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Smagi San Diego lietuvių bendruomenė. Dainiaus Mačikėno nuotraukos

Gruodžio 3 d. švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė už tarptautinio lygio mokslo pasieki-
mus ir bendradarbiavimą su Lietuva įteikė

mokslo premijas penkiems užsienio lietuviams. 2015 m.
užsienio lietuviams skiriamas mokslo premijas gavo Vo-
kietijoje gyvenantis istorikas Vincas Bartusevičius, psi-
chologas Linas A. Bieliauskas iš JAV bei trys fizikai – Is-
panijoje dirbantis Kęstutis Staliūnas, Darius Čeburnis iš
Airijos ir JAV gyvenantis Remigijus Gaška. Keturi iš
penkių premijos laureatų gimė ir savo mokslinį kelią
pradėjo Lietuvoje.

Šiomis premijomis siekiama paskatinti užsienyje dir-
bančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo am-
basadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais
supažindinti Lietuvos visuomenę. Kaip pabrėžė ministrė

A. Pitrėnienė, į užsienį išvykusių mokslininkų pagalba ir
iniciatyva Lietuvoje kuriami tarptautiniai mokslinių ty-
rimų projektai, studijų vizitai, užmezgami ryšiai su už-
sienio mokslo centrais, steigiamos stipendijos, dovano-
jama mokslinė įranga, grąžinami archyvai. 

Puslaidininkių fizikos specialistas R. Gaška – pirmo-
sios pasaulyje monografijos apie kietakūnį apšvietimą
bendraautoris. Nuo 1999 m. jis vadovauja savo įkurtai
elektroninių technologijų įmonei. Kitas JAV lietuvis –
University of  Michigan psichologijos profesorius L. A.
Bieliauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninko Vytauto Bieliausko sūnus.

Plačiau mokslininkus pristatysime antradienio lai-
doje. 

ELTA info

EGLĖ KAZLAUSKAS

Lapkričio 21 d. pavakary San Diego Lietuvių Bendruo-
menės nariai rinkosi į jau tradiciniu tapusį Rudens ba-
lių. 

Svečius pasitiko Dainius Mačikė nas su impro-
vizuota fotostudija. Pasipuošusioms poroms
buvo smagu pozuoti prieš fotoaparatą ar su-

stoti į smagią grupinę nuotrauką. Salėje svečių lau-
kė stalai, papuoš ti Ingos Stanevičius pagamintomis

rudeninių gėlių puokštėmis ir koktei lių baras aplink
ugniakurą. 

San Diego Lietuvių Bendruome nės pirmininkė
ir renginio sumanytoja Birutė Uknevičienė pasveiki-
no visus atvykusius bendruomenės na rius ir svečius
iš Los Angeles, o taip pat pristatė garbės svečią – LR
ge ne ra linį konsulą Los Angeles Darių Gai dį su
žmona Živile. 

Visi vaišinosi gardžiais patie kalais, aktyviai
aiškinosi prie kurio stalo smagiau, žaidė Gintauto
Kaz lausko vedamus žai dimus. –  4 psl. 

Dovydo kovos
pasiuntinė – 10 psl. 

Čikagoje – filmo apie Joną Paulių II
pasaulinė premjera – 3 psl. 

Tarp apdovanotų mokslininkų – du JAV lietuviai

Iš k.: Kęstutis Staliūnas, Darius Čeburnis, Vincas Bartusevičius, Remigijus Gaška, ministrė Audronė Pitrėnienė ir Linas Bieliauskas.
Martyno Ambrazo nuotr. 

Rudens balius San Diege



Kleb. kun. JAUNIUS KELPŠAS

Naujuosius Metus bažnyčios liturginiame gyvenime pradėjome pirmuoju ad-
vento sekmadieniu ir Jėzaus kvietimu sugotis, kad nebūtume apsunkę nuo gar-
džių valgių ir svaigalų, nes Viešpaties diena užklups netikėtai. Jėzus ragina ver-
čiau budėti ir melstis, kad kaip pridera galėtumėm stotis Dievo akivaizdon. 

Advento metu kasmet visoje Bažnyčioje skamba Zacharijo sūnaus Jono
Krikštytojo balsas. Šį, antrąjį sekmadienį, jis prabyla kvietimu taisyti
kelią Viešpaties atėjimui. Įsiklausydami į jo balsą suvokiame, kad dau-

gelis mūsų kelių tėra akligatviai ar klystkeliai. Jis ragina mus atsiversti, aiš-
kiai įspėdamas, jog toliau tuo pačiu keliu eiti pavojinga. Tiesiam ir papras-
tam Jonui nesvarbu, ar mums tinka, ar patinka jo žodis. Jis neatsižvelgia į
mūsų visuomeninę padėtį, gyvenimo patogumą, nusistovėjusius įpročius. Jo-
nas tiesiog kalba tai, ką jis išgirdo iš Dievo. Evangelijoje minimi giliai isto-
rijoje nugrimzdę iškilūs ano meto valstybės vadovai, vyriausieji dvasininkai.
Šiandien šie vardai, kadaise tarti su baiminga pagarba, nedaug ką reiškia.
Jų galybė pavirto į dulkes, jie tapo lygūs tiems, kurie prieš juos kadaise dre-
bėjo iš baimės. Evangelijoje šie vardai tik įrėmina keistuolį pranašą, skelbusį
atgailą, kai kam kėlusį nerimą bei sumaištį, gyvenusį dykumoje, pačiame di-
džios imperijos pakraštyje.

Jono kvietimas taisyti kelią remiasi vadinamojo Antrojo Izaijo žo-
džiais. Kaip žinoma, garsiojo Izaelio pranašo knygą rašė daugelis įvairių pra-
našų. Vienas jų, gyvenęs praėjus dviem amžiais po to, kai ištremti žydai grį-
žo į Babiloniją, parašė kupiną vilties knygelę (palyginkite Iz 40–55), skirtą pa-
skatinti hebrajus grįžti į prieš šešiasdešimt metų paliktą tėvynę, kai Babi-
lonijos karalius Nabuchodonosaras II sugriovė Jaruzalę. Pranašas apdai-
navo grįžimą į tėvų žemę kaip liturginę, džiugią ir taikią procesiją, nors iš
tiesų ji turėjo keliauti per atšiaurią Mesopotamijos ir Sirijos dykumą. Būtent
todėl kalbama apie Viešpaties kelią. Į senovės Artimųjų Rytų šventyklas drie-

kėsi procesijų keliai, kurie turėjo būti
lygūs ir tiesūs, nes šventyklą reikėjo
pasiekti ramiai ir iškilmingai. Štai ko-
dėl Izaijas ir Jonas Krikštytojas taip
nusako kelią į išganymą. Kristus yra
tobula šventykla, į kurią driekiasi
žmonijos procesija.    

Adventas reikalauja naujai atsi-
gręžti į ateinantį Kristų, dėmesingai
atverti apsiblaususias akis. Mūsų
Krikštas neatsiejamai suvienijo mus
su išganinguoju Jėzaus likimu. Taigi
grįžkime atgal prie Jėzaus laukimo nuostatos.

Kalbėdami apie ekonomiką ir plėtrą dažnai girdime žodį infrastruktū-
ra. „Neišsivysčiusiems” krikščionims taip pat pirmiausiai reikalinga inf-
rastruktūra, prieigos dvasinei paramai tiekti. Reikia dvasinių kelių, susi-
siekimo arterijų, kuriomis Dievas galėtų bendrauti su žmogumi, o žmonės
bendrautų tarpusavyje dalydamiesi gėrybėmis, tiesa, teisingumu ir meile. Tie
keliai neatsiranda savaime. Deja, dažnai juos tiesiame pasiėmę tik kastuvus
ir karučius, tarsi nepastebėdami, kokia galinga šiandienos kelininkų tech-
nika. Jono Krikštytojo žodžiai yra panašūs į tą galingą, kuriai ne kliūtis jo-
kios daubos ar pylimai, techniką. Kartais pabūgstame tokių radikalių per-
mainų ir slepiamės už subtilių metodikų, mandagių išsisukinėjimų. Tačiau
be radikalių sprendimų bei permainų nenutiesiamas tikras naujas kelias –
į susitikimą su Dievu ir žmonėmis. Susitikimui su Jėzumi turime ruoštis. Die-
vas tikrai ateis, bet kuriuo atveju. Klausimas yra tik tas – ar jo atėjimas bus
mums išganingas. Jonas Krikštytojas ne vien reikalauja atsiversti, jis taip
pat skelbia išganymą. Visa žmonija išvys Dievo išganymą. Svarbu mums pa-
šalinti kliūtis iš savo širdies. Ne Dievas turi pasikeisti. Mes turime labiau link-
ti į jį. Ne mano artimas žmogus pirmiausia turi pasikeisti, bet aš. Prisimin-
kime Andriaus Mamontovo dainą: ,,…nori keist pasaulį, keisk pirmiau save.”    

2 2015 GRUODŽIO 5, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

GANY TOJO  ŽODIS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

,,Taisykite Viešpačiui kelią” (Lk 3,4)

Š. m. lapkričio 23–26 dienomis Vilniuje vyko Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenarinis
posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis,

arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius,
P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta,
J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis,
L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaš -
talinis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López
Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir
palinkėjo gero darbo, kviesdamas, kad greitai pra-
sidėsiančio Ypatingojo jubiliejaus centru taptų Die-
vo Gailestingumas, apreikštas Kristuje.

Posėdžio dalyje, skirtoje visuotinės Bažnyčios
reikalams, kard. A. J. Bačkis pristatė spalio mėn. Ro-
moje vykusios eilinės Vyskupų Sinodo sesijos, ku-
rioje atstovavo Lietuvos Katalikų Bažnyčią, dar-
bus. Juos pristatydamas, pranešėjas priminė Šv.
Tėvo raginimą žvelgti į šeimą kaip į gyvą realybę,
šiandien patiriančią ne vieną iššūkį. Svarstydami
Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus šventimo Lie-
tuvoje aspektus, ganytojai patvirtino lietuviškąjį Ju-
biliejaus himno teksto vertimą bei specialiai Pabė-
gėlių ir migrantų dienai skirtą bendruomeninę
maldą. Pritarta arkivysk. L. Virbalo siūlymui pa-
ruošti Jubiliejui skirtą „Piligrimo pasą”, skirtą no-
rintiems aplankyti visas 15 Lietuvos katedrų ir
šventovių, kuriose bus atvertos šv. Durys, taip pat
svarstytas lapelių su vyskupų jau patvirtintu Jubi-

liejaus maldos vertimu į lietuvių kalbą leidybos klau-
simas.

LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas
vysk. L. Vodopjanovas dėkojo visiems, prisidėjusiems
prie Pašvęstojo gyvenimo metų renginių organiza-
vimo bei informavo apie iškilmingą šių metų užda-
rymą Kretingoje 2016 m. sausio 23 d. Į posėdį susi-
rinkę vyskupai nutarė pratęsti Nuolatinę švč. Sak-
ramento adoraciją Lietuvoje.

LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas
vysk. K. Kėvalas pristatė susirinkusiesiems būdus,

kuriais galima keisti Lietuvos Caritas veikimą taip,
kad didesnį vaidmenį jame vaidintų vyskupijų Ca-
ritas organizacijos. Nutarta perorganizuoti šios or-
ganizacijos centrinę struktūrą taip, kad ji geriau ati-
tiktų Bažnyčios jai keliamus uždavinius.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas arki-
vysk. L. Virbalas pristatė vyskupams lietuviškąjį šv.
Durų atidarymo rito, Liturginių valandų IV t. ver-
timus bei komisijos paruoštą evangelijų knygos re-
dakciją. Po padarytų patikslinimų LVK nariai pritarė
visiems trims pateiktiems tekstams.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniam posėdžiui pasibaigus

Bernardinai.lt
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LVK Švietimo reikalų komisijos
pirmininkas vysk. J. Ivanauskas, grį-
žęs iš Katalikiškojo ugdymo kongre-
gacijos Romoje suorganizuoto Pasau-
linio švietimo kongreso, pristatė pa-
grindines 2500-ų šio tarptautinio fo-
rumo dalyvių svarstytas temas ir pa-
sidalijo savo įžvalgomis. Į posėdį susi-
rinkę ganytojai patvirtino kunigų,
2016–2017 m. studijuosiančių užsieny-
je, sąrašą. Svarstyti įvairūs santykių su
valstybinėmis institucijomis teisiniai
aspektai. Patvirtintas ir LVK pirmi-
ninko arkivysk. G. Grušo susirinku-
siesiems pristatytas šv. Tėvo Pranciš-
kaus dokumentu Mitis Iudex keičiamų
Kanonų teisės kodekso 1671–1691 ka-
nonų lietuviškasis vertimas.

