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Dirbk ne dėl pinigų – stenkis įgyti patirties – Robert Toru Kiyosaki

Prasminga „Gintarinio rudens”
vakaronė – 4 psl.

Lietuvių kalbos vėliavnešė
Krokuvoje – 3 psl.
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Čikagoje – verslo plėtros paieškos

Šių metų lapkričio 22–23 d. Lietuvos informacinių ir
ryšių technologijų asociacijos „Infobalt” verslo de-
legacija dalyvavo Lietuvos generaliniame konsulate

Čikagoje vykusiuose susitikimuose su JAV verslo atstovais.
Dviejų  dienų  susitikimų  sesijos tikslas – susipažinti su
galimybėmis plėsti veiklą JAV IT sektoriuje, suprasti
prak tines verslo JAV subtilybes,  užmegzti ryšius su nau-
jais partneriais. 

Vizito Čikagoje metu Lietuvos IT įmonių atstovai su-
sitiko su vietos verslo ir teisės konsultantais, Ilinojaus pre-
kybos rūmų atstovais, JAV kompanijomis. Savo sėkmingo
verslo patirtimi pasidalino lietuvių įkurtos ir Čikagoje dir-
bančios kompanijos „Devbridge” vadovai. Lietuvos vers-
lininkai aktyviai domėjosi galimybėmis patekti į JAV

rinką, kėlė klausimus dėl intelektinės nuosavybės apsau-
gos, partnerių ir tarpininkų paieškos, efektyvios produk-
tų rinkodaros bei pardavimo būdų JAV rinkoje. Susitiki-
mų metu megzti ryšiai su JAV verslininkais, tartasi dėl ga-
limo bendradarbiavimo ateityje. JAV atstovams buvo pri-
statytos Lietuvos IT sektoriaus stiprybės ir  galimybės ben-
dradarbiauti. 

„Infobalt” verslo misijoje dalyvavo penkios Lietuvos
IT sektoriaus įmonės: „Adeo Web”, „Eljunga”, „InfoEra”,
„Integris”, „Telesoftas”. Verslo delegacijos susitikimus or-
ganizavo LR generalinis konsulatas Čikagoje kartu su LR
ambasada Washingtone.

LR generalinio konsulato info ir nuotr.

Diskusija su J. Zoloto (,,STR Group”), R. Gulbinu (,,Menasha Corporation”) ir D. Craven (,,Sandler, Travis & Rosenberg”). 

Eidamas 91-uosius metus
mirė Fidel Castro

Apie ilgamečio Kubos lyderio Fidel Castro mirtį per
televiziją informavo jo brolis, Kubos Valstybės ta-
rybos pirmininkas Raul Castro. F. Castro mirė penk-

tadienį, lapkričio 25 d., 7 val. vakaro vietos laiku. Kitos de-
talės kol kas nežinomos.

F. Castro atėjo į valdžią Kuboje po 1959 metų revoliu-
cijos ir nuo to laiko beveik 50 metų vadovavo šaliai. Ba-
landžio mėnesį F. Castro kalbėjo paskutinę Kubos komu-

nistų partijos suvažiavimo dieną. Tada jis užsiminė apie
savo garbų amžių, bet pareiškė tikįs komunistiniais idea-
lais ir kubiečių tautos pergale. Vykdant velionio valią, jis
bus kremuotas. 

Džiūgavimu buvo sutikta žinia apie F. Castro mirtį Flo-
ridos valstijoje, kur, vien tik oficialiais duomenimis, gyvena
daugiau kaip 1,2 milijono kubiečių.

– 11 psl. 



LIUDVIKAS NARCIZAS RASIMAS

Lietuviška sala Lenkijoje tarp trijų miestų – Suvalkų,
Seinų ir Punsko, kurios 1939 m. kurį laiką nebuvo už-
ėmę nei vokiečiai, nei rusai, šiandien „Suvalkų kori-
doriumi” pavadinta 103 km juosta, jungianti NATO
ir ES šalis – aptarinėjama aukščiausio rango politikų
bei kariškių ir įvardijama, kaip galimo konflikto tarp
rytų ir vakarų vieta, kaip grėsmė visam regionui ir Eu-
ropai. O tvarkytis siūloma mums patiems. Argi tas ko-
ridorius atsirado dėl mūsų kaltės?

Dar 2014 m. gegužės 23 d. Atkuriamojo Seimo
nuo Klaipėdos deputatai raštu kreipėsi į
JAV prezidentą Barack Obama, o atskirais

laiškais taip pat į Jungtinės Karalystės ministrą pir-
mininką bei Prancūzijos prezidentą.  Laiškus gavo.
Pacituosiu vieno laiško ištrauką: „Kaip žinia, šalys
nugalėtojos Antrajame pasauliniame kare Šiaurinę
Prūsiją, kurios nemažą gyventojų dalį sudarė lie-
tuviai, administruoti perdavė Rusijai iki su Vokie-
tija bus pasirašyta Taikos sutartis. Lietuvos valstybė
pati tada buvo Rusijos okupuota ir niekaip negalė-
jo apginti savo gentainių, ar dalyvauti savo kaimy-
nystėje esančio vokiško ir baltiško krašto esminia-

me etniniame pakeitime rusais.
Sovietų Sąjungos oficialioji pozicija skelbė, jog

‘Königsbergo sritis buvo perduoda SSRS siekiant vi-
siems laikams užkirsti galimybę iš to krašto kilti bet
kokiems kariniams konfliktams Europoje’. Šian-
dieninė padėtis yra visiškai priešinga toms inten-
cijoms – kraštas pavojingai apginkluotas ir toliau
ginkluojamas puolamaisiais ginklais. Šiandien Ru-
sija be jokių skrupulų laužo tarptautines sutartis ir
įsipareigojimus, o ilgalaikiu tikslu nurodo siekį at-
statyti buvusios carinės Rusijos imperijos ribas.

Manome, kad šiaurinės Prūsijos administravi-
mo klausimas ir Taikos konferencijos sušaukimas
per ilgai užsigulėjo valstybių-nugalėtojų diploma-
tinėse lentynose ir tolimesnis atidėliojimas gali tu-
rėti katastrofiškų padarinių. Esame realistai ir su-
prantame, kad krašto etninė sudėtis liks ta, kurią su-
formavo sovietinis genocidas, nes buvusių jo gy-
ventojų neliko, Bet šalys nugalėtojos nedelsdamos
gali Taikos konferencijoje nustatyti tokius admi-
nistravimo principus, kurie neleistų Šiaurės Prū-
sijos paversti karinio bauginimo ar konflikto židi-
niu”. 

Kad vokiečiai nenustebtų, kartu su dovanojama
knyga apie ,,vilko vaikus” Lietuvoje, panašaus tu-
rinio laiškus perdavėme daugumai Vokietijos par-
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Suvalkų trikampis lamentarų. Laišką gavo ir Amerikos lietuviai. Ma-
tyt visi tikėjo gera Kremliaus valia ir nieko nedarė.
Neseniai pasaulis sužinojo, kad iš Šiaurės Prūsijos
rusų raketos, galinčios nešti ir branduolines galvutes
jau nutaikytos į Europos miestus. Tad ar Lietuva kal-
ta, kad Šiaurės Prūsija buvo perduota administruoti
Rusijai? Lietuva neturėjo savo egzilinės vyriausybės
Londone ir  nebraižė pokario valstybių sienų, kaip
kad darė Lenkijos vyriausybė Londone prieš 1943 m.
konferenciją Teherane. Dabar formuojama nuomo-
nė, jog Baltijos valstybės pačios kaltos, kad jų nega -
lima apginti. Ar egzistuotų šiandien Suvalkų kori-
dorius, jeigu Prūsija būtų likusi Prūsija? Ar būtų
šiandien Europos miestai pasirinkti rusiškų raketų
taikiniais? Atsakymas aiškus. Vakarams nuolai-
džiaujant Šiaurės Prūsija atiteko Stalinui ir liko ne-
baigtu Europos saugumo architektūros elementu, ku-
ris dabar pasirodė visu gražumu. Rusijos preziden-
tas, sveikindamas naujai išrinktą JAV prezidentą vie-
šai padėkojo jam „už ilgus bendro darbo metus”?!
Kalbama, kad su Donald Trump reikės persiderėti
dėl sugumo Europoje ir pasaulyje. Taip, tikrai bus to-
kios derybos, bet esamoje situacijoje ES ir JAV turi
išspręsti tai, ko nepadarė savo laiku. O jeigu nega-
li, tai tegul garantuoja Baltijos valstybių saugumą
kitomis priemonėmis. Nesprendžiant Kaliningrado
srities klausimo,  visos kalbos apie Europos saugu-
mą yra tik plepalai. Manau, kad Lietuva savo išli-
kimo vardan turi aktyviai formuoti tokią nuomonę,
antraip kalbos apie Suvalkų trikampį ar Suvalkų ko-
ridorių neturi prasmės.

ARKIVYSK. 
SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Žmonės elgiasi labai skirtingai. Vieni
daro tai, ką jiems diktuoja kūno polin-
kiai, aistros, savimeilė ir aplinkos nuo-
monė, o kiti bando įsiklausyti į sveiko
proto sprendimus, sąžinės balsą ir el-
giasi atsakingai, atsirinkdami tai, kas ge-
riausia. Vieni budi, kad jų gyvenime
viešpatautų gėris, kiti daug nesusi-
mąs tydami plaukia pasroviui. 

Nuo šių apsisprendimų pri-
klauso žmogaus gyvenimo ko-
kybė. Vieni, net susidurdami

su dideliais sunkumais, kuria gėrį
sau ir kitiems, antri užsidarę egoizmo
kiaute rieda sudužimo linkme. Anks-
čiau ar vėliau tai ir įvyksta.

