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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kiekvieną rudenį Lietuvių Fon das (LF) ruošia
kasmetį pokylį, skir tą aukotojams ir rėmė-
jams. Šiemet pokylis ,,Muzikiniai tiltai” Pa-

saulio lie tuvių centre Lemonte vyko lapkri čio 5 d. Šis
gražus, šiltas renginys kiek vienais metais sukviečia

gausų būrį LF narių ir bičiulių. Ne išimtis ir šie me-
tai. Į pokylį atvyko 300 sve čių, tarp kurių buvo ir gau-
sus būrys LF stipendininkų.  Smagu, kad LF na rių ir
aukotojų dosnumu ir šios organizacijos darbais
džiaugė si ne tik pavieniai asmenys, bet ir gau sus bū-
rys organizacijų.

– 4 psl.

Kasmetiniam Lietuvių Fondo pokyliui pasibaigus

masinių protestų fone

JAV prezidentas Barack Obama po lapkričio 10 dieną Bal-
tuosiuose rūmuose surengto susitikimo su išrinktuoju Pre-
zidentu Donald Trump pareiškė, kad įvyko ,,puikus” jųdviejų
pokalbis. 

Pasak B. Obama, jie aptarė įvairias vidaus ir užsienio
politikos problemas, taip pat organizacinius klausi-
mus. Anksčiau B. Obama pareiškė, kad D. Trump ir

būsimoji administracija gali kliautis jo patirtimi. ,,Jeigu sek-
sis jums, seksis ir Amerikai”, – sakė dabartinis šalies va-
dovas.

Savo ruožtu išrinktasis Prezidentas D. Trump po susi-
tikimo žurnalistams sakė, jog ,,džiaugiasi” galimybe ir at-
eityje bendradarbiauti su dabartiniu Baltųjų rūmų šeimi-

ninku B. Obama ,,sklandžiai perduodant valdžią” šalyje. 
Milijardierius pažymėjo, kad aptarė su B. Obama daug

klausimų, taip pat ir ,,kai kuriuos probleminius”. Jis taip
pat pabrėžė, kad pokalbis truko ilgiau nei buvo planuota ir
pavadino B. Obama ,,labai geru žmogumi”. 

B. Obama taip pat davė savo įpėdiniui patarimą, kaip
bendrauti su žurnalistais. ,,Štai gera taisyklė: neatsakinėkite
į klausimus, kai jie dar tik pradeda šaukti”, – pareiškė jis
D. Trump ir draugiškai paplekšnojo jam per ranką.

JAV žiniasklaida pažymi, kad susitikimas vyko gera-
noriškai, nors anksčiau B. Obama ir D. Trump nešykštėjo
kritikos vienas kito adresu. Be kita ko, respublikonas yra
pavadinęs dabartinį Baltųjų rūmų šeimininką blogiausiu
prezidentu JAV istorijoje. 

– 14 psl.

Prezidentai siekia vienybės, kai tuo tarpu nepatenkintieji rinkimų rezultatais plūsta į gatves.

Rankų paspaudimas Baltuosiuose rūmuose 

Pakili pokylio svečių nuotaika. Sandros Ščedrinos nuotr.
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KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Brangieji, 

Skaitant šios dienos Dievo Žodį,
manau, jog nė vieno iš jūsų ypa-
tingai nenudžiugino evangelijos

žinia apie ateisiančius laikus, teolo-
giškai tariant, apie eschatologinius –
paskutiniuosius šio pasaulio – įvy-
kius, kuomet kils karų, maištų, griū-
čių, didelių že mės drebėjimų, ligų,
badmečių, per sekiojimų.

Nepaisant to, kad minėti evange li-
jos žodžiai gali pasirodyti grėsmingi,
vis dėlto vedančioji ir esminė šiandie-
nos Dievo Žodžio mintis yra krikš čio-
niško ištvermingumo ver tė, – „sa vo iš-
tverme jūs išsaugosite sa vo gyvybę”. 

Bibliniais laikais tikėjimas buvo,
kaip ir šiandien, sveriamas ištverme,
budint ir laukiant antrojo Jėzaus at-
ėjimo. Pauliaus laikų Tesalonikų baž-
 nyčioje buvo tokių, kurie galvojo, kad
nereikalinga dėti pastangų, ne rei kalin-
gas joks darbas, kadangi vis kas eina
link pabaigos. Tereikia die na iš dienos
laukti ir tarsi viskas sa vaime spręsis.

Šitokio nusiteikimo žmonėms Paulius
griežtai paprie kaiš  tauja ir sako: „Bro-
liai, mes girdi me, kad kai kurie jūsiš-
kiai tinginiauja, nieko neveikia, tik
smalsauja. To kiems žmonėms mes įsa-
kome ir juos raginame Viešpatyje Jė-
zuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pa-
čių pelnytą duoną”. Ir priduria: „Dar
būdami pas jus, mes skelbiame, kas ne-
nori dirbti –  te nevalgo. Toks Pauliaus
raginimas to laikmečio Korinte ir Te-
salo nikos miestuose buvo tam tikra
naujovė, kadangi to meto miestų kul-
tūroje (tai buvo daugiau pagoniškos ap-
 linkos miestai) rankų darbas buvo lai-
 komas nešvariu. Darbas buvo asme nį
žeminantis dalykas. Todėl ne-nuostabu,
kad visus juodžiausius darbus atlik-
davo vergai arba menką išsi lavinimą
turintys samdiniai. Tuo tar pu Pau-
lius buvo užaugęs žydiškoje kultūroje,
kur tiksliai buvo laikomasi Šventojo
Rašto nuorodų. Jau pirmuosiuose Bib-
lijos puslapiuose skaitome apie Dievą,
kuris kuria, kuris dirba. Dievas, kuris
dirba šešias dienas, o septintą dieną il-
sisi. Štai taip yra nu statomas darbo lai-
kas ir poilsis. Atlikęs visą kuriamąjį

darbą, Dievas visa paveda žmogui: te-
valdo jis ir jū ros žuvis ir padangių spar-
nuočius ir visus žemės gyvius. Vadi-
nasi, norėdamas visa tai valdyti, turė-
si dirbti. 

Darbo neturėjimas ar netekimas
dažnai yra skaudi realija, paliečianti
žmogų ir įtakojanti visą jo šeimą. Ne-
 dirbantysis neretai jaučiasi nerei kalin-
gas, smunka jo savivertės jausmas,
susvyruoja pasitikėjimas savimi, ap-
ima nerimas dėl ateities ir pan. 

Tačiau, žinoma, esama ir kitos
pu sės. Tai akla darbo manija. Darbas,
kuris užvaldo žmogaus esybę, negai les-
tingai rydamas jo dienas, santykius su
kitais, ryšį su savimi ir Dievu. 

Viešpats įspėja apie žmones, pa kel-
 siančius prieš jus rankas, ir im siančius
jus persekioti. Jėzus kalba apie kalė-
jimus, teismus, neapykantą ir prie-
vartą, tik lyg ir negauname jo kių konk-
rečių žinių. Ir šiuo atveju ne tenka kal-
bėti apie terminus, bet ver tėtų aiškiai
suvokti Jėzaus tvirtinimą, jog, prieš at-
einant į pabaigą, rei kia būti ištver-
mingam dabartyje. 

Tikras krikščionis randa pusiau -

svyrą savo kasdienybėje, rūpindama-
sis ją išgyventi ramiai, rimtai ir gied-
 ra nuotaika, visuomet žinoda mas, jog
yra lydimas Dievo globos. Jam ne rei kia
žinoti, kada ateis Vieš paties die na,
nes jis jau gyvena tos dienos švie soje.

Būkime ištvermingi dabartyje

Kas pusmetį rengiamas Lietuvių katalikų reli-
ginės šalpos (LKRŠ) di rektorių tarybos posėdis
įvyko LKRŠ raštinės patalpose Maspeth, NY

spalio 28–29 dienomis. Buvo gauti net 138 para mos pra-
šymai. Įdomu tai, kad 2015 m.  rudenį  gautų prašymų
skai čius buvo gerokai mažesnis – 114. Apsvarsčius vi-
sus prašymus, LKRŠ direktorių ta ryba paskyrė 427 025
dol. paramą. D idesnę paramą gavo vienintelis katali-
kiškas internetinis dienraštis „Bernardinai.lt” – 60 000
dolerių. Kvie čiame skaityti „Bernardinai.lt”  internete

www.Bernardinai.lt. Po pie žiškajai Lietu vių Šv. Kazi-
miero kole gijai Romoje ir iš Lietuvos atvykstan čių ku-
nigų akademiniam kvalifikacijos kėlimui joje, skirta
34 000 dol. para ma. Lietuvos jaunimo dienų 2017 – „Tie-
sa padarys jus laisvus” pasiruo šimui ir įgyvendinimui
paskirta 6 000 dol. Iš viso su didesne ar mažesne pa ra-
ma buvo atsiliepta į 118 prašymų. Atsimainymo pa-
rapijoje už LKRŠ gy vus ir mirusius geradarius, ben-
dra darbius, bičiulius aukotos šv. Mišios.  

LKRŠ reikalų vedėjas Salvijus Kungys

Lietuvių katalikų veiklai paremti – 400 tūkst. dolerių

Atsimainymo bažnyčioje Maspeth, NY aukojamos šv. Mišios už LKRŠ gy-
vus ir mirusius geradarius. Prie altoriaus (iš k.): kun. John Puodžiūnas OFM,
kun. Raimundas Bukauskas OFM, prel. Edmundas Putrimas, arkivysk. Gin-
taras Grušas, kun. Gintaras Jonikas ir kun. Vytautas Volertas.

LKRŠ archyvo nuotraukos 

LKRŠ direktorių taryba ir administracija. Iš k.: kun. Gintaras Jonikas, Salvijus Kungys, LKRŠ reikalų vedėjas,
Vita Matusaitienė,  Algirdas Lukoševičius, arkivysk. Gintaras Grušas, Vida Jankauskienė, Tadas Gintau-
tas Dabšys, Josephina Senken, LKRŠ reikalų vedėjo  padėjėja, prel. Edmundas Putrimas, Milda Palubinskaitė,
kun. John Puodžiūnas OFM, Jūratė Žukauskienė, kun. Raimundas Bukauskas OFM. Nuotraukoje nėra vysk.
Pauliaus A. Baltakio OFM, kun. Vytauto Volerto, kun. Jono Šileikos OFM,  Monikos Sabalis.

Mieli „Draugo” skaitytojai, jeigu jus domi-
na LKRŠ veikla, pasižiūrė ki te mūsų „Facebook”
paskyrą https://www.facebook.com/Lithua-
nian.Catholic.Religious.Aid/, apsilan ky ki te
www.LKRSalpa.org ,  rašykite info@lkrsalpa.org,
Lithuanian Ca tho lic Religious Aid, 64-25 Perry
Avenue, Maspeth , NY 11378-2441 arba skam-
binkite tel. 718-326-5202.
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Brangūs Broliai ir Seserys,

Sekmadienį, lapkričio 6 d., popie žius Pranciškus
kvietė visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą
jubilieji nę dieną ir apmąstyti gailestingumo dar-

bą kūnui – kalinį sušelpti. Jėzus mus moko, kad Dangaus
karalystę paveldės tie, kurie atidžiai įsiklausė ir atsiliepė
į Jo kvietimą: „buvau <…> kalinys – atėjote pas mane”
(Mt 25, 36). Šiandienos Lietuvoje yra daugiau nei 7 tūks-
tančiai nuteistųjų. Tad negalime likti abejingi, nes nu-
teis tieji ir nukentėjusieji nuo nusikalti mų yra mūsų vi-
suomenės nariai.

Pačios giliausios nusikalstamumo priežastys nere-
tai slypi vaikystės žaizdose. Nusikaltusieji dažnai būna
augę ne šeimoje, o globojami įvairių institucijų, patyrę
smurtą ar brendę tokioje aplinkoje. Nusikalstamumui
įtakos turi ir šalies ekonominė situa cija, nedarbo lygis,
pozityvaus užimtumo stoka. Būkime budrūs – bent
savo artimiausioje aplinkoje atpažin kime kylančias
nusikaltimo grėsmes ir joms užkirskime kelią.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį į šei mas ir jose au-
gančius vaikus. Jei vaikas apleistas ir nemylimas, ar jis
pats mokės mylėti? Šiandien turime iš naujo atrasti reik-
lią meilę augan tiems vaikams, kad išugdytume naują-
ją kartą nelinkusią nusikalsti. Tad visi mes – tėvai, se-
neliai, giminaičiai, parapijiečiai, kunigai ir jų bendra-

 darbiai – išvien stenkimės apgaubti jaunąją kartą tokiu
rūpesčiu, kuris jaunimui leistų bręsti doram ir atsa kin-
gam.

Nusikaltimai palieka žymes ir nusikaltusiųjų, ir nu-
kentėjusiųjų gy venime. Ilgas ir sunkus atleidimo ke lias
bus lengvesnis, jei padėsime nu teistiesiems suprasti jų
padarytą žalą ir pasikeisti. Neužmirškime nuteis tųjų ar-
timųjų. Jie irgi patiria gėdą, atstūmimą, kaltės jausmą,
tarsi ir jie būtų nubausti. Nuteistuosius priim kime kaip
žmones, kurie suklydo, įskaudino, bet jų dar kartą ne-
teis kime, nesmerkime, nelaikykime be viltiškais. Juk ir
pataisos įstaigos skirtos teisingumui atkurti ir žmogui
pasikeisti.

