnysis Jurgis Baltrušaitis gimė Mas kvo -
je 1903 m., tačiau Pary žiuje gyveno nuo jaunumės.
Jis – gar saus diplomato ir vieno žymiausių rusų
bei lietuvių simbolistų Jurgio Baltrušaičio
(1873–1944) sūnus. Tėvas rusės žmonos, Maskvos
pirk  lių pa  li  k uo nės, namuose Povarskaja g. 24. įkū -
rė Lietuvos Respublikos atstovybę. Išduodamas LR
kelionės dokumentus persekiojamiems žy miems
Rusijos inteligentijos atstovams, su darė ga limybes
jiems pasitraukti į Vakarus, prisidengiant lietuvių
pabė gėlių grįžimu į Tėvynę. Tai jaunai Lie  tuvos
vals tybei pelnė baltosios rusų emigracijos pagar-
bą. Nuo 1939 m. Baltrušaitis vyresnysis dir bo Lie -
tuvos pasiuntinybėje Prancūzijoje pata rėju.  

Diplomato sūnus Jurgis 1926 m. baigė istorijos

ir archeologijos studijas Sorbonoje, 1931 m. apgynė
meno istorijos doktoratą. 1931–1939 m. jis dirbo
Lie tuvos atstovybės Prancū zijoje kultūros pata rė -
ju, 1951–1954 m. – konsulu. 1933–1939 m. Balt ru šai -
tis savo laiką skirstė tarp Paryžiaus, Londono ir
Liet uvos: dėstė meno istoriją Vytauto Didžiojo uni-
ver sitete Kaune, skaitė paskaitas Sorbonoje bei
War burg institute Londone. Nuo 1941 m. buvo
Pran cūzijos, Vokietijos, Olandijos, taip pat JAV
Columbia bei Yale universitetų vizituojantis profe-
sorius. Jurgis vedė savo dėstytojo Sor bonoje, gar -
saus viduramžių meno istoriko profesoriaus Henri
Foçillon podukrą Hélène. Elegantiškoji pran cūzė
laisvai kalbėjo angliškai (jos ma ma buvo pusiau
amerikietė), ne vie nerius metus dirbo JAV amba -
sa doje Paryžiuje. Susidraugavusios pokario me -
tais, Julia ir Hélène šiltus san ty kius puoselėjo iki
pat senatvės.

Vive la France! 

Child poros pažintis su Madame Baltrušaitis
(Jurgis tuo metu skaitė paskaitas Jungtinėse Vals -
tijose) įvy ko praėjus vos porai savaičių nuo jų
atvykimo. Susitiko jie vienoje seniau sių Paryžiaus
kavinių „Closerie des Lilas”. „Kai susipažinome,
Julia la bai silpnai kalbėjo prancūziškai. Ji norėjo
skaityti Baudelaire, o aš – ‘The New Yorker’. Kas
sa vaitę mainyda vomės knygomis ir žurnalais”, –
pri simena Hélène. Tačiau kalbėdavosi jos – di -
deliam Julia džiaugsmui – dau giausia prancūziš -
kai. Julia yra pri sipažinusi, kad nors ji lankė pran -
cūzų kalbos pamokas Berlitz institute, būtent Hé -
lène padėjo jai išmokti kalbą. Netgi „įkasti” Bal zac
ro manus, kuriais amerikietė žavėjosi. Julia skolin-

davosi juos iš Adrienne Monnier knygyno ir
neskaitė jų kaip grožinės kūrybos, sakė, kad tai –
tik ras prancūzų gyvenimas. Viename savo inter-
viu ji net suporavo Balzac su Beethoven, nes jie
„kaip mėsa ir bulvės – very out-front, essential-
type people”.

Baltrušaičiai Julia su Paul įtrau kė ir į „le
grou pe Foçillon” – jau gruodžio pirmąją jiedu
prisijungė prie svečių, kurie trečiadienių vaka rais
burdavosi „chez Baltru”, t. y. Jur gio ir Hélène na -
muose. Grupės pa grindą sudarė meno istorikai,
daugiau jų – Viduramžių meno specialistai, buvę
tuomet jau mirusio Henri Foçillon mokiniai. Tra -
dicija, beje, pra sidėjo dar prieš karą, prancūzų pro-
fesoriui dėstant Yale University, po to iš New Ha -
ven perkelta į Pary žių. Paul Child buvo susitikęs
su Monsieur Henri, kai dėstė Avon Old Farms
School Connecticut valstijoje. Jis, beje, 3-me de -
šimt metyje nemažai laiko praleido Paryžiuje ir,
skirtingai nei Julia, gerai kalbėjo prancūziškai.

Gyvendamas Prancūzijoje prieš karą, Paul
turėjo galimybę padirbėti net prie sudėtingų vit-
ražų, puošian čių Paryžiaus „American Church”.
Nors svaigdavo galva, jis prisiversdavo užkopti ant
aukščiausių atbrailų ir taip užsitarnavo „Tarzano”
pra var dę. Norėdamas parodyti savo dėkin gumą „le
groupe Foçillon”, kiek vie nam šio ratelio dalyviui
Paul sukūrė medalioną – dešimties colių skers-
mens vitražiuką su kiekvieno nario portretu. Šis
gestas įteisino ame ri kietį  kaip pilnavertį uždaro
sambū rio narį. 

Į „chez Baltru” akademinė „grie tinėlė” atvyk-
davo vynelio pagurkš noti ir ugningai pasiginčyti
labai spe cifiniais klausimais,  pvz., ar tokia ir to -
kia skersinė nava tokioje ir tokioje bažnyčioje bu -
vo įmontuota prieš ar po 1133 metų... Tai buvo
links mas, so cialus, intelektualiai gaivalingas ir
itin prancūziškas ratelis – būtent to kie bičiuliai,
su kuriais Paul ir Julia norėjo susipažinti, bet
kokių patys ne būtų suradę. Viename savo interviu
Julia prisipažins, kad nors ji ne suprasdavo kas
penkto žodžio, bet jai patiko kompanija. O svar-
biau sia – ga lėjo paskęsti prancūzų kalbos jūroje.

Siejo aistra gyvenimui 

Paul ir Julia iškart pamilo Hélène. „Ji žavinga,
protinga rafinuota, rami. Spindinčiose tamsiose
akyse akimirksniu atsispindėdavo jos šel miš kos
min tys”, – apie naująją drau gę atsiliepė Paul.
Penkeriais metais jaunesnė Hélène pasižymėjo
tokiu pat geru humoro jausmu kaip ir Julia. 

Hélène apibūdina Julia kaip „di džiulį medį”.
„Visa, ką ji darė, buvo milžiniška. Niekada kažkas
maža, gležna. Jei jau ką gamindavo – tai iš esmės.
Ūgiu už visus buvo aukštesnė, tačiau jos tai nė
kiek nejaudino. Ji įtemptai domėjosi pasauliu ap -
link save. Puikiai žinojo, kas yra draugystė. Savo
il game gyvenime nedaug tokių žmonių esu
sutikusi. Mes bu vome daugiau nei seserys – mes
bu vome geros draugės.”

Julia savo knygoje „My Life in France”
(„Knopf ”, 2006) spalvingai nupiešia Baltrušaičių
portretus. „Jur gis buvo nekalbus, į vidų susi telkęs

Julia ir Hélène – daugiau nei seserys

Visur gerai, bet virtuvėje – geriausia. Iš kairės: Jean Baltrušaitis, jo mama Hélène ir Julia. Paryžius, 1952 m.

Nukelta į 8 psl.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Televizijos ekrane – legendinė Julia Child, 1974 m. 
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LAPAS atšventė 21-sius veiklos metus

IRENA JUŠKIENĖ

1991m. rugpjūčio mėnesį lie tu -
viai farmacininkai, susi -

rinkę „Holi day Inn”, Willowbrook,
IL, pasiklau syti Kauno medicinos
ins tituto Farmacijos fakulteto de ka -
no dr. Eduardo Tarasevičiaus paskai -
tos apie farmacijos padėtį neprikau-
so mo je Lietuvoje, priėmė svarbų
spren dimą. Gausiai susirinkę farma-
cinin kai  pritarė, kad reikia išpildyti
pre zi dento Vytauto Landsbergio pra -
šy mą ir padėti Lietuvos farmacinin -
kams. Taip įsikūrė Amerikos lietu-
vių farmacininkų asociacija –

LAPAS  (Lithuanian  American Phar -
macist Assosiation). 

Šių metų spa lio 14 d. toje pačioje
vietoje, „Holiday  Inn”, LAPAS at -
šven  tė jau 21-ąją savo gy vavimo ir
veik los sukaktį. Programą vedė pir -
mininkė Linda Gehrt. Ji perskaitė dr.
Tarase vi čiaus ir Lietuvos farmacijos
sąjungos sveikinimą, kuriame linki-
ma il giau sių metų LAPAS organi-
zacijos įkū rėjams ir nariams bei
kvie  čiama ir ateityje apsilankyti
Lietuvoje. LAPAS narius taip pat  pa -
sveikino Amerikos lietuvių gydytojų
sąjunga (LAMA) ir jos prezidentas dr.
Paulius Slavėnas. Irena Juš kienė

prisiminė LAPAS narius, iš ke lia vu -
sius į amžinybę: Sigutę Mikrut, Jo -
ann Vilutis ir A. Svikla.