Su pirmuoju advento sekmadieniu
pradėjome pasiruošimą Jėzaus Gimi-
mo šventei ir šios dienos Mišiose gir-
dime budėti raginusį Dievo žodį. Jėzus
kalbėjo: Jūs būkite pasirengę, nes Žmo-
gaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite (Mt 24,
44). Jėzus kalba apie savo antrąjį at-
ėjimą laikų pabaigoje. Mes nežinome,
kada tai įvyks, tačiau vieną dalyką tik-
rai žinome: mūsų susitikimas su Jė-
zumi tikrai įvyks. Labiau tikėtina,
kad tai įvyks ne pasaulio, bet mūsų že-

miškojo gyvenimo pabaigoje, todėl
šiam susitikimui turime rimtai ruoš-
tis. Kaip?

Apaštalas Paulius paaiškina, ką
ruošiantis susitikimui su Viešpačiu tu-
rime daryti. Laiške pirmųjų amžių
krikščionims Paulius rašė: Tad nusi-
meskime tamsos darbus, apsiginkluo-
kime šviesos ginklais! Kaip dieną, el-
kimės padoriai, saugodamiesi apsiriji-
mo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo,
nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsi-
vilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir ne-
lepinkite savo kūno, netenkinkite jo
geidulių (Rom 13, 12–14). 

Nusimesti tamsos darbus reiškia
kovoti su nuodėme. Tai pirmas, kaip

sakoma, namų darbas. Kol žmogus ne-
turi tokio apsisprendimo, tol jo gyve-
nimo laivas labai skylėtas. Apaštalas
net nurodo sritis, ko labiausiai reikia
saugotis – girtavimo, palaidumo, ne-
santaikos ir pavyduliavimo.

Apaštalas primena, ką mes pri-
valome pozityviai daryti: „Apsivilkite
Viešpačiu Jėzumi Kristumi.” Vaiz-
dingas pasakymas „apsivilkti Kristu-
mi” reiškia gyventi taip, kaip mokė Jė-
zus. Šį mokymą randame Evangelijos
puslapiuose. Jo santrauka – Kalno pa-
mokslo palaiminimuose. Esame juos
girdėję, o jei ne, labai lengva juos ras-
ti, nes Šventasis Raštas yra pati priei-
namiausia knyga. 

Pranašas Izaijas lyg antrina ap-
aštalui Pauliui: O Jokūbo namai! At-
eikite, gyvenkime Viešpaties šviesoje
(Iz 2, 3). Gyventi Viešpaties šviesoje
reiškia elgtis taip, kaip nori Dievas.
Savo valią Dievas įrašė į mūsų prigimtį
ir kai laikomės prigimtinio įstatymo,
net nežinodami Dekalogo, mes gyve-
name pagal Kūrėjo valią.

Šiuo metu yra gana populiari li-
beralistinė ideologija, leidžianti lais-
vai elgtis tenkinant visus savo norus
ir įgeidžius, visiškai nepaisant pri-
gimtinio įstatymo. Net kovojama, kad
prieš-prigimtinis elgesys būtų pripa-
žintas kaip žmogaus teisė. Šių žmonių
logika aiški: jei gyvename žemėje vie-
ną kartą, o Kūrėjo nustatyta tvarka
mūsų nesaisto, tuomet reikia griebti
viską, ko geidžia širdis. Tačiau toks ke-
lias veda į akligatvį, tik to kai kas ne-
nori pripažinti. Dėl to nereikia stebė-
tis, nes ir daugelis komunistų nenori
pripažinti akivaizdaus marksistinės
ideologijos bankroto.

Budėti – tai kovoti su savo savi-
meile bei egoizmu ir atmesti bet kokią
ideologiją, kuri į Dievo vietą stato
žmogų. Budėti – tai nelaikyti savęs vi-
satos centru, bet kasdien tarnauti
mus supantiems žmonėms. Prisimin-
kime, kaip panašiai budėjusius žmo-
nes apibūdino pats Kristus: Buvau al-
kanas, ir mane pavalgydinote. Buvau
nuogas, ir mane aprengėte. Buvau ka-
linys, ir mane aplankėte... (Mt 25).

Asmeninis apsisprendimas budė-
ti tebus pati gražiausia dovana Kalėdų
Kristui.

Plaukti pasroviui, ar budėti? 



įvykių epicentre. Būtent Krokuvoje lie-
tuviai turėjo puikias sąlygas laisvai
reikštis kūryboje”, – pasakoja Greta
Lemanaitė-Deprati. Jos pastangomis,
2008 metais pirmą kartą per visus Ne-
priklausomybės metus buvo organi-
zuotas renginys „Lietuvos die nos”,
pristatęs lenkams mūsų šalies istori-
ją, dabartį, kultūrą, meną ir literatū-
rą. „Tai buvo laikas, kai Lietuva dar
vis apie save sulaukdavo  atsilie pimų,
ja intensyviai buvo domimasi. Mes gy-
venantys čia, Krokuvoje, tada jautėme
tuos šiltus kaimyniškus santykius.
Deja, apie dabartį  negalėčiau to paties
pasakyti”, – neslėpdama nuoskaudos,
sako  lietuvė. Krokuvoje 25-erius me-
tus gyvenanti moteris spė jo pajausti
pastarųjų metų Lietu vos užsienio po-
litikos abejingumą kaimyninei Len-
kijai. 

Lenkijos ir Lietuvos kultūrinius
saitus vis sudėtingiau tampa išsau goti
šių dienų pasaulio globalizacijos fone.
Todėl, akivaizdu, kad mažiausios ben-
druomenių grandys tai pa junta pir-
miau siai. Su didele nostalgija Greta Le-
manaitė-Deprati prisimena tuos lai-
kus, kai  akademinei Lietuvos veiklai
Mažosios Lenkijos vaiva dijos sosti-
nėje nekildavo jokių truk džių, visada
buvo sulaukiama palan kios reakcijos
į bet kokią idėją. Deja, šiandien toli
gražu taip nėra. „Vis dažniau atsimu-
šame į sieną, vis dažniau į kokį nors
bandymą surengti renginį sulaukiame
abejonių dėl bendradarbiavimo. Aišku,
panašiose si tua cijose gelbėja esami
ry šiai su mano senaisiais veiklos part-
neriais, kuriems esu labai dėkinga, ir
jų dėka, dar nesu visiškai nusivylusi
tokia padėtimi. Vilties teikia ir tai, kad
jau pernai valstybės lygiu po ilgos ty-
los pagaliau buvo įgyvendintas gražus
projektas „Lietuva Krokuvoje: kultū-
 ros sezonas 2015”. Už šį istoriškai at gai-
vintą kultūros dialogą intelektua lai ir
menininkai pirmiausiai turėtų būti dė-
kingi Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje
Rasai Rimickaitei”, – sako Greta Lema -
naitė-Deprati.

Lenkiją ir Lietuvą sieja ne tik di-
 dinga istorinė praeitis. Kultūriniai, li-
teratūriniai, moksliniai Lietuvos sai-
tai visada driekėsi link Krokuvos in-
telektualų, akademinės aplinkos ben-
druomenių. Tą liudija ir pačios Gretos

RASA SĖJONAITĖ

Šlovinga Krokuvos
Lietuvių praeitis

Istorija mena tuos laikus, kai Kro kuvoje,
kuri iki šiol laikoma vienu svarbiausių
Lenkijos mokslo, kultūros ir meno
centru, praėjusiame amžiuje gyvenu-
sios lietuvių bendruomenės žadino
tautinę savimonę ir skatino kultūrinį
bendradarbiavimą su Lietuva. Dar ir
šiandien Kau no M. K. Čiurlionio mu-
ziejaus arch y ve saugoma nuotrauka,
kurioje įam žinti pirmieji „Rūtos” drau-
gijos stei gėjai, iškilūs menininkai Pet-
ras Rim ša, Ignas Šlapelis, Justinas Vie-
no žinskis, literatai Sofija Kymantaitė,
Juozapas Albinas Herbačiauskas. Beje,
pastarasis Krokuvoje paliko ryškų lie-
tuvybės puoselėjimo pėdsaką. Šis XX
amžiaus pirmasis  moderniosios lite-
ratūros kūrėjas, eseistas buvo ne tik pir-
masis lietuvių kalbos dėstytojas Jo-
gailaičių univer sitete, ne tik lenkų ir lie-
tuvių intelektualų sambūriuose sakė
ekscentriškas kalbas. Šis literatas į lie-
tuvių kultūrą įskiepijo europietiško
modernizmo užuomazgas.

„Nuo J. A. Herbačiausko laikų,
atidžiau pažvelgus į visą lie-
tuvių kalbos gyvavimo šimt-

metį šiame viename seniausių Euro-
pos universitetų, pastebimas nuolati-
nis sąmoningas lenkų mokslininkų
siekis išsaugoti lietuvių kalbos kursa”̨,
– sako  Kro kuvoje gyvenanti lietuvė,
Greta Le manaitė-Deprati. Ji po So-
vietų Sąjungos žlugimo, gavusi vilio-
jantį  pasiūlymą dėstyti lietuvių kalbos
kursą Jogailaičių universitete, buvo
viena pirmųjų, pabandžiusi nuvalyti
užmaršties dulkes nuo istorijos, me-
 nančios šlovingą Krokuvos lietuvių  in-
telektualų  praeitį. Būtent Gretos Le-
manaitės-Deprati iniciatyva senosio-
se Krokuvos Rakovicų kapinėse buvo
surastas per visą sovietmetį nie kam
nerūpėjęs žinomo kultūros vei kė jo J.
A. Herbačiausko kapas. Vėliau Lietu-
vos ambasados Lenkijoje rūpes čiu jis
sutvarkytas ir iki šiol į Kro kuvą at-
vykstantys gali jį aplan kyti. „Man
buvo įdomu ne vieno žmogaus biog-
rafija, o visos lietuvių bendruo menės
gyvenimas, jos veikla, kuri paliko la-
bai svarbų pėdsaką Lietuvos kultūri-
niame  gyvenime”, – pradeda pokalbį
ne tik vienintelė lietuvių kalbos dės-
tytoja Krokuvoje, bet ir bene vienintelė
šiuo laiku nuolat šiame mieste gyve-
nanti lietuvė  Greta Lemanaitė-Dep-
rati. Iki smulkiausių istorinių įvykių
ištyrinėjusi Krokuvos miestą ir jo są-
sajas su lietuvių intelektualų ben-
druome nėmis, šiandien Greta Lema-
naitė-Deprati atvykstančius lietuvius
mie lai vedžioja po tas vietas, kur kaž-
kada takus praminė iškiliausi Lietu-
vos kūrėjai, šlovingos „Rūtos” drau-
gijos nariai.

