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Briuselis (ELTA) – Prozininkė, eseistė Giedra Radvilavičiūtė,
kartu su dar vienuolika rašytojų, lapkričio 22 d. Briuselyje atsiėmė šių
metų Europos Sąjungos (ES) literatūros premiją. Rašytojai iš dvylikos
Europos šalių gavo premijas po 5,000 eurų ir pirmumo teisę
pretenduoti į ES kultūros programos paramą savo kūrinių vertimams
į kitas kalbas. G. Radvilavičiūtė apdovanota už esė knygą ,,Šiąnakt aš
miegosiu prie sienos".

ES literatūros premija šįmet paskirta rašytojams iš Austrijos,
Kroatijos, Prancūzijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Lietuvos,
Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos ir Švedijos. Premijas
laureatams įteikė eurokomisarė Androulla Vassiliou, atsakinga už
kultūrą ir švietimą, bei Europos Parlamento kultūros ir švietimo
komiteto pirmininkė Doris Pack. Apdovanojimo iškilmėse Briuselyje
dalyvavo literatūros, kultūros ir politikos pasaulio atstovai.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos am-
basadoriui nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO
Arūnui Gelūnui. Pasak šalies vadovės, naujajam am-
basadoriui UNESCO tenka atsakingas uždavinys
atstovauti Lietuvai ir jos kultūrai visame pasaulyje.
Artimiausiu metu Lietuva siūlys į UNESCO minimų
datų sąrašą įtraukti mūsų šaliai svarbias datas. Į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įtraukti 4
Lietuvos objektai – istorinis Vilniaus centras, Ker-
navės archeologinė vietovė, Struvės geodezinis
lankas ir Kuršių nerija. Lietuva siekia išsaugoti šias
vietoves.

43 metų amžiaus A. Gelūnas yra filosofijos
mokslų daktaras. 2001–2010 metais užsiėmė akade-
mine veikla Vytauto Didžiojo ir Vilniaus univer-
sitetuose, Vilniaus Dailės akademijoje. Nuo 2010 m.
liepos 2 d. ėjo kultūros ministro pareigas. Diplo-
matas kalba rusų, anglų, lenkų, japonų, prancūzų,
vokiečių kalbomis.

Kaunas (Delfi.lt) – Lapkričio 24
d. Kauno Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje į vyskupus įšventintas
kunigas Kęstutis Kėvalas. Šventasis
Tėvas Benediktas XVI keturiasde-
šimtmetį kunigą dr. K. Kėvalą pa-
skyrė tituliniu Abziri vyskupu ir
Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Iškilmėse, kurioms vadovavo
Lietuvos vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Kauno arkivyskupas Sigi-
tas Tamkevičius, už naująjį vyskupą
meldėsi Lietuvos vyskupai, kunigai,
vienuoliai, kiti tikintieji. Iškilmėse
taip pat drauge meldėsi Lietuvos
evangelikų liuteronų bei Stačiatikių
bažnyčių vadovai. Jose dalyvavo
Kauno miesto vadovai, keletas vy-
riausybės narių, aukštųjų mokyklų
rektorių, kitų miesto akademinės
bendruomenės ir visuomenės narių,
daug aktyvių Kauno Bažnyčios sielo-
vados bendradarbių, institucijų dar-
buotojų. Šv. Mišias tiesiogiai trans-
liavo LRT bei ,,Marijos radijas”, ku-
riam iki šiol ir vadovavo kunigas

Kęstutis. Apaštališkasis nuncijus
Lietuvoje Luigi Bonazzi, sveikinda-
mas K. Kėvalą su vyskupo šventi-
mais, priminė popiežiaus Benedikto
XVI žodžius, kad vyskupas – apaštalo

įpėdinis – savo vyskupijoje yra
regimasis vienybės pradmuo ir
pagrindas, kuriam Viešpaties pati-
kėta trejopa užduotis: mokyti, šven-
tinti ir vadovauti.

Lietuvos vyčių Centro
valdybos suvažiavimas – 4 psl.

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 26 dieną Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsižvelgdama į
Seimo pritarimą, paskyrė Algirdą Butkevičių ministru pir-
mininku. Šalies vadovė ministrui pirmininkui A. Butke-
vičiui pavedė ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti Vyriau-
sybę ir pateikti tvirtinti jos sudėtį. Seimas prezidentės
pateiktai Socialdemokratų partijos pirmininko kandida-
tūrai pritarė lapkričio 22 d.

GG..  RRaaddvviillaavviiččiiūūtteeii  įįtteeiikkttaa  EESS  lliitteerraattūūrrooss  pprreemmiijjaa

ĮĮ  vvyysskkuuppuuss  įįššvveennttiinnttaass  kkuunn..  KK..  KKėėvvaallaass

Įteikti skiriamieji raštai
ambasadoriui prie UNESCO 

A. Gelūnui

Vyriausybės vadovu paskirtas
A. Butkevičius

Giedra Radvilavičiūtė.                    ELTA nuotr.

Kunigas Kęstutis Kėvalas. Delfi.lt nuotr.

• Tema: Kandidato į premjerus
kalba Seime – 2, 15

• Labdara – viltis, pakirptais
spar nais? – 3, 9

• Įtempti rinkimai, o kas po jų?
– 3

• Lietuvos vyčių centro valdy -
bos suvažiavimas – 4

• Seminaras apie studijas JAV –
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• UIC ir vėl dėstoma lietuvių
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• Lietuvos vyčių 112 kuopos
vei kla – 5

• Pažintis su A. Meko gyvenimu
ir kūryba Lietuvoje – 6

• Trokštu pabuvoti ten... (9) – 9
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va žiavimas – 10–11
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Noriu� paprieštarauti� tvirtinantiems,
kad�naujai�atvykusieji� į�Ameriką�lietu�-
viai�nemoka�aukoti,�nesuvokia� labda�-
ros�prasmės.�Praėjusį� šeštadienį�Čika�-
goje,�Balzeko�lietuvių�kultūros�muzie�-
juje,�vykęs�moterų�klubo�,,Alatėja”�lab�-
daros�vakaras�–�puikus� įrodymas,�kad
taip�nėra.�Jau�septintus�metus�veikian�-
tis� klubas,� remiantis� ligonius,� likimo
nu�skriaustus� lietuvius,� kurie� gyvena
abiejose�Atlanto�pusėse,�į�savo�gimta�-
die�nio�šventę�vos�sutalpino�visus�sve�-
čius.�Vakaro�metu�už�bilietus�ir�loteriją
surinkta� triženklė� suma� bus� skirta
,,Ala�tėjos”� vykdomiems� projektams� –
onkologinėmis� ligomis� sergančius
vaikus�globojančiam�labdaros�ir�para�-
mos�fondui�,,Rugutė”,�Linkuvos�specia�-
liajai� mokyklai,� Linkuvos� gimnazijai,
jauniesiems� mūsų� talentams,� bėdos
ištiktiesiems.�Tad�pats�laikas�keisti�savo
nuomonę,�mielieji.�

Red.�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis

Prieš 200 metų Amerikos pre zi -
dentas Abraham Lincoln  teigė,
jog valstybėje valdžia kyla iš

žmonių, per žmones ir žmonėms („Of
the people, by the people, for the
people”). Ir jei Vyriausybė, rūpinasi
tik skaičiais, parametrais, rodikliais,
tačiau nepakankamai kreipia dėmesį
į tai, kaip gyvena ir kuo kvėpuoja ša -
lies gyventojai, mūsų valstybės pilie -
čiai, kaip tie skaičiai, atsispindi žmo -
nių gerovėje, tai – prasta valdžia ir
nejautri Vyriausybė. Visai neseniai
Tarptautinio valiutos fondo vadovė
Christine Lagar, turėdama galvoje
krizėje įklimpusią Graikiją, pareiš -
kė, jog reikalingi ne skubūs, o tvirti
spren dimai. Sprendimai, nukreipti į
ateitį, priimami turint didžiausią
sutarimą. Mes, naujoji valdančioji
ko  alicija, taip pat sieksime ne karšt -
ligiškų, o tvarių, ilgalaikių sprendi -
mų. (...)

Norėčiau pasakyti aiškiai arba,
kaip dabar įprasta sakyti, „pasiųsti
žinią” visoms visuomenės grupėms,
pir miausia, žinoma, darbo žmonėms,
verslininkams, investuotojams, taip
pat valstybės tarnautojams, visiems
mūsų piliečiams – jokių revoliucijų
nebus. Bus rimtas atsakingas darbas
analizuojant, inventorizuojant vyk -
do mus projektus, vertinant jų pers -
pektyvas tęstinumo požiūriu. Galiu
tvirtai pažadėti: vertinsime, ne vado -
vaudamiesi primityviomis schemo -
mis, pavyzdžiui, „kas pradėta ne mū -
sų, tas blogai”, o remdamiesi objek -
tyviais profesionalumo, kompeten ci -
jos, dalykinio išmanymo kriterijais.

Mes – naujosios valdančiosios
ko  a licijos partneriai: LSDP, Darbo
partija, partija ,,Tvarka ir teisin gu -
mas”, Lietuvos lenkų rinkimų akcija
(LLRA) – ėjome į rinkimus atskirai,
tačiau mūsų rinkiminėse progra -
mose yra daug bendrų programinių
idėjų bei sąlyčio taškų. (...)

Sudarydamos koaliciją LSDP,
Dar  bo partija, partija ,,Tvarka ir
teisingumas” bei LLRA įsipareigojo
vykdyti bendrai suderintas nuosta -
tas, parengti bei įgyvendinti drauge
ren giamą Vyriausybės programą.
Ben dradarbiausime, vadovau da mie -
si programinių tikslų ir veiksmų
derinimu, tarpusavio pagarba, skai -
drumo, lygiateisiškumo ir lygiaver -
tiš kumo principais, ir įgyvendinsime
pagrindinius savo tikslus.

Prieš rinkimus buvę valdžioje
dešinieji gyrėsi ekonomikos atsiga vi -
mu, tačiau net ir šiame Seimui
pateiktame 2013 m. biudžeto projekte
nematyti papildomų biudžeto įplau -
kų, nenumatyta didesnių asignavimų
toms sritims, kurioms labiausiai rei -
kia lėšų, nepateikta biudžetinių eko -
no mikos skatinimo priemonių. Todėl
pirmasis neatidėliotinas darbas, ku -
ris laukia suformavus ir patvirtinus
Vyriausybę, – sudarytai darbo grupei
atlikti visų ministerijų veiklos au di -
tą ir peržiūrėti 2013 m. biudžetą.

Mes vadovausimės šiais prin ci -
pais:

– Biudžeto išlaidų taupymą grį -
sime pagal jų svarbumą: kai kurioms
sritims biudžeto išlaidos neturi būti

mažinamos, tačiau panaudojamos ra -
cionaliau. Augant ekonomikai, pir -
miau sia didinsime finansavimą sri -
tims, užtikrindami gyventojams tei -
kia mų paslaugų apimtis bei kurdami
naujas darbo vietas.

Esminis mūsų naujosios ir val -
džios vairą perdavusios Vyriausybės
politikos skirtumas tas, kad mes visą
dėmesį sutelksime ne į biudžeto ir
kitų nacionalinių fondų išlaidų maži -
nimą, bet į ekonomikos atsigavimo
ku riamą pajamų didinimą. Inves -
ticijų strategija bus sudaroma atsi -
žvel giant į metų (taip pat tolesnės
per spektyvos) ekonominę padėtį, nu -
statant ekonomiškai pagrįstus, toliau
išdėstytus uždavinius.

– Šiandien statistiniai duomenys
liudija apie ekonominės plėtros lėtė -
jimą. Pagrindinis ekonomikos augi -
mo variklis yra apdirbamosios pra -
monės eksportas. Siekdami didesnės
eko nominės nepriklausomybės bei
stabilumo ilgalaikėje perspektyvoje,
skatinsime pramonės sritį per mo -
kestinę politiką (naujų darbo vietų
sukūrimui taikysime mokesčių leng -
va tas), vienu svarbiausiu nacionali -
nių ekonomikos valdymo uždaviniu
laikysime klasterių arba inovacijų
grupių kūrimą.

Pagrindinis ekonomikos augimo
stabdys, mūsų nuomone, – investicijų
trūkumas. Į gamybos priemones in -
ves tuojama itin mažai. (...) Akivaiz -
du, kad investicijų lygis yra nepa kan -
kamas, siekiant išlaikyti tolesnę eks -
porto plėtrą. Todėl investicijų skati -
nimas pritraukiant ir užsienio, ir
vie tines investicijas, „rudo lauko” in -
vesticijų skatinimas (t. y. apleistų
gamyklų infrastruktūros panaudoji -
mas), investuotojų konkurencin gu -
mo užtikrinimas yra būtini. Taip pat
būtina realiai skatinti modernias bei
paveikias technologijas, o pasiek -
tiems rezultatams įvertinti reikia
turėti aiškius kiekybinius ir koky bi -
nius atskaitos taškus.

– Siekiant energetinės nepri -
klau somybės, būtina toliau vystyti
aiškią Lietuvos energetikos strate gi -
ją ir pasirinkti tinkamiausią alterna -
tyvą, taikant kaštų ir naudos analizę.
Stambiems projektams taikytina
ben  dra Baltijos šalių energetikos
strategija, siekiant pritraukti Euro -
pos Sąjungos (ES) paramą. Todėl ir
toliau remsime bendros Baltijos šalių
elektros rinkos sukūrimą, jungčių su
Švedija bei Lenkija tiesimą.

Dujų srityje Lietuvai būtina iš -
spręsti dujinio kuro tiekimo sistemos
išsklaidymo problemas, sumažinti
pri  klausomybę nuo vieno dujų
tiekėjo. Todėl vienas iš prioritetų –
suskystintų dujų terminalo statyba.
Nors praėjęs šildymo sezonas jau
buvo vadinamas istoriškai brangiau -
siu Lietuvoje, ateinantis šildymo
sezonas sąskaitomis pranoks 2011–
2012 m. (...) Mes jau nuo kitų metų
pavasario pradėsime realius dau gia -
bučių atnaujinimo darbus, kurie
kartu su šilumos ūkio optimizavimu
taps nacionalinės energinio pavei ku -
mo didinimo programos dalimi. (...)

Svarbiausiu nacionaliniu Lietu -
vos energetikos uždaviniu laikome už

gamtines dujas pigesnio biokuro
plėtrą, nes tai yra vidinis Lietuvos
išteklius, kuriuo didinsime apsirūpi -
nimo energetiniais ištekliais įvai ro -
vę, stabdysime kapitalo išvežimą iš
Lietuvos ir galėsime sukurti ne ma -
žiau 20,000 darbo vietų.

– Kalbant apie mokesčių poli -
tiką, laikysimės principo taikyti tik
eko nomiškai pagrįstas, ūkio plėtrą
ska tinančias, konkrečių visuomenės
tikslų siekiančias mokesčių lengvatų
sistemas: mokesčių mokėtojų paja -
moms, kurios investuojamos į naujų
dar bo vietų kūrimą, inovacijų die gi -
mą, pridėtinę vertę sukurian čioms
in vesticijoms. Be to, sieksime, kad
mūsų mokesčių politika užtik rintų
verslui mokestinės aplinkos pa sto -
vumą (...). 

Skatinsime smulkų ir vidutinį
verslą, siekdami sudaryti palankes -
nes mokestines sąlygas naujai stei -
gia  moms įmonėms, peržiūrėdami
smulkaus ir vidutinio verslo pajamų
apmokestinimo tarifus bei sąlygas,
numatant jų lengvinimą etapais aiš -
kiai apibrėžtoje perspektyvoje (1–5
metams). Mažinsime įmonių įregis -
tra vimo kaštus, įstatinio kapitalo
dydį ir pan. Viso to tikslas – sukurti
aiškią bei skaidrią mokesčių leng -
vatų naujoms įmonėms sistemą.

– Skausmingiausias Lietuvos
ekonomikai išeinančios Vyriausybės
palikimas – iki šiol didžiausi pagal
savo mastus nedarbas, emigracija bei
šešėlinė ekonomika. Todėl spręsti
problemas būtinas sisteminis po žiū -
ris – Nacionalinė užimtumo progra -
ma su aiškia ekonomikos skatinimo,
ekonomikos augimo ir naujų darbo
vietų sukūrimo strategija.

