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Vilnius (ELTA) – Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkas Vydas Gedvilas į pirmąjį susitikimą pakvie-
tė Lietuvoje reziduojančius užsienio valstybių diploma-
tus. Seimo pirmininkas padėkojo užsienio valstybių
ambasadoriams už naujos kadencijos Seimui bei jam as-
meniškai skirtus sveikinimus.

Kalbėdamas apie Lietuvos vidaus politiką bei svar-
biausius Seimo laukiančius darbus, Seimo pirmininkas
pabrėžė, jog ,,Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės,
buvo stipriai paliestos 2008 metų finansinės krizės, dabar
ekonomika palaipsniui atsigauna, todėl turime atsigręžti
į žmogų. Mūsų valdančioji dauguma aiškiai deklaruoja

tikslą – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu”. V. Gedvilas
teigė, jog svarbiausios Lietuvos užsienio politikos kryp-
tys išlieka tos pačios: narystė Europos Sąjungoje ir
NATO, glaudus transatlantinis bendradarbiavimas ir
geri santykiai su kaimyninėmis šalimis. Tuo pačiu V.
Gedvilas pabrėžė, jog dabar, kai ES išgyvena nelengvą,
pilną iššūkių laikotarpį, kai sprendžiami sudėtingi eko-
nominiai ir finansiniai klausimai, tik sėkmingas dialo-
gas su kitomis valstybėmis gali padėti pasiekti susita-
rimą sprendžiant svarbiausius klausimus. Ne mažiau
svarbu kiekvienos valstybės parlamentui įsiklausyti į sa-
vo šalių piliečių nuomonę, neapvilti jų lūkesčių.

Jei tikslas geras ir tinkamas, jei tik jis gali atnešti Dievui garbę ir Ba-
nyčiai naudą, reikia drąsiai stoti prie darbo ir eiti prie tikslo.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis gruodžio 13 d. Ari-
zona valstijos sostinėje Phoenix susi-
tiko su šio miesto meru Greg Stan-
ton, su kuriuo aptarė bendradarbia-
vimo galimybes. Phoenix meras per-
davė ambasadoriui pageidavimą su
Lietuvos sostine sudaryti bendradar-
biavimo sutartį.

Pristatydamas galimas bendra-
darbiavimo su Vilniumi sritis – ino-
vacijų ir technologijų taikymą, aukš-
tąjį mokslą ir kultūros politiką, G.
Stanton pabrėžė, kad Phoenix šiuo
metu yra penktas pagal dydį JAV
miestas, ir išlaikius augimo tempus,
kitą dešimtmetį išsiverš į didžiausių
JAV miestų trejetuką.

LR ambasadorius Arizona valsti-
joje lankėsi JAV senatoriaus John
McCain kvietimu. Ž. Pavilionis gruo-
džio 13 d. dalyvavo pirmajame Mc-
Cain instituto (,,The McCain Insti-
tute for International Leadership”)
renginyje. Senatorius McCain papra-

šė ambasadoriaus perduoti Lietuvos
žmonėms jo pagarbą ir ragino tęsti
Lietuvos pastangas skleisti laisvės ir
demokratijos idėjas regione bei pa-
saulyje.

Lankydamasis Arizona valstijo-
je, Ž. Pavilionis taip pat susitiko su

vietos verslo, politikos ir adminis-
tracijos atstovais, su vietos lietuvių
bendruomene susitiko Kęstučio P. Žy-
go vadovaujamame LR garbės konsu-
late. JAV statistikos duomenimis,
Arizona valstijoje gyvena daugiau
kaip 10,000 lietuvių kilmės asmenų.

Phoenix miestas Vilniui siūlo bendradarbiauti

LR Seimo pirmininkas susitiko su ambasadoriais

Stambulas (ELTA) – Lietuvos plaukikė Rūta
Meilutytė Stambule (Turkija) vykstančiame 11-
ajame pasaulio plaukimo trumpajame baseine (25
m) čempionate gruodžio 13 d. iškovojo aukso meda-
lį. 15-metė lietuvė buvo nepralenkiama moterų 50 m
plaukimo krūtine baigiamosiose varžybose. Londo-
no olimpinių žaidynių čempionė atkarpą įveikė per
29,44 sek. ir 0,07 sek. pagerino Europos, pasaulio
čempionų bei Lietuvos rekordus, kuriuos buvo pa-
siekusi gruodžio 12 d. pusfinalio plaukimuose.

Sidabro medalį iškovojo jamaikietė Alia Atkin-
son (29,67 sek.), o bronza atiteko Australijos atstovei
Sarah Katsoulis (29,94 sek.). Šios rungties pasaulio
rekordininkė amerikietė Jessica Hardy (30,01 sek.)
liko penkta. R. Meilutytė buvo pirma tiek atrankos
(29,56 sek.), tiek pusfinalio (29,51 sek.) varžybose.

Gruodžio 14 d. R. Meilutytė moterų 100 m plau-
kimo krūtine atrankos varžybose 0,33 sek. pagerino
sau pačiai priklausantį Lietuvos geriausią rezultatą
ir su juo pateko į pusfinalį.

15-metė lietuvė buvo nepralenkiama moterų 50 m plaukimo krūtine
baigiamosiose varžybose. EELLTTAA nuotr.

Iš dešinės: JAV senatoriaus J. McCain instituto vyresnysis direktorius, buvęs JAV
ambasadorius Estijoje Michael C. Polt, Makedonijos ambasadorius JAV Zoran Jolevski,
Phoenix meras Greg Stanton, Čekijos ambasadorius JAV Petr Gandalovic ir  Lietuvos
ambasadorius Ž. Pavilionis.                                                      LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr.



Š. m. gruodžio 27 d. Vilniuje vyk-
sian  tiems „Globalios Lietuvos apdova -
nojimams”, kuriuos galima vadinti „pa -
saulio lietuvių Oskarais”, pristatyti 48
verslo, mokslo ir meno atstovai, kurie
bus ren kami keturiose grupėse: verslo ir
vadybos, mokslo ir technologijų, meno
ir kul tūros bei už viso gyvenimo pa sie -
kimus. Pir mą kartą vyksiančiais apdo va -
nojimais siekiama pagerbti svarbiausius
užsienyje gyvenančių lietuvių ir su Lie -
tuva susijusių (kilme, giminyste, prijau-
timu arba kitaip) žmonių pasiekimus.
Ga lima pasi džiaugti, jog daugiausia kan-
didatų, net 22, gyvena JAV.  Dar viena
įdo mi detalė – visi už viso gyvenimo pa -
siekimus pristatytieji, išskyrus šiuo metu
Lietuvoje gy venantį prezidentą Valdą
Adamkų – Jungtinėse Valstijose gyve -
nantys Lietu vai nusipelnę žmonės.
Trum pasis laimėtojų sąrašas, po tris
kiekvienoje iš ke turių grupių, bus pris-
tatytas iškilmin game apdovanojimų va -
kare LR Prezi dentūroje šventiniu laiko-
tarpiu, kuomet į Lietuvą sugrįžta daug
užsienyje dir bančių, kuriančių ir studi-
juojančių žmo nių. Plačiau apie „Glo ba -
lios Lietuvos apdovanojimus”: www.
GLLawards.lt

Red. Loreta Timukienė

Mūsų tėvų karta, atvykusi į
Ame  riką po Antrojo pasau -
linio karo, ankstesnių lietuvių

imigrantų dėka rado čia jau įkurtus
lietuviškus telkinius (tada vadintus
lietuvių kolonijomis) – lietuvių tan kiai
apgyvendintas vietoves, lietuviškas
baž  nyčias, parapijas, mokyklas, susi -
rin kimų sales. Mūsų tėvų kar  ta buvo
žmonės, kurie Lietuvą atkūrė, paskui,
beveik viską praradę, tapo karo pa -
bėgėliais,  politiniais emi grantais, di -
pu kais. Apsigyvenę tose lie tuvių ko lo -
nijose, jie neištirpo Amerikos katile,
bet toliau tęsė lietuvišką gyvenimą, su -
kūrė lietuvišką ap linką, kurioje išaugi-
no savo vaikus – mano kartą. Ka žin ar
mūsų vaikai ir anūkai turės progą
suprasti ir pažinti, kokia ne -
pakartojamai turtinga bu vo mūsų ap -
linka ir mūsų gyvenimas. Čikagos
Marquette Park kolonijos pagrindinėje
lietuvių gatvėje, 69-toje, galėjai iš gy -
venti visą gyvenimą tarp savųjų, nie -
kur neišvykęs ir neištaręs nė vie no
nelietuviško žodžio: gimti Šv. Kry žiaus
ligoninėje, būti pakrikštytu Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje,
maisto produktus pirkti Ja nu šaičio
,,Paramoje” arba pavalgyti ,,Tul pės”
restorane, įrankius įsigyti Pau liaus
,,Hardware” parduotuvėje,  su sirgus,

vaistus gauti Kartano vais tinėje, su
draugais taurę išmesti bet kurioje iš 69-
tos gatvės 14 lietuviškų kar čiamų, o
paskutinei kelionei iš vyk ti iš Lac -
kavičiaus laidojimo įstaigos. Ir tai tik
viena gatvė, ir tik vienoje iš daugelio
Čikagos lietuvių kolonijų. Bet dabar ten
lietuvių kaip ir nėra. Iš lietuviškų ver-
slų likusi tik vienintelė ,,Ginta -
ro” karčiama.   

Karčiamos buvo svarbūs JAV lie -
tuvių kultūrinio, ekonominio ir poli-
tinio gyvenimo židiniai. Viena tokių
69-toje gatvėje buvo Pučio ,,Friendly
Hall” – vieta, per kurią visi tik atvykę
dipukai rasdavo darbo. Savininkas
Putis įsisodindavo atvykusius dipu -
kus į savo dviejų durų ,,Forduką” ir
nu veždavo įdarbinti į ,,Argo” cukraus
fabriką, kuriame jis turėjo pažįstamų.
Čikagos vyrų choras repetuodavo Pu -
čio galinėje salikėje, iš to choro išau-
go Čikagos lietuvių opera. Netoli bu -
vu sioje ,,Playhouse” užeigoje susibū -
rė lietuvių teatro trupė ,,Antras Kai -
mas”, kuri su savo spektakliais gas -
troliavo ir po kitas lietuvių kolonijas.  

Tos anksčiau lietuvių tirštai ap -
gyvendintos kolonijos baigia išnykti.
Lietuviškos bažnyčios ne tik uždaro-
mos, bet ir griaunamos. Pvz., Čikago-
je seniausia lietuvių bažnyčia – Šv.

Jur gio, jau prieš 20 metų buvo ap leis -
ta ir nugriauta. Nugriauta ir buvusi
pagrindinė Čikagos lietuvių rengi -
nių, pokylių ir susirinkimų vieta –
,,Lietuvių auditorija”. Panašiai nyks-
ta visos buvusios JAV lietuvių koloni-
jos. Kažin, kokius mūsų gyvenimo
pėd  sakus ras ateinančios kartos?

Sausio mėnesį išeis gausiai ilius-
truota knyga ,,Lithuanian Chicago”.
Jau išleista Daivos Markelytės
,,White Field, Black Sheep”, kurioje
pasakojama, kaip ji augo lietuviška -
me Cicero, – irgi šis tas. Galėtų būti ir
daugiau knygų tokiomis temomis. Bet
jaunoji karta, mūsų vaikai ir anūkai,
lin kę ne tiek į knygas, kiek į interne -
tą.  

Internete galima rasti filmuką
apie tą buvusią labai gyvą Čikagos
lie tuvių koloniją – lietuvišką Mar -
quette Park. Jame lietuvių kilmės Joe
Zekas, važiuodamas automobiliu
Mar quette Park gatvėmis, filmuoja ir
pa sa koja, kur ir šiek tiek kaip ten
lietuvių buvo gyventa. Bet jo informa-
cija skysta, paviršutiniška ir ne visur
tei singa. (Nesiūlau, bet jeigu kam įdo -
mu, įveskite internetinėje ,,Google”:
paieškoje ,,Zekas Lithuanians, nuns
and Nazis”.)  

Prie Jordano upės Jonas
Krikštytojas pradėjo
skelbti apie Mesijo atė -

ji mą. Jis kvietė žmones da ryti
atgailą: „Duokite tikrų at -
sivertimo vaisių! (...) Štai kir -
vis jau prie medžio šak nų, ir
kiekvienas medis, ku ris ne -
duoda gerų vaisių, bus iš kirs -
tas ir įmestas į ugnį” (Lk 3,
8–9). Pasiryžusius daryti atgailą Jonas krikštijo.

Šį Evangelijos pasakojimą mes galime išklausyti kaip
tolimų laikų istoriją, nieko bendro neturinčią su mūsų
kas   dieniu gyvenimu. Tačiau Dievo žodis, panašiai kaip
anuomet Jonas Krikštytojas, beldžiasi į mūsų širdis, ra -
gin  damas keistis į gera.

Jonas savo tautiečius pavadino net „angių išperomis”.
Mes būtume kaip du vandens lašai panašūs į anų laikų
„angių išperas”, jei tik atliktume religines apeigas, bet už -
mirštume iš savo širdžių išvalyti visa, kas vadinama mo -
ralinėmis šiukšlėmis – nuodėme. 

Prieš kelias dienas buvau tiesiog pritrenktas pasako-
ji mo apie vienas laidotuves. Žmonės pasikvietė kunigą pa -
lydėti mirusiojo iš namų į kapines, bet paprašė, kad kuni-
gas atliktų bažnytines apeigas be liturginių drabužių, nes,
girdi, jie nenorį, kad laidotuvės atrodytų senama diš kai.
Ne retai religinių iškilmių metu matome politikus, nie -
kuomet nepriimančius Sutaikinimo sakramento, tačiau
drauge su tikinčiaisiais priimančius Švč. Sakramentą. Dėl
visuomenės vertinimų nesibodima padaryti net švent-
vagystės. Ar šie žmonės nė ra panašūs į tuos prie Jor dano
su sirinkusius žydus, kuriems rūpėjo ne pasikeitimas į
gera, o tik nekasdienis reginys – kupranugario kailiu ap -
si vilkęs pranašas ir galbūt Izraelio išsivadavimas iš ro -
mėnų jungo?

Tačiau minioje prie Jor dano buvo daug geros valios
žmonių, kurie atidžiai klau sėsi, ką skelbė Jonas ir, girdė-
dami kvietimą daryti atgailą, klausė: „Tai ką gi mums da -
ryti?” 

Jonas nereikalavo kažko, kas būtų viršiję žmogaus jė -
gas, tik to, ką visi gerai žinojo, kas buvo užrašyta Įstatyme.
Klau siantiems, ką jie turėtų daryti, Jonas atsakė: „Nieko
neskriauskite! Melagingai neskųskite! Tenkinkitės savo
atlygiu! Dalykitės valgiu ir drabužiu!” Štai kokios reikia
atgailos!

Atgaila visų pirma yra
nusigręžimas nuo blogio,
nuo sa vo egoizmo, kuris yra
kiekvienos nuodėmės vers -
mė. Pirmasis laiptelis, ant
kurio turi žengti atgailą da -
ran tis žmogus, vadinamas
De kalogu. Jį turėtų žinoti ir
jo lai kytis, nepaisydamas sa -
vo įsitikinimų, kiekvienas

žmogus, nes be Dekalogo visuomenė virstų plėšikų ir ne -
naudėlių irštva.

Tačiau atgaila nėra tik nusigręžimas nuo blogio; ji
ska tina daryti gera, matyti šalia savęs stokojantį ir ken -
čiantį žmogų. Dėl to Jonas Krikštytojas kvietė ne tik ne -
meluoti ir neskriausti, bet ir daryti gera. Jis kvietė dalytis
valgiu ir drabužiu. Tai antras laiptelis, ant kurio turime
žengti per Adventą. Dalytis yra kviečiami ne tik turtuo -
liai, bet ir vargšai.

Per dvidešimt Nepriklausomybės metų darėme vieną
didelę klaidą: dalydami medžiagines gėrybes, jų iman čių -
jų nemokėme dalijimosi meno. Šią klaidą darė ,,Caritas”,
kitos nepasiturinčiųjų šalpa besirūpinančios visuo me ni -
nės organizacijos; šią klaidą darė ir valstybė, dalydama
pa šalpas, bet nepaakindama jų gavėjų kuo nors dalytis su
kitais. Jeigu žmogus tik ima, bet nemąsto duoti, degraduo-
ja ir tampa tarsi parazituojančiu, griaunančiu normalų
vi suomenės gyvenimą.

Neturėtų likti nė vieno žmogaus, kuris kuo nors nesi-
dalytų su kitais. Juk galima ir reikia dalytis ne tik pini-
gais ar medžiaginėmis gėrybėmis, bet ir geru žodžiu, dė -
kin gumu, viltimi, gera nuotaika, paaukotu laiku. Kokie
šau nūs yra savanoriai, besidalijantys su kitais savo laiku
ir meilės tarnyste. Pagarbos verti seneliai ir ligoniai, ku -
rie dalija patarnaujantiems savo kantrybę ir dėkin gumą. 