Atšalę šalių santykiai žala 
kultūriniam bendradarbiavimui

Praėjusio amžiaus pradžioje dau-
geliui intelektualų, menininkų iš tie-
sų Krokuvos kultūrinis gyvenimas
turėjo didelės įtakos. „Tuo metu, kai
Lietuva buvo rusinama, o Vilniuje
gyveno mažai lietuvių, į buvusią Len-
 kijos sostinę atvykę tautiečiai atsi-
 durdavo meno, istorijos ir kultūrinių
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Lietuvių kalbos vėliavnešė Krokuvoje

Netoli Krokuvos pagrindinės turistų traukos vietos, didžiausios miesto aikštės Rynek Glowny gyvenanti Greta Lemanaitė-Deprati, at-
vykstantiems lietuviams pasakoja apie iškiliausius Lietuvos kūrėjus, veikusius ir palikusius gilų pėdsaką šio Lenkijos miesto kultūri-
niame gyvenime.                                                                                                                                                                         Asmeninio archyvo nuotraukos

Lemanaitės-Deprati visuome ninės
veiklos patirtys. Tai pažintis ir drau-
gystė su Nobelio premijos laureatu,
Lietuvoje gimusiu lenku Česlovu Mi-
lošu, per Jogailaičių universitetą puo-
selėjami  ryšiai  su  vienu iškiliausiu
išeivijos rašytoju Tomu Venclova. Pri-
simena Greta ir profesoriaus Leo nido
Donskio pastangas nuolat pa laikyti
Lietuvos ir Lenkijos intelektualų dia-
logą. Lituanistės rūpesčiu į universi-
tetą atvyksta dėstyti nema žai ir šiuo-
laikinės kartos dėstytojų ir paskaitų
lektorių iš Lietuvos. 

Pasikeitusi kalbos politika

Ilgalaikės pastangos išsaugoti lie-
tuvių kalbos kursą viename seniausių
Europos universitetų nenuėjo veltui ir
per pastaruosius dvidešimt metų Jo-
gailaičių universitete lietuvių kalba
yra dėstoma be pertraukos. Aišku,
kalbos politika kinta. Anks čiau no-
rinčių mokytis buvo daug ir lietuvių
kalbos žinias studentai įgydavo ne-
mokamai. Tačiau šiuo laiku  studentas,
neturintis vadinamojo mokslo krep-
šelio, netenka teisės ne mokamai lan-
kyti lietuvių kalbos paskaitas. Aišku,
tos paskaitos kainuoja apie 120 eurų už
semestrą, tačiau studentams – tai ne-
maži pinigai. Dau gelis jų vietoj lietu-
vių kalbos pasirenka kitą kalbą iš ku-
rios jie gali tikėtis daugiau naudos at-
eityje. Apskritai norinčių mokytis lie-
tuvių kalbos yra nedaug, o tie, kurie
nori, vien tik dėl fi nansinių problemų

šių užmojų turi atsisakyti”, – sako G.
Lemanaitė-De prati, negailėdama kri-
tikos vykdomai valstybės politikai.
„Kitose šaly se įvairios institucijos re-
mia tautinės kalbos mokymus užsie ny-
je. Tarkime, Lietuvoje lenkų kalbos
kursus bent iš dalies finansuoja Len-
kų institutas. Vilniaus universitete
polonistiką studijuojantys studentai,
nepriklausomai nuo mokslo pasieki-
mų, iš Lenkijos švietimo ministerijos
gauna stipendiją. Tai yra valstybės
po litika: Lenkija remia savo kalbos mo-
kymą užsienyje. Ir ne tik Lenkija. Pa-
vyz džiui, Anglijos nedidelė Velso te-
ritorija į valų kalbos mokymus inves-
tuoja tikrai nemažai: suteikia stipen-
 diją norintiems ją mokytis užsienyje,
finansuoja komandiruotes tų moky-
tojų, kurie svetur moko šios kalbos.
Lietuva, deja, taip neremia studentų ir
tai yra  trūkumas”, –  teigia litua-
 nistė. G. Lemantaitė-Deprati yra pa ra-
 šiusi kelias programines lietuvų kal-
bos mokymo knygas. Ji vienintelė
Kro kuvos Jogailaičių universitete tarp
savo studentų populiarina vieną se-
niausių pasaulio kalbų. „Turime ne-
paprastą etninį palikimą, amatus, nė-
rinių raštus, tačiau turtingiausias lie-
tuvių kultūros paveldas  yra lietuvių
kalba, kuri pralenkia visas kitas Eu-
ropos kalbas savo senumu, garsų gry-
numu ir nuostabia gramatine struk-
tūra”, – su nepaprastu užside gi mu
apie mūsų kalbą sako lituanistė.

Nukelta į 8 psl.

Tai, kad lietuvių ir lenkų istorija tampri, o šių dviejų tautų intelektualų dialogas vyksta
iki šiol, byloja ir mūsų Vyčio herbas, puošiantis Jogailaičių universiteto  pastato fronto-
ną.
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Prasminga Lietuvių Bendruomenės vakaronė
Šiltą spalio 22 d., šeštadienio vaka-
rą  Lake Zurich miestelyje vyko Wau-
kegan-Lake County Lietuvių Ben-
druomenės valdybos surengta kas-
metinė šios šiaurinės Illinois lietuvių
apylinkės vakaronė „Gintarinis ruduo”.

Džiugu buvo stebėti rudeniško-
mis spalvomis pasipuošusio
Lake Zurich miestelio „Co-

lumbus” centre gausiai besirenkan-
čius įvairaus amžiaus svečius. Vaka-
ronės svečiai rinkosi į šventiškai pa-
puoštą salę, kuriai jaukumo suteikė
liepsnojantis židinys ir iškilminga ap-
linka. Žaismingai spragsint ugnelei
žmonės bendravo, vaišinosi „Kuni-
gaikščių užeigos” paruoštomis už-
kandėlėmis. Besidalijant linksmomis
istorijomis, aptarinėjant paskutines
politikos ir sporto naujienas, nepa-
stebimai prabėgo pabendravimo va-
landėlė, ir renginio organizatoriai pa-
kvietė į pokylių salę, kurioje prasidė-
jo oficialioji vakaronės dalis.

Renginio dalyvius eiliuota kalba
pasveikino valdybos pirmininkas Aud-
rius Abrutis ir jauniausia valdybos
narė Vesta Steponavičiūtė, kurie pri-
minė, kad šiais metais vakaronės metu
vyks ypatinga loterija, kurioje su-
rinkti pinigai bus skirti projektui
„Misija Sibiras”. 

Vedantieji pasidžiaugė, kad šį ru-
denį Lake County apylinkėje lankėsi
„Misija Sibiras” dalyviai, kurie su
apylinkės lietuviais susitiko Gedimi-
no lituanistinėje mokykloje ir papa-
sakojo apie savo veiklą bei paties pro-
jekto svarbą. Susitikimas su jaunais
projekto dalyviais buvo įdomus ne tik
moksleiviams, bet ir suaugusiems.
Įdomus, vaizdingas ir labai išraiškin-
gas projekto vadovo Igno Rusilo pasa-
kojimas apie jaunimo kelionę į Sibirą
– lietuvių tremties vietas ir ten jų at-
liekamą tikrai prasmingą misiją abe-
jingų nepaliko. Mokiniams kilo daug
klausimų, į kuriuos svečias mielai at-
sakinėjo. Po šio susitikimo valdybos
nariams gimė mintis prisidėti prie
šios prasmingos veiklos. Tuoj pat nu-
tarta po savaitės vyksiančioje rudens
vakaronėje surengti loteriją, kurios
metu surinkti pinigai būtų paskirti
projektui „Misija Sibiras”. Pasklidus
žiniai apie organizuojamą akciją, pri-
zus loterijai aukojo nemažas būrys
bendruomenės narių. Valdyba dėkoja
stiklo meistrui Raimundui Lapšiui, Bi-
rutei Baltrus, Palmyrai Janušonie-

„Gintarinio rudens” dalyviams buvo smagu susitikti ir pasikalbėti rūpinčiomis temomis.

Smagiai rudens puotoje linksminosi Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojai: (iš k.) Jurita Gonta, Lina Bazys, Jūratė Dubauskienė,
Julija Mrazauskienė, Giedrė Ramanauskaitė, Rita Jankūnienė, Nijolė Černiauskienė ir Aleksandras Dimas.

nei, Elenai Skališienei ir visiems ki-
tiems geros valios žmonėms, loterijai
paaukojusiems vertingų prizų. Ypa-
tingos padėkos nusipelnė po 2 prizus
įsteigusieji: Birutė Čiurienė, Ramutė
Kemeža-Kazlauskas bei Steponavičių
šeima. 