Ypatingas dėmesys turi būti ski -
riamas jaunimo nedarbui. Prie mo -
nėms įgyvendinti būtina veiks min -
gai panaudoti Europos socialinio
fondo ir Europos regioninės plėtros
fondo lėšas. Jos bus nukreiptos jau -
nimui įdarbinti ir verslo, gamybos
praktikai, mokymui, socialiai atsa -
kin giems darbdaviams remti. Be to,
būtina tobulinti studijų finansavimo
strategiją – kad profesinio mokymo
ir studijų programos atitiktų darbo
rinkos poreikius.

Ūkyje susidariusį netolygumą
ga lima išlyginti per lanksčias per -
kva lifikavimo ir kvalifikacijos ugdy -
mo programas. Reikia glaudžiai ben -
dradarbiauti su verslininkais, dir -
bant pagal jų „užsakymus”, valstybės
sąskaita siekiant sumažinti struk tū -
rinį nedarbą bei užtikrinti būsimas
darbo vietas.

– Dar vienas svarbus uždavinys –
veiksmingas valstybės valdymas. Bū -
tina atstatyti valstybės valdymo ins -
titucijų veiksmingumą. Ministerijų
skai čius nebus keičiamas, valdymo
aparatas nedidės, tačiau funkcijos
turi būti veiksmingai perskirstomos
tarp esamų ministerijų. (...). Korup -
ciją ir biurokratiją įveiksime infor -
ma cinių technologijų plėtra, atribo -
da mi nesąžiningus valdininkus nuo
žmonių problemų sprendimo. 

– Kitas labai svarbus darbas –
valstybės turto valdymo centraliza vi -
mas, kuris padės tinkamai valdyti
turimą turtą ir sutaupyti nemažai
vals tybės lėšų. Be to, kursime inte -
gruotą, skaidrią viešųjų pirkimų sis -
temą, pagal kurią būtų užtikrintas
sis temų integralumas ir proceso ne -
per traukiamumas nuo pirkimo pla -
na vimo ir sutarties sudarymo, mo -

Esame pasirengę dirbti
Lietuvos Socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Algirdo Butke vi -
čiaus kalba Seime, kuria jis prisistatė naujos kadencijos Seimui kaip
prezidentės pasiūlytas kandidatas į ministrus pirmininkus. Lapkričio 26 d.
LR prezidentė A. Butkevičių paskyrė ministru pirmininku.

Nukelta į 15 psl.

TTEEMMAA::  KKAANNDDIIDDAATTOO  ĮĮ  PPRREEMMJJEERRUUSS  KKAALLBBAA  SSEEIIMMEE



JAV rinkimai – jau praeityje.  Kan  -
didato į prezidentus Mitt Rom ney
priešrinkiminis prasitarimas, kad

jis negaus pergalei reikalingų bal sų iš
žmonių, gyvenančių iš įvairių valdžios
pašal pų, išsipildė. Kiek su prantu, daugu-
ma katalikų balsavo už Barack Obama.
Katalikų savaitraščio OSV lap kričio 18 d.
vedamajame rašoma, kad katalikai bal-
suotojai nepakluso Bažnyčios vadovybės
puosėlėtam at sar gumui balsuojant. Baž -
nyčios tėvai perspėjo tikinčiuosius dėl Obama ad -
ministracijos rodomų pastangų įtei   sinti tos pačios
lyties asmenų santuokas,  užtikrinti abortą ir dėl
esamos valdžios sprendimo, verčian čio katali -
kiškas organizacijas eiti prieš savo moralinius įsi-
tikinimus. ,,Kur dabar?, – klausiama vedamajame
ir atsa koma: Atgal – į darbą!”

Toje pat OSV laidoje aprašoma  Ro bert D.
Lupton knyga ,,Toxic Cha rity: How Churches and
Charities Hurt Those They Help” (,,Nuodijanti lab-
dara: kaip bažnyčios ir labdara  ža loja šelpiamuo-
sius). Autorius, Vietnamo karo veteranas, psi-
chologijos daktaro laipsnį gavęs iš Univer sity of
Georgia, Atlanta mieste įsteigė ir vado vau ja orga-
nizacijai ,,FCS Urban Ministries (Focu sed Com mu -
nity Strategies)”; jos dėmesio cent re yra miesto
varguomenės porei kiai.  Savo  knygoje autorius
bando įrodyti, kad labdaros organizacijos la bai
dažnai  prašauna pro šalį. 

,,Amerikoje bręsta skandalas, ku rio ne tik
atsisakome matyti, bet tuo pačiu jį puoselėjame, –
teigia Lupton. – Mes nenorime pripažinti, kad,
padėdami žmonėms, mes švaistomės pinigais arba
jiems net ken kia me.”  Autorius pirštu rodo į labda -
ros pastangas, pvz., sriubos virtuves, rūbų vajus ir
pramogines išvykas, kurios neretai yra bergž -
džios, nes skatina žmonių liguistą priklauso-
mumą, ža loja asmeninę atsakomybę ir šeimų san-
darą. Psichologas pabrėžia gerų no rų keliamą ža lą,

sakydamas, kad  ,,mūsų veltui dalinamo maisto ir
rūbų programos laukiančiųjų eiles ne trumpina,
bet ilgina”. 

Autorius, aišku, turi pripažinti, kad kai ku rios
labdaros pastangos nė ra žalingos. Prie tokių jis
priskiria gamtos nelaimes ir po jų telkiamą pagal-
bą bei tų pastangų priekyje stovinčią Ame rikos
,,Raudonąjį kryžių”. 

Kyla klausimas – ką turėtų veikti  labdaros
organizacijos? Lupton atsakymas yra trumpas ir
aiš kus: reikia padėti bendruome nėms vystytis ir
augti. O tai reiškia, kad reikia suteikti pagalbą
ieškan tiems darbo, padėti tiems, kurie ieško įkan -
damo būsto. Autorius siūlo rūbų su rinkimo vajus
pakeisti naudotų rūbų parduotuvėmis, maisto
dalini mo  centriukus – maisto kooperatyvais, kur
gavėjai tampa dalinin kais, nes, Lupton nuomone,
nepažabotas dosnumas nėra tei giamas reiškinys.

Lupton nesveikos labdaros raidą apibendrina
tokiais žodžiais: duok vieną kartą ir susilauksi
įvertinimo, duok du kartus ir sukursi lūkestį,
duok tris kartus – suteiksi viltį, duok keturis kar-
tus – suteiksi teisę vėl ko nors gauti, duok penkis
kartus – ir su kursi priklausomybę. Jo nuomone,
yra didelis skirtumas tarp išmaldos ir paramos,
nors tos sąvokos dažnai painiojamos. Autorius lab-
daros organizacijoms pateikia keletą konkrečių
nurodymų: neturtingiems nedarykite nieko, ko jie
patys negalėtų atlikti; ribokite pašalpą tik ne lai -

mės atveju; skatinkite netur tin  gus
dirbti, imti pa skolą bei investuoti; nau-
dokite paramą labai ribotai ir nau dokite
ją pasiekimams ugdyti;  derinkite savo
interesus su šelpiamųjų poreikiais;
pagaliau, šel piamųjų neskriauskite ir
nedarykite žalos jiems.

Nejaukiai pasijuto geros valios orga-
nizacijos, nesąmoningai priside dan čios
prie čia aptariamos žalojančios labdaros.
Jos yra pasiruošusios kalbėti apie

konkrečius atvejus, kur duodama išmalda yra
būtina.  Tuo pačiu jos mato, kad šelpiamųjų gretos
didėja, bet davėjai yra įsitikinę, kad jie yra dalis
tei giamo spren dimo, o ne dalis didėjančios proble-
mos. 

Ypač Padėkos dienos ir Kalėdų šven čių metu
tiesiog brukte yra brukamas maistas, lyg gavėjai
būtų išalkę ar išba dė ję. Jau daugelį metų man
darosi nejauku švenčių metu  per televiziją matyti
maisto eilėse stovinčius ar res toranuose už stalų
sėdinčius, ku rių dauguma – nutukę žmonės. Yra
pa kar totinai nustatytas ryšys tarp ne tur to ir virš -
svorio. Daugiau nei pusė JAV gyventojų kenčia ne
nuo bado, bet nuo nutukimo ir iš to kylančių
sveikatos problemų. Didesnis procentas neturtin -
gų jų yra nutukę nei pasitu rinčių.

Bandoma paramą gaunančius rūšiuoti. Pir -
mai grupei priklauso neseniai bedarbiais tapę,
daugelis jų kreipiasi paramos pir mą kartą. Yra ti -
ki ma, kad jiems suteikta parama ne sukurs ilga lai -
kės priklausomybės.  Antroje grupėje yra invalidai
ir žmo nės su negalia. Tokiems stengiamasi
parūpinti apmokymų darbui, nors, ži noma, jie
niekada nebus iki galo sa varankiški. Trečioji
grupė susideda iš il ga laikių vargšų, kuriems rei -
kia ilgalaikių paslaugų. Dėl šios grupės Lupton
daugiausia ir rūpinasi. Jis teigia, kad dauguma
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Praėjo brangiausi Amerikos is to  ri joje rinkimai
į prezidentus, kurie nieko nepakei tė – Baltieji
rūmai ir Senatas liko demokratų, o Kongresas

– res publikonų rankose. Rin kimai tik parodė
amerikiečių su siskaldymą dėl daugelio dalykų. 

Vis dėlto įvykę rinkimai turėjo ir ryškesnių
pasekmių. Visų pirma ak cijų biržai, kuri po
rinkimų nukrito apie 1,000 taškų (nuo 13,500 prieš
rin kimus iki apie 12,500 po dviejų savaičių). Akcijų
kri timas yra su pran tamas, nes su buvusio guberna-
toriaus Mitt Romney pralaimėjimu din go ir viltis,
kad Amerikos ekonominis gy venimas gali ne trukus
pa gerėti.

Rinkimai taip pat parodė, kad baltieji vyrai jau
nevyrauja Ameri kos rinkimuose, o tuo pačiu ir
Ame rikos politiniame gyvenime – beveik 60 proc.
baltųjų vyrų balsavo už Rom ney, o 40 proc. – už Oba -
ma. Skirtumas tarp Romney ir Obama dramatiškai
iš ryš kėjo per pirmuosius kandidatų debatus, kur
su sitiko ekonominių gabumų turį buvęs versli -
ninkas ir buvęs bendruomenių organizatorius
(„com munity organizer”), pasi rodęs esąs tik pra -
dinukas ekono mi koje. Rinki mus laimėjo demokra -
tų, afroame rikiečių ir lotynų koalicija, kuri da rys
įta ką Amerikos gyvenime per ateinančius ketverius
metus.

Praėję rinkimai buvo patys pras čiausi nuo pre -
zidento Harry S. Truman laikų, neatnešę nė vienai
partijai ryškios per  galės. Be to, tai buvo daugiausia
me lo paskleidę rin kimai, kuo ypač pasižymėjo
demo kratai. Pagal juos, jie bandė išsaugoti ir pagel-
bėti vi du rinei klasei, kurią jie patys par klup dė ant
kelių per paskutinę kadenciją. Pagal demo kratų for -
mulę, jei negali pasigirti per eitos kadencijos rezul-
ta tais, šmeižk priešininkus, kad jie visus darbus
išvežė į Kiniją ir Mek siką, pažadėk visiems ge rovę,
kuo patikėjo dauguma amerikiečių. Pats Ba rack

Obama už pažadus gavo Nobelio tai -
kos premiją.

Per rinkimus išryškėjo dvi visiš -
kai skirtingos nuomonės apie Ame ri -
kos ekonominį gyvenimą. Pa gal res -
publikonus, įvesta „Obamacare” stab  -
do eko nominį gyvenimą, nes visi
darb daviai turi pirkti darbininkams
sveikatos draudimus, kas ypač pa -
brangs nuo 2014 metų, o tai stabdo
darbdavius nuo gamybos plėtimosi ir

nedarbo mažinimo. Paprasta gy ve nimo taisyklė yra
ta, kad darbą turintis darbininkas gali geriau susit-
varkyti kitus reika lus, o darbų netu rėjimas žlugdo
visuomenės gerovę ir veikia bendrą gyventojų nuo-
taiką. Pre zidentas Oba ma, kuris per šiuos rinkimus
dažnai  Lincoln siekį siekti gyventojų lygybės (ver-
gystės panai ki  ni mo) minėjo kaip savo paties tikslą.
Įve dus visiems vienodą sveikatos drau dimą, už
draudimus, aišku, tu rės mo kėti vien dirbantieji. 

Klausimas kyla, ko, laimėjus de mokratams, gal-
ima tikė tis ateityje? Visų pirma, virš Ame  ri kos kaip
Da mok lo kardas kabo taip vadinama fi nan sinė uola
(financial cliff). Nesu ta rus demokratams ir respub-
li konams dėl pajamų mokes čių ir valstybės iš laidų
mažinimo, nuo naujųjų metų gali prasidėti antra
recesijos banga. Sunku patikėti, kad rin ki mus
laimėję demokratai, o ypač Obama, nusileis respub-
likonams dėl mokes čių padidinimo turtin gie siems,
nes tai Obama žada jau nuo 2008 m. rinkimų. Yra ti -
kėtina, kad, ne paisant abiejų pusių re torikos apie
galimą susitarimą, jis greičiausiai bus pasiektas tik
prieš naujus metus, nes abi pusės griebsis nervų
karo, taip vadinamo „brink man ship”, tikė damosi,
kad antra pusė nusileis pirma. Vis dėlto tikėtina,
kad pirmą kliū tį politikai nu galės bendru susi-
tarimu. Bet po to seks antra kliūtis – slegiantis
nedarbas ir didžiulės valstybės išlaidos, o tai
pareikalaus pakelti Amerikos skolos kartelę, kas vėl
sukels kovą su res pub  likonais. 

Taip gyvenimas banguoda mas slinks pirmyn,
nykstant Amerikos pirmavimui pa saulyje, nes glob-
alizacijos vajai nusi nešė Amerikos ga lybę ir jos
gyventojų iš skirtinę gerovę. Baigiantis Oba ma
kadencijai, valstybės skola pa sieks apie 20 trilijonų
dol., o tai bus di džiulė, vos pakeliama našta. Kiek -
vie na saulė turi nusileisti, įskaitant ir Amerikos.

Labdara –
viltis pakirptais sparnais?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įtempti rinkimai, 
o kas po jų?
JERONIMAS TAMKUTONIS

,,MAISTO BANKAS” LAUKIA JŪSŲ AUKŲ

Kalėdoms artėjant, vėl kreipiamės į Jus,
prašydami prisiminti alkstančius Lietuvoje.
Tai galite padaryti paremdami Lietuvoje
veikiantį ,,Maisto banką”. Besikreipiančių į
,,Maisto banką” ir kitas labdaros organizaci-
jas nemažėja. Pasaulinė finansų ir eko -
nomikos krizė tęsiasi, o tai ypač skaudžiai
atsiliepia mažas pajamas gaunantiems
žmonėms. Šią žiemą ypatingą rūpestį kelia
toliau kylančios šildymo kainos, taip pat
mažėjanti Europos Sąjungos bei valstybinė
parama, o tai reiškia, kad ,,Maisto bankas”
turės dėti daugiau pastangų didinant maisto
aukas Lietuvoje ir rasti papildomų lėšų savo
veiklai. 

,,Maisto bankas” – viena geriausiai
dirbančių labdaros organizacijų Lietuvoje,
pripažinta įvairiais apdovanojimais. Galite
būti tikri, kad Jūsų auka bus tikrai panau-
dota pagal paskirtį. Jūs galite paaukoti
,,Maisto bankui” per JAV nepelno organi-
zaciją ,,Community Action Lithuania”
(CAL), kurios misija – remti pilietines inici-
atyvas Lietuvoje. Visa Jūsų paaukota suma
bus pervesta ,,Maisto bankui”, visą aukotą
sumą galite nurašyti nuo mokesčių. Jūsų
auka parems veiklos išlaidas – transportą,
sandėliavimą, dalijimą, savanorių telkimą ir
kt.

Jeigu galite padėti, išrašykite čekį
Community Action Lithuania, čekio apačio-
je pažymėdami, kad tai auka ,,Maisto
bankui”. Čekį siųskite: Community Action
Lithuania, c/o Rimga Viskanta, 650 San
Dieguito Drive, Encinitas, CA 92024. Arba
apsilankykite CAL interneto svetainėje
www.CALithuania.com, kur rasite nuorodas,
kaip galima paaukoti kreditine kortele.