Nariai ir svečiai linksmai pralei-
do keletą valandų, prisimindami or -
ga nizacijos veiklą, kalbėdami apie
atei tį bei naujus planus. Labai no ri -
me, kad prie mūsų veiklos jung tųsi
kuo daugiau lietuvių farmaci nin kų.
Šiuo metu LAPAS valdybą sudaro:
Lin da Gehrt – pirmininkė, Juozas
Kal vaitis – vicepirmininkas, Alicija
Juška – sekretorė, Dalia Vakselis  –
iž dininkė, Nida Petronienė – tvark-
darė. Daugiau informacijos gausite
parašę el. paštu:  lapas55@yaho.com.

lietuvis meno istorikas, o Hélène
gyvenimo entuziazmas liejosi per
kraštus. Turėjo jie keturiolikmetį sū -
nų vardu Jean, kuris bandydavo tė vų
kantrybę, be saiko kramtydamas ame  -
rikietišką gumą.” Hé lène, anot Julia,
„rijo gyve nimą dideliais gurkšniais”.
Sekma dienis ponui Jurgiui buvo ta
diena, kai jis galėdavo panirti  į
knygų pa saulį, o Hélène iš sprukdavo
iš namų ir su Julia bei Paul va žiuo -
davo į provinciją. Prasidėjusios kaip
vienos dienos iš vykos, jų kelio nės po
Pran cūziją vis ilgėjo. 

Vieną gruodžio sekmadienį triju -
lė pajudėjo link Fontainebleau. Pažy -
gia vę gerą valandą, nu ta rė surengti
pikniką. Pintinėje – paprasti maisto
produktai: rūkyta dešra, virti kiau ši -
niai, batonas, pyragaičiai ir, žinoma,
butelis „Moselle” vyno. Ne skai čiuo -
jant karksinčios varnos bukmedyje,
tri julė buvo vienintelės gyvos būty-
bės tame rojaus kampelyje. „Grįž da -
mi namo, stabtelėjome maža me mies -
te lyje Étampes. Kavinėje, šalia XII
am žiaus bažnyčios buvo šurmulinga
– įkaušusi publika kažką šventė,
bliovė išparpusiais balsais. Buvo
nuo   stabus vaizdelis”, – nostalgiškai
prisimena Ju lia. Kuo ilgiau ji gyveno
Prancūzijoje, tuo labiau prisi rišo
prie šio pasaulio estetikos. Tiesa, pa -
siilgo šeimos, tam tikros kosme ti kos
ir net kavos. Bet Amerika pa mažu
trau kėsi ir darėsi vis nereales nė.

Gyvenimas teka sava vaga

Lapkričio pradžioje nutekamuo-
siuose vamz džiuo se buvo pilna šla -
pių rudų lapų. Orai atvėso. Beveik

kas  dien lijo. Laimei, Paul nupirko
dujinį radiatorių. „Įjungdavome savo
salone radiatorių pilnu tempu ir be -
veik ant jo tupėdavome, tarsi lediniai
sustingę monarchai, – vaizdingai, su
jai būdingu humoru prisimena Julia.
– Hélène Baltru patvirtino mūsų įta -
ri mus, kad lietingi paryžietiški šal -
čiai kaulams išties šiurpulingi. Ji pa -
sakojo, jog vo kiečių okupacijos me -
tais paryžiečiai vertindavo savo kan -
čias tokia tvarka: blogiausia – ges ta -
pas, po to – šalčiai, dar po to – nuola-
tinis alkis.”

1949 m. lapkričio 3 d. Julia ir
Paul atšventė savo vienerių metų įsi -
kū ri mą Paryžiuje. Švytinti Hélène te -
bebuvo artimiausia Julia draugė. Ta -
čiau Jurgis kasdien tapdavo vis rūs -
tesnis, dygliuotesnis, egocentriškes-
nis. Paul jau pradėjo Jurgį pra var -
džiuo ti „jogurtu”. Child nuomone,
Bal trušaitis be reikalo nekreipė dė -
mesio į savo sūnų Jean, kuris, Julia
žo džiais, buvo „geras, nekaltas vai -
kas, tik be didesnio pašaukimo”.
Paul stengėsi su jaunuoliu bendrauti,
mo kė jį lieti akvareles. Child net
buvo susitarę, kad jeigu Baltrušai -
čiai žūtų lėktuvo katastrofoje, jie
prisiimtų atsakomybę už Jean.

Iš kitos pusės, Julia ir Paul ap -
stulbino žinia apie Jurgio heroizmą
karo metu. Jam prasidėjus, Henri Fo -
çillon pavyko išvykti į JAV. Pogrin -
džio eteryje jis perduodavo antifašis-
tinius pranešimus Prancūzijai. Ta -
čiau beskubėdamas išvykti savo va -
saros rezidencijoje Prancūzijoje Fo -
çillon paliko aibę inkriminuojančių
dokumentų, tarp jų sąrašus su Pran -
cūzijos rezistencijos kovotojų pavar -
dėmis. Vasarnamyje, netoli Chau -
mont, apsigyveno vokiečiai inži nie -

riai. Atrodo, jie neaptiko šių doku-
mentų. Po metų inžinierius perkėlė
kitur, o į Foçillon vasarnamį turėjo
at  vykti nauji „svečiai”. Jurgis nusi-
beldė į Chaumont, įsibrovė į uošvio
namus, rado minėtus dokumentus ir
laiku juos sunaikino.

Paryžiuje – karjeros pradžia

1949 metų ruduo Julia buvo svar-
bus tuo, kad ji pradėjo lankyti gar-
siąją Cordon Bleu mokyklą. Rytais
stovėdavo prie viryklės mokykloje,
po piet stebėdavo garsių šefų demon-
stracijas, o grįžusi į namus stengda -
vosi atkartoti receptus. Paul buvo jos
paklusnioji ir pritariamoji auditori-
ja.

Tiesa, eksperimentuoti virtuvėje
Julia pradėjo jau gerokai anksčiau.
Nuo pirmųjų dienų popietėmis Ma -
da me Child vaikštinėdavo nuo Cham -
bre des Députés iki Notre Dame kate-
dros, kaišiodama savo nosytę į įvai -
rias krautuvėles ir teiraudamasi par-
da vėjų: „Qu'est-ce que c'est?” Su pin-
tine austrių bei „Montlouis – Perle de
la Touraine” butelių, smarkioji ame -
ri  kietė užlipdavo į savo trečiojo aukš-
to virtuvytę ir niūniuodama bandy-
davo kurti kulinarinius šedevrus, pa -
vyz džiui, veršieną su ropėmis specia -
lia me padaže. Paul vakarienės daž nai
tek davo laukti iki 10 v. vakaro. Pary -
žiuje parduotuvių, restoranų, ne pa -
tir tų skonių buvo daugybė, o Julia al -
kis šiai informacijai – nepasotina-
mas.

Jos draugės Hélène virimas  ne -
domino, bet ji – nebūtų prancūzė! –
mė go skaniai pavalgyti ir nusimanė
apie restoranus. (Tiesa, gerokai vė -
liau savo laiške Julia ji pasigirs, kad
išmoko gaminti „wienerschnitzel”
pa gal visus reikalavimus!). Turtin go -
je Baltrušaičių šeimos bibliotekoje

Julia ir Hélène – daugiau nei seserys

LAPAS šventės daly viai: Lora Mikužis, Dana Udo vich, Kristina Gražienė, Dana Fol liard, Danguolė Bielskienė, Viktorija Barr, Algis
Ankus, Asta Statkevi čiū tė, Živilė Padegimaitė, Ieva Raslavi čienė, Birutė Apke, Vaidė Rapola vičiūtė, Dalia Trakienė, Alina Meilė, Irena
Juškienė, Angelė Dirkienė, Alicija Juška, Linda Gehrt, Juozas Kalvaitis ir Dalia Vakselis.

tarp aibės meno ir archeologinių
kny  gų Hélène atrado žinomo virėjo
Ali-Baba senovinių virimo receptų
knygą. Didelis, atspausdintas ant sto -
ro gero popieriaus tomas – tarsi
žodynas sveriantis apie aštuonis sva -
rus. Paskolino jį Julia – žinoda ma,
kad ši tikrai susidomės tokiu leidi -
niu. „Tai tikra knyga, rašyta senąja
prancūzų kalba, seniai rinkoje ne -
matyta, gausi pačių sodriausių re -
cep tų” – prisi mins amerikietė, ta -
pusi televizijos žvaigžde.

Savo kulinarine patirtimi Julia
pradėjo dalintis dar Paryžiuje – kar -
tu su draugėmis Simone Beck ir
Loui sette Bertholle įkūrė kulinarinę
mo kyklą ,,L’école de Trois Gourman -
des”. Vėliau, jau Amerikoje jos išlei-
do ir garsiąją savo knygą „Mastering
the Art of  French Cooking”, kuriai
receptus Julia pradėjo rinkti dar
gyvendama Paryžiuje ir Marseilles.

Ryšiai nenutrūko

Child poros ryšiai su Hélène ne -
nutrūko ir jiems išvykus dirbti į
Nor  vegiją bei visam laikui sugrįžus į
Ame riką. Radcliffe institute saugo-
mas pluoštas laiškų, kuriuos Julia,
Paul ir Hélène rašė vieni kitiems nuo
1973 iki 1984 metų. Juose – šilti, nos-
talgiški prisiminimai apie kartu pra -
leistą laiką ir – bent iš Hélène pusės
– aistringas noras pasimatyti. 1983
me tais sužinojusi iš Paul apie jo bro-
lio dvynio Charles mirtį, Madame
Bal trušaitis rašė: „Aš net nežinau,
ką reiškia turėti brolį ar seserį – gal-
būt to dėl man tokia svarbi yra drau-
gystė. Ir mano draugystės jausmas
jums su Julia, tas ilgalaikis, 35 metus
trun kan tis švelnumas, liks toks pats,
ne paisant laiko ir atstumo.”

Už suteiktą galimybę pasinaudoti
Ju lia Child fondais bei teisę spausdin-
ti istorines nuotraukas nuoširdžiai
dė koju kolegėms, Harvard University
Rad cliffe Institute Schlesinger biblio -
te kos darbuotojoms Sarah Hutcheon
ir Diana Carey.

įkūrė naują Pažangiųjų partiją (Pro -
gressive) ir tuojau pa si nėrė į įtemptą
rinkiminę kampaniją.