Tikėjimo metais esame kviečiami dalytis su kitais sa -
vo tikėjimu. Tai darydami, mes patys augsime tikėjime ir
mei lėje. Gyvename sekuliariame pasaulyje, ir daugelis
žmonių skubėdami užmiršta tai, kas jų gyvenime yra
svarbiausia, – savo sielos reikalus. Kaip reikia žmonių, ku -
rie žodžiu ar savo pavyzdžiu paskatintų skubančius ir
gyvenime pasimetusius draugus ar kaimynus sustoti ir
pa mąstyti apie amžinąsias vertybes. Adventas kviečia
keistis į gera ir mokytis dalytis, ypač – gerumu ir meile.
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NNUUOOMMOONNĖĖSS,,  KKOOMMEENNTTAARRAAII

Keistis į gera
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

Kas įamžins mūsų ir mūsų tėvų turtingą 
gyvenimą išeivijoje?

DONATAS JANUTA

Nukelta į 7 psl.



Amerikos lietuviai pagrįstai gali di -
džiuotis giliai išarta savanoriškos
veik  los vaga bei nudirbtais, dirba-

mais ir būsimais darbais. Jeigu jie jaučiasi
ne  pa kankamai įvertinti, leiskite čia nuošir -
džiai jiems padėkoti. Tačiau savanorystė
kaip to kia pati savaime nėra anokia vertybė
– ji vertybe tampa tada, kai asmens ketini-
mas prisidėti prie vienokios arba kitokios
veiklos, neprašant už tai atlygio, aukojant
savo lai ką ir energiją, atneša teigiamų rezul-
tatų. Antraip, kaip ir daugelyje gyvenimo sričių,
vien tik gerų norų, deja, neužtenka. Kitaip, atrodo,
gal voja Stasys Goštautas savo vedamajame ,,Apie
‘ßDrau gą’ ir draugus” (,,Draugo” kultūrinis prie -
das, 2012 m. gruodžio 8 d.).

Vadovaujantis Goštauto straipsnyje išdėstyto -
mis mintimis, atrodytų, jog bet kokia savanorystė,
jei atliekama ,,iš geros valios, na, gal ir dėl garbės,
bet be jokio užmokesčio už savo vargą”, jau yra
teigiamas ir sveikintinas reiškinys. Bet ko bus ver-
tas savanoris, kuris, sutikęs be jokio atlyginimo
žmones gelbėti baseine ar paplūdimyje, nemokės
pats plaukti? Greičiausiai tokio savanorio niekas į
gelbėtojus nepriims arba prieš tai pasiūlys ,,užsi-
auginti raumenis”, t. y. išmokti plaukti bei žinoti
(bent teoriškai), kaip gelbėti skęstančiuosius. Tur -
būt antrą kartą savanoriauti nebus kviečiamas ir
tas savanoris, kuris netyčia virtuvėje sukuls ne
vieną ar dvi lėkštes. Net jei jis ir dievagosis, jog šį
darbą dirba tik iš geros valios ir už tai neima nė
vie no dolerio. 

Bet štai pavyzdys arčiau mūsų gyvenimų.
Gruodžio 8 dieną Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje vykusiame JAV Lietuvių Bendruo menės
Ar chyvų komiteto posėdyje Stanley Balzekas, Jr.
skun dėsi, jog tvarkyti archyvus atiduoti jaunes -
niam savanoriui reiškia pasmerkti juos kone pra -
žūčiai. Jis guodėsi, jog yra ne kartą iš šiukšlių dė -
žės ištraukęs vertingus istorinius dokumentus,
kurie juos peržiūrėjusiam asmeniui, stokojančiam
istorinių ir apskritai žinių apie Amerikos lietu-
vius bei jų veiklą, neturinčiam patirties, tebuvo
ne reikalingai prirašyti popieriaus lapai, kažkodėl
saugomi iki šių dienų. 

Bet bene pats įtikinamiausias pavyzdys, jog ne
visi darbai gali būti nudirbti savanorių, yra nese-
niai per visą pasaulio žiniasklaidą nuskambėjusi
istorija apie 80-metę ispanę Cecilia Giménez, kuri

nusprendė atnaujinti savo kaimelio bažnyčioje
Santuario de la Misericordia kabėjusį itin vertingą
Jėzaus Kristaus paveikslą. Moteris, irgi tik pačių
geriausių norų vedama, na, gal ir apie amžinybę
šiek tiek slapta galvodama, siekė, kad šimtmečių
išblukintas Kristaus veidas tikintiesiems nušvistų
nauja šviesa – būtų ryškiau matomas, artimesnis.
Savanorė negailėjo nei laiko, nei pinigų (juk kaž -
kiek reikėjo išleisti perkant teptukus ir dažus), de -
ja, pasak liudininkų, po jos darbo į žmones pažvel-
gė ne Kristus, o... beždžionė. Restauratoriai tokius
savanorės gerus ketinimus vadina pačiu prasčiau-
siu kada nors atliktu restauravimo darbu. Tad pri-
pažinkime, jog yra veiklų ir sričių, kur vien gerų
norų bei pasiryžimo dirbti be atlygio neužtenka. 

• • •

Naudodamasi proga, tikslumo dėlei noriu
papildyti S. Goštauto straipsnyje paminėtus faktus
apie jau kuris laikas vykstančias diskusijas inter-
nete apie ,,Draugą” ir jo reikalus. Tie 70 Goštauto
minimų ,,Draugo” draugų taip pat yra savanoriai –
geros valios vedami ir be užmokesčio nesigailintys
pasiūlymų ,,Draugo” leidėjų tarybai, kaip, jų nuo -
mone, galima būtų padėti laikraščiui sunkiu metu,
nes, kaip rašė pokalbio dalyviai, ,,visų noras yra
matyti ‘Draugą’ plačiai skaitomą, jungiantį visas
emigracijos bangas ir dar sulaukiantį antrojo
šimt mečio”.

Internetinio pokalbio dalyviai savo pasiūly-
mus sugrupavo į keturias grupes: laikraščio vady-
bą; turinį; finansus ir kitas pastabas. Kalbėdami
apie vadybą diskusijos dalyviai pasiūlė laikraščio
leidėjams iš jų būrio sudaryti patariamąjį komi -
tetą, kuris ,,turėtų galimybę siūlyti kandidatus į
tarybą, peržiūrėti finansus, pateikti siūlymus biu -
džetui; organizuoti ‘focus groups’, ‘brainstorming’
sesijas, surengti moksliškai paruoštą skaitytojų

ap klausą ir atlikti jos analizę”. Taip pat siū-
lyta į leidėjų tarybą įtraukti trečiabangius;
sudominti JAV LB Švietimo tarybą per litu-
anistines mokyklas prisidėti prie ,,Draugo”
gyvastingumo; į laikraštį žiūrėti kaip į par-
duodamą prekę ir nebijoti tvarkytis kaip
versle; surasti oficialius laikraščio atstovus
ar ryšininkus lietuviškuose telkiniuose jų
veiklai aprašyti, prenumeratoriams bei
rek  lamoms ieškoti. Pokalbio dalyviai pa -
ragino šalia popierinio laikraščio leisti ir

internetinę ,,Draugo” laidą bei ją siūlyti prenu-
meruoti, taip pat gerai ištirti angliško puslapio
laik raštyje reikalingumą.

Aptardami turinį, pokalbio dalyviai ragino
redakciją nevengti žemiškų temų, įskaitant ir įvai -
rovę; pristatyti naujus asmenis ir jų pasiekimus;
įvesti teisinių patarimų, investicinių fondų, drau -
dimo, sveikatos, automobilių ir nekilnojamojo tur -
to informacijos skyrius; praplėsti fotožurnaliz mą,
ypač susijusią su jaunimu. Taip pat pasiūlyta kri-
tiškai peržiūrėti šeštadieniais leidžiamo ,,Kul tū -
ros” priedo apimtį ir užduotį. 

Kalbant apie finansus, priminta, jog laikraščio
rėmėjai turi teisę žinoti, kaip jų aukojami pinigai
yra panaudojami. Taip pat atkreiptas dėmesys į
naujų prenumeratorių ir naujų reklamų pritrauki-
mo svarbą (tam surandant tinkamą asmenį); ra -
ginta kreiptis į ,,Drauge” aprašomas lietuviškas
orga nizacijas, jų veiklą dėl konkrečios finansinės
paramos; ieškoti būdų, kaip ,,Drauge” skelbiamus
straipsnius parduoti Lietuvos laikraščiams. Dis -
kusijos dalyviai siūlė, esant finansinei krizei, bent
laikinai sustabdyti honorarų išmokėjimą, o nu ma -
tant metinį laikraščio biudžetą, vengti į Draugo
fon  dą žiūrėti kaip į pastovų pajamų šaltinį.

Beje, diskusijų metu bent du joje dalyvaujan-
tys asmenys ,,Draugo” leidėjų tarybai, šalia siū-
lymų, pasiūlė ir kur kas apčiuopiamesnę pagalbą.
Dr. Aldas Kriaučiūnas, dėstantis Purdue Univer si -
ty Krannert School of  Managment, siūlėsi nemo -
kamai sudaryti ,,Draugo” verslo strategiją, taip
pat finansiškai prisidėti prie laikraščio interne-
tinio varianto formavimo/tobulėjimo. Konkrečia
pinigine išraiška padėti ,,Draugui” apmokėti
reklamos-prenumaretos paieškų išlaidas pasiūlė ir
Donatas Januta. Tad Goštauto įvardintų ,,Draugo”
draugų toli ir po visą pasaulį ieškoti nereikia. Ar
jie mums reikalingi – tai jau kitas klausimas. 

Naujas tėvų marijonų provincijolas Kazi -
mierz Chwalek, MIC sukvietė visus ,,Drau -
go” tarybos narius į neeilinį posėdį, kuris

įvyko 2012 m. gruodžio 10 d. 12 val. p. p. tėvų mari-
jonų vienuolyno patalpose. Po šv. Mišių tėvų mari-
jonų koplyčioje sekė pietūs ir posėdis. Posėdį ati-
darė ir dalyvius pasveikino tarybos pirmininkas
Vytas Stanevičius. Toliau posėdžiui vadovavo kun.
Chwalek. Po atidarymo maldos prisistatė visi tary-
bos nariai: provincijolas Chwalek, MIC, brolis
Donald Schaefer, MIC, kunigai William Hayward,
MIC, Matthew Lamoureux, MIC, Andrew Davy,
MIC, Walter Dziordz, MIC, Anthony Kelpsas, MIC,
Alfonse Micka, MIC, Ronald McBride, MIC ir
Angelo Casimiro, MIC ir vykdomojo tarybos ko -
miteto nariai: Jonas Daugirdas, Mildred Jagiella,
Viktoras Jautokas, Saulius Kuprys, Vaclovas Mom -
kus, Juozas Polikaitis, Marija Remienė ir Vytas
Stanevičius. Posėdyje nedalyvavo Pranas Povi -
laitis. Viso dalyvavo 18 ,,Draugo” tarybos narių.

Provincijolas atsiprašė, kad per paskutiniuos
keletą metų tėvų marijonų susidomėjimas laik -
raščiu ir ypač parama jam šiek tiek svyravo. Pa -
aiškino, kad to priežastis buvo marijonų vienuoli-
jos finansinė padėtis – sumažėjo aukų ne tik
,,Drau gui”, bet ir tėvams marijonams. Marijonų
skaičius išaugo iki 84 asmenų, įskaitant 26 nau-
jokus, kurių išlaikymas ir mokslai brangiai kai -
nuoja. Marijonas iš Argentinos, br. Giedrius Ba kū -
nas, išsiųstas į Lietuvą, kur Vilniaus kunigų semi-
narijoje ruošiasi kunigystei. Provincijolas pabrė -
žė, kad tėvai marijonai itin vertina ,,Draugą” ir
yra pasiruošę laikraštį remti tiek, kiek gali, at -

sižvelgiant į tai, kad vienuolijos ištekliai šiuo metu
yra smarkiai apriboti. Provincijolas atkreipė
išskirtinį dėmesį į Lietuvių katalikų spaudos
drau gijos įstatų paragrafą III, kuriame pabrėžta:
,,(Purpose of  the organization) It is to aid the Ma -
rian Fathers of  the Immaculate Conception
B.V.M., a religious corporation of  Illinois, in its
edu cational, religious and charitable purposes and
goals.” 

Posėdyje diskutuota dėl ,,Draugo” vykdomojo
komiteto (executive committee) vaidmens ir galių.
Komitetą šiuo metu sudaro visi pasauliečiai –
tėvai marijonai jame nedalyvauja. Advokatas Sau -
lius Kuprys paaiškino, kad, pagal Illinois valstijos
įstatymus, posėdžiuose nedalyvaujant visiems ta -
ry bos nariams, vykdomasis komitetas turi teisę
tvarkyti laikraščio reikalus ir atstovauti visai ta -
rybai. Komitetas tik neturi teisės daryti
sprendimus, susijusius su ,,Draugo” statuso
keitimu (pvz., laikraščio pardavimu, likvidavimu
ir t. t.). Buvo nuspręsta peržiūrėti ir patikslinti
įstatus, ir šį darbą atidėti kitam posėdžiui. 

Tėvai marijonai nebuvo susipažinę su Draugo
fondu (DF) ir jo paskirtimi. Marija Remienė
papasakojo apie DF įkūrimo istoriją, pabrėžė kri -
tinį fondo vaidmenį išlaikant laikraštį finansiškai.
Buvo pristatytas kai kurių (ne tarybos) asmenų
iškeltas klausimas, ar M. Remienės dalyvavimas
leidėjų vykdomajame komitete ir DF nesukelia
interesų konflikto. Po diskusijų niekas taryboje
kon flikto neįžiūrėjo, kadangi DF ir Lietuvių kata-
likų spaudos draugija yra atskiros organizacijos.

Pagal darbotvarkę patvirtinimui pristatytas
anksčiau išrinktas vykdomojo komiteto pir mi -
ninkas Vytas Stanevičius. Jis buvo vienbalsiai pa -
tvirtintas visos tarybos. Toliau sekė ,,Draugo”
biudžeto pristatymas, kurį labai sklandžiai atliko
Jonas Daugirdas. Buvo paruoštos ir visiems tary-
bos nariams išdalintos biudžeto kopijos su deta -
liomis finansinių duomenų lentelėmis ir krei -
vėmis. Pabrėžta, kad, sumažinus tarnautojų skai -
čių ir įvedus kitus pakeitimus, ,,Draugo” leidybos
išlaidos žymiai sumažėjo. Išvardinti tarnautojų
bei darbo valandų sumažinimai ir kiti pakeitimai,
kurie leis sutaupyti apie 100,000 dol. per metus. Pa -
brėžta, jog mažėja aukos, krenta prenumeratorių
skaičius. Po to vyko balsavimas dėl biudžeto pri -
ėmimo. Siūlymą balsuoti priimti biudžetą paantri-
no brolis Schaefer. Biudžetas buvo priimtas su
visais pakeitimais: ,,už” balsavo 17 direktorių, vie -
nas susilaikė. 

Po trumpos pertraukos ir bendros nuotraukos
į posėdį pakviestas Joe Kulys davė pranešimą apie
reikalingus stogo ir langų pataisymus ,,Draugo” ir
vienuolyno pastatuose. Jis parodė draudimo ben-
drovės pastatų apžiūrėjimo metu padarytas nuo-
traukas. Spėjama, kad galutinė stogų pataisymo
kaina galėtų siekti kelis šimtus tūkstančių dole -
rių, bet konkrečių apskaičiavimų iš statybinių
ben drovių kol kas negauta. Provincijolas sakė, kad
tėvai marijonai tokios sumos pataisymams ne ga -
lėtų sumokėti. Brolis D. Schaefer sutiko tartis su
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Šv. Kryžiaus ligoninės perdavimas Mt. Sinai ligoninei – žingsnis pirmyn
DERMOT CONNOLLY

Š. m. gruodžio 10 d. Illinois Health Facilities
and Services Review Board rinkosi svarstyti
planuojamą Šv. Kryžiaus ligoninės perda -

vimą Sinai Health System, kuriai priklauso ir Mt.
Sinai ligoninė. Ši valstijos įstaiga turi duoti su -
tikimą dėl taip vadinamo ,,bendradarbiavimo susi-
tarimo” (,,partnership agreement”). Šv. Kryžiaus
ligoninės vadovybės teigimu, ligoninės perdavi-
mas turėtų būti baigtas š. m. gruodžio pabaigoje,
mat visi būtini dokumentai jau turimi ir yra sut-
var kyti.

Tačiau šiam perdavimui prieštaraujantieji no -
rėtų, kad Šv. Kryžiaus ligoninė verčiau būtų su -
jungta su kita katalikiška medicinos įstaiga – Šv.
Antano ligonine. Jie viliasi, jog Čikagos kardino-
las Francis George nėra davęs sutikimo dėl pla nuo -
jamo ligoninės pedavimo. Tačiau, pasak bendro
Sinai Health System ir Šv. Kryžiaus ligoninės pa -
reiš kimo, paskelbto gruodžio 3 d., kardinolas per-
davimo dokumentą pasirašė ir perdavimui viskas
jau paruošta. Pareiškime taip pat sakoma, jog, pa -
gal ,,bendradarbiavimo susitarimo” reikalavi mus,
norint žengti tolesnį žingsnį, Vatikanas, atsi liep -
damas į kard. George prašymą, davė leidimą per-
duoti Šv. Kryžiaus ligoninę Mt. Sinai ligoninei. 