Posėdyje daug dėmesio skirta ir pa-
bėgėlių priėmimo Lietuvoje klausi-
mui. Jau dabar Vilniaus arkivyskupi-
jos Caritas integruoja 119 užsienie-
čių, tarp jų – keletą pabėgėlių iš Irako
ir Eritrėjos. 2016–2017 m. Lietuvos Res-
publika įsipareigojo priimti 1 105 pa-
bėgėlius, šiuo metu esančius Italijoje ir
Graikijoje. Diskutuota apie tai, kaip
konkrečiai galima būtų padėti at-
vykstantiesiems, kokios jų integracijos
galimybės. Pabrėžta, kad šio projekto
sėkmė nemažai priklauso nuo to, kaip
sparčiai bus sudarytos sąlygos pabė-
gėlių integracijai. Į posėdį susirinkę
vyskupai taip pat svarstė užsienyje
gyvenančių lietuvių sielovados klau-
simus. Arkiv. S. Tamkevičius pasidalijo
mintimis apie savo kelionę pas lietu-
vius katalikus, gyvenančius Rusijos
Kaliningrado srityje bei pateikė vi-
suose Rusijos regionuose gyvenančių
lietuvių katalikų statistiką, pabrėžda-
mas sielovadinio rūpesčio jais poreikį.
Ganytojai kitus trejus metus rūpintis
užsienio lietuvių katalikų sielovada pa-
tikėjo šiems kapelionams: Norvegijos
– kun. V. Lisovskij, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos
Čikagoje lietuvių – kun. G. Keršiui, Los
Angeles – šio miesto šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonui kun. T. Karanauskui.
Nyderlandų lietuvių katalikų sielova-
da ir toliau rūpinsis šv. Jono broliai.
Nagrinėti ir daugelyje kitų pasaulio
kraštų gyvenančių lietuvių katalikų
sielovados klausimai, taip pat šv. Mor-
tos grupės, skirtos kovos su prekyba
žmonėmis koordinacijai, veikla. Nu-
tarta, kad 2016 m. spalio mėn. LVK at-
stovai dalyvaus Washingtono Šiluvos
Dievo Motinos koplyčios penkiasde-
šimtmečiui skirtame renginyje. LVK at-
stovas Europos Sąjungos Vyskupų Kon-
ferencijų taryboje (COMECE) vysk. R.
Norvila pasidalijo mintimis apie ak-
tualius šios organizacijos Paryžiaus su-
sitikime svarstytus klausimus, taip
pat išsamiai pristatė neseniai vykusį
Pasaulinį šeimų susitikimą su Popie-
žiumi Philadelphijoje bei artėjantį Pa-
saulinį Eucharistinį kongresą Cebu

(Filipinuose), kuriame jis atstovaus
Lietuvos Vyskupų Konferenciją.

Į posėdį susirinkę ganytojai pa-
smerkė teroro aktus Prancūzijoje bei
kitose šalyse ir išreiškė Katalikų Baž-
nyčios solidarumą su šių šalių žmo-
nėmis. Vyskupai pastebėjo, kad, nepa-
isant teroristų įvairiai artikuliuojamos
ideologijos, nei viena religija netapa-
tintina su smurtu ir pakvietė tikin-
čiuosius maldai už teroro aukas ir jų
artimuosius. Drauge Vyskupų Konfe-
rencijos nariai pabrėžė, kad krikščio-
nių padėtis Artimuosiuose Rytuose
nuolat blogėja: jie tampa įvairių ekst-
remistinių grupuočių patyčių objektu,
yra išvaromi iš savo namų, kankinami
ir žudomi. Vyskupai atkreipė dėmesį į
skaudžią dilemą, su kuria susiduria
krikščionys, norintys apsigyventi
Jungtinių Tautų pabėgėlių stovyklose:
dėl ekstremistų, infiltravusių šias sto-
vyklas, psichologinio teroro ar net
smurto, krikščionys, ypač turintys šei-
mas, ėmė jų vengti, apsigyvendami
savo pačių sukurtose oficialiose pala-
pinių stovyklose. Kita vertus, tik gy-
venantys JT stovyklose gali preten-
duoti į pabėgėlio statusą. Tad krikš-
čionys neretai yra priversti rinktis
tarp galimybės gauti pabėgėlio statusą
ir pareigos apsaugoti savo šeimos na-
rius, ypač mergaites ir moteris, nuo
prievartos. Prasidedant Ypatingajam
gailestingumo jubiliejui, Lietuvos ti-
kintieji skatinami pademonstruoti so-
lidarumą meldžiantis bei padedant
Artimuosiuose Rytuose kenčiantiems
Bažnyčios nariams.

Šiame posėdyje išrinktas naujas šv.
Jono Pauliaus II piligrimų kelio prog-
ramos koordinatorius, atstovaujantis
LVK – juo tapo Vyskupų Konferencijos
pirmininkas arkiv. G. Grušas, šiose
pareigose pakeitęs arkiv. S. Tamkevi-
čių. Mons. R. Gudlinkis kitai trejų
metų kadencijai išrinktas Lietuvos
katechetikos centro direktoriumi. At-
stovauti LVK Popiežiškosios tarybos
Cor Unum kongrese Romoje, skirtame
Benedikto XVI enciklikos Deus caritas
est dešimtmečiui, patikėta vysk. K.
Kėvalui; jis išrinktas ir Lietuvoje tei-
siškai įsisteigiančio judėjimo Equipes
Notre-Dame Lietuva dvasiniu palydė-
toju. Lietuvos vyskupai pritarė Lietu-
vos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos siūlymui ki-
tiems penkeriems metams pratęsti
LVK dalyvavimą gerai užsirekomen-
davusioje šios direkcijos drauge su
Policijos departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos vykdomoje prog-
ramoje Saugokime vieni kitus kelyje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos plenarinis posėdis vyks 2016
m. sausio 11 d. Kaune. 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
sekretoriatas

Kardinolas A. J. Bačkis Juliaus Kalinsko nuotr.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Sekmadienį, gruodžio 6 d. Co per nicus
Center Čikagoje įvyks dokumentinio
filmo „Liberating a Conti nent: John
Paul II and the Fall of Communism”
pasaulinė premjera. Tarp kitų įžymių
politikų, istorikų, politologų, žurna-
listų, dvasiškių šio je juostoje taipogi
girdėsime pokal bius su monsinjoru
Gintaru Grušu, LR prezidentu Valdu
Adamkumi bei profesoriumi Vytautu
Landsbergiu. 

Mes džiaugiamės, kad pasau-
linės premjeros išvakarėse
„Draugui” bu vo suteikta iš-

skirtinė galimybė pa kalbinti šio pro-
jekto koprodiuserį, rin kodaros vė-
dėją, Kolumbo vyčių (Knights of  Co-
lumbus) organizacijos vyriausios ta-
rybos narį David Nag lieri.

– Prašytume papasakoti šio doku-
mentinio filmo atsiradimo istoriją.

– Pagrindinis šio filmo prodiu se-
 ris Carl Anderson pats pergyveno įvy-
kius, apie kuriuos pasakojama filme.
Ro nald Reagan administracijoje  jis
bu vo ryšių su visuomene specialusis
pa tarėjas, o vėliau – šio skyriaus di-
rektorius. 

1987 m. jis tapo projektų vadovu
ryšium su popiežiaus Jono Pauliaus

II vizitu JAV. Kai Ko lumbo vyčių or-
ganizacija su teikė Carl Anderson
Vyriausiojo vyčio titulą, jis artimai
bendravo su Popiežiumi įvairiuose
projektuose. Toks artimas ryšys su-
tei kė jam galimybę iš arčiau pažinti
šią kertinę asmenybę ir suprasti jo
vaidmenį kovoje prieš globalinį to-
talitarizmą. Praėjo daugiau nei de-
šimt metų, kai netekome Jono Pau-
liaus. Dabar jau nauja  karta,  gimu-
si po šių dramatiškų įvykių, baigia
universitetus. Anderson ir vi sa mūsų
komanda ryžosi jiems sukurti šį fil-
mą. Mūsų dokumentinio filmo tikslas
yra paprastas – parodyti būsimoms
kartoms, kas iš tikrųjų diktuoja tau-
tų likimus. Tai toli gražu ne vien po-
litiniai ar ekonominiai veiksniai.
Orios asmenybės, priimsiančios mo-
ralinius įsipareigojimus pagal tik-
rosios laisvės reikalavimus, gali pa-
keisti istorijos eigą. Tai įvyko Len-
kijoje  devintajame dešimtyje at sira-
dus Soli darność judėjimui – pra ėjus
metams nuo Jono Pauliaus II ap silan-
kymo Tėvynėje. Būtent jis įkvė pė
savo tautiečiams „Sąžinės revoliuci-
jos” mintis. Tuomet nebuvo įmano ma
laimėti prieš sovietinę jėgą ginkluo-
toje kovoje. Ją įveikti galėjo tik dva-
sinė jėga. Tai istorinė pamoka, ku rios
privalome niekada neužmirš ti. Mes
tikimės, kad šių nuostabių įvy kių re-
zultatai, užfiksuoti mūsų juostoje,
amžiams įsirėš žmonių at mintyje.

– Su kokiomis kliūtimis susi dūrėte,
kurdami šį filmą?

– Nepaprastai didelis iššūkis yra
kurti tokią žanro dokumentinę juos-
 tą. Pravesta per 50 pokalbių. Beveik
šimtas valandų nufilmuotos me-
džiagos. Bene didžiausias šio pro-
jekto iš šūkis buvo įsprausti visą tą
medžiagą į 90 minučių. Buvo skaudu
matyti tiek daug įrašytų nuostabių
pasakojimų, kurie, deja, liko ant re-
dagavimo kambario grindų. Suvo-
kėme, kad šis filmas turi atskleisti
viso regiono isto riją – ne vien tik Len-
kijos. Iki šiol nė ra sukurta dokume-
tinių filmų, kurie prabiltų apie Jono
Pauliaus II įtaką Lietuvai, Čekoslo-
vakijai bei Ukrai nai.

Nukelta į 7 psl.

Laisvė – drama, kurią
privalome išgyventi kasdien 
Čikagoje – ypatingo dokumentinio

filmo  pasaulinė premjera

LR prezidentas Valdas Adamkus atvyksta pokalbiui.

David Nag lieri
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VAkArų krANTAS 

Rudens
balius 
San Diege

BENDROS  KŪČIOS
San Diego Lietuvių Bendruomenė 

Visus kviečia dalyvauti bendrose Kūčiose, kurios vyks

Gruodžio 13 dieną, sekmadienį

1:30 val. p. p. – šv. Mišios San Luis Rey koplyčioje
2:30 val. p. p. – Kūčių vakarienė McKeon Center salėje  (4070
Mission Ave. Oceanside, CA)

Paragavus 12 tradicinių Kūčių valgių, bus  lietuvių vaikučių talentų
programa, po kurios susipažinsime su Kūčių papročiais ir  pabend-
rausime.

Tikimės sulaukti ir Kalėdų Senelio!!!

Bilietai: 20 dol. suaugusiems, vaikams (nuo14 m. iki 18 m.) – 10 dol.,
jaunesniems – nemokamai.

Vietas galima užsisakyti iš anksto el. paštu: 
ausra@vabalas.com (Aušra Vabalienė)

Už dalyvavimą susimokėti ne vėliau kaip iki gruodžio 11 dienos.

Čekius rašyti: LAC, Inc. SD 
ir siųsti: 1228 Hidden Oaks Trail, Vista, CA 92084 

arba naudoti Pay-pal  

Žiūrėkite S.D. LB naują tinklalapį – www.LithSD.org
Daugiau informacijos paskambinus

Birutei Uknevičienei tel. 760- 504-2274 

Visus maloniai kviečiame kartu atšvęsti šią tradicinę lietuvišką šventę.

Atkelta iš 1 psl.

Po vaišių vakaro vairą į savo ran kas perėmė
dainininkas ir muzikantas Kolorado Romas.
Jo vedamas „Dviratukas” ir „Trys milijonai”
kaip mat nupūtė visus nuo stalų į šo kio sūkurį.
Šokiai ir linksmybės tęsėsi be pertraukos, o kai
50 svečių susijungė į vientisą „gyvatuką” ir po
to į „polką su ragučiais”, net padavėjai ir vir-
tuvės darbuotojai iškišo galvas iš virtuvės
pažiūrėti, kas čia darosi. „…The crowd is insane.
We’ve never seen anything like this”, – jie
kraipė  galvas ir šypsojosi. 

Pagrindinė Rudens baliaus organizatorė
Aušra Vabalienė lengviau atsikvėpė tik tada, kai
visi viens per kitą puolė girti šventę ir dėkoti už
smagų laiką. Daugelis pripažino, kad tai buvo
vienas iš smagiausių ir geriausiai suorga-
nizuotų San Diego Lietuvių Bendruomenės
renginių. Neveltui daugelis svečių skirstėsi
gerokai po vidurnakčio ir tai tik raginant Mi-
ramar Karinin kų klubo darbuotojų, kurie labai
kantriai aptarnavo visą renginį. 

San Diego Bendruomenė dėkoja visiems
organizatoriams ir tikisi, kad Rudens baliaus
tradicija tęsis dar ne vienerius metus.

SKELBIMAI  773-585-9500

Rašytojas, fotografas Saulius To mas
Kondrotas gimė Kaune 1953 m. 1976
m. baigė studijas Vilniaus universitete.

Dirbo Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijo-
je ir dėstė Lietuvos dailės institute. 1985 m.
emigravo į Vakarus. Nuo 1989 m. Laisvosios
Eu ro pos radijo bendradarbis Miunche ne,
2001–2004 m. – lietuvių skyriaus direktorius
Prahoje. Nuo 2004 m. gyvena JAV. Lietuvo-
je Kondrotas išleido apsakymų rinkinius ,,Pa-
sau lis be ribų” (1977) ir ,,Įvairių laikų is to rijos”
(1982), romanus ,,Žalčio žvilgsnis” (1981) ir ,,Ir
apsiniauks žvelgiantys pro langą” (1985).
Ypa tin go dėmesio sulaukė Kondroto ,,Žalčio
žvilgsnis”. Tai turbūt di džiausio ver tėjų dė-
mesio sulaukęs šių laikų lietuvių rašytojų ro-
manas: jis išverstas į prancūzų, vokiečių, lat-
vių, vengrų, ka talonų, graikų, olan dų, danų,
šve dų, italų, ispanų, ir portugalų kalbas. Ver-
timų susilaukė ir Kondroto no ve lės. Po emig-

racijos Kondrotas Lietu voje buvo tapęs ne pa-
geidaujamu rašytoju. Tačiau 2004 m. Lietu-
vos ra šytojų sąjunga išleido jo prozos rinkti-
nę, pavadintą ,,Meilė pagal Juoza pą”. Kond-
rotas laikomas svarbiu ma giškojo arba miti-
nio rea lizmo atstovu lietuvių literatūroje.
Šiuo metu jis užsiima foto gra fijų, Los Ange-
les yra įkūręs savo studiją STK  Photo–LA.  