Mes, tikintieji, galime padėti su klydusiam broliui
ar seseriai pripa žinti savo klaidas, jas apgailėti ir pa-
skatinti rinktis naują gyvenimą. Svarbu ne pasyviai ste-
bėti, kaip žmo gui sekasi taisytis, bet veikliai nešti Ge-
rąją Naujieną įsitraukiant į sava norystę ir ištvermingai
užtariant ki tus malda. Ši Gailestingumo jubiliejaus
nuteistiesiems skirta diena ragina mus atrasti drąsos my-
lėti artimą gailestingąja meile: lankyti nuteistuo sius ir
jų artimuosius, globoti nu kentėjusiuosius ir taip kurti
taikesnę ir nelinkusią nusikalsti mūsų Tėvy nės ben-
druomenę.

Lietuvos vyskupai

Donald Trump pergalė JAV prezidento
rinkimuose galėtų pakeisti Amerikos
santykius su likusiu pa sauliu penkiose
labai svarbiose srityse: klimato kaitos,
laisvosios prekybos, uždarų sienų po-
litikos, NATO ir Rusijos. 

JAV prezidentas Barack Obama,
Europos Komisijos vadovas Jean-
Claude Juncker ir Vadovų Tary-

bos pirmininkas Donald Tusk pasvei-
kino D. Trump su pergale rinkimuose.

„Šiandien svarbiau nei kada nors
anksčiau stiprinti transatlantinius
santykius”, – rašoma bendrame Euro-
pos Sąjungos (ES) vadovų laiške D.
Trump.

J. C. Juncker ir D. Tusk pakvietė D.
Trump į ES ir JAV viršūnių susitikimą,
„kai tik Jums bus įmanoma”. Jame esą
turėtų būti nubrėžta bendrų santykių
kryptis artimiausiems metams.

Tik glaudžiai bendradarbiauda-
 mos, ES ir JAV esą gali kovoti su to-
kiais iki šiol neregėtais iššūkiais, kaip
„Islamo valstybė”, grėsmė Ukrainos su-
verenumui ir teritoriniam integralu-
mui, klimato kaita ir migracija”, – pa-
žymima laiške.

JAV lyderystė yra būtina susi du-
riant su naujais saugumo iššūkiais,
sakė NATO vadovas Jens Stol tenberg,
sveikindamas D.Trump su pergale pre-
zidento rinkimuose.

„Mes susiduriame su sunkia nau-
ja saugumo aplinka, įskaitant hibridinį
karą, kibernetines atakas, terorizmo
grėsmę. JAV lyderystė yra svarbi kaip
visada”, – pažymėjo J. Stoltenberg.

Kampanijos metu D. Trump šiur-
 pino užuominomis, kad Washingto-
 nas gerai pagalvos prieš eidamas į pa-
galbą pavojuje atsidūrusiai NATO są-
jungininkei, jeigu ši nebus apmo kėjusi
savo sąskaitų. Tokie pareiškimai ver-
tė abejoti dėl JAV vadovaujamo aljan-
so esminio kolektyvinės gynybos įsi-
pareigojimo.

J. Stoltenberg sakė, jog „visos są-
jungininkės yra oficialiai įsiparei goju-
sios ginti viena kitą, tai – absoliutu ir
besąlygiška”.

„Šios saugumo garantijos yra svar-
bios Europai, bet jos taip pat yra svar-
bios Jungtinėms Valstijoms”, – pabrė-
žė jis.

NATO vadovas priminė, jog vie-
nintelis kartas, kai buvo pasitelkta
NATO gynybos garantija „visi už vie-
ną, vienas už visus”, buvo po 2001
metų rugsėjo 11-osios teroro atakų
Jungtinėse Valstijose.

„Mūsų aljansas artimiausius Ame-
rikos draugus ir taikos, ir konfliktų
metu vienijo beveik 70 metų. Stiprus
NATO yra gerai Jungtinėms Valstijoms
ir gerai Europai”, – pažy mėjo J. Stol-
tenberg.

Klimato kaita. D. Trump sakė,
kad jis panaikintų Paryžiaus klimato
kaitos susitarimą, kurį pasirašė dau-
giau kaip 195 šalys. Nė viena šalis ne-
gali panaikinti Paryžiaus susitarimo,
tačiau, Jungtinėms Valstijoms pasi-
traukus, arba atsisakius Prezi dento B.
Obama pradėtų vidaus prie monių, tai
būtų didelis smūgis susitarimui. Jis
taip pat teigė sustabdysiąs mokėjimus
Jungtinių Tautų pasaulinio klimato at-
šilimo programoms. 

Laisvoji prekyba. Jei D. Trump
vykdys savo prekybos politiką, tada ša-
lis susidurs su dideliais pokyčiais. Jis
pagrasino panaikinti daugybę egzis-

Kaip keisis JAV tarptautinė politika?

Ganytojiškasis kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę 

Gailestingumo jubiliejaus nuteistiesiems proga

tuojančių laisvosios prekybos susita-
rimų, pavyzdžiui, Šiaurės Ame rikos
laisvosios prekybos sutartį tarp JAV,
Kanados ir Meksikos. Jis kaltina su-
tartį dėl darbo vietų praradimo, net siū-
lė, kad Jungtinės Valstijos pa sitrauk-
tų iš Pasaulinės prekybos organizaci-
jos.

Uždarų sienų politika. D. Trump
laikėsi griežtos pozicijos dėl imigraci-
jos, tačiau jo požiūris dažnai keitėsi.
Rinkimų kampanijos pra džio je žadėjo
JAV pasienyje su Mek sika pastatyti sie-
ną ir deportuoti 11 mln. dokumentų ne-
turinčių imigrantų. Jis tvirtino pri-
versiąs Meks i ką sumokėti už sienos

Rusijos vadovas V. Putinas teigia pasirengęs atkurti gerus santykius su JAV. Scanpix nuotr.

NATO vadovas Jens Stoltenberg tikisi, kad organizacija išliks tvirta. 

statybas. Vėliau jis sušvelnino savo po-
ziciją, teigdamas, kad būtų deportuoti
milijonai Jungtinėse Valstijose gyve-
nančių nusikaltėlių.

NATO. D. Trump griežtai sukriti-
kavo NATO, pavadindamas Aljansą
pasenusiu, ir valstybes nares apibū di-
no kaip negarbingas sąjunginin kes, ku-
rios pelnosi iš JAV dosnumo. Anot D.
Trump, Amerika daugiau nebeišgali
apsaugoti šalių Europoje ir Azijoje,
negaudama atitinkamos kompensaci-
jos. Jis išreiškė JAV susi rūpinimą dėl
daugelio NATO valstybių narių, kurios
nevykdo savo įsipareigojimų sumokė-
ti gynybai mažiausiai du procentus
bendrojo vidaus produkto (BVP). Kai
kurie kėlė klausimus, ar D. Trump
atitoltų nuo karinio Aljanso.

Rusija. D. Trump sakė esąs įsitiki-
nęs, kad galėtų sumažinti įtampą su Ru-
sijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir
pavadino politiką stipriu lyderiu, su ku-
riuo norėtų palaikyti draugiškus san-
tykius. 

Rusijos prezidentas V.  Putinas
sakė, jog Maskva yra pasirengusi dėti
pastangas, kad būtų atkurti visaver čiai
santykiai su išrinktoju prezidentu D.
Trump.

„Rusija yra pasirengusi ir nori at-
kurti visaverčius santykius su JAV”, –
sakė jis.

V. Putinas per visą JAV preziden-
tinę kampaniją nebyliai rėmė D. Trump,
o šis ne kartą gyrė Rusijos vadovą ir
sakė, kad nori su juo dirbti. Rusijos par-
lamentas pratrūko plojimais, sužinojęs,
kad D. Trump laimėjo rinkimus.

D. Trump pergalė JAV prezidento
rinkimuose gali padėti pagerinti JAV ir
Rusijos santykius, kurie yra sudėtin-
giausi nuo Šaltojo karo laikų, pareiškė
paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas
Michailas Gorbačiovas.

Pagal Alfa.lt., ELTA ir kitus šalti-
nius parengė V. Zaikauskas
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TelkINIAI

Kasmetiniam Lietuvių Fondo pokyliui pasibaigus
Atkelta iš 1 psl.

Salėje galėjai matyti Lietuvos Res-
publikos generalinio konsulato Čika-
goje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės,
JAV LB Krašto valdybos, JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos, JAV LB Le-
monto, JAV LB Waukegan, JAV LB
Mar quette Parko, JAV LB Cincinnati
apylinkių, Pasaulio lietuvių centro,
Jaunimo centro, Lituanistinio tyrimo
ir studijų centro, Čikagos lituanistinės
mokyklos, Maironio lituanis tinės mo-
kyklos (Lemont, IL), me no ansamblio
,,Dainava”, laikraščio ,,Draugas”, Či-
kagos Rotary klubo, paramos ir lab-
daros fondo „Chicago Mothers Foun-
dation ” atstovus. 

Besirenkančius į pokylį svečius su
muzika pasitiko pianistas Paulius Zda-
navičius. Ekrane galėjai pamatyti
skaidres apie LF 2016 metų veiklą, akį
traukė gražios puokš tės (sudarė Eve-
lina Karalienė) ir kiekvienam svečiui
ant stalų padėta dovanėlė – sausainis
su LF logo tipu (iškepė ,,Bake for me!”).

Vakarą pradėjo LF stipendinin-
 kai Gabrielė Bieliauskaitė ir Kovas
Polikaitis. Pasveikinę susirinkusius
svečius, jie į sceną pakvietė LF tarybos
pirmininką Saulių Čyvą, kuris pa dėko-
jo pokylio dalyviams už apsilankymą

ir paramą Fondui ir trum pai papasa-
kojo apie šios organizacijos veiklą ir
siekius. Susirinkusius taip pat sveiki-
no LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, ku ris pasisakė esąs
šios organizacijos nariu ir pajuokavo,
kad nežino, kodėl juo tapo: ar todėl, kad
jo žmona kaž ka da yra gavusi LF sti-
pendiją, ar to dėl, kad konsulate dirba
LF tarybos narė Agnė Vertelkaitė, ar to-
dėl, kad ši organizacija turtingiausia?
Konsu las pasidžiaugė Fondo tiesia-
mais bendradarbiavimo tiltais su Lie-
tuva ir palinkėjo, kad organizacija gy-
vuotų dar daug metų. 

Po generalinio konsulo kalbos
programos vedėjai pakvietė į sceną
so listus Nidą Grigalavičiūtę ir Jero ni-
mą Milių bei gitaristus Tomą Var-
 nagirį ir Audrių Piragį. Ilgametę sce-
 nos patirtį turintys, ne tik balsu, bet ir
širdimi dainuojantys atlikėjai bei pui-
kūs muzikantai dovanojo klausyto-
jams išskirtinį koncertą geros, su-
brandintos ir kokybiškos muzikos.
Koncerto programoje naujai, kiek ki-
 taip nei įprasta, tačiau ne mažiau gra-
 žiai skambėjo laiko patikrintos ir žiū-
rovų pamėgtos melodijos. ,,Muzi ki niai
tiltai” sujungė draugėn ne tik Lietuvos
ir JAV dainininkus, bet ir įvairių tau-
tų muziką. Pokylio svečiai atlikėjams

Lapkričio 5 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje
atidaryta daili nin kės Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr
tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą”. Čikagos
priemiestyje Evanstone gyvenanti ir kurianti me ni-
ninkė konsulate eksponuoja 28  sa vo darbus, visi jie
sukurti šiais me tais. A. Kerr yra įkūrusi meno studiją
„Ausrine’s Arts Room of Evans ton”, kurioje kuria pati
bei moko kitus. 

„Džiaugiuosi, kad šioje mažytėje Lietuvoje –
Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje
– turime galimybę atvykstantiems sve-

čiams prista tyti tautiečių kūrybą. Konsulatą puo šian-
tis menas, čia apsilankan tiems yra tarsi langas į Lie-
tuvą, o pats me nininkas savo kūrinių pagalba tam-
pa Lietuvos meno ir kultūros ambasadoriumi. Be-
sikeičiančios JAV gyvenan čių lietuvių menininkų
ekspozicijos yra puikus įrodymas, kokia kūrybinga

Atstovybės sienas puošia spalvinga tapyba

LF pokylio svečius pasveikino LR generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas.

Muzikinę programą ,,Muzikiniai tiltai” atliko (iš k.): Tomas Varnagiris, Nida Grigalavičiūtė, Jeronimas Milius ir Audrius
Piragis. Sandros Ščedrinos nuotraukos

plojo atsistoję. 
Prieš vakarienę invokaciją sukal bė-

jo Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
sijos direktorius tėvas Algis Ba niulis, SJ. 

Pavalgę ,,Kunigaikščių užeigos”
tiektą vakarienę, svečiai prie stalų il-
gai neužsisėdėjo. Susidarė eilutė prie
foto kampelio, kur fotografė Sandra
Ščedrina dirbo išsijuosusi – tiek daug
buvo norinčių įsiamžinti vakaro aki-

mirkas. Kiti gi, nuotaikin gai grojant
Jūratei ir Rimantui Grab liauskams, su-
kosi šokio ritmu, treti bičiuliavosi, da-
lijosi naujienomis. 