Tame pačiame pareiškime nurodoma, jog net
ir tapusi Sinai Health System dalimi, Šv. Kryžiaus
ligoninė išliks katalikiška medicinos įstaiga ir va -
dovausis JAV vyskupų konferencijos nustatytomis
etinėmis ir religinėmis katalikiškų medicinos
įstai gų gairėmis. Seselės kazimierietės, moterų
vienuolija, kuri ligoninę globojo nuo pat jos ati -
darymo 1927 metais, išliks pagrindine jos globėja
ir po perdavimo.

Vatikano pareiškimas paskelbtas Illinois
Health Facilities internetiniame puslapyje, bet ne -
pritariantieji perdavimui nori pamatyti ir tokiam
susitarimui neprieštaraujantį kard. George laiš -
ką. Čikagos arkivyskupijos atstovė Colleen Dolan
gruodžio 5 d. sakė, jog kardinolo laiškai niekada
nėra viešinami. ,,Jis [kard. George – red.] davė
savo sutikimą”, – pridūrė Dolan. Šv. Kryžiaus ligo-
ni nės atstovas Dennis Ryan gruodžio 5 d. dar kartą
pakartojo tai, kas parašyta dviejų ligoninių išpla -
tintame pareiškime, – Vatikanas sutiko dėl ligoni -
nės perdavimo, tik gavęs prašymą iš kard. George.

Šv. Kryžiaus ligoninės perdavimui prieštarau-
ja akių ligų gydytojas dr. Linas Sidrys, Šv. Kry -
žiaus ligoninėje dirbantis jau 31 metus. Jis yra
Lietuvių katalikų labdarių sąjungos, kuri įkūrė
Šv. Kryžiaus ligoninę, pirmininkas. Dr. Sidrys,
Ame rikos lietuvių Romos katalikų federacijos
prezidentas Saulius Kuprys bei ilgametis Mar -
quette Park gyventojas Joe Kulys turėtų gruodžio
20 d. susitikti su kard. George ir išsakyti jam savo
abejones dėl ligoninės perdavimo. Jie abejoja, ar
Šv. Kryžiaus ligoninė, ją perdavus žydų valdomai
Mt. Sinai ligoninei, išliks katalikiška. Vietoj to jie
siūlo Šv. Kryžiaus ligoninei pasirašyti bendradar-
biavimo sutartį su Šv. Antano ligonine (2875 W.
19th St., Chicago).

Šv. Antano ligoninės prezidentas Guy Me dag -
lia, neseniai tvirtino, jog jo vadovaujamos ligoni -
nės sujungimas su Šv. Kryžiaus ligonine yra geras
su manymas, tačiau jis Šv. Kryžiaus ligoninės va -
dovybės buvo atmestas. Ligoninės vadovas taip pat
tikisi netrukus pasimatyti su kard. George. Su to -
kiu pareiškimu nesutinka Ryan, gruodžio 5 d.
teigęs, jog jo atstovaujama ligoninė ,,keletą kartų
ir keletą metų” kreipėsi į Šv. Antano ligoninę dėl
ga limo susijungimo, tačiau palankaus atsako ne -
sulaukė. 

Dr. Sidrys sako, jog vieningos nuomonės dėl li -
go ninės perdavimo nebuvimas nepalankiai veikia
darbo sąlygas pačioje ligoninėje. Pasak jo, jam vie -
ną dieną besikalbant su ligoninės darbuotoja apie
ligoninės perdavimą, ligoninės administracijos
atstovas, kurio jis nepažino, liepė jam ,,tai baigti”
ir sekti paskui jį. ,,Aš nieko blogo nedariau, – sakė
akių ligų gydytojas, – ligoninės darbuotojai nusi -
pelnė žinoti, kas vyksta. Tačiau atrodo, jog jie ma -

DR. LINAS SIDRYS

Pal. Jurgio Matulaičio metų iš kil  mės
bai gėsi šv. Mišiomis Švč. Mer gelės
Ma rijos Gimimo parapijos baž nyčioje

lapkričio 18 d., sekmadienį. Po Mišių dr. Li -
nas ir Rima Sidriai pri statė metro dydžio
metalinį rū pintojėlį, kuris jų šeimoje yra
nuo judviejų vestuvių dienos. Sidriai su si -
tuokė Švč. Mergelės Marijos Gimi mo baž -
nyčioje 1978 metais. 

Sekdamas Pal. Jurgio Matulaičio šūkiu
,,Nu galėk blogį gerumu!”, dr. Sidrys, Pal.
Matulaičio metų renginių komi teto Čikago-
je pir mi nin kas, nutarė padovanoti savo
šeimos rūpintojėlį Šv. Kryžiaus ligoninei.
Rūpintojėlį, kurį po Mišių pašventino kun.
Jaunius Kelp šas, Sidrių giminės ir draugai
iškilminga procesija, su lietuviško mis ir
amerikietiškomis vėliavomis nunešė į Šv.
Kryžiaus ligoninę. Nes prieš pusę metų
kryžiai bu vo nukabinti nuo ligoninės sienų,
gy dytojų kambaryje ir operacinės lau kia -
majame. Dr. Sidrys prašė ligoni nės admin-
istracijos nukabintus kry žius sugrąžinti,
bet administracija iki šiol to nepadarė. 

Lietuvos Kryžių kalno istorija sovie ti -
niais laikais liudija, kad ateis tinė valdžia
kry žių nemėgsta. Ir da bartinė JAV sekulia -
rinė valdžia teisinasi, kad kryžius netinka
viešojoje erdvėje, o tik koplyčioje. Dr. Sidrys
pado vanojo kryžių Šv. Kryžiaus ligoninės
gy dytojų kambariui, nes gydytojai dar gali
tvarkytis sa va rankiškai. Kaip bus su kitais
kry  žiais ligoninėje, parodys atei tis. Dr. Sid -
rys šį klausimą paveda rū pintojėliui!    

ne seka, žiūri, ką aš darau. Aš ligoninėje išdirbau
31 metus, o tas administratorius čia tedirba 6 mė -
ne sius. Administracija į mus žiūri kaip į darbuo-
tojus, bet aš toks nesu. Esu nepriklausomas nuo li -
go ninės.”

Sužinojęs, jog kardinolas sutiko su šv. Kry -
žiaus ligoninės perdavimu, Joe Kulys neslėpė
nusivylimo. ,,Mes vis tiek norime pamatyti tą laiš -
ką, – sakė jis. – Domiuosi šiuo reikalu, nes Mar -
quette Park gyvenu beveik visą savo gyvenimą.
Gy venau čia, kai prie ligoninės buvo pastatytas

nau jas priestatas. Mano seneliai ir tėvai rėmė šią
ligoninę nuo pat jos atidarymo. Lietuvių katalikų
labdarių sąjunga paėmė 500,000 dol. paskolą, kad
Šv. Kryžiaus ligoninė būtų pastatyta, ir su mumis
(lietuviškomis organizacijomis) reikėjo pasitarti
[prieš darant tokį sprendimą]. Mūsų tikėjimas
mums yra labai svarbus, ir susijungimas su Šv.
Antano ligonine būtų idealus variantas.”

,,Southwest City News-Herald
Iš anglų kalbos vertė Dalia Cidzikaitė

Sidrių šeimos rūpintojėlis padovanotas
Šv. Kryžiaus ligoninei

Sekdamas Pal. Jurgio Matulaičio šūkiu ,,Nu galėk blogį gerumu!”, dr. Linas Sidrys, Pal. Matulaičio metų renginių komi -
teto Čikagoje pir mi nin kas, nutarė padovanoti savo šeimos rūpintojėlį Šv. Kryžiaus ligoninei.              JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.

Dr. Sidrys pado vanojo rūpintojėlį Šv. Kryžiaus ligoninės gy dy -
tojų kambariui.

Po Mišių kun. J. Kelpša pašventino rūpintojėlį.
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KRISTINA LAPIENYTĖ

Liaudies išmintis sako, jog viš čiu kus skai čiuo -
jame rudenį. Tikriau siai nebūsime la bai
pavėlavę, jei Li tuanistikos tyrimo ir studijų

centro (LTSC) nuveiktus darbus suskaičiuo sime
jau prasidedant žiemai. LTSC, sulaukęs jau tris-
dešimtųjų gyvavimo metų, pastaruoju laiku
vis labiau tarnauja lietuvių (ir ne tik lietu-
vių) vi suo menės reikmėms. Ypač dabar, kai
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje pastebimas
išaugęs susidomėjimas savo istorija. 

Per metus gauta daugiau kaip 100 įvai -
riausių vienetų: archyvų, knygų, perio -
dikos, muzikos, pa veikslų ir nuo  traukų.  Iš
di des nių archyvų pa mi nėtini Šiaurės lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) bei JAV New Jersey apylin kės
ar chyvai (Laurynas Misevičius), Lietuvių
Mo te rų federacijos archyvas (Aldona
Pintsch), DP sto vyklų me džiaga (Bronius Se -
liukas), JAV Lietuvių Bendruomenės archy-
vo da lis (Algimantas Gurec kas), Alfonso
Nako archyvo dalis, Astos Veličkaitės bei
Pet ro Petručio archyvas (perdavė Nijolė Sta -
kauskienė). 

Dr. Kęstutis Žygas LTSC padovanojo di -
delę pia nolų ir senovinių dokumentų kolek-
ciją. Šiais me tais centras tęsė gražų bendra -
darbiavimą su dr. Audriumi Pliop liu, kuris
atliko didžiulį darbą – su skaitmenino visus
laiškus bei nuotraukas iš Sibiro lietuvių tremties
vie tų, taip pat padovanojo LTSC J. Kazlausko Si -
biro fotografijų kolekciją bei išsamų DVD rinkinį.
Prime name, kad šie LTSC rodiniai buvo ro domi
Bal zeko lietuvių kultūros mu ziejuje vy kusioje pa -
ro doje „Hope and Spirit”. 

Naujausias gautas archyvas – Antano Vai va -
dos, kuriame esama retų nuotraukų iš „Naujienų”,
laiškų ir kitokių dokumentų – net nuo 1910 metų
(kai kurių jų nuotraukas galima rasti LTSC „Face -
book” puslapyje). Dėkojame visiems, kurie atidavė
LTSC archyvams knygas, laik raš čius, programas
ir kitokią medžiagą. Dėl vietos stokos ne galime iš -
vardinti visų aukotojų, tačiau vi siems esa me labai
dėkingi. 

Šiais metais LTSC dalyvavo Asso ciation for
the Advancement of  Bal tic Studies (AABS) konfe -
rencijoje, surengė ten parodą bei supažindino kon-

ferencijos dalyvius su centro veikla. LTSC valdy-
bos pir mininkas dr. Augustinas Idzelis buvo pa -
grindinis kalbėtojas Kovo 11-osios d. minėjime
Clevelend, OH. LTSC tarybos pirmininkas dr. Ro -
bertas Vitas skaitė pranešimą AABS konferencijos
plenarinėje sesijoje „Namai ir paveldas yra ten,
kur plaka širdis”, dalyvavo Tautos fondo posėdžiuo -

se ir susiti ki me su Tėvų marijonų Šiaurės Ameri -
kos provincijolu kun. Kazimierz Chwa lek. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Martyno
Maž vydo Nacionaline biblioteka, Klaipėdos ir
Vytauto Didžiojo universitetais bei kitomis Lie -
tuvos mokslo įstaigomis. 

• • •

Centras yra informacinė atrama stažuotojams
iš Lietuvos ir visiems lankytojams, kurių sulau -
kiame išties nemažai. Šiais metais LTSC ilgesnį
lai  ką stažavosi dr. Skaidrė Urbonienė iš Lietuvos
is to rijos instituto, Jolanta Bernotaitytė iš Lietuvos
nacionalinio muziejaus, Kristina Blockytė bei Egi -
dija Ramanauskaitė-Kiškina – abi iš Vy tauto di -
džio jo universiteto. 

Ypač išsi skyrė E. Ramanauskaitės-Kiški nos

sta  žuotė. Mokslininkė domėjosi ne vien
istoriniu išeivijos paveldu, bet ir šiuo-
laikine lietuvių Ame rikoje kul tūra. Jos
tyrinėjimo sritis – tarp disci pli niniai ma žų -
jų visuomenės gru pių tyrimai, tad jai ypač
naudingi buvo apsilankymai Čikagos litua -
nistinėje mo kykloje, Palaimintojo J. Ma tu -
lai čio misijos Bendruomenės dienoje (kur
LTSC turėjo savo stalą). Centro bendradar-
biai Vytas Beleška ir Leonas Putrius pa -
pasakojo vieš  niai apie lietuvių hipių ju dė -
jimą bei pa dėjo užmegzti ryšį su Čikagoje

gyvenančiais esamais ar buvusiais lietuviais hi -
piais. Viešnios įspūdžius bei nuotraukas iš ke lio -
nės galima rasti internete: http://ktc.vdu.lt/ mig -
racijos_procesu_tyrimai/Kulturines_grupes. 

Taip pat LTSC rinkti medžiagos apsilankė
Latvijos studijų centro vadovė Maira Budža,
„Vytau tas Marijošius Award in Orchestral Prog -
ram ming” vyriausias teisėjas David Katz, dr.
Darius Kučinskas, Gra žina Sviderskytė, Hisashi
Shige matsu, Tomas Nenartovic, Stephen Guokas
ir dar daugelis kitų. 

• • •

Š. m. spalio mėnesį LTSC suren gė jau antrąją
dublikatinių knygų mu gę. Smagu pasidžiaugti,
kad Čikagos lietuviai domisi knygomis ir stengiasi

IEVA BELOPETRAVIČIENĖ

Penktadienio, lapkričio 16-osios, vakare įvy -
ko paskutinis lietuvių meno ansamblio „Dai -
nava” šių metų pasirodymas. Chorui buvo

su teikta garbė Čikagos ir jos apylinkių lietuviams
atstovauti neeiliniame Čika gos arkivyskupijos
surengtame koncerte-apmąstyme „One Sacred
Com mu nion” Motherhouse of  the Congre gation of
St. Joseph, La Grange Park. Pastarasis apmąsty-
mas – tik vienas iš lapkričio 16–18 d. savaitgalio ar -
ki  vyskupijos suorganizuotų renginių, apjungtų tos
pačios temos: įvairios kultūros – viena religija. Be
lietuvių, jame dalyvavo dar penki etniniai re li -
giniai chorai bei pavieniai atlikėjai: filipiniečiai,
mek sikiečiai, lenkai, afroamerikiečiai, amerikie -
čiai ir indėnai. 

Šventiniam sezonui artėjant, tai buvo puiki
pro ga susiburti dainoje ir maldoje. Koncertą-
apmąstymą pra dė jo chorų eisena, visiems kartu
gie dant įspūdingą „Sing to the Lord, Hal lelu!”. Ši
giesmė, vienu metu at likta skirtingomis kalbomis,
paliko neišdildomą įspūdį. Tokios akimir kos dar
kartą primena, kad ir kokie skirtingi bebūtume,
esame vienodi prieš Dievą. Tikrai nedažnai tenka
po vienu stogu išgirsti tokių skirtingų balsų ir sti -
lių, atskleidžiančių tautos charakterį. „Dainavos”
sakralinių kūrinių programoje nuskambėjo V.

Bartulio „Gloria”, A. Remesos „Tėve mūsų”, A.
Baranausko bei V. Juoza paičio „Linksmybė mano
Tu, Jėzau, esi” (ž. A. Baranausko), Č. Sasnausko
„Kur bėga Šešupė” (ž. Maironio) ir J. Govėdo „Iš
Tavo rankos” (ž. B. Braz džionio ).

Kitoks nei įprastai šis renginys buvo ir tuo,
kad dainininkai, baigę savo programą, turėjo gali -
mybę ten pat pasiklausyti ir kitų dalyvių. O juk
dažniausiai koncerto metu atlikėjams tenka bū -

riuotis už scenos ir laukti savo eilės, prarandant
ma lo numą pasigrožėti renginiu. 

2012-ieji „Dainavai” buvo ypač darbingi. Penki
koncertai per vienerius metus – didelis iššūkis ir
choristams, ir vadovui. Tačiau po įtempto darbo
pa sidaro nepaprastai gera, kai išgirs ti nuoširdžią
klausytojų padėką bei pajunti, kad esi reikalingas
ir laukiamas. Taigi, nuslūgus švenčių šurmu liui,
ateinančių metų vasario mėnesį dainaviečių lau -
kiama JAV sostinėje Washington, DC choras pa -
kviestas Ame rikos lietuviams atstovauti Lie tuvos
Respublikos ambasados JAV ruošiamame renginy-
je Nepriklauso my bės dienai paminėti. 

Gražių švenčių ir iki pasimatymo kituose
„Dainavos” koncertuose!