Su daugiau nei 10 metų Califor nijoje gy-
venančiu rašytoju, fotografu Sauliumi Tomu
Kondrotu kalbasi Aleksandra Kudukis. 

– Ar galėtumėte mūsų skaitytojams tru-
putį papasakoti apie sa vo dabartinį gyve-
nimą Califor ni joje – ką veikiate, kuo kvė-
puojate?

– Gyvenu kaip dauguma turbūt.
Laisvalaikiu, kurio nelabai daug,
džiau giuos šiluma, gėlių žiedais, pal-
 mėm, kolibriais, vandenynu, vy nuo-

Pokalbis su 
Sauliumi Tomu Kondrotu

Šokiai ir linksmybės tęsėsi iki vėlumos
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Kalėdų belaukiantiems 
– susikaupimo metas
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Padėkos dieną atšventus, padė-
kojus Aukščiausiajam, savo li-
ki mui, arti miesiems, draugams

ir  ap lin kiniams geros valios žmo-
nėms, ne pamirštant  nei  „Facebook”
draugų,  dienoms pal aipsniui trum-
pėjant ir tam sėjant, pirmoms  snai-
gėms pradė jus suktis, į mūsų mintis
ateina Ka lėdų laukimas, pasiruošimo
šiai Di džiai metų šventei laikas. Tai
laikas, skirtas ne vien dovanų pirki-
mui,  mais to ruošimui, namų puoši-
mui, linksmiems susitikimams, poky -
liams ir kitoms linksmybėms, bet ir
rimtesniam susikau pi mui.  Šis ketu-
rių savaičių metas prieš   šv. Kalėdas
tikinčiųjų  pasaulyje  vadinamas  Ad-
 ventu. 

Adventas – tai džiaugsmingas

lau kimas,  susikaupimas prieš  Didįjį įvykį – Kristaus gimimo  šventę, į ku-
 rią  skubame, lekiame, kartais pa mirš dami tai, kas svarbiausia. Ne dovanos
čia svarbiausia, ne Kalėdų Senelio pasirodymai, linksmos vaikų eglutės ir kon-
certai, sulaukiantys  tiek visų mūsų dėmesio. Nepamirš kime, kad ši šventė
skirta  mažutėliui kūdikėliui  Kristui, kuriam nusi lenk ti eina ir pasaulio „di-
dieji”. Tad Ad vento metu kiekvienas iš mūsų turėtume rasti nors valandėlę

susikau pimui, pakelti savo
mintis ir širdis į Dangų, nurim -
ti  ir uždegti  Advento  žvake lę. 

Šiaurinėje Čikagos  pusėje
prieš ka lėdinės, adventinio su-
sikaupimo pamaldos vyks gruo-
 džio 13 d., sekma dienį, 2 val. p.
p. Santa Maria del Po polo pa-
rapijos koplyčioje, 116  N. Lake
St. Mundelein, Il. 60060. Kviečia -
me  jo se gausiai dalyvauti. 

Po Mišių pasivaišinsime
kava, už kandžiais. Pabūsime
kartu lietuviškoje aplinkoje,
palinkėsime vieni kitiems gerų
švenčių, o po to  ramiu nusi-
teikimu lauksime Šv. Kalėdų.
Dau giau informacijos tel. 224-
717-1463.

Šiaurinio Illinojaus katalikų
misijos info

 gy nais ir vynu su draugais. Bet dau-
giausiai laiko ir energijos suryja dar-
bas.

– Ir tas darbas – tai fotografija?
– Mūsų studijos specialybė – smul-

kūs daiktai, nuo kelių milimetrų iki,
sakykim, dešimties colių. Dau giau-
 siai tai juvelyriniai dirbiniai, medici-
nos instrumentai, laikrodžiai, vis-
kas, kas siejasi su mobiliais te-
lefonais, taip pat įvairūs su-
venyrai, kuriuos klientai
parduoda internete. Savo
įdomumui fotografuoju
beveik išimtinai kelionė-
se. 

– O ar ir toliau rašote?
– Turiu visokių su-

manymų, deja, nėra kada.
Priešokiais negali rašyti,
bus mėgėjiška ir nerimta.
Rašymas reikalauja viso lai-
ko, visų dvidešimt keturių valan-
dų. Turi įsijaust, įsigy vent į tai, kas ra-
šoma, ir nepaleist to įsijautimo iki
galo. Tokios galimybės kol kas neturiu.
Jeigu pasiseks, ateity ketinu atsitraukt
nuo verslo ir pa bandyt kai kuriuos su-
manymus įgy vendinti. 

– Amerikoje pastoviai gyve nate jau dau-
giau kaip dešimtmetį, o pirmą kartą ją pa-
tyrėte dar anksčiau. Kaip matote besikei-
 čian čia Ameriką?

– Amerika keičiasi sparčiai ir pla-

čiu mastu. Kai atsiradau čia 1985 me-
tais, nebuvo ne tik espresso, bet ir
gerų maisto produktų. Krautuvėj gu-
 lėjo steriliai rožinė kiauliena, duona –
iš anksto supjaustyta ir lygiai taip
pat sterili, pomidorai be skonio. Jei gu
norėjai skaniai pavalgyt, turėjai skrist
į Italiją. Šiandien Los Angeles – kuli-
narijos rojus. Technikos pažanga –

fantastiška! Visuomenės pa-
žan ga? Kas tada būtų galėjęs

patikėti, kad Amerika tu-
rės Prezidentą Oba ma,

kad gėjams bus leista
tuoktis, kad egzistuos
visuotinis sveikatos
draudimas, kad mari-
chuana bus le ga li? At-
rodė, kad šiam gyve-
nime to nesulauksime. 

– Ar daug keliaujate?
Ar buvojate Lietuvoje?

– Keliauju nemažai.
Bent porą kar tų per metus –

didelė kelionė, kaip antai po Filipinus,
Vietnamą ar Pietų Ameriką, o į tarpus
nedidelės išvykos po Šiaurės Ameriką.
Ką tik grįžau iš kelionės po Škotiją, jau
suplanuota kelionė į Jordaniją ir Iz-
raelį, beveik baigti planai po Norve-
gijos fiordus.  

Lietuvoj lankaus bent kartą per
metus. Ten – tėvai ir anūkai. 

– Ar bendraujate su lietuviais Califor-
nijoje? 

Kelionėse įamžintos akimirkos. Iš St. T. Kondroto asmeninio albumo

– Su vietos lietuviais mielai ben-
drauju, bet turbūt galėtų to bendravi-
mo būt daugiau. Problema, kaip visa-
da, laiko stoka. Kol esu namie ir nie kur
nekeliauju, tol darbai – pirmoj vietoj.
Diena trumpa, prabėga spar čiai, darbo
dienomis laiko telieka va karienei ir
šiek tiek paskaityti prieš miegą. Tele-
vizija – užmiršk. Net ne turiu televizo-

riaus. Kinas – kartą per mėnesį. Esu
tikras, kad amžius irgi prisideda. Jei-
gu būtų dvidešimt, lai ko bendravimui
atsirastų.

Susipažinti su Sauliaus Tomo
Kondroto nuotraukomis galite interne-
tinėse svetainėse www. Stkphoto.la ir
www.lastreetphoto.com
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATeITININkų GYVeNImO

Moksleivių Ateitininkų sąjungos Žiemos kursai nenusto-
ja nei savo populiarumo, nei savo reikšmės. Jau turbūt
pusšimtį metų juose susiburia moksleiviai ateitininkai

ne veltui leisti Kalėdų atostogas, bet klausytis paskaitų Ateitininkų
pasaulėžiūros temomis, dalyvauti diskusijose, ruošti pranešimus.
Kursai įvyks gruodžio 26 – sausio 1 d. Katalikų federacijos jauni-
mo stovyklavietėje Dainavoje. Nors iki kursų pradžios dar liko tris
savaitės, jau užsiregistravo apie 50 moksleivių ir organizatoriai

paskelbė, kad dėl vietos stokos daugiau norinčių ne-
gali priimti.

Kursus kasmet ruošia MAS Centro valdyba. Šįmet programa
rūpinasi Liudas Landsbergis (pirm.), Monika Sabalienė ir
Viktutė Tijūnėlienė. Numatyti šie paskaitininkai — dr.
Audrius Polikaitis, t. Lukas Laniauskas, S.J. kuris taip pat
eis kapeliono pareigas, Vida Sasnauskienė, Laima Sruogi-
nytė, dr. Andrius Kazlauskas ir Rima Birutienė.

Organizatoriai norėtų buvusių
kursantų indėlio

Kursų organizatoriai kviečia buvusius kursantus prisidėti prie kursų is-
torijos sudarymo. Yra renkamos nuotraukos iš ankstyvesnių kursų. Jei jų tu-
rite, malonėkite suskaitmeninti ir atsiųsti programos komiteto pirmininkui
Liudui Landsbergiui el. paštu: liudaslands@gmail.com. Taip pat laukiami ir
prisiminimai apie kursus bei komentarai, kaip kursai paveikė jūsų gyveni-
mą. Malonėkite juos atsiųsti Liudui iki gruodžio 20 d.  

Dom Christian Testamentas
SU DIEVU akivaizdoje

Jei vieną dieną taip nutiktų – o tai
gali būti ir šiandien – tapti tero-
rizmo auka, kas, rodos, gresia vi-

 siems svetimtaučiams, gyvenantiems
Alžyre, aš norėčiau savo bendruome-
nei, savo Bažnyčiai ir savo šeimai pri-
minti, kad mano gyvybė buvo ATI-
DUOTA Dievui ir šiai šaliai.

Tesupranta jie, jog vienintelis vi-
sos gyvybės Viešpats yra patyręs tokį
žiaurų išėjimą. Tesimeldžia jie už
mane – nes kaip gi galėčiau būti vertas
tokios dovanos? Tesusieja jie šią mir-
tį su šitokia daugybe kitų, tokių pat
žiaurių, bet užmirštų dėl abejingo ano-
nimiškumo.

Mano gyvybės vertė nedidesnė už
bet kieno kito. Ir nemažesnė.

Bet kuriuo atveju, ji neturi vai-

kiško nekaltumo. Aš pakankamai iš-
gyvenau, kad suprasčiau, jog esu ben-
drininkas to blogio, kuris, rodos, deja,
ima viršų visame pasaulyje ir kuris ak-
lai mane nužudys.

Aš norėčiau, atėjus tai valandai,
patirti šviesą, kuri man leistų maldauti
Dievo ir viso pasaulio brolių atleidimo,
ir tuo pat metu iš visos širdies atleis-
ti tam, kuris pasikėsins į mane.

Aš nedrįsčiau trokšti tokios mir-
ties. Ir man atrodo svarbu tai pripa-
žinti.

Aš net neįsivaizduoju, kaip galė-
čiau džiaugtis, jei tauta, kurią myliu,
būtų beatodairiškai apkaltinta mano
nužudymu. Vienam alžyriečiui, koks
jis bebūtų, ir ypač, jei jis manytų tai da-
rąs dėl ištikimybės Islamui, būtų per
didelė kaina už tai, kas galbūt vadin-
sis ,,kankinystės malone”.

(...)
Žinoma, mano mirtis tarsi patei-

MAS Žiemos kursai – tradicija tęsiasi
Buvę kursantai kviečiami pasidalinti

nuotraukomis ir prisiminimais

Auka:
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems 
$10 jaunučiams, moksleiviams, stu-
dentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba
odaugirdas@hotmail.com 
Paliekant žinutę, pasakykite ir sa vo
tel. numerį. Patvirtinsim jūsų
registraciją skambučiu.

Sekmadienį,
gruodžio 20 d.
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago
1 val. p. p.

Antradienį, gruodžio 8 d. Popiežius atvers Vatikano bazilikos Šventąsias duris,
tuo pradedant Gailestingumo metus. Kaip ateitininkai šiuos metus paminės?
Kaip kiekvienas iš mūsų asmeniškai būsime jų paveikti ir pakeisti? Ar pagaliau

įsisąmoninsime, kad kiekvienas, nuo artimiausio draugo iki didžiausio nusidėjėlio, yra
Dievo vaikas, dėl kurio Jėzus priėmė kryžiaus mirtį? Siūlau susipažinti su tekstu, ku-
ris siejasi tiek su dabartinėmis pasaulio negandomis, tiek su mūsų visų smulkmenišku
kito neužjautimu. Tai  – Tėvo Christian testamentas.

1996 m. kovo 26 d. naktį septyni broliai vienuoliai cistersai buvo pagrobti musulmonų
ekstremistų iš Alžyro Tibhirine vienuolyno ir po mėnesio nukankinti. Jų vyresnysis  –
tėvas Christian, nujausdamas besiartinančią kankinystę, dar 1994 m. sausio 1 d. pa-
rašė testamentą, kuris šiomis dienomis gali tapti mūsų malda pasaulio sutaikinimui.

Spausdiname testamento ištrauką. Visą tekstą galima perskaityti ateitininkų tinkla-
lapyje: ateitis.org/praeitis/kristianotestamentas.html. Tekstą išvertė sesės karmelitės
iš Paštuvos.

Kun. Stasys Yla kalba moksleiviams 1974 m.
Apatinėje nuotraukoje balsuojama Moks leivių
ateitininkų suvažiavime 1967 m. 