Šia proga norime padėkoti visiems
anksčiau aukojusiems ,,Maisto banko” bičiu-
liams už kilnaširdiškumą ir dosnumą!

Rimga Viskanta
CAL direktorė

Nukelta į 9 psl.



tarimais su būsimaisiais stu den tais
ir jų tėvais taip pat dalijosi Šiau rės
Amerikos lietuvių studentų sąjungos
(ŠALSS) nariai Aldona Gin tautaitė,
Marius Bulskis ir Paulius Sta -
siukonis. M. Bulskis susirinku sie -
siems patarė, kaip pradėti ruoštis
stojimui į aukštąsias mokyklas dar
tebesimokant gimnazijoje. Jis išsa -
miau pristatė dvigubų kreditų gali -
mybę, t. y. kaip ir kokius AP (Ad -
vanced Placement) kreditus galima

susirinkti tebesimokant gimnazijoje.
AP lygio pamokos, Mariaus teigimu,
padeda sutaupyti pinigų (atitinkamų
dalykų paskaitų nebereikia klausyti
universitete), laiko, pagerina gali -
mybes patekti į norimą universitetą,
padeda pasirinkti norimą profesiją.
P. Stasiukonis apibūdino studijų ben -
druomenės kolegijoje (com munity
college) privalumus ir trū kumus.
Pauliaus teigimu, studijų ko legijoje
privalumai – tvarkaraščio lanks -
tumas, artimesnis ryšys tarp dės -
tytojo ir studento, mažesnės kur so
grupės ir gerokai mažesni mo kesčiai.
Besimokant kolegijoje, ren kantis
kursus, galima susirinkti kre ditus,
kurie vėliau gali būti už skaityti

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių Centro valdybos
po sėdyje, vykusiame š. m. lap-
kričio 10 d. Šv. Jurgio parapi-

jos patalpose, Phi ladelphia, Penn -
sylvania, dalyvavo 21 centro valdy-
bos narys iš Illinois, In dia na, Massa -
chusetts, Michigan, Penn sylvania,
New Jersey, New York ir Ohio valsti-
jų. Suvažiavimą globojo Phila -
delphia vyčių 3 kuopa, veikianti prie
Šv. Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dvasios
vadas, dr. prelatas kun. Juozas An -
der  lonis sukalbėjo maldą, pasveiki-
no dalyvius ir palinkėjo sėkmingo
posė džio. Lietuvos vyčių kuopos
vardu pa sveikino 3-čios kuopos pir -
mininkė Irene Ožalis. Posėdžiui va -
dovavo pir mininkė, garbės narė
Regina Juškai tė-Švobienė. 

Šiek tiek laiko buvo skirta  dis -
ku si joms apie praėjusį 99-ąjį metinį
vy čių suvažiavimą bei jo pasie -
kimus. Atrodė, kad dalyviai ir sve -
čiai buvo pa tenkinti nutarimais, sa -
vait galio programa, posėdžiais ir
suvažiavimo globėjų 152 kuopos iš E.
Long Island, New York, nuoširdumu.

Organizacijos šimtmečio komi -
teto kopirmininkai – garbės narys
Ro bert A. Martin, Jr. ir Phyllis Gend -
reau – perskaitė pranešimą apie
šimt   mečio komiteto, sudaryto iš visų
apygardų, veiklą. Artimiausiu laiku
žurnale „Vytis” bus paskelbta patik-
slinta in formacija apie pasirengimą.
Informa ciją apie Lietuvos vyčių
šimtme čio suvažiavimo/seimo, ku -
ris vyks 2013 m. liepos 25–28 d. Quin -
cy, Massachusetts, „Marriott Boston
Quincy” viešbutyje, planus galima
rasti ir internete (www.knightsof -
lithuania100thanniversary.org).  Re -
gistracijos kai na – 300 dol. (bus gali-
ma susi mo kėti per keturis kartus,
mokant po 75 dol.). Šimtmečio jubi -
liejaus suvažiavimo ir uždarymo šv.
Mišios bus aukojamos Šv. Petro baž -
nyčioje, South Boston, MA. Jubi lie ji -
nio suvažiavimo šūkis: „Dievui ir
Tėvynei – 100 ir amžinai.”

Bus ruošiama speciali šimt-
mečio istorijos knyga. Visos kuopos
ir apygardos yra prašomas aprašyti
sa vo istoriją nuo įstei gimo iki šių
dienų. Taip pat pa gei daujama, jei
kas turi nuotraukų iš ankstesnių su -
važiavimų, susirinki mų, pobūvių,
sporto rungtynių ar dra  mos būrelių,
atsiųsti ar nuskanuo ti jas bei pa -
siųsti šio jubiliejaus isto rijos knygos
redaktorei Mary Agnes Mikalauskas
(mamikalauskas@aol.com). Visi už -
si registravę delegatai gaus specialiai
Lietuvoje išaustą jubiliejinę juostą.
Vilija Bizinkauskaitė, trečioji vice -
pir  mininkė dirbanti su jaunais vy -
čiais, pranešė, kad jubiliejaus šven-
tėje vyčiu kams ruošiami įvairūs už -
siėmimai, darbeliai ir išvykos.

Lietuvos vyčių šimt metis bus
pra dėtas švęsti jau nuo 2013 m.
pavasario. Pirmasis renginys – cen-
tro valdybos posėdis – vyks 2013 m.
balandžio 27 d. Andover, MA. Kitą
dieną Naujosios Anglijos apygarda
globos pavasario suvažiavimą. Jame
dalyvaus ir centro valdyba. Yra
numatyta speciali programa, kurios

4 2012�LAPKRIČIO�27, ANTRADIENIS DRAUGAS

Lemont,�IL

Philadelphia,�PA

TTEELLKKIINNIIAAII

Lietuvos vyčių Centro valdybos suvažiavimas

Lietuvos vyčių Centro valdybos po sėdžio dalyviai. TTrriisshh  AAddaammss nuotr.

metu vyčiai aplankys Lietuvos vyčių
stei gėjo Mykolo Norkūno kapavietę
Nor wood, MA, padės vainiką ir su -
kal bės specialias maldas prie kapo.
Po to dalyvausime šv. Mišiose, po
kurių vyks Naujosios Angli jos apy-
gardos pavasario posėdis ir pietūs. 

Antras vicepirmininkas Andrew
Berczely pasidalino laikinai sudary-
to komiteto, kuris sprendžia naujų
na rių, ypatingai jaunesnių, įtrau -
kimą į šią organizaciją, informacija.
Bus naudojama šių dienų technologi-
ja („Facebook”) reklamuoti Lietuvos
vyčius. Taip pat A. Berczely išsiųs
laiš   kus visoms kuopoms, jas ragi-
nant ieškoti naujų narių.

Lietuvos vyčių padalinio Šv. Ka -
zi miero gildijos pirmininkas, garbės

narys Jonas Mankus pranešė, kad ne -
seniai popiežinės Šv. Kazi miero lietu-
vių kolegijos rektoriui pre  l. Petrui
Šiūriui išsiųsti 64 šv. Mišių užprašy-
mai ir 2,650 dol. Pranešta, kad  per Šv.
Kazimiero gildiją galima už sakyti šv.
Mišias už ligonius, mirusius ir kito-
mis progomis.

Ryšių su visuomene pirmininkė,
garbės narė Regina Juškaitė-Švobie -
nė papasakojo apie Šiaulių pastora -
cinio centro projekto eigą. Vysk.
Eugenijaus Bartulio vardu padėkojo
vyčiams už dosnią 10,850 dol. auką.     

Toliau posėdyje buvo aptarti
eina  mieji reikalai, vyko diskusijos,
svarstymai ir nutarimai. Posėdis
baig tas malda, sukalbėta Lietuvos
vy čių dvasios vado dr. Anderlonio.

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje
aukojo parapijos klebonas prel. An -
der lonis. Savo pamoksle jis pasveiki-
no centro valdybą ir pagyrė, kad po -
sėdis buvo darbingas ir sėkmingas.  

Po Mišių Lietuvos vyčių Centro
valdyba bei vietiniai kuopos nariai
susirinko parapijos salėje bendrai
nuotraukai, vakarienei ir maloniam
pabendravimui. Ateinantis centro
val dybos posėdis numatytas surengti
2013 m. balandžio 27 d. „Marriott
Court yard” viešbutyje, Andover, MA. 

Regina Juškaitė-Švobienė – gar-
bės narė, Centro valdybos pirmininkė,
Ryšių su visuomene komiteto pir mi -
nin kė.

Seminaras apie studijas JAV
LORETA TIMUKIENĖ

Lapkričio 18 d., sekmadienį,  Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont,
IL, vyko seminaras ,,Studijos

Amerikos universitetuose – pasi -
ruošimas, priėmimas ir finansinės
pagalbos galimybės”. Renginį pra -
dėjęs advokatas Rimas Domanskis
sakė, kad šis seminaras skirtas vi -
siems, norintiems daugiau sužinoti
apie švietimo sistemą JAV tiesiogiai
iš Amerikos lietuvių studentų. Ad -
vokatas kvietė nebijoti kreiptis į pa -
žįstamus lietuvius, pasiekusius kar -
jeros aukštumų, ir prašyti pasi -
dalinti savo patirtimi arba supa -
žindinti su įvairių sričių specia -
listais, galinčiais duoti vertingų
patarimų. R. Domanskis sakė, kad
ga lima kreiptis į organizacijas,
buriančias tam tikros srities žmones
– inžinierius, farmacininkus – ir
prašyti jų pagalbos. Pranešėjas pasi -
dalino savo asmenine patirtimi ir
davė nemažai patarimų, kaip Ame -
rikoje įgyti gerą išsilavinimą.

Savo studijų patirtimi ir pa  - Iš k.: adv. R. Domanskis, ŠALSS nariai. LL..  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.



ANTANAS PAUŽUOLIS

2013metais Lietuvos vyčiai
švęs 100 metų veiklos ju -

bi liejų. Orga nizacijai išsilaikant sve-
ti mųjų jūroje, neužmirštant lietuvių
kal bos bei papročių reikėjo įdėti
daug pastan gų. Lietuvių kalbą ir pa -
pročius išlai ky ti darosi vis sunkiau
ne vien vy  čiams, bet ir kitoms lie tu -
viškoms organizacijoms, nes, vy res -
niajai kartai išei nant į Amžinybę,
jaunoji karta lieka be globėjų.

Todėl reikia pasidžiaugti, kad į
Lie tu vos vyčių centro vadovybę iš -
rink ta veikli visuomenininkė, žur-
nalistė, lietuviškų parapijų veikėja,
ilgametė vyčių narė Regina Juškaitė-
Švobienė. Ant jos pečių gula 100 metų
jubiliejaus minėjimas, kuris vyks
2013 m. liepos 25–28 d. Bos ton, „Mar -
riott-Quincy” viešbučio sa lė je (1000
Marriott Drive, Quincy, MA, 02169).

Prie Lietuvos vyčių veiklos daug
prisidėjo 112 kuopos Čikagoje nariai,
išvystydami plačią lietuvišką veiklą.
Deja, laikui ir aplinkai veikiant, jos
lietuviškumas taip pat mažėja – nors
jaunesnioji karta ateina su mažes-
nėmis lie tuvių kalbos žinio mis, bet
tvirtu pasi ryžimu tą veiklą tęsti.
Pavyzdžiu reikė tų laikyti 112-os kuo-
pos narę, antros kartos lietuvaitę
Andrea Deksnis, įsteigusią naują
Lietuvos vyčių kuopą Lake Shore, IN.
Panašių atvejų yra ir kitose Ame -
rikos vietovėse. Tai rodo, kad jaunoji
vyčių karta dar sten  giasi nenutolti
nuo tėvų ir prose nelių įsteigtų orga-
nizacijų.

Reikia pasidžiaugti 112 kuopos
na riais, kurie praeityje aktyviai vei -
kė bei garsėjo ne tik narių skaičiumi,
bet ir renginiais. Šiomis dienomis su -
si rin kimai vyksta rečiau, tik kas tre -
čias mėnuo, mažėja ir na rių skaičius. 

Pirmojo rudens susi rin kimo me -
tu išrinkta nauja valdyba. Leonas
Paukšta pasiliko ir toliau eiti pir -
mininko pareigas. Pirmininko pava -
duotoju tapo Diane Svehla. Susi rin -
kimų sekretorės darbą perims Mary
Anna Gerčius. Narių mokesčio rin -
kimu rūpinsis Šv. Kazimiero vie nuo -
lyno seselė Theresa Papšis. Kuopos
iždą tvarkys Louis Rogers. Tvarkos
pa laikymui, susirinkimo salių pa -
ren  gimui ir sutvarkymui pakviesti
na riai: Louis Rogers, Antanas Pau -
žuolis, Diane ir Susan Svehla, pa -
laikymui ryšių su Lietuva išrinkta

seselė Theresa Pap  šis. Reikia pasi -
džiaugti, kad 112-tos kuopos nariai
ap siėmė globoti nesveiką 20 metų
ber niuką Daivarą Slavinską. Ses.
The resa pastangomis yra renkamos
aukos berniuko paramai. Kuopos ir
žurnalo „Vytis” istorinę veiklą už -
rašyti apsiėmė Su san Binkis. Kuopos
laikraštėlį reda guos Mary Anna Ger -
čius. Mirusių na  rių registraciją ir
kapų lankymą tvarkys Estelle Ro -
gers. Palaikyti ryšį su lietuvių spau-
da pakvietė Antaną Paužuolį. Miru -
sių jų pagerbimu ir sergančiųjų lan -
kymu rūpinsis Estelle Rogers. Julijai
Za karkai yra pavesta rūpintis narių
lan kymu ir jų pakėlimu į aukštes-
nius laips nius.

Energingoji narė Regina Juš kai -
tienė apsiėmė rūpintis socialiniu
ben dravimu tarp narių, ruošiant pa -
sisvečiavimus bei kultūri nius suė -
jimus. Jau tradiciškai 112 kuopos na -
riai visada ruo šia prieškalėdinius
su ė jimus. Šiais metais toks suėjimas
vyks gruo džio 2 d. 1 val. p. p. seselių
Kazi mie riečių vienuolyno valgyklo-
je. Kai na – 20 dol. Informacijai tel.
708-422-3541 (pas Reginą Juškaitienę). 

Šiais metais 112 kuopa prarado
pen kis veiklius narius, išėjusius į
Am  žinybę. Džiugu, kad prie mūsų
prisijungė trečiabangė lietuvaitė
Ada Laukaitis. Turi me ir vyčių tauti -
nių šokių būrelį. Tu rėjome ir didingą
chorą, ku riam vadovavo muzikas
Faus tas Strolia, vėliau – jauna mu -
zikė Aušra Bužėnaitė. Deja, suma -
žėjus choristų skaičiui ir neatsiradus
naujų, choras turėjo nutraukti savo
veiklą.

Lietuvos vyčiams švenčiant 100
metų jubiliejų, prisimintini po e tės B.
Kemėžaitės žodžiai: „Regiu tą praeitį
kaip gyvą, pilių griuvėsius, ku -
nigaikščius, Kęstutį, mirštantį Tra -
kuos... Jo Lietuva – mano jaus muos.”

DAIVA LITVINSKAITĖ

Po penkerių metų pertraukos
University of  Illinois at Chi -
cago (UIC) vėl pradėti dėstyti

lietuvių kalbos kursai, kuriuos per
projektą „Lie tuva čia ir ten: kalba,
mokslas, kul tūra, visuomenė” finan-
suoja Vil niaus universitetas. Šio ru -
dens semestro lietuvių kalbos įva -
dinį kursą lanko keturi studentai:
Nikolas, Kevin, Liyi ir Brittany. Nors
prabėgo beveik trys mėnesiai, stu-
dentai jau išmoko ne tik prisistatyti
lietuviškai, išvardyti, ką mėgsta ir ko
ne, bet gali papasakoti apie savo šei -
mą. Ir jeigu mums, gimtakalbiams,
at rodo, kad tai nėra jau toks didelis
pasiekimas, studentai galėtų paprieš-
tatauti: pa sakyti štai kad ir tokį sa -
kinį „Aš tu riu vieną seserį ir tris bro -
lius” jiems reikėjo išmokti vie nas -
kaitos ir dau giskaitos skaitvar džio ir
daiktavar džio galininką. O kur kiti
linksniai – vienaskaitos ir daugis -
kaitos vardi ninkas, kilminin kas, vie -
tininkas, be kurių mokantis lietuvių
kalbos – nė iš vietos. Juk pirmiausia
mokinantis kalbą išmoksta me prisis-
tatyti: susipa žįstant rei kia pasakyti
vardą, kur gyveni, iš kur esi, kas esi. 