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro veikla
Metų apžvalga

Kitas susitikimas su ,,Dainava“ įvyks Washington, DC 2013 m. vasario mėnesį. ,,DDrraauuggoo””  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Čikagos arkivyskupijos renginyje lietuviams
atstovavo LMA „Dainava”

LTSC lankėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė. Iš
k.: LTSC vyk domoji direktorė Kristina Lapie nytė
ir D. Navickienė Muzikologijos archyve. 

Miko Petrausko „Šventoji naktis”, 1914–1914 m. Šv. Jurgio parapijoje
Brook lyn, NY.                         Iš Žilevičiaus-Krei vėno muzikologijos archyvo

Nukelta į 7 psl.
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IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

TIKĖJIMO METAI
- VEIKLOS METAI

Antrąjį Advento sekmadienį Los Angeles
California ateitininkai rinkosi į šv. Mi -
šias, kurias aukojo klebonas Tomas Kara -

nauskas. Kartu dalyvavo ir į svečius atvykęs bro -
lis Lukas Laniauskas, SJ. Šventose Mišiose akty -
viai dalyvavo ateitininkai: liturginius skaitinius
ir visuotines maldas skaitė moksleiviai  Klau di -
jus Baltakaitis, Kristė Jogaitė ir kandidatas į
moksleivius Andrius Polikaitis. Mišioms patar -
navo sesutės Kasputytės: Nina ir Julija. Atlie pia -
mąją psalmę angelišku balsu pagiedojo studentė
ateitininkė Liana Bandžiulytė.

Po Mišių ateitininkai su šeimomis rinkosi
netoliese esančiuose Tauti niuose namuose. Už -
kandę, atsigėrę sen draugių valdybos  paruoštos
ka vutės,  svečiai susėdo adventiniam susikau pi -
mui. Su maldom ir kalėdinėm gies mėm buvo už -
degtos dvi Advento vai niko žvakės.

Brolis Lukas pakvietė visus pa mąstyti apie
prakartėlės vaizdą. Kas paprastai vaizduojama
pra kartėlės piešiniuose? Kūdikėlis Jėzus, Mari -
ja, Juozapas, gyvulėliai, trys karaliai ir… pie me -
nėliai. Dažnai vienas iš piemenėlių laiko žibintą.
Žibintas šviečia prakartėlėje ir piemenėlis išeina
į pasaulį su tuo pačiu žibintu skelbti Gerąją naujieną. ,,Ar tas piemenėlis ne -
buvo ateitininkas?” – užklausė jėzuitas Lukas. Ateitininkai šviečia žibin tais
ir išeina į pasaulį skelbti Tikėjimo tiesą.

Visas kalėdines giesmes vedė Vita Vilkienė. Jai padėjo jos brolis Linas
Polikaitis. Paskutinei giesmei ,,Aleliuja” gitara pritarė Aleksas Vilkas.

Los Angeles jauniai ir jaunučiai, globojami Žydros van der Sluys, pristatė
programėlę ,,Kaip pajusti širdyje Kalėdas?” Moksleiviai pakvietė visus pa -
žaisti adventinį ,,Bingo”. Reikėjo žinoti ne tik atsakymus apie Adventą, bet ir
linksniavimą, nes atsakymai buvo surašyti  tinkama linksnio forma. Ačiū
moksleivių globėjai Sigitai Newsom.

Š.Amerikos ateitininkų taryba skelbia
Tikėjimo metus ateitininkų veiklos me -
tais. Tikėjimo metai prasidėjo 2012 m.

spa lio 11 d. ir tęsis iki 2013 m. lapkričio 24 d.

Popiežius Benediktas XVI apaštališkajame
laiške Porta fidei (Tikėjimo vartai) taip apibūdi-
no tikėjimą: ,,Tikėjimas yra mūsų gyvenimo pa -
ly dovas, leidžiantis nuolat nauju žvilgsniu iš -
vysti tai, ką Dievas dėl mūsų daro. Tikėjimas,
sie kiantis įžiūrėti laiko ženklus šiandienėje is -
torijoje, įpareigoja kiekvieną iš mūsų tapti gyvu
Prisikėlusiojo buvimo pasaulyje ženklu.”

Šie popiežiaus žodžiai yra iššūkis mums
atei tininkams, siekiantiems visa atnaujinti
Kris tuje. Be gyvo tikėjimo šviesos mes nesuge-

bė tume įgyvendinti mūsų sąjūdžio tikslo. Todėl šiais metais siekime savyje
gaivinti tikėjimą, kad mūsų veikla būtų kuo sėkmingesnė.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Rekomenduojama literatūra Tikėjimo metams 

• Popiežius Benediktas XVI, apaštališkasis laiškas Porta fidei (Tikėjimo
vartai). http://www.tikejimometai.lt/w/index.php?id=32

• Kardinolas Joseph Ratzinger, Įvadas į krikščionybę (angl. Introduction
to Christianity, Ignatius, 1990).

•  Vysk. Kęstutis Kėvalas, Tikėjimo metai ir Naujoji Evangelizacija
(Ateitis, 2012, nr. 9).

• Kęstutis A. Trimakas. Tikint bręsti. Egzistencinio apsisprendimo psi-
chologija. Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete,
Kaunas, 1998. 

• Kęstutis A. Trimakas. Tikėjimo metų temomis (serija straipsnių,
Ateitis, 2013, pradedant nr. 1).

• Sektini tinklalapiai: Vatikano radijo: http://lt.radiovaticana.va, 
Lietuvos katalikų bažnyčios: http://www.tikejimometai.lt ir
http://www.bernardinai.lt

Los Angeles ateitininkų agapė

Iš kairės: pirmoje eilėje stovi jaunučių ateitininkų globėja Žydra van der Sluys, Dainava Petrulytė, Breka Petrulytė, Pet -
ras Vasiliauskas, Saulė Baipšytė, Gabija Petrulytė, Julija Kasputytė, Gintaras Baipštys, moksleivių ateitininkų globėja Si -
gi ta Newsom, Laura van der Sluys. Paskutinėje eilėje iš kairės: Klaudijus Baltakaitis, brolis Lukas Laniauskas, SJ, Aleksas
Vil kas, Andrius Polikaitis ir Paula van der Sluys.

Paskirta nauja Š. Amerikos ateitininkų taryba
Ir kiti nutarimai, priimti per ŠAAT posėdyje

Gruodžio 8 d. Šiaurės Amerikos atetininkų tarybos nariai susirinko į posėdį
Atei tininkų namuose, Lemont. Visą dieną trukusiame pasitarime svarstyta
ne mažai ateitininkų organizacijai rūpimų klausimų. 

Nauja ŠAA taryba pradės veikti po Naujų metų

Atidžiai perskaičius ŠAAT įstatus, suvokta, jog įstatuose nėra nurodyta, kad
tarybos nariai yra narių renkami. Nutarta laikytis įstatų, kaip jie parašyti, ir
į naująją ŠAA Tarybą priimti visus 10 (po šešių mėnesių ieškojimo) pasi siū -
liusius asmenis. Naująją Š. Amerikos ateitininkų tarybą sudaro: iš Čikagos
apy linkių – Rasa Kasniūnienė, Vida Kuprytė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Au -
gustinas Idzelis, Audrius Rušėnas, Remigijus Satkauskas; iš Boston – Tomas
Gir nius ir Andrius Kazlauskas; iš New York – Milda Palubinskaitė,  iš Los
An geles – Vita Vilkienė. Tikimasi, akivaizdinį posėdį sušaukti pa va sarį prieš
Šv. Velykas. Naujoji taryba, išklausiusi ateitininkų pageidavimus, galės
spręs ti, ar ateityje įvesti tarybos rinkimus, ar ne.

Švenčiami Tikėjimo metai

Norėdami, kad ateitininkai atkreiptų ypatingą dėmesį į Popiežiaus skatinimą
švęsti Tikėjimo metus, skelbiame šiuos veiklos metus Tikėjimo metais. Ra gi -
name, kad nariai patys šviestųsi, naudodamiesi literatūra, kuri lengvai ran -
dama internete ar knygynuose. Siūloma rengti studijų dienas, skirtas tikė ji -
mo perdavimui ir liudijimui; sekti lietuvių šventųjų, palaimintųjų ir kan ki -
nių pavyzdžiu; atkreipti didesnį dėmesį į tikėjimo ir meno sąsajas, uoliau
švęs ti Susitaikinimo sakramentą ir  aktyviai dalyvauti Eucharistijos šven ti -
me.

Tikėjimo metų apvainikavimas – Washington, DC

Posėdyje ŠAA valdybos pirmininkė Rasa Kasniūnienė pranešė, kad yra
svars  toma galimybė Tikėjimo metus apvainikuoti 2013 m. rudenį ypatinga
Ateitininkų konferencija Washington, DC. Planuojama šv. Mišias švęsti Ne -
kalto Prasidėjimo Bazilikoje, kurioje yra Šiluvos Marijos koplyčia. Jei tokius
pla nus pavyks įgyvendinti, jau vasario mėnesį bus skelbiamos detalės. 

Dvasios vadų paruošimo programą 
Planuojama išvystyti programą, skirtą paruošti ateitininkų vienetų dvasios
vadus iš pasauliečių tarpo.  

Kiti reikalai
Posėdyje buvo pranešta apie sąjungų veiklą, diskutuota apie ateitininkų fi -
nan sinę padėtį. Užsiminta, kad yra kalbinami asmenys sudaryti seniai ne -
beveikiančią Ateitininkų Sendraugių Centro valdybą. Posėdyje dalyvavo
pirm. Rasa Kasniūnienė, Audrius Rušėnas, Kazys Razgaitis, Andrius Kaz -
laus kas, Vida Kuprytė, kun. Kęstutis Trimakas, telefonu prisidėjo Marius Po -
likaitis ir Vita Vilkienė. 

– Vida Kuprytė

Žydra van der Sluys

Tikėjimo metų ikona  – Kris -
tus Pantokratas iš Cefalu ka -
tedros, Sicilijoje.
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Jaukiame Lietuvos Respublikos ambasados
Washington, DC priėmimų kambaryje su si -
tikime su Vytauto Didžiojo universiteto

(VDU) rektoriumi prof. Zigmu Lydeka pirmoje ei -
lėje sėdė jo ir trys pirmosios 1989 m. veiklą at kū -
rusio universiteto laidos absolventai. Prieš 23 me -
tus jame tebuvo 100 studentų, dabar jų yra apie
10,000.

Profesorius Z. Lydeka sakė Ame rikoje sutin -
kan tis nemažai lietuvių, kurių tėvai ar seneliai
mokėsi univer sitete. JAV lietuviai itin daug pri si -
dėjo, atkuriant VDU ir puoselėjant jį kaip šiuolai -
kišką, pasauliui atvirą ir kartu tautinę savimonę
ug dančią mo kymo įstaigą.

VDU istorija tarsi atkartoja svarbiausius Lie -
tuvos valstybės vingius. Įkurtas 1922 m. Kaune,
sie kiant išlai kyti tautinio Lietuvos universiteto
idė ją, uždarytas 1950 m. sovietų val džios spren di -
mu, atkurtas 1989 m., prieš atkuriant nepriklauso -
mą Lietu vos valstybę. 

Sovietams uždarius VDU, į Vaka rus pasi trau -
kė apie 200 universiteto dėstytojų ir apie 2,000 stu-
dentų, bet jie, kaip ir dešimtys tūkstančių kitų nuo
sovietų bėgusių lietuvių, nepa miršo savo šalies.
Kaip ir atkuriant Nepriklausomą Lietuvą, taip ir
grąžinant VDU į Lie tuvos aukštųjų mokyklų są -
rašą, Ame rikos lietuvių indėlis yra ypatingai sva -
rus ir reikšmingas. JAV lietuviai skyrė ir lėšas, ir
savo laiką, ir sa vo patirtį. 

Pirmieji VDU rektoriai – prof. Bronius Vaš ke -
lis ir pirmasis išrinktas rektorius prof. Al girdas
Antanas Avižienis – atėjo su kito kiu aukštosios
mo  kyklos supratimu nei dauguma tuometinės Lie -
tu vos akademinės bendruomenės narių. Jų vaka-
rietiška kultūra ir mąstymas lėmė, jog VDU taptų
naujo tipo universitetu atkurtoje nepriklausomoje
Lietuvoje. Beje, abu pirmieji atkurto VDU rekto -
riai neseniai šventė gražius ju biliejus. 90-mečio
sulaukęs B. Vaške lis prieš kelias savaites pristatė
naują knygą. A. Avižienis, vienas aktyviau sių
VDU atkūrimo sumanytojų, šventė savo 80-ąjį gim-
tadienį. 

Buvęs Lietuvos prezidentas Val das Adamkus
šiuo metu yra VDU Ta rybos pirmininkas, ir, pasak
rekto riaus Z. Lydekos, prezidentui jo naujoji veik-
la labai patinka, o ir universiteto sprendimuose jis

aktyviai dalyvauja. 
VDU turi ir daug JAV gyvenan čių ar gy ve -

nusių mecenatų. Tai – Sta sė ir Bronius Vaškeliai,
prof. Viktorija Skrupskelytė, daktarai Al dona ir
Remigijus Gaškos. Rektorius Z. Lydeka taip pat
minėjo, jog yra žmo nių, kurie nenori viešai skelb -
tis, nors nemažai padeda. Yra Lietuvos Nepri klau -
somybės akto signatarų palikuonys, kurie skiria
var dines sti pendijas, neseniai VDU buvo palikti
net 65 hektarai žemės prie Pane vėžio, siekiant, jog
pelnas, gautas sklypus pardavus ar išnuomojus,
būtų skirtas stipendijoms.

Pavasarį Washington, DC turėtų būti oficialiai
atidaryta VDU atstovybė ir tarptautinis centras.
„No rime būti tie, kurie galėtų padėti bet ku riam
lietuviui ar nelietuviui, kuris no ri sužinoti apie
Lietuvą ar  žinoti, kokios galimos studijos, kur at -
likti stažuotę ir ar socialinę praktiką, ar pan.”, –
sakė VDU rektorius.

Beje, prieš atvykdami į susitiki mus Wash ing -
ton, DC prof. Z. Lydeka bei VDU Muzikos akademi-
jos Fortepijono katedros vadovas, pianis tas, M. K.
Čiurlionio proanūkis Ro kas Zubovas lankėsi gar-
siojoje New York Julliard mokykloje. Kelias va lan -
das su VDU atstovais praleidęs Julliard mokyklos
prodekanas Adam Meyer atrado turįs lietuviškų
šaknų.

Paklaustas apie, berods, nesibai giančią švieti-
mo reformą Lietuvoje, rektorius sakė, jog per-
mainos tik į gera, kita vertus, VDU yra tas univer-
sitetas, kuris pats visą laiką keičiasi ir nelaukia,
ką kiti pasakys ar duos nurodymus. 

Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis pa brėžė, jog valstybę atkūrėme,
bet ne mažiau svarbu yra atgaivinti Lietu vos sielą,
ir atvirumas pasauliui bei JAV patirties pamokos
yra dalis to pro ceso. 

Rimas Mulokas, užaugęs Čikago-
je, vėliau tapęs veikliu losangeliškiu,
nusivylęs Zeko filmu, neseniai pa ra -
gino Lietuvių Bendruomenę ir Lietu -
vių Fondą suorganizuoti ar finansuo -
ti geresnio filmo projektą, kuris tiktų
internete supažindinti jaunesnę kar -
tą su buvusiu mūsų ir mūsų tėvų gy -
ve nimu. Rimas, norėdamas išjudinti
tokį projektą, siūlo pradinę 500 dol.
pre  miją. Jeigu LF arba JAV LB pri -
sidėtų ar šio projekto imtųsi, tikiu, ne
tik Rimas, bet ir kiti mes prisidėtume
finansiškai. 

Toks projektas būtų naudingas ir
įmanomas įgyvendinti, kol dar esame
mes, kurie išgyvenome ir atsimena -
me tuos pokario laikus. Panašūs fil-

mai su gyvų žmonių atsiminimais
yra sukurti apie kitas temas – parti-
zanus, Sibiro tremtinius. Joe Zeko su -
manymas – apvažinėti koloniją fil-
muo jant ir aiškinant apie buvusias
lietuvių gyvenimo ir veiklos vietas –
ir gi gera mintis, tik netobulai įvykdy-
ta.

Būtų naudinga jį papildyti ir
vaiz dais iš anų laikų. Pavyzdžiui, kad
ir pelnytai kritikuotas už nukrypimą
nuo temos, Dariaus Udrio ,,Kelias į
Laisvę” yra labai gražus pavyzdys,
kaip galima atkurti ir prikelti pra -
eities vaizdus, žmones, įvykius. (in -
ter  nete ieškokite ,,Udrys kelias į lais -
vę”.) Viską – gyvus atsiminimus, nu -
fil muotas, lietuvių seniau apgy ven -
dintas išlikusias gatves ir pastatus –
apjungus, įpynus praeities vaizdus,
bū tų galima sukurti puikų projektą,
įam žinant nykstantį JAV lietuvių di -
pu kų gyvenimą.  