1978 m. Žiemos
kursai. Iš k.: Paulius Klimas, Arū-
nas Pemkus, Dalia Garūnaitė (dabar Sa-
dauskienė) ir Gin ta ras Grušas (dabar Vil-
niaus arkivyskupas). Apatinėje nuotrau-
koje Edmon das Salik lis tempia savo drau-
gą Vytą Petrulį į paskaitą, 1979 m. 

Ateitininkų 
KŪČIOSPradedant Gailestingumo metus

sintų tuos, kurie mane skubėjo vadin-
ti naivuoliu ir idealistu: ,,Tegul dabar
jis pasako,  ką apie  tai  mano.” Bet jie
turi žinoti, kad  tik taip bus  pagaliau
išlaisvintas mane labiausiai vėręs
smalsumas. Štai kada galėsiu, jei tokia
Dievo valia, panerti savo žvilgsnį į tąjį
Tėvo žvilgsnį, kad drauge su Juo kon-
templiuočiau Jo Islamo vaikus tokius,
kokius  Jis juos  mato:  Jo   Kančios
vaisius, visiškai apšviestus Kristaus
garbės, apgaubtus Dvasios Dovanos,
kurios slaptasis džiaugsmas visada
bus  – įkurti komuniją ir atstatyti pa-
našumą, meiliai žaidžiant skirtingu-
mais.

Dėl šios prarastos gyvybės – vi-
siškai mano ir visiškai jų – aš dėkoju
Dievui, kuris turbūt norėjo jos vien to-
kiam DŽIAUGSMUI visame kame ir ne-
paisant nieko. Šiame AČIŪ, kuris ap-
ima visą mano gyvenimą šią akimirką,
aš, žinoma, įtraukiu ir jus, vakardienos
ir šiandienos draugai, ir jus, čionykš-
čiai draugai, kartu su mano motina ir
tėvu, su mano seserimis ir broliais ir
jų šeimomis, – šimteriopą dovaną, kaip
kad buvo pažadėta.

Ir tu taip pat, paskutiniosios mi-
nutės drauge, kuris nežinosi ką darąs.
Taip, ir tau šis AČIŪ ir šis SU DIEVU,
tau, kuriame regiu Dievo veidą. Ir te-
gul mes atrasime vienas kitą, laimin-
gi gerieji nusikaltėliai, Rojuje, jei tai pa-
tiks Dievui, mūsų abiejų Tėvui. AMEN.
Inch’Allah.

Alžyras, 1993 m. gruodžio 1 d. Tibhirine,
1994 m. sausio 1 d.

Christian
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Laisvė – drama, kurią privalome išgyventi kasdien 
Čikagoje – ypatingo dokumentinio filmo  pasaulinė premjera

Atkelta iš 3 psl.

Tai atskleisti buvo vienas iš mū sų pagrindinių
tikslų – tačiau ne nuklystant nuo Šventenybės iš-
skirtinio vaidmens, suvaidinto jo gimtojoje Lenki-
joje, išlaisvinant Europos kontinentą. Visas tas is-
torijas su jung ti į prikaustantį vientisą pasa kojimą
buvo nelengva, tačiau – tiki mės – sėkmingai tas kū-
rybines kliū tis nugalėjome. 

– Kodėl nutarta kurti dokumentinę juostą, o ne pel-
ningą holi vudiško stiliaus dramą – trilerį?

– Manėm, kad dokumentinio fil mo žanras su-
teiks tinkamiausias są lygas prabilti anuometinių
įvykių „žaidėjams”.  Dauguma šių dramatiš kų įvy-
kių liudytojų yra brandaus am žiaus – per 70-ies ar
net per 80-ies. Jie turėjo išskirtinę galimybę prabilti
apie savo asmeninius pergyveni mus komunizmo
junge ir liudyti po piežiaus Jono Pauliaus II įtaką
„gele žinės uždangos” žlugimui.  

– Ar iš tikrųjų Jonas Paulius II buvo toks įtakingas ko-
munizmo griovimo procese? Ar galime jo vaid menį vadinti
esminiu, susi ku riant tokiems Rytų Europos vi suo meniniams
judėjimams, kaip Soli darność („Solidarumas”), „Sąjūdis”
bei „гла́сность” („Glasnost” –  „Atvirumas”)?

– Daugelis garbingų istorikų bei žurnalistų yra
rašę apie esminį vaidmenį, kurį suvaidino Jonas
Paulius II  komunizmo žlugime. Beveik visi su tinka,
jog Popiežiaus intervencija bu vo esminis veiks-
nys, sužlugdęs Ko munistų partijos valdymą ne tik
Len kijoje, bet ir Tarybų Sąjungoje. Savo knygoje The
Cold War: A New History garsiausias Šaltojo karo
istorijos žinovas, Yale universiteto profesorius John
Lewis Gaddis tvirtina: „Kai 1979 m. birželio 2 d. Jo-
nas Paulius išlipo iš lėktuvo Varšuvoje ir pa bu čia-
 vo oro uosto žemę, jis suteikė po stūmį komunizmo
Lenkijoje, o galiau siai  ir visur kitur žlugimui.” 

Vienas žinomiausių „Solidaru mo” judėjimo
tyrinėtojų, istorikas pro fesorius Timothy Garton
Ash (pats, beje, prisipažinęs esąs „agnostiškas li-
beralas”, nesantis gimininga siela Jonui Pauliui)
mąs to: „Niekas negali galutinai įrodyti, kad jis
buvo pagrindinė priežastis sužlugdant komunizmą.
Tačiau pag rindinės figū ros iš abiejų stovyklų pusių
– ne tik ‘Solidarumo’ vadovas Lech Wałęsa, bet ir ju-
dėjimo aršusis oponentas generolas Wojciech Jaru -
zelski, ne tik buvęs JAV prezidentas George  Bush
vyresnysis, bet ir buvęs TSRS va dovas Michailas
Gorbačio vas, – visi sutinka: – JIS TOKS BUVO! Drįs-
čiau tvirtinti: be lenkiško popie žiaus nebūtų atsi-
radęs ‘Solidarumo’ judėjimas Lenkijoje 1980 metais.
Be ‘Soli darumo’ nebūtų jokio drama tiš ko pasikei-
timo Rytų Europos politikoje prie Gorbačiovo. Be to-
kio pasi keitimo nebūtų jokios  čekiškos ‘velvetinės
revoliucijos’ 1989 metais.”

Po Jono Pauliaus apsilankymo Lenkijoje 1979 m.
birželį lenkai įgavo drąsos. Atradę savo identitetą
pradė jo gyventi su viltimi. Pasijuto gavę pa sauliniu
mastu pripažinto vadovo paramą. Tuo pačiu – pa-
ramą žmogaus, kalbančio jų kalba ir iki subtilybių
suprantančio jų siekius. Po pie žiaus biografijos
metraštininkas George Weigel filme išraiškingai pra-
byla apie tikrą sąžinės revoliuciją, kuri pasklido ne
tik Lenkijoje, bet ir po visą Rytų Europą: „Gyventi
tiesoje, gyventi laisviems, gyventi už ko mu nizmo
kultūros bei melo ribų”. Vakarų pasaulis net nesu-
vokia, jog komunizmas – melo sistema, kurioje
žmonės priversti prisitaikyti tam, kad išgyventų. Jo-
nas Paulius II įkvė pė lenkams ryžtą: „Taip daugiau
ne be gyvensiu. Gal negyvensiu pilnos laisvės šaly-
je, tačiau neprivalau gy venti kaip melagis.” Taip „Są-
žinės revoliucijos” ištakoje gimė „Solida rumo” ju-
dėjimas.

– Juostoje girdime įvairių garsių asmenų komentarus.
Kaip jie buvo atrinkti?

– Iš tikrųjų, iki šiol joks filmas nepateikė tiek
daug garsių asmenų pokalbių ir pasisakymų apie
Jono Pauliaus įtaką Europai bei pasauliui. Tarp jų
– įvairių valstybių vadovai, garbingi istorikai, už-
sienio politikos žinovai, šių dramatinių istorijos įvy-
kių liudininkai. Filme matysite „Solidarumo” įkū-
rėją, buvusį Lenki jos prezidentą  Lech Wałęsa.

Praveda me pokalbį su buvusia Lenkijos prem jere ir
ambasadore prie Šventojo Sosto Hanna Suchocka.
Jūsų tėvynai niams bus malonu išgirsti Valdo Adam-
kaus bei Vytauto Landsbergio prisiminimus. Kal-
binome žinomiausius istorikus bei žurnalistus,
tarp jų Jono Pauliaus gyvenimo metrašti ninką
George Weigel, Lenkijos praei ties tyrinėtoją Norman
Davies bei buvusį Mar-
garet Thatcher patarėją,
knygos The President, the
Pope and the Prime Mi-
nister autorių John O’Su-
llivan. Juostoje prabils-
ta ir žy mūs dvasininkai,
įskaitant ilgametį Jono
Pauliaus padėjėją, da-
bartinį Kro kuvos arki-
vyskupą Stanisław
Dzwisz, Vilniaus arki-
vyskupą Ginta rą Grušą,
Lvovo arkivyskupą Mie c-
zys law Mokrzycki bei
graikų katalikų bažny-
čios vyresnįjį arkivysku-
pą Sviatoslav Shevchuk.
Norėčiau at kreipti Jūsų
skaitytojų dėmesį, jog fil-
 me dalyvauja ir Šventojo
sosto spaudos tarnybos
vadovas Jono Pau liaus
popiežiavimo metu Joa-
qui ́n Navarro-Valls bei
JAV prezidento Ronald
Reagan Valstybinio sau-
gumo patarėjas 1981–1982
m. Richard Allen. Įamžinome nemažai Lenkijos te-
olo gų, filosofų, „Solidarumo” aktyvistų atsiminimus
apie jų artimesnę pažintį su velioniu Šventuoju Tėvu.
Visi jie aiškiai liudijo Popiežiaus dramatišką vaid-
menį išlaisvinant kontinentą iš totalitarizmo.

– Lietuviams šiame filme skiriamas turbūt antras pa-
gal svarbumą (po lenkų) vaidmuo...

– Lietuva – šalis, kuri gali didžiuo tis savo kata-
likiška kultūra bei isto rija – beje, labai panašia į Len-
kijos. Bažnyčia bei jos tarnai buvo terorizuojami nuo
pat neteisėto įjungimo į Tarybų Sąjungą 1940 metais.
Po grindžio dvasiškių bei vienuolių veikla, ilgiausiai
nelegaliai ėjusi TSRS teritorijoje Lietuvos katalikų
bažynčios kronika – visa tai suvaidino didelį vaid-
menį kovoje už laisvę ir tikėjimą. Išrinkus Joną Pau-
lių II, netikėtai atsirado Popiežius, kuris kalbėjo lie-

tuviškai ir suprato, ką reiškia gyventi po ko-
munizmo jungu. Devintajame dešimtmetyje
pasidarė akivaizdu, jog Jonas Paulius II
įkvė pė lietuvius katalikus, kurie ženkliai
įsijungė į „Sąjūdžio” veiklą, siekdami lais-
vės savo šaliai.

– Kaip mons. Grušas, prez. Adamkus ir prof.
Landsbergis pri ėmė kvietimą dalyvauti Jūsų do-
 kumentiniame filme?

– Visi trys buvo palankūs projektui ir
entuziastiškai dalyvavo fil ma vime. Visi jie
itin gerbė velionį Šven tąjį Tėvą.

– Ar šis dokumentinis filmas bus rodomas
už JAV ribų? O gal bus galima įsigyti ir šio fil-
mo DVD kopijų?

– Filmas rinkoje pasirodys kiek vėliau
– 2016 metais. Tikimės įgy ven dinti DVD pla-
tinimą valstybiniu mastu kartu su Visuo-
meninės televizijos (PBS) tinklu. Susido-
mėju siems patartume nuolat apsilankyti
mūsų svetainėje www.jp2film.com.

– Gal žadate šią juostą parodyti tarptauti-
niuose filmų festivaliuose?

– Kol kas neišstudijavome tokios rin-
kos. Mūsų pagrindinis dėmesys – filmo
platinimas per PBS.

– Filmas bus rodomas Čikagoje per WTTW
– Channel 11. Ar tai bu vo lengvai įgyvendina-
mas rinko daros projektas – sudominti tokį po-

puliarų TV kanalą?
– Labai nudžiugome, kai WTTW entuziastingai

priėmė mūsų filmą. Manau, kad stoties vadovybės tei-
giamam sprendimui rodyti eteryje mūsų dokumen-
tinę juostą įtakos turėjo tai, kad Čikagoje gyvena di-
delės lenkų, lietuvių bei ukrainiečių bendruo me nės.

Likome pamaloninti stoties va dovybės reakcijos pa-
mačius mūsų darbą. Jie nesitikėjo tokio aukšto ki-
nematografinio ir meninio lygio kūrinio. Tai nėra
įprastinis neeilinio žmogaus biografijos įamžini-
mas. Tai išsami istorija, kuri garsiai prabilsta apie
laisvės vertybių saugojimą. Nuo širdžiai tikiu, kad pa-
matęs šį dokumentinį filmą žiūrovas labiau supras ir
įvertins Jono Pauliaus II vaidmenį – išlaisvinant Eu-
ropos kontinentą. At minkime – kova už laisvę toli gra-
žu dar nebaigta. Popiežiaus asmenybė primena
mums, jog laisvė yra drama, kurią privalome išgy-
venti kasdien. Būtent tokią dvasią Popiežius perduoda
dabartinei ir būsimoms kartoms.

Filmo premjera – gruo džio 6 d., 5:15 val. p. p. Co-
pernicus Center, 5216 West Lawrence Ave. Įėji mas ne-
mokamas.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas
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Vilnius (ELTA) – Gyventojai, kaip
ir prieš mėnesį, palankiausiai tebe-
vertina kadenciją baigusį Prezidentą
Valdą Adamkų, dabartinę šalies vado-
vę Dalią Grybauskaitę ir premjerą,
Lietuvos socialdemokratų partijos pir-
mininką Algirdą Butkevičių. 