Dėkojame visiems vakaro svečiams
už pasitikėjimą Fondu, už bendradar-
biavimą. Smagu turėti daug bendra-
minčių ir draugų. Dirbkime ir toliau
kartu, kad lietuvybės ugnelė dar ilgai
liepsnotų kiekvieno lietuvio širdyje! 

Pokylio viešnios – LF stipendininkės (iš k.): Julija Stro putė, Rūta Misiūnaitė, Kristina Ston-
čiūtė, Austėja Stanevičiūtė ir Daina Polikaitytė.

Konsulato šeimininkas sveikina dailininkę ir visus susirinkusius parodos atidarymo proga.
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DAIVA EVANS

Ir kaip nesižavėti mūsų mokyklos mo-
kiniais, jų tėveliais ir nuostabiais moky-
tojais! Nepaisant apniukusio spalio šeš-
tadienio dangaus ir purš kiančio lietaus,
visi gausiai sus i rinko parke. 14-asis mo-
kyklos gimtadienis ir Kazickų šeimos
fondo palai koma bei skatinama lėšų
rinkimo ak cija praėjo smagiai, su šyp-
senom ir juoku!

Tikrai turim kuo pasidžiaug-
 ti:  šau  niais mokiniais, rūpes-
tingais ir dosniais jų tėve-

liais  bei su atsida vimu dirbančiais
mokytojais ir di rek tore.

O dar ir taiklus sutapimas – akci-
ja vyko tą pačią savaitę, kai visame pa-
 saulyje švenčiama Tarptautinė mo ky-
tojo diena. Gedimino lituanisti nės mo-
kyklos Tėvų komiteto pirmi ninkas
Giedrius Liaukevičius visų tėvelių ir
mokinių vardu pasveikino mūsų darbš-
čiuosius mokytojus bei di rektorę Gied-
rę Ramanauskaitę ir įteikė jiems ma-
žas, bet praktiškas dov anėles – „Star-
bucks” dovanų korteles. Norime, kad
nors kelis šeštadie nio rytus, prieš pra-
dėdami savo dar bą mokykloje, gurkš-
nodami kvapnią, šildančią ir budi-
nančią kavą, prisimintų, jog jie yra ver-
tinami, mylimi ir laukiami. Ne tik tą,
bet ir kiekvieną šeštadienį, kai dau-
guma ilsisi ir lepi nasi savaitgalio glė-
byje, o jie darbuojasi ir moko mūsų vai-
kučius.

Dėkojame Linai Bazys už gražiai
sumaketuotą skelbimą, o Linai Drun-
 gi laitei – už pasakišką tortą! Dėkui Li-
 nai ir Audriui Staškevičiams už tai,
kad vaikai galėjo džiaugtis iliu zio  -
nisto pasirodymu, kurį jie įverti no gar-
siais plojimais ir netylančiu juoku! 

Tariam nuoširdžiausią ačiū vi-
 siems tėveliams, sunešusiems gausias
vaišes, paaukojusiems puikius ir prak-
tiškus daiktus aukcionui! Taip pat dė-
kojame ir tėveliams, ir mokytojams,
kurie aktyviai dalyvavo aukcio ne ir nu-
pirko visas prekes! 

Negalime atskirai nepaminėti ir
nepadėkoti nepailstantiems mūsų rė-
 mėjams – JAV Lietuvių Bendruo me nės
Waukegan-Lake County apy lin kės na-
riams Sigutei ir Gedimi nui  Da  maši-
ams, Violetai ir Algirdui Rutkauskams. 

Dar vienos malonios staigmenos
sulaukė mūsų mokytojai. Ilgametė ir
visų mylima JAV Lietuvių Bendruo me-
nės Waukegan-Lake County apy lin-
 kės valdybos narė Elena Skališius vi-
siems mokytojams ir direktorei val-
dybos vardu padovanojo ir įteikė kvie-
timus į tradicinę rudens  vakaro nę
„Gintarinis ruduo”. Tai puiki pro ga
mokytojams pabendrauti nerūpes tin-
goje aplinkoje, susipažinti su naujais
Lietuvių Bendruomenės nariais, plės-
ti ryšius ir draugystę tarp lietuvių ir
įvairių bendruomenių. 

Dėkojame Čikagos lietuvių „Ro ta -
ry” klubui ir asmeniškai Austėjai
Sruogai, Anthony Merfeld, Renatai
Kanopka ir  Sauliui Razgaičiui. Labai

Mintis, kad turime daug bendraminčių, 
šildys iki pat pavasario!

tauta esame, o svarbiausia, kad nesvarbu, kur be-
būtume, išliekame vienos tautos dalimi”, – parodos
ati daryme svečiams kalbėjo LR genera linis konsulas
Marijus Gudynas. Vakaro metu savo mintimis pasi-
dalino ir svečiai: menininkė Sonata Ka zimieraitienė
gėrėjosi A. Kerr talentų įvairove bei produktyvumu,
mokinės Giedrė ir Dainora dėkojo už įkvė pimą,
vertingas žinias ir paskatini mą, draugai, artimieji
džiaugėsi A. Kerr pasiekimais, linkėjo ir toliau ne-
stokoti energijos ir idėjų.

Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr tapybos darbai
nėra tiesioginis vietos ar dailininkės nuotaikos tam
tikru momentu atspindys, tai greičiau subtilių po-
kyčių nagrinėjimas keičiantis šviesai, šešėliams, oro
reiškiniams atmosferoje ir kaip tai veikia mus su-
pančią aplinką.

„Man visada buvo įdomu gilintis į detales:
lapų išsidėstymą medžiuose ir kai jie nukrenta ant
žemės, spalvos priklausomybę nuo šviesos, apšvie-
 čiančios augalą, akmenį ar tiesiog lie taus balute.
Įkvėpimas ir idėjos tapybai ateina iš visur: ar dar-
buočiausi savo sode, ar vairuočiau mašiną priete-
moje, ar žvelgčiau į gėlės žiedą. Gana ilgai, apie 30

metų, tai buvo pagrindi-
nis mano stebėjimų objek-
tas, leidžiantis išreikšti
save ant odos, popieriaus,
tekstilės, drobės… Bet vė-
liau mane sudomino prie-
žasčių klausimai: kodėl pa-
sikeitimai danguje priver-
čia mus judėti, naktis jau-
dina ir dažnai pravirkdo, o
sodas pra kalba supranta-
ma kalba? Aš tikiuosi, kad
žmonės, kurie leis sau il-
giau užtrukti prie mano
darbų, patys tai pajus”, –
sakė dailininkė susirinku -
siesiems.

Aušrinė Kerr įgijo magistro laipsnį Šiaulių uni-
versiteto Dailės fakultete Lietuvoje, taip pat studijavo
interjero dizainą School of  the Art Institute of  Chi-
cago. Nuo 1987 m. jos kūryba buvo eksponuota dau-
gelyje parodų, o jos meno darbų įsigijo privatūs ko-
lekcionieriai Europoje, Kanadoje ir JAV.

Norinčius apžiūrėti parodą kvie čiame atvykti į
konsulatą gruodžio 1–9 dienomis, iš anksto susitarus
tel. 312-994-8260 arba el. paštu: kons.cikaga@urm.lt.
Konsulato adresas: NBC Tower, 455 N Cityfront Pla-
za Drive, Suite 800, Chicago, IL 60611.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Parodos atidarymo metu. 

Svečiuose – Waukegan-Lake County bendruomenės nariai (iš k.): Elena Skališius, Viole-
ta Rutkauskienė ir Gediminas Damašius.

Tėvų komiteto pirmininkas Giedrius Liaukevičius (pirmas iš d.) sveikina mokytojus.
Daivos Evans, Oretos Eidukytės ir Giedrės Ramanauskaitės nuotr.

vertiname, kad Čikagos apylinkių „Ro-
tary” klubas džiugina mus savo dėme-
siu – jau ne pirmi metai mokykla gau-
na mokomosios ir metodinės medžia-
gos lietuvių kalba: vadovėlių, pratybų
sąsiuvinių, įvairių mokomų jų plakatų,
užduočių bei nuostabių grožinės lite-
ratūros knygų. 

Dėkojame „Goodwill Financial In-
dependant Agency” ir asmeniškai Vy-
tui Skapkevičiui bei Jurgitai An drišiū-
naitei, kad mūsų nepamirš ta, remia,
kai mums pagalba iš tiesų labai rei-
kalinga!

Galime  pasigirti, kad surinkome

1 016 dol.! O visų žinomas ir gerbiamas
lietuvybės rėmėjas ir puoselėtojas Ka-
zickų šeimos fondas šią sumą žada pa-
dvigubinti. Taigi panašu, kad artėjan-
ti žiema neatrodys tokia šalta. Mintis,
kad turime daug mus palai kan čių ben-
draminčių, šildys iki pat pavasario!

Nežadame nuleisti rankų! Lau kia
nemažai projektų, renginių, lėšų rin-
kimo akcijų. Pirmiausia ruošia mės
Kalėdų šventei, į kurią jau dabar visus
nuoširdžiai kviečiame!

Daiva Evans – Gedimino lituanis-
 tinės mokyklos Tėvų komiteto narė.

Vaikai stebi šaunaus iliuzionisto pasirodymą.
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Iš ATeITININkų GYveNImO

LAIMA NAINYTĖ-GARBONKIENĖ, J.D.

Kitą šeštadienį, lapkričio 19 d., ses. dr. Daiva Kuzmic-
kaitė Ateitinin kų namuose Korp! „Giedra” 90 metų ju-
biliejaus proga ves rekolekcijas.  

Rekolekcijų tema – ,,Motinos Bažnyčios širdyje aš
būsiu meilė”. 

Ses. Daiva yra
ypatinga mo-
teris, vienuo-

lė, ateitininkė,
mokslininkė, apsi-
švietusi ir įžvalgi
asmenybė. Labai
vertiname, kad ji su-
tiko atvykti iš Kau-
no į Korp! „Giedra”
šventę padėti mums
susikaupti, tobulėti
ti kė jime bei bręsti
katalikiškoje dva-
sioje, taip pat sie-
kiant suprasti Korp!
„Giedra” globėjos
Šv. Kūdikėlio Jė zaus
Teresėlės paliktus
dvasinius turtus,
kaip ypatingą dovaną mums visoms. Tikėjimas kiek-
vienai katalikei moteriai yra gyvenimo pagrin das ir
ramstis. Ses. Daiva sako, kad jai „tikėjimas padeda iš-
laikyti ramybę – priimti kiekvieną akimirką kaip do-
vaną iš mane mylinčio Kūrėjo ran kų”… Ji teigia, „kad
tikėjimas tikrai kei čia mano požiūrį į gyvenimą, į žmo-
 nes, į įvykius, kad visa, ką kasdien patiriu, sutinku,
išgyvenu, yra dovana man”. 

Ses. Daiva kalbėjo apie poveikį savo požiūriui į gy-
venimą: „Ateiti nin kų veikla ir darbas Lietuvių išeivijos
institute, o taip pat ir mūsų seserų darbai Šiaurės Ame-
rikoje lėmė intensyvius ryšius su išeivijos ka talikiška
akademine bendruo me ne, organizuojant ar dalyvau-
jant įvairiose veiklose. Tie ryšiai išskirtinai brangūs,
tarsi druska, sufermentuojanti žinias ir patirtį”.

Ses. Daivai taip pat labai daug įtakos turėjo a. a.
kun. dr. A. Žygas. Ji sako: „Aš iš A. Žygo, kaip, manau,
ir dauguma Lietuvos ateitininkų, perė miau tai, ko ypač
sovietinėje mokykloje ilgėjomės – pasitikėjimo jaunu
žmogumi ir siekio sudaryti sąlygas jaunam žmogui ug-
dytis”. (Iš 2016 m. sausio 26 d. pokalbio Bernardinai.lt.)

Ses. Daivos požiūrį lemia mokslas, išsilavinimas
ir jos pačios ty rinėjimai ruošiant mokslinius darbus
ir aktyviai dalyvaujant įvairiose bendruomenėse.
Įdomumo dėlei pa teikiame labai sutrumpintą žvilgs-
nį į ses. Daivos pasaulį.  

MOKSLAS:
2000 m. – daktaro laipsnis Vy tauto Didžiojo uni-

versitete (VDU), socialinių mokslų srityje;
1996–2000 m. – Loyola University Chicago

doktorantūros studijos so cialinio darbo ir so-
ciologijos srityse, disertacijos tema – ,,Naujieji
imigrantai lietuviai Čikagoje (1988–2000)”.

PAREIGOS:
2016 m. – Vaikų globos ir įvaikinimo prog-

ramos koordinatorė;
2008–2012 m. Švč. Mergelės Marij os Nekaltojo

Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vyr.
vadovė;

2002–2009 m. VDU Politikos mokslų ir dip-
lomatijos fakulteto Viešojo administravimo ka-
tedros lektorė;

1992–1996  m. „Caritas” jaunimo sekcijos re-
ferentė, „Caritas” žurnalo jaunimo skyriaus re-
daktorė.

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Tarptautinės migracijos sociali niai aspektai; ko-

kybiniai tyrimai; socialinė politika; trečiasis sektorius,
filantropija, socialinė ekonomika.

MOKSLO DARBAI (keletas iš daugelio):
Gyvosios krikščionybės apaštalas: pal. Jurgio

Matulaičio socialinė veikla;
Vaikų švietimas užsienio šalyse;
Tautinis ir religinis Čikagos lietuvių bendruo-

menės gyvenimas – Lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos metraštis, Vilnius, 2000.