Atviras pasauliui lietuviškas universitetas

Iš kairės: LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis, VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir VDU Muzikos akademijos
Fortepijono katedros vadovas, pianistas Rokas Zubovas.                                                                            LLuuddoo  SSeeggeerrss nuotr.

išlaikyti lietuvišką žodį gyvą. Ypač
smagu buvo matyti Čikagos litu-
anistinės mokyklos mo ki nius, kurie
muge pasinaudojo ne tik kaip gali -
mybe įsigyti knygų, bet ir atlikti mo -
kytojos nurodytas už duotis, t. y. ap ra -
šyti renginį. 

Pirmąsyk šiais metais LTSC
dalyvavo Kaziuko mugėje Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, kur mu -
gės lankytojus kvie tėme susipažinti
su centro veikla, įsigyti dublikatinių
bei LTSC leistų knygų. 

Čia išvardinti tik patys reikš -
mingiausi centro veik los darbai, ta -
čiau centre kas nors vyksta kiek vie -
ną dieną. Jau daugelį metų knygas
kataloguoja nepailstanti savanorė
Enata Skrupskelytė, prie LTSC ben-
dradarbių būrio aktyviai prisijungė
Leonas Putrius, kuris kartu su Vytu
Beleška darbuojasi Žilevičiaus-Krei -
vėno muz ikologijos ar chy ve. Archy -
vų direktorė Skirmantė Miglinienė
ir vykdomoji direktorė Kristina La -
pienytė už tikrina, kad archyvai būtų
sklandžiai tvarkomi ir visiems pri -
einami. Juo zas Bendikas padeda at -
likti „ūkio darbus” bei labai kruopš -
čiai tvarko plakatų bei žemėlapių ko -
lekciją. Cent ro gyvavimas būtų neįsi-

vaizduojamas be daug laiko ir pas-
tangų jam skiriančių LTSC valdybos
pirminin ko dr. Idzelio ir LTSC tary-
bos pirmi ninko dr. Vito bei LTSC
tarybos narių. 

Jau daugelį metų LTSC veiklą fi -
nansiškai re mia Lietuvių Fondas, ir
šiais metais skyręs reikš mingą para -
mą. Taip pat kiekvienais metais
LTSC skelbia aukų vajų, kuris šiais
metais įvyko rudenį. Labai dėkojame
vi siems, kurie jau atsiliepė į mūsų
au kų prašymus bei maloniai laukia -
me naujų au kotojų. 

LTSC veikla atsispindi ir inter-
neto puslapyje www.lithuanian -
research.org, taip pat LTSC „Face -
book” puslapyje. Kviečiame tapti mū -
sų drau gais! 

Kaip teigė Lietuvos prezidentė
Dalia Gry bauskaitė, „Lietuvos pavel-
das – tai mūsų istorija, tai mūsų ta -
patybė, tai mūsų turtas. Tai mes
patys. Ir mūsų požiūris į paveldą,
kaip mes jį saugome – tai požiūris į
mū sų valstybę.” Dėkojame visiems,
kurie pa dedate tą paveldą kaupti ir
saugoti. LTSC gali išsilaikyti tik visų
mūsų, lietuvių išeivijoje, bendromis
pastangomis. 

Kristina Lapienytė – LTSC vykdo-
moji direktorė.

Kas įamžins?

LTSC veikla
Atkelta iš 5 psl.

Atkelta iš 2 psl.

,,Gintaro” klubas, Marquette Park, 1977 m.  LL..  MMeeiillaauuss  nuotr. iš  ,,Draugo” archyvo
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Žinomo Lietuvos krepšininko Ša rūno Marčiulionio vardu pavadintos
mokyklos (dabar tai – krepšinio akade mija) 14-mečių komanda
gruodžio 3–8 d. varžėsi Maskvoje, kur vyko šeštas tarptautinis jaunimo

komandų tur nyras. Be lietuvių, dar rungtyniavo jaunieji žaidėjai (gimę 1998
m.) iš Serbijos, Prancū zijos, Slovėnijos, Lenkijos, Estijos, Lat vijos ir, žinoma,
Rusijos. 

Pradžioje šių valstybių komandos tris dienas rungtyniavo pogrupiuose.
Lietuvių komanda, treniruojama Edvino Justos, savo grupėje 69:50 nugalėjo
Lenkijos atstovus, latvius – 73:61, Slovėnijos čempionus – 72:69 ir tapo pogru-
pio nugalėtojais. Pusfinalyje marčiulioniukai su si tiko su rusais ir juos įveikė
rezultatu 76:65. 

Baigiamosios rungtynės Lietu vos atstovus suvedė su latviais, kurie
antrame pusfinalyje nugalėjo Serbi jos krepšininkus. Š. Marčiulionio
akademijos jaunieji krepšininkai jau antrą žaidimo pusę pirmavo nemažu
skirtumu ir lengvai laimėjo 74:46. Trečioje vietoje liko Rusijos komanda. 

Lietuvių komandoje naudingiausiu krepšininku pripažintas Aistis
Pilauskas, pelnęs vidutiniškai 23,1 taško. Jis taip pat geriausiai mėtė baudas
(pataikė 19 iš 21). Treneris E. Justa gerai įvertino savo auklėtinių žaidimą ir
džiaugėsi, kad turnyro pabaigoje skambėjo Lietuvos himnas. 

Pats Š. Marčiulionis neseniai viešėjo Čikagoje, kur stebėjo Čikagos lietu-
vių krepšinio lygos rungtynes, bendravo su vietos krepšininkais.

Vilnius – 2012 metų geriausiais Lietuvos
krepšininkais iš rinkti ,,Toronto Rap -
tors” (Ka nada, NBA) komandos vidurio

puolėjas Jonas Valančiūnas ir viena Lie tuvos
rinktinės ge riausių krepši nin kių Sandra Lin -

kevičienė. Ge riau  sio
krepšininko rin ki -
muo se antrus me  tus
iš ei lės lai mė jęs 20-
metis 2011 cm ūgio J.
Valančiūnas su  rinko
7,245 balsus. Antrą
vietą užėmė Vilniaus
,,Lie tuvos ryto” gy -
nė jas Re nal das Sei -
bu tis (2,266 balsai), o tre čią – J. Valančiūno koman-
dos draugas Linas Klei za (2,146).

Geriausios krepšininkės rinki muose 30-metė
176 cm ūgio S. Lin kevičienė surinko 4,798 balsus. Ji
šiuose rinkimuose buvo pirma ir 2010 metais. An -
trą vietą užėmė praėjusių metų šių rinkimų laure-
atė Vilniaus ,,Kibirkšties-Viči-Iki” komandos gynė-
ja Ri ma Valentienė (2,180), o tre čią – Kursko ,,Di -
namo” (Rusija) ko mandos gynėja Aušra Bim baitė
(2,053).                                                                    ELTA

http://www.krepsinioakademija.lt

Š. Marčiulionio krepšinio
akademijos komandos 
pergalė Maskvoje

Geriausi 2012 m. Lietuvos krepšininkai –
J. Valančiūnas ir S. Linkevičienė

J. Valančiūnas

S. Linkevičienė

draudimo bendrove dėl galimybės
padengti stogų remonto išlaidas. 

,,Draugo” įstatuose numatytas
mo deratoriaus vaidmuo. Per pasku-
tiniuos 5 (ar daugiau) metus modera-
toriaus nebūta. Joe Kulys siūlė pro -
vincijolui į šią vietą skirti iš Lie tu -
vos atvykstantį kun. Gediminą Keršį.
Kulys sakė, kad dr. Linas Sidrys pa si -
siūlęs pirmiems metams mokėti kun.
Keršio honorarą už šių pareigų at -
likimą. Pastebėta, kad anksčiau, laik -
raščio moderatoriaus darbas nebuvo
apmokamas, nes jį atlikdavo tėvai
ma rijonai. Daugirdas priminė, kad
,,Draugo” finansinė padėtis šiuo me -
tu yra sunki ir būtų nelengva rasti
pi nigų moderatoriaus atlyginimui
ateityje. Baigdamas diskusijas su Joe
Kuliu, provincijolas pabrėžė, kad pir-
moje vietoje yra laikraštis, antroje –
pastato remontai ir stogo keitimai. 

Toliau pakviesta laikraščio vyr.
redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė pasi -
džiaugė visos redakcijos geru darbu,
pastebėjo, kad, jai perėmus redaga vi -
mą, ,,Draugas” sulaukia itin gerų at -
siliepimų. Provincijolas Chwalek pa -
dė kojo vyr. redaktorei už gerą darbą.
Jis pakartojo, kad viskas atsimuša į
finansus – mažėja prenumeratų skai -
čius, krašte yra nedarbas ir, norint
iš laikyti laikraštį, tenka daryti skau -
džius pakeitimus. D. Cidzikaitei išė -
jus, vyko ilgesnės diskusijos dėl jos
vi zos. Vykdomojo komiteto nariai pa -
brėžė, kad Cidzikaitė nėra atleidžia-
ma ir kad taryba yra bendrai paten -
kinta jos atliekamu darbu. Jos toli -
mes nis darbas ,,Drauge” yra apribo-
tas šioje šalyje galiojančių emigraci-
jos įstatymų. Šiuo klausimu kalbėta
su keliais emigracijos įstatymus iš -
ma nančiais advokatais. Jų nuomone,
niekas negali apeiti emigracijos įsta -
ty mų ir kad net senatorių ar amba sa -
doriaus siūloma parama mažai ką ga -
lėtų pakeisti. 

Tėvams marijonams pristatytas

pla nas kai kuriuos ,,Draugo” pus-
lapius redaguoti Lietuvoje, taip maži-
nant išlaidas. Dėl tokio darbo susi-
tarta su dr. Gediminu Mikelaičiu, pa -
tyrusius redaktoriumi, kuris dirba
leidykloje, yra parašęs ir išleidęs ke -
letą knygų. Visiems tarybos nariams
išdalintas G. Mikelaičio gyvenimo
ap rašas (curriculum vitae).

Toliau buvo pristatytos kelios
mintys, kaip padėti laikraščiui išsi-
laikyti: daugiau dėmesio kreipti į
laikraščio puslapius internete, re da -
guoti didesnę dalį ,,Draugo” Lie tu vo -
je, įvesti laikraščio priedą anglų kal -
ba. Angliškas priedas sudomintų jau -
nesnę kartą, gimusią Amerikoje, ku -
ri sunkiai skaito lietuviškai, taip pat
mišrias šeimas ir tuos, kurie save lai -
ko lietuviais, bet nekalba ir neskaito
lietuviškai. Priedo anglų kalba leidi-
mo klausimu rūpinasi Mildred Ja -
giella. Ji yra sudariusi komitetą, ku -
ris tiria tokio priedo leidimo gali my -
bes. Kol kas konkretus planas šiuo
klausimu nėra pristatytas. Tėvas Ro -
nald McBride pareiškė norą prisidėti
prie šio komiteto darbo.

Posėdis vyko sklandžiai ir dar -
bingai. Ypač malonu dirbti su nauju
provincijolu, kuris supranta ir atjau -
čia lietuvių problemas. Marijonų
pro vincija taip pat išgyvena ekono-
minius sunkumus ir ,,Draugui” ne -
ga li skirti piniginės paramos, bet
užtat nereikalauja nuomos už pas-
tatą. Provincijolas pagyrė dabartinį
vyk domajį komitetą, kuris iki šiol
rūpinosi ,,Draugu”.

Kitas visos leidėjų tarybos narių
posėdis numatytas vasario mėnesį.
Visos tarybos narių posėdžius pla -
nuojama šaukti 2 kartus per metus.
Posėdis baigtas malda, prašant Pal.
Jurgio Matulaičio užtarimo ir sėk-
mės visuose darbuose. Posėdis tęsėsi
iki 5:30 val. vakaro.

LKSD info 

Atkelta iš 3 psl.

LKSD tarybos narių posėdis

Jaunieji krepšininkai džiaugėsi iškovota pergale.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Mokytojo profesija – išskirtinė žmo giškųjų
pro  fesijų sąraše. Peda gogika turi ir meno
elementų, ir aktorystės, ir oratoriškumo.

Ta  čiau būti vien geru oratoriumi, turėti aktorinių
gabumų šiandienos mokytojui neužtenka. Kaip
šiais technikos lai kais, kai vaikai už versti kompiu-
te riais, ,,i Pad”, ,,i Pot”, mokytojui su dominti mo -
kinius mokslais, kaip pa daryti, kad vaikai noriai
ateitų į mo kyklą? Tai aktualu ir litua nis ti nėse mo -
kyk lose už tėvynės ribų. 

Tiek tėveliams, tiek mokytojams, norintiems,
kad jaunimas ne tik išmoktų lietuvių kalbą ir is -
toriją, žinotų literatūrą, bet – svarbiausia – liktų
lie  tuviais, reikia  nemažai pastangų. Lituanistinės
mo kyklos mo ky tojas turi būti ne tik geras savo sri-
ties specialistas, bet ir pasižymėti  žmogiškosiomis
sa vybėmis: širdies dosnumu, atida kitam, mokėti
my lėti ir gerbti save ir mokinius. Viena są lygų, kad
mokytojas taptų geru mo ky toju, – gebėjimas pa -
sitempti ir su vokti, kad negali sau leisti sustoti, tu -
ri pastoviai mokytis, gilinti žinias. Tam ir organi -
zuojamos įvai rios mo kytojų konferencijos, pasi ta -
rimai, seminarai.  

Š. m. gruodžio 1–2 dienomis Mai ronio litua nis -
tinė mokykla (Lemont, IL) organizavo kon feren ci ją-
semina rą „Mo ky to jas – mokytojui”, kurioje dalyva-
vo 62 mo kytojai iš A. Ka zic kienės (New York), Či -
ka gos, IL, Ge dimino (Mun delein, IL), Indiana po lis,
IN ,,Ra sos” (Naperville, IL) li tua nisti nių mo kyk lų
ir, ži noma, konferencijos šeimi -
ninkai – Mai ronio lituanistinės
mo kyklos  mokytojai.

 Susi rin kusius mokytojus
pas veikino Lietuvių Fondo tary-
bos pir mininkas Marius Kas -
niū nas, kiek  vienam dalyviui
pa dovanojęs Fondo išleistą 2013
m. kalendorių ir po tautinę juos -
telę. Be šio Fon do kasme tinės pa  -
ra mos sunku įsivaizduoti li tua -
nis tinių mokyklų veiklą JAV. 

Šiemet daug JAV lituanisti -
nių mokyklų gavo ženklią pa ra -
mą ir iš prie Ka zickų šeimos
fon do (The Ka zickas Family
Foundation) įsteigtos Alek san -
dros Kazickienės paramos prog -
ra mos (Alexan dra Kazickas
Grant Program). Tad susitiki-
mas su fondo prezidente Jūrate
Kazickaite mokyklų atstovams
buvo labai malo nus. J. Kazickaitę Bal ze ko lie tuvių
kultūros muziejus šiais metais iš rinko ,,Metų žmo -
gumi”. Buvo įdo mu pasiklausyti nuoširdaus J.
Kazickaitės pasakojimo apie jų fondą ir paramą
mokykloms, o į konferenciją atvykę mo kyk lų atsto-
vai turėjo  puikią gali mybę padėkoti už gautą pa ra -
mą. 

Trumpai apie A. Kazickienės pa ramos progra -
mą susirinkusiems pa pasakojo minėtos programos
bei Alek sandros Kazic kienės lituanis tinės mokyk-
los direktorė Neila Bau mi lienė, įdėjusi daug pas-

tangų, kad mokyklos sėkmingai dalyvautų šia me
projekte. 

Konferencijoje dalyvavo JAV LB Švietimo tary-
bos atstovės Laima Pet roliūnienė, Audronė Elvi kie -
nė, Jūra tė Dovilienė  ir Čikagos  lietuvių Ro ta ry
klubo atstovas  Linas Kliar s kis.

Išklausius visus sveikinimus, pra sidėjo įtemp-
tas 2 dienų darbas. Seminarus vedė viešnia iš
Lietuvos, Užsienio lietuvių švie   timo centro prie
Vilniaus lietuvių namų vedėja Asta Turs kienė. 

Darbas prasidėjo trumpa integruoto ir neinte-
gruoto mokslo ap žvalga, po kurio vyko seminaras
,,Mok sleivių mokymosi motyvaci-
jos skatinimas pamokoje”. Moky -
mosi motyvacija yra svarbus da -
lykas, nu lemiantis moksleivio mo -
ky mosi sėk mę. Moksleivių moky-
mosi motyvacijos silpnėjimą, pasi -
reiškiantį nenoru mokytis, blogu
lan komumu, domėjimosi stoka, už -
duočių neatli kimu, pa stebi mo ky -
tojai visame pa saulyje. O litua -
nistinėse mo kyklose už Lietuvos ri -
bų prisideda dar viena problema –
po 5 dienų mokymosi  vai kai at ve -
dami į mo kyk lą dar ir šešta die niais
ar sekmadieniais. Jie ne tik ateina,
bet ir tu ri dalyvauti pa mo ko se,
ruoš ti pa pildomas pa mokas. 