Naujienų agentūros ELTA užsa-

kymu spalio 28–lapkričio 8 dienomis
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
bendrovės ,,Baltijos tyrimai” atliktos
apklausos duomenimis, lapkritį V.
Adamkų palankiai vertino 75 proc. ap-
klaustųjų suaugusių Lietuvos gyven-
tojų, D. Grybauskaitę – 68 proc., A. But-
kevičių – 63 proc. apklaustųjų.

Palankiausiai tebevertinamas V. Adamkus

Ambasadorė D. McCarthy patikino, kad JAV tęs įsipareigojimus saugumo srityje.
G. Maksimovicz nuotr.

Sankcijas Rusijai ketinama pratęsti 
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  Ir PASAULIS

Juodkalnija pakviesta į NATO 

Briuselis (LRT.TV) – NATO už-
sienio reikalų ministrai pakvietė Juod-
kalniją tapti 29-ąja Aljanso nare. Ta-
čiau Vakarų politikai neslepia, kad šiai
šaliai dar reikia imtis daugybės re-
formų, nusikratyti Rusijos įtakos ir įti-
kinti abejojančius piliečius. Gruzija,
kuri visada buvo toje pat būsimųjų Al-
janso narių grupėje, liko prie uždary-
tų NATO durų.  

„NATO užsienio reikalų ministrai
ką tik priėmė istorinį sprendimą pra-
dėti prisijungimo derybas su Juod-
kalnija, kad ji taptų 29-ąja nare. Tai
gera diena Juodkalnijai, Vakarų Bal-
kanams ir visam Aljansui”, – sakė
Šiaurės Atlanto aljanso generalinis
sekretorius Jens Stoltenberg. Jis pri-
dūrė, kad šis sprendimas rodo taikios
ir vieningos Europos viziją bei rodo
NATO durų atvirumą kitoms valsty-
bėms.

Tai pirmoji NATO plėtra nuo 2009-
ųjų ir šį kartą į Aljansą priimama vals-
tybė, kurią NATO lėktuvai vos prieš 16
metų bombardavo per karą su Jugos-
lavija dėl Kosovo. Dabar visos Europos
jūrų pakrantės, išskyrus neutralią-
sias Švediją, Suomiją ir Airiją, bus
NATO krantai.

Tačiau Gruzija, kuri visą laiką
buvo toje pat būsimųjų kandidačių
grupėje, Vakarai palieka prie už-
trenktų durų, bijodami Rusijos pykčio.
Nors Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius sako, kad tai
nesąžininga.

Nė milijono gyventojų neturin-
čią šalį beveik ketvirtį amžiaus valdo
vienas žmogus – Milo Đukanović. Ru-
sija nepritaria Juodkalnijos narystei
NATO, motyvuodama Aljanso eks-
pansija į Rytus. 

Vilnius (ELTA) – Krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas susitiko su
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV)
ambasadore Lietuvoje Deborah A. Mc-
Carthy. Susitikime buvo aptartas mi-
nistro vizitas į JAV lapkričio mėnesį,
paramos galimybės Ukrainai, daly-
vavimas   tarptautinėse   operacijose
ir kiti  saugumo   ir  gynybos   klausi-
mai.

J. Olekas pasidžiaugė, kad vizito
JAV metu gynybos sekretorius Ashton
Carter patvirtino ilgalaikius JAV
karinio buvimo Lietuvoje ir regione
planus. Ambasadorė D. McCarthy savo
ruožtu patikino JAV įsipareigojimą
išlaikyti mūsų regione JAV rotuo-
jamų  pajėgų lygį, dislokuoti  JAV
kari nę techniką ir įrangą, kuri skirta

pratyboms regione stiprinti ir kitas
saugumo užtikrinimo priemones.

„Sieksime, kad mūsų regione dis-
lokuotos rotuojamos NATO pajėgos
būtų padidintos iki brigados dydžio
arba iki bataliono dydžio kiekvienoje
Baltijos šalyje”, – sakė krašto apsaugos
ministras. Taip pat ministras teigė,
kad ilgalaikis, nepertraukiamas Al-
janso  karinių pajėgų buvimas, gink -
luotės ir įrangos dislokavimas yra
veiksmingiausia mūsų saugumą už -
tikrinanti NATO priemonė.

Ambasadorė teigiamai įvertino
Lietuvos požiūrį į gynybą: padidėjusį
krašto apsaugos finansavimą, puikiai
vykstantį bendradarbiavimą, priimant
JAV pajėgas ir sprendžiant susijusius
praktinius ir kt. klausimus.

KAM lankėsi JAV ambasadorė
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga (ES) ketina dar šešiems mėne-
siams pratęsti ekonomines sankcijas
Rusijai. Tai patvirtino ES diplomatai.

ES pastarąjį kartą ekonomines
sankcijas Rusijai vasarą pratęsė iki

2016 metų sausio 31 dienos. Kartu tada
nuspręsta prekybos ir investicijų ri-
bojimus atšaukti tik tuomet, kai bus vi-
siškai įgyvendinti Minsko taikos pla-
no Ukrainos konfliktui sureguliuoti su-
sitarimai. Tai kol kas nėra padaryta.

Į Malį siųs iki 40 karių 

Vilnius (KAM info) – Lietuva į
Malį ketina siųsti iki 40 karių, siek-
dama palengvinti naštą Prancūzijos
pajėgoms, kad jos galėtų sutelkti dė-
mesį kovai su „Islamo valstybės” gru-
puote. 

Lietuvos kariai Vakarų Afrikoje
esančioje šalyje dalyvautų Jungtinių
Tautų misijoje. Anksčiau Lietuva pla-

navo į Malį siųsti iki 20 karių ir civi-
lių. Šiuo metu atskiroje ES misijoje
Malyje dalyvauja trys Lietuvos ka-
riai.

Po išpuolių Paryžiuje Prancūzija
kreipėsi į Europos Sąjungos (ES) vals-
tybes nares, prašydama pagalbos ko-
vojant su džihadistais Sirijoje, Irake ir
Afrikoje. 

Laisvės premijų komisija dirbs toliau
Vilnius (ELTA) – Nors iš Laisvės

premijų komisijos atsistatydino dalis
jos narių, ši komisija gali tęsti darbą
ir vėl teikti kandidatūrą šiai premijai. 

Taip mano Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisija, į kurią, nutarus ne-
skirti 2015 metų Laisvės premijos
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo pirmininkui, Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarui Vytau-
tui Landsbergiui ir subyrėjus Laisvės

premijų komisijai, kreipėsi Seimas. 
„Komisija gali dirbti todėl, kad at-

sistatydino 6 jos atstovai, o dar 7 yra,
dauguma yra. (...) Jeigu komisija ne-
susirinktų, tada mes kelsime kitą
klausimą, bet komisija kol kas dirba ir
ji turi apsispręsti”, – sakė jos pirmi-
ninkas Leonardas Talmontas. 

Laisvės premija kiekvienais me-
tais įteikiama Laisvės gynėjų dieną –
sausio 13-ąją. 

Didžiausias amžiaus atradimas?

JAV minininkas įplauks į Juodąją jūrą

Kairas ( Faktai.lt) – Tyrėjai teigia,
kad iš Egipto karaliaus Tutanchamo-
no kapo gali būti tunelių į slaptą ka-
pavietę. Ten gali būti dingusi karalie-
nės Nefertitės kapavietė. 

Manoma, kad Nefertitė mirė 14-
ame amžiuje prieš Kristų. Ji buvo ka-

raliaus Tutanchamono pamotė. Jos
kapavietės radimas būtų didžiausias
Egipto archeologų pasiekimas šiame
amžiuje. Nauji radiolokatoriaus už-
fiksuoti vaizdai bus nusiųsti į Japoniją
ištirti. Tikimasi, kad rezultatai bus pa-
skelbti po mėnesio.

Washingtonas (ELTA) – JAV ka-
rinių jūsų pajėgų eskadrinis mini-
ninkas „Ross” artimiausiom dienom
įplauks į Juodosios jūros akvatoriją,
,,kad užtikrintų taiką ir saugumą re-
gione”, – pažymima pranešime. Laivo
buvimas Juodojoje jūroje leis pagerinti
kovinę parengtį ir sąveiką su mūsų są-

jungininkais ir partneriais.
„Ross” yra „Arleigh Burke” tipo

karinis laivas, jame sumontuota „Ae-
gis” priešraketinės gynybos sistema,
pagrindinė eskadrinio minininko smo-
giamoji ginkluotė – „Tomahawk” spar-
nuotosios raketos.

ES gali grįžti prie sienų kontrolės 

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungoje (ES) iškeltas pasiūlymas iki
dvejų metų laikotarpiui grąžinti vidi-
nių sienų kontrolę Šengeno zonoje,
kurios taisyklės užtikrina laisvą žmo-
nių ir prekių judėjimą. 

Pagal dabartines taisykles Šen-
geno zonos šalys gali sugriežtinti savo
vidinių sienų apsaugą ne ilgesniam

negu šešių mėnesių laikotarpiui.
Bendrijai pirmininkaujančio

Liuksemburgo iškeltame pasiūlyme
sakoma, kad tokia galimybė gali būti
pratęsta iki dvejų metų.

Naujoji tvarka buvo pasiūlyta po
to, kai ES pagrasino įšaldyti Graikijos
narystę Šengeno zonoje.

Juodoji jūra. mapofukraine.net nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

D. Motiejūnas grįžta į NBA aikštelę

Po traumos pasveikęs D. Motie jūnas dega noru sugrįžti į NBA aikštelę ir įrodyti savo vertę. 

Beveik 9 mėnesius trukęs kanki-
nantis Donato Motiejūno lauki-
mas baigtas. Medikai 25 metų

213 cm ūgio lietuviui davė leidimą tre-
niruotis pil na jėga ir žaisti kontaktinį
krepšinį. Kai tik treneriai matys Do-
natą pasirengusį, jis vėl išbėgs į aikš-
tę su „Houston Rockets” apranga. Ma-
no ma, kad D. Motiejūnas turėtų iš-
bėgti aikštę artimiausiu metu – pri-
klausys nuo to, kaip greitai jis įsilies į
žai dimą.

Kol žiniasklaida spėlioja, kada
įvyks D-Mo sugrįžimas, pats krepši nin-
kas teigia, kad žino tikslias rungtynes,
tik negali jų atskleisti. „Bus siurprizas.
Bet jau su savo pagrindiniu daktaru
kalbėjau ir yra nustatytos tikslios
rungtynės, kuriose žaisiu. Komandą
seku ne vieną ir ne dvi dienas. Žinau,
ko trūksta, ką rei kia įnešti. Tą aš
stengsiuos ir padaryti, – sakė D. Mo-
tiejūnas. – Trauma ma ne daug ko iš-
mokė ir pakeitė. Pra dėjau kitaip žiūrėti
į mitybą, poilsį. Į viską. Tai pareika-
lavo ne tik psicho loginių, bet ir fizinių
jėgų.”

„Houston Rockets” puolėjas fizi nio
rengimo salėje laiką leido nuo ry to
iki vakaro: maždaug nuo 8 val. r. iki 7
val. v. Ir tik pora valandų likdavo poil-
siui ir valgiui. „Ir taip kiekvieną mie-
lą dieną kokius tris-keturis pastaruo-
sius mėnesius”, – tikino D-Mo.

Džiugias žinias apie savo sugrį ži-
mą į NBA aikštelę lietuvis išgirdo nu-
vykęs į Los Angeles. Ten jį operavę gy-

dytojai pranešė, kad D. Motiejūnas pa-
sveiko po sunkios nugaros traumos.
Kol gydytojai nebuvo davę leidimo, D.
Motiejūnas negalėjo prisijungti prie
„Rockets” treniruočių, todėl liejo pra-
kaitą individualiose pratybose.

Dėl nugaros traumos lietuvis ne-
 žaidė nuo kovo pabaigos. Būtent trau-
ma sugriovė puikų Donato sezoną, kai
NBA jis vidutiniškai rinko po 12 taškų
ir atkovojo 5,9 kamuolio. Jis bu vo pri-
pažintas vienu iš didžiausią pa žangą
padariusių NBA krepšinin kų.

Dėl gerėjančios D. Motiejūno svei-
katos džiūgavęs „Rockets” tre ne ris J. B.
Bickerstaff  nekantriai laukė sugrįž-
tančio aukštaūgio: „Jau matė me kren-
tančius jo puskablius. Man net seilė
varva, kaip aš jo laukiu sugrįžtančio”.

„Rockets” akivaizdžiai trūksta D-
Mo. Su 8 pergalėmis ir 11 pralai mėji mų
Houstono komanda rikiuojasi devin-
toje NBA Vakarų konferencijos vieto-
je. Prieš kelias savaites dėl ne sėkmingų
rezultatų „Rockets” atleido trenerį Ke-
vin McHale.

Dėl traumos ir užsitęsusios rea bi-
 litacijos D. Motiejūnui nepavyko dar
šiemet su „Rockets” sudaryti nau jos il-
galaikės sutarties. Vasarą aukštaūgis
taps apribotu laisvuoju agentu ir turės
galimybę persikelti į kitą NBA ko-
mandą.

Abejojama, ar sunkią traumą iš-
gyvenęs D. Motiejūnas galės padėti
Lietuvos rinktinei Rio olimpinėse žai-
dynėse.

D. Zubrui „Sharks” tapo jau šeštuoju NHL klubu.

Lietuvos ledo ritulio rinktinės ka-
 pitonas Dainius Zubrus tęsia
įspū dingą karjerą NHL. Šiau-

rės Ameri kos ledo ritulio lygoje 18 se-
zonų su žaidęs 37-erių puolėjas pasira-
šė metų sutartį su San Jose „Sharks”
klubu. Apie pasirašytos sutarties de-
tales neskelbiama.