Čia tik trumpas ses. dr. Daivos Kuzmickaitės pa-
siekimų ir darbų apibūdinimas. Atvykus į rekolekci-
jas su ses. dr. Daiva ir jos pasaulėžiūra bus galima su-
sipažinti daugiau ir praturtinti  savo supratimą apie
katalikės moters vaidmenį ir uždavinius dabartinia-
me pasaulyje.

Tad kviečiame visas moteris at vykti į rekolekci-
jas pabendrauti su ses. dr. Daiva, išklausyti jos minčių,
analizės ir patirti jos sampratą apie tikėjimo iškeltus
uždavinius tarnaujant Dievui, tėvynei ir artimui.

Rekolekcijos
Moterims

Ateitininkų namuose, Lemont, IL
lapkričio 19 d., šeštadienį, 

9 val. r. – 3 val. p. p.

Rekolekcijas ves Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto sociologijos pro-
fesorė  s. Daiva Kuzmic kai tė. Reko-
lekcijų tema: ,,Motinos bažnyčios
širdyje aš būsiu meilė”.

Prašome registruotis iš anksto el. paštu:
lyma@juno.com (Laima Garbonkienė)
tel. 630-204-2601 arba el. paštu: l.rin-
gus@comcast.net (Lidija Ringienė) tel.
630-267-9010. Kaina 15 dol. asmeniui
(įskaičiuota kava ir lengvi pietūs).

Rekolekcijas rengia ateitininkių kor-
poracija ,,Giedra”. Visos moterys
kviečiamos dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Korp! Giedros
šventė

Kristaus Karaliaus sekmadienį, 
lapkričio  20 d.

9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičo
misijoje, Lemont, IL. 

10:30 val. r. (po šv. Mišių) Korp! „Giedros”
šventė Ateitininkų namuo se. S. Daiva Kuz-
mic-kai tė skaitys paskaitą: ,,Moters vaidmuo
Bažny čio  je ir gyvenime žengiant į XXI amžių an-
tik ris tinėje kultūroje”.

Iškilmingas susirinkimas, įžodis ir vaišės.
Visi kviečiami dalyvauti. Labai laukiami ir

kitų korporacijų nariai. 

Ateitininkų namai 

1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439 

Į kalnus, į viršūnes!

Kepuraitės ir juostelės naujoms Korp. „Gied-
ra” narėms, kurios per korporacijos meti-
nę šventę, lapkričio 20 d., duos korpo-

rančių priesaiką, jau paruoštos. Šių metų iškilmės
ypatingos, nes korporacija švenčia 90 metų
veiklos sukaktį. Korporacija buvo įsteigta Kau-
no Vytauto Didžiojo universitete 1926 m., sie-
kiant suburti inteligentes katalikes moteris. 

Jubiliejus bus minimas dvi dienas. Šešta-
dienį, lapkričio 19 d., moterims rengiamos re-
kolekcijos, o sekmadienį, lapkričio 20 d., vyks Kris-
taus Karaliaus šventė, naujos narės duos įžodį,
bus iškilmingas posėdis ir paskaita.

Ses. dr. Daiva Kuzmickaitė
ves rekolekcijas ir skaitys paskaitą

Korp! Giedros kepuraitės ir juostelės.            Dainos Čyvienės nuotr.

MAS ŽIEMOS KURSAI
Kviečiame registruotis

Moksleivių ateitininkų sąjungos centro
valdyba  Amerikos  lietuvių Romos katalikų
federacijos stovyklavietėje Dainavoje ruošia
ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursus,
kurie vyks nuo gruodžio 26 d. iki 2017 m.
sausio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai, lankantys
gimnazijos 9–12 skyrius ir norintys praleisti
savaitę ateitininkiškoje dvasioje kartu su ki-
tais jaunais lietuviais katalikais. Tai proga kar-
tu pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie gy-
venimą ir idealus, pasiklausyti paskaitų, su-
sikaupti, o laisvalaikiu – linksmai pabendrauti. 

Visi laukiami!

Registracija vyks iki 

gruodžio 10 d. svetainėje
www.mesmas.org.

Korp! Giedra švenčia 90 m. jubiliejų

Ses. dr.  Daiva Kuzmickaitė
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Š. m. lapkričio 16 d. visuomeninkas, dai-
nininkas Vaclovas Momkus švenčia
savo 90-ąjį gimtadienį. Čikagos lietuviai
jau daug metų džiaugiasi sodriu Vac-
lovo Momkaus balsu. Jo ryškus ir stip-
rus bosas kasmet skambėdavo Čikagos
lietuvių operos pastatymuose ir įvai-
riuose koncertuose. O Vasario 16-osios
minėjimai ir kiti iškilmingi renginiai
neįsivaizduojami be Vaclovo Momkaus
ir jos žmonos Margaritos atliekamų
Amerikos ir Lietuvos himnų.

Vaclovas Momkus gimė 1926 me-
tais Lietuvoje, Skuode. Karo
metu pasitraukė į Vokietiją ir

vėliau apsigyveno Amerikoje, kur bai-
gė mokslus. Čikagoje nuo 1950 iki 1988
metų dirbo geležinkelio importo ir
ekspor to viršininku. Vaclovas Momkus
yra JAV kariuomenės veteranas:
1952–1953 metais jis dalyvavo Korėjos
kare, kurio fronte buvo apdovanotas

dviem sidabro žvaigž dėmis.  
Plati ir šakota yra Vaclovo Mom-

kaus lietuviška veikla. Čikagos lietuvių
operos vadovybė daug metų buvo Vac-
lovo Momkaus ir jo bendradarbio a.a.
Vytauto Radžiaus rankose. Čikagos
lietuvių operai Vytautas Radžius va-
dovavo 36 metus, o Vaclovas Momkus
– 10 metų. Abu dainavo Operos chore,
bet Vaclovas Momkus pasirodydavo ir
kaip solistas. Solisto partijas jis atliko
operose ,,Carmen”, ,,IL Travatore”,
,,Truba dūras”, ,,Otello”, ,,Romeo ir
Juliette”, ,,Gražina”, ,,Pilėnai” ir kt.  

Vaclovo Momkaus muzikinė veik-
la nesiribojo Čikagos lietuvių opera. Jis
daug metų giedojo Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos bažnyčios cho-
re, dažnai atlikdamas  solo partijas, da-
lyvavo religinės muzikos koncertuose,
JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse
ir kt. renginiuose. Vaclovas Momkus
buvo šeštosios Dainų šventės, vykusios
Čikagoje 1983 metais, ir septintosios

Dainų šventės, vykusios Čikagoje 1991
metais, rengimo komiteto pirmininkas.
Įdomus sutapimas: šeštoji Dainų šven-
tė 1983 metais buvo dalis antrųjų Pa-
saulio lietuvių dienų, o tų dienų spor-
to žaidynių komiteto pirmininkas buvo
Valdas Adamkus, kuris šiemet, kaip ir
Vaclovas Momkus, švenčia savo 90-ąjį
gimtadienį.

Vaclovo Momkaus visuomeninė
veikla taip pat daugialypė. Joje atsi-
spindi jo rūpestis lietuvybės išlaikymu
išeivijoje. Jis aktyviai įsijungė į Lietu-
vių Fondo (LF) veiklą ir buvo LF tary-
bos ir valdybos narys. Daug metų V.
Momkus dirbo Jaunimo centro tary-
boje, kurioje 1988–1995 metais ėjo pir-
mininko pareigas, o vėliau tapo garbės
pirmininku. Glaudūs jo ryšiai su ,,Drau-
go” laikraščiu: daug metų V. Momkus
buvo  vienas iš  Draugo fondo direkto-
rių ir dirbo ,,Draugo” leidėjo – Lietuvių
katalikų spaudos draugijos taryboje.  

2005 m.  liepos 6  d. Lietuvos Res-

publikos prezidentas Valdas Adam-
kus Lietuvos Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo dienos proga ordinais ap-
dovanojo Lietuvos Respublikos ir už-
sienio valstybių piliečius už nuopelnus
Lietuvos Respublikai. Tarp jų buvo ir
Vaclovas Momkus, apdovanotas Lie-
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino
ordino Komandoro kryžiumi.  2006 m.
vasario mėnesį Prezidentas V. Adam-
 kus lankėsi Čikagoje ir ordiną jam
įtei kė pats Lietuvos Respublikos gene -
raliniame konsulate Čikagoje.  

Sveikiname mielą ,,Draugo” ben-
dradarbį, visuomenininką, daininin-
 ką Vaclovą Momkų 90-ojo Jubiliejaus
proga.  

Ilgiausių metų!
P.S. Lapkričio 16 d., trečiadienį, solis-

to V. Momkaus 90-ojo gimtadie nio šventė
vyks ,,Seklyčioje” (2711 West 71 st. Chicago,
IL) nuo 1 val. p. p. iki 4 val. p. p. Apie daly-
va vimą pra neškite iki lapkričio 14 d. tel. 773-
476-5999.

Vaclovui Momkui – 90

Vaclovas Momkus švenčia garbingą jubiliejų.
V. Jasinevičiaus nuotr.

Lietuvių operos Naujųjų metų sutikimo šventėje solistai Algirdas Brazis ir Vaclovas Momkus (d.) puikiai nusiteikę.
J. Tamulaičio nuotr.

,,Draugo” archyvo  nuotraukos

Prezidentas V. Adamkus (antras iš d.), įvertindamas iškilių išeivijos veikėjų nuopelnus, apdovanojo Vaclovą Momkų,
Aldoną Stempužienę ir Danutę Stankaitytę. LR gen. konsulatas Čikagoje, 2006 m. vasario 3 d.      I. Tijūnėlienės nuotr.

Visos šventės prasidėdavo Margaritos ir Vaclovo Momkų
giedamais JAV ir Lietuvos himnais.      J. Tamulaičio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUvA  IR PASAUlIS

Visas ministerijas kels į vieną pastatą
Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos

valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)
kandidatas į premjerus Saulius Skver-
nelis sako, kad planuojama ne tik į
Kauną iškelti Žemės ūkio ir Ūkio mi-
nisterijas, bet visas ministerijas per-
kelti į vieną pastatą. 

Pasak S. Skvernelio, viešojo sek-
toriaus šiuo metu yra per daug ir jis ne-
efektyvus.

„Jeigu iš tikrųjų kalbame realiai
ir norą turėti ne Vilnių ir likusią Lie-
tuvą, bet Vilnių, Klaipėdą ir regio-
nus, mes tuos žingsnius privalome da-
ryti. Ar tikrai kaštai bus brangesni
negu išlaikymas dabar, manau, ben-
droje sumoje tikrai bus mažiau”, –
neabejojo S. Skvernelis.

Taip esą būtų sutaupyta aptar-

naujančio personalo sąskaita, būtų
logistiškai patogiau. S. Skvernelio ma-
nymu, valstybei tokio pastato statyti
nereikėtų, o pakaktų išsinuomoti.

Kandidatas į premjerus S. Skver-
nelis teigia, kad dar nėra atlikti eko-
nominiai skaičiavimai, kiek galėtų
kainuoti dviejų ministerijų galimas iš-
kėlimas iš Vilniaus į Kauną. Pasak S.
Skvernelio, Aplinkos ir Žemės ūkio mi-
nisterijų iškėlimas į Kauną galimai
bus vykdomas tik įvertinus galimus
kaštus.

Iškėlimo atveju ne Kaune gyve-
nantiems darbuotojams tektų pasi-
rinkti – patirti papildomų kaštų važi-
nėjant į Kauną arba išeiti iš darbo.
„Kito kelio nėra”, – kalbėjo S. Skver-
nelis.

Ar Prancūzijoje laimės Kremliaus numylėtinė? 

Vilnius (BNS) – Kon-
servatoriai, liberalai ir
„tvarkiečiai” naujajame
Seime apsisprendė dirbti
opozicijoje ir žada būti
reiklūs bei principingi val-
dantiesiems. Lietuvos len-
kų rinkimų akcija-Krikš-
čioniškų šeimų sąjunga
žada netrukus apsispręsti,
ar palaikys valdančiuosius
Seime, ar eis į opoziciją.

Didžiausios opozicinės
frakcijos – konservatoriai
ir liberalai – jau pareiškė,
kad sieks jiems pagal Sei-
mo statutą priklausančių
vadovų postų Seimo Audi-
to komitete bei Antiko-
rupcijos komisijoje, taip
pat galbūt Seimo Etikos ir
procedūrų komisijoje.

Kaip patvirtino R. Karbauskis,
šio Seimo mažumai atiteks Antiko-
rupcijos bei Etikos procedūrų komisijų
vadovų, taip pat vienas Biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirmininko pavaduo-
tojo postas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) vadovo
Gabrieliaus Landsbergio manymu,
pozicijos turėtų priklausyti būtent li-
beralams ir konservatoriams.

TS-LKD Seime frakcijos vadovybė
nusprendė į Seimo Audito komiteto
pirmininkes siūlyti buvusią finansų
ministrę ir buvusią Lietuvos banko pir-
mininko pavaduotoją Ingridą Šimo-
nytę.

Partijos pirmininkas sakė, kad
opozicijoje likę konservatoriai žada lik-
ti konstruktyvūs, reiklūs ir princi-
pingi. Anot jo, taip pat laukiama žinių
apie naujosios koalicijos konkrečius
tikslus ir darbus.