1912 m. spalio 14 d. jis sėdo į auto-
mobilį Milwaukee, po paltu prie krū -
ti  nės pakišęs savo keturgubai su -
lankstytą 50 puslapių kalbos tekstą.
Staiga pasigirdo šūvis, kulka pataikė
jam į krūtinę. TR, supratęs, jog jis
sužeistas, bet pasitikrinęs, kad žaizda
nemirtina, paprašė vairuotojo nu vež -
ti jį į salę, kur jis turėjo sakyti rinki -
mi nę kalbą. Miniai pasa kęs, kad „Esu
peršautas, bet viena kulka ‘Bull
Moose’ (stipraus brie džio) užmušti
negali”, jis kalbėjo daugiau negu va -
lan dą. Ir tik po to sutiko vykti į ligo-
ninę, kur gydytojai rado į jo šon kau -
lius įstrigusią kulką, kuri ten ir liko
iki jo gyvenimo pabaigos. Nuo to lai -
ko ir jo atstovaujama partija tapo ži -
no ma kaip „Bull Moose” partija.

Taip JAV politikoje susidarė re tai
pasitaikanti padėtis, kai į prezidentus
kandidatavo trys kandidatai: Taft,
Roosevelt ir Wilson. Pešantis dviems
po litiškai giminingiems res publiko -
nams, rinkimus laimėjo New York gu -
bernatorius, demokratas Wood row
Wil son.

Sporto naujienos –
antradienio ,,Drauge”.

Rinkimai praėjo
Atkelta iš 2 psl.

Atkelta iš 7 psl.
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Lapkričio 10 d., šeštadienį, Čika-
gos lituanistinėje mokykloje
svečiai iš Lietuvos – Vilniaus

šo kio teatras „Dan sema” – pristatė
šiuolaikinio šo kio spektaklį vai kams
„Pasaulio sutvėrimas”, skir tą 5–11
me tų am žiaus vaikams. Ja me pa sa -
kojama pa saulio sutvėrimo isto rija,
kurią sa vaip kūrė vaikai ir su augę.
Spek  taklio choreografė Biru tė Bane -
vi  čiūt ė prieš ,,Dansemos” pa si rody -
mą klausė mažųjų žiūrovų, kaip jie
galvoja, iš ko buvo sutvertas pa sau -
lis? Pasipylė atsakymai: ,,Gal pra  -
džioje buvo vanduo, oras? O gal auga -
lai, paukščiai, žvėreliai? O gal nebu-
vo nieko?” Kiekvienas turėjo sa vo at -
sakymą, o spektaklio choreog ra fė pa -
kvie tė pažiūrėti ,,Dansemos” šokėjų
Giedrės Subotinaitės, Indrės Bace vi -
čiū tės ir Manto Stabačinsko ku ria -
mos istorijos, kurią lydėjo Ra sos Dik -
čienės muzika. Žiūrovai labai gyvai
re agavo į tai, kas vyko scenoje – jude-

siu, spalva, garsu įtaigiai interpre-
tuojama pasaulio sutvėrimo isto rija
mažylius sudomino. Pasibai gus spek -
takliui, choreografė pasiūlė v isiems
salėje  kartu pabandyti judesiu per -
teik ti tai, ką jie ką tik matė sce noje.
Pasirodo, tai labai paprasta ir smagu!
Mažieji žiūrovai čia pat kartu su
,,Dansemos” šokėjais plodami, trep-
sėdami, linguodami kūrė savo istori-
ją – originalią ir savotiškai įdomią.  

Lapkričio 9 d., penktadienį, cho -
reografė B. Banevičiūtė „Menų pas-
to gėje” vedė seminarą ,,Mokinių kū -
rybinės šokio raiškos ugdymas”, ku -
riame ji pasidalino savo patirtimi,
kaip ugdyti mokinių kūrybinę šokio
raišką, t. y., kaip juos mokyti kurti
šo  kį. Choreografė parodė savo moki -
nių kūrybinius darbus, kartu su se -
mi  naro dalyviais atliko keletą kūry-
binių užduočių, kurias jie galės pa -
naudoti savo darbe. Seminare dalyva-
vo ne tik šokio patirtį turintieji, bet
ir tiesiog mėgstantys šokti. ,,Semina -
ras buvo paprastai nepaprastas,  Bi -
ru tė pasidalino įdomiomis minti -
mis”, – po seminaro sakė jame daly -
va vusieji.

Šokio teatro „Dansema” pasiro -
dymus Čikagoje rengė Lietuvos Res -
publikos generalinis konsulatas Či -
kagoje ir Čikagos lituanistinė mo -
kyk la bei  šokio studija ,,DanceDuo”.
Prieš atvykdami į Čikagą, šokėjai pa -
sirodė Washington, DC. Lapkričio 4
d. vienoje garsiausių JAV teatro sce -
nų – John F. Kennedy centro Tūks -
tantmečio salėje – pirmą kartą pris-
tatytas Lietuvos šiuolaikinis šokis –
parodytas šokio teatro „Dansema”
spektaklis „Pasaulio sutvėri mas”.
Lapkričio 1–3 d. šis spektaklis paro-
dy tas „TheArc” teatre ir Montgome ry
kultūros ir meno centre. „Dan sema”
dalyvavo „Kids Euro 2012” festivaly-
je, kurio metu pristatomi vai kams ir
jaunimui skirti kūriniai iš 27-ių Eu -
ropos Sąjungos narių valstybių. Šo -
kio teatro „Dansema” pasi rodymus
JAV parėmė LR Kultūros ministerija.
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Šokio teatro ,,Dansema” pasirodymai Čikagoje
Šokio teatro ,,Dansema” vadovė Birutė Banevičiūtė (kairėje) veda seminarą. AAggnnėėss  VVeerrtteellkkaaiittėėss  nuotr.

Šokio teatro ,,Dansema” šokėjai (iš kairės): Indrė Bacevičiūtė, Mantas Stabačinskas
ir  Giedrė Subotinaitė pasirodymo Čikagos lituanistinėje mokykloje metu. 

LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss  nuotr.

,,Draugas” 
skelbia vyriausiojo

redaktoriaus paiešką
Darbo pradžia 

– 2013 m. balandžio 1 d. 
Alga – pagal sutarimą.

Reikalavimai kandidatui: aukšta -
sis išsilavinimas (pageidautina filo -
loginis ar ba žurnalistinis), katalikiš -
kos pasaulėžiūros pažinimas ir po -
jūtis, puikios lietuvių kalbos žinios
yra būtinos, geros anglų kalbos
žinios (rašymo ir skaitymo), mo kė -
jimas vadovauti darbo grupei, geri
orga nizaciniai ir bendravimo suge -
bė ji mai, puikūs darbo  kompiuteriu
įgūdžiai, kūrybiškumas, raštin gu -
mas bei re da gavimo patirtis.

Kandidatas turi turėti teisę dirbti
JAV.

Pageidautinos kandidato savy -
bės: savarankiškumas, sąžinin gu -
mas, greitas naujos informacijos įsi -
sa  vinimas, atsakomybė, gebėji mas
pla nuoti ir laikytis plano.

Kandidatas turi būti gerai susipa -
žinęs su lietuvių organizacijomis, jų
veikla JAV bei palaikyti ryšius su žur -
nalistikos pasauliu Lietuvoje.

Savo CV siųsti „Draugo” tarybos
pir mininkui Vytui Stanevičiui el.
paš tu  svyto@comcast.net

Ir nuskambėjo Biržuose krikščioniška muzika
ANTANAS SEIBUTIS

Šeštadienį, lapkričio 10-ąją, Bir -
žuo se įvyko jau devintas krikš -
čio niš kos muzikos festivalis

,,Sie  los 2012”. Prasidėjęs 2002 m.
Plun gė je, jis Biržuose vyko dviejose
vietose – Kul tūros centre bei Biržų
pilies rūmuose.

Į atidarymą pilies rūmuose susi -
rinko gausus biržiečių ir muzikos fes -
tivalio svečių būrys. Jį varpelių mu zi -
ka pradėjo Biržų jungtinės me todistų
bažnyčios varpeliu ansamblis. Viena
festivalio organizatorių Ra sa Mure -
lienė pristatė svečius, paskelbė rėmė -
jus, tarp jų Biržų rajono sa vivaldybę.

Biržų savivaldybės vicemerė Sta -
sė Eitavičienė džiaugėsi pačiu festi va -
liu, gausiu svečių būriu, ir apgai les -
tavo, kad Savivaldybė krikščio niškos
muzikos festivalį teišgali rem ti tik
mo rališkai. Pasak jos, tokie ren giniai
neša bendraamžiams amži ną sias ver-
tybes, skatina juos įvairiapusiškiau
žvelg ti ir į gyvenimą, ir į veiklos pras-
mingumą.

Festivalio dalyvius sveikino Bir -
žų religinių konfesijų kunigai – evan -
ge likų reformatų – Rimas Mika laus -
kas, katalikų – Dalius Tubys, sekmi -
nin kų – Linas Šnaras. Jie džiaugėsi
ga  limybe įvairioms krikščioniškoms
kon fesijoms muzikos pagalba šlovinti
Dievą, jaunimui aktualia kalba kal -

bėti apie tikėjimą, jo duotas dovanas
suprasti, pamilti, išaukštinti, šnekė -
tis. 

Krikščioniškos muzikos festiva -
lio pagrindinio organizatoriaus – Ge -
rosios naujienos centro – direktorius
Remigijus Jucevičius kalbėjo, kad jis
neseniai lankėsi Biržuose, kada sek -
mi ninkų bažnyčia minėjo savo veik-
los šimtmetį ir tada liko sužavėtas ini -
ciatyvaus jaunimo. Dabar dar kar tą
tuo įsitikino ir dėkojo įvairių konfesi-
jų jaunimui, tiek daug įdėjusiam dar -
bo, ruošiant festivalį, surengiant įspū -
dingą ,,flash mobo” lapkričio 3-iąją
die ną, kada per penkiasdešimt baltai
apsirengusių jaunų žmonių netikėtai

pasirodė J. Janonio aikštėje ir sušoko
šokį, taip kviesdami ir pra nešdami
apie būsimą krikščioniškos muzikos
festivalį. Nusipelnė pagarbos ir bir -
žie   čių reklama bei apsilan kymai
mies   to mokyklose.