Jeigu paklausčiau studentų, kas
jiems įdomiausia mokantis lietuvių
kal bos, atsakymai tikriausiai įvai -
ruo tų: vieniems patinka gramatikos
iššūkis, kitiems per kalbą atsiverian -
tis kultūros pasaulis. Man pačiai ža -
viausi yra studentų logiški išve džio -
jimai stengiantis įveikti vieną ar kitą
gramatinę kliūtį, įminti antrą jau ži -
nomo žodžio reikšmę ar funkciją
sakinyje. Štai kad ir toks pavyzdys:
vi sai neseniai skaitėme tekstą apie
šeimą, ir teksto gale buvo teiginiai,
kuriuos studentams reikėjo pa tvir -
tin ti arba paneigti. Tarp teiginių bu -
vo toks sakinys: „Tėvelis visada atos -
togauja vienas.” Kadangi studentai
jau žino žodį „vienas” kaip skaitvar -

dį, kiek pagalvoję šiame sakinyje jį,
jau būdvardį, išvertė taip: „Father al -
ways is the first to vacation” (tėvelis
visada atostogauja pirmas). Tas pats
žodis „vienas” po savaitės vėl iškrėtė
išdaigą: studentai prisiminė jį kaip
skaitvardį ir sakinį „Berniukas ne -
mėgsta būti vienas” išvertė „A boy
doesn’t like to be number one” (ber -
niukas nemėgsta būti pirmas). O
kiek padvejoję paklausė – nemėgsta
būti supermenu? 

Lietuvių kalbos kursas „LITH
102” bus skelbiamas ir pavasario se -
mestrą. Tad kviečiame visus UIC stu-
dentus, kurie norėtų išmokti ar pagi -
linti savo lietuvių kalbos žinias, re -
gis truotis į lietuvių kalbos kursus.
Taip pat paraginkite savo draugus ar
pažįstamus, kurie norėtų išmokti
kal bėti lietuviškai, bet nežino apie
šią unikalią galimybę. Registracija
jau vyksta!

Daiva Litvinskaitė – lietuvių kal-
bos kurso ,,LITH 101 UIC dėstytoja
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Lietuvos vyčių 112 kuopos valdyba: Leonas Paukšta, Mary Anna Gerčius, ses. Theresa Papšis, Antanas Paužuolis, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos ir kuopos dvasios vadas, kun. Jaunius Kelpšas, Louis Ro gers, Diana ir Susan Svehla.       ZZ..  DDeegguuččiioo nuotr.

Lietuvos vyčių 112 kuopos
Čikagoje veikla

įstojus į universitetą. Tačiau kole -
gijoje neteikiamas bakalauro laips -
nis, gerokai mažesnis specia lybių
pasirinkimas, taip pat ne patiriamas
tikras studentiškas gyve nimas.

A. Gintautaitė, pasiremdama sa -
vo pačios patirtimi, papasakojo apie
Lietuvių išeivijos studentų stažuotės
(LISS) programą ir apie praktiką,
atliktą JAV senatoriaus Richard Dur -
bin biure Washington, DC. Aldonos
teigimu, LISS programa suteikia pui -
kią progą lietuvių kilmės studen -
tams stažuotis Lietuvoje, ten iš ban -
dyti savo pasirinktą profesiją, susi -
rasti draugų ir už tai gauti studijų

kreditus. Tiek praktika, tiek sta -
žuotė, Aldonos teigimu, suteikia ga -
limybę studentui išbandyti pasi -
rinktą mokslo kryptį praktiškai, pa -
gerinti savo CV, teorines žinias pri -
taikyti praktikoje, suteikia galimybę
užmegzti glaudesnius ryšius su
moks lininkais ir savo srities ži no -
vais.

Pagirtina, kad ŠALSS nariai ski -
ria savo brangaus laiko tokiems
sumanymams. Tokių renginių reika -
lingumą liudijo ir tai, jog po semi -
naro jo dalyviai dar ilgai šneku -
čiavosi ir su advokatu R. Domanskiu,
ir su ŠALSS atstovais. 

UIC ir vėl dėstomi lietuvių 
kalbos kursai

Čia ru dens semestro lietuvių kalbos kurso UIC studentai: Liyi Guan, Brittany James,
Nikolas Skilnik ir Kevin Ngo.
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Pirmą kartą Lietuvoje prista toma
JAV nepriklausomo kino atstovo
Adolfo Meko (1925– 2011) gyveni-

mo ir kūrybos retrospektyva. A. Me -
kas labiau žinomas kaip avangardinio
kino Amerikoje pionie riaus, Jono Me -
ko brolis. Tačiau A. Me kas ne tik sva -
riai prisidėjo prie Jono Meko fil mų
atsiradimo, dažnai buvo jų bendraau-
torius ir kartu su broliu įkūrė vėliau
įtakingu tapusį kino kritikos žurnalą
„Film Cul ture”, bet ir pats bu vo talen -
tingas kū rėjas, kino re ži sierius, sce -
narijų au torius, taip pat vienas iš labi-
ausiai gerbiamų ir mėg stamų Bard
College (Annandale-on-Hudson, NY)
dėstytojų, kur jis apie trisdešimt metų
ugdė būsimus kino kūrėjus.

Retrospektyvoje pristatoma plati
A. Meko kūrybos ir veiklos skalė.
Jono Meko vizualiųjų menų centre
rodoma fotografijų paroda apie jo gy -
venimą ir kūrybą – šeimos nuotrau -
kos, profesinio gyvenimo aki  mirkos,
kadrai iš filmų. Atskirai pristatomi
1996–2003 Bard College skaitytų pa s -
kaitų vaizdo įrašai, taip pat jo kolegų
ir mokinių atsiminimų apie A. Meką
vaizdo įrašas. Anot vie no iš kolegų
John Pruitt, „kad ir ką darytų A. Me -
kas, jis tai darė su nuostabiai ko miš -
ka, maištinga dvasia ir meile gy venimui.”

Jono Meko vizualiųjų menų cent ro (JMVMC)
kino salėje rodomi A. Meko mokinių trumpame-
tražiai ir ilgametražiai kino ir animaciniai filmai.
Retrospektyvą papildo Bard Co llege profesoriaus J.
Pruitt paskaita apie A. Meką Vilniaus dailės aka de -
mijoje, A. Meko ir jo mokinių fil mų seansai Šiuo-
laikinio meno centro (ŠMC) kino salėje. Paroda ir
kino per žiūros taip pat bus rodomos ir Kaune bei
Klaipėdoje.

Jonas ir Adolfas Mekai gimė Se meniškiuose.
Nuo jaunystės Jonas bu vo gabus poezijai, o Adolfas
domė josi teatru. Vokietijos fašistinei armijai oku-
pavus Lietuvą, broliai leido antifašistinį pogrindi -
nį laikraštuką, kurį spausdindavo rašomąja maši -
nė le, kurią slėpdavo pašiūrėje. Kažkas tą mašinėlę
pavogė ir tebuvo laiko klausimas, kada naciai su -
gaus vagį, ir galų gale sužinos, kieno ta rašomoji
mašinėlė. Naudodamiesi padirbtais dokumentais
Mekai buvo priver s ti bėgti į užsienį. Jie norėjo pa -
tekti į Vieną ir mokytis tenykščiame universitete.
Tačiau traukinys, vykstąs į Vieną, buvo sustabdy-
tas ir prijungtas prie rusų ir lenkų kalinius gabe -
nančio sąstato ir nukreiptas į El ms horn netoli
Hamburg stovyklą. Me kai bandė pabėgti, buvo
sučiupti ir galų gale atsidūrė išvietintųjų as me nų
stovykloje, iš pradžių Viesbaden, tada Kassel ir
Mainz, kuriame įstojo į universitetą. Tokia buvo
brolių Me kų odisėjos emigracijoje pradžia. Ga lų
gale, atsidūrus dar vienoje DP (displaced persons)
stovykloje, atsirado galimybė išvykti į JAV. 1949
metų spalį jie atvyko į Williamsburg, Brooklyn, NY.
Adolfui buvo 24, o Jo nui – 27-eri.

Vos atvykę į Ameriką, jie pasi skolino pinigų
pirmai kino kamerai. Dar 1944–1945 m. būdami
Vokietijoje, išvietintųjų asmenų stovyklose, ku rias
kontroliavo prancūzai, turėjo ga limybę susipažinti
su tuometiniu pra ncūzų kinu, padariusiu jiems di -
delį įspūdį ir įtaką. Kinas Mekams
tapo universalia raiška, sujungian čia
literatūrą ir teatrą, ne reikalaujančia
didelių anglų kalbos žinių.

Adolfas sunkiai kalbėjo angliš -
kai, buvo paimtas į Amerikiečių ka -
riuomenę ir išsiųstas atgal į Europą.
Tenai, iš prigimties būdamas pacifis-
tas, Adolfas pradėjo valgyti medžių
lapus. Amerikiečiai pamanė, kad jis
nepakaltinamas ir grąžino į Ame ri -
ką.

Sugrįžę į New York, Mekai grei -
tai įsiliejo į tenykštę filmininkų ben-
druomenę. 1953–1954 m. J. Mekas pra -
dėjo pats organizuoti avangardinio
kino peržiūras. Taip pat Mekai
įsteigė žurnalą ,,Film Culture”,
skirtą kinui, vėliau tapusį labai
įtakingu. Mekai greitai įsiliejo į kino
mėgėjų bend ruo menę, dar žinomą
,,New Ameri can Cinema Group”
(kartu su Robert Frank, Alfred Leslie,

Shirley Clarke, Gregory Markopoulos) vardu. Jie
prisidėjo ir prie New York filmininkų kooperatyvo
1962 m. įsteigimo. Kartu su Yoko Ono A. Mekas taip
pat buvo vienas pirmųjų ,,Fluxus” per for man sų
dalyvių 1961 metais.

Broliai eksperimentavo su pir mą ja kino ka -
mera ,,Bolex” tol, kol su kūrė pirmuosius tikrus
savo filmus. Pirmasis filmas ,,Guns on the Trees”  –
egzistencinė monochrominė medi tacija, kurią re -
žisavo Jonas, o Adol fas daug pri si dėjo prie scenari-
jaus rašymo, monta žo, gamybos eigos, taip pat
vaidino vieną filmo herojų.

Adolfas sukūrė du autorinius trumpus filmus
,,Grand Street” ir ,,Si lent Journey”, kol 1963 m.
sukūrė žymiausią savo filmą – pilno metražo
komediją ,,Hallelujah the Hills”. Kai navęs vos
65,000 dol., filmas buvo ap do vanotas prizu Lokarn
tarptautinių filmų festivalyje, buvo išrinktas me tų
komedija JAV.

Po metų sukūrė filmą ,,The Brig” – klaustrofo -
biš ką filmą apie kariuo menės kalė jimą, visišką
priešingybę poetiškai komedijai ,,Hallelujah the
Hills”.

Kartu A. Mekas dirbo kaip montažo specialis-
tas kituose kino projektuose, pvz., prie ,,Goldstein”
(1964) filmo – Philip Kaufman debiuto kine.

,,The Double Barreled Detective Story” (1965)
buvo trečiasis sava ran kiškas Adolfo bandymas
kurti pilno metražo vaidybinį kiną. Filmas buvo
sukurtas pagal Mark Twain apsa ky mą. Apmaudu,
kad filmas susidūrė su rimtomis platinimo užduo-
timis, Adolfas patyrė finan sinių nuostolių, o filmas
praktiškai liko nežinomas. Galima sakyti, kad ši
nesėkmė, ne priklausiusi nuo Adolfo, pakenkė jo,
kaip kino režisieriaus, karjerai.

A. Mekas nebekūrė pilno metra žo vaidybinių
filmų. Žinoma, jis liko su kinu ir kine. Prisidengęs
George Binkey pseudonimu, Adolfas dalyvavo
kelių ne itin sėkmingų B kategorijos filmų pastaty-

muose – Joe Sarno ,,The Love
Merchantir” ir ,,Step Out Of  Your
Mind” 1966-iai siais, Allen Sa vag
,,Weekend with Strangers” 1971-iai -
siais. George Bin key vėliau ta po prie -
žastimi sukurti pseudoauto bio gra -
fiją, pavadintą ,,Geor ge the Man”. 

Vienas rimtesnių A. Meko sąly -
čiu su kinu buvo 1970-iaisiais, Ku  boje
filmuojant dokumentinį fil mą apie
Ku bos revoliuciją ,,Compa ne ros and
Companeras”. Filmą reži sa vo David
ir Barbara Stone. Adolfo vaidmuo
mon tuojant šį filmą taip pat buvo
svar bus.

Pažymėtinas 1967 m. J. Meko nu -
filmuotas ir A. Meko žmonos, daini -
ninkės Pola Chapelle prodiusuotas
savotiškas politinės satyros antikari-
nis (nukreiptas prieš karą Vietname)
performansas ,,An Interview with the
Ambassador from Lapland”, ku riame
Adolfas, apsimetęs kles tinčiu viduri -
nės klasės baltuoju, duoda ab sur -
diškų, rasizmu persi sun kusių pa -
tarimų JAV armijos kari ninkams,
kaip galima išspausti daugiau nau-
dos iš „siauraakių” belais vių.

1968 m. A. Mekas sukūrė filmą
,,Wind flowers”, savotišką an ti karinę
elegiją.

Ypač svarbūs tiek pačių Mekų, tiek pokarinio
JAV avangardinio ki no istorijoje yra J. Meko, A.
Meko ir Pola Chapelle lygiagrečiai sukurti trys fil-
mai. Po 27-erių metų, 1971-aisiais metais broliams
Mekams nu sišypsojo laimė aplankyti Lietuvą (ki -
taip sakant – Sovietų Sąjungą). Šios kelionės į
gimtąsias vietas, pas daugybę metų nematytus
tėvus, bro lius, seseris, pažįstamus, metu J. Me kas
nufilmavo filmą ,,Reminis cences of  a Journey to
Lithuania”, Pola Cha pelle sukūrė ,,Journey to Li -
thuania”, o A. Mekas – ,,Going Ho me”. Įdo miau sia
tai, kad šie trys filmai atskleidė tris savitus požiū -
rius į tas pa čias situacijas, atskleisdami ir
kiekvieno režisieriaus savitą pasau lėžiūrą. 

Šis filmas buvo paskutinis sa va rankiškas A.
Me ko kūrinys. Prie žas tis labai proziška – filmų
pramonė ne įsileido gabaus kūrėjo, galų gale aštun-
tojo dešimtmečio pradžia buvo nepalanki daugeliui
nepriklausomo kino kūrėjų. Anot paties Adolfo, jis
spjovė į scenarijų rašymą, ypač į tuos, kurie buvo
bergždžiai rašomi ,,War ner Bros” kompanijai,
spjovė į agentus ir teisininkus (laimė, Adol fas
spausdino tuos scenarijus vėliau, kartu kiekvieną
kartą susikurdamas naują autobiografiją).

Tačiau tai kartu buvo ir naujo profesinio
gyvenimo kelio pradžia. P. Adam Sitney pasiūlė A.
Mekui dės tyti Bard College ir Adolfas suti ko,
manydamas, jog tai bus eili nis laikinas užsiėmi-
mas. Tas „laikinas užsi ėmimas” truko daugiau
kaip trisde šimt metų. Kaip netrukus pasi rodė, A.
Mekas tapo puikiu dėstytoju, ais tringai pamilusiu
savo darbą ir už krėtusiu kino manija daugybę jau -
nų žmonių – savo studentų. Jis buvo vie nas pir-
mųjų Bard College dėstytojų, kovojusių (ir
laimėjusių) už idėją, jog kinas yra visų pirmiausia
menas iš reikšti tam tikrą pasaulėžiūrą, o ne sausas
amatas. Dėl šių pažiūrų net buvo bandyta jį išmesti
iš Bard Colle ge, tačiau tam tikrų liberaliai nusi tei -

kusių kolegijos administra cijos ir
pažangių studentų ryžto dėka A. Me -
kas liko dėstyti ir ilgainiui pa keitė
ko legijos veidą.

2004 metais A. Mekas pasitraukė
iš dėstytojo pareigų, nusivylęs vis di -
dėjančia kino komercizacija, kino me -
no mokymo banalizavimu ir ma žė  jan -
čiu studentų susidomėjimu tik ra kū -
ryba.