15-uoju šaukimu pirmajame 1996-
ųjų metų naujokų biržos rate pa kvies-
 tas lietuvis NHL lygoje jau praleido 18
sezonų, kuriuose sužaidė 1 243 rung ty-
nes, pelnė 255 įvarčius ir atli ko 359 re-
zultatyvius perdavimus.

D. Zubrui „Sharks” tapo jau šeš-
tuoju NHL klubu karjeroje. Ir pirmąja
komanda, žaidžiančia NHL „Vaka rų”
konferencijoje.

D. Zubrų „Sharks” klube labai no-
 rėjo matyti jo vyriausiasis treneris
Peter DeBoer, kuris Dainių trejus su
pusę metų iki pat šio sezono pabaigos
treniravo New Jersey „Devils” klube.

„Rykliai” pastaruoju metu „ryja”
savo varžovus. Klubas iškovojo net še-
šias pergales iš eilės ir visas jas pasie-
kė išvykose, taip pagerindamas 25-
erius metus gyvuojančio klubo rekor-
dą.

Po praėjusio sezono „Devils” va sa-
ros viduryje netikėtai nusprendė iš-
pirkti dar metus galiojusią lietuvio

sutartį ir D. Zubrus tapo laisvuoju
agentu. Puolėją į peržiūrą pakvietė
Saint Louis „Blues”, kuri sutarties
žai dėjui vis dėlto nepasiūlė. Iškart po
šios peržiūros ledo ritulininkas su-
 laukė „ryklių” vyriausiojo trenerio
skambučio. Lietuvis rytinę Jungtinių
Amerikos Valstijų pakrantę pakeis į
Californijos valstijos trečią pagal dydį
miestą, kuris laikomas saugiausiu vi-
sose JAV.

Pasirašęs sutartį su „Sharks” D.
Zubrus ne tik pratęs savo sportinę
karjerą, tačiau ir padidins galimybes
į karjeros metraštį įsirašyti dar vieną
pasiekimą: kitų metų rugsėjį Toronte
(Kanada) įvyks pasaulio taurės var žy-
bos, kurias rengia NHL ir NHLPA
(NHL žaidėjų asociacija).

1996 metais pirmą kartą sureng-
tose varžybose, kurios kartais įvardi-
jamos kaip stipriausias pasaulio ledo
ritulio turnyras, 2016-aisiais dalyvaus
8 komandos. Viena iš jų bus Euro pos
rinktinė, kurią sudarys NHL ir kitose
lygose žaidžiantys europiečiai, nesan-
tys kitų turnyre dalyvausiančių šalių
piliečiai. Tad sužaidęs dar vieną NHL
sezoną D. Zubrus turėtų puikią gali-
mybę patekti į Europos rinktinę ir
taip Lietuvos ledo ritulio istorijoje pa-
likti dar vieną garbingą įrašą.

Vienas seniausių ir žinomiausių
JAV kultūrizmo žurnalų „Mus-
cles & Fitness”, kurį įkūrė Joe

Weider, su darė galingiausių pasaulio
žmonių de šimtuką. Jo viršūnėje atsi-
dūrė lie tuvis Žydrūnas Savickas.

Beveik šešis milijonus sekėjų „Fa-
cebook” tinkle turintis leidinys į de-
šimtuką įtraukė Brian Shaw, Leo nidą
Taranenko, Andy Bolton, Brian Siders,
Louis Uni, Vasilijų Vyras tyuk, Paul
Anderson, Bill  Kazmaier ir Mark
Henry.

40-mečiui Ž. Savickui leidinio re-
daktorius skyrė aukščiausią vietą.

„Mūsų nuomone, jis – stipriausias
visų laikų vyras. Tiesiog negali gin-
čytis su jo laimėjimais – jis septynis
kartus laimėjo ‘Arnold Strong man
Classic’ varžybas, kurios laikomos galingiausiomis iš visų. Jis tiesiog daužė pa-
saulio rekordus ir laimėjo svarbiausius turnyrus”, – rašoma leidinyje.

Ž. Savickas pripažintas stipriausiu visų laikų žmogumi

D. Zubrus pratęsė karjerą NHL

ČLKL čempionate – jokių netikėtumų

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate lapkričio
28–29 dienomis sužaistos pen-

kerios rungtynės, kuriose eilines per-
gales šventė penkios 13-ajame ČLKL se-
zone pirmaujančios komandos.

Be pralaimėjimų ir toliau šiame se-
zone žingsniuojantys „Atleto” krep ši-
ninkai iškovojo septintąją pergalę iš ei-
lės. Šįkart jie net 34 taškų skirtumu su-
triuškino tik prieš sa vai tę į ČLKL ko-
mandų būrį įsitraukusią čempionato
debiutantę „Aukštaiti jos” komandą.  

Panašiu, 32-ių taškų skirtumu –
47:79 aukštaičiai nusileido ir „Švy tu-
rio” komandai, o kitą varžybų die ną
„Aukštaitija” patyrė dar vieną pralai-
mėjimą rungtyniaudama su pirmoje
vietoje žengiančią „Radviliš kio” ko-
manda, kuriai pralaimėjo re zultatu
61:68.

Keturiskart ČLKL čempionai
„Radviliškio” krepšininkai dar vieną
pergalę į savo kraitį įsirašė rezultatu
82:54 nugalėję Panevėžio „Lietkabe -
lio” komandą.

Didesnės intrigos nebuvo ir dar
dvejose praėjusį šeštadienį vykusiose

rungtynėse, kuriose ČLKL čempionų ti-
tulą ginantys „Juodkrantės” krepši nin-
kai, rezultatu 72:55 įveikė „Stumb ro”
komandą, o „Lituanica” taip pat ne-
sunkiai – 89:60 nugalėjo „Vilniaus”
penketuką.

Šiais metais ČLKL čempionate
dar bus sužaistos dvejos rungtynės
(gruodžio 19 d. rungtyniaus „Atletas”
– „Lietava”, o gruodžio 20 d. – „Liet ka-
belis” – „Stumbras”). Po šių rungtynių
ČLKL varžybos vyks jau tik ki tais me-
tais – 2016 m. sausio 9 d.

Dar viena „Arkos” pergalė

ČLKL mėgėjų lygos varžybose
lapkričio 29  d. sužaistos dvejos rung-
tynės. Visas penkias pergales čempio-
nate iškovoję „Arkos” krepšininkai
rezultatu 56:32 nugalėjo „Panevėžio”
komandą, o „Alytaus” penketukas 45:35
įveikė „Ąžuolą”.

Pirmauja 5 pergales iškovojusi
„Arka”, po 3 kartus laimėjo „Alytus” ir
„Ąžuolas”, po 2 pergales iškovojo „Sa-
vas LT” ir „Panevėžys”, o „Pele nai”
pralaimėjo visus 5 kartus. 
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

„Kad manęs niekas nepastebė tų”, – tokį norą savo laiš-
ke (1970-03-30) bičiuliui filosofui Antanui Macei nai
yra reiškęs Juozas Brazaitis. Ki tam draugui istorikui
Zenonui Ivins kiui rašė dar kiečiau: „Žiūrėk, mielas Ze-
nonai, į mane kaip į ‘kovotoją’ – „dingusį be žinios”.
Tegul gyvenimas eina toliau, o kas su juo nepaspė-
jo, turi iš kelio pasitraukti.” (1963.03.04).

Tokiems noramas J. Brazaitis tu rėjo priežasčių.
Ir juos diktavo visų pir ma jo moralinė sank-
loda. 1963 m. Brazaitis liko vienas. Jo su-

tuoktinei, socialinio statuso pasikeitimas – nuo po-
puliarios ir įtakingos visuomeni nės figūros, kokia
buvo Brazaitis ka ro metais Lietuvoje ir pokary – Vo-
 kietijoje, žmonos, literatūrinių žurnalų autorės ir sa-
loninių vakarėlių skaitovės iki fabriko darbininkės
ir jokio laisvalaikio neturinčio laikraštininko su-
tuoktinės Amerikoje – bu vo nepakeliamas. Sutiku-
si turtingesnį, daugiau laiko turintį, žmona vyrą pa-
liko.

Brazaitis dėl to labai išgyveno, pasielgė „bra-
zaitiškai”. Nebūdingai lie tuvių praktikuojamai vie-
šajai raiš kai. Nepaisant įkalbinėjimų, iš visuome-
ninio gyvenimo faktiškai pa sitraukė. Manė, kad žmo-
gus, kuris turi sunkumų asmeniniame gyvnime ir
negali būti pavyzdys visuomenei, negali stovėti tos
visuomenės prieša kyje.

Šis straipsnis – ne apie Brazaitį. Bet paminėjau
jį ne atsitiktinai. Ir ne vien dėl to, kad Brazaičio iš-
tarmė „kad niekas manęs nepastebėtų” lygia dalimi
tinka asmenybei, kurią čia noriu pristatyti. Ji su-
sijusi su Bra zaičiu galbūt labiau negu bet kas kitas
po to, kai jis liko gyventi be šei mos. Tačiau rašau apie
šį žmogų ne todėl, kad jis susijęs su Brazaičiu. Ra-
 šau todėl, kad šį asmenybė yra at li kusi unikalių dar-
bų, apie kuriuos Lie tuva maža ką ar net ir visai nie-
ko nežino.

Tai Rožė Šomkaitė, Jungtinėse Valstijose gyve-
nanti chemijos moks lų daktarė, išvykusi iš Lietuvos
1944-aisiais, bet visuomeniniais darbais pasitarna-
vusi Lietuvai kiek retas ku ris kitas. Šiemet vasario

11 d. ji pažy mė jo savo 90-metį. Sukaktis praėjo Lie-
 tuvoje „nepastebėta”, kaip jubilia tei, įpratusiai lai-
kytis nepastebėtai, spėčiau, „galėjo patikti”. Ta-
čiau galima tad trokšti, „kad niekas nepastebėtų” as-
meniškai, bet, to paties Ma cei nos įžvalga, „negalima
būti nepa stebimam prasmeniškai”.

Antanas Maceina rašydamas apie šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio tarnybą ligoniams, yra tvirtinęs, kad
„li gos ištiktas žmogus trokšta būti tarp kitų; liga
esanti nesugriaunamas įro dymas, kad žmogus yra
apspręstas būti drauge”. Tačiau čia kaip tik ir kyla
egzistencinė drama: „kiek ligonis ieško kitų, tiek šie
kiti vengia li gonio. Mat, visuomenei žmogus yra įdo-
mus tik tol, kol yra našus: visuo menė yra nepasoti-
nama. Todėl kai li ga žmogaus našumą sumenkina ar
net sustabdo, visuomenė greitai jį palieka ir net pa-
miršta.” (A. Macei na)

O tam tikrus dalykus atsiminti dažnusyk reikia
ne vien iš pagarbos asmenims, svarbius darbus at-
liku siems. Prancūzai turi posakį: noblesse oblige, kil-
numas įpareigoja. Todėl atminti tai reikia ir dėl pa-
čios visuomenės, kad ji neužsimirštų kasdienybėje,
kad suvokti save ne vien šiandienos parametrų rė-
muose, bet ir ugdytųsi gebėjimą matyti istorijos pro-
 ceso raidą, įžvelgti galimybes atei čiai.

Vienas nuostabiausių dr. Šom kai tės visuome-
ninių darbų – jos drąsus pasitarnavimas laisvo žo-
džio sklai dai sovietų okupacijos metais. Ne taip daug
lietuvių inteligentų, juo labiau – su moksliniais laips-
niais, ryžosi rizikuoti savo statusu ir veltis į Lietu-
vos pogrindžio veiklą. Tai bu vo pavojinga net ir Va-
karuose gyve nantiems žmonėms. Todėl tik nedau ge-
liui iš tų, kuriems būdavo suteikiami leidimai trum-
pam atvykti į „tarybinę Lietuvą”, užtekdavo drąsos,
ap dairumo ir apsukrumo nepastebimai susisiekti su
pogrindžio žmonėmis, užsiimti faktiškai nelegalia,
pagal sovietinius įstatymus baudžiama veik la. Dr.
Rožė buvo viena iš jų.

Apie tai pasakoja Virginijaus Savukyno doku-
mentinis filmas „Do vydas prieš Galijotą” (2013), pri-
sta tantis LKB Kronikos gyvavimo ir išlikimo istoriją.
Rožė Šomkaitė ten kalba: „Atvykau į Suomiją, Hel-
sinkį, kur vyko tarptautinis chemikų suvažiavimas.
Iš ten paskiau vykau į Lietuvą. Mane suvedė tuomet
su kun. Sigitu Tamkevičium viena vienuolė. Buvo iš-

siaiškinta, kas užsienyje vei kia, kokie yra informa-
cijos centrai, kas galėtų LKB Kroniką platinti.”

„O pirmąjį „Kronikos” numerį jūs perdavėte į Va-
karus?” – klausia filmo autorius.

R. Šomkaitė: „Taip, per mane. Kiek vieną kartą,
kai sutikdavau kun. Tamkevičių, būdavo paduodamas
ki tas ženklas, kad neišaiškintų. Būdavo taip. Saky-
davo, skaityk atvirlaiškį. O atvirlaiškiai tikrai pra-
eidavo, jų ne sulaikydavo. Ir žiūrėk: viena raidė bus
parašyta atbulai. Ta raidė, reiš kia, kad jau naujas
‘Kronikos’ nu meris parengtas. Ir būdavo taip. Gau-
 ni knygą. Atplėši ją. Knygos nugarė lėje fotojuosta su
perfotografuotos LKB Kronikos numeriu įklijuota.
Išsiimi ir viskas.”