Liberalų sąrašo lyderis, būsimasis
frakcijos vadovas Eugenijus Gentvilas

sako, kad liberalai sieks, jog jiems
atitektų Seimo Antikorupcijos komi-
sijos pirmininko postas.

Laikinasis „tvarkiečių” vadovas
Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad
partijos atstovai išreiškė palaikymą
LVŽS ir apsisprendė likti opozicijoje.

Seimo statutas numato, kad Biu-
džeto ir finansų komiteto bei Audito
komiteto pirmininku arba jo pava-
duotoju renkamas opozicinės frakcijos
arba frakcijų koalicijos, turinčios dau-
giau kaip pusę Seimo mažumai pri-
klausančių Seimo narių, atstovas.

Konservatoriai Seimo rinkimuose
laimėjo 31 mandatą, Liberalų sąjūdis
– 14, po 8 – Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cija-Krikščioniškų šeimų sąjunga bei
partija „Tvarka ir teisingumas”.

Jei neapsispręs kitaip, opozicijoje
turėtų likti ir du mandatus laimėję
Darbo partijos, po vieną vietą Seime
gavę Lietuvos žaliųjų partijos, Centro
partijos bei partijos „Lietuvos sąrašas”
atstovai. Dar du mandatus gavo save iš-
sikėlę kandidatai.

Kas bus opozicijoje Seime?

Vilnius (Alkas.lt) – 35 pabėgėliai
Rukloje išsinuomoję autobusą pa-
spruko iš Lietuvos. Tai pirmas toks
masinis pabėgimas, spėjama, kad pa-
bėgėliai išvažiavo iš Lietuvos į Vokie-
tiją.

Gavę leidimą gyventi Lietuvoje
pabėgėliai gali laisvai judėti po Euro-
pos Sąjungos šalis. Ten jie gali gyven-
ti iki trijų mėnesių per pusę metų.

Jeigu jie ten praleis daugiau laiko
ir neįsiteisins savo statuso, kita šalis,
pastebėjusi tokius gyventojus, galėtų
juos grąžinti į Lietuvą.

Pasieniečiai buvo sustabdę auto-
busą, patikrino dokumentus ir leido tęs-
ti kelionę.

Teigiama, kad iš 35 pabėgėlių buvo
16 suaugusiųjų, 19 vaikų, dauguma jų
sirai.

Pabėgėliai iš Lietuvos pabėgo

Maskva (ELTA) – Rusijos vy-
riausybė pripažino buvus ryšių su
respublikonų kandidato Donald
Trump komanda per JAV prezidento
rinkimų kampaniją.

Užsienio reikalų viceministras
Sergejus Riabkovas detalių neįvardijo,
tačiau žadėjo, kas ,,šis darbas po rin-

kimų bus tęsiamas”.
Rinkimus pralaimėjusi kandidatė

Hillary Clinton rinkimų kovoje kaltino
D. Trump esant Rusijos prezidento Vla-
dimiro Putino marionete. Be to, JAV tar-
nybos kaltino vyriausybę Maskvoje
dėl programišių atakos prieš H. Clinton
Demokratų partiją. Rusija tai neigia.

Rusija pripažino ryšius su D. Trump komanda

New Yorkas (ELTA) – Jungtinių
Valstijų parduotuvėse ir kioskuose
per klaidą buvo pardavinėjamas žur-
nalo ,,Newsweek” numeris, skirtas
Hillary Clinton pergalei Amerikos
prezidento rinkimuose. 

Paaiškėjo, kad buvo parengti iš-
kart du žurnalo variantai, kiekvieno
iš kandidatų pergalės atvejui. Abu ti-
ražai buvo nugabenti platintojui –
bendrovei „Topix Media”. Bet šios
darbuotojai, įsitikinę H. Clinton per-
gale, nusiuntė į parduotuves tik vieną
leidinio variantą.

Numerį su antrašte ,,Madam pre-
zidentė” spėjo nusipirkti 17 žmonių. Iš
viso buvo išspausdinti 125 tūkstan-
čiai egzempliorių.

Buvo pardavinėjamas ,,Newsweek”, skirtas 
H. Clinton pergalei

Ottawa (ELTA) – Su-
laukęs 82 metų mirė legen-
dinis Kanados dainininkas
Leonard Cohen. 

Tarp geriausių Kana-
dos Montrealio mieste gi-
musio L. Cohen dainų yra
„Suzanne”, „Hallelujah” ir
„I’m Your Man”, o praėjusį
mėnesį atlikėjas išleido 14-
ąjį muzikinį albumą „You
Want It Darker”. Atlikėjas
taip pat rašė romanus, yra
išleidęs poezijos rinkinių.

Be kita ko, daininin-
kas 2008 metais buvo įam-
žintas Rokenrolo šlovės muziejuje.

Gimęs žydų šeimoje, L. Cohen vė-
liau tapo dzenbudizmo mokiniu. 

ininNuo 1994 iki 1999-ųjų metų

atlikėjas padarė pertrauką nuo muzi-
kos pramonės ir gyveno į rytus nuo Los
Angeles įsikūrusioje šventykloje.

Mirė legendinis dainininkas L. Cohen

Prieš kelias savaites išleidęs naują albumą, mirė daini-
ninkas L. Cohen. Jewishomaha.org nuotr.

Paryžius („Draugo” info) – Poli-
tologijos ir žiniasklaidos elitas labai
skeptiškai žvelgė į Donald Trump per-
galę JAV prezidento rinkimuose. Lapk-
ričio 8-osios balsavimas šį skeptiškumą
paneigė. Panašiai buvo žvelgiama ir
Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų va-
dovės Marine Le Pen ambicijas tapti
prezidente kitų metų rinkimuose. 

Nepaisant to, kad Prancūzijos pre-
zidento rinkimų sistema visiškai ne-
primena JAV valstijų rinkikų kolegijos,
prancūzus veikia tos pačios jėgos. Ma-
noma, kad panašaus netikėto palaiky-
mo gegužės mėnesį gali sulaukti ir res-
publikoną su pergale skubėjusi pa-
sveikinti M. Le Pen.

Kremliaus banko paskolą gavusi
M. Le Pen nėra politikos naujokė. Ji jau
kelis metus demonstruoja nemenką
rinkėjų palaikymą apklausose. 

M. Le Pen „Nacionalinio Fronto”
partija puikiai pasirodė Europos Par-
lamento rinkimuose. Griežta migraci-
jos politika ir kritiškumas Europos Są-
jungos atžvilgiu patraukė beveik 30
proc. rinkėjų dėmesį.

Didžiausią problemą M. Le Pen

ambicijoms gali kelti būtent rinkimų
sistema. Nes prancūzus vis dar gąsdina
siūlymai palikti euro zoną, gresiantys
rimtais finansiniais sunkumais.

Apklausos rodo, kad M. Le Pen tu-
rėtų prasimušti į antrąjį rinkimų ratą
ir jame susidurs su A. Juppe. Buvęs
premjeras ir užsienio reikalų ministras
turi sukaupęs didelę politinę patirtį ir
buvo įsisukęs į korupcijos skandalus.

Radikalė M. Le Pen gavo didžiulią paskolą iš
Kremliaus. ABC nuotr.

Šio žurnalo tiražas buvo sulaikytas, rinkimus
laimėjus D. Trump.

R. Karbauskis Seimą suskirstė į valdančiuosius ir opozi-
ciją. Š. Mažeikos nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lapkričio 6 d. Amerikos lietuvių tinkli-
nio lygos (ALTL) 11-jame sezo ne su-
žaistos III rato rungtynės.

Itin nesėkmingai šio čempionato
pradžioje rungtyniauja praėjusio
se zono nugalėtojai „Atlantic Ex-

press”, kurią šį tinklinio sezoną pra-
dėjo trimis pralaimėjimais iš eilės. Šį-
kart šešiskart ALTL čempionai sen-
sacingai pralaimėjo „Pilėnų” koman-
dai, kuri įveikė tituluotus varžovus re-
zultatu 2:1 (25:21, 25:19, 22:25).

Iki tol be pralaimėjimų rungty-
niavusių „Panevėžio” ir „Šiaulių” ko-
 mandų dvikovoje 2:1 (14:25, 25:19, 25:19)
stipresni buvo panevėžiečiai, kurie po
šios trečiosios pergalės tapo vienval-
džiais šio sezono lyderiais.

ALTL senbuvė „Gubernijos” ko-
 manda be didesnio vargo, rezultatu 3:0
(25:18, 25:14, 25:11) nugalėjo an trąją
nesėkmę patyrusią „Nemuno” ko-
mandą.

IV rato rungtynes ALTL komandos
žais lapkričio 13 d., sekmadienį, nuo 4
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro salė-
je Lemonte. 

Turnyrinė lentelė (vieta,
komanda, taškai):

1. „Panevėžys” 8
2. „Šiauliai” 6
3. „Gubernija” 6
4. „Pilėnai” 3
5. „Atlantic Express”   2
6. „Nemunas” 2

ČLKL be pralaimėjimų žaidžia 
tik dvi komandos

Čikagos lietuvių krepši-
nio lygos čempionato
stipriausių komandų gru-
 pėje sužaistos aštuone-
rios varžybos, po kurių
tik dvi komandos – „Li -
tuanica” ir „Švyturys”, iš-
kovojusios po 6 perga-
les, šalia viena kitos žings-
 niuoja be pralaimėjimų.

Praėjusio sezono fi-
nalininkai „Švytu-
rio” krepšininkai ir šiame čem-

pionate įrodinėja savo vertę. Pir mame
susitikime „Švyturys” rezulta tu 61:52
nugalėjo „Stumbro” krepši ninkus
(Mantas Augustinavičius pel nė 28 taš-
kus), o antrose rungtynėse panašiu
taškų skirtumu – 72:62 įveikė ir „Liet-
kabelio” komandą. Pastaroji dar vieną
nesėkmę patyrė rungtyniaudama su
taip pat be pralaimėjimų rungtyniau-
jančia „Lituanicos” ko man da, kuriai
beveik pusę taškų – 29 pelnė Šarūnas
Skadas (dvitaškiai – 12/17).

Po penkių pergalių iš eilės pirmą -
ją nesėkmę patyrė „Atleto” krepši nin-
kai, kurie 66:77 nusileido sau ne įpras-
toje, devintoje, turnyrinės lente lės vie-
toje esančiai „Radviliškio” ko mandai.
Keturiskart ČLKL čempio nai prieš tai
vykusiose rungtynėse gavo netikėtą an-
tausį, kai 60:70 pra laimėjo „Jaunimo”
komandai.

„Atleto” komanda savo padėtį pa-
taisė rezultatu 85:78 nugalėję ČLKL de-
biutantę „Kauno” komandą. Nuga lėto-
jų gretose sublizgėjo 27 taškus pelnęs
Vaidotas Lydeka ir 26 taškus įmetęs
Laurynas Inokaitis.

Dvi nesėkmes per du savaitgalius
patyrė ČLKL senbuvė „Lietavos” ko-
manda, kuri 60:68 nusileido „Aukš -
taitijos” krepšininkams ir rezultatu
56:73 turėjo pripažinti „Stumbro” ko-
 mandos pranašumą.

Naujokai iškovojo dvi pergales

ČLKL senjorų lygos čempionate

dvi nesunkias pergales iškovojo tur ny-
ro naujokė „Kauno” (4 pergalės, 3 pra-
laimėjimai) komanda. Pirmose rung-
tynėse kauniečiai rezultatu 64:38 nu-
galėjo dar vieną pirmenybių naujokų
„Vyčio” (1/6) komandą, o an tram e su-
sitikime 55:35 įveikė „Ažuo lo” (4/2)
krepšininkus.

Praėjusio sezono čempionė „Aly -
taus” (3/2) komanda rezultatu 69:36
įvei kė „Panevėžio” (3/4) krepšinin-
 kus, kurie reabilitavosi, rezultatu 55:41
nugalėję „Vyčio” penketuką.

„Arkos” (3/1) komanda rezultatu
48:36 nugalėjo „Savas LT” (2/4) krep ši-
ninkus, tačiau 42:47 turėjo pripažinti
„Ąžuolo” sportininkų pranašumą.

Kito turo rungtynes komandos
žais lapkričio 13  d. (nuo 10 val. ryto).
Visą varžybų tvarkaraštį galima rasti
oficialioje ČLKL internetinėje svetai-
nėje – www.clkl.net. 

ČLKL turnyrinė lentelė (vieta, ko-
manda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Jaunimas” 6 5
2. „Lituanica” 6 0
3. „Švyturys” 6 0
4. „Atletas” 5 1
5. „Juodkrantė” 4 2
6. „Stumbras” 4 2
7. „Aukštaitija” 3 3
8. „Lietkabelis” 3 3
9. „Radviliškis” 3 3
10. „Vynera” 1 10
11. „Kaunas” 1 10
12. „Lietava” 1 4

Trenerio ir žaidėjų liaupsės 
D. Saboniui

Domantas Sabonis sužaidė geriausias
trumpos karjeros NBA rungtynes – dvi-
dešimtmetis lietuvis pelnė 15 taškų, at-
kovojo 10 kamuolių ir smeigė keturis tri-
taškius, taip padėdamas Oklahoma
City „Thunder” komandai 97:85 įveik-
ti Miami „Heat”. 