Kad ir kaip būtų, A. Mekas yra
vie nas įdomiausių tiek JAV nepri -
klau somo kino atstovų, tiek mūsų iš -
eivijos kultūros atradimų, kuriuos
pri valu susigrąžinti ir deramai įver -
tinti.

Ruošiant informaciją, naudotasi:
Ph lippe Dijon de Monteton. ,,A Foolish
Genius: The Life and Work Of  Adolfas
Me kas’’//Experimental Conversa -
tions,  Issue 8: Winter 2011 // 

Bernardinai.lt

Pažintis su adolfo Meko
(1925–2011) gyvenimu 

ir kūryba lietuvoje

Adolfas Mekas. hhttttpp:://  //dduubbaauusskkaaiittee..lltt nuotr.

Kadras iš Adolfo Meko filmo ,,Hallelujah the Hills” (1963). 
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Turkijoje prasidėjo programišių teismas

Izraelis skelbia sėkmingai išbandęs naują
priešraketinės gynybos sistemą

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

Afganistane liks 10,000 amerikiečių karių

Į kardinolų kolegiją paskirti šeši nauji nariai

Mexico (BNS) – Meksikos prezi-
dentas Felipe Calderon pasiūlė iš-
braukti žodžius ,,Jungtinės Valsti-
jos” iš oficialaus šalies pavadinimo ir
pateikė atitinkamą įstatymo projektą
šalies parlamentui.

,,Atėjo metas, kai meksikiečiai
turi grąžinti savo tėvynei gražų ir
paprastą pavadinimą: Meksika”, –
pareiškė prezidentas. Anot jo, šalies

pavadinimas atsirado XIX amžiuje,
,,pamėgdžiojant kitas valstybes”.

Meksikos Jungtinėmis Valstijo-
mis šalis buvo pavadintas 1824 m.,
kai tapo nepriklausoma nuo Ispani-
jos. Oficialus pavadinimas dažniau-
siai rašomas dokumentuose ir ant pi-
nigų kupiūrų. F. Calderon priminė,
kad kasdieniame gyvenime jis beveik
nevartojamas. 

Vilnius (ELTA) – Įsigaliojusi
naujoji karinė strategija yra papildy-
ta grėsmių sąrašu, į kurį įtraukti ir
informaciniai, kibernetiniai išpuo-
liai, energetinio saugumo iššūkiai ir
klimato kaita. Dokumente taip pat
aiškiai įtvirtinti esminiai gynybos
politikos principai, pagal kuriuos
formuluojami Lietuvos kariniai tiks-

lai ir jų įgyvendinimo būdai.
Lietuvos karinėje strategijoje

numatyti Lietuvos kariuomenės nau-
dojimo būdai, kad būtų įgyvendinti
valstybės saugumo ir gynybos politi-
kos tikslai ir pasirengta atsakyti į
grėsmes nacionaliniam saugumui.
Naujoji strategija pakeitė nuo 2004
m. galiojusį dokumentą.

Siūloma keisti Meksikos pavadinimą

Maskva (BNS) – Rusijoje jau
maždaug dvejus metus projektuoja-
mas perspektyvus sunkusis atominis
lėktuvnešis kreiseris, kuris turi tapti
vienu iš svarbiausių šalies naciona-
linio saugumo užtikrinimo dalių jū-
roje. Tai  pareiškė šaltinis Karinės
pramonės komisijoje prie Rusijos vy-
riausybės.

,,Rusijos kariniam jūrų laivynui
reikalingas ateities lėktuvnešis krei-

seris, kuris dešimtmečiais pralenktų
savo laiką, o ne tik būtų panašius į
šiuolaikinius lėktuvnešius, kuriuos
turi JAV ar kitos šalys, analogas”, –
teigė jis.

,,Svarbiausias reikalavimas to-
kiam laivui – įvairiapusiškumas.
Jam turi būti pasiekiama bet kokia
aplinka – kosmosas, oras, vanduo,
sausuma ir povandeninė erdvė”, – pa-
brėžė šaltinis. 

Patvirtinta nauja Lietuvos karinė strategija

Tel Avivas (BNS) – Izraelis iš-
badė naują priešraketinės gynybos
sistemą. Armijos duomenimis, siste-
ma ,,David’s Sling” šalies pietuose
sėkmingai numušė raketą danguje.

Bandymas parodė, kad balistines
raketas, kurių veikimo nuotolis –
nuo 50 iki 250 km, įmanoma numušti
labai greitai. Sistema ,,David’s Sling”
sukurta bendradarbiaujant su JAV

ginkluotės susivienijimu ,,Raytheon
Company”. Izraelis jau turi sistemą
,,Arrow II”, kuri gali apsaugoti nuo
ilgojo nuotolio balistinių raketų, pa-
vyzdžiui, iš Irano ar Sirijos.

Per pastarąjį Gazos konfliktą bu-
vo naudojama sistema ,,Iron Dome”,
kuri ,,perėmė” beveik 85 proc. iš Ga-
zos ruožo į Izraelį paleistų trumpojo
ir vidutinio nuotolio raketų.

Kabulas (BNS) – 2014 m. pabai-
goje iš Afganistano pasitraukus tarp-
tautinėms pajėgoms, šalyje liks
10,000 amerikiečių kareivių. Laikraš-
tis ,,Wall Street Journal”, remdama-
sis neįvardytais aukštais JAV vyriau-
sybės pareigūnais, rašo, kad tai ati-
tinka JAV pajėgų vado Afganistane
generolo John Allen reikalavimus.

J. Allen siūlė palikti 6,000–15,000
kareivių. Vis dėlto žinovai mano, kad
užduočių vykdymui po 2014 m. rei-
kėtų 30,000 kareivių. JAV kariai turės
apmokyti afganų dalinius ir imtis

veiksmų prieš ekstremistus.
Šiuo metu Afganistane yra 67,000

JAV kareivių, tai pat 37,000 NATO ka-
rių. Afganistano pajėgas sudaro
337,000 kareivių ir policininkų.

Lapkričio viduryje JAV ir Afga-
nistano vyriausybė pradėjo pokal-
bius dėl dalinių, liksiančių šalyje po
karių išvedimo. Prezidentas Hamid
Karsai sutinka, kad amerikiečių ka-
rių liktų šalyje. Tačiau vienas pag-
rindinių jo reikalavimų yra tas, kad
JAV kariai būtų pavaldūs Afganis-
tano jurisdikcijai.

Rusija teigia kurianti atominį lėktuvnešį

Ruošiamasi švęsti Žemaičių krikšto jubiliejų

Pagerbti J. Basanavičiaus premijos laureatai

Mirė parlamentaras J. Veselka

Ankara (BNS) – Turkijoje prasi-
dėjo pirmasis šalies istorijoje progra-
mišių teismas. Dešimčiai grupuotės
,,Redhack” narių pateikti kaltinimai
terorizmu. Trys iš jų yra suimti nuo
kovo mėnesio. Kaip teigia prokura-
tūra, programišiai nuo 1997 m. netei-
sėtai susipažindavo su interneto var-
totojų slaptais dokumentais ir asme-

nine informacija, taip pat įsilauždavo
į privačias sistemas.

Tarp nukentėjusiųjų nuo jų išpuo-
lių buvo ne tik privačių asmenų, bet ir
valstybės institucijų. Prokuratūros
nuomone, programišių veiksmai silp-
nino valdžią ir pažeidė viešąją tvarką.
Patys kaltinamieji teigia, kad jie kovojo
už saviraiškos laisvę.

Vilnius (Bernardinai.lt)  – Po-
piežius Benediktas XVI vadovavo Šv.
Petro bazilikoje vykusiai iškilmingai
konsistorijai, kurios metu į Kardino-
lų kolegiją buvo paskirti šeši nauji
nariai. Konsistorijoje dalyvavo dau-
guma Kardinolų kolegijos narių – ne
tik Romoje gyvenantys kardinolai,
bet ir atvykusieji iš viso pasaulio.
Tarp jų – ir Vilniaus arkivyskupas
kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Į Kardinolų kolegiją buvo priim-
tas vienas artimiausių Popiežiaus
bendradarbių, buvęs Popiežiaus na-
mų prefektas James Michael Harvey;
du katalikiškų rytų Bažnyčių vado-
vai – Libano maronitų patriarchas

Béchara Boutros Raï ir Indijos Tri-
vandrumo sirų – malankarų Didysis
arkivyskupas Baselios Cleemis Thot-
tunkal; taip pat trys vietinių Bažny-
čių ganytojai – Nigerijos Abudžos ar-
kivyskupas John Olorunfemi Onaiy-
ekan, Kolumbijos Bogotos arkivysku-
pas Rubén Salazar Gómez ir Filipinų
Manilos arkivyskupas Luis Antonio
Tagle.

Naujais šešiais nariais pasipil-
džiusią Kardinolų kolegiją dabar su-
daro 211 kardinolų, kurių 120 yra jau-
nesni nei 80 metų ir turintys teisę da-
lyvauti popiežiaus rinkimuose, ir 91
kardinolas jau peržengęs šią amžiaus
ribą. 

Telšiai (ELTA) – Kitąmet šven-
čiamas Žemaičių krikšto 600 metų ju-
biliejus yra svarbus istorinis įvykis
ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu
mastu, todėl būtina tinkamai jam pa-
siruošti ir švęsti iškilmingai. Tai pa-
brėžta Telšių vyskupijai priklausan-
čių savivaldybių merų, dekanų ir
pagrindinių parapijų klebonų susi-
tikime Telšiuose, kur pristatyta 2013
m. vyksiančio Žemaitijos krikšto ir
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600
metų minėjimo programa. 

Telšių vyskupo vikaras Klaipė-
dos kraštui Klaipėdos dekanato de-
kanas kun. Vilius Viktoravičius pra-
nešė, kad Žemaičių krikšto jubilie-

jaus proga rengiama žemaičių pili-
griminė kelionė į Romą. Į Romą nu-
matoma vykti 2013 m. kovo 2–7 d. ir
ten iškilmingai švęsti šv. Kazimiero
iškilmes, taip pat paminėti palaimin-
tojo popiežiaus Jono Pauliaus II lie-
tuvių iš viso pasaulio Romoje subūri-
mo 26-ąsias metines bei susitikti su
dabartiniu popiežiumi Benediktu
XVI ir nunešti žinią apie Žemaičių
krikšto jubiliejų. 

2013 m. liepos 6–14 d. Telšiuose,
prie Masčio ežero, vyks ir jubiliejinė
Lietuvos skautų stovykla. Numato-
ma, kad joje dalyvaus per 2,000 jau-
nuolių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš už-
sienio.

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius Vitaliui
Pranciškui Stepuliui ir Živilei Anta-
ninai Mačionienei įteikė kasmetinę
Jono Basanavičiaus premiją. Taip
įvertinta jų ilgalaikė visuomeninė et-
nokultūrinė veikla kuriant unikalų
kultūros ir gamtos paminklą – Lietu-
vos tautinio atgimimo ąžuolyną J.
Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuo-
se Vilkaviškio rajone.

V. P. Stepulis yra Tautinio atgim-
imo ąžuolyno draugijos pirmininkas,
Ž. A. Mačionienė – šios draugijos
narė. Jie abu aktyviai prisidėjo prie

Tautinio atgimimo ąžuolyno įkūri-
mo. 1989 m. pradėtas sodinti Ąžuoly-
nas šiuo metu užima 39,4 hektarų
plotą, jame yra trylika giraičių, ža-
liuoja daugiau kaip 8,400 medelių.

Valstybinė Jono Basanavičiaus
premija kasmet skiriama už reikš-
mingiausius paskutiniųjų 5 metų
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
lietuvių darbus, susijusius su etni-
nės kultūros tradicijų plėtojimu,
puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu,
taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą
etninės kultūros srityje. Premijos
dydis  – 65,000 litų.

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 26 d.,
eidamas 70-uosius, staiga mirė Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys,
penkių kadencijų Seimo narys, eko-
nomikos mokslų daktaras Julius Ve-
selka. 2000–2012 m. J. Veselka buvo
VIII, IX, X, XI Seimo nariu. Seime dir-
bo Ekonomikos komitete, Verslo ir
užimtumo bei Konstitucijos patai-
soms rengti, Ignalinos atominės elek-
trinės regiono problemų, Atominės

energetikos komisijose.
2000 m. kovo mėn. įkūrus Liau-

dies sąjungą ,,Už teisingą Lietuvą”,
išrinktas jos pirmininku. Anksčiau
nepriklausė jokiai partijai. Ekono-
mikos ir politikos klausimais yra pa-
rašęs keletą knygų, kelis šimtus
straipsnių. Vilniaus universitete
skaitė paskaitas makroekonomikos
tema. 2000 m. apdovanotas Lietuvos
nepriklausomybės medaliu. 

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC (LR ambasados JAV info) – Prieš dešimt metų, 2002 m. lapkričio
22 d., NATO vadovų susitikime Prahoje Lietuva buvo pakviesta prisijungti prie NATO.
Tai svarbi diena Lietuvai, atvėrusi naują puslapį šalies istorijoje ir apvainikavusi dauge-
lio metų Lietuvos žmonių pastangas siekiant narystės šioje gynybos bendrijoje. Istori-
nės sukakties minėjimo išvakarėse prie Lietuvos ambasados JAV iškelta NATO vėliava.
Vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvavo ambasadorius Žygimantas Pavilionis, gynybos
atašė Juozas Kačergius, kiti Lietuvos ambasados JAV darbuotojai.  

LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV  nuotr.
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Evangelija pasakoja apie jauną
vyrą, kuris klausė Jėzaus, ką
turįs daryti, kad laimėtų am -

žinąjį gyvenimą (Mk 10, 17–30). Pats
klausimas jau liudija, kad vyras rim -
tai žvelgė į gyvenimą ir jam rūpėjo
esminis dalykas: kokia yra žmogaus
gyvenimo prasmė ir, jeigu ji yra
amžinasis gyvenimas su Dievu, ką
reikia daryti, kad šitą gyvenimą ga -
lima būtų pasiekti. Jėzus vyrui
priminė Dekalogo įsakymus kaip pa -
ties Dievo parodytą kelią. Kai vyras
paaiškino, kad Dekalogo laikosi nuo
pat jaunystės, tuomet Jėzus pasakė,
kad jam trūksta vieno labai svarbaus
dalyko: norėdamas būti tobulas, jis
turi laikytis ne tik Dekalogo įsa -
kymų, bet ir atsižadėti visko, prie ko
prisirišusi jo širdis. Vyras turėjo
daug turto, prie kurio buvo pri -
sirišęs, todėl Jėzus patarė išdalyti jį
vargšams ir tik tuomet sekti paskui
jį. Deja, šis Mokytojo patarimas vy -
rui buvo per sunkus ir, kaip pažymi
evangelistas, jis netapo Jėzaus mo -
kiniu.

Prieš aštuoniolika metų kitas
jaunas vyras stovėjo kryžkelėje ir
svarstė, ar siekti pasaulietinės kar -
jeros, kuri tikriausiai būtų užtikri -
nusi ir turtus, ir garbę, ar rinktis
siaurą evangelinį kelią, pasišven -
čiant tarnauti Dievui ir žmonėms.
Šią valandą dėkojame Dievui, kad šis
vyras išdrįso pasakyti Jėzui „taip” ir
atvėrė Kauno kunigų seminarijos
duris.

Kunigystė sekuliariame pa sau -
lyje nežadėjo nei turtų, nei pasau -
lietinės garbės, nes jos kelias dažnai
pabarstomas dygliais. Po studijų
Vytauto Didžiojo universitete ir Bal -
timore kunigų seminarijoje Jubi -
liejiniais du tūkstantaisiais metais
šis vyras tapo kunigu, įsitraukdamas
į aktyvių Kristaus sekėjų ir Evan -
gelijos nešėjų būrį. Mes matėme jį ne
tik tarp teologijos studentų ir klie -
rikų; jis buvo kviečiamas į įvairius
renginius ir konferencijas, kad pasi -
dalytų savo žiniomis ir širdies šilu -
ma. Kelerius metus kiekvieną dieną
girdėjome jo, kaip ,,Marijos radijo”
direktoriaus, balsą. Aplink save jis
su būrė didelį idealistų savanorių
būrį, leidusį ,,Marijos radijui” ne tik
gyvuoti, bet ir plėstis. Šį savo
gyvenimą Kristui pašventusį vyrą –
Kęstutį Kėvalą – turime savo gretose;
jis sukvietė mus, kad palydėtume jį
savo malda į Bažnyčiai labai svarbią
vyskupo tarnystę.