Įveikti „geležinę uždangą” nors buvo nelengvas,
tačiau tik vienas iš su dėtingo LKB Kronikos infor-
maci nės sklaidos uždavinio etapų. Perio diškai leis-
ti tokį leidinį Lietuvoje ir ilgesnį laiką neįkliūti, efek-
tyviai iš platinti jį Vakaruose, kad pasiektų atitin-
kamas auditorijas, formuojan čias viešąją opiniją, ir
paskui radijo bangomis informacija grįžtų į Lie tuvą,
buvo didelis iššūkis ir didelis projektas.

Jungtinėse Valstijose veikė Lie tu vių katalikų re-
liginės šalpos fondas, kurio informacijos tarnybai
New Yorke vadovavo Gintė Damušytė, da bartinė
Lietuvos Respublikos amba sa dorė. Vienas fondo va-
dovų kun. Kazimieras Pugevičius rūpinosi LKB
Kronikos vertimu į užsienio kalbas, jos sklaida Va-
karuose. V. Savukynui jis pasakojo: „Paskambinda-
vo kaž kas. Sakydavo, turim dovanėlių iš Lietuvos. At-
veža dėžę saldainių. Ati darom – saldainiai. Ieškom
to, kur  popieriukyje ne saldainis, o filma. Arba dan-
tų pastoje būdavo paslėpta. Arba moteriškoje pudroje.
Per savo informacijos tarnybą išplatindavome Lais-
vės radijui, Vatikano radijui, Amerikos balsui, lais-
vosios Lietuvos atstovybėms. Anglų kalba platinom
nuo Australijos iki Austrijos. Po visą pasaulį.”

Rožė Šomkaitė man yra pasakojusi, kaip ji su-
sitikinėjo su pogrin džio žmonėmis Vilniuje, neat-
pažįstamai pakeitusi savo išvaizdą – užsi dėjusi per-
uką ir persirengusi jai ne būdingais drabužiais. Kad
nebūtų atpažinta, jeigu seklių iš tolo būtų fotogra-
fuojama. Vilniuje jai pasisekė – niekad nebuvo pri-
čiupta. O štai Maskvoje sykį buvo įkliuvusi. Muiti-
 nėje buvo nuodugniai patikrinta ir iš jos buvo atim-
ta dantų pastos tūbelė su paslėptu naujausio „Kro-
nikos” nu merio mikrofilmu.

Turėjo daug nemalonumų. Atsitikimą aprašė
Maskvos „Izvesti jų” laikraštis. Nuo didesnių pa-
sekmių išgelbėjo jos mokslininkės statusas ir tai, kad
sovietai negalėjo įro dyti, jog nelegalus daiktas per sie-
ną buvo vežamas sąmoningai, o ne „atsitiktinai” pa-
tekęs į jos bagažą.

Ir štai vėl: dėsningumas ar suta pimas, kad būtent
Rožei Šomkaitei te ko dalia priglausti Juozą Brazai-
tį sa vo namuose, kai jis, netekęs šeimos, paskutiniame
savo gyvenimo etape sunkiai susirgo ir jau buvo rei-
kalingas globos? Dr. Rožės namai pavirto Brazaičio
„ligonine”. 

Kiek pagerėjus sveikatai, Brazai tis ėmėsi fak-
tiškai jau paskutinio savo darbo, kurį užbaigė prieš
pat  mirtį. Jis parašė įvadinį straipsnį pirmajam LKB
Kronikos tomui. 1974 m. balandžio 4 d. laiške Kaziui
Ambrozaičiui rašė: „pernai netikėtai pakliuvau į
bėdą – sutikau parašyti įvadą Chicagos vyrų lei-
džiamų ‘Kro nikų’ knygai. O kai patikrinau ‘Kro ni -
kų’ tekstą, teko jo iškraipymus at statinėti pagal
originalą. Ir rezulta tas: vietoj poros savaičių įvadui,
dir bu jau pusę metų visai knygai. Ir dar nesu baigęs.”

Paskutiniu savo tekstu Brazaitis įprasmino ir dr.
Rožės Šomkaitės vi suomeninio darbo reikšmę. Kai
pa saulio įtakingieji tylėjo, nedrįsdami parodyti bal-
so priespaudos akivaizdoje, kukli mergina, chemijos
mokslų daktarė iš New Jersey, veikė drąsiai, prisi-
imdama Dovydo kovos prieš Galijotą pasiuntinės mi-
siją ir tikėdama savo žygio prasme. Straipsnyje
„LKB Kronika tautos istorijoje” Brazaitis rašė: 

„Kova prieš religiją, Bažnyčią ėjo kartu su kova
prieš tautinę sąmonę. Religinė ir tautinė sąmonė vi-
suomet buvo glaudžiai sutapusios Lietuvoje, o ypa-
čiai išorinio pavojaus metu. Tai Maskva žinojo. Tą jos
rūpestį viešai skelbė ir Vakarų spauda. O kai Brež-
 nevo politika nuo 1965 sustiprino tautybių asimilia-
cijos pastangas, sustip ri no drauge ir kovą prieš ti-
kėjimą jau atvirai policinėm priemonėm. Šiai bendrai
kovai prieš tautinę ir religi nę sąmonę įpareigojo 1971
kompartijos XXIV kongresas. <...> Šitokiose nuo-
taikose ir gimė LKB Kronika. <...>

LKB Kronika nėra pirmas dokumentas, iš pa-
vergtos Lietuvos pasie kęs Vakarus. Pirmuoju tektų

Dovydo kovos pasiuntinė
Dr. Rožė Šomkaitė Asmeninio albumo nuotraukos
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 sąskaitos

laikyti partizanų atneštą Lietuvos ka-
talikų laišką Šv. Tėvui Pijui XII ir
įteiktą 1948 m. per apaštališkąjį dele-
gatą kan. F. Kapočių.

Atsakymo į laišką iš Vatikano ne-
 sulaukta. Dokumentas nebuvo pa teik-
 tas nė 1953 Kersteno komisijos tyrinė-
jimų dokumentacijai. Bet laiš ko kopi-
jos plačiai buvo pagarsintos vokiškai
kalbančioje Šveicarijoje ir Vokietijoje.
Išverstas taip pat angliš kai ir prancū-
ziškai. <...>

Kodėl neatsiliepta? Neatsiliepta,
turbūt, dėl tos pačios priežasties, dėl
kurios ne visi ir Lietuvoje kelia balsą
prieš persekiojimus ir tik tyliai kenčia:
tyli dėl baimės, kad gali būti blogiau.

Vakarų oficialių institucijų tyla
kyla iš tokios pat baimės, kad savo bal-
su nepakenktų persekiojamiem ar kad
nepakenktų saviem interesam. <...>

J[ungtinės] Tautos šiuo pragma-
tizmo keliu yra nuėjusios iki ciniz-
mo. Jos imasi kelti balsą dėl persekio-
jimų Čilėje, nes Čilė maža valstybė ir
antikomunistinis yra jos režimas. Bet
jos tyli dėl Lietuvos tikinčiųjų skundo,
nes jis nukreiptas prieš Žmogaus per-
sekiojimą, vykdomą galingos ko munis-
tinės vyriausybės. Jungtinės Tautos at-
sisako kelti tokius klau si mus, dėl ku-
rių galėtų susilaukti nemalonumo. Dėl
tokio JT charakterio Vakaruose kai ku-
rie publicistai davė jom patronu Pon-
cijų Pilotą. <...>

Pragmatizmas sveria ir Vatikano
tylą. Vatikano monsinjoro A. Casaro li,
vadinamo kartais Vatikano užsie nių
reikalų ministeriu, politika ta pati,
kai dabar J. Valstybių: negotiation,
not confrontation: išgauti komunistų
valdomuose kraštuose Bažny čiai šiek
tiek laisvės derybų keliu. <...>

Kronikos dokumentinė reikšmė
šiam istoriniam laikotarpiui tokia pat,
kaip J. Daumanto Partizanų ankstes-
niem laikam – penktam-šeštam de-
šimtmečiui, kada ėjo kova dėl krašto
laisvės ir dėl lietuviškos gy venimo
sistemos.

Kronikos laikotarpis organiškai iš-
plaukė iš Partizanų laikotarpio ir jį
pratęsė. <...>

Ir kiekvienas, kas Kronikas rimtai
paskaito ir susimąsto; kas ima jos in-
formacijas skleisti, netiesiogiai yra
tos kovos dalyvis.”

Tik  faktai

Rožė Šomkaitė gimė 1925 m. va sa-
rio 11 d. Jasiškių dvare, Linku vos vals-
čiuje, Šiaulių apskrityje. 1942 m. baigė

Linkuvos gimnaziją, 1942–1944 m. VU
studijavo chemiją, 1944 pasitraukė į Vo-
kietiją, kur 1945–1949 m. Tübingeno
universitete studijavo prancūzų lite-
ratūrą, meno istoriją ir filosofiją. 1949
m. atvyko į JAV. 1950–1954 m. St. John’s
universitete Brooklyne studijavo far-
maciją, įgijo bakalauro laipsnį. 1956 m.
Wiscon sino universitetas suteikė jai
magis tro laipsnį. Nuo 1958 m. farma-
cijos che mijos srityje rengė daktaratą
Rutgers University, New Bruns wick,
NJ ir 1962 m. įgijo filosofijos daktaro
laipsnį. Dirbo Warner Lambert Re-
 search institute ir vėliau Ethicon Me-
 dical, Inc. tyrimo institute kaip vy res-
nioji mokslininkė Armour Phar macen-
tical ir CPC International Re search ins-
titutuose buvo vadovaujanti specia-
listė analitinės chemijos ir technikos
srityse. 18 metų priklausė American
Institute of  Che mists, kuriam pri-
klauso tik 0.03 proc. Ame rikos chemi-
kų ir chemijos inži nierių su 300 kre-
ditų, gautų per dvejus me tus už nuo-
latines mokslines studijas.

Lietuvai atkūrus nepriklauso my-
bę, įsijungė į paramos veiklą. Ilgą lai-
ką, drauge su Lietuvių katalikų reli-
gine šalpa organizavo siuntas į Lietu-
vą, mokykloms, daugiavai kėms šei-
moms, našlaičiams. Savo iniciatyva
surenka didelius kiekius mokslo reik-
menų, rūbų, avalynės, net maisto pro-
duktų. Jos pastangomis visa tai siun-
čiama per Atlantą į Lietuvą. Vado-
vauja fondui, kuris skiria sti pen dijas
besimokančiam Lietuvos jaunimui.
Iki šiol tebėra veikli, ener ginga vi-
suomenininkė, dalyvauja lietuvių ben-
druomenės, ateitininkų veikloje, ame-
rikiečių profesinėse organizacijose.

Už nuopelnus Lietuvai 2001 m. Va-
sa rio 16-osios proga LR prezidentas
Valdas Adamkus apdovanojo Rožę
Šomkaitę DLK Gedimino 4-ojo laipsnio
ordinu ir Lietuvos Nepriklau somybės
medaliu už rezistencinę veiklą sovie-
tų okupacijos metais.

Įteikiant MRU žymenį dr. Rožei Šomkaitei. Kairėje – ambasadorė Gintė Damušytė, deši-
nėje – MRU prorektorius dr. Giedrius Viliūnas. 2014 m. rugsėjis.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS 
Kalėdinis  chorų koncertas bažnyčioje

sekmadienį, gruodžio 13 d., 12:30 val. p. p. 

Bendruomeninis Susitaikymo vakaras (išpažintys)
ketvirtadienį, gruodžio 17 d., 7 val. v.
penktadienį, gruodžio 18 d., 11 val. r.

antradienį, gruodžio 22 d., 7 val. v.

Kūčių vakaro šv. Mišios bažnyčioje
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 4 val. p. p. 

Misijos Kūčių vakarienė
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 6:30 val. v.
(prašome registruotis iki gruodžio 22 d.)

Bernelių Mišios
ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 10 val. v.

Kalėdų šv. Mišios
penktadienį, gruodžio 25 d., 9 val. r. ir 11 val. r.

Šventosios Šeimos ir visų  šeimų šventės  su blynų pusryčiais
sekmadienį, gruodžio 27 d.

šv. Mišios 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Biblinė vaikų stovykla Ateitininkų namuose
pirmadienį ir antradienį, gruodžio 28–29 dienomis

Naujųjų Metų  išvakarėse šv. Mišios
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 6 val. v.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv. Mšios
penktadienį, sausio 1 d., 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

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

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

.

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 K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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DRAUGAS
4545 W 63 St

Chicago, IL 60629
773-585-9500

ĮVAIRŪS

,,Draugo” sudoku nr. 99a
atsakymus atsiuntė: 

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Ona Rušėnienė, Lisle, IL

Antanas Feiza, Orland Park, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DAntŲ GYDYtOjAi

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
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

SIŪLO DARBĄ

ADMIN ASSISTANT – For appoint ment
Coordinator, event/meeting planning,
make travel arrangements, banking.
Send resume to: e.onez@aol.com and
text 708-607-2229 for follow-up.

www.draugas.org

n  Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbų su gyvenimu.
Patirtis, geros rekomendacijos. Gali pa-
keisti ar išleisti atostogų. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 708-691-6542

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimo-
je. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-640-3559

n  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Ga-
lite siūlyti ir kitus darbus.  Leglūs doku-

mentai. Tel. 872-214-2203.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

n  Nuoširdi slauga, gebėjimas ben-
drauti, sveikas naminis maistas, kasdie-
ninis atėjimas ar buvimas visas 24 val. Tel.
779-774-8182

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slau-
gos darbo patirtį, ieško darbo su gyve-
nimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-
280-1347

n  Moteris, turinti CNA sertifikatą, labai
geras rekomendacijas, slaugos darbo
patirtį, ieško darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-647-3208

PARDUODA

Parduodu: Nissan Quest 2002 (po avari-
jos); Jeep (Grand Cherokee Loredo)
1996; Lincoln Continental 1976; Moto -
ciklas TRIUMPH, 750 cm3 1978 ir kita.
Tel. 708-359-0899.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys praneškite 
apie tai administracijai

administracija@draugas.org
ir gausite ,,log in” bei slaptažodį. 
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS
ADVENTINIS ATSINAUJINIMAS

Pradedant Šventuosius Gailestingumo metus

Šv. Antano parapijoje
1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804

Sekmadienį, gruodžio 13 d., 8:45 val. r. – šv. Mišios 
9:40 val. r. Agapė – pusryčiai su adventine programa:  
Aldona Zailskaitė pristatys savaitės susikaupimo temą

„Įvadas į Šventuosius Gailestingumo Metus:  pop. Pranciškaus pa-
tarimai”.