Renginio organizatoriai vakaro-
nės svečiams dėkojo už aktyvų daly-

vavimą loterijoje. „Savo supratingumu,
gerumu ir nesavanaudiškumu Jūs visi
prisidėjote prie tremtinių kapinaičių
Sibire tvarkymo, atstatymo ir išsau-
gojimo ateinančioms kartoms, – gėrė-
damasis tautiečių supratingumu ir
valdybos sumanymo palaikymu kal-
bėjo Gintautas Steponavičius. – Mūsų
bendruomenės narių dėka tolimame

Sibire, kur nežmoniškomis sąlygomis
gyveno, dirbo ir mirė tūkstančiai
darbščių, talentingų, dorų ir niekuo ne-
kaltų lietuvių, iškils lietuviškas kry-
žius”.

Rimantui bei Jūratei Grabliaus-
kams atliekant tremtinių dainas, lote-
rijoje buvo surinkta 830 dol. Visi pini-
gai pervesti į „Misija Sibiras” sąskai-
tą. 

Po loterijos šventė tęsėsi toliau.
Skambiomis dainomis iki vidurnakčio
susirinkusius  linksmino grupė „Kau-
kas”, šokių aikštelė buvo pilna šokėjų,
liejos gera nuotaika, o veiduose švytė-
jo šypsenos.

Waukegan bendruomenės valdyba
vakaronės dalyviams dėkoja už buvimą
kartu, dosnumą, supratingumą, gerą
nuotaiką ir teigiamas emocijas. Sand-
rai  Halloway – už dekoruotą pokylių
salę bei renginio organizatoriams ir tal-
kininkams – už dar vieną gražią šven-
tę mūsų  apylinkėje. 

Daugiau šventės akimirkų galite
rasti JAV Lietuvių Bendruomenės
Waukegan-Lake County apylinkės „Fa-
cebook” puslapyje. Tapkite mūsų FB
draugais ir galėsite tiesiogiai gauti
informaciją apie planuojamus rengi-
nius mūsų apylinkėje. 

JAV LB Waukegan-Lake County 
apylinkės info ir nuotr.

Prizus loterijai aukojo: stiklo meistras Raimundas Lapšys, Birutė Baltrus, Palmyra Janušonienė,
Elena Skališienė, Birutė Čiurienė, Ramutė Kemeža - Kazlauskas, bei Gintaro ir Žanetos Ste-
ponavičių šeima.

Vakaro svečiai atsinešė gerą nuotaiką. 
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lapkričio 20 d., sekmadienį, vyko Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos parapijiečių metinis
visuotinis susi rin kimas. Šv. Mišių, kurias atna-

šavo parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas, pamoksle buvo priminta, kad tai yra mūsų visų
parapija, lietuvių kultūros centras ir turime jį išlaikyti. 

Po to rinkomės į parapijos  Kul tūros centrą, kur,
pasigardžiavę šeimininkės Reginos Greenhalgh lie-
tuviškais patiekalais bei pyragais su kavute, daly-
vavome parapijos susi rinkime. Jį vedė Pastoracinės
tarybos pirmininkė Laima Maziliauskienė, po trum-
po atidarymo žodžio pakvietusi kleboną invokacijai. 

Susirinkimui sekretoriavo Algis Kaunelis. Ka-
dangi praėjusių metų visuotinio susirinkimo proto-
kolas buvo išplatintas el. paštu bei padaugintas
padėtas parapijos Kultūros salės prieangyje, jis ne-
buvo skaitomas. Parapijiečiai protokolą priėmė
vienbalsiai.

Parapijos klebono kun. Gintaro 
Antano Joniko pranešimas

Klebonas pranešė, kad ką tik grįžo iš piligri-
minės kelionės į Šventą ją žemę. Spalio mėn. jis kar-
tu su gražiu būriu parapijiečių buvo Washington,
DC, kur kartu su minia lietuvių šventė Šiluvos Mer-
gelės Marijos koplyčios Nacionalinėje Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidė jimo bazilikoje šven-
tinimo 50-tį.

Parapijos dvasinis gyvenimas, katekizacija bei
sakramentų teikimas atliekamas laikantis Romos
Ka talikų Bažnyčios, Detroito arkivys kupijos gairių
bei lietuviškų tradicijų. Kaip Detroito arkivyskupijos
at likta apklausa parodė, lietuvių kalba ir tradicijos
mūsų parapijiečiams yra ypač svarbios. Klebono tar-
nystė Die vo Apvaizdos parapijoje Southfield, MI, taip
pat yra ir misija tarp lietuvių katalikų, gyvenančių
Atlanta, GA, ir West Palm Beach, FL. Kun. G. A. Jo-
nikas yra JAV Lietuvių kunigų vienybės pirmi-
ninkas ir dėl to lanko kitus lietuviškus telkinius, kur
nėra parapijos, misijos ir kur žmonės neturi lietu-
vio kunigo. Klebonas taip pat yra Lietuvių katalikų
religinės šalpos (LCRA) direktorius ir dalyvauja kas-
metiniame suvažiavime. 

Praėjusieji metai šv. tėvo Pran ciškaus buvo
paskelbti Gailestin gumo metais. Buvo išleistas mal-
dy nėlis, kas sekmadienį buvo kalbamos maldos, o
kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį buvo kalbamas
Gailes tingumo vainikėlis, kurį vedė Danutė Sirge-
dienė. 

Sprendžiant einamuosius reika lus, Dievo Ap-
vaizdos parapijos pastoracinė taryba yra susitelkusi,
profesionali, atsakinga, rūpestingai atliekanti savo
paskirties darbus. Už parapijos pastoracinės tary-
bos sėkmingą veiklą klebonas dėkojo tarybos pirm.
Laimai Maziliauskienei. Buvo dėkingas ir kitiems
pastoracinės tarybos nariams, kurie anksčiau ar da-
bar atlieka savo kilnius darbus. Jis prašė parapi-
jiečių į tarybos gretas deleguoti aktyvius ir atsa-
kingus žmones. Klebonas kun. G. A. Jonikas dėko-
jo visoms komisijoms už puikų praėjusių metų
darbą. Parapijiečiai, išklausę jų pranešimus, tin-
kamai įvertins komisijų darbą tiek dvasinėje sie-
lovados srityje, tiek atliekant so cialinius, kateche-
tinius, švietė jiškus bei administracinius darbus. 

Administracijos komisijos vadovo Juozo Vai-
čiūno dėka nuomojant Kultūros centro salę parapija
gauna nemažai papildomų pajamų. Pagal Detroito
arkivyskupijos reikalavi mus, parapijos taryba yra
pasipil džiusi nauju komitetu – Evange lizacijos ko-
mitetu. Jį veda Vitas Sir gedas. Jam buvo padėkota
taip pat už Sutvirtinimo sakramentui pa ruoštą
jaunimą. Buvo padėkota tikybos mokytojai Marytei
Binkowski, kuri paruošė vaikelius Pirmajai ko-
munijai. Už Biblijos studijų vedimą didelė pagarba
pareikšta Danutei Sirge dienei. Pasidžiaugta, kad po
truputį gausėja norinčių giliau pažinti savo tikėji-
mą ir besirenkančių į Biblijos studijas. Klebonas
kun. G. A. Jonikas išreiškė padėką, kad nepamirš-
tama paremti bažnyčių Lietuvoje, taip pat ir Šiau-
lių vyskupiją, kuri leidžia kun. Jonikui darbuotis
mūsų parapijoje. Taip pat dėkota Lietuvos Dukterų
draugijai už paramą Lietuvos šei moms. Buvo pa-

Dievo Apvaizdos parapijos metinis susirinkimas
dėkota savanoriams, kurie visuomet ateina į para-
pijos talkas. 

Klebonas susirūpinęs dėl jaunosios kartos pa-
rapijiečių, kurie turės užimti vyresnio amžiaus pa-
rapijiečių gretas. Taip pat išreiškė norą atgaivinti at-
eitininkų organizaciją šioje parapijoje. Klebonas
kvietė atsiliepti parapijiečius, galinčius padėti at-
gaivinti ateitininko sielą. Taip pat į parapijos gy-
venimą reikia įtraukti naujų, jaunų šeimų. 

Klebonas pranešė, kad per 2015–2016 m. suteik-
ta sakramentų ir patarnavimų: 5 – krikšto sakra-
mentai; 8 – priėmė Pirmąją komuniją; 10 – Sutvir-
tinimo sakramentų; 2 – santuokos sakramentai; 15
– palaidotų. Parapiją sudaro 414 asmenų. 

Pastoracinės tarybos pirmininkės
Laimos Maziliauskienės pranešimas

L. Maziliauskienė teigė, kad metai buvo sėk-
mingi ir darbingi. Ji pristatė dabartinę parapijos pa-
sto racinę tarybą: klebonas kun. Gin taras Jonikas;
pirmininkė Laima Maziliauskienė; vicepirmininkė
Al ma Butkūnienė; sekretorius ir skau tų atstovas Al-

gis Kaunelis; administracijos komisijos atstovas
Juozas Vaičiūnas; Krikščioniškos tarnybos komisijos
atstovė Elena Alkuvienė; Liturgijos komisijos atstovė
Rita Giedraitienė; Švietimo komisijos atstovė Vili-
ja Matvekas; Vikariato ir evangelizacijos komisijos
atstovas Vitas Sirgedas; Sporto klubo atstovas Pau-
lius Butkūnas; Lietuvos Dukterų atstovė Ramunė Mi-
kailienė; Lietuvių Bendruomenės atstovė Virga Si-
mai tytė; „Žiburio” mokyklos atstovė Vida Pekorie-
nė; narė Regina Juškai tė-Švobienė.

Pirmininkė išsamiai nušvietė praėjusių metų ta-
rybos atliktus darbus: ruošiami sekmadienio
pietūs parapijiečiams (Regina Greenhalgh).

Kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį buvo švęsti
gimtadieniai ir jubiliejai. Izabelė Korsakienė buvo pa-
skirta virtuvės vadove. Buvo suruoštos šventės: Pa-
dėkos diena, Kūčių vakarienė, Naujųjų, 2016 m., die-
nos pokylis ir Velykų pusryčiai. Balandžio mėnesį
buvo atvykęs vys kupas Eugenijus Bartulis iš Šiau-
lių, kuris suteikė Sutvirtinimo sakramentą 10 kan-
didatų. Vyskupui E. Bartuliui buvo suruoštas priė-
mimas ir įteikta 5 000 dol. parama Šiaulių pastora-
ciniam centrui. Buvo suruoštas Motinos dienos mi-
nėjimas/pie tūs, kuriame dalyvavo 140 žmonių. Ge-
diminas Balanda vedė kasmetinę Detroito arkivys-
kupijos rinkliavą „Catholic Services Appeal”. (Dar
trūksta 3 000 dol.) Suruošta parapijos gegužinė, kuri
uždirbo daugiau kaip 4 500 dol. pelno parapijai. Ta
proga buvo pagerbti 6 ilgamečiai parapijos gerada-
riai. Toliau vedamas parapijos tinklalapis www.di-
vineprovidencechurch.com. Jį tvarko Juozas Vai-
čiūnas ir Tadas Aukštakalnis. Ten galima rasti ka-
lendorių, svarbių skelbimų, žiniaraščių kopijų ir kt.
žinių. Padėkota Janinai Udrienei už naudotų daiktų
išpardavimo organizavimą, kuris parapijai davė 7 000
dol. gryno pelno. Vitas Sirgedas atstovauja mūsų pa-
rapijai South Oakland vikariate, dalyvauja susirin-
kimuose, kuriuose yra pristatomi įvairūs arkivys-
kupijos pranešimai ir ateities planai. Parapijoje
buvo atnaujinti tualetai. Visiems, kurie prisidėjo prie
darbų, pirmininkė išreiškė nuošir džią padėką.

Visuose darbuose stengtasi įtraukti tuos, kurie
anksčiau lankydavo mūsų parapiją, ir atvesti nau-

jų, kurie nori geriau pažinti savo tikėjimą. Finan-
siškai parapija metus baigė su kaupu. Parapiją re-
mia ir savaitinės aukos, už ką buvo padėkota. Pa-
rapiją finansiškai palaiko ir Juozo Vaičiūno pa-
stangomis nuomojamos patalpos svetimtaučiams. 

Administracijos ir Krikščioniškosios
tarnybos komisijų ataskaitos

Administracijos komisijos pirmi ninko Juozo
Vaičiūno prane šimą skaitė pirmininkė Laima Ma-
 ziliauskienė. Buvo paaiškinta, kad administratoriaus
atsakomybė yra prižiūrėti bažnyčios turtą, susidū-
rus su problemomis jas spręsti. Negalint patiems su-
tvarkyti, reikia rasti tinkamų specialistų ar rango-
vų. Komisijos pirmininkas visada pasi taria su ta-
rybos pirmininke, klebonu bei kitais tarybos nariais,
kad rezultatai būtų geriausi. Praėjusiais me tais
buvo atnaujinti moterų ir vyrų tualetai, įrengtas tua-
letas žmonėms su negalia; bažnyčioje įrengti gar-
siakalbiai ir nauji mikrofonai (Vik toras Tukis ir Ro-
mas Maziliauskas). Atnaujinta parapijos virtuvė. Pa-
stat ytos naujos spintos, lentynos, įdėtos spynos. Tą

darbą organizavo virtuvės vadovė Izabelė Korsa-
kienė, o darbus atliko Viktoras Tukys ir Romas Ma-
zi liauskas. Nupirktas naujas kavos virimo aparatas.
Kultūros salės darbai vyksta dėka Edžio Sventicko.
Kle bonijoje įdėtos naujos durys. Šildy mo/vėsinimo
sistemos patikrintos ir veikia gerai. Žolės pjovimo
ir sniego valymo darbai atliekami tvarkingai. Rimas
Alksninis ir Erika Newsome yra parapijos prižiū-
rėtojai. Rekla muojamas Kultūros salės nuomoji-
mas internete „Craigslist”, ir taip parūpinama kitų
etninių grupių nuomotojų. Salės nuomojimo
2015–2016 m. pajamos pakilo nuo 12 proc. iki 17 proc.
Buvo padėkota sekreto rei/bu halterei Patricijai Kau-
nelis, kuri sąžiningai, tvarkingai bei rūpestingai dir-
ba parapijai ir taip pat tar pininkauja palaikant ry-
šius su Det roito arkivyskupija.

Krikščioniškosios tarnybos komi sijos pirmi-
ninkė Elena Alku vienė išvardijo komisijos nares:
Elena Alkuvienė, Marytė Andrijonas, Regina Green-
halgh, Rasa Karvelienė, Izabelė Korsakienė, Jūratė
Maier, Danutė Naujokaitienė, Roma Radze vičienė,
Vanda Šiurkaitė, Janina Udrienė. (Kvietė norinčius
prisijungti.) Praėjusių metų darbai: sausio mėn. 24
d. buvo suruošti miško grybų pietūs. Pelnas – 1 285
dol. – buvo skirtas parapijai. Buvo suorganizuoti ke-
turi pensininkų pietūs. Padėta parapijos tarybai įvai-
riais darbais rengiant Motinos dienos pietus ir pa-
rapijos tradicinę geg užinę. Spalio mėn. pirmą savaitę
komisija daug dirbo ruošiant naudotų daiktų iš-
pardavimą. Pelnas – 7 000 dol. Nuoširdi padėka vi-
siems talkininkams, ypač organizatorei Janinai
Udrienei ir Pauliui Butkūnui bei sporto klubo „Ko-
vas” nariams. Talkino 46 parapijiečiai.  Organi zuotas
vysk. E. Bartulio priėmimas, paaukota 1 000 dol. Šiau-
lių pastora ciniam centrui.  Parapijos mažojoje salėje
buvo naujai įrėminti paveikslai, parapijos sodybai
nupirkti 7 sodinukai ir pagausintas virtuvės in-
ventorius. Šv. Kalėdų proga kartu su kun. Gintaru
aplankyti penki ligoniai ir jiems padovanota kalė-
dinė gėlė bei saldumynų. Buvo išsiųstos 23 užuo-
jautos bei sveikatos linkėjimų atvi rukai. Šiltai pa-
kviesta gruodžio 6 d. dalyvauti pensininkų Kalėdi-
niuose pietuose.

Nukelta į 8 psl.

Dievo Apvaizdos parapijos pastoracinė taryba ir komisijų nariai. Iš k.: Kastytis Giedraitis, Paulius Butkūnas, Alma
Butkūniene, Elena Alkuvienė, Algis Kaunelis, Juozas Vaičiūnas, klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, pirmininkė
Laima Maziliauskienė, Ramunė Mikailienė, Daiva Rugieniūtė, Rita Giedraitienė, Vilia Matvekas, Vitas Sirgedas, Regina
Juškaitė-Švobienė ir Susan Bubnelis. R. Švobienės nuotr.
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Mokslininkas Mirianas Chachisvilis, 
San Diego, CA

,,Nusprendžiau, kad ir pats norėčiau iš-
bandyti jėgas aukštųjų technologijų vers-
lo srityje. Turiu nemažai idėjų, tad įstei-
giau dvi kompanijas: ’Solvexa’ ir ’VeriSkin’.
Pirmoji kuria naują metodą chiralinių
vaistų molekulių analizei ir atskyrimui.
Antroji kompanija skirta naujam, nein-
vaziniam odos vėžio diagnostikos me-
todo vystymui. Šios kompanijos pradžia
buvo ’klasikinė’, t. y. pirmas prietaisas
buvo pagamintas mano namo garaže, ta-
čiau šiuo metu, po sėkmingų klinikinių
studijų dviejose valstijose, National In-
stitute of Health pažadėjo rimtą finansi-
nę paramą tolimesniam metodo vysty-
mui.” 

Someljė Vilma Mazaitė
Austin, Texas

,,Vyrai dominuoja šioje profesijoje. Tačiau
pasaulis – net ir someljė – keičiasi.  Šiandien
atsiranda vis daugiau šaunių moterų so-
meljė. Jų patirtis vis labiau ir labiau pagei-
daujama. Man jos tapo kasdieninis įkvėpi-
mo šaltinis.”

Operos solistas Arnoldas Voketaitis
Chicago, IL

„Didžiuojuosi, kad apie mane sukurtas filmas. Jei-
gu dabar dar būtų gyvi mano tėvai ir brolis, jie
taip pat būtų laimingi”, – sakė A. Voketaitis po Lie-
tuvoje gyvenančios režisierės Agnės Marcinke-
vičiūtės dokumentinio filmo apie jį „Prisimenu
motinos balsą” premjeros. Dainininko gyvenime
buvo svarbios dvi moterys: motina, iš kurios pa-
veldėjo nuostabų balsą ir žmona Nijolė, kurią lai-
ko savo didžiąja mūza.  

JAV LB atstovė informacijai Laima Liutikienė
Elizabeth, NJ

,,Esu laimės kūdikis, nes turiu nuostabią šeimą, ku-
ria labai didžiuojuosi, bei puikių draugų, kurie
mane palaiko ir įkvepia. Šeima yra vyras Ramūnas
ir 4 ,,partizanai”, nuolat besirūpinantys, kad tėvams
nebūtų nuobodu: Neringa (17), Nojus (16), Liucija
(6) ir Marius (4). Vaikus auginame lietuviškoje ‘Liu-
tikų’ respublikoje, todėl namuose bendraujama tik
lietuviškai, švenčiame tradicines šventes, su didžiai-
siais diskutuojame ne tik JAV, bet ir Lietuvos ak-
tualijų klausimais.”