R. Jucevičius sakė, kad specia liai
muzikos festivaliui yra sukurtos ne -
didelės skulptūros „Dovydukai” ir
tuoj vieną įteikė Savivaldybės viceme -
rei S. Eitavičienei, o visiems ki tiems
gau siems rėmėjams sakėsi įtei  k siąs ir
padėkosiąs asmeniškai.

Po kalbų prasidėjo koncertas, mu -
zikantai keitė vienas kitą, gausiai
susirinkę žiū rovai negailėjo plojimų
krik š čio niš kos muzikos atlikėjams.

Muzikos festivalį pradėjo Biržų jungtinės metodistų bažnyčios varpelių ansamblis.
AAnnttaannoo  SSeeiibbuuččiioo nuotr.
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Lietuva ir vėl išbandymų kryžkelėje
DR. STASYS 

BAČKAITIS, PE, CPSM

Pradžia – praėjusio šeštadienio numeryje.

Gerindama santykius su Rusija
ir Gudija, Lietuva negali už -
merk ti akių, kad jos pašonėje

Rusija moder nizuoja ir stiprina savo
ginkluotąsias pajėgas, nors tuo pat
metu negali už miršti, kad didžiulė
da lis šalies eko nominės gerovės pri -
klauso nuo pre kybos ir tranzito per
šias valstybes.  Svarbu paminėti, jog
pagal Lietuvos statistikos departa-
mento duomenis, nuo 25 proc. iki 30
proc. Lietuvos eks porto iškeliauja į
šias šalis, ir dar di desnę proporciją
sudaro importas iš jų. Taigi krovinių
pervežimas tiek į Rusiją, tiek per Gu -
diją ir Rusiją į to limesnes Azijos šalis
priklauso nuo šių šalių noro leisti
Lie tuvos transportui pasinaudoti jų
keliais ir gele žinkeliais. 

Reikia taip pat pastebėti, kad,
Klaipėdos uosto vadovybės tei gi mu,
per Klaipėdos uostą Gudija perve  ža
per 12 mln. tonų krovinių per metus
(iš 36 mln. tonų šio uosto bendros
krovinių apyvartos). Už kiekvie ną
perkraunamą toną Lietuva uždirba
75 litus. Bendroje sumoje Klai pė dos
uostas už šiuos patarnavimus vien iš
Gudijos gauna apie 1 mlrd. li tų paja-
mų. Ateityje Lietuva santykius su
Rusija ir Gudija turės grįsti pragma-
tiškais ekonominiais interesais, nei-
dami į kompromisą savo valstybės
suvereniteto sąskaita. Pagal Sei mo
narį Vytautą Gapšį, ,,esant šalia, rei-
kia bū ti protingiems, pasverti kiek -
vieną žodį ir atsiminti, kad kai mynai
bet ku rį pasakymą gali interpre tuoti
sa vaip, o pasekmes vėliau teks ilgai
tai syti”. 

Šiaurės šalys: 
saugumo garantija ar iliuzija? 

Lenkijos atšiaurumo ir iki šiol
vyravusių nepastovių ryšių su Rusija
ir Gudija akivaizdoje Lietuvos dėme -
sys krypsta link glaudesnių santykių
su Šiaurės kraštų bloku (Danija, Is-
landija, Norvegija, Suomija ir Šve di-
ja). Bet tai gana sunkus uždavinys,
nes tiek Šaltojo karo metais, tiek ir
per paskutinius 20 nepriklausomy-
bės metų Lietuvos fizinis langas į Eu-
ropą vėrėsi per Lenkiją. Ryšiai su
Šiaurės kraštais buvo gana riboti,
kol Švedi jos finansinės institucijos
masiškai ne įžengė į Lietuvą. 

Tačiau Amerikai pradėjus ma -
žin  ti dėmesį Europai, silpnėjant
Europos Sąjungos (ES) finansinei pa-
ramai NATO ir pradėjus Rusijai ro-
dyti savo karinius raumenis, Švedija
susirūpino ne tik savo, bet ir viso re-
giono ateitimi. Pasak Šve dijos atsar-
gos generolo majoro Kar lis Neret-
nieks, ,,Švedija prieš trejus metus
priėjo prie išvados, kad jos saugumas
yra neatsiejamas nuo kaimyninių ša-
lių saugumo, ir, ėmus keisti neutra-
lumo politiką, imta svars  tyti, kaip
karinių krizių atveju mūsų šalis ga-
lėtų padėti savo kai mynėms Baltijos
šalims.”  Galimi to kių konfliktų ir jų
sprendimo scenarijai randami Stok-
holmo Švedijos karo akademijos pra-
nešimų rinkinyje „Draugų beieš-
kant: apie Švedijos solidarumo su
kaimynais strategiją”.  Nors tikimy-

bė, jog prieš Baltijos šalis bus panau-
dota karinė agresija, yra palyginti
nedidelė, svarbu savęs ne apgaudinė-
ti, manant, kad Rusija gal vos racio-
naliai, svarsto Neret nieks. Rusų ra-
cionalumas yra ki toks. Gali susi-
klostyti aplinkybės, kai jiems at ro-
dys, jog tam tikros agresijos formos
tam tikru  metu yra  patogiausios sie -
kiant savo strateginių tikslų. Taip
pat niekas negali pasakyti, ko kia Ru-
sija bus po penkerių, de šim ties, pen-
kioli kos metų.  

Savo stu di joje švedai nagrinėja
tris galimus konfliktų scenarijus.
Pirmas – taikos metu vykstanti kri-
zė.  Kaip pavyzdį Neretnieks pa teikia
Es tijoje 2007 m. vykusius neramu-
mus dėl bronzinio kario statu los.

Antras taikos metu galimas sce -
narijus yra karinės įtampos pa didė-
jimas. Švedijos kariškių teigimu, to-
kia padėtis yra itin kebli, nes tai ga-
lėtų būti tiek Rusijos žaidimas, tiek
pasi ruo šimas rimtiems karo  veiks-
mams.  Pasak  Neretnieks, tokio at ve-
jo baig tis priklausytų ir nuo to, ar
NATO pa rodytų ryžtą.  Būtų svarbu,
pvz., iški lus grėsmei šiam regionui,
žaibiškai dislokuoti NATO karines pa -
jėgas Šve dijoje.  Tačiau tokiu atveju kil-
tų po litinė ir biurokratinė problema,
nes Švedija nėra NATO narė. 

Trečias galimos grėsmės scena-
rijus yra atvira karinė agresija prieš
Baltijos šalis. Čia, Neretnieks tei gi -
mu, daug priklausytų nuo pačių Bal -
tijos šalių sugebėjimo gintis tol, kol į
pagalbą atskubėtų NATO sąjunginin -
kai. Vienas iš svarbiausių ob jektų
šiuo atveju būtų Švedijai priklau-
santi Gotlando sala. Autorių tei gimu,
čia įsikūrusios pajėgos įgautų visos
Bal tijos jūros kontrolę. Tačiau kari-
nės agresijos atveju NA TO pajėgų pa-
naudojimas, iš šios teritorijos nepa-
skelbus karo, būtų itin keblus. Tokia
gali mybė, pagal švedus, atsirastų tik
rea lios grėsmės atveju.

Lietuvai ir visoms Baltijos vals -
bėms toks Švedijos gynybinis mąs ty-
mas yra priimtinas, ypatingai, kai
tai yra planuojama visų Šiaurės vals-
tybių bloko mastu. Lietuva dėl gy -
ven tojų skaičiaus panašumo su Šiau -
rės šalių bei istorinių, geografinių ir
etninių ne su tarimų nebuvimą rastų
geresnę ir labiau lygiavertę dirvą
bendraudama su Šiaurės bloku eko -
no minėje, politinėje bei gynybinėje
plotmėse. Kaip vieną pagrindinių
naujos krypties dalių, Edward Lucas
įvar di ja glaudes nių siekių naudą
tarp Baltijos ir Šiau rės šalių, kuri
leistų  svariau ats tovauti bendriems
interesams ES struktūrose bei arti-
mai bendrauti energetikos, ekologi-
jos, finansų, pre kybos bei savisaugos
srityse.  Nors pateikiama ,,Skandina-
vijos kryp tis” nėra didelė naujovė,
bet „su sivie nijant šiame regione ir
drauge keliant savo problemas ES,
būtume girdimi, o kol kas, veikdami
po vieną, mato me, kad sprendžiamąjį
balsą tiek Eu ropos Parlamente, tiek
kitose ES institucijose išlaiko didžio-
sios valstybės”, teigia Rolandas Pak-
sas.  Politologas To mas Janeliūnas
sutinka, kad būtent skandinavai ga-
lėtų tapti labai artimais Lietuvos
partneriais, bet tuo pa čiu pabrėžia,
jog santykiai su Skandinavija nebū-
tinai turi būti al ternatyva Lenkijai.
Tai tiesiog naujas veiksnys. 

Daug dėmesio sulaukė Didžio-
sios Britanijos premjero David Ca-
meron ir  Šiaurės ir Baltijos šalių
aukščiausiojo lygio vadovų susitiki-
mas 2011 m. sausio mėn. Tačiau susi-
tikime dau  giausia kalbėta socia-
linėmis ir ekonominėmis temomis, o
ne saugumo, kuris Baltijos valsty-
bėms yra pats opiausias. E. Lucas sa-
ko, jog, nors Anglijos prisidėjimas
būtų tei giamas reiškinys, Didžiosios
Britani jos ginkluotosios pajėgos ne-
būtų nei patikimos, nei svarios Šiau-
rės ir Bal tijos bloko gynybos kontekse.  