„Thunder” tai buvo jau šeštoji
pergalė per septynerias rung-
tynes – tokia sezono pradžia

yra geriausia komandos istorijoje. Ok-
lahomos žai dėjai šiuo metu yra ge-
riausi Vakarų konferencijoje. D. Sabo-
nis šiose rungtynėse pagerino kelis as-
meninius rekordus – pelnytų taškų, at-
kovotų ka muolių, pataikytų tolimų
metimų. Rekordiškai ilgai jis išbuvo ir
aikštėje – 30 minučių. 

Po tokio pasirodymo „Thunder”
treneris Billy Donovan negailėjo pa gy-
rų lietuviui.Gerų žodžių negailėjo ir ko-
mandos draugas V. Oladipo, su „Thun-
der” sudaręs ketverių metų 84 mln. do-
lerių vertės sutartį. „Jis vis patogiau
jaučiasi puolime. Domantas vis ge-
riau jaučiasi žaisdamas šalia tokių
vyrukų kaip Steven Adams, Russell
Westbrook, Victor Oladipo ar Andre
Roberson, – po rungtynių džiau gėsi tre-
neris. – Aš jam visada kartoju, nuo pat
tos akimirkos, kai jis čia atvyko, kad

reikia būti agresyviam. Kai Domantas
žaidžia agresyviai, tai atveria kelius ne
tik jam, bet ir ko mandos draugams. Jis
jaunas, bet apdovanotas”.

Šiame susitikime D. Sabonis drą-
 siai atakavo krepšį ir metė net septynis
tolimus metimus. „Esu lai mingas ir
jaučiuosi gerai dėl tų ke turių tikslių
metimų”, – po rungtynių sakė jis. Po
vieno iš metimo prie jo pribėgo R.
Westbrook ir pasveikino su tokiu žai-
dimu. „Kai vienas geriausių žaidėjų pa-
saulyje taip pribėga prie tavęs... Tai neį-
tikėtina”, – džiaugėsi D. Sabonis. Dvi-
dešimtmetis žibėjo ne tik puolime – gy-
nyboje jis atliko milžinišką darbą ir ke-
lis kartus efektingai apsigynė prieš
„Heat” gynėjus, kai šie susikeisdavo po
užtvaros. „Aš labai laimingas dėl
Domo. Jis buvo agresyvus visą naktį”,
– Domantą gyrė ir „Thunder” vedlys R.
Westbrook. Nereikia pamiršti, kad lie-
 tuvis – dar tik naujokas. Geresnes
rungtynes gali sekti prastesnės ir at-
virkščiai. Jis dar tik pratinasi prie
NBA krepšinio, bet kai pripras, var žo-
vams darys daugybę nemalonumų,
mano B. Donovan. „Jis gali žaisti po
krepšiu nugara, mesti tritaškius, at-
kovoti kamuolius, sukurti progas ki-
tiems. Kai jis jausis daug patogiau
NBA, žais vis geriau ir geriau”, – ne-
 abejoja lietuviu pasitikintis treneris.

Lietuvos krepšinio rinktinės na rys Do-
natas Motiejūnas šį sezoną gali žengti
ant NBA parketo. Ir žaisti toje pačioje
Houstono Rockets” komandoje. Tei-
giama, kad „Rockets” vadovybė lietu-
viui pasiūlė paskutinį kompromisą – il-
galaikę sutartį, kurios vertė per pir-
mąjį sezoną būtų 7 mln. JAV dolerių.
Kalbama, kad gerai susiklos čius situa-
cijai ir sezonui, D. Motie jūnas galėtų už-
sidirbti ir 8 mln. dolerių. 

Lietuviui „Rockets” lapkričio 1 d.
išmokėjo paskutinę algą pagal bu-
vusią sutartį, kuri siekė 2,2 mln.

dolerių. Apribotu laisvuoju agentu visą
vasarą buvęs aukštaūgis buvo gavęs 4,4
mln. JAV dolerių vertės pa- siūlymą iš

„Rockets”, bet jo nepri ėmė. Kitos ko-
mandos nesusidomėjo lietuviu.

„Rockets” treneris Mike D’Anto ni
neseniai atskleidė, kokį vaidmenį buvo
numatęs D. Motiejūnui. Laikas parodys,
ar stratego pasisakymas nebuvo tik
tuščios kalbos. „Mes kal ba me apie du
vaikinus, kurie turėjo žaisti 60 minučių
rungtynėse – kiek vienas po 30 minučių.
Dabar jų nėra, – pareiškė M. D’Antoni.
– Taigi tai padarys mums įtaką ir kiti
vaikinai turės pasitempti. Tai bus gera
proga kai kam parodyti save. Tikiuosi,
kad jie tuo pasinaudos.” 

Praėjusiame sezone nugaros skaus-
mų kamuotas 26 metų 213 cm ūgio D.
Motiejūnas per 15 minučių pelnydavo
6,2 taško,  atkovodavo 2,9 kamuolio bei
atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo.

„Rockets” pasiūlė 
D. Motiejūnui sutartį

D. Sabonis pagerino kelis asmeninius rekordus – pelnytų taškų, atkovotų kamuolių, pa-
taikytų tolimų metimų. Rekordiškai ilgai jis išbuvo ir aikštėje – 30 minučių. 

„Pilėnai” netikėtai įveikė 
ALTL čempionus

ČLKL logo.
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MARIJA SULA

Pagal žmonių sugalvotą šunų biu-
rokratinę sistemą labradoro re -
triverio veislės šuo Rūkas kil-

mės dokumentais nelabai gali pasi-
girti, nors jis ir buvo pradėtas tos pa-
čios veislės čempionės Heros ir čem-
piono Heraklio „gentyje”. Akcijinis
šuo, jauniausias vadoje trijų moteriš-
kos giminės atstovių šeimoje atsirado
po to, kai pasaulį baigė užkariauti
Mar lio istorija aprašyta amerikiečio
John Grogan tikrais įvykiais parem-
toje knygoje „Marlis ir aš”. Šis už kre-
čiantis literatūros kūrinio siužetas be
didelio vargo žadino meilę keturko-
jams net ir nejautriausio, šunų ne-
mėgstančio skaitytojo širdyje. Taigi
perskaičiusios šią knygą, o vėliau ir
pažiūrėjusios to paties siužeto filmą,
dvi iš trijų moteriškos giminės atsto-
vės šeimoje, vienbalsiai nusprendė įsi-
gyti šunį. Na, o trečioji moteriškos gi-
minės persona, toje šei moje šešerius
metus karaliaujanti mišrūnė katė
Pica,  jeigu iš pradžių ir buvo abejinga
tokiam šeimininkių sprendimui, vė-
liau, kaip gyvenimas parodė, labai pa-
sigailėjo dėl šio savo abejingumo. Lab-
radoras retriveris Rūkas labai
greitai savo elgesiu  už-
 gožė Lietuvos kai -
mo daržinėje ant
šieno kaugės gimu-
sią Picą, kuri už savo
teritorijos nepriklau-
somybę ko vojo katiniš-
kais būdais ir jokioms
itin draugiškos veislės
jauno šunyčio vilionėms
net negalvojo pasiduoti. Ir
nors meilė tarp katės ir
šuns pagal visas gyvūnijos
pasaulio taisykles taip ir ne-
užgimė, didelių karo audrų
irgi neteko išgyventi. Būdamas
tai kaus būdo, niekada nelojan-
tis ir nie kada negąsdinantis pa-
šaliečių jokių urzgimu, Rūkas pa-
mažu  įsitikino, kad Pica tai nėra
tas objektas dėl kurio reikėtų var-
gintis ir nuolat jai meilikauti. Jam
pakako dviejų šeimininkių, kurių
viršenybės jis iki šiol neišskiria. Net
praėjus septyneriems metams Rū-
kas klauso jų abiejų, kas, beje, labai
prieštarauja gyvūnų elgesį tyrinė-
jančių specialistų teorijai, pagal ku-
rią šuo gali paklusti tik vienam šei-
mininkui. Lygiai taip pat su tokiais
profesionalais galima būtų pasigin-
čyti ir dėl kitokių keturkojų elgesio
ypatumų. Pavyzdžiui, minėti spe-

Pradedame naują skyrelį, kurio autoriais kviečiame būti visus, auginančius namuose šunį
arba katę. Papasakokite apie jų charakterį, įdomius nutikimus, pirmuosius kačiukų ar
šuniukų žingsnius šiame pasauly je – visa tai, ką jūs matote bū dami šalia. Kas  ste-

bina ar prajuokina jus, bus įdomu ir mums, net ir tiems, kurie nepriklauso ,,šunų ir ka čių mėgėjų
draugijai”. Ateity je galbūt neapsiribosime tik šiais dviem žmogaus draugais – juk ne mažiau
įdo mus yra ir paukščių, žuvų ar roplių pasaulis. Viskas priklausys nuo jūsų!

Tad lauksime pasakojimų ir nuotraukų redakcijos el. paštu: vyr.redaktore@gmail.com. O
tuo tarpu susipažinkite su mūsų skyrelio pirmaisiais herojais – Rūku ir Pica.

Kaip katė 
šunį išmokė urgzti

cialistai bravūriškai, pasitelk-
dami savo profesijos nepanei-
giamas teorijas, dažnai tei-
gia, kad šuo ar ka tė neturi
jokių jausmų ir nemoka
liūdėti,  o jų keistą elgesį
visada linkę  priskirti
prie instinktų. Netiesa.
Ne žinia kaip kiti, bet
Rūkas ir Pica turi pa-
vydo jausmą ir net sa-
votišką ge bėjimą ker-
šyti. Pavyzdžiui,
jeigu, šeimininkė

ima myluoti ir glostyti
Picą, tą pačią akimirką, Rūkas

pašoka iš vietos ir vizgindamas uo-
degą, savo snukiu bando katę nu-
stumti. Ir at virkščiai. Kai Pica pa-
vargsta nuo Rūko pavydo scenų, ji tie-
siog erzindama šunį ir bandydama
jam atsikeršyti, nutaikiusi progą, ima
ir atsi gula į jo gultą. Prigimtinis šio
šuns bailumas, o gal tiesiog, nenoras
konfliktuoti, priverčia Rūką nelygioje
kovoje visada „sėstis” ant atsarginių
suolelio ir katei nusileisti. Tačiau tai,
kas nutiko  Rūko gyvenimo pradžioje,
buvo jam nebloga pamoka, išmokiusi
jį ne tik urgzti, bet ir kai kuriais mo-
 mentais pakovoti  už savo pozicijas.   

Rytas visada priverčia skubėti. Ir
per tą rytinį chaosą Rūkas visada jau-
 čia, kad tuoj liks vienas namuose ir
aštuonių valandų išsiskyrimas jam
taps dienos kančia. Būtent per tą ry-
tinę sumaištį atsitiko taip, kad  šeimi-
ninkė supainiojo gyvūnų indelius ir
Rūko maistą supylė į katės dube nėlį.
Ir sumaišyk tu man taip žioplai indė-
lius! Na, tiek  jau to, nurašykime šį
neapdairumą rytinio skubėjimo su-
maiščiai, kuri leido dar kartą iš ar-
čiau pažinti savo augintinius ir įsiti-
kinti, kad jie turi jausmus ir savo el-
gesiu laužo bet kokias gyvūnų specia-
listų teorijas. Taigi, tai kas galėtų būti
nerašyta taisykle iš kačių pa saulio, jo-
kiu būdu negaliojo Picai. Pa vyzdžiui,
šunų ir kačių sauso ėdalo granulės
savo dydžiu labai skiriasi ir jeigu šuo
paprastai savo sauso ėdalo granules
įveikia per kelias minutes, katei tokį
patį kiekį  tektų ėsti mažiausiai kelias
valandas. Tačiau tik ne Picai. Ji su to-
kiu pasimėgavimu kirto Rūko ėdalą,
kad nei granulių dydis, nei jų kitoks
skonis, nebuvo šiai katei kliūtis per
trumpą laiką įveikti visą porciją. Įspū-
dis buvo toks, kad ši katė tarsi nepra-
leido progos paerzinti ne kenčiamą
konkurentą ir net aukodama savo ka-
tinišką skrandį, nepritaikytą virškinti
šunų ėdalo, pasinaudojo puikia gali-
mybe eilinį kartą atkeršyti Rūkui.
Vaizdas keliantis juoką ir gailestį. Ša-
lia sėdi su nutįsusia seile Rūkas ir
stebi, kaip Pica  kerta šunų sauso
ėdalo granules. 

Būtent po šio nutikimo atsirado
dar viena Picos ir Rūko santykių ypa-
tybė. Vieną rytą supainioti dube nėliai
išmokė Rūką neužleisti savo pozicijų.
Kiekvieną rytą, vos atsikė lęs ir išgir-
dęs, kad ruošiamasi jam duoti ėsti, jis
lyg įkaltas sėdi prie savo dar tuščio
dubenėlio ir laukia maisto. Katė irgi
nepasiduoda. Būtent tada, kai Rūkas
ėda, Pica pradeda glaus tytis palei jo
kojas. Šuo už tokius ne tikėtus katės
meilumo priepuolius jai visada „atsi-
dėkoja” piktu urzgimu.

Vaizdas keliantis juoką ir gailestį.
Supainioti dubenėliai, leido katei at-
keršyti nekenčiamam jos konkuren-
tui. 

kAIP šUO SU kATe
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Remkime 
Draugo fondą

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

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

TeATRų IR kONceRTų SAlėSe

Atmintinas dirigento James Levine pasirodymas CSO 
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čikagos muzikos mylėtojai džiūgavo:
po vienuolikos ilgų metų Čikagos sim-
foninio orkestro (CSO) scenoje vėl pa-
sirodė legendinis dirigentas James Le-
vine. Tad su didžiausiu entuziazmu ir
aš lapkričio 5 d. ėjau klausytis Maestro
Levine koncerto Symphony Centre. Tai
buvo išskirtinė muzikinė šventė, kuri
pralenkė visus mano lūkesčius.