Mados verslininkė 
Monika Filipavičiūtė-Sinice
Chicago, IL

,,Žaviuosi Lietuvos dizainerių kūryba. Be
galo džiaugiuosi galėdama pasiūlyti
Amerikos pirkėjams kažką naujo ir ne-
tikėto, galbūt padėti atrasti tai, kas neti-
kėtu rakursu atspindėtų jų asmenybę, sti-
lių ir pasaulėžiūrą”, – sako ,,Monique
Boutique” įkūrėja.

Teisės magistrantūros studentas 
Justinas Jarusevičius, Cambridge, MA

Išdirbęs beveik 7 metus advokatų kon-
toroje Vilniuje, Justinas Jarusevičius nus-
prendė tobulintis toliau ir įstojo į vieną ge-
riausių pasaulyje – Harvardo universitetą.
Studentams čia dėl didelio mokslo krū-
vio neleidžiama dirbti, o į paskaitas vi-
suomet reikia ateiti pasiruošus, nes dėsty-
tojas bet kuriuo metu gali užduoti klau-
simą. 

,,Draugo” straipsnių herojai 2016
Per visus 2016-uosius metus ,,Draugo” puslapiuose skaitėte 

apie nuostabius šalia jūsų gyvenančius žmones. 
Dar daugiau įdomių pažinčių jūsų laukia ateinančiais 2017-aisiais metais
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Dekoracijų ir rekvizito studijos gamy-
bos vadovas Glenn Ragaishis
La Grange, IL

,,Buvome paprašyti sukurti miegama-
jį – tokį patį, koks pavaizduotas žinomo
olandų dailininko Vincent van Gogh
garsiajame paveiksle. Už nedidelį mo-
kestį  jame galima buvo pernakvoti.
Mano žmonai ir man irgi nuskilo laimė
vieną naktį tame kambaryje pernakvoti
– jausmas tiesiog siurrealistinis!”

Maratonininkė Renata Skersytė
Monterey, California

„Žinau, kad daugelis maratonų
bėgikus laiko keistuoliais, ir aš su-
prantu tokį žmonių požiūrį. Bet
jiems nėra žinomas tas nepa-
prastas jausmas, kai, rodos, be-
veik peržengi savo fizinių gali-
mybių ribas, kai daugelio mėne-
sių darbas yra vainikuojamas as-
meninio rezultato pagerinimo
ar net varžybų pergalės.”

Vertėja Audra Šerpetytė-Worcester
Monterey, California

,,Man vertėjo profesija yra labai roman-
tiška darbų įvairove, pasirinkimo laisve,
galimybe darbe vartoti savo gimtąją kal-
bą, žinojimu, kad mano darbas paleng-
vina kitų žmonių būtį, naikindamas kal-
bos barjerus.”

Gyvybės mokslų atstovas Remis Bistras
Boston, MA

Dr. R. Bistras turi ilgametę verslų vystymo
patirtį. Šiuo metu jis vadovauja startuoliui
,,Vittamed Corporation”, kuris kuria naujus
neinvazinius smegenų tyrimo prietaisus.

Kompiuterijos inžinierius, gru-
pės ,,Jievaras” įkūrėjas Gied-
rius Stankevičius, Atlanta, GA

,,Šokis mūsų šeimoje tikrai ne-
svetimas.”

Virtuvės šefė Leonora Sasnauskaitė-
Palaima, Kennebunkport, ME

,,Iš pradžių stebėdavau močiutę gami-
nant, pamažu pradėjau jai pagelbėti. La-
bai mėgau jai padėti lipdyti virtinius su
varške ar mėlynėm. Turbūt tada ir gimė
mano aistra ravioli ir kitokių įdarų pas-
tos gamybai.”

Vadybininkas, žurnalistas Tony Maciulis
New York, NY

,,Aš visuomet prisistatau, jog esu žurnalis-
tas, nes čia yra mano širdis”, – sako lietuvių
kilmės „Yahoo!” video naujienų vadovas.

Primadona, ilgametė Čikagos lietuvių operos solistė
Aldona Stempužienė
Cleveland, OH
,,Artimiausia opera būna ta, kurią repetuoji ir dainuoji.”

,,Draugas” – tai laikraštis jums apie jus!
Prenumeruokite ir skaitykite laikraštį patys, užsakykite jį draugams,

giminėms ar kolegoms JAV, Lietuvoje ar bet kur pasaulyje.

Pažinčių ir susitikimų vieta – ,,Draugas” 2017!

Prenumeratos kaina metams naujiems skaitytojams
JAV 120 dol. – Lietuvoje 120 dol.

Internetinė prenumerata PDF formatu 115 dol.
Teiraukitės tel. 773-585-9500 • www.draugas.org
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Tūkstančius pasaulio studentų 
išmokė taisyklingos 

lietuvių kalbos 

Kalbėdama apie lietuvių kalbos
svarbą Krokuvoje, vienoje seniausių
Europos žinių ir mokslo Mekų, litua-
nistė sau net neleidžia pagalvoti, kas
nutiktų, jeigu dėl minėtų  finan sinių
problemų ateityje imtų ir  nebeliktų
lietuvių kalbos mokymo universitete,
kuriame būtent  lietuvių kalbos stu-
dijos turi ne tik gilias tradicijas, bet ir
išliekamąją vertę.

Tarp lituanistės Gretos Lemanai-
 tės-Deprati studentų, – nemažai moks-
li nius darbus lietuvių kalba rašančių
specialistų, akademinės aplinkos už-
 sieniečių, kuriems lietuvių kalbos ži-
 nios suteikė  puikią galimybę tyrinė-
ti Lietuvos istorinį bei kultūrinį pali-
ki mą dideliame pasaulio žemėlapyje.
„Lietuvių kalba domisi ne tik tie stu-
dentai, kurių protėviai turėjo kokių
nors sąlyčių su Lietuva. Domisi ir tie,
kurie nori pramokti kalbėti viena se-
niausių ir labai retų kalbų. Dauge liui
tai nepaprasta patirtis, o kitiems tai
tikra egzotika. Anksčiau lietuvių kal-
ba didžiausią susidomėjimą kėle ̇ sla-
vistikos studentams ar kalbinin kams.
Tačiau ilgainiui mano paskai tas ėmė
lankyti vis daugiau kitu,̨ kartais net vi-
sai nieko bendra su filologija netu-
rincǐu ̨ specialybiu ̨ studentų: istorikų,

etnologų, fizikų, matematikų. Buvo
ir tokių, kurių susido mėjimą skatino
ne tik pati kalba, bet ir Lietuva, jos is-
torija bei kultu ̄ra”, – pasakoja Greta
Lemanaitė-Deprati, dar kartą pabrėž-
dama, kaip svarbu valstybės lygiu
keisti  požiūrį į savo ištakas ir kalbą.
Jogailaičių univer siteto dėstytoja įsi-
tikinusi, kad lietuvių kalbos kursuose
studentai nema žai sužino ne tik apie
Lietuvą. Per kalbos mokėjimą mezga-
si ir išskirtiniai ryšiai, kurie vėliau
puikiai  gali  pasitarnauti   mūsų  ša-
liai.  Puikus pa vyzdys, kai buvusi Gre-
tos Lema naitės-Deprati mokinė šian-
dien dėsto lietuvių literatūros istoriją,
verčia iš lietuvių kalbos, rašo su Lie-
tuva susijusius mokslinius darbus. 

Beje, tarp Gretos buvusių stu-
dentų kažkada buvo ir jos vyras Gus-
 tavas Deprati. Lenkų kilmės argenti-
 nietis tąsyk panoro išmokti kalbą tos
šalies, iš kurios buvo kilę jo  seneliai
lenkai. Gretos vyro šeimos istorija
įdo mi. Šeima karo audrų buvo nu-
 blokšta į Argentiną, ten išsaugojo savo
tautinę tapatybę, o jų anūkas, grįžęs į
Lenkiją, savo kilmės istoriją praturti-
no dar ir lietuvių kalbos žiniomis.
Būtent lietuvių kalba suvedė  būsimą
porą draugėn. 

Šiandien su tuoktiniai Greta ir
Gustavas Deprati augina du sūnūs, ku-
rie puikiai kalba ne tik lenkiškai, bet
ir lietuviškai. 

Lietuvių kalbos vėliavnešė Krokuvoje 
Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 5 psl.

Liturgijos komisijos pirmininkės
Ritos Giedraitienės pranešimas

Per praėjusius metus Liturginis
komitetas glaudžiai bendradarbiavo
su kun. Joniku, kad būtų užtikrintas
Dievo garbinimas mūsų bažnyčioje ir
švenčiamos religinės bei tautinės šven-
tės pagal nustatytą liturginį me tų ka-
lendorių. Atlikti darbai: per Kristaus
Karaliaus šventę šv. Mišias aukojo
kun. Lukas Laniauskas SJ. Po Mišių
vyko gražus priėmimas. Orga nizuotas
advento susikaupimas – Taize pamal-
dos; pasiruošta Bernelių šv. Mišioms ir
šv. Kalėdoms; organizuotas kalėdinių
medelių įsigijimas bažnyčios altoriui
puošti; paskelbti „Gailestingumo me-
tai”; Danutė Sirgedienė vedė maldas
prieš Mišias ir antrą mėnesio sekma-
dienį – Gailestingumo vainikėlį; atėjus
Ga vėniai atitinkamai puošta bažnyčia;
prieš kiekvienas Mišias vyko Kry-
 žiaus kelio apmąstymai. Balandžio
mėnesį pasiruošta Verbų sekmadieniui
ir šv. Velykoms. Bažnyčiai puošti buvo
užsakytos gėlės (jas užsakant parapi-
jiečiai galėjo išreikšti savo asmeni-
nes intencijas). Balandžio 24 d. vyko
Sutvirtinimo sakramento šventė. Jau-
nimą ruošė Vitas Sirge das. O gegužės
1 d. vyko Pirmosios komunijos šventė.
Vaikučius ruošė Marytė Binkowski.
Pažymėjome Sek mines ir Devintines.
Per Dievo Kūno šventę buvo papuošti
4 altorėliai (viduje ir lauke). Tai pa-
daryti buvo pakviestos mūsų ben-
druomenės organizacijos, kurios tą
darbą gražiai atliko. Spalio mėn. būrys
parapijiečių dalyvavo Šiluvos Švč.