Siekiant Šiaurės 
ir Baltijos šalių sandėrio 

E. Lucas siūlo nedelsiant pradėti
ir praktiškai stiprinti bei plėsti Šiau -
rės ir Baltijos šalių bendradarbiavi-
mą mažesniuose reikaluose, tolimų
painesnių bei teorinių klausimų
spren dimus paliekant vėlesniam lai -
kui. Jis ragina plėsti  bendravimą
srityse, kurios visoms šalims kelia
pa  našų rūpestį kaip energetika, eko-
lo gija, Baltijos jūros tarša, sveikata,
teisėsauga, terorizmas, migracija,
moks liniai ryšiai, ekonominė veikla,
turizmas ir kitos sritys.  Taip stiprė-
tų vieni kitų pažinimas ir pasitikėji-
mas bei būtų patvirtinimas, jog šis
regio nas moka ne tik sugyventi, bet
yra ir saugumo užtikrinimo pavyz-
dys vi sam pasauliui.  

Deja, kaip pastebi Alf  Vanags sa -
vo Association for the Advancement
of  Baltic Studies paskelbtoje studijo-
je „Eco nomic Integration and Cohe-
sion in the Baltic Sea Region”, di-
džiuliai skirtumai tarp šių dviejų
blokų da rosi sudėtingesni dėl  skirtu-
mų tarp pačių Baltijos valstybių. Jo
analizė pa rodė, kad:

• Baltijos valstybės net  ir po dvi -
dešimties metų yra  gerokai skurdes -
nės nei Skandinavijos kraštai ir daug
labiau paveiktos ekonominės krizės;

• Tarp šių dvejų blokų egzis tuoja
dideli kultūriniai, politiniai  ir visuo -
meninės brandos skirtumai; 

• Žiūrint iš Baltijos kraštų pusės,
juntamas nepasitenkinimas, kad Bal -
tijos kraštų integracijos darbotvar kė
yra tvarkoma pagal turtingųjų kraš -
tų poreikius;

• Nėra bendros vizijos dėl po žiū -
rio į Rusiją;

• Nėra institucijų arba jos labai
silpnos, kurios dirbtų produktyvios
in  tegracijos kryptimi.

Jo išvada: tarp šių blokų plyti ga -
na gili  praraja ir jas sieja labai ri boti
bendri interesai, išskyrus visus ap jun -
giančią Baltijos jūrą ir jos eko logiją. 

Tačiau net ir didelių skirtumų
akivaizdoje Švedija ir kiti Skandi na -
vijos kraštai supranta, jog konflikto
kaimynystėje atveju nepavyks likti
nuošalyje, reikės veikti kartu.  Tam,
aiš ku, reikia ruoštis. Pirmiausia –
ben  dro planavimo, operaciniame,
val  dymo ir vadovavimo koordinavi-
mo lygmenyse,  po to – pratybų su vi -
somis ginkluotės ir pajėgų rūšimis
kar tu su NATO ir Baltijos šalimis.
Tai iki tam tikro laipsnio jau vyksta,
bet reikalingos rimtesnės plėtotės.
Tai būtina, nes popierinės solidaru-
mo deklaracijos neturi patikimumo,
jei nėra bendrų pratybų, bendro pla -
navimo, pareiškė Švedijos delegaci-
jos narys, pulkininkas Bo Hugemark.

Tačiau dar svarbiau yra gauti
pla tų visų kraštų visuomenių prita -
rimą. Vienintelis kelias – supažin-
din ti visuomenes, kam to reikia, kad
jos būtų pasirengusios pritarti to-
kiam pasirinkimui, o politikai būtų
lin  kę daryti atitinkamus sprendi -
mus. Pasirengimas ir politinė para-
ma eina kartu.  

Bendradarbiavimas tarp mažų
Baltijos šalių ir didesnio Skandina vi -
jos bloko galimas ir daugybėje gyny-
bos sričių, pvz., viešųjų pirkimų de ri -
nimas, keitimasis įvairia informaci-
ja, žvalgybos bendradarbiavimas, jū -
rų ir oro erdvės stebėjimas, skubios
pagalbos/gelbėjimo operacijų plana-
vi mas ir t. t. Nors Švedija ir Suomija
nėra NATO narės, jų bendradarbiavi-
mas galimas joms ribotai dalyvau-
jant NATO pratybose Baltijos jūros
regione, Baltijos kraštų oro misijose,
gamtos nelaimių atvejais, humanita-
riniuose projektuose.  Iš kitos pu sės,
Baltijos šalys galėtų būti kviečia mos
imtis aktyvesnio vaidmens Nor vegi-
jos ruošiamose kasmetinėse „Cold
Response” ir kitose Šiaurės kraš tų
gynybinėse pratybose. Ben dradar-
biaudami įvairiuose projektuo se, ka-
riškiai ir pareigūnai iš įvairių ša lių
turėtų progą vieni kitus artimiau pa-
žinti, sukurti pasitikėjimą, pa sinau-
doti jų  nauda ir, iškilus problemoms,
padedant vieni kitiems jas lengviau
pašalinti.  Tai žingsniai, ku rie padės
suvesti Šiaurės penketuką ir Baltijos
kraštus į bendrą saugumo  bloką.

Kita vertus, pažymėjo generolas
Neretnieks, skandinavai netemps
paskui save Baltijos kraštus. Baltijos
kraštai turi juos pasivyti, tapti ly gia -
verčiais bendradarbiais – bent jau
po litiniu požiūriu ir finansiškai pri-
si dė dami prie gynybos, nes ekonomi-
nia me lygyje pasivyti bus kur kas sun -
kiau. Tik būnant lygiaverčiais bus gali-
ma sėkmingai derinti pozicijas. 

Kas toliau?

Euro krizė parodė, jog bendra -
darbiavimas ES viduje ir bendros
pas tangos apsiginti nevyksta labai
gerai.  Europai nesugebant pakanka-
mai finansuoti NATO gynybinius po -
reikius, o JAV savo dė mesį ir jėgas
nukreipiant į Aziją, nėra jokio už tik -
rinimo, kad Rusija nebandys pasi -
nau doti proga susigrąžinti prarastas
SSSR teritorijas, ypatingai gynybiš -
kai  labiau pažeidžiamose vietovė se,
ku rios didžiosioms ES valstybėms
turi mažai reikšmės. Pirmoji, labiau-
siai pažeidžiama grupė yra laisvosios
Kaukazo valstybės ir Ukraina. Ant-
ro je grupėje yra Baltijos valstybės, o
tre čioje – buvę satelitai. Žinoma,
daug priklausys, kaip greitai Rusija
ga lės modernizuoti savo karines pa-
jėgas ir atstatyti smogiamąjį poten-
cia lą, kaip seksis pasikasti po numa-
tytų valstybių gyventojų pasitikėji-
mu ir jų valstybiniu susipratimu bei
nuo pa čios Europos didžiųjų valsty-
bių no ro plėsti ES. Pirmąjį šū vį link
Kau ka zo Rusija jau paleido, sėkmin-
gai pa veikusi Gruzijos balsuoto jus –
spa lio 2 d. išrinktas jai palankus parla-
mentas, kuris, kai kurių polito logų ma-
nymu, yra pradinis žingsnis link Gru-
zijos neutralizavimo, paverčiant ją į
Rusijos politinei ir ekonominiai kryp-
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Rusija pagrasino griežtu atsaku

B. Obama reikalauja iš respublikonų
pritarti mokesčių didinimui

Palestiniečiai apšaudė raketomis Jeruzalę

Vilnius (Delf.lt) – Naujausias
lapkričio mėnesio žurnalas „Lietu-
vė” – jau ir visiems Lietuvos pilie-
čiams, gyvenantiems Airijoje. Kaip
skelbia leidėjai, nuo šiol žurnalą ga-
lės įsigyti ne tik Anglijos, bet ir Airi-
jos lietuviai. Žurnalą bus galima įsi-
gyti 20-yje ,,Lituanicos” parduotuvių.

Naujame „Lietuvės” numeryje

spausdinamos sėkmės istorijos iš
Amerikos ir Anglijos, pokalbiai su
Lietuvoje gyvenančiais ir karjeros
siekiančiais žmonėmis, įdomūs fak-
tai iš gyvenimo Londone, pokalbis su
Graikijoje gyvenančia aktore Asta
Steponavičiūte, lietuvių madų kūrė-
jų pristatymai, pašnekesiai ir kunigo
patarimai.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius teigia, kad aukštų-
jų technologijų srityje Lietuva pajėgi
dalyvauti pasaulinėje konkurencijo-
je. Tai jis pasakė atidarydamas tarp-
tautinę inovatyvių technologijų ir
verslumo konferenciją „Silicio slėnis
atvyksta į Baltiją” („Silicon Valley
Comes to the Baltics”), kurią pavadi-
no ,,jaunos energijos ir jaunos ambi-
cijos švente”. Premjeras kalbėjo, kad
Lietuvos inovatyvių technologijų kū-
rėjai sieks sėkmės panašiai kaip
krepšininkai.  

Tarptautinė konferencija „Sili-
cio slėnis atvyksta į Baltiją” vyko

„Litexpo” komplekse. Joje kalbėjo 15
kviestų svečių (12 – iš Silicio slėnio),
dalyvavo tūkstantis jaunuolių iš še-
šių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Ukrainos ir Baltarusijos.
Konferencija yra dalis „Globalios
verslumo savaitės” (Global Entre-
preneuship Week) renginių Lietuvo-
je: premjeras jau lankėsi „Aplikacijų
stovykloje” (Apps camp), taip pat bus
rengiamas „Idėjų savaitgalis” (Star-
tup Weekend). Be Vilniaus, renginys
„Silicio slėnis atvyksta pas jus” Eu-
ropoje yra vykęs tik keturiose vieto-
se – University of  Cambridge ir Lon-
dono Karališkajame koledže, Mask-
voje ir Lisabonoje.

Pasirodė antra lietuviško
katekizmo laida

Maskva (BNS) – Rusija įspėjo
JAV dėl griežtesnio atsako, jeigu
Kongresas priimtų ,,nedraugišką ir
provokuojantį” įstatymą, skirtą nu-
bausti rusų pareigūnus už žmogaus
teisių pažeidimus.