Nuo pat koncerto pradžios tapo
aišku, jog James Levine ir
CSO sieja gilus ryšys – ir mu-

zikinėje, ir žmogiškoje plotmėje. Su
kiekviena atliekama nata ta nuostabi
jungtis vis stiprėjo ir augo – iki pa-
skutinio ugningo Berliozo ,,Sympho-
nie fantastique” akordo. Net nesiti-
kėjo, kad tiek metų praėjo nuo to laiko,
kai Levine paskutinį kartą stovėjo
prie CSO pulto.

Scenoje buvo įrengta speciali
rampa, kad motorizuotoje kėdėje sė-
dintis Maestro galėtų lengvai pakilti ir
nusileisti. (Beje, ta pati rampa buvo
panaudota jo pasirodymui Ravinia fes-
tivalyje šių metų liepą). Šis įrengimas
taip pat suteikė Levine iš aukščiau
matyti visą orkestrą, o CSO muzikan-
tams – sekti ir jausti kiekvieną diri-
gento įsaką ir judesį, nesvarbu, kur
yra jų vieta scenoje. 

James Levine scenoje spindėjo.
Prieš ir po kiekvieno kūrinio Maestro
susigraudinęs mojavo žiūrovams arba
dėkojo, pridėdamas ranką prie širdies.
Jo fiziniai judesiai buvo ne mažiau ga-
lingi už vidinį susikaupimą. Kairiąja
ranka jis išraiškingai mosikavo, o de-
šiniąja ryžtingai dirigavo kiekvieną
taktą. Nebuvo nė akimirkos, kad
Maestro prarastų tvirtą kontrolę. Ma-
tėsi, kad Levine džiaugiasi vėl galėda-
mas muzikuoti kartu su CSO kolego-
mis, o šie su dėkingumu dieviškai
grojo.

Koncertas prasidėjo kompozito-
riaus Wolfgang Mozart ,,Symphony
No.31 in  D Major, K.297”. Dažnai ši sim-
fonija vadinama ,,Paryžius”. Mat ji
grįsta 22-mečio Mozart pergyvenimais,
kai jis, gimtajame Salzburge pajutęs
tuštumą, išvyko į Paryžių. Tačiau iš-
svajotas Prancūzijos miestas jaunuolį
smarkiai nuvylė. Čia jam gatvės  buvo
purvinos, žmonės atrodė grubūs. Beje,
tuo metu Paryžiuje mirė ir kompozito-
riaus motina. Wolfgang čia išbuvo pus-
metį. Ir nepaisant visų tragedijų ir nei-
giamų emocijų, būtent čia jis 1778 m.
birželį sukūrė šią naujovišką simfo-
niją. Puikiai atsimenu, kad šį kūrinį
paskutinį kartą girdėjau 2013 m. Ravi-
nia muzikos festivalyje. Tąsyk jį diri-
gavo James Colon. Jo interpretacija

tuomet nepaliko man didesnio įspū-
džio. Tačiau tai, kaip Maestro Levine
dirigavo šį kūrinį, buvo nuostabu –
tarsi diena ir naktis!

James Levine visad buvo didelis
kito austrų kompozitoriaus Arnold
Schoenberg kūrybos propaguotojas –
dar nuo tada, kada jis vadovavo Bos-
tono simfoniniam orkestrui. 1909 m.
sukurtas ,,Five Pieces for Orchestra,
Op.16” iš pradžių nesulaukė teigiamų
atsiliepimų. Kai 1913 m. spalio 31 d. jis
pirmąsyk nuskambėjo JAV, tuometi-
nis ,,Chicago Examiner” pirmajame
puslapyje didžiosiomis raidėmis
skelbė: ,,CUBIST MUSIC IS HISSED

AT ORCHESTRA HALL. Arnold
Schoenberg’s Five Pieces Provoke
Staid Audience to Demonstration.”
Šiemetiniame CSO koncerte žiūrovai
riaušių nekėlė, bet ir plojimai nebuvo
tokie audringi, kaip galbūt kas nors
tikėjosi sulaukti. Iš šio kūrinio, bent
mano ausiai, kiek įdomiau nuskam-
bėjo dvi paskutinės dalys: ,,Peripeteia”
ir ,,Obbligato Recitative”.

Lapkričio 5 d. koncerto puošmena,
be abejonės, buvo prancūzo Hector
Berlioz ,,Symphonie fantastique,
op.14.” Šis 1830 m. sukurtas šedevras
daugelį metų yra laikomas savotišku
tiek CSO, tiek Levine muzikiniu ,,au-

tografu”. Dramatiškas kūrinys buvo
atliktas itin jautriai ir kruopščiai – įsi-
gilinant į mažiausias muzikines su-
btilybes. Keista, kad praėjus net 186
metams nuo jos sukūrimo, ,,Sympho-
nie fantastique” išliko nepaprastai jau-
natvišku, dinamišku, atskleidžiančiu
vis naujų, iki šiol nepatirtų muziki-
nių pojūčių, kūriniu. 

Toks tą vakarą CSO scenoje buvo
ir Maestro Levine. Nors ir kankinamas
ligų James Levine išliko dinamiškas
ir stiprus dvasia. Tikėkimės, kad jo
tvirtai valdomą dirigento batutą dar
ne kartą pajusime didinguose Symp-
hony Centre rūmuose Čikagoje.

Meistro Levine buvo dėkingas muzikantams ir žiūrovams už nuostabią galimybę būti ir kurti kartu. Todd Rosenberg nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
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ChiRURGAi

ViDAUS LiGOS 

BenDRA PRAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
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6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
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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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

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

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” sudoku nr. 110
atsakymus atsiuntė: 

Paulius Gečys, Palos Hills, IL
Mečys Šilkaitis, Seminole, FL

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. 

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

DAntŲ GYDYtOjAi

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Gruodžio 
3–4 

dienomis
Pasaulio lietuvių centre 
Kalėdinės mugės metu
pirksime gintarą ir 
gintaro dirbinius.

Tel. 708-603-5494

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti atos-
togų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai.  Tel. 331-245-5378. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patir-
tis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pa-
keitimų penktadieniais, šeštadieniais, sekma-
dieniais.  Legalūs dokumentai, vairuoja, patir-
tis, rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos dar-

bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 630-280-1347.

� Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti
patirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieš-
ko žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Galimi pastovūs pakeitimai. Tel. 630-827-
3000. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo ke-
lias dienas per savaitę  ar savaitgaliais. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 872-
218-0098.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos. Tel. 312-834-8718.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel. 708-
299-6417.

ĮVAIRūS

Ar turite klausimų apie Medi-
care? Ar praradote savo grupinį
draudimą? Ar reikia vaistų draudimo?
Skambinkite Tomui Vieraičiui 

tel. 708-927-4570

NOTARIzUOTI VERTIMAI
ĮGALIOJIMAI MIGRACINIŲ FORMŲ

PILDYMAS
VERTėJO PASLAUGOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

Draugo 
fondas

4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629 
tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Vytautas Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį ir dos-
niai remiate.

Vladas ir Julija Žukauskai, gyvenantys Riverside, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuošir -
džiausius padėkos žodžius skiriame Jums.

Alexander Petrauskis, gyvenantis Euclid, OH „Draugo” leidybos
išlaidoms suma žinti atsiuntė 50 dol. Dėkojame už paramą.

Vytautas Butikas, gyvenantis Western Springs, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Laima Milaitis, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skambės tarp mūsų.

Astrida Pauperas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.
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DRAUGO FONDAS

Panašiai esu rašiusi jau ne kartą – pati graudindamasi ir kitus graudindama,
nes vien mintis, kad Jo, mūsų „Draugo”, nebūtų, kelia jaudulį. Mano kar-
tos Amerikos lietuviai prisimena, kad mūsų tėvai, atskirti nuo Lietuvos,

savo gimtinės, laukdami vėluojančio paštininko, neištverdavo kambaryje ir išei-
davo jo pasitikti į kiemą, – toks laukiamas buvo lietuviškas laikraštis. Atrodytų,
šiandien jis nebeturėtų būti toks svarbus, nes patys nuvažiuojame į Lietuvą, iš
Lietuvos sulaukiame svečių, telefono skambučių, laiškų, knygų, laikraščių, bet
kai pagalvoji, kad tai istorinė retenybė, kurią 107-erius metus puoselėjo tūks-
tančiai skaitytojų, pajunti, kad esi atsakingas už tos brangenybės išlaikymą ir
perdavimą kitoms kartoms. „Draugo” didingumą ypač pajunti stovėdamas prie
jo archyvo, – kiek ten gyvenimo, išminties, jausmų – rašytojų, skaitytojų ir dar-
buotojų. Tai milžiniška išeivijos istorijos knyga.

Šiame rašinyje noriu dar kartą padėkoti tiems Draugo fondo nariams, kurių
dėka laikraštis gyvuoja 107 metus; per 23 metus „Draugas” jau yra paremtas 2
380 607 doleriais.

„Draugo” laikraščio nuolatinis rūpestis buvo lietuvybės išlaikymas išeivi-
joje. Ar rūpestis pasikeitė po Lie tuvos nepriklausomybės atkūrimo? Man atro-
do, kad nepasikeitė, nes tautiečių padaugėjo, kuriasi naujos organizacijos, o norint
susižinoti, reikalinga spauda. Per daugiau kaip šimtą metų „Draugas” keitėsi,
prisitaikydamas prie naujų sąlygų, naujų skaitytojų, bet nepasikeitė tikslai: jungti
tautiečius, skelbti žinias ir jas komentuoti. Moderni technika (internetas, kom-
piuteriai ir išmanūs telefonai) grasina spausdintam žodžiui, deja, taip pat ir lie-
tuviškam, bet, ačiū Dievui, mes turime Draugo fondą, kuris užtikrins laikraščio
gyvybin gumą tol, kol bus jį skaitančių. 

Kokie toliaregiai buvo tėvai marijonai ir jų moderatorius kun. Vik toras
Rimšelis, kurio pastangomis 1993 m. lapkričio mėn. buvo įsteigtas Draugo fon-
das. Nuo tų metų DF yra laikraščio gyvybės šaltinis, o tą šaltinį nuolat papildo
nuoširdūs „Drau go” skaitytojai ir Draugo fondo nariai. Visų jų dėka laikraštis
gražėja, turtėja.  Pastaraisiais metais DF pa rama laikraščio leidybai siekia nuo
29 000 iki 35 000 dol., o buvo metų, kai parama buvo ir gerokai didesnė – viršijo
net 100 000 dol.

Prenumeruodami ir skaitydami „Draugą” internete, kartu jį remkime ir per
Draugo fondą, kad laikraštis ir toliau būtų mūsų kasdienis, nuolatinis draugas.
Tik nuo mūsų priklauso, kaip ilgai ši istorinė retenybė gyvuos. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 250–200 dolerių:
Raimonda Apeikytė, Los Ange-

les, CA, garbės narė,  iš viso 6,610 dol.
Marija Vizgirdienė, Putnam, IL,

garbės narė, iš viso 3,800 dol
Albinas ir Vida Markevičiai, San-

ta Monica, CA, garbės nariai,  iš viso
2,100 dol.

Algis ir Vaida Mikuckiai, La Ca-
nada, CA, garbės nariai, iš viso 1,825
dol.

Casimir ir Dalia Woss, Missouri
City, TX, garbės nariai,  iš viso 1,100
dol.

Šarūnas ir Audronė Užguriai,
Highland Park, IL, iš viso 600 dol.

Vida Jankauskienė, Woodhaven,
NY., iš viso 530 dol.

Su 100 dolerių:
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai,

Newhall, CA, garbės nariai, iš viso
3,700 dol.

Kazys ir Teresė Kazlauskai, Gur-
nee, IL, garbės nariai, iš viso 3,300 dol.

LB Brighton apylinkė, Chicago,
IL, garbės nariai, iš viso 1,650 dol.

Jonas ir Marytė Kaspučiai, Far-
 mington, CT, iš viso 700 dol. 

Jonas ir Irena Valaičiai, Lemont,
IL, iš viso 400 dol.

Su 50 dolerių:
Vytautas ir Ramutė Petruliai,

Franklin, MI, iš viso 775 dol.
Aldona Kavaliūnienė, Waukegan,

IL, iš viso 715 dol.
Mgsr. Al Bartkus, St. Petersburg

Beach, FL, iš viso 200 dol.
Juozas ir Danutė Doveiniai, Clin-

ton Township, MI, iš viso 50 dol.
Bronius ir Virginija Ničajai, Con-

cord, CA, iš viso 50 dol.
Edward Seibutis, Homer Glen, IL,

iš viso 50 dol.

Su 25 dolerių:
Eugenija Kolupailaitė, Chicago,

IL, garbės narė, iš viso 1,350 dol.

Be Draugo fondo ,,Draugui” būtų sunku 

Šio rudens proga Draugo fondas reiškia
nuoširdžią padėką tiems, kurie atsiuntė
savo aukas istorinei knygai, skirtai Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui, apie
išeivijos indėlį į Lietuvos laisvę ir nepri-
klausomybę; jų pavardės bus įrašytos
knygoje.