Jeigu kunigas laikosi per šven -
timus duotų įsipareigojimų – celi -
bato ir klusnumo Bažnyčiai, jei myli
žmones ir uoliai jiems tarnauja, ti -
kinčiųjų jis būna gerbiamas ir myli -
mas. Jo gyvenime išsipildo Kristaus
pažadas: „Iš tiesų sakau jums: nėra
nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl
Evan gelijos paliktų namus, ar
brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą,
ar vaikus, ar laukus ir kuris jau
dabar, šiuo metu, negautų šimte -
riopai namų, brolių, seserų, motinų,
vaikų ir laukų” (Mk 10, 29–30).

Vyskupo tarnystė kiek kitokia –

ji ne visada žada gausų atlygį šioje
žemėje, apie kurį kalbėjo Kristus,
daug dažniau – kryžių. Vyskupas yra
labai susirišęs su Bažnyčia. Šv.
Ignacas Antiochietis yra taikliai
pasakęs: kur yra vyskupas, ten ir
Bažnyčia. Todėl tie, kurie bando iš -
stumti Bažnyčią iš viešojo gyvenimo,
nepagaili kritikos strėlių ir vyskupo
asmeniui. Tačiau šito nereikia iš -
sigąsti – juk Jėzus yra pažadėjęs ne
tik gausų brolių, seserų, motinų,
tėvų ir vaikų atlygį, bet ir būsimų
per sekiojimų. Jeigu vyskupą, atlie -
kantį savo tarnystę, pasaulio vaikai
girtų, tuomet jam reikėtų daryti
sąžinės patikrinimą, ką jis daro ne
taip, kad pasaulis jį myli.

Vyresniosios kartos Lietuvos
vyskupams teko darbuotis labai atsa -
kingu laikotarpiu, kai po ilgų
prievartos metų Bažnyčia kėlėsi lais -
vam gyvenimui. Tai buvo statybos ir
kūrybos metai, nes daug ką reikėjo
kurti nuo pat pamatų. Turėjome tik
ką atgautą laisvę ir didelį norą augti;
matėme laisvės ištroškusius žmones,
bet dažnai nesusigaudančius, kas
neša tikrąją laisvę, o kas pavergia jų
protus ir širdis.

Šiandien mus supa sekuliari kul -
tūra, todėl nuolat girdime balsus, kad
Bažnyčia yra nereikalinga, jos skel -
bia mos mintys nešiuolaikiškos, net
pažeidžiančios žmogaus teisę laisvai
spręsti, kas yra tiesa ir koks elgesys
yra moralus. Visais atvejais tikin -
čiųjų akys krypsta į vyskupą kaip į
Kristaus tiesos skelbėją ir krikš -
čioniškos moralės gynėją.

Maldoje palinkėkime vyskupui
Kęstučiui, kad jis, kaip apaštalas
Petras, galėtų pasakyti savo Moky -
tojui: „Štai mes viską palikome ir
sekėme paskui tave” (Mk 10, 28). Savo
malda nuolat remkime vyskupų bei
kunigų tarnystę, nes ji dažnai parei -
kalauja gana sunkių dalykų, kurie
žmogaus pečiams gali atrodyti sun -
kiai pakeliami. Kai Jėzus kalbėjo
apie būtinumą atsižadėti žemiškųjų
gėrybių, kai kurie mokiniai kalbėjo:
„Kas tada galės išsigelbėti?” Mokinių
abejonę išsklaidė Jėzaus žodžiai:
„Tai neįmanoma žmonėms, bet ne
Die vui. Dievui viskas įmanoma.” Jei
kunigas ar vyskupas suranda laiko
pabūti Viešpaties artumoje, ypač
adoruodamas Eucharistiją, jis visuo -
met turės jėgų likti ištikimu Jėzaus
mokiniu ir padėti Jo draugystės ieš -
kantiems žmonėms.

Vyskupo dr. Kęstučio Kėvalo šven -
timų iškilmėje Kauno Kristaus Prisi -
kėlimo bažnyčioje, 2012 m. lapkričio
24 d.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

kur yra vyskupas, 
ten yra ir Bažnyčia

ARK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Kunigystė sekuliariame 
pa sau lyje nežadėjo nei
tur  tų, nei pasau lietinės
garbės, nes jos kelias
daž nai pabars tomas
dygliais.

SSPPOORRTTAASS

Lietuvių pergalės Europos 
kyokushin karatė pirmenybėse 

Lietuvių pasirodymai 
JAV krepšinyje ir krose

EDVARDAS ŠULAITIS

Lapkričio 16–17 dienomis Lenki -
jos Kielcės mieste vyko Eu -
ropos kyokushin karatė čempi-

onatas (suaugusiųjų absoliučios svo-
rio kategorijos, jaunimo (U-22) ir jau -
nučių (U-16)), kuriame dalyvavo ir
Lietuvos sporti nin kai. Jie sėkmingai
atstovavo savo šaliai, parsiveždami
net 15 auksinių apdovanojimų. Tai
bu vo vienas iš daugiausiai bet kurio-
je sporto šakoje Lietuvai aukso me -
dalių atnešusių čempionatų. 

Čia ypač reikia išskirti Margari -
tą Čiuplytę, kuri Europos suaugu sių -
jų absoliučios svorio grupės varžy-
bose pelnė auksą, baigiamosiose var -
žy bo se įveikusi kitą lietuvaitę Ingą
Mikš taitė, turėjusią pasitenkinti si -
dabru. Vytautui Cėplai vyrų pir-
menybių ket virtfinalyje teko nusi -

leis ti daug kartiniam Europos čem -
pionui Ma rius Ilas. 

Gerai lietuviams sekėsi jaunimo
(U-22) grupėje, kur jie ant aukščiau-
sio apdovanojimų pakylos laiptelio
lipo 6 kartus. Auksu pasipuošė šeši
Lietuvos atstovai: Ivona Koreckaja
(55 kg), Rūta Brazdžionytė (60 kg),
Gabija Gudeliauskaitė (65 kg), Do -
mas Sutkus (80 kg), Valdemaras Gu -
daus  kas (85 kg) ir Edgar Sečinski
(per 85 kg). 

Tačiau daugiausiai – net 8 –
aukso medalių sugriebė jaunučiai
(U-16). Šioje grupėje auksu pasipuošė
Ieva Barzdžiūtė (50 kg), Skaistė
Venckutė (60 kg), Aušrinė Mažulytė
(65 kg), Paulius Dirda (55 kg), Au -
drius Rudelis (60 kg), Justinas Šapo-
ka (70 kg), Ernestas Švažas (75 kg) ir
Kasparas Mišinas (per 75 kg).

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai rašėme apie krep ši -
nin ką iš Lietuvos Egidijų
Moc kevičių, pra dė jusį žaisti

JAV NCAA studentų krep šinio I
divizijos University of  Evans ville
krepšinio rinktinėje „Aces”. Pirmose
rungtynėse aukštaūgiui lie tu vaičiui
nesisekė, tačiau antrose jis per 15
minučių savo atstovaujamai ko -
mandai pelnė 12 taškų (pataikė 6 iš 7
dvitaškių, neįmetė vieno baudos
metimo). Egidijus buvo antras pagal
uždirbtų taškų skaičių „Aces”, kuri
50:56 pralaimėjo savo varžovams. Jo
komandos draugas Rokas Česnule vi -
čius ir šį kartą aikštelėje nepasi rodė. 

Martyno Bareikos atstovaujamai
Chattanooga „Mocs” komandai teko
stiprus varžovas – Kansas „Jay -
hawks” (NCAA užima 7-ą vietą). To -
dėl nenuostabu, kad Martyno koman -
dai prisiėjo pralaimėti 55:69. Tačiau
lietuvis, aikštelėje praleidęs 15 minu -
čių, uždirbo 5 taškus (pataikė dvitaš -
kį iš trijų bandymų, įmetė vienintelį
mestą tritaškį, be to, atkovojo du ir
perėmė vieną kamuolį). 

Lietuvos krepšininkas žaidžia ir
Saint Mary’s „Gaols” sąraše. Ši ko -

manda pelnė jau antrą pergalę (iš
dviejų susitikimų), nugalėdama Utah
State „Aggies”. Tačiau jos narys Eivi -
das Petrulis abu kartus žaidimą ste-
bėjo nuo atsarginių suolelio. 

Tarp atsarginių yra ir Norfolk
State „Spartans” studentų penketuke
žaidžiantis lietuvis Paulius Vinogra -
dovas. Jo komanda išvykoje įveikė
Longwood „Lancers” krepšininkus
78:66. 

Ant atsarginių suolelio sėdėjo ir
UNC-Asheville „Bulldogs” krepši -
nin kas Michailas Bedulskis rung-
tynėse su Tennessee „Volunteers”. Jo
ko man da pralaimėjo 68:75. 

• • •

University of  Kentucky vyko
JAV aukštųjų mokyklų NCAA I divi -
zijos kroso čempionato baigiamasis
bėgimas. 6 km nuotolį neblogai įvei -
kė ir dvi studentės iš Lietuvos. Moni -
ka Juodeškaitė šį atstumą nubėgo
per 20 min. 18,2 sek. ir jį baigė 41-oje
vietoje, o Natalija Pilinšina sugaišo
20 min. 23,2 sek. ir buvo 50-oje vietoje. 

Pernai šiame bėgime M. Juodeš -
kaitė tebuvo tik 184-a, o N. Pilinšina –
83-ia. 

M. Čiuplytė – absoliuti nugalėtoja ir I. Mikštaitė – antros vietos laimėtoja.



Nemaža dalis žygiavu sių jų nu -
vargę nuėjo gulti, o aš pa maniau, kad
ne kas dieną pasitaiko tokia pui ki
proga pabūti su šiais nuo stabiais
žmonėmis ir dar pasilikau. Po kiek
laiko nusprendėme padai nuoti parti -
zaninių dainų. Kartu su Vytuku visus
prie laužo sėdėjusius išmokėme Dzū -
kijos partizanų himno priedainį, kad
galėtume rytoj kada sugiedot jį. Ben -
dražygiams buvo įdo mu išgirsti ir
kartu padainuoti daugiau to laik -
mečio dainų. Su Vytu ėmėme traukti
vie ną po kitos. Leng viau pagaunantys
melodiją greitai pri sijungė. Kazi -
miras iš Karo aka demijos ir Rita pa -
siūlydavo dar kokią. Ir taip mes su -
dainavome keletą. Buvo jau po 3 nak -
ties, kai nusprendžiau, kad gal man
jau metas gulti – juk jau 9 val. reikės
palikti šią stovyklavietę. Sulindome
su draugu į palapinę. Dėl vietos joje
trū kumo, jis pasiūlė palikti kupri nes
lauke, bet aš atkakliai įtikinėjau ge -
riau kuprinę turėti vid uje – dėti po
galva arba po kojomis. Nors ir ne ža -
dėjo naktį lietaus, visa kuprinė leng -
vai sudrėks nuo rytinės rasos. Lai -
mei, jis paklausė. Gulėjome dar ge rą
valandą ir, vis bandydami pasiryžti
miegoti, vėl imdavome gvildenti ko -
kią nors naujai atrastą bendrą temą.
Apie 4 ryto išgirdome kapsint. Nega -
lėjau patikėti, kad ėmė lyti. Progno zės
žadėjo trumpą lietų sekmadienį po -
pie tėje. Daug „kaimynų” buvo savo
kuprines palikę lauke, tad lietui vis
smarkėjant šūktelėjome jiems, kad
įsineštų savo turtus į vidų. Buvo gana
vėsu, todėl įsisupau giliau į mieg -
maišį ir užmigau. 

Gegužės 27 d.

Pabudau išgirdusi įkyriai čirš -
kian tį paukštuką kažkur visai šalia
palapinės. Jo giesmelė suveikė geriau,
nei prieš gerą pusvalandį skambėjęs
mano žadintuvas. Greitai pašo kau iš
guolio. Kadangi visos palapi nės sto -
vėjo nuokalnėje, mano kojos mie gant
buvo smarkiai įsirėmusios į pala pi -
nės galą. Visas miegmaišio ko jū galis
bu vo šlapias. Išlipau iš palapinės.
Maždaug pusė žygiavusiųjų jau buvo
pabudę. Vėl prisirinkau žolyčių ir,
padėjusi nukelti ką tik užvirusį van -
denį, pasidariau arbatos ir padėjau
vandenį pilstyti kitiems kavai ar ar -
batai pasidaryti. Tik spėję užkąsti ir
atsigerti šiltos miško arbatos, su -
skubome pakuotis palapines. Užsikli -
javau užkulnius pleistrais ir užsimo -
viau tris poras kojinių.

Išlaikę tradiciją „palik stovyk la -

vietę tvarkingesnę nei radai”, 9 val.
pajudėjome. Vos pakilus iš ežerą juo -
siančios daubos, laukuose pamatėme
stovintį kryžių. Jis buvo skirtas par -
tizanui Jonui Jakubavičiui-Ru giui
atminti. Iš netoli kryžiaus sto vin čios
trobelės, išėjo senukas. Jis pasa kojo
apie partizanų ir stribų susi rėmimus
šiose apylinkėse. Labiausiai įsiminė
tai, jog partizanas Rugys, anot senelio
pasakojimo, buvo nušau tas prie jo
trobos gonkų. Daugiau apie ypatingą
Rugio asmenybę papasakojo Paulius,
Kazimiras ir Ieva. Jis buvo sąžinin -
gas, uolus, patikimas, darbš tus. 

Širdis sruvo krauju mąstant, kad
tokie žmonės buvo sušaudomi kaip
žvėrys iš pasalų. Kaip jie būdavo kan -
kinami, kvočiami, tardomi, galiau siai
nušaunami ir paliekami gatvėje gulė -
ti. Kaip artimieji laikydavo aša ras ir
stengdavosi neparodyti, jog čia guli
einančios ir vos nealpstančios moti -
nos sūnus ar šalia stovinčios besi -
laukiančios moters vyras. Labai pa -
dėkoję senukui už pasakojimą ir pa -
lin kėję jam sveikatos, patraukėme
toliau.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
9

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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:

Bus daugiau.

teikiamos pa ramos palaiko jų gyveni-
mo stilių, o ne iniciatyvą ir savigarbos
kėli mą. Lupton ir jo kritikuojamos
labda ros organizacijos sutinka, kad
reikia dau giau dėmesio kreipti į ben-
druo menių vystymą, o ne vien išmal-
dos dalinimą.

Statistiniai duomenys rodo, kad
Amerikoje 24 proc. aukų lab darai
aukojama tarp Padėkos die nos ir Ka -
lėdų. Esant ekonominei kri zei, aukos
JAV sumažėjo tik 1.3 proc.  Vienas mi -
lijonas tonų papildo mų at liekų susi -
kaupia tarp Padėkos dienos ir Kalėdų.
Tai 25 proc. daugiau ir, reikia spėti,
dauguma tų atliekų yra nesuvartotas

 maistas. Įdomūs skai čiai apie išlaidas.
,,Charity Naviga tor” įvertino 5,500
labda ros organizacijų Amerikoje ir
rado, kad dauguma jų  skiria 75 proc.
savo biudžeto labdarai, apie 10 proc.
va jams surengti  ir apie 15 proc. admi -
nistracinėms išlaidoms padengti. 2010
m. JAV labdarai buvo suaukota per 290
mlrd. dol.   

Sėsdami prie šventinio stalo džiau  -
kimės ne tik maistu, bet ir aplink stalą
sėdinčiaisiais. Sėdėdami taip pat
prisiminkime ne tik su mumis nesan -
čius artimuosius, bet ir tuos, kuriais
rūpinasi mūsų remiamos labdaros
organizacijos. Remdami jas ateityje,
prie progos pasitikrinkime, ar jos tik -
rai skatina viltį. Neturėtume remti
tokių organizacijų, kurios vil čiai
sparnus pakerpa.

labdara
Atkelta iš 3 psl.
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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Draugo fondo (DF) XIX suvažiavimas įvyko,
kaip paprastai, Jaunimo cent ro Čiurlionio
galerijoje. Narių registra cijai vadovavo

Antanas Valavičius ir Vaclovas Momkus. Suva -
žiavimą pradėjusi DF tarybos pirmininkė Marija
Remienė at kreipė visų dėmesį, kad šiais me tais DF
švenčia 20-ąjį savo gimtadienį. Spausdintas žodis,
sakė pirmi nin kė, yra pagrindas lietuvybės iš lai ky -
mui už Lietuvos ribų ir svarbiausia mūsų ben-
dravimo priemonė. Šią misiją ,,Draugas” sėkmin-
gai vykdo jau 103 metus. 