Rusijos užsienio reikalų minis-
terijos teigimu, JAV ir Rusijos santy-
kiai nukentės, jeigu Kongreso nariai
pritars įstatymui, nurodysiančiam
JAV vyriausybei nesuteikti vizų Ru-
sijos pareigūnams, susijusiems su
Sergej Magnicki kalinimu, kankini-
mu ir jo mirtimi 2009 metais.

,,Toks žingsnis neišvengiamai
pakenktų Rusijos ir JAV santykiams
visose srityse, – sakė URM atstovas

Aleksandr Lukaševič. – Mes, be abe-
jo, nepaliksime prieš rusus nukreip-
to vizų režimo ir finansinių apriboji-
mų įvedimo be pasekmių.”

A. Lukaševič neatskleidė, kokių
tiksliai veiksmų būtų imtasi dėl vi-
siems žinomo Magnicki įstatymo
projekto, pagal kurį visų Rusijos pa-
reigūnų, susijusių su S. Magnicki by-
la, sąskaitos JAV būtų įšaldytos.

Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin pasveikino B. Obama su pergale
prezidento rinkimuose ir teigė norįs
pagerinti dvišalius santykius bei pa-
didinti prekybą, tačiau aiškiai pa-
reiškė netoleruosiantis JAV kritikos
dėl žmogaus teisių. 

Berlynas (BNS) – Dėl skolų kri-
zės Europos Sąjungoje (ES) rekordiš-
kai didėja migrantų skaičius Vokie-
tijoje. Pirmą šių metų pusmetį į šalį
atvyko pusė milijono žmonių – 15
proc. daugiau nei per tą patį praėju-
sių metų laikotarpį. Vokietiją, be kita
ko, aktyviai renkasi graikai, ispanai
ir portugalai.

Nuo sausio iki birželio į Vokieti-
ją emigravo 501,000 asmenų – 66,000

daugiau nei pirmą 2011 metų pusme-
tį. Remiantis statistika, 447,000 imi-
grantų buvo užsieniečiai, 54,000  tu-
rėjo Vokietijos pilietybę. Labiausiai
padidėjo imigracija iš ES šalių: šis
rodiklis išaugo 24 proc. iki 306,000. Jį
lėmė pirmiausiai migrantai iš tų
šalių, kurios ypač kenčia dėl finansų
ir skolų krizės. Daugiausiai migran-
tų – 89,000 – Vokietija sulaukė iš ryti-
nės kaimynės Lenkijos.  

Paskelbti viktorinos apie Lietuvą laimėtojai 

Lietuva į aukščiausią ekonomikos lygą
siunčia tūkstančius ambicingų žaidėjų

Vokietijoje daugėja migrantų 

Jeruzalė (BNS) – Jeruzalės ir jos
apylinkių gyventojai buvo priversti
skubėti į slėptuves, kai mieste nu-
skambėjo oro pavojaus signalas.
Prieš tai judėjimo ,,Hamas” nariai
paskelbė, kad Jeruzalės link paleis-
tos dvi vidutinio nuotolio raketos ,,M
75”. Nuotolis nuo Gazos ruožo iki šio
miesto – apie 70 kilometrų.

Keliomis valandomis anksčiau iš
Gazos ruožo paleista raketa nukrito į
jūrą prie Tel Avivo.  Stebėtojai pažy-
mi, kad anksčiau nei Jeruzalė, nei
Tel Avivas nebuvo apšaudomi raketo-
mis iš Gazos ruožo. Pastarieji įvykiai
byloja, kad palestiniečiai jau turi ra-
ketų, galinčių pasiekti taikinius Iz-
raelio centrinėje dalyje.

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministerija lapkričio 16
dieną burtų keliu išrinko viktorinos
apie Lietuvą laimėtojus. Pagrindinį
apdovanojimą – 5 dienų kelionę į Lie-
tuvą dviem asmenims – laimėjo Vera
Illugadóttir iš Islandijos. Kelionės į
Lietuvą metu V. Illugadóttir apsilan-
kys Vilniuje, Trakuose, Druskinin-
kuose, Lietuvos pajūryje ir Kuršių
nerijoje.

Dar dešimt laimėtojų bus apdo-
vanoti Užsienio reikalų ministerijos
įsteigtomis dovanomis. Tarp laimėto-

jų yra Australijos, Baltarusijos, Bel-
gijos, Graikijos, Italijos, JAV, Latvi-
jos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos pi-
liečiai. Laimėtojai buvo atrinkti bur-
tų keliu iš 212 dalyvių, kurie atsakė į
visus viktorinos apie Lietuvą klausi-
mus. Viktorinoje dalyvavo daugiau
nei 3,400 žmonių iš 84 valstybių. Vik-
toriną sudarė 25 klausimai apie Lie-
tuvos istoriją, kultūrą ir politiką.
Viktorina buvo skirta užsienio šalių
piliečiams. Laimėtojų sąrašas skel-
biamas interneto svetainėje adresu
http://quiz.mfa.lt

Vilnius (ELTA) – 2012 m. spalį
sukako 20 metų nuo Katalikų Bažny-
čios katekizmo, kuris buvo sudary-
tas po Vatikano II Susirinkimo, pa -
skelbimo. Popiežius Benediktas XVI,
pa minėdamas šį įvykį ir Vatikano II
Susirinkimo pradžios 50-metį, pa -
kvie tė švęsti  Tikėjimo metus, todėl
ypač džiugu sulaukti naujo Katalikų
Baž nyčios katekizmo leidimo lietu-
vių kalba.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pareiš-
kė, kad respublikonams teks pritarti
mokesčių didinimui turtingiesiems,
nes tai būtų pirmas žingsnis, priarti-
nantis susitarimą dėl biudžeto ir lei-
džiantis užkirsti kelią recesijai šaly-
je. Per pirmą spaudos konferenciją
po perrinkimo naujai kadencijai B.
Obama pabrėžė esąs pasirengęs ap-
tarti respublikonų svarbiausius už-
davinius, tokius kaip teisių į subsidi-
jas pertvarka, ir kitus būdus mokes-
čių pajamoms didinti.

Nors apie bendradarbiavimą
tarp demokratų ir respublikonų nuo-
lat kalbama ir diskutuojama, abi pu-
sės, regis, vis ryžtingiau skelbia savo
nuostatas. Respublikonų vadovai tei-
gia, kad B. Obama nuostata beveik
neturi galimybių tapti įstatymu, o
demokratai įsitikinę, kad įstatymas
dėl mokesčių padidinimo turtingie-

siems, kuriam buvo pritarta Senate
prieš keletą mėnesių, taps išeities
tašku.

Ir respublikonai, ir demokratai
siekia išsaugoti mažą pajamų mokes-
tį vidutines ir mažas pajamas gau-
nantiems namų ūkiams, bet demo-
kratai teigia, kad turtingiausi 2 proc.
gyventojų turėtų vėl mokėti didesnį
mokestį, galiojusį praėjusio šimtme-
čio dešimtą dešimtmetį.

JAV prekybos rūmai paskelbė
laišką, pasirašytą per 200 verslo gru-
pių, kuriame B. Obama raginamas
taupyti biudžeto lėšas mažinant pa-
šalpas, o ne didinant mokesčius. B.
Obama santykiai su JAV verslo bend-
ruomene buvo įtempti didžiąją jo pir-
mosios kadencijos dalį, ir kol kas ne-
aišku, kiek jis gali tikėtis paramos iš
bendrovių vadovų, kurie daugeliu
klausimų remdavo Mitt Romney.

MMoonnttee  CCaarrlloo (,,Draugo” info) – Lapkričio 11–13 dienomis Monte Carlo mieste Mo-
nako Kunigaikštystėje vyko 30-tas Tarptautinis garbės konsulų suvažiavimas, kuriame
dalyvavo ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Colorado valstijai gydytojas Jonas
Prunskis. Nuotraukoje – suvažiavime dalyvavę LR garbės konsulai (iš k.) Alain Michel
(Monaco), Jonas Prunskis (JAV), Michel Sogny (Šveicarija), Wilhelm Brouwer  su žmona
(Dominikos Respublika).                                              JJ..  PPrruunnsskkiioo  aassmmeenniinniioo  aarrcchhyyoo nuotr.

Žurnalas „Lietuvė” – jau ir Airijoje



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS GRyBAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS v. PRunSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, mD

AnDREw J. yu, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELŲ SLAuGOS nAmAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023 

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

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 
www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,
Praneškite savo e-adresą

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

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

.

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

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

“BAKE FOR ME” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie žiūros
darbo lietuvių šeimoje.  Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Sąžininga, darbšti, buitinė ang lų kalba,
gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

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

� Moteris gali pakeisti savaitgaliais nuo penk -
tadienio vakaro iki sekmadienio va karo arba kitu
susitartu laiku. Vairuoja, bui tinė anglų kalba, patirtis.
Tel. 630-259-0510 arba 224-766-9067.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grįžimu
namo. Gali pakeisti bet kurią sa vaitės dieną. Tel.
773-744-9498.

� Vyresnio amžiaus žmonių pora (ką tik atvykusi iš
Lietuvos), ieško bet kokio darbo. Tel. 630-670-
8336.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros darbo
lietuvių šeimoje su gyvenimu. 
Tel. 630-964-4580.

� Stipri, energinga moteris ieško pagy ve nu sių
žmonių priežiūros darbo su gyve nimu. Buitinė
anglų kalba. Gali dirbti be iš eiginių. Labai geros
rekomendacijos. Tel. 773-709-5032.

IEŠKO DARBO



EUGENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 12 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. mIkunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Pasaulio lietuvių centre
išnuomojamos patalpos ofisui.

Daugiau informacijos 
telefonu 630-257-8787.

IŠNUOMOJA

ADVOKATAI

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

3 raidės:
DŽO – EGO – NĖR – NSO.

5 raidės:
BOMBA – ĮDUBA – RĖMAI – VAISA.

6 raidės:
BISTRO – BOLERO – DARŽAS – DRAUGE – ESPADA – KALĖDA –
KANAPĖ – KVATRO – NARPLĖ – NATŪRA – OPIJUS – ORMOND –
REGULA – SKALSĖ – STIVAS – UBAGAS.