Aukas siųsti  4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.         

Magdalena Stankūnienė, Chicago,
IL, 1 000 dol., įamžino savo vyrą Joną-Gin-
tautą Stankūną,

Vitmantas Stanevičius, Coldwater,
MI, 250 dol., įamžino Eleną Stanevičienę-
Pečiulytę,

Raimonda Apeikytė, Los Angeles,
CA,  250 dol.

Dalia Woss, Missouri City, TX, 200 dol.
Šarūnas ir Audronė Užgiriai, High-

land Park, IL, 200 dol.
Vida Jankauskienė, Woodhaven,

NY, 200 dol.
Algis ir Vaida Mikuckiai, La Canada,

CA., 200 dol.
Marija Vizgirdienė, Putnam, IL, 200

dol.
Albinas ir Vita Mackevičiai, Santa

Monica, CA, 200 dol.
Mike Kantanavičius, Winter Haven,

FL, 200 dol.

Visiems aukotojams Draugo fondas  taria nuoširdų ačiū!

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

Atkelta iš 1 psl.

Tuo tarpu demonstrantai visose
Jungtinėse Valstijose antrą dieną ėjo į
gatves, norėdami išreikšti pyktį, kad D.
Trump laimėjo JAV prezidento rinki-
mus. Žmonės baiminasi, kad milijar-
dieriaus verslininko politinė pergalė
suduos smūgį pilietinėms teisėms.

Šiaurės vakarų Oregono valstijos
Portlando mieste policija sulaikė ne-
mažai žmonių, nes čia protestai virto
smurtiniais. Demonstrantai daužė vie-
tinių įmonių langus, uždegė fejerver-

kus ir sukėlė gaisrą. Šiuos veiksmus
policija paskelbė riaušėmis. 

New Yorke, Čikagoje ir kituose
JAV miestuose minios žmonių šaukė
,,atmetame išrinktąjį prezidentą” ir
,,ne mano prezidentas”. ,,Mes imig-
rantų šalis. Sunkiai dirbančių žmonių
šalis. Ir mes esame šalis, kuri visados
pelnėsi iš vargšų”, – sakė vienas pro-
testuotojas.

Savaitgalį planuojama daugiau
protestų prieš D. Trump. 

ELTA

Rankų paspaudimas
Baltuosiuose rūmuose 
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  
DRAUGO skaitytojais

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

MARIUS GRIŠKONIS,
Tautos Fondo Tarybos pirmininkas

Tautos Fondo pagrindinis tikslas yra
skatinti pilietinės visuomenės ir de-
mokratijos pažangos Lietuvoje raidą.
Tai skambus tikslas. Kaip Tautos Fondas
įgyvendina šį tikslą konkrečiau? 

Pastaruoju metu Tautos Fondo
veiklos sritys yra skatinti kul-
tūrą bei kelti švietimo lygį, ypa-

tingai paremiant tas mokyklas, ku-
rios yra nuošalios ir atitolę nuo lietu-
viškos kultūros. Ši veiklos sritis išlie-
ka labai aktuali ir šiandien.

Jau daugelį metų Tautos Fondas
remia lietuviškas mokyklas Rytų Lie-
tuvoje. Dažnai sulaukiame klausimo,
kodėl Tautos Fondas remia lietuviškas
mokyklas Lietuvoje? Pagal Lietuvos
įstatymus yra taikomas lėšų skyrimo
vienam mokiniui principas, arba mo-
kinio krepšelis – ugdymo lėšos, skirtos
vienam sutartiniam mokiniui. Dėl
šios priežasties nemažai mokyklų Lie-
tuvos provincijoje, sumažėjus jas lan-
kančių mokinių skaičiui, buvo užda-
rytos ar sujungtos su kitomis mokyk-
lomis.

Mokinio krepšelis yra tikslinė Lie-
tuvos valstybės dotacija, kurią gauna
ir mokykloms paskirsto savivaldybės.
Ir čia yra labai svarbi detalė, kad
konkrečioms mokykloms valstybės
dotacijas paskirsto ne valstybė, o sa-
vivaldybės. 

Tuo tarpu savivaldybės Rytų Lie-
tuvoje šiuo metu ir jau ilgą laiką yra
kontroliuojamos etninių mažumų par-
tijų. Todėl valstybės skiriamos dota-
cijos šiame regione dažnai pasiekia et-
ninių mažumų, o ne lietuviškas mo-
kyklas. Be to, etninių mažumų mo-
kyklos sulaukia paramos iš kitų vals-
tybių vyriausybinių ir nevyriausybi-
nių organizacijų. Susidariusi įdomi ir
kažkiek keista situacija, kad Lietuvos
valstybės ir visų likusių partijų veik-
la bei galimybės (įskaitant dėl įstaty-
mais savivaldybėms perduotos galios)
sprendžiant Rytų Lietuvos reikalus,
ypatingai švietimo srityje, yra ribota.

Dažnai net ir etninių mažumų šei-

mos, žvelgdamos į tolesnes karjeros ga-
limybes, norėtų rinktis lietuviškas
mokyklas. Tačiau dėl geresnio mate-
rialinio aprūpinimo etninių mažumų
(o kartais ir lietuviškos) šeimos Rytų
Lietuvoje pasirenka etninių mažumų,
o ne lietuviškas mokyklas. Ir čia pra-
sideda lyg užburtas ratas – kuo mažiau
mokinių renkasi lietuviškas mokyklas,
tuo mažiau dotacijų lietuviškos mo-
kyklos gauna. Kuo mažiau dotacijų
gauna lietuviškos mokyklos, tuo sun-
kiau joms tampa išlikti ir pritraukti
naujus mokinius.

Problema Rytų Lietuvoje egzis-
tuoja ir tai daugelis supranta (įskaitant
ir specialistus LR Švietimo ministeri-
joje), tačiau susitarimo tarp partijų ar
valstybės ilgalaikės strategijos šiame
regione nėra. 

Mūsų šalies etninių mažumų pi-
liečiai Rytų Lietuvoje sunkiai įsitrau-
kia į pokyčių ritmą. Trūksta idėjų bei
konkrečių veiksmų kaip gerinti Rytų
Lietuvos regiono pilietinę, švietimo, so-
cialinę bei ekonominę padėtį. O be
idėjų bei veiksmų gali nutikti, kad
visa šalis judės į priekį, o Rytų Lietu-
va ir toliau gyvens bei virs savose sul-
tyse.

Dėl šios priežasties yra gyvybiškai
svarbu ir toliau remti lietuviškas mo-
kyklas Rytų Lietuvoje bei suteikti ga-
limybes gerinti Rytų Lietuvos regiono
padėtį. Be šios paramos toliau plėsis at-
skirtis tarp pilietinės visuomenės vi-
soje Lietuvoje bei šiame Rytų Lietuvos
regione. Todėl Tautos Fondas jau dau-
gelį metų jos rėmėjų aukų bei narių
darbo dėka labai konkrečiais veiks-
mais prisideda prie Rytų Lietuvos
švietimo padėties gerinimo bei ketina
tai daryti ateityje.

Tautos Fondo tarybos vardu dė-
koju visiems Tautos Fondo nariams ir
rėmėjams už jūsų aukas ir darbą. Jūsų
parama yra ypatingai svarbi toliau
plėtojant demokratiją Lietuvoje, ne-
pamirštant visų jos kampelių. Kvie-
čiame ir toliau aktyviai remti bei pri-
sidėti prie Tautos Fondo veiklos. 

Mūsų adresas yra: Tautos Fondas, 307
W. 30th St. New York, NY 10001.

Tautos Fondo veikla Rytų Lietuvoje A † A
IRENAI ŠERNAITEI-MEIKLEJOHN

mirus, giliai užjaučiame vyrą, dukrą, sūnų, brolius, vi-
s ą šeimą, gimines, artimuosius ir draugus.

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija

A † A
Dr. MINDAUGUI GRIAUZDEI

taip netikėtai iškeliavus iš šio pasaulio, nuoširdžią
užuojautą siunčiame mielai žmonai LYDIJAI JAD-
VIRŠYTEI-GRIAUZDIENEI, sūnui ir dukrai su šei mo -
mis bei visiems šeimos nariams ir  draugams.

Pusseserė Aldona Noakaitė-Pintsch, 
sūnus Matas ir krikšto dukra

Monika Pintsch-Greene su šeima
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 16 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur rodysime dokumentinį filmą „Lie-
tuvio namai”. Matysite jau nedaug likusių,
bet poetų ir dainių apdainuotų tėvų ir pro-
tėvių kaimų ir sodybų, gimtinės ir tėviškės
namus.

� Lapkričio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, R. Riškus salėje
(14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks
madų paroda „Black  swan”, skirta paremti
PLC. Bilietus galima įsigyti PLC bei „Monique
Boutique”. Daugiau informacijos paskambi-
nus tel. 773-816-3613.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, po 8:45 val.
r. šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Cicero
(1501 S. 50 Ave.) kavinėje įspūdžiais iš Lie-
tuvos dalinsis poetė ir žurnalistė Eglė Juod-

valkė. Visi kviečiami ir laukiami.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų jė-
zuitų koplyčioje (5620 So. Claremont Av.,
Chicago, IL.),  ku rias atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas. Po Mišių – vaišės Jaunimo centro
kavinėje.

� Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro XXI
kalėdinis koncertas vyks sekmadienį, gruo-
džio 11 d., 12:30 val. p. p. Adresas:
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Koncerto globėjas – PJM misijos direktorius
kun. Algis Baniulis SJ.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Lapkričio 16 dieną, trečiadienį, Vaclovas ir
Margarita Momkai kviečia draugus ir pažįs-
tamus atšvęsti solisto Vaclovo Momkaus 90-
ties metų sukaktį. Vaišės vyks nuo 1 iki 4 val.
p. p. ,,Seklyčioje” (2711 West 71st  Street, Chi-
cago, IL 60629). Norinčius atvykti į šventę apie
savo dalyvavimą prašome pranešti iki lapkri-
čio 14 d. tel. 773-476-5999.

JAV LB San Diego apylinkės valdyba 
kviečia visus – mažus, suaugusius ir širdyje jaunus –  

* paskanauti tradicinių Kūčių patiekalų
* pasižiūrėti šaunaus Rolando Dabruko iš Los Angeles spektakliuko
* susitikti su puikiu Kalėdų Seniu ir ką nors šaunaus jam
parodyti mainais už dovanėlę (jei buvote geri visus metus!)

* linksmai pabendrauti su senais pažįstamais ir sutikti naujų žmonių.

Kūčių vakaras vyks š. m. gruodžio 18 d., 
sekmadienį, 2:30 val. p. p.

Adresas: McKeon Hall
San Luis Rey Mission

4070 Mission Ave, Oceanside, CA 92057

Būtina išankstinė registracija. 
Vietas užsisakyti iki gruodžio 13 d. el. paštu: ausra@vabalas.com. 

Kaina vaikams 5 dol., suaugusiems  – 15 dol.
Čekį rašyti LAC SD ir siųsti: 1228 Hidden Oaks Trl, Vista, CA 92084

Pasaulio lietuvių centre, 14911 E. 127th
St., Lemont, IL 60439 išnuomojamos erd-
vios biuro patalpos. Pasiteirauti skam-
binkite į PLC raštinę tel. 630-257-8787.

Padėka

Organizuojant metinius ,,Draugo” pietus didžiausias krū-
vis paprastai tenka patiems leidėjams, administracijai,
tačiau, žinoma, neapsieinama ir be kitų geranoriškų

padėjėjų bei talkininkų. Šiemet dėl paskutinę minutę pasikeitu-
sios renginio vietos rūpesčių padaugėjo, bet sutelktai dirbant
pavyko nugalėti visas kliūtis.  Nuoširdus ačiū visiems, talkinu-
siems organizuojant šventinę popietę, ir visiems jos dalyviams.

,,Draugo” leidėjų ir visų svečių vardu iš visos širdies dėkoja-
me Danguolei Bielskienei, kuri šiemet buvo pagrindinė pokylio
svečių koordinatorė ir kuriai teko didžiausias rūpestis sukvie-
čiant svečius į naująją vietą; Algimantui Barniškiui, atėjusiam
į pagalbą paskutinę minutę ir įgarsinusiam visą renginį; šeimi-
ninkėms už mūsų šventei suruoštas nuostabias vaišes: Audrai
Januškienei (,,Bravo Bites Catering”), Vandai Morkūnienei
(,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli”), Daliai Žarskienei bei
gausiam padavėjų būriui.

Dėkojame PLC administracijai, kuri maloniai suteikė gali-
mybę pasinaudoti sale ir visiems PLC talkininkams, padėju-
siems paruošti salę pokyliui.

Iki  malonaus  susitikimo kitais metais!

P.S. Apie spalio 30 d. vykusį ,,Draugo” pokylį LRT ,,Pasaulio lietu-
vių žinios” parengė laidą, kurią galite pamatyti ,,Draugo” ,,Facebook”
paskyroje: www.facebook.com/draugolaikrastis

Pokylio svečiai – mieli ir laukiami „Draugo” bičiuliai.

Kompaktinę plokštelę išleidusį solistą Algį Grigą apspito jo parašą norintys gauti ger-
bėjai.

„Draugo” leidėjų tarybos narys Jonas Daugirdas (k.) su LR ambasadoriumi Rolandu
Kriščiūnu ir Živile Kriščiūniene. J. Kuprio nuotraukos