Fondas įsteigtas prieš 20 metų

,,Draugo” skaitytojai vi suomet buvo jautrūs
lietuvybės iš laikymui, tad nuoširdžiai laikraštį
rėmė ir juo rūpinosi. 1992 m. tuometinis marijonų
Šv. Kazimiero provincijos JAV provincijolas kun.
Viktoras Rimšelis numatė, kad ilgamečiai ,,Drau -
go” glo bėjai tėvai marijonai ilgainiui ne galės
,,Drau go” remti, tad ėmė svarsty ti, jog būtina
įsteigti fondą, kuris nuolat rūpintųsi laikraščiu.
Taip buvo įsteigtas DF, kuris gyvuoja  jau 20 metų. 

Per tuos 20 metų DF parėmė ,,Draugą” su dau-
giau kaip 2 mln. dol. Kaip pinigai kaupiami? Kaip
jau ži nome, du kartus per metus – pavasarį ir
rudenį – DF skelbia vajus. Gal kai kam tie vajai jau
įkyrėjo, bet jais skaitytojams primenama apie
spau dos svarbą. ,,Mes nesame įkyrūs, mes tik per
spaudą vis primename skaitytojams apie auko-
jimą”, – sakė M. Remienė. Praėjusį pavasarį fondo
kasą papildė 18,173 dol. suma. Šių metų rudens
vajus dar vyksta, DF taryba tikisi, jog bus sulauk-
ta didesnės paramos. 

Esant krizei

Esant krizei, suma žė jo bankų palūkanos, taip
pat nukrito akcijos. ,,Draugo” leidybą tenka pa -
remti 120,000 dol., o kartais  ir didesne su ma. Fon -
do tarybos pirmininkė sakė, jog jei taip ir toliau
teks remti ,,Drau gą”, DF užsidarys už poros me tų,
o su tuo užsibaigs ir laikraščio leidyba. Todėl DF
taryba kreipėsi į ,,Drau go” leidėjus, kad jie ban -
dytų tau pyti pinigus, mažintų išlaidas. Sumažinus
laikraščio laidas iki 3-jų laidų per savaitę, teko su -
mažinti dar buotojų skaičių. 

Internetinis ,,Draugas” – ne išeitis

Dėl ,,Draugo” ateities yra įvairiausių nuo mo -
nių, bet vis kas atsiremia į finansus. ,,Drau gas” gy -
vuos, jei visi supras jo svarbą, pre numeruos laik -
raštį ir jį rems. Pasak M. Remienės, jei ,,Draugą”
padarytume internetiniu, kaip kas siūlo, jo ne iš -
gel bėtume. In ter netas taip pat kainuoja, bet ar

daug kas tokį laikraštį skaitytų ir juo domėtųsi?
Jaunimas naršo po internetą, bet jo interesai yra
kiti, jis nesidomi spauda, net ir knygų neskaito,
tad ir laikraščio internete tikrai neskai tys. 

Naujų skaitytojų paieška – visų reikalas

,,Draugas” skelbia 20 proc. nuolai dą naujiems
skaitytojams. Gera proga laikraštį užsakyti Kalė -
doms savo drau gams bei pažįstamiems. Šį rudenį
ne vieno lietuviško renginio metu veltui išdalintos
kelios 6 mėnesių laikraščio prenumeratos. ,,Aš
asmeniškai išsiuntinėjau prašymus vi soms para-
pijoms, esančioms už Čika gos ribų, apylinkių vei -
kėjams, lietuvių klubams, ragindama per pamok-
slus reklamuoti ‘Draugą’, išdalinti lapelius ar juos
pa dėti salėse, kur vyksta susirinkimai bei paben-
dra vimai, – apie savo pastangas pritraukti naujų
skaitytojų sakė M. Remienė. – Gal atsirastų moky-
tojų, kurie platintų ir patys prenumeruotų ‘Drau -
gą’? Juk tai nėra vien DF užduotis. Jei kiekvienas
pasistengtų surasti po vie ną ar du naujus skaity-
tojus, tai būtų didelė parama laikraščiui.”

Padėka DF tarybos nariams

M. Remienė DF tarybos vardu nuo širdžiai
padėkojo už aukas, ku rios įgalina išlaikyti ,,Drau -
gą” iki šių dienų. ,,Dėkoju visai tarybai ir giliai ap -
gailestauju, kad iš DF tarybos iš eina dr. Ona Dau -
girdienė, – sakė M. Remienė. – Dėkoju Ni jolei Nau -
sėdienei, kuri daug metų rašo suvažiavimo pro-
tokolus, dėkoju An ta nui Valavičiui už jo nuoširdų
dar bą. Didžiulę padėką reiškiu ‘Drau go’ iždi nin -
kui už jo nuoširdų darbą. Ačiū visiems.”

Svečių pasisakymai

DF tarybos pirmininkė invokaciją sukalbėti
pakvietė Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro vincijolą
kun. Gintarą Vitkų. Ty los minute ir atsistojimu
buvo pa gerbti amžinybėn išėjusieji DF nariai.

Toliau pirmininkauti buvo pa kviesti dr. Al -
girdas Norvilas, sekretoriauti Nijolė Nausėdienė.
Sudarytos nominacijų ir balsavimų komisijos. Dr.
Norvilas, pasveikinęs suvažiavimo dalyvius, at -
krei pė visų dėmesį į M. Remienę, kuri tiek metų
taip nuoširdžiai rūpinasi ,,Draugo” išlikimu. Ji –
lyg šviesos žiburys ap švie čia ,,Draugo” kelius,
nelei džian tis jam užgesti, pastebėjo jis. 

Toliau kalbėjęs DF leidėjų tarybos pir mi nin -
kas Vytas Stanevi čius išreiškė viltį, kad jei visi
kar tu dirbsime, dar sugebėsime il gus metus iš -
laikyti ,,Draugą”. 

Suvažiavime dalyvavęs Lietuvių Fondo tary-
bos pirmininkas Arvydas Tamu lis pabrėžė ,,Drau -
go” svarbą mūsų lie tuviškai visuomenei. Todėl,
sa kė jis, LF visados rėmė ir rems ,,Draugą”. 

Vyr. redaktorės ,,Draugo” vizija

Suvažiavime negalėjusios dalyvauti ,,Draugo”
vyr. redaktorės dr. Da lios Cidzikaitės pranešimą
perskai tė laikraščio redaktorė Laima Apa na -
vičienė. D. Cidzikaitė savo pranešime apžvelgė sa -
vo 5,5 darbo metus ,,Drauge”,  ilgėliau susto dama
ties iššūkiais, laikraščio turi niu, naujų bendra -
darbių ir temų paieška. 

Pranešimo pabaigoje vyr. re  daktorė pasidalijo
savo ,,Draugo” vizija. Pa sak jos, paskutiniu metu
sulaukiama vis daugiau siūlymų ,,Draugą” leisti
ir platin ti Lietuvoje. Vyr. redaktorė norėtų, kad
,,Draugas” taptų visų lietuvių, gyvenan čių JAV,
bendruomeniniu lakraš čiu, kad plėstųsi temų ir
bendradarbių geografija, kad ja me atsispindėtų
kuo platesnė JAV lie tuvių kultūrinė, visuomeninė
ir eko nominė veikla. 

DF tarybos pirmininkė išsakė rūpestį

Sekretorės Nausėdienės pa reng tas praeitų
metų protokolas priimtas be pataisymų. Toliau
kalbėju si DF tarybos pirmininkė neslėpė su -
sirūpinimo dėl ,,Draugo” ateities, pridūrusi, jog
retas kas palieka palikimą ,,Draugui”. Di delį
rūpestį kelia ir prenumeratorių skaičiaus mažėji-
mas bei būtinumas kaip nors laikraščiu sudominti
naujus skaitytojus. 

M. Remienė padėkojo LF už  kiekvienais
metais skiriamą finansinę paramą, taip pat
,,Draugo” bendradarbiams, kurie au koja savo
laiką, rašo straipsnius ir tai atlieka nemokamai.
Tai: dr. Romualdas Kriaučiūnas, Aleksas Vit kus,
Vytautas Volertas, Nijolė Nausėdienė, kuri ne tik
rašo straipsnius, bet ir dau gelį metų ,,Drauge”
veda skyrelį ,,Mū sų stalui”, nuolat sekretoriauja
DF suvažiavimuose.  Dėkojo iždinin kui Leopoldui
von Braun, kuris pasiaukojančiai ir nemokamai
dirba, nuolatiniams talkininkams – Antanui
Valavi čiui, Antanui Paužuoliui, Vaclovui Momkui
ir kt. Padėkojusi dr. Daugirdienei už jos darbą DF
taryboje, išsakė viltį, jog ji ir toliau rems ,,Drau go”
darbus. M. Remienė  gėlių puokš tė mis apdovanojo
dr. Daugirdienę, Nausėdienę ir von Braun.

Iždininko, Kontrolės ir Registracijos
komisijų pranešimai

Iždininkas savo pranešime sakė, kad prie iždo
pagausėjimo prisidėjo ru dens vajus, deja, tuo
pačiu pa didėjo laikraščio išlaidos. Investicijos
šiais metais neatnešė daug pel no, nes Europoje
eko nominė padėtis dar nė ra nusistovėjusi, o tai
atsiliepia ir Amerikai. Prie išlaidų daugiausia pri -
sidėjo  ,,Draugo” kultūrinio priedo  honorarai,
kaip visada, didžiausias išlaidas sudaro paštas. 

Kontrolės komisijos vardu prane ši mą padarė
A. Paužuolis. Ko misija, susidedanti iš Paužuolio,
S. Užupienės ir V. Sakevičiūtės, susirin kusi spalio
5 d. ,,Draugo” patalpo se ir patikrinusi von Braun
vedamas knygas (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m.
spalio 1 d.) ra do, kad visi įrašai yra lengvai priei -
nami ir patikrinami. Pajamų ir išlai dų knygos
vedamos tvarkingai. Kny gose įrašytos sumos
sutinka su patei sinamais dokumentais. Komisija
pa siūlė pareikšti padėką iždininkui už tvarkingą
ir pasiaukojantį darbą.

Registracijos komisijos praneši mą perskaitė
V. Momkus. Suvažiavime dalyvavo 22 nariai, dalis
jų turėjo įga liojimus atstovauti nedalyvavusiems

draugo fondo 
metinis XiX  
suvažiavimas

Iš k.: R. Jautokienė, A. Norvilas, O. Daugirdienė, R. Račkauskienė, N. Nausėdienė, M. Remienė, L. von Braun ir A. Idzelis.

Suvažiavimo dalyviai. JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotr
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4545 WEST 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti 
visus 2011 m. 
,,Draugo” numerius 
su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje 
plokštelėje (CD)

kėjimų ir sutarties užbaigimo. (...)
Čia paminėjau tik keletą svarbių
dalykų, kitus plačiau aptarsime tuo -
met, kai pristatysime naujos Vyriau -
sybės programą.

• • •
Ir visos valstybės, ir atskiro

žmogaus gerovės pagrindas – pajėgi,
lanksčiai persitvarkanti, konkuren -
cin ga ekonomika. Tačiau ar gali būti
konkurencinga šalis, kurioje didesnė
dalis gyventojų yra už skurdo ribos,
o kita dalis neturi darbo, kurioje še -
šėlinė ekonomika siekia daugiau nei
30 proc., kuri neturi energetinių šal -
tinių savarankiškumo ir kurios sko -
los našta pasiekė 50 mlrd. Lt.? Tikrai
ne. 

Nuo ko priklausys Lietuvos eko -
no mikos sėkmė? Nuo atsakingai vyk -
domos ekonomikos skatinimo prog -
ra mos, didėjančio darbo našumo,
tikslingai ir racionaliai panaudo ja -
mų Lietuvos biudžeto ir ES lėšų,
darnios ir teisingos mokesčių siste -
mos, atsakingai ir efektyviai dirban -
čių valdžios institucijų. Taip, tai
svarbūs, tačiau ne vieninteliai veiks -
niai. Pats didžiausias išbandymas ki -
tais metais bus pirmininkavimas
Europos Tarybai. Tai išbandymas ne
tik naujai valdžiai, bet ir dvidešimt
metų kurtai ir puoselėtai diplo ma -
tinei tarnybai. Pasirengimas pirmi -
nin kavimui jau prasidėjo, patvirtinti
ir mūsų uždaviniai: a) Energetinis
saugumas; b) Rytų kaimynystė; c)
Baltijos jūros strategija ir d) ES
išorinių sienų saugumas.

Tai labai svarbūs mums užda vi -
niai, daugiausia susiję su mūsų san -
ty kiais su kaimynais. Kaip sakydavo
pre zidentas Algirdas M. Brazauskas,
„Tikriausias saugumas – geri santy -
kiai su kaimynais.”. Deja, buvusi val -
džia nerodė didelio entuziazmo įgy -

ven dinant šiuos prioritetus. Manau,
kad atėjo laikas atsikratyti senųjų
dog mų ir baubų, ir vertinti užsienio
politiką, pagal naudą Lietuvai. Tik -
roji vertybinė užsienio politikos
kryptis – Lietuvos žmonių interesų
gynimas. (...)

Žmonėms reikia valstybės vizi -
jos. Mūsų Vyriausybės programa,
kurią mes pateiksime ir bus ši vizija
– aiški, suprantama vystymosi pers -
pek tyva, kuri suteiks pagrindą
oriam, pilnaverčiam gyvenimui.
Žmo  nėms reikia valdžios, kuria jie,
jausdami teigiamus veiklos rezul ta -
tus, tikėtų ir tikrai pasitikėtų. Tik
tuomet galime tikėtis įveikti krizę, ir
eko nominę, ir dvasinę. Iš krizių iš -
bristi ir savo valstybę prikelti pajė -
gūs tik patys žmonės, susitelkę, sutel -
kę savo kūrybinę energiją. Valdžia
turi elgtis išmintingai – ir netruk -
dyti, ir įkvėpti, ir paskatinti, kiek
įma  noma, padėti, ypač socialiai pa -
žeidžiamiems. Būtent tokia valdžia
tikima, būtent tokia – pasitikima. (...)

Turime stiprią, susitelkusią,
dar  bingą, kūrybišką komandą. Visus
tuos ketverius metus mes ne tik
kritikavome valdžią, tačiau ir tyrėme
padėtį, teikėme pasiūlymus. (...) Ir į
rinkimus ėjome ne tuščiomis. Todėl
ir grįžtame į valdžią ne tik su re a lia,
ūkio atgaivinimą skatinan čia rinki -
mine programa, kuri taps Vy riau -
sybės programos pagrindu, bet su
paruoštais įstatymų ar jų pa keitimų
projektais, su komplek sinėmis prob -
lemų sprendimo progra momis, būti -
nų priemonių planu, fi nansavimo
poreikiais, šaltiniais, rea liais ga -
lutiniais rezultatais. Atėjo laikas
darbams ir tam mes esame pa si -
rengę! 

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

Esame�pasirengę�dirbti
Atkelta iš 2 psl.

120 narių. Su asmeniniais balsais ar -
ba įgaliojimais susidarė 956 balsai.
Tad kvorumas buvo. Ne vienas
suvažiavime da lyvavęs narys
neturėjo daugiau negu 5 proc. (243)
visų balsų. 

Rinkimų rezultatai ir diskusijos

Dr. Norvilas paskelbė di rek torių
tarybos (keturių narių) rin kimų re -
zultatus. Į tarybą kandidatavo Ra mu -
nė Račkauskienė ir Gediminas Da -
ma  šius. Po slaptų rinkimų, su skai -
čia vus visus balsus, paaiškėjo, kad
daugiausia balsų surinko R. Rač -
kauskienė. Likusią tarybą sudaro: M.

Re mie  nė, dr. Augustinas Idze lis, Rūta
Jautokienė, V. Momkus, dr. Norvilas
ir Vacys Šaulys. Kontrolės komisijos
rinkimų ne buvo, mat joje sutiko pasi-
likti tie pa tys asmenys. Susirin ku sie -
ji tam pritarė. 