Mergelės Ma rijos koplyčios 50-mečio
jubiliejuje Washington, DC. Rengiamės
meditacijai – Taize pamaldoms, kurios
vyks gruodžio 11 d., sekmadienį. Ruo-
šiamės Bernelių Mišioms ir šv. Kalė-
doms. Organizuojame puansetijų įsi-
gijimą altoriui puošti. Pranešta, kad
įrengta nauja garsiakalbių ir mikro-
fonų sistema. Tai dėka Juozo Vaičiūno,
Viktoro Tukio ir Romo Maziliausko.
Rita Giedraitienė dėkojo visiems, ku-
rie prisideda prie liturginės komisijos
veiklos. Daug puikių žmonių metai
po metų aukojasi, kad mūsų bažnyčioje
viskas vyktų sklandžiai.

Švietimo komisijos ir
Vikariato bei evangelizacijos

komiteto ataskaitos

Švietimo komisijos pirmininkės
Vilijos Matvekienės pranešimą per-
skaitė Laura Alkevičius. Komisiją su-
daro: Vilija Matvekienė, Virga Simai-
tytė, Laura Alkevičius, Audro nė Hoe-
schele, Tadas Svereckis, Da nutė Jury,
Marytė Binkowski, Daiva Rugieniūtė
ir Barbara Jones. Atlikti darbai: lapk-
ričio mėn. buvo surengtas Vėlinių pa-
minėjimas (prie mirusiųjų nuotraukų
pavardes skaitė Raminta Vilkienė).
Vasario mėn. buvo rodomas filmas
„Heaven is for Real”. Pirmajai komu-
nijai vaikus ruošė Marytė Binkowski,
Vitas Sir gedas – Sutvirtinimo sakra-
mento kandidatus. O Rasa Karvelienė
dirbo su vaikų tėveliais. Danutė Sir-
gedienė vedė Biblijos studijas. Vyko
įvairios piligrimystės kelionės. Gavė-
nios rekolekcijos vyks Dainavoje ir jas
ves kun. Lukas Laniauskas SJ. Data
dar nenustatyta. Gruodžio mėn. bus su-
ruošta popietė ar vakaras, kuriame bus

pasidalinta įspūdžiais iš piligriminės
kelionės į Šiluvą, Lenkiją, Portugaliją
ir Šventąją Žemę. 

Vikariato ir evangelizacijos ko-
 miteto (Švietimo komisijos pada linio)
pirmininkas Vitas Sirgedas paaiškino,
kad evangelizacijos tikslas yra padėti
kiekvienam iš mūsų rasti Jėzų Kristų
savo gyvenime. Ragino pasidomėti ant
staliuko išdėliota spauda, kompakti-
nėmis plokštelėmis ir knygomis, ku-
rios pasakoja, kaip kiekvieną dieną
rasti Kristų – Mišiose, radijuje, bibli-
joje, internete, knygose, o svarbiausia
– maldoje. Nuo praėjusių metų susi rin-
kimo Evangelizacijos komitetas pa-
ruošė 7 jaunuolius Sutvirtinimo sak-
ramentui. Padėkojo Rasai Kar velienei
už darbą su šių jaunuolių tėveliais. V.
Sirgedas atstovauja mūsų parapijai
South Oakland vikariato susirinki-
muose. Jo žmona Danutė Sirgedienė
kas sekmadienį vedė Dievo Gailestin-
gumo maldas, o kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį – Gailestingumo
vainikėlį. Šiuo metu (lapkričio 18–20 d.)
Danutė Sirgedienė dalyvauja Detroito
arkivyskupijos ruošiamame sinode ir
atstovauja mūsų parapijai. Taip pat Da-
nutė Sirgedienė veda Biblijos studijas,
kuriose dalyvauja 13 parapijiečių. V.
Sirgedas skatino parapijiečius inter-
nete skaityti „Dynamic Catholic – Best
Advent Ever”. 

Parapijos finansinė
padėtis yra gera

Finansų tarybos pirmininkas Kas-
tytis Giedraitis išvardijo savo komite-
to sudėtį: Kastytis Giedraitis, Audra
Copes, Povilas Norkevičius, Morkus
Mitrius, Laura Alkevičius, Edvardas
Sventickas ir parapijos klebonas kun.
G. A. Jonikas bei iždi ninkė Patricia
Kaunelis. Finansinė 2015–2016 m. „fis-
kalinių metų” apskaita buvo visiems
išdalinta ir kai kurios detalės paaiš-
kintos. Parapijos finansinė padėtis
yra gera. Turime daugiau pajamų

negu išlaidų. K. Giedraitis padėkojo
kun. G. A. Joni kui, P. Kaunelis bei ko-
miteto nariams už paramą. 

Oficialiai buvo patvirtinta nauja
2016–2017 m. pastoracinės tarybos ir ko-
misijų sudėtis. Parapijos pastoracinę
tarybą sudaro: klebonas kun. Gintaras
Antanas Jonikas, pirmi ninkė Laima
Maziliauskienė; vice pirmininkė Alma
Butkūnienė; sekretorius ir skautų at-
stovas Algis Kau nelis; administracijos
komisijos pirmininkas Juozas Vai-
čiūnas; Krikš čioniškos tarnybos ko-
misijos pirmininkė Elena Alkuvienė,
Švie timo komisijos pirmininkė Vilia
Matvekas; Liturginės komisijos pir-
mininkė Rita Giedraitienė; Vika riato
ir evangelizacijos komiteto ir ateiti-
ninkų atstovas Vitas Sirgedas; Dukte-
rų draugijos atstovė Susan Bubnelis;
sporto klubo „Kovas” atstovas Paulius
Butkūnas, Lietuvių Bendruomenės at-
stovė Virga Simai tytė; „Žiburio” li-
tuanistinės mokyklos atstovė Vida Pe-
korienė; šaulių atstovė Daiva Rugie-
niūtė; narė Regina Juškaitė-Švobienė
ir finansų tarybos pirmininkas Kas-
tytis Gied raitis.

Baigiant susirinkimą parapijie-
čių vardu Janina Udrienė nuo širdžiai
padėkojo klebonui kun. Gintarui An-
tanui Jonikui, pirmi ninkei Laimai
Maziliauskienei bei Pastoracinei ta-
rybai už įdėtą darbą ir pastangas, kad
parapija būtų gyvybinga. Pirmininkė
L. Maziliauskienė pateikė pasiūlymą
– 2018 m. mūsų parapija bus gyvavusi
108, o Lietuva švęs Nepriklausomybės
šimtmetį. Kaip mes, parapija, galėtu-
me paminėti šias dvi svarbias datas?
Para pijos prieangyje bus padėta dėžė,
į kurią parapijiečiai galės įmesti savo
raštiškas idėjas ir pasiūlymus, kaip
švęsti šias lietuviams svarbias su-
kaktis.    

Laima Maziliauskienė dėkojo vi-
siems už dalyvavimą ir pakvietė kun.
Joniką vesti bendrą maldą. Metiniame
visuotiniame susirinki me dalyvavo
106 parapijiečiai.

Dievo Apvaizdos parapijos
metinis susirinkimas 

Nuolatinė lenkų ir lietuvių
konkurencija bei šių dienų

susikalbėjimas

Greta Lemanaitė-Deprati nesle-
 pia, kad kai kurie labai nepopuliarūs
Lietuvos valstybinių institucijų spren-
 dimai dažnai ją pastato į ne jaukią pa-
dėtį. Pavyzdžiui, lenkiškų pavardžių
lietuvinimas ir jų rašyba. „Aš manau,
kad žmogaus pavardė tai yra jo vie-
nintelė nuosavybė, kuri identifikuoja
jį. Ne asmens kodas ar paso numeris,
o būtent pavardė. Todėl lietuviško-
mis raidėmis rašoma ne tik lenkų, o
kitų tautybių žmonių pavardės pra-
randa ne tik savo originalumą, bet jos
ir nepelnytai iškrai pomos. Nesu-
prantu, kodėl mes no rime tokiu būdu
sulietuvinti visą pa saulį?”, – retoriš-
kai klausia lituanistė.  

Ir nors pastaraisiais metais įvy-
 kęs didžiulis atotrūkis tarp dviejų
valstybių paliko atšalusių santykių
žymę, stereotipų dėl vieno ar kito is-
torijos ar literatūros vertinimo vis dėl-
to mažėja. „Kažkada bandymai  nusi-
savinti Adomą Mickevičių ir sumen-
kinti jo  meilę Lietuvai, nuolat sklan-
dančios nuomonės, kad Vilnius tebė-
ra lenkų nuosavybė ar kitos šių dvie-
jų šalių istorinės praeities įvykių in-
terpretacijos šiuo laiku kelia tik šyp-
seną. „Šiandien bent jau oficialiai su-
sikalbame, bet jeigu privačiuose po kal-
biuose ima ir išlenda seni ste reotipai
turiu ką atsakyti”,  – juokia si Greta Le-
manaitė-Deprati. Ji itin kategoriškai

nusiteikusiems lenkų patriotams vi-
sada yra paruošusi vie ną klausimą: „O
jūs mokate kalbėti lietuviškai, taip,
kaip aš lenkiškai?”. Ir tikrai lietuvių
kalbos dėstytoja šiuo atveju turi pra-
našumų. Savaran kiškai išmokusi len-
kų kalbos, be didelio vargo originalo
kalba įveikė A. Mickevičiaus „Poną
Tadą”. Kai kurių Poeto tekstų neį-
kanda net pa tys lenkai. „Ir apskritai,
lenkams la bai neįprasta, tai, kad mes,
lietuviai, mokame kelias kalbas. Jie la-
bai nu stemba išgirdę, kad aš be gim-
tosios kalbos, galiu kalbėti laisvai ru-
siškai ir lenkiškai”, – sako Greta Lema -
naitė-Deprati.  