Motyvacijos teorijų – daug.
Kaip mokytojui padaryti, kad tiek

vi diniai (smal-
sumas, augimo
po reikiai, iš mo -
ki mo džiaugs-
mas, sa  vigarba, lai mė jimai,
ateities tikslai, kompetencija)
tiek išoriniai (atei ties, gyvenimo
prasmės ir perspekty vos įsisą-
moni ni mas, kas skatina džiaug s -
mingai mokytis, tapti harmo -
ninga, kūrybinga asme nybe)
motyvai, tiek tiesio gi niai (kai
mokomasi dėl įdomumo, džiau-
giamasi sėkme), tiek ir ne tie sio -
giniai (kai skatina veikti pašali -
niai dalykai, pvz., noras kam
nors įtikti) motyvai skatintų
mokinius žengti mokslo ke liu?
Motyvacijai įta kos turi ir moki -
nį supanti aplinka. Kas šią kovą
laimės, priklauso nuo as me ny -
bės brandumo – mokinio ver ty -

binių nuos ta tų, idealų, įsitikini mų, valin gumo, o
taip pat nuo ap lin kos: nuo santykių šeimoje, mo -
kyklos, bendra amžių, mokytojų po veikio.  Apie
mokytojo vaidme nį, skatinant mokinio motyvaciją,
ir kalbėjo pa s kai tininkė . Po paskaitos vyko moky-
tojų diskusijos. 

Antrą dieną konferencija prasi dėjo šv. Mi šio -
mis Palaimintojo Jur gio Matulaičio misijoje. Po Mi -
šių į salę susirinkusius konferencijos da ly vius pa -
sveikinti atvyko Lietuvos Res  publikos generalinis
konsulas Či ka goje Marijus Gudynas, JAV LB Vi du -

rio vakarų apygardos valdybos pir mininkė Birutė
Kairienė.

Ir vėl kibta į darbą. Lektorė A. Turskienė skai -
tė paskaitas ,,Pe dagoginio meistriškumo principų
įgyvendinimas integruotoje pamokoje” ir ,,Koman -
dinio darbo ypatumai pedagogų kolektyvo dalyki -
nė je veikloje: bendradarbiavimo ug dymas”. 

Mokytojai mokėsi inovatyvių mokymosi me -
todų, mokinių kūrybiškumo ugdymo, mokymo tu -
rinio individualizavimo ir diferencijavimo, moky-
mo sistemos efektyvumo di dinimo. 

Pranešėja taip pat pateikė pa mokų ciklus pagal
S. Nėries poemą ,,Eglė žalčių karalienė” ir pagal
Vytauto Mačer nio poeziją ,,Po ūkano tu nežinios
dangum”. Į šias paskai tas-pa mokas aktyviai buvo
įtraukti kon ferencijos dalyviai.

Paskaitininkė taip pat supažindino su Vilniaus
lietuvių namais, kurių paskirtis – lietuvių kilmės
trem tinių, politinių kalinių palikuo nių, užsienie -

čių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuo-
lat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vai -
kų, užsienyje gyvenančių Lie tu vos piliečių bendra-
sis ugdymas, su augusiųjų ir vaikų formalusis ir ne -
formalusis švietimas. 

Pabaigoje A. Turskienė nurodė internetinius
pus lapius, kur lituanistinių mokyklų mokytojai ga -
li rasti įvairios informacijos: filmų apie Lietuvą,
literatūrinių kūrinių išt rau kų ir t. t. Ji visiems
seminaro daly viams nu siuntė savo skaitytų pa s -
kaitų in ter neti nes santraukas. Tiki me, kad gautas
žinias mokytojai iš radingai galės pritaikyti pa mo -
ko se, o konfe re n cijos medžiaga bus paskelbta JAV
LB Švietimo tarybos tin  k la lapyje, kur ją galės rasti
visi no  rintys.  

Gausus konferencijos dalyvių skaičius parodė,
kad JAV lituanisti nių mokyklų mokytojai yra išsi-
ilgę ži nių, kad juos domina naujienos. Vi siems
daly viams buvo įteikti pažy mė jimai. 

Žinia, jokio projekto nebūtų galima įvykdyti be
rėmėjų. Rengėjai ypa tingai dėkoja Čikagos lietuvių
Rotary klubui, kuris prisidėjo prie šio svarbaus
pro  jekto ir kartu su LR užsienio reikalų ministeri-
jos  Užsie nio lietuvių departamentu buvo pag rin di -
niai konferencijos rėmėjai. 

Rengėjai dėkoja ir visoms mo kyk loms, daly-
vavusioms šioje konferencijoje bei mokyklų tėvų
komitetams, prisidėjusiems prie organiza cinių
darbų.

Mokytojai rinkosi į kon ferenciją-seminarą 

„Mo ky to jas – mokytojui”

Iš kairės: mokytojų konferencijos organizatorės Maironio lituanistinės
mokyklos tėvų komiteto pirm. Austėja Sruoga ir mokyklos direktorė Goda
Misiūnienė su konferencijos svečiais – Kazickų šeimos fondo prezidente
Jūrate Kazickaite ir Lietuvių Fondo tarybos pirmininku Mariumi Kasniūnu.

ŽŽiivviillėėss  RRaammaaššaauusskkiieennėėss  nuotr.

Užsienio lietuvių švie   timo centro vedėja
Asta Turs kienė.

Konferencijos „Mo ky to jas – mokytojui” dalyviai.
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Ar Europos Sąjunga verta Nobelio taikos premijos? 
Rūta Kazlauskaitė

Geopolitika.lt

2012 metų spalio 12 dieną Nor-
vegijos Nobelio taikos premijos ko-
mitetas paskelbė, kad šiųmetinė No-
belio taikos premija bus įteikta Eu-
ropos Sąjungai, nes jau ilgiau nei še-
šis dešimtmečius ši daugelį Europos
šalių vienijanti bendrija puoselėja ir
stiprina taiką, susitaikymą, demo-
kratiją bei žmogaus teises.

Anot komiteto vadovo, daugelį
Senojo žemyno valstybių baisiai iš-
sekinęs Antrasis pasaulinis karas pa-
rodė, kad reikia sukurti naują Euro-
pą. Per maždaug septyniasdešimt
metų Prancūzija ir Vokietija tarpu-
savyje kariavo net tris kartus, tačiau
šiandien karas tarp šių valstybių yra
neįsivaizduojamas. Tai yra puikus
pavyzdys, kaip geram tikslui sutelk-
tos pastangos ir abipusio pasitikėji-
mo sukūrimas istorinius priešus pa-
verčia neišskiriamais partneriais.

Angela Merkel 
džiaugiasi įvertinimu

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel, sužinojusi, kad Europos Sąjunga
įvertinta Nobelio taikos premija, pa-
vadino tai „nuostabiu sprendimu” ir
teigė, jog tai yra paskata dar labiau
stengtis šios Sąjungos integravimo ir
klestėjimo labui (žr.: http://www.kyi-
vpost.com/content/world/merkel-
says-nobel-prize-a-personal-spur-to-
action-on-europe-314301.html).

„Šešis dešimtmečius trunkanti
taika Europoje yra ilgas laikas
mums, gyvenantiems Europos Sąjun-
goje, tačiau istoriniu požiūriu tai –
tik akimirksnis. Mes turime dirbti
nenuilstamai ir toliau siekti taikos,
demokratijos ir laisvės, – trumpame
pranešime dėstė Vokietijos kanclerė.
– Aš dažnai sakau, kad euras – tai
daugiau nei valiuta ir todėl neturė-
tume pamiršti ateinančias savaites ir
mėnesius dirbti tam, kad sustiprin-
tume jį. Euras yra daugiau nei valiuta
dar ir dėl to, jog jis yra priemonė taikos
bei vertybių unijai įgyvendinti.”

Europos Sąjungai skirta Nobelio
taikos premija nudžiugino ir Vokie-
tijos užsienio reikalų ministrą Guido
Westerwelle. Šį apdovanojimą jis pa-
vadino „didžiu sprendimu, kuriuo aš
didžiuojuosi ir kuris man suteikė
daug laimės”. Anot politiko, Europos
integracija yra sėkmingiausias isto-
rijoje taikos projektas, o Nobelio tai-
kos premija turėtų dar labiau sustip-
rinti Europos pastangas taikiam pa-
saulio vystymuisi.

Britų euroskeptikai 
smerkia Nobelio premijos 

komiteto sprendimą

Britų euroskeptikai pasmerkė
Nobelio taikos premijos komiteto
sprendimą premija apdovanoti Euro-
pos Sąjungą. Jie mano, kad tai pa-
kenks Nobelio taikos premijos geram
vardui. Anot Europos Parlamento
nario Nigelo Farage, Ispanijai ir
Graikijai ši sąjunga neša smurtą ir
maištą. „Ispanija yra prie būtinos fi-

nansinės pagalbos slenksčio, o aukš-
to rango kariškiai perspėja, jog armi-
jai gali tekti įsikišti į kylančius nera-
mumus Katalonijoje. Ką jau kalbėti
apie Graikiją, kurioje badauja žmo-
nės, tėvai palieka savo mažamečius
vaikus ir nepraeina nė savaitės be
protestų sostinėse prieš „troiką” (t. y.
tris organizacijas: Europos Komisiją,
Tarptautinį valiutos fondą ir Euro-
pos centrinį banką, kurios reguliuoja
ir nulemia Graikijos finansinę ateitį
– aut. past.) ir ekonominį kalėjimą,
kurį jie įvedė”, – kalbėjo N. Farage.

Europos parlamentaras smerkė
Nobelio taikos premijos komiteto pri-
imtą sprendimą premiją skirti Euro-
pos Sąjungai. Prieš keletą metų, kai
ES patyrė savo sėkmingo gyvavimo
viršūnę, būtų buvę išties tikslinga

apdovanoti sąjungą, nešusią taiką ir
vienybę. Tačiau šiandien matyti, jog
Europos Sąjungoje egzistuoja ekono-
miškai silpnesnių šalių priespauda,
teisinių aktų nepaisymas, demokra-
tijos nykimas, riaušės. Pasak N. Fa-
rage, Nobelio taikos premija prarado
savo teigiamą reputaciją, kai ja 2009
m. buvo apdovanotas neseniai JAV
prezidentu tapęs Barack Obama. To-
dėl Nobelio premija, politiko nuomo-
ne, tėra „artimų draugų žaislas”.

Graikus žinia pribloškė

Žinia, kad Nobelio premija buvo
paskirta Europs Sąjungai, apstulbi-
no Graikiją, jau net dvejus su puse
metų varginamą protestų, streikų ir
riaušių dėl griežtų taupymo priemo-
nių įvedimo, kad būtų apkarpytas ša-
lies biudžetas.

Nenumaldomą graikų pyktį rodo
ir „nelabai draugiškos” Vokietijos
kanclerės A. Merkel sutiktuvės, ku-
rios įvyko vos po kelių dienų, kai
graikai sužinojo apie premiją. Politi-
kės apsilankymas Atėnuose buvo ly-
dimas daugiatūkstantinių protesto
mitingų ir net 7,000 policininkų, už-
tikrinusių kanclerės saugumą. Ją
bandyta apmėtyti akmenimis, buvo
mosikuojama nacių vėliava ir iš-
reikštas pasipiktinimas nuogalių
protestu. Graikai jos nekenčia dėl
drakoniškų kreditavimo procentų,
kurie naudingi Vokietijos bankams,
nuolatinio reikalavimo taupyti, iš-
laidų apkarpymo, subalansuoto biu-
džeto, nemokamo visuomeninio
transporto, kas, graikų nuomone,
juos privedė prie bankroto, o Vokie-

tija iš to susikrovė turtus.
Vienos didžiausių Graikijos poli-

tinių partijų „Siryza” atstovas Panos
Skourletis teigė nesuprantąs, koks
tikrasis tikslas slypi už šio šokiruo-
jančio sprendimo Nobelio taikos pre-
miją skirti ES. „Daugelyje Europos
dalių, o ypač Graikijoje, mes patiria-
me tai, kas vadinama ‘karine padė-
timi’, nors ir oficialiai nepaskelbta.
Nieko taikaus aš čia nematau.”

Norvegai vis tiek sako „ne”

Nors Norvegijos premjeras Jens
Stoltenberg Europos Sąjungą pasvei-
kino gavus Nobelio taikos premiją,
tačiau pabrėžė, kad jo šalis vis dėlto
nežadanti stoti į Bendriją. „Ši taikos
premija nekeičia vyraujančių santy-
kių tarp Norvegijos ir Europos Są-
jungos. Bendrystės nėra šalies darbo-

tvarkėje”, – teigė premjeras.
Norvegai jau du kartus, 1972 ir

1994 metais vykusiuose referendu-
muose, atmetė narystę šioje šiandien
prieštaringai vertinamoje Bendrijo-
je. Net du trečdaliai norvegų pasisa-
ko prieš stojimą į Europos Sąjungą.

Išvados

Taigi matyti, jog vienareikšmės
nuomonės, ar Europos Sąjunga verta
garbingiausios pasaulyje taikos pre-
mijos, nėra. Ar Nobelio taikos premi-
jos komitetas nesugadino šios premi-
jos reputacijos? Ar Bendrija iš tiesų
yra taikos (bent jau socialinės) Euro-
poje skleidėja? Šie ir daugelis kitų
klausimų bus dar ilgai diskutuojami. 

Stabilumas ir ilga taika nebūtų
atėję į Europą, jeigu nebūtų buvusi
įkurta Europos valstybių sąjunga.
Tai gruodžio 10 d. pareiškė Europos
Vadovų Tarybos pirmininkas Her-
man Van Rompuy, ES vardu priimda-
mas Nobelio taikos premijos laureato
aukso medalį ir diplomą iš Norvegi-
jos Nobelio komiteto pirmininko
Thorbjoern Jagland rankų.

,,Karas toks pat senas kaip ir pati
Europa. Mūsų žemyną raižo kalavijų
ir iečių, tranšėjų ir tankų palikti ran-
dai, – pažymėjo ET pirmininkas. – Aš
pats gimiau Belgijoje po Antrojo pa-
saulinio karo ir augau klausydama-
sis senelės pasakojimų apie Didįjį ka-
rą. 1940 metais mano tėvui, kuriam
buvo tik 17 metų, buvo liepta išsikas-
ti sau kapą. Jis per stebuklą išvengė
mirties, todėl aš dabar stoviu prie-
šais jus. Žinoma, taika galėjo ateiti į
Europą ir be ES, bet ji niekada nebū-
tų buvusi tvirta ir ilga. Tai būtų bu-
vusios tik trapios paliaubos prieš
naują audrą.”

Buvęs Norvegijos premjeras ir
dabartinis ET generalinis sekreto-
rius T. Jagland iškilmių svečiams
priminė, kad Europos Sąjungai ši di-
delė garbė suteikta už ,,karo žemyno”
pavertimą ,,taikos žemynu”, Europos
tautų sutelkimą ir demokratinių pro-
cesų suaktyvinimą daugelyje šalių.

Šiais metais premijos piniginė
išraiška – 8 milijonai Švedijos kronų
(930,000 eurų). ES vadovybė nuspren-
dė pridėti prie šios sumos dar
1,070.000 eurų ir skirti šias lėšas vai-
kams, tapusiems karinių konfliktų
aukomis. 

Straipsnis papildytas ELTA infor-
macija.

Šių metų Nobelio taikos prenija įteikta (iš kairės į dešinę) Europos Vadovų Tarybos pir-
mininkui Herman Van Rompuy, Europos Komisijos pirmininkui Jose Manuel Barroso ir
Europos Parlamento pirmininkui Martin Schulz.                                                       EEPPAA  nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Švedija parems Europos humanitarinį universitetą 

Rusija davė atsaką į ,,Magnitski įstatymą”

Nuteistas A. Politkovskaja nužudyme dalyvavęs policininkas

NATO pažadėjo Rusijai nesiveržti į Siriją

S. Rice nesivaržys dėl valstybės sekretorės pareigų

Vilnius (Delfi.lt) – Europos re-
konstrukcijos ir plėtros bankas
(ERPB), remiamas donorų iš Tarp-
tautinio Ignalinos atominės elektri-
nės (AE) eksploatavimo nutraukimo
rėmimo fondo, nusprendė sustabdyti
vieno Ignalinos AE uždarymui skirto
projekto finansavimą.

Lietuva buvo viena iš prašančių-
jų įšaldyti projektą. „Donorai atsi-
žvelgė į Lietuvos pateiktą informaci-
ją apie derybas su ‘Nukem’ ir prašy-
mą apsvarstyti pinigų šios bendrovės
vykdomam projektui įšaldymą, kol
bus suderintas kuro talpintuvų sau-
gumo užtikrinimo klausimas”, – tei-
gė ambasadorius Arūnas Vinčiūnas,

Lietuvos nuolatinio atstovo ES pava-
duotojas.