7 raidės:
AMPERAS – AUGYKLA – BĖDŽIUS – BERIMOR – DISPAŠA –
EGZOTAS – EŠERIAI – GANYKLA – GRUNTAS – IKEBANA –
IŠDROŽA – IŠRANTA – IŠRŪGOS – KRĖSLAS – MATEIKA –
NEGANDA – NUOLAJA – PAKIEMĖ – PAMOKOS – PATĖVIS –
RAGUTIS – RANDEVU – ROPLIAI – SĄJUNGA – SĄMYŠIS –
SARMATA – SKAISTĖ – TRIŠAKĖ – TROBELĖ – ŽAISMAS –
ŽAIŽARA – ŽIRNIAI.

9 raidės:
GLUODENAS – ŽVYRDUOBĖ.

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Kreipkitės į ,,Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@draugas.lt

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti visus 2011
m. ,,Draugo” numerius su

,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)

Su 200 dolerių ir daugiau:
Lietuvių klubas St. Petersburg,

FL, iš viso 425 dol., per Vidą Mei -
luvienę.

Čikagos sendraugiai Ateitinin -
kai, iš viso 650 dol., per iždininkę
dr. Oną Dau girdienę.

Aušra  Babickienė, iš viso 400
dol., Rich mond Heights, OH

Su 100 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė,

iš viso 7,400 dol., Westchester, IL
Ada Sutkuvienė, garbės narė,

iš viso 4,800 dol., Beverly Shores, IN
Vacius ir Ada Leliai, iš viso 400

dol., Sterling Heights, MI

Su 50 dolerių:
Antanas ir Emilija Paužuoliai,

iš viso 570 dol., Chicago, IL

Algimantas Bublys, iš viso 515
dol., Bloomfield Hills, MI

Laima Price, iš viso 250 dol.,
Wellesley Heights, MA

South Boston Lithuanian Citi -
zen Assoc., per Iloną Baranaus -
kienę, iš viso 200 dol.

Šv. Petro lietuvių bažnyčia,
South Boston, MA, kun. S. Žukas, iš
viso 50 dol.

Su 25 doleriais:
Eugenija Kolupailaitė, garbės

narė, iš viso 1,150 dol., Chicago, IL
Rūta Dudzik, garbės narė, iš

viso 1,025 dol., Monett, MO

Visiems aukotojams DF 
taria nuo šir džią padėką.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

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

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

DD RR AA UU GG OO
FF OO NN DD AA SS

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

PADėKA RUDENėLIUI
Artinasi graži tradicinė šventė – Padėkos diena, kilni atsidėkojimo

Visagaliui tradicija už visas suteiktas vertybes bei gėrybes mums,
mirtingiesiems. Ir ,,Draugas” švelniai beldžiasi į savo skaitytojų dosnias
širdis: ,,Prašau, prisiminkite ir mane, neužmirškite savo ‘Draugo’”!  

Draugo fondo narių aukotojų eilėse norėtume matyti daugiau aukotojų,
kurių mes dabar su ilgesiu pasigendame, nors žavimės jų gražiomis nuo-
traukomis ,,Drauge” ir apie juos skaitome. Kiekviena auka, kad ir mažiau-
sia – našlės skatikas – pradžiugina laikraštį ir prailgina jo amžių.
Laukiame organizacijų, klubų, apylinkių veikėjų, net ir labdaros puoselė-
tojų,  apie kuriuos ,,Draugas” rašo ir skelbia nemokamai. Būtų gerai, kad
visos organizacijos, besinaudojančios ,,Draugo” paslaugomis, nors kartą
per metus surengtų bent vieną renginį (kad ir paprasčiausius pietus), o
pelną skirtų Draugo fondui. Kiekvienas Draugo fondo narys tiesiogiai daly-
vauja mūsų tautinės, krikščioniškos spaudos išlaikyme. Draugo fondo dėka
gyvuoja laikraštis. Gyvuos ,,Draugas”, klestės lietuvybė!

Ypatingai norime padėkoti St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo lankyto-
jams, pasveikinusiems Draugo fondą 20-mečio proga ir atsiuntusiems 425
dol. 

Visiems Draugo fondo nariams ir rėmėjams linkime gražios ir pras-
mingos Padėkos dienos.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Rudens vajaus įnašai

mATuLAIČIO mETŲ uŽBAIGImAS
Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte

lapkričio 18 d.

11 val. r. – iškilmingos šv. Mišios,

po kurių – seselės Ignės Marijošiūtės paskaita 

PLC didžiojoje salėje ir pabendravimas prie kavutės.
Jaunimas ir vaikai tuo metu turės atskirus užsiėmimus.

Visi maloniai kviečiami!

čiai palankią Ukrai nos tipo valstybę.
Pra ėjus vos porai savaičių, šių metų
spa lio mėn. 13 d. Jeravane vy kusia -
me forume tarp Rusijos ir Armėnijos
prezidentų  bu vo pasiekti glaudaus
ben dradar bia vimo sutarimai. Tarp
su  si tarimų buvo užtikrintas ir Rusi -
jos karinių pajėgų buvimas Ar mė -
nijoje ,,apsaugant” jos teritoriją.  Lie  -
tuvoje įvykę spalio 14  d. rinkimai pa  -
rodė ir šios šalies galimą politinės
krypties palaipsnį keitimąsi.  Rusi jos
įtaką Lietuvos Seimo rinkimams lyg
ir patvirtino naujienų agentūra ,,Ria
Novosti”, paskelbusi Vadim Dub nov
straipsnį ,,Viktor Uspaskich. Mūsų
žmo gus Lietuvoje”, kuriame rašoma
apie Darbo partijos pirma vimą Sei -
mo rinkimuose, jos vadovo ryšius su
Rusijos dujų milžinu ,,Gaz prom”, pa -
stebint, kad prezidentė Dalia Gry -
baus kaitė gali būti priversta leisti
Uspaskich sudaryti Lietuvos vyriau -

sybę. O Uspaskich, lyg Graikijos mi -
tologijos sirenos, vilioja gyventojus
pa žadais beveik padvigubinti mini-
ma lų algos lygį, pakelti ekonominę
ge rovę ir panaikinti ne darbą. Kad tai
skolose paskendusią Lietuvą gali nu -
vesti į visišką ekono mi nę bei sociali -
nę suirutę ir taip pa stūmėti ją į Ru -
sijos glėbį, net neužsimenama. Ar
2012 m. išrinktas Lietuvos Sei mas su -
gebės at sispirti šios Mūzos į pra žūtį
vedan čioms melodijoms ir iš laikys
au drin goje jūroje savo valstybės vai -
rą plau kiant šiaurės vaka rų – neprik-
lau somybės išsaugojimo – kryp timi,
pa rodys netolima atei tis. 

Dr. Stasys Bačkaitis, P.E,
CPSM – Central and Eastern Euro-
pean Coa lition Tarybos narys, Ame-
rikos lietuvių tarybos atstovas Wa-
shington, DC.

Lietuva ir vėl išbandymų kryžkelėje
Atkelta iš10 psl.
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A † A
ADOLPH DIČPINIGAITIS

DICKSON, MD
Mirė 2012 m. lapkričio 4 d. Richmond Hill, Ontario, Canada.
Gimė 1914 m. gegužės 10 d. Smilgiuose, Vilkaviškio apskr.,

Lie tuvoje.
Nuliūdę liko: vaikai Birutė su vyru Donald Sturmer, Dalia ir

vyras dr. Arvydas Tauras, Ken ir Vida Baltutis, Linda ir David
Myles, Patricia ir Ross Laycraft; anūkai Victoria, Darius, Ri -
chard, John, Alnis, Luke, Lan, Ashley, Kevin; 9 proanūkai.

A. a. Dolph buvo vyras a. a. Elizabeth, brolis a. a. Julijos. 
Šeimos medicina užsiėmė Willowdale, Ontario, nuo 1962 m.

iki 1994 m.,  Branson Hospital ir North York General Hospital.
Mėgo golfą, slidinėti, operą, simfoniją ir baletą.

A. a. Adolph prisimins šeima, draugai ir buvę ligoniai Ka -
nadoje, JAV ir Lietuvoje.

Draugus ir artimuosius kviečiame dalyvauti atsisveikinime
sekmadienį, lapkričio 25 d. 11 val. ryto York kapinėse, lankymo
centre.

Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian Canadian Foun da -
tion.

Nuliūdusi  šeima

Užuojautas galite siųsti www.mountpleasantgroup.com

1992 m. lapkričio 20 d. mūsų bran-
giausias Tėvelis/Tutis baigė šios
žemės kelionę.

Vis dėkojam Dievui, kad spėjo
sugrįžti į Tėvynę bent vieną kartą
trumpai prieš mirtį.

Su žmona Liuse ir broliu Juozu turėjo progą aplankyti mie -
las Žemaitijos vietas ir prisiminti jaunystės laikus.

Prašom gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų
Tė velį/Tutį savo maldose.

Dukros Laima ir Angelė
Anūkai Elytė ir Edis

Proanūkai Stephanie, Shannon,
Jenna, Kelley ir Erik Stasys

PADĖKA
A † A

LORETA MARIJA GUZIEC
PLIENAITĖ

Mūsų mylima Loreta mirė 2012 m. rugsėjo 9 d. Po šv. Mišių
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, rugsėjo 14 d. buvo palaido-
ta Šv. Kazimiero kapinėse.

Dėkojame gerb. prelatui Jonui Kuzinskui už atnašautas šv.
Mišias už velionės sielą. Jis tėviškai pamokančiu, guodžiančiu
pamokslu ramino mus. Dėkojame solistams Genovaitei Bige -
nytei, Vaclovui Momkui ir vargonininkei Jūratei Lukmi -
nienei, kurie savo stebuklingais balsais ir nuostabiu išpildymu
pripildė bažnyčią, graudeno, guodė mus, Korp „Giedra” už
išmintingus skaitymus atsisveikinant su Loreta, Juozui
Polikaičiui už skaitymus šv. Mišių metu.