Šv. Antano parapijos choro adventinis koncertas ir gies-
mės (vad. Vilma Meilutytė)

Ketvirtadienį, gruodžio 17 d. – Susitaikymas su Dievu (ves kun.
Gediminas Keršys)

5 val. p. p. – klausoma išpažinčių
5:30 val. p. p. – šv. Mišios

Šeštadienį, gruodžio 19 d., 6 val. v. – susitikimas bei diskusijos su
kun. Luku Laniausku, SJ lietuvių kavutės kambaryje, Šv. Anta-
no mokyklos pastate. 

Vaišės

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park)

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS 
ŠV. MIŠIŲ IR ŠVENTINIŲ RENGINIŲ TVARKA

Bendruomeninis susitaikymo vakaras (išpažintys) – šeštadienį, gruodžio 19
d., 3 val. p. p.
Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Kūčių vakaro šv. Mišios
Vaikų ir  jaunimo šv. Mišios – ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 6 val.  v. 
Bernelių Mišios  – ketvirtadienį, gruodžio 24 d., 10 val. vak. 

Kalėdų dienos šv.  Mišios
Kalėdų šv. Mišios  – penktadienį, gruodžio 25 d.
9:30 val. r. –  anglų kalba ir 11  val. r. – lietuvių kalba

Naujųjų Metų išvakarėse šv. Mišios bus  atnašaujamos  
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 9 val. ryte

Švč. Mergelės Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai)
Šv. Mišios – penktadienį, sausio 1 d., 11 val. r. 

Rudenį sujudo visos organizacijos – vajai, vajai nuo ankstyvo rudens. Visų or-
ganizacijų neįmanoma paremti, skundžiasi ne vienas dosnus tautietis. Tačiau kiek-
vienas iš daugelio prašančių pasirenka tuos, kurie jam yra arčiau širdies.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai ir nuoširdūs rėmėjai! Jūs esate tie, kurie skai-
tote ,,Draugą”, jį remiate ir vertinate. Jūs taip pat suprantate, kad Drau-
 go fondas reikalingas laikraščio dabarčiai ir ateičiai. Liūdna girdėti

kalbas, kad ,,Draugas” yra  per brangus, kad užtenka retkarčiais paskaityti ne-
mokamai gautą laikraštį... Tikriausiai ir jūsų aplinkoje yra taip kalbančių. Pa-
klauskite jų – ar 150 dol. metinė prenumerata šiais laikais yra per didelė auka
gerai spaudai? O kiek pinigų išleidžiame gimtadienių dovanoms ar vaišėms res-
toranuose? 

Kiekvienas iš mūsų įvertiname labdaros organizacijas, įvairius fondus, ku-
riuos ,,išaugino” ,,Draugas”. Tai buvo ir tebėra tas pats ,,Draugas”, kuris iš-
garsino Lietuvių Bendruomenę, lietuviškas mokyklas bei švietimą, kultūrinę,
visuomeninę veiklą ir visas  tas organizacijas, apie kurias ir dabar skaitome
,,Drauge”. Mielieji, atsigręžkite į ,,Draugą”!

Visiems, kurie aukojate Draugo fondui,  priklauso didelė padėka. Jūs, au-
kotojai ir rėmėjai, esate ,,Draugo” tęstinumo užtikrintojai – garbė Jums  Drau-
go fondo nariai.

Švenčių proga prisimename savo šeimos narius, draugus, bet nepa mirš kime
pasveikinti ir Draugo fon dą, kuris taip pat  nekantriai lauks dovanėlių. Rašy-
dami testamentus, įrašykime ir Draugo fondą, palikdami jam dalį savo paliki-
mo.  Čekius rašyti ir aukas  siųsti – Draugas foundation, 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Draugo fondo vajus tęsiasi iki Šv. Kalėdų

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, Sterling

Heights, MI,  garbės narys,  iš  viso
17,000 dol.

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Arbor,

MI, garbės nariai, iš viso 3,500 dol.
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai, Pa-

los Heigths, IL, garbės nariai, iš viso
3,200 dol.

Kazys ir Teresė Kazlauskai, Gur-
nee, IL, garbės nariai, iš viso 3,000 dol.

Dr. Mary Z. Daugela, Washing ton,
DC, garbės narė, iš viso 2,350 dol.

Emilija Kazlauskienė, Arlington,
MA, garbės narė, iš viso 1,300 dol.

Geraldas C. Tamkutonis, Oak

Lawn, IL, iš viso 500 dol.

Su 50 dolerių:
Gražina Kenter, Danbury, CT, gar-

bės narė, iš viso 3,500 dol.
Aldona Prapuolenytė, Putnam, CT,

garbės narė, iš viso 2,040 dol.
Jurgis Lukaitis, Ames, IA, garbės

narys,  iš viso 1,950 dol.
Mindaugas Praškaila, North Ri-

verside, IL, iš viso 525 dol.
Viktoras ir Vita Memėnai, Bloom-

field Hts, MI,  iš viso 375 dolš
Laima Ringys, Glendale, CA, iš

viso 50 dol.
Donatas Ramanauskas, Geneva,

IL, iš viso 25 dol.

Draugo fondo rudens vajus

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

www.draugas.org/mirties.html

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 
Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus išei vijos rašytojas, dramaturgas, li-
teratūros kritikas, humanitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė” ir dramos
,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune išleido knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”. Knygos autorė – Vir-
ginija Babonaitė-Paplauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kai-
na – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., per-
siuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje
ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį  palikimą. Knyga gausiai iliustruo ta nuo-
traukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastatymų vaizdais. Daug
medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Algirdo Lands-
bergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais sukanka
90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Kelionė” iš-
leidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių išei vijos ra-
šytoją. 

A † A
GRAŽINA ONA NORVILAITĖ

ERINGIENĖ

Mirė 2015 m. lapkričio 17 d.
Gimė 1943 m. Švėkšnoje, Lietuvoje.
Gyveno St. Petersburg, FL, Baltimore, MD, jaunystę pralei-

do Čikagoje.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Kęstutis su žmona Jenni -

fer, anūkės Gwen ir Imogen, ir Vytautas; sesuo Liucija ir bro-
liai Algis, Kęstutis ir Vytautas su šeimomis; vyro sesuo Onutė
su vyru Leonu, vyro brolio a. a. Vytauto žmona Ona ir vyro bro-
lis Antanas su žmona Helen ir šeimomis bei kiti giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, gruodžio 12 d.,
šeštadienį, 9 val. ryto.

Laidotuvės privačios

Nuliūdusi šeima

A † A
TERESĖ KOLYTAITĖ

SAKALAUSKIENĖ
Mirė 2015 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 99 metų.
Nuliūdę liko: marti Viktutė Galkus, duktė Danutė ir Vacys Ja -

kovickai, anūkės Violeta ir Randy Weaver, Vida ir Jarome Ubel,
Rūta Kozinski; proanūkai Brian, Andrew, Mario, Daniel, Kelly;
pro-proanūkai Noah, Mia, Skylar, Luke, Lietuvoje brolienė Elytė,
jos sūnus Arūnas ir duktė Gintarė su sūneliu Ryčiu bei kiti gi-
mi nės.

A. a. Teresė pašarvota šeštadienį, gruodžio 5 d., nuo 10 val.
ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mi -
šių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A
DANUTEI DIRVONIENEI

iškeliavus pas Visagalį Viešpatį, jos vyrui RIMAN-
TUI DIRVONIUI, mūsų tautinių šokių grupės
ilgame čiui šokėjui, dukteriai VIOLETAI su vyru
TOMU ir sūnui VYTAUTUI reiškiame gilią užuojau -
tą ir kartu liūdi me.

Lietuvių tautinių šokių
grupė „Lėtūnas”

Vyrui

A † A
VYTAUTUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ilgametei Li -
tua nus techninei redaktorei HENRIETAI VEPŠTIE -
NEI.

Lituanus taryba

A † A
HORSTUI ŽIBUI

užbaigus savo gyvenimo kelią, nuoširdžiai užjaučia -
me žmoną ALDONĄ, dukras JŪRATĘ ir SIGUTĘ bei
visus artimuosius.

Virginija ir Algimantas Gureckai

A † A
ALDONA ANKIENĖ

Mirė 2015 m. gruodžio 3 d.
Gyveno Čikagoje.
Gimė 1923 m. birželio 7 d., Rimšionių kaime, Pašvitinių vals  -

čiuje.
Nuliūdę liko: sūnūs Algis ir Vytautas, anūkai Danutė su

vyru Mike McDowell, Birutė su vyru Matthew Rundell,
Jonathan, Kristina, Victoria, Justin, proanūkai Daniel Mc Do -
well ir Regina Rundell.

Velionė buvo žmona a. a. Juozo Ankaus ir anyta a. a. Re gi -
nos Ankienės.

A. a. Aldona bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 6 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 val. va ka ro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236
S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 d. Iš laidojimo na -
mų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jos sielą. Po Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700
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DRAUGO laikraštis – nuo
1909 metų - atspindi amži-

ną tautos dvasią, žydinčią
žmogaus širdyje, įkaltą darbuo-

se, įamžintą spaudoje

dRAuGO PRenumeRAtA
– puiki KALĖdinĖ dOvAnA 

DRAUGĄ galima skaityti ir internete!

Kaina metams – 120 dol.

Pusmečiui – 60 dol. 

Internetinė (pdf) prenumerata metams – 115 dol.

Internetinė (pdf) 3 mėn. – 30 dol.

Užsakykite DRaUGĄ savo aRtiMiesieMs iR bičiUliaMs  

www.draugas.org arba tel. 773-585-9500

www.draugas.org/kalendorius.html

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Jadvy ga Savickaitė $100 a. a.
Bertha Savic kas atminimui; Patricia Menconi $100; tęsiant vaikų metinę paramą Ilona
Laucienė $720, Lydia Ringienė $360, Raminta Sinkus $360, Edward ir Deborah Chesna
$360, Raminta Mar chertienė $720, Theresa Strolia $360, Liucija Tirvienė $360. Labai
ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-6435 arba (708) 425-4266, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net Aukos nura -
šomos nuo federalinių mokesčių.

� Artėjant didžiosioms metų šventėms, ap-
silankykite ,,Draugo” knygynėlyje. Čia įsigysite
ne tik kalėdinių atvirukų, kalėdaičių, bet ir
gražių, prasmingų dovanų – įdomių lietuviškų
knygų, meno ir muzikos albumų. Pasirinki-
mas tikrai gausus! Užsukite – mums bus ma-
lonu jus matyti. Krautuvėlė dirba nuo 8:30
val. r. iki 4:30 val. p. p. Adresas – 4545 W.
63rd St., Chicago, IL, 60629. Tel. pasitei-
rauti 773-585-9500. 

� Šeštadienį ir sekmadienį, gruodžio 5-tą
ir 6-tą dieną, PLC vyks Kalėdinė mugė. Šeš-
tadienį mugė veiks nuo 9 val. r. iki 4 val. p.
p., o sekmadienį – nuo 10 val. r. iki 3 val.
p. p.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gruodžio 9 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite žurnalistų Martyno Starkaus
ir Jono Banio dokumentinį filmą ,,Karas

2020 – Rusijos informacinė agresija”. Fil-
mas pasakoja apie Putino propogandinį
karą prieš Lietuvą. 

� Gruodžio 12 d., šeštadienį, 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centro pokylių salėje – lietu-
vių dizainerių madų paroda. Dalyvaus Agnė
Sabonis, Audronė Survilienė, Art Island, Mo-
nique Botikue ir kiti mados kūrėjai. Atvyki-
te – tai šventė visai šeimai. Bilietus įsigysi-
te ,,Rūtoje”, ,,Senajame Vilniuje” ir PLC raš-
tinėje. 

� Gruodžio 13 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
(po 11 val. šv. Mišių) Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos salėje bus smagi
programa vaikams ,,Sniego pūgos išdaigos”.
Šoksime, dainuosime, ir pasitiksime Kalė-
dų senelį visi kartu. Dalyvaus popchoras
,,Svajonė”. Bilietus galima įsigyti kavinėje
,,Smilga” ir bažnyčioje (pageidautina iki gruo-
džio 5 d.).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PADĖKA 

Stambia 500 dol. auka ,,Draugą” parė-
mė Kriaučiūnų šeima iš Hinsdale, IL.
Esame sujaudinti Jūsų dosnumo ir nuo-
širdžiai dėkingi, kad vertinate mūsų
pastangas. Skaitytojų padėka – švie-

siausia mūsų kelrodė žvaigždė!

KAlĖDinĖ SVAjOnĖ
lietUViŠKA DRAUGYStĖ 

Kultūra • Menas • Tradicijos • Istorija • Tikėjimas

Popchoras SVAJONė linki visiems 

STEBUKLINGŲ KALĖDŲ!