Europos Komisija, kaip viena
pagrindinė Tarptautinio eksploatavi-
mo nutraukimo rėmimo fondo dono-
rių, ragina abi šalis skubos tvarka
susitarti dėl projekto įgyvendinimo.
Per pastaruosius dvejus metus, Ko-
misija dėjo dideles pastangas, rem-
dama dialogą tarp Ingalinos AE ir
rangovo bei siekdama išspręsti ginčą
ir technines problemas. Komisija ti-
kisi, kad sustabdymas paspartins
klausimo sprendimą.  Kai abi šalys iš-
siaiškins santykius, lėšos galės būti
skiriamos iš naujo. 

Sustabdyta parama Ignalinos AE uždarymui

Washington, DC (BNS) – Baltie-
ji rūmai pranešė, kad JAV ambasa-
dorė Jungtinėse Tautose (JT) Susan
Rice atsiėmė savo kandidatūrą į JAV
valstybės sekretorės pareigas.

Laiške prezidentui Barack Oba-
ma S. Rice rašė, kad atsisako preten-
duoti į šias pareigas, nes prieš jos pa-
skyrimą gali protestuoti Kongreso
nariai, todėl jos, kaip valstybės sek-
retorės, patvirtinimas užtruktų per
ilgai ir per daug brangiai kainuotų
prezidentui bei šalies interesams.

S. Rice yra respublikonų kritikos
dėl B. Obama administracijos atsako
į išpuolį prieš JAV konsulatą Libijoje

centre. S. Rice pripažino, kad jos pir-
masis pranešimas, jog išpuolis Ben-
gazyje rugsėjo 11 d. tikriausiai kilo
savaime per protestą, buvo neteisin-
gas. S. Rice apie išpuolį kalbėjo praė-
jus kelioms dienoms, o dar vėliau pa-
aiškėjo, kad jį tikriausiai surengė
grupuotės ,,al Qaeda” bendrininkai.

Anot žiniasklaidos, pasitraukus
S. Rice, valstybės sekretoriumi galė-
tų tapti Massachusetts valstijos sena-
torius John Kerry. Dabartinė JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
sakė, kad prasidėjus antrai preziden-
to B. Obama kadencijai pasitrauks iš
šių pareigų. 

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos taip pat sutiko Turki-
jos ir Sirijos pasienyje išdėstyti ,,Pat-
riot” gynybines sistemas. Atitinka-
mą įsakymą davė gynybos sekreto-
rius Leon Panetta.

JAV atsiųs į Turkiją dvi ,,Pat-
riot” baterijas ir 400 amerikiečių ka-
rių. Atitinkamoje misijoje su savo

,,Patriot” raketomis dalyvaus ir Vo-
kietija bei Nyderlandai. Raketos bus
paruoštos naudoti sausio pabaigoje.
Jos padės NATO narei Turkijai apsi-
saugoti nuo galimų išpuolių iš Siri-
jos. Ankara baiminasi, kad pilietinis
karas iš Sirijos gali išplisti į Turkijos
teritoriją ir todėl paprašė NATO padėti
sustiprinti gynybines sistemas.

Maskva (BNS) – Maskvos teis-
mas 11 metų kalėti nuteisė buvusį po-
licininką, dalyvavusį 2006 m. nužu-
dant žurnalistę ir Kremliaus kritikę
Ana Politkovskaja. Dmitrij Pavliu-
čenkov, kuris buvo kaltinamas tuo,
kad sekė laikraščio ,,Novaja gazeta”
apžvalgininkę A. Politkovskaja, kad

ją būtų galima nužudyti, pripažino
savo kaltę. Jam taip pat nurodyta su-
mokėti 3 mln. rublių (98,000 dolerių)
A. Politkovskaja šeimai. Bausmę D.
Pavliučenkov, kuris iki šiol buvo lai-
komas namų arešto sąlygomis, atliks
griežtojo režimo kolonijoje. Jis buvo
suimtas teismo salėje.

JAV sutiko skirti Turkijai ,,Patriot” raketų

JAV nepasirašys sutarties dėl interneto

Statomi moderniausi vargonai Rytų Europoje
Klaipėda (ELTA) – Klaipėdos Šv.

Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno
koplyčioje pradėti statyti vargonai
galbūt taps moderniausiais vargo-
nais visoje Rytų Europoje. Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio vienuolyno koply-
čioje stovės ne paprasti liturginiai,
bet daug sudėtingesni – koncertiniai
vargonai. Tikimasi, kad meno įžy-
mybe tapsiantys vargonai pritrauks
ne tik jaunuosius vargonininkus iš
visos Lietuvos, bet ir profesionalų iš
Europos.

Kurti vargonus patikėta Austri-
jos įmonei ,,Rieger Orgelbau GmbH”,
kurios instrumentai jau puošia ne
vieną žymią pasaulio katedrą, bažny-
čią ir koncertų salę. Planuojama, kad
Lietuva turės tokią vietą, kur galės
vykti pasaulinio lygio vargonų mu-
zikos festivaliai, o groti atvyks aukš-
čiausio lygio vargonų muzikos atlikė-
jai. Planuojama, jog Klaipėda į pa-
saulinio lygio vargonų inauguracijos
šventę galės pakviesti 2014 m. liepos
20 dieną.

Dubajus (BNS) – Dubajuje vyku-
sioje konferencijoje JAV, Kanada ir
Didžioji Britanija atsisakė pasirašyti
tarptautinę sutartį dėl interneto.
Šios trys valstybės prieštarauja siū-
lymams, kad visos šalys turėtų lygias
teises valdyti internetą. Labiausiai
už tai kovoja Rusija, Kinija ir Saudo
Arabija.

JAV atstovas sakė apgailestau-
jąs, tačiau JAV negali pasirašyti nau-

jos sutarties, nes nesutinka su kai
kuriomis nuostatomis. D. Britanijos
atstovas pažymėjo, kad jo delegacijos
tikslas – atnaujinti ryšių sutartį, bet
jie nesutinka to daryti bet kokia kai-
na. Nepaisant nesutarimų, Jungtinių
Tautų (JT) antrinė organizacija
Tarptautinė telekomunikacijų sąjun-
ga (TTS) teigia, kad tos šalys, kurios
sutartį pasirašys, gaus naudos dėl pa-
didėjusio skaidrumo. 

Vilnius (BNS) – Švedija Vilniuje
veikiančiam Europos humanitari-
niam universitetui (EHU) skirs papil-
domą 10 milijonų Švedijos kronų
(apie 3,9 mln. litų) paramą. Apie pa-
pildomą paramą iš Baltarusijos iš-
tremtam EHU minint jo įkūrimo dvi-
dešimtmetį pranešė Švedijos valsty-
bės sekretorė plėtrai Sofia Strand.

Nuo 2004 m., kai EHU buvo užda-
rytas Baltarusijoje, Švedijos vyriau-
sybė Vilniuje įsikūrusiam universi-

tetui skyrė per 12 mln. kronų para-
mos. EHU yra privati, pelno nesie-
kianti aukštojo mokslo įstaiga. EHU
buvo įkurtas 1992 m. Baltarusijoje,
bet 2004 m. autoritarinis Baltarusijos
prezidento Aleksandr Lukašenka re-
žimas jos leidimą panaikino. 2005 m.
HU savo veiklą pratęsė Vilniuje, 2006
m. jam suteiktas Lietuvos universite-
to statusas. Šiuo metu jame studijuo-
ja beveik 2,000 studentų, daugiausia
baltarusių.

Vilnius (ELTA) – JAV interneto
milžinė ,,Google” atnaujino Lietuvos
bei dar devynių Europos šalių žemė-
lapius. ,,Google Maps” programoje
galima rasti atnaujintus ir Latvijos,
Estijos, Ispanijos, Slovėnijos bei dar
kelių Europos šalių žemėlapius.

,,Google” teigia, jog siekė dides-
nio geografinio tikslumo, be to, da-
bar pateikia daugiau objektų – pės-
čiųjų takų, nurodo parkų bei univer-

sitetų teritorijas, pastatų ribas, keltų
linijas. Žemėlapius ,,Google” gauna
iš oficialių šaltinių, tačiau vėliau ap-
doroja savo sistemomis. ,,Google”
skelbia, kad šiuo metu tokie žemėla-
piai dengia 40 šalių. ,,Google” šių me-
tų birželį paskelbė, kad Lietuvoje pa-
siūlys ir ,,Google Maps” paslaugą
,,Street View”, kuri leidžia virtualiai
apžiūrėti pasaulio miestus, tačiau kol
kas jos Lietuvoje dar nesiūloma.

Maskva (BNS) – Rusijos Valsty-
bės Dūma priėmė įstatymą dėl povei-
kio priemonių asmenims, susiju-
siems su Rusijos Federacijos (RF) pi-
liečių teisių pažeidimu, kuris yra at-
sakymas į vadinamąjį ,,Magnitski įs-
tatymą”. Dokumente numatoma su-
daryti JAV piliečių, kuriems drau-
džiama įvažiuoti į RF, sąrašą.

JAV Senato patvirtintą vadina-

mąjį ,,Magnitski įstatymą” dabar tu-
ri pasirašyti prezidentas Barack
Obama. Pagal šį dokumentą, įva-
žiuoti į JAV bus uždrausta asme-
nims, kurie, JAV įstatymų leidėjų
nuomone, susiję su teisininko Sergej
Magnitski mirtimi tardymo izoliato-
riuje 2009 m. Rusijos prezidentas Vla-
dimir Putin sukritikavo šį įstatymą. 

Maskva (BNS) – NATO nepla-
nuoja karinio kišimosi į Sirijos konf-
liktą, pareiškė derybose su Rusijos
ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo
viršininku Valerij Gerasimov NATO
karinio komiteto pirmininkas gene-
rolas Knud Bartels. Tai pranešė Ru-
sijos gynybos ministerijos atstovas
Sergej Košelev.

Pasak aukšto kariškio, Rusija su

pasitenkinimu sutiko K. Bartels pa-
reiškimą. „Jis reiškia, kad Sirijoje
nepasikartos Libijos scenarijus”, –
pažymėjo S. Košelev. Tačiau jis pa-
brėžė, kad K. Bartels žodžiai labai
prieštarauja JAV valstybės sekreto-
rės Hillary Clinton ir kitų oficialių
NATO valstybių asmenų pareiški-
mams, taip pat Vakarų šalių žinia-
sklaidos informacijai šiuo klausimu.

Teheranas (BNS) – Per šią sa-
vaitę Irane vykusias diskusijas Jung-
tinių Tautų (JT) atominės energeti-
kos agentūros (TATENA) atstovams
vėl nebuvo duotas leidimas apsilan-
kyti Parčino karinėje bazėje, tačiau
tikimasi, kad sausį bus susitarta dėl

branduolinio tyrimo atnaujinimo,
teigė iš Teherano grįžęs vyriausiasis
JT inspektorius. Galingiausios pa-
saulio valstybės siekia išspręsti de-
šimtmetį trunkantį klausimą dėl Ira-
no branduolinės veiklos.

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC  (LR ambasados JAV info) – LR ambasada JAV kartu su ,,Freedom
House” ir kitomis JAV nevyriausybinėmis organizacijomis gruodžio 11 d., minint Tarp-
tautinę žmogaus teisių dieną, surengė diskusiją apie žmogaus teisių padėtį regione.
Renginyje kalbėjo žmogaus teisių aktyvistai iš Rytų Europos bei Europos Sąjungos
diplomatinių atstovybių Washington, JAV nevyriausybinių organizacijų ,,The National
Endownment for Democracy”, ,,Freedom House” ir kitų organizacijų vadovai bei atsto-
vai. LLuuddoo  SSeeggeerrss nuotr.

„Google” atnaujino Lietuvos žemėlapį

Iranas nesutiko įsileisti JT atstovų



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS bEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS gRyBAuSKAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yu, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

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

LIETuvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

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

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,
Praneškite savo e-adresą

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

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

IEŠKO 

* Moteris ieško (perka) žmonių prie -
žiūros darbo su gyvenimu lietuvių ar
ru sų šei mose. Tel. 708-663-4577.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
prie žiūros darbo su gyvenimu kartu.
Ge ros rekomendacijos. Kalba angliškai,
nevai ruo ja. Tel. 773-759-8677.

* Darbšti moteris ieško žmonių prie -
žiūros darbo lietuvių šeimoje su gy -
venimu. Patirtis ir puikios reko men da -
cijos. Tel. 630-964-4580.
* Moteris ieško išsinuomoti ,,base -
ment“ gyvenamame name pietiniuose
rajonuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-612-9297.



EUGENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

9201 broadway Ave., brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ v. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. mIKunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

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

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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:

JOhN GALT GROUP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.

Bitininkystės verslo galimybė – San Francisco/bay area. Puiki galimybė gyventi ir dirbti
California. Ieškomas investuotojas/bitininkas plėtoti  bitininkystės verslą regione, iš -
gaunant vietinį medų. Pasiūlymą sudaro: klientai, bičių laikymo vietos, verslo ryšiai,
pro duktas turintis vardą. 

Kreiptis: Rokas Armonas (bayareabeecompany@gmail.com

Sudoku Nr. 58
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad  vie   no di
skaičiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.
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Taip parkas atrodo iš lauko.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vos už 60 kilometrų nuo Berlyno galima su -
ras ti vietą, kurioje – amžina vasara. Tai pra -
mogų parkas „Tropikų salos”, kuriame yra

didžiausias pasaulyje baseinas po stogu. Tai išties
la bai įspūdingas statinys – jo ilgis 360 metrų, plotis
– 210 metrų, o aukštis – 107 metrai. Įdomi ir šio pa -
stato istorija.

Traukiniu iš Berlyno nedidelę Brand ge le žin -
kelio stotį, kurioje nėra net bilietų kasos, galima
pa siekti maždaug per valandą. Vos išlipus iš trau -
kinio, keleivius pasitinka spalvoti Tropikų parko
autobusai, kurie per dešimt minučių nemokamai
at veža į parką. Kelionė labai įdomi – autobusas va -
žiuoja per apleistos, kažkada buvusios karinės ba -
zės teritoriją, pro langus galima matyti didžiu lius
angarus, buvusį lėktuvų pakilimo taką. Ne ti kė tai
plyname lauke pasirodo didžiulis kupolas, po ku -
riuo ir įsikūręs šis objektas.

Šioje vietoje dar 1938 m. nacių Vokietija buvo
įkūrusi lėktuvų bazę. Kai 1945 m. čia atsirado Rau -
donoji armija, sovietai įkūrė savo karinę lėktuvų
ba  zę. Sovietų Sąjunga suvienytai Vokietijai šią ba -
zę grąžino tik 1994 m. Vokiečių įmonė ,,Cargo Lif -
ter” čia remontavo lėktuvus, buvo pradėtas ir naujo
di džiulio angaro statyba, kuri kainavo daugiau
kaip 100 mln. dolerių. Pagal savo plotą – 5,5 mln. ku -
binių metrų (194 mln. kubinių pėdų) tai pats di -
džiausias pastatas pasaulyje, kurio viduje nėra lai -
kančiųjų konstrukcijų.

2002 m. ,,CargoLifter” bankrutavo, ir pastatas
liko be šeimininkų. Netrukus už maždaug 24 mln.
dolerių jį nusipirko viena Malaizijos bendrovė, ku -
ri nutarė čia įkurti dar neregėtą pramogų parką su

tikru tropikų mišku ir drėgna atogrąžų giria. Iš pir -
mo žvilgsnio projektas atrodo šiek tiek fantas tiškai,
tačiau jau 2004 m. pabaigoje ,,Tropikų salų” parkas
atvėrė duris. Jame vienu metu gali lankytis iki
7,000 svečių, čia dirba apie 500 darbuotojų. Tiesa,
pirmieji metai buvo sunkūs ir nuostolingi – čia at -
vyk davo mažiau lankytojų nei planuota, ir tik 2008
m. gautas pirmasis pelnas.

Parko rengėjai aiškina, kad čia New York Lais -
vės statula laisvai tilptų tokia, kokia yra, o Pa ry -
žiaus Eifelio bokštas taip pat tilptų, tačiau jį rei kė -
tų paguldyti. Viduje yra tiek vietos, kiek jos uži ma
8 futbolo stadionai. Kai matai šį pastatą iš lau ko,
net negali įsivaizduoti, kiek daug visko yra jo vi -
duje, kur visus metus palaikoma apie 25 laipsnių
Celsijaus (apie 77 laipsnių Fahrenheit) ir kur yra
50–60 proc. drėgmė.

Parko kūrėjai itin didžiuojasi tuo, kad jiems čia
pavyko įkurti didžiulį tropinį parką, kurio plotas
yra 10,000 kvadratinių metrų – tai didžiau sios
tokios džiunglės po stogu pasaulyje. Čia au ga apie
600 skirtingų augalų rūšių, o bendras auga lų skai -
čius siekia 50,000. Žalieji plotai uži ma 80 proc. visos
teritorijos. Visi norintys gali pa  sivaikščioti po šį
parką, kurio takeliai tęsiasi daugiau nei kilometrą
ir susipažinti su pačiais įdomiausias augalais –
Bismarck palme, pasi flora, taip pat įvairiausiomis
orchidėjomis ir vi jok liais, apraizgiusiais net iki 18
metrų aukščio siekiančius medžius.