Dėkojame visiems dalyvavusiems atsisveikinime, už dos-
nias aukas šeimai, šv. Mišioms, žodžiu ar laiškais pareiš ku -
siems užuo jautą.

Širdingai ačiū Loretos krikštamotei Danguolei Grigana vi -
čienei už nepaprastai gražias gėles.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald
M. Petkui už nuoširdų patarnavimą.

Dėkinga šeima

A † A
WILL BARNET

Sulaukęs 101 metų  2012 m. lapkričio 13 d. mirė 
žy mus Amerikos menininkas Will Barnet.
Gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI 
ČIUR LYTEI-BARNET ir dukrai ONAI.

Tautos Fondo taryba ir valdyba

Atėjot ir nuėjot
Su meile ir daina.
Ir viskas, rodos, buvo
Akimirka viena...

V. Stonis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
NIJOLĖ JANKUTĖ UŽUBALIENĖ

2011.11.20

Prašome a. a. Nijolę 
prisiminti savo maldose.

Duktė Dovilė ir žentas Arvyd Zduobos

Neapsakomai skaudžią brangaus

A † A
VYTAUTO

KAMANTO
netekties valandą sulaukėme daug
paguodos ir užuojautos žodžių.

PADĖKA

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Agronomas

STASYS MIKNIUS

Jums visiems, mieliems giminėms, draugams ir bendra -
dar biams, norime išreikšti nuoširdžią padėką už telefono
skambu čius, laiškučius, žinutes, asmeniškus žodžius ir užuo-
jautą, pa reikštą spaudoje. Ačiū labai už maldas, gražias gėles ir
užprašytas šv. Mišias. Ypatingai dėkojame tiems, kurie at vy -
kote atsisvei kinti su Vytautu ir išlydėti Jį į paskutinę kelionę!

Nuoširdus ačiū prelatui Edmundui Putrimui, kunigams
Antanui Saulaičiui, SJ ir klebonui Dennis Morrow už atnašau-
tas laidotuvių šv. Mišias. Ačiū, mums paguodą suteikusioms,
mu zikėms Ritai Čyvaitei Kliorienei ir Virginijai Bruožytei
Mu liolienei.

Visa tai suteikė mums dvasinės stiprybės ir ramybės ir
patvirtino, kad ne tik mes mylėjome ir įvertinome nepaprastai
gerą, ypatingo rūpestingumo žmogų – vyrą, tėvą, uošvį, tėvuką
ir dėdę.

Už visa tai nuoširdžiai dėkojame!

Dėkingi žmona Gražina, vaikai Rimas Kamantas, Rasa
Ragienė, Daina Čyvienė su šeimomis
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  Mieliems skaitytojams pranešame, kad
kitą savaitę išeis du ,,Draugo” numeriai –
antradienio ir ketvirtadienio. Šeštadienio
laikraščio nebus.

��  Lapkričio 18 d., sekmadienį, Čikagos
šauliai ruošia Lietuvos kariuomenės die -
nos minėjimą, kuris prasidės 10:30 val.
r. šv. Mišio mis Jaunimo centro Tėvų
jėzuitų kopl yčioje. Dalyvaus šauliai ir
skau  tai. Po to Šaulių namų salėje vyks
programa, bus rodomi filmai. Bus pie -
tūs, veiks baras.

��  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
lap kričio 18 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at  na šaus svečias iš Lietuvos, Šv. apašta -
lų Jokūbo ir Pilypo ir dominikonų baž ny -
čios kun. Paulius Rudinskas. Po Mi šių
pa   rapijos sa lėje – kavutė ir vaišės. Bus
ro domas filmas ,,Tadas Blin   da” (II seri-
ja). Įėjimas ne mo kamas. Primename
kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r.
kun. Jaunius Kelpšas atnašauja šv.
Mišias. Po pamaldų klausomos išpažin-
tys. Gruodžio 15 d. į Čikagą atvyksta
Vil  kaviškio katedros vikaras kun. Gedi -
mi  nas Keršys, kuris atliks sielovados
dar bą Brighton Park ir kitose Čikagos
apylinkių lietuvių pa ra pijose.   

��  Visi organizacijos ,,Vaiko vartai į
mok  slą” nariai ir susidomėję asmenys
kvie čiami dalyvauti šios organizacijos
na rių susirinkime sekmadienį, lapkričio
18 d., 9 val. r. Susirinkimas vyks Pa -
saulio lie tuvių centre, vaikų darželio kla -
sė je (du rys pirmo aukšto kairėje, už mi -
si jos administra cijos raštinės). Bus ap -
tariama organizacijos veikla ir nauji pro-
jektai. 

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios sa -
lės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešėjas
advokatas Rimas Domanskis ir kiti. Ren  gi -
nys vyks nemokamai. Kviečiame vi sus tė -
ve lius, kurių vaikai mokosi 8–12 kla sėse ir

ruošiasi tęsti studijas universite tuose. Ren -
ginį organizuoja PLC.

IŠ ARTI IR TOLI...

��  Lapkričio 25  d., sekmadienį,  2 val. p.
p. lietuviškos šv. Mišios  vyks Trijų Karalių
(Epiphany) bažnyčioje (2712 Dumbarton
St., NW, Washington, DC). Prelatas Algi -
man  tas Bartkus aukos šv. Mišias už  buvusį
mūsų misijos kapelioną kun. Kęstutį Kė va -
lą, kuris šeštadienį Lietuvoje bus konsek -
ruojamas vyskupu.  Po  šv. Mišių vyks ka -
vu tė. Visi kviečiami dalyvauti.

��  Philadelphia skautai ir skautės gruo džio
9 d. tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių kviečia
visus į tradicines skautų Kūčias Šv. And rie -
jaus parapijos salėje (19th ir Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130). Bilietus galima
įsi gyti kiekvieną sekmadienį Šv. Andriejaus
parapijoje  bei užsisakyti pas Ma rytę Sušin -
s kienę tel. 215-969-2117, Laimą Bagdo -
na vičienę tel. 609-268-8045 arba Liną
Kučą tel. 610-622-7148. Bilieto kaina –
15 dol. suaugusiems, 5 dol. vaikams iki
12 metų. Bilietus prašome įsigyti iki gruo -
džio 2 d. 

��  Gruodžio 26 — sausio 1 dienomis Dai -
na vos stovykloje, Manchester, MI, vyks
atei tininkų Žiemos kursai. Kursuose daly-
vauja gimnazistai iš įvairių JAV vietovių.
Tai proga kartu pamąstyti ir pasidalinti
min  timis apie gyvenimą ir idealus, pasi  -
klausyti paskaitų, susikaupti, o laisvalaikiu
linksmai pabendrauti.  Kreiptis el. paštu į
vieną iš šių ateitininkų: Mirgą Girniuvienę
(mgirnius @hotmail.com), Tomą Girnių
(to masgirnius@gmail.com) arba Andrių
Kaz lauską (Andrius_Kazlauskas@meei.
har vard.edu).

��  ,,Saulėgrąžos projektas (,,The Sun -
flower Project”) kviečia į koncertą, kurio
prog ramoje skambės lietuvių, amerikiečių
ir žydų muzika. Koncertas The German So -
cie ty of Pennsylvania namuose (611
Spring Garden St., Philadelphia, PA)
gruodžio 30 d., sekmadienį, prasidės 3 val.
p. p. Bilieto kaina 20 dol. 

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Aldona Šmulkštienė, „Draugo” garbės
prenumeratorė, gyvenanti Chicago, IL,
dar metams pratęsė laikraščio garbės
prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame už
tai, kad mus skaitote.

Spalio 28 d. atidarytas Cleveland meno muziejaus naujas priestatas (The Ames Family
Atrium). Ta proga Cleveland etninių grupių Kultūriniai darželiai buvo pakviesti surengti
savo parodėles. Didelio susidomėjimo susilaukė Cleveland Lie tuvių kultūrinio darželio
komiteto stalas. Lietuvių kultūrinio darželio komiteto na rės (iš k.): Rita Matienė, Violeta
Leger, Nijolė Kersnauskaitė, Salomėja Šukienė ir LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė.                                                                                                                              RRMM nuotr. 

Cleveland, OH meno muziejaus priestato 
atidaryme dalyvavo ir lietuviai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO

 šeštadienį ir sekmadienį,
gruodžio 1-2 dienomis

nuo 9:00 v.r. iki 3:00 v.p.p
Didžiojoje Salėje

Stalus prekybai galite užsisakyti PLC raštinėje tel. 630-257-8787

Mugėje galėsite įsigyti rankų darbo papuošalų, suvenyrų,
knygų, lietuviškų maisto produktų ir daug kitų įvairių gėrybių.

KALĖDINĖ MUGĖ

KLAIDOS ATITAISYMAS

,,Drauge” (2012 m. lapkričio 15 d., psl.
8), pristatant Eglės Juod val kės knygą
,,Sa  ka lai naktį nemiega”, įsivėlė klaida.
Poe zijos knygos kaina  – 13 dol. Atsi -
pra šome. 

Jaunimo centro 55-os jubiliejinės šventės metu vykusioje loterijoje – lai mėjo šie
svečiai: 100 dol. Liuda Butikas, IL; 150 dol. Tomas Šatas, IL; 250 dol. Mintas Ivaška, IL;
500 dol. Klemensas Stravinskas, IN. Laimėtojams – bus išsiųsti čekiai. 

Sveikiname laimėtojus ir dėkojame visiems, dalyva vusiems loterijoje.

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Jaunimo centre vyks pokylis Lietuvių Operai pa rem ti. Pradžia
7 val. v. Vietas užsisakyti tel. 630-833-1893. Bilietus galima įsigyti krau tuvėlėje
,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Darien, IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery  &  Deli” (9921 S.
Roberts Rd., Palos Hills, IL). 

Nuotraukoje: grupė LO choristų.                                                 DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.