Toliau vyko diskusijos. Jų metu
daugiausia buvo diskutuojama, kaip
ieškoti naujų prenumeratorių, kalbė-
ta apie tolimesnę laikraščio ateitį.
Bu vo reiškiamos įvairios nuomonės,
bet nieko tikslaus nenuspręsta.

Suvažiavimo pabaigai solistas V.
Momkus užtraukė giesmę ,,Lietuva
brangi”, prie jo prisijungė visi daly-
vau jantys.

Draugo fondo kontrolės komisija: V. Sakevičiūtė, A. Paužuolis ir  S. Užupienė.
JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotr.

Jaunų dienų draugei ir Schwäbisch-Gmünd’o lietu-
vių mokyklos bendraklasei BIRUTEI DIČPINIGAI -
TYTEI STURMER bei jos seseriai DALIAI, kelių
mėnesių laikotarpiu netekusioms ir mamytės, ir
tėvo, užuojautą reiškia

Vida Augulytė Bučmienė

LORETA TIMUKIENĖ

Kalbantis su senyvo amžiaus
žmo nėmis, tenka išgirsti ai -
ma navimus, kiek jiems laiko

ir jėgų atima dažni apsilankymai pas
gydytojus ar medicinos įstaigose.
Tad ėmus domėtis, ar yra įstaigų, ga -
linčių palengvinti šių žmonių var -
gus, įsikalbėjome su Onute Pleč -
kaityte, dirbančia klinikoje, kuri
teikia pacientų aptarnavimo na -
muose paslaugas. 

Tokias paslaugas teikia klinika
Grand Medical Clinic, kurios centras
yra Čikagoje (731 N. Sangamon,
Chicago, IL 60642). Šioje medicinos
įstaigoje dirba  12 šeimos gydytojų su
padėjėjais – jie lanko pacientus jų
namuose. Pasak O. Plečkaitytės, tai
ga na nauja (teisingiau pasakius, po
daugelio metų vėl atnaujinta) medi -
cininė paslauga, ypač reikalinga
vyresnio amžiaus žmonėms arba pa -
cientams, dėl sveikatos problemų
negalintiems nuvykti pas gydytoją ar
 į ligoninę. Tokia paslauga – didelis
palengvinimas ir ligonius ar senu -
kus prižiūrintiems žmonėms.

Gydytoją galima išsikviesti tie -
siog paskambinus telefonu. Atvykęs
gydytojas apžiūri pacientą, išrašo
vaistus, kurie gali būti pristatomi į
namus arba juos pats pacientas ar jį
prižiūrintis žmogus gali atsiimti
artimiausioje vaistinėje. Jei gydy -
tojas paskiria sveikatos patikrinimo
testus (elektrokardiogramą, ultr gar -
so tyrimą, alergijos testą ir t. t.), juos
atlieka į paciento namus atvykę
specialistai.  Po pirmo iškvietimo

kas 2 mėnesius arba, esant reikalui,
ir dažniau pacientus vėl aplanko
gydytojas ar jo padėjėjas.

Grand Medical Clinic glaudžiai
bendradarbiauja su senelių prie -
žiūros įstaigomis (home care agen -
cies), kurių pacientus lanko šios
klinikos gydytojai. Kas yra labai
svar bu žinoti – jei pacientas iš -
sikviečia gydytoją į namus, už gydy -
tojo atvykimą nereikia mokėti iš
savo kišenės (,,not apply to deduc -
tible”), sąskaita siunčiama draudimo
bendrovei (,,Medicare”), t. y už
gydytojo apsilankymą pas pacientą
namuose moka draudimo bendrovė. 

Grand Medical Clinic priima
visų rūšių draudimus. Pacientas ir
toliau gali konsultuotis su savo
gydančiu gydytoju, kuris nevažinėja
į pacientų namus. Norint išsikviesti
gydytoją, galima skambinti tiesiai į
kli niką Grand Medical Clinic tel. 312-
780-1450 ir prašyti sujungti su
Schedule Department. Žmonėms,
kuriems yra lengviau susikalbėti lie -
tuviškai, gali skambinti tel. 708-822-
0150 ir susitarti dėl gydytojo at -
vykimo laiko. 

Gydytojas į namus
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��  Kazys Šidlauskas, buvęs ALT’o cent -
ro valdybos pirmininkas, mirė praėjusią
sa vaitę Florida valstijoje. 

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) gruodžio 2 d.
po pamaldų JAV LB Brighton Park apy -
linkė  ruošia pietus naujo kunigo iš Lie -
tu vos garbei. Šeštadienį, gruodžio 8 d.,
12 val. p. p. rekolekcijas ves kun. Pau -
lius Ru dinskas, OP. Po to bus klausomos
iš pa žintys ir atnašaujamos šv. Mišios.
Še š   tadienį, gruodžio 15 d., iš Lietuvos į
Či kagą atvyksta Vilkaviškio katedros vi -
karas, kun. Gediminas Keršys. 

��  Lietuvos vyčių 112 kuopa kviečia na -
rius ir draugus į prieškalėdinius pie tus,
kurie vyks gruodžio 2 d., 1 val. p. p.
ses. kazimieriečių vienuolyno (2601 W.
Mar quette Rd., Chicago) apatinėje val-
gykloje. Pietų kaina – 20 dol. Užsakyti
vietas tel. 708-422-3541 (pas Reginą
Juškai tienę). Laukia lie tuviškas maistas,
Algimanto Barniškio mu zika ir kalėdinės
giesmės.

��  Tilžės akto paminėjimas vyks gru o -
džio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Ziono
lietuvių liuteronų bažnyčios (9000 S.
Me nard Ave., Oak Lawn, IL 60453; tel:
708-422-1433) parapijos salėje. Mažo -
sios Lietuvos fondas kartu su Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija kviečia visus
pa minėti Tilžės akto sukaktį. Bus ro do -
mas dokumentinis filmas „Laivų para -
das” apie 1938 m. hitlerininkų planus
užimti Klaipėdą. Prieš susirinkimą bū -
site pavaišinti gardžiais pietumis.

��  Gruodžio 2 d., 7 val. v. Pasaulio lie -
tu vių centro konferencijų kambaryje
vyks Anoniminių alkoholikų su sirin ki -
mas. Kviečiame susipažinti su AA veikla.

��    Gruodžio 2 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. tautinių šokių grupės „Lietuvos vy -
čiai” bei ,,Suktinis” pristatys Lietuvą,
bei jos kultūrą Mokslo ir Pramonės mu -
ziejuje (Science and Industry Mu seum,
57th St. and Lake Shore Dr., Chi cago, IL
60637). Programoje dalyvaus solistė
Ag  nė Giedraitytė. Tai puiki proga ap lan -
kyti vieną didžiausių Čikagos mu ziejų ir
apžiūrėti kalėdines eglutes iš viso pa -
saulio, tarp kurių puikuosis ir lietuviška.
Šių metų naujiena: paminėjus „Knights
of Lithuania Dancers CDC-1202-C”
kodą, bilietus įsigysite pigiau! Dėl piges-
nių bilietų kreiptis tel. 773-684-1414.

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių rengia
šven  tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džiojoje salėje. Agapės metu kalbės dr.
Li nas ir Rima Sidriai. Parapijos choras,
va dovaujamas muzikės Vilmos Meilu ty -
tės, atliks meninę programą.  Bus gau-
sios vaišės, giedosime kalėdines gies -
mes. Kviečiami atvykti ir pasidžiaugti
ar   tėjančia Kristaus Gimimo švente.  

��  Lietuvių rašytojų draugija gruodžio 9
d., sekmadienį, 12:30  val. p. p. Jau ni -
mo centro kavinėje po JC Moterų klubo
blynų rengia Maironio minėjimą. Prog ra -
moje: Stasės Petersonienės žodis ,,Mai -
ro nio Lietuva”; Eglė Juodvalkė dekla -
muos Maironio eilėraščius; daina ,,Lie -
tuva brangi”. Po minėjimo E. Juodvalkė
pasidalins įspūdžiais apie vasarą, pra -
leistą Lietuvoje ir pas kai tys savo kū ry -

bos. Visi kviečiami. Įėji mas nemokamas.

��  Gruodžio 15 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky rius ruošia kalėdinę popietę, kuri
vyks adresu: 13429 W. Oakwood Ct.
Ho  mer Glen, IL,60491. Bus vaišės. No -
rintys dalyvauti prašoma skambinti Au š -
relei tel. 630-243-6302.

��  10-oji Biblinė stovykla 1–6 skyriaus
vaikams vyks gruodžio 27–28 dienomis
(ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439). Dėl registracijos anketų pra šo -
me kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. Vietų  skai čius yra ribotas. Regis t -
racija iki gruodžio 16 d. 

��  Skautų Kūčios šįmet įvyks sekmadie -
nį, gruodžio 9 d., Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje po šv. Mišių ir kavutės, maž-
daug 12:30 val. p. p. Bus iškilminga
tun  tų sueiga, trumpa kalėdinė progra -
mė  lė. Po to valgysime Kūčių vakarie nę.
Užsiregistruoti pas Dalią Harp tel. 734-
266-0230. Visi kviečiami dalyvauti! 

��  2012 m. gruodžio 11 – 2013 m.  va -
sario 2 die no mis ,,41 Cooper Gallery”
(41 Cooper Squ are, LL1, New York, NY
10003) vyks žymiojo fluksininko Jurgio
Mačiūno (1931–1978) paroda. Atida -
ry mas – gruo džio 11 d. nuo 6 val. v. iki
8 val. v. Ga lerija dirba antradienias-šeš-
tadieniais nuo 11 val. r. iki 6 val. v. 

��  Kristijono Donelaičio lituanistinė mo -
kyk la ir Amerikos legiono lietuviškasis
postas 154 gruodžio 16 d. kviečia visus
į Kalėdų eglutės šventę Baltimore Lietu -
vių namuose (851 Ho llins St., Balti mo -
re, MD 21201). Šventės pradžia 12 val.
p. p. 2 val. p. p. mo kinių spektaklis
,,Kas  dieniai angelų rū pesčiai”. Galėsite
nusi pirkti įvairiausių šventinių prekių
kas metiniame kalėdiniame turguje ir
pasivai šinti ,,Jūratės virtuvės” ska nu my -
nais. Šventėje dalyvaus Ka lė dų se nelis. 

��  Apreiškimo parapija, NY, Maironio li -
tuanistinė mokykla ir LSS skautai New
York kviečia visus sekmadienį, gruodžio
16 d. į Mt. Carmel bažnyčios salę (Ha -
vemeyer St., Brooklyn NY 11211) į ren-
giamą tradicinę Kūčių šventę. Šventės
pradžia tuoj po 10 val. r. lietuviškų šv.
Mi šių Apreiškimo bažnyčioje. Mokiniai
parodys spektaklį ,,Kaip gaidelis Kalėdų
ieškojo?” (pagal L. Jakimavičių). Vaišin -
simės tradiciniais Kūčių valgiais, gie do -
sime  ka lėdines giesmes, atvyks  Kalėdų
senelis. Bilietus galite įsigyti pas Rai -
mun  dą Šližį po šv. Mišių Apreiškimo
baž  nyčioje arba pas Nidą An geliadis.
Daugiau in formacijos gausite el. paštu:
director@nymaironiomokykla. org

��  Jei kas nors iš skaitytojų turi istoriko
Gary Hartman knygą ,,The Immigrant as
Diplomat: Ethnicity, Nationalism, and
the Shaping of Foreign Policy in the
Lithuanian-American Community, 1870
–1922” (Čikaga, 2002) ir gali ją pado -
vanoti  vienam ,,Draugo” bendradarbiui,
būsime be galo dėkingi. Knygą siųskite
redakcijos adresu: Draugas/redakcijos
dė mesiui, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Lietuvos vyčių” šokėjai praėjusių metų šventėje.
,,,,LLiieettuuvvooss  vvyyččiiųų””  aarrcchhyyvvoo nuotr. 

Išvykstamoji misija į Las Vegas, NV

Š.�m.�gruodžio�13–16��dienomis��Lietuvos�Respublikos�generalinis�konsu�latas�Či�ka�-
goje�(JAV)�rengia�konsulinių�pareigūnų�išvykstamąją�misiją�į�Ne�vada�valstijos�Las�Vegas
miestą� teikti� konsulinių� paslaugų� Nevada� ir� kitose� šalia� esančiose� valstijose
gyvenantiems�Lietuvos�piliečiams�ir�lietuvių�kilmės�asmenims.

Konsulinės� misijos� metu� bus� priimami� piliečių� prašymai� dėl� pasų� keiti-
mo/išdavimo,�užsienyje�registruotų�civilinės�būklės�aktų�(gimimo,�santuokos,�ištuokos)
įtraukimo�į�apskaitą�Lietuvoje,�gyvenamosios�vietos�dek�la�ra�vimo,�taip�pat�prašymai�dėl
Lietuvos�Respublikos�pilietybės.

Išvykstamąją�misiją�į�Las�Vegas�LR�generaliniam�konsulatui�Čikagoje�padeda�orga-
nizuoti�Las�Vegas�reziduojanti�LR�garbės�konsulė�Astra�Julianna�Michels,�su�kuria�kon-
suliniai�pareigūnai�taip�pat�aptars�aktualius�konsulinio�bendradarbiavimo�klausimus.

Piliečių�aptarnavimas�vyks�adresu:�Turnberry�Place,�2747�Paradise�Rd.,�(Corner�of
Paradise�and�Riviera),�2nd�floor�conference�room,�Las�Vegas,�NV�89109.

Dėl� konsulinių�paslaugų�kviečiame� iš� anksto� registruotis� LR�generalinia�me�kon-
sulate�Čikagoje��elektroniniu�paštu�karoline@konsulatas.org arba�telefonu�312-397-
0382,�trump.�201�arba�203.

Informacija�apie�konsulines�paslaugas�patalpinta�LR�generalinio�konsulato�Čik�goje
tinklalapyje�http://chicago.mfa.lt

LR generalinio konsulato Čikagoje info

navy Pier vyks tradicinis šventinis lietuvių tautinių
šokių grupių pasirodymas

Gruodžio�9�d.,�sekmadienį,�2�val.�p.�p.�Navy�Pier�„Žiemos�stebuklų�festivalio”�(„Winter
Wonder�Fest”)�metu�vyks�lietuvių�tautinių�šokių�grupių�pasirodymas.�LR�generaliniam�kon�-
su�latui�Čikagoje�tarpininkaujant�didžiojoje�pramogų�centro�švenčių�salėje� (600�E.�Grand
Ave.)�koncertuos�per�dvidešimt�„Suktinio“�(vad.�Gied�rė�Elekšytė-Knieza)�bei�„Lietuvos�vy�-
čių”�(vad.�Lidija�Ringienė)�šokėjų.�

Šventiškoje�festivalio�salėje�tra�diciškai�puikuosis�daugybė�Kalėdi�nių�eglučių,�tarp�jų�ir
„šiaudinukais”� papuošta� lietuviškoji.� Konsulatui� bendradarbiaujant� su� Balzeko� lietuvių
kultūros�muziejumi,� lietuvišką�Kalėdinę�eglę�savos�kūrybos�žaisliukais� iš�šiaudelių�sutiko
papuošti�menininkė�Marija�Kriaučiūnienė.

Maloniai� kviečiame� visus� atvykti� pasižiūrėti�„Suktinio”� ir�„Lietuvos� vyčių”� atliekamų
lietuvių�liaudies�šo�kių,�pasigėrėti�šventinėmis�eglu�tė�mis�bei�pasidžiaugti�kitomis�Navy�Pier
organizuojamomis�festivalio�pra�mogomis.
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Jau ne pirmus metus Čikagos ir Maironio (Lemont, IL) lituanistinės mokyklos ben-
drauja su Čikagoje įsikūrusiu Balzeko lietuvių kultūros muziejumi.  Artėjant Dariaus ir
Girėno metams visos trys įstaigos nutarė padaryti bendrą projektą – suruošti muziejuje
minėtų mokyklų mokinių konkursą-viktoriną, skirtą Dariaus ir Girėno 80-mečiui paminėti.
Lapkričio 8 d. rengėjai susirinko į pirmąjį pasitarimą.

Nuotraukoje (iš kairės): Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Laima
Apanavičienė, Maironio litua nistinės mokyklos direktorė Goda Misiūnienė, Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus Kultūrinių programų vadovė Rita Janz ir Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorės pavaduotoja Loreta Timukienė pasitarimo metu. 

KKaarriillėėss  VVaaiittkkuuttėėss  nuotr.