Įdomu yra tai, kad šiame parke gyvena ne -
mažai paukščių – įvairių rūšių papūgėlių, ka na -
rėlių, oriai vaikščioja karališkieji fazanai,
tvenkiniuose plaukioja įvairiausių rūšių žuvys, net
nedideli rykliai, čia yra ir pačių įvairiausių
vabzdžių. Lankytojai įspėjami, kad vabzdžiai nė ra

Didžiausiame pasaulyje Tropikų
parke po stogu – amžina vasara

,,Tropikų salų” parke – amžina vasara. AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss  nuotr.

nuodingi ir jų nereikia bijoti.
Tropikų parke yra ką veikti ir mažesniems

lankytojams, kuriems yra atskira vaikų erdvė su
negiliais baseinais, pasivažinėjimų aikštelėmis
ir kitomis pramogomis. Čia ir didžiausias visoje
Vokietijoje vandens nusileidimo takas, kurio
aukštis – 27 metrai. Juo galima skrieti žemyn 70
kilometrų per valandą reičiu, tako ilgis – 76 met -
rai. Dar viena didžiulė pramoga – galimybė po
par ką paskraidyti oro balionu, kuris pakyla į 55
metrų aukštį – iš viršaus vaizdai išties įspū din -
gi.

Suaugusiems lankytojams skiriama pirčių
zona, kurioje daugybė sausų ir drėgnų pirčių,
sūkuriniai baseinai, čia atliekamos įvairios pro -
ce dūros. Pusantro futbolo dydžio plotą užimanti
pirčių zona vilioja lankytojus įvairiomis kūno
pro cedūromis šventyklas primenančiuose stati -
niuose, kuriuose palaikoma įvairi temperatūra
ir drėgmė. Pirtyse vokiečiai lankosi tik nuogi,
tad atvykėliai iš kitų šalių (čia nemažai rusų,
lenkų, čekų, slovakų, galima sutikti ir lietuvių)
iš pradžių varžosi, tačiau netrukus jau atsipa lai -
duoja ir mėgaujasi pirties malonumais.

Tropikų parke įsikūrę ir nemažai restoranų,
kuriuose – įvairių pasaulio virtuvių patiekalai,
kavinių, čia kiekvieną vakarą rengiami muzi ki -
niai pasirodymai su cirko elementais, taip pat
specialios programos jauniesiems žiūrovams.
Visi norintys gali žaisti paplūdimio tinklinį ar
minigolfą, maudytis lagūnoje, kurioje yra du
kriokliai, sraunioji upė, sūkurinės vonios, įvai -
rūs masažuokliai. Žmonių netrūksta prie dirb -
tinės Pietų jūros, užimančios įspūdingą plotą,
lan kytojai labai mėgsta ilsėtis pakrantėje ant
smėliuko, ypač tada, kai už lango – šaltas rudens
lietus ar žiemos sniegai.

Parko rengėjai pagalvojo ir apie nakvynę –
galima apsistoti netoli nuo šios vietos esančiame
kempinge, bet daugelis renkasi nakvynę pa čia -
me parke po stogu. Norintys turėti puikias sąly -
gas pasirenka puikiai įrengtus kambarius su vi -
sais patogumais, kiti – „bungalow” žodžiu va di -
namus namelius, kurių viduje taip pat labai jau -
ku.  Pigesnis variantas – apsistoti palapinių
mies telyje, kura ant smėlio pastatyta dešimtys
palapinių. Nakvynė porai žmonių nameliuose
kainuoja apie 200 dol., palapinėje – perpus ma -
žiau. 

Pigiausias ir populiariausias variantas –
nakvynė tiesiog jūros ar lagūnos pakrantėje ant
gulto. Tai ir labiausiai egzotiška nakvynė, nes
virš galvos – nuostabūs kvepiantys augalų
žiedai, nakties tyloje girdisi paukščių garsai.
Parkas dirba ištisą parą, tad bet kuriuo metu  ir
naktį galima plaukioti po lagūną ir gėrėtis
naktiniu apšvietimu. Viena para su tokia
nakvyne parke kainuoja apie 72 dol., už kiek -
vieną papildomą naktį reikia mokėti po 20 dol.,
tad kainos išties nėra didelės ir lankytojų
negąsdina.

Pasisvečiavus dieną ar dvi šiame Tropikų
parke labai nesinori vėl grįžti į šaltą ir lietingą
rudenį už jo ribų. Pamačius, kaip čia viskas
įrengta, dar ilgai negali atsistebėti parko kūrėjų
sumanumu ir išradingumu, ir vėl norisi grįžti į
šią poilsio oazę.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

A+A Vacys Rociūnas
(1916–2012)

Gruodžio 3 d. amžinybėn iš ke -
liavo ekonomistas, žurna lis -
tas ir lietuviškosios veiklos

akty vis tas Vacys Rociūnas. 
Vacys Rociūnas (Rocevičius) gi -

mė 1916 m. vasario 14 d. Laukuvoje,
Tau  ragės apskrityje. 1936 m. baigė
Telšių M. Valančiaus gimnaziją ir
įstojo į Klaipėdos prekybos institutą.
Čia jis, 1938 m. įkūrė pirmąją stu -
dentų ateitininkų korporaciją ,,Gin -
ta ras” ir jai vadovavo. Vėliau, 1941
m., Ro ciūnas baigė prekybos studijas
Šiauliuose ir Kaune dirbo ,,Lietūkio”
prekybos skyriaus direktoriaus pa -
va  duotoju, vadovavo privačiai gele -
žies ir statybinių medžiagų prekybos
įmo nei. 1944 m. Rociūnas pasitraukė
į Aus triją, kur kurį laiką buvo lie -
tuvių stovyklos Reithe komendantu.
1945–1949 m. Augsburge, Vokietijoje,
Rociū nas administravo laikraštį ,,Ži -
bu riai”, skaitė paskaitas lietuvių
aukš  tes  niuosiuose prekybos kursuo -
se, buvo ateitininkų sen drau gių pir -
mi nin kas. 1949 m. persikėlė į JAV ir

ap  sigyveno Cleveland, OH. Dirbo
tech niniu braižytoju ,,Fisher Body”
fab rike, susivienijime ,,Farval”, ben -
dro vėje ,,Babckock & Vilcox”. 

Rociūnas aktyviai dalyvavo ir
JAV lietuvių visuomeninėje veikloje:
1949–1952 m. buvo ateitininkų fede -
racijos pirmos valdybos narys, vie -
nas iš ,,Ateities” klubo steigėjų. 1952–
1960 m. buvo ,,Tėvynės garsų” radijo
val  dybos narys, 1956–1971 m. – Dai -
navos stovyklų organizatorius. Akty -
viai reiš kėsi Lietuvių fronto bičiulių
sąjūdyje – 1968–1981 m. buvo LFB
cen  tro valdybos narys ir biuletenio
redaktorius, dalyvaudavo LFB stu -
dijų savaitėse Dainavoje, MI, 1981
–1986 m. redagavo žurnalą ,,Į Lais vę”.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą
dėl bičiulio Vacio mirties Jo arti mie -
siems ir ypač dukrai Kristinai bei
žentui Virgui, kurie šiomis die no mis
taip pat gedi dėl uošvio bei tėvo Vy -
tauto Volerto netekties. Ilsėkis ra -
mybėje, mielas bičiuli.

Lietuvių fronto bičiulių taryba

A † A
ANTANUI RUDŽIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuo-
sius.

Lietuvių Opera

A † A
VYTAUTUI VOLERTUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai
BRONEI, sūnums kun. VYTAUTUI VOLERTUI ir
VIRGUI su šeima, jų giminėms ir artimiesiems.

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos

direktorių taryba ir raštinės darbuotojai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2012 m. gruodžio
2 d. Dievas į savo rankas staiga pasiėmė 

A † A
JONĄ VIKTORĄ GELEŽIŪNĄ

Gruodžio 5 d. po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje buvo palydėtas į paskutinę poilsio vietą Šv. Kazimiero
kapinėse.

Liūdesyje liko: mama Alma, broliai  Algis (Nancy) ir An -
tanas, te tos, dėdė ir kiti giminės.

Liūdinti šeima

Sūnui

A † A
ALGIMANTUI

mirus, tėveliams NATALIJAI ir JONUI VAZNE -
LIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Alė Daugvilienė
Jaunutis Dagys

Janina ir Vytautas Peseckai

Kalėdos… Tai didžiulė šventė visiems krikščionims ir lietuviams. Lau -
kiame Kūdikio – pasaulio Atpirkėjo – gimimo šventės. Šventės – tai ir do va -
nos. Jos bus tokios, kokias mes patys savo širdimi ir gerais darbais susi kur -
si me.

Draugo fondas dėkoja visiems, kurie prieš šventes prisiminė DF, at siųs -
dami aukas. Draugo fondas remia laikraštį ,,Draugas”. Jei norime vienintelį
ka talikišką, kultūrinį ir visuomeninį laikraštį išlaikyti ir skaityti, remkime
Draugo fondą. DF taryba nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už nuolatinę
paramą laikraščiui ,,Draugas”

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

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

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

Su 1,000 dolerių:
Mindaugas ir Aldona Klygiai,

garbės nariai, iš viso 4,000 dol., Oak
Brook, IL

Su 200 dolerių:
Dr. Juozas Vidžiūnas, garbės

narys, iš viso 1,850 dol., Tucson, AZ

Su 100 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai,

garbės nariai, iš viso 3,790 dol., O r  -
land Park, IL

Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar -
bės nariai, iš viso 2,500 dol., Gurnee,
IL

Aukotoja ŪYZ garbės narė, iš
viso 2,310 dol., Chicago, IL

Vytas Petrulis, garbės narys, iš
viso 1,195 dol., Commerce Twp. MI

Romualda Rynne, iš viso 300 dol.,
Crete, IL

JAV LB East Chicago, IN, apy -
linkė, iš viso 400 dol., pirmininkė Bi -
rutė Vilutienė

Al Bartkus, iš viso 100 dol.,
Maspeth, NY

Su 50–20 dolerių:
Antanas ir Vilija Marchertai, iš

viso 750 dol., Orland Park, IL
Angelė Bailey, iš viso 105 dol.,

Vienna, VA

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams

Rudens vajaus įnašai

Kalėdiniame krepšelyje – aukos Draugo fondui
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California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095
info@clcu.org

Valdžios apdrausta iki $250,000

��    Šv. Mišios už a. a. Pat Waišnoras-
Ku lys bus atnašaujamos gruodžio 15 d.,
šeštadienį, 4 val. p. p. Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo baž ny čioje. Pat buvo
gerai žinoma Marquette Park apylinkės
vei kėja, muziko, vargonininko, ilgamečio
Šv. Mykolo lietuviškos katalikų parapijos
(Bucktown) muzikos direktoriaus a. a.
Nikodemo J. Kulio žmona. Kulys šeima
prašo pasimelsti už Pat sielos ramybę. 

��  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) trečią advento
sekmadienį, gruodžio 16 d., 10:30 val.
r. šv. Mišias atnašaus dominikonų kun.
Paulius Rudinskas, OP. Nuo gruodžio 23
d. keisis Mišių laikas – šv. Mišios prasi -
dės 10 val. r. Jas atnašaus kun. Gedi mi -
nas Keršys. Po pamaldų, gruodžio 23
d., parapijos salėje vyks suneštinis kalė-
dinis pasisėdėjimas ir susitikimas su
kun. G. Keršiu. Daugiau informacijos su -
teiks Salomėja Daulienė tel. 773-847-
4855.

��  Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pi ja gruodžio 16 d., po 11 val. r. Mišių,
kviečia visus prie bendro Kūčių stalo.
Prašome iš anksto užsisakyti stalus ir
nu sipirkti bilietus. Dėl vietų užsisakymo
skambinti  Audrai tel. 773-776-4600.
Me  ninę programą atliks vaikų studija
„Tu ir aš” (vadovė Loreta Janulevičiūtė),
solistės Urtė Zakarauskaitė ir Monika
Deksnytė bei fortepijono klasės moki -
niai, vadovaujami Jolantos Banienės.

��  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 19
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Tauragnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”.

��  ,,Sietuvos” skautų draugovės Kūčios
vyks ketvirtadienį, gruodžio 20 d., 1 val.
p. p. Ateitininkų namuose. Sietuves, ku -
rios negalės dalyvauti Kūčiose, prašo me
pranešti sesei Vilijai tel. 708-567-
9611.

��  Gruodžio 24 d., pirmadienį, 7 val. v.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kviečia į Kūčių vakarienę, kuri vyks Pa -

saulio lietuvių centro didžiosios salės
va karinėje dalyje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). Re gistruotis pra -
šoma misijos raštinėje (tel. 630-257-
5613; el. adresu: matulaitis mission@
sbcglobal.net) arba pas ses. Lai mutę
(tel. 630-243-1070; el paštas: seslai
mute@gmail.com). Čekį rašyti:  Ble  ssed
Jurgis Matulaitis Mission (me mo: Kūčių
vakarienė).   

��  Visi lietuviai, ypač gyvenantys Či ka -
gos vakariniuose priemiesčiuose, kvie  -
čiami gruodžio 25 d.  9 val. r. dalyvauti
Kalėdų dienos šv. Mišiose Cicero Šv.
Antano bažnyčioje (1500 S. 50th Ave.,
Cicero, IL).  Mišias atnašaus kun. Kęs tu -
tis Trimakas.  Pereitais metais Šv. Anta -
no parapija atšventė savo 100-metį, o
prieš 86 me tus Palaimintasis Jurgis Ma -
tulaitis pašventino šią lietuvių pastatytą
bažnyčią.  

��  Jeigu paskutinę metų naktį norite
pabūti ypatingoje aplinkoje, sutikite
Nau juosius ,,Legendinio ‘Titaniko’ poky-
lyje”, kuris vyks Willowbrook Ballroom
Fres co salėje. Jūsų laukia išskirtinė pro-
grama:  vyrų trio ,,Ledkalnis” su konkur -
sų lau rea te Julija, klasikinis kvartetas,
vi sų gerai pažįstamo ,,Sodžiaus” muzi -
kantai, jaunatviškoji grupė ,,Sandalai”. 
Informacija teikiama ir vietas užsisakyti
galima tel. 312-375-2728. 

��  St. Petersburg Lietuvių klubo (4880
46th Ave., North, St. Petersburg, FL
33714)  kalėdinė mugė įvyks gruodžio
20 d., ketvirtadienį. Pradžia 12 val. p. p.

��  2012 m. gruodžio 27 d. – 2013 m.
sausio 1 dienomis Mt. Gilead Camp and
Conference Center (440 Rinker Rd.,
Stroudsburg, PA 18360) vyks žiemos sto -
vykla jaunimui.  Kaina:  200 dol. sa vaitei;
nakčiai ar dviem – po 50  dol. už  naktį.
Na mukai apšildomi, reikalinga atsivežti
miegmaišį ir pagalvę. Registraciją tvarko
Ais tis Juška (ajjuska@gmail.com). Čekius
išrašyti: Kovas Youth Fund vrdu ir siųsti:
1212 Mohegan Rd., Manasquan, NJ
08736. Daugiau informacijos  galite gauti
tel. 732-239-3378 (vakarais).  

Švč. Andriejaus parapija
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

tel. 215-765-2322

Mišių tvarka švenčių dienomis

Gruodžio 24 d. – Kūčių naktis. 11:30 val. v. choras ,,Laisvė” gie dos kalėdines
giesmes. 12 val. r. – Ber nelių Mišios. 
Gruodžio 25 d. – Kalėdų diena. Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje 10:30 val.
r. lietuviškų  šv. Mišių nebus.12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Algis
ir Jūratė Maurukai $20, Juozas ir
Dai la Liubinskai $50, Alicija Brazai -
tienė $50, Jonas ir Ona Treškos $30,
Birutė Bernotas $25, Ramojus ir Al -
do na Vaičiai $100, Mary Oksaitė
Kriau čiūnienė $2,500, „Foundation
for International Cooperation” (per
Patricia Michalski ir ižd. Peter Pau -

lik); Jūra Gvidienė $500 Alytaus
„Caritui”; tęsiant vaiko metinę para -
mą Vida Maleiškienė $400, Jurgis ir
Jūratė Augiai $360, Laura Kriau -
čiūnaitė $1,080, Gražina Kenter
$360 Birutė Pocius $390, Algimantas
ir Virginija Gurec kai $240. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sun light Orphan
Aid), 414 Free hauf  St., Lemont, IL
60439, tinklalapis: www.sunlight -
orphanaid.org, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net

Gruodžio 2 d. Mokslo ir pramonės muziejuje (The Museum of Science and Industry)
šoko tautinių šokių grupės ,,Lietuvos vyčiai” (vadovė Lidija Ringienė,  stovi pirma iš k.)
ir ,,Suktinis" (vadovė Giedrė Elekšytė, stovi antra iš k.) ir dainavo solistė Agnė Gied -
raitytė (sėdi pirma iš k.).  Programos atlikėjai po koncerto nusifotografavo prie mu zie -
juje esančios lietuviškos eglutės.

NNiijjoollėėss  SSeemmėėnnaaiittėėss--EEttzzwweeiilleerr nuotr.