Jogailaičių universitete  dirbanti lituanistė
Greta Lemanaitė-Deprati tūkstančius pa-
saulio studentų išmo kė taisyklingos lietu-
vių kalbos. 
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SIŪLO DARBĄ

Balzeko lietuvių kultūros muziejui
reikalingi: 

bibliotekininkas(ė) ir žurnalistas (ė),
rašantis anglų kalba.

Reziume siųsti
info@balzekasmuseum.org

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

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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 

PARDUODA

Parduodu beveik nenaudotą elektrinę
lovą,  skirtą  vienam asmeniui.  Elektrinės lo-
vos privalumai:  patogu gulėti pakėlus ko-
jas, norimu kampu atremti nugarą ir kt.  Kai-
na sutartinė.  

Tel. 708-562-1448 

Šį sekmadienį, gruodžio 4 dieną, 1
val. p. p. galerijoje ,,Siela” (Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte) įvyks žinomų
pianistų Sonatos ir Roko Zubovų kon-
certas ,,Prancūziški žaidimai”. Šis kon-
certas – dalis didelės muzikų kelionės
po Jungtines Amerikos Valstijas (nuo
Seattle iki Bostono) pristatant lietuvišką
dainą.

Rokas ir Sonata – nesvetimi Či-
kagos klausytojui. Čia jie pra-
leido ne vienerius gyvenimo

metus, surengė daug įsimintinų kon-
certų. ,,Sugrįžimo” koncerto belau-
kiant – trumpas pokalbis su pianistų
pora.

Kodėl Jums svarbu pasirodyti Čikagos
lietuviams? 

Mūsų duetas prieš dviedešimt
metų ,,gimė” Lemonte. Todėl mums la-
bai brangu grįžti į šią salę. Taip pat bus
labai miela pasimatyti su visais Čika-
goje tebegyvenančiais mums bran-
giais bičiuliais. Tiesą sakant, Čikaga
– antri mūsų namai.

Ką klausytojas išgirs Jūsų koncerte?
Kaip duetas mes geriausiai jau-

čiamės skambindami prancūzišką mu-
ziką. Koncerte Lemonte grosime Bizet,
Faure, Ravel ir Satie siuitas fortepijo-
nui keturioms rankoms.  

Kokius prisiminimus puoselėjate apie
Ameriką ir kodėl nusprendėte gyventi Lie-
tuvoje?

Amerikoje atsiradome tiesiai po
studijų Lietuvoje. Amerika mums
abiems yra nepaprasta dėl dviejų prie-
žasčių: čia pradėjome karjerą kaip
profesionalūs pianistai; čia gavome
pirmas savarankiško gyvenimo pa-
mo kas. Į Lietuvą grįžome jausdami,

kad galime pasitarnauti naujai atgi-
musiai Lietuvai. 

Kokia muzika arčiausiai širdies Rokui
ir Sonatai kaip atlikėjams ir kaip klausyto-
jams? Ar ji skiriasi?

Kaip pianistai šiek tiek skiria-
mės tuo, kad Čiurlionis – tai labiausiai
Roko žemė, o Sonata groja žymiai dau-
giau kamerinės muzikos. Kadangi
daug laiko leidžiame drauge, tai ir
klausoma muzika yra dažniausiai abie-
jų kartu. Mėgstame išgirsti negirdėtų
dalykų, nedarydami išimties jokiai
muzikai, jei joje atrandame ką nors int-
riguojančio. Bet išimčių būta: Sonata
stengėsi pamėgti Led Zeppelin, o Rokas
kiek šalčiau reaguoja į Sonatos jau-
nystėje mylėtą Earth, Wind and Fire ir
kitus to laikmečio džiazroko atlikėjus. 

Kas svarbiau – muzika ar šeima?
Mūsų šeima gyvuoja muzikoje,

bet šeima yra daugiau negu tik muzi-
ka: labai daug ką darome ir atrandame
drauge. Kažkaip iki šiol laimingiausi
esame kartu ką nors darydami: o tai
yra viskas nuo paprasčiausio pusryčių
pasigaminimo ir namų tvarkymo, iki
kelionių, ar bendrų kūrybinių pro-
jektų. 

Kokie  pomėgiai  arčiausiai širdies be
mu zikos?

Kasmet su draugais važiuojame
slidinėti. Vasaros metu mėgstame pa-
keliauti pėsčiomis.  

Vienu sakiniu apie būsimą koncertą.
Labai laukiame! Ir koncerto, ir

vi sų klausytojų.
„Sielos” info ir nuotr.

Bilietus į Sonatos ir Roko Zubovų
koncertą ,,Sieloje” galima užsisakyti pa-
siunčiant žinutę tel. 630-291-0097. 

Prancūziški 
Zubovų žaidimai

Pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.

Vitas J. Sirgėdas, gyvenantis Novi, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

Patricia A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Reorganizuojami apskričių archyvai 
Vilnius (BNS) – Dešimt šiuo metu

veikiančių archyvų bus sujungti į ke-
turis regioninius. Tikimasi, kad reor-
ganizavus archyvų sistemą, padidės jų
veiklos efektyvumas.

Po valstybės archyvų reorganiza-
vimo vietoj šiuo metu veikiančių Aly-
taus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių,
Utenos ir Vilniaus archyvų liks ketu-
ri regioniniai – Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Vilniaus – su teritoriniais pa-
daliniais.

Numatyta, kad regioniniai vals-
tybės archyvai bus sudaryti iš bendras
teritorines ribas turinčių apskričių

archyvų: Klaipėdos regioninį valstybės
archyvą sudarys Klaipėdos, Telšių ir
Tauragės apskričių archyvai; Šiaulių
regioninį valstybės archyvą – Šiaulių
ir Panevėžio apskričių archyvai; Kau-
no regioninį valstybės archyvą – Kau-
no, Marijampolės ir Alytaus apskričių
archyvai, Vilniaus regioninį valstybės
archyvą – Vilniaus ir Utenos apskričių
archyvai.

Po reorganizavimo nuo 2017 m.
sausio 1 d. pradėsiančių veikti regio-
ninių valstybės archyvų veiklos teri-
torijų ribos išsiplės ir apims teritori-
jas, kurių kiekvienoje yra daugiau
nei 500 tūkst. gyventojų.

Milžiniški gaisrai Izraelyje pažaboti

Vilnius (BNS) – Lietuviai labiau-
siai Europos Sąjungoje (ES) yra linkę
pateisinti seksualinį ir psichologinį
smurtą šeimoje, rodo paskelbtas Eu-
robarometro tyrimas.

Daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos
gyventojų mano, kad partnerio verti-
mas užsiimti seksu neturėtų būti drau-
džiamas įstatymiškai. Tai – didžiausias
rodiklis visoje bendrijoje.

Lietuvoje tik 57 proc. respondentų
mano, kad seksualinė partnerio prie-

varta yra ar turi būti draudžiama įsta-
tymiškai. ES vidurkis – 86 proc. Eko-
nominę partnerio kontrolę nusikalti-
mu laiko tik 58 proc. respondentų, ES
vidurkis – 78 proc.

Lietuvoje, lyginant su visa ES,
tendencija paneigti moters seksualinę
autonomiją, netiesiogiai pateisinant ir
kitokį invazyvų elgesį – seksualiai at-
virų žinučių siuntimą, dviprasmiš-
kus juokelius, lietimą nepageidaujamu
būdu darbovietėje, yra itin ryški.

Lietuviai pakantesni smurtui šeimoje

Vilnius (BNS) – Pirmojo
laipsnio valstybinę pensiją siū-
loma skirti rašytojui ir poetui
Juozui Erlickui. Galutinai dėl
to turės apsispręsti Vyriausy-
bė.

J. Erlickui valstybinė pen-
sija būtų skiriama dėl to, kad
jis yra Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos lau-
reatas – ji jam skirta 1997 me-
tais.

1953 metais gimęs J. Er-
lickas rašo satyrinės prozos,
dramos ir poezijos kūrinius,
kuria ir atlieka dainas.

Pirmojo laipsnio valsty-
binė pensija šiuo metu siekia
232 eurus.

J. Erlickui – valstybinė pensija

Vilnius („Draugo” info) – Teisin-
gumo ministerija primena, kad asme-
nys, susituokę bažnyčioje 1992 – 2001 m.
laikotarpiu ir neprisimenantys, ar
santuoką įtraukė į apskaitą, turėtų
kreiptis į Civilinės metrikacijos sky-
rius ir išsiaiškinti, ar sudaryta san-
tuoka yra įtraukta į registrus. Tai rei-
kėtų padaryti iki šių metų pabaigos. 

Tuo laikotarpiu nebuvo aiškaus
reglamentavo, kaip bažnyčioje suda-
rytas santuokas įtraukti į apskaitą. Da-
lis asmenų civilinės metrikacijos įstai-
goms pateikė bažnytinius dokumentus
ir tos santuokos yra apskaitytos. Ta-
čiau yra ir tokių atvejų, kai apie baž-
nyčioje susituokusius žmones valsty-
bė nieko nežino.

Neįtraukus tokios santuokos į ap-
skaitą, ateityje galima susidurti su
daug nepatogumų, pavyzdžiui, tvar-
kantis palikimo klausimus.

Tie sutuoktiniai, kurie kreipsis į ci-
vilinės metrikacijos įstaigą dėl tokios
santuokos įtraukimo į apskaitą iki 2016
m gruodžio 31 d., bus laikomi susituo-
kusiais nuo tos dienos, kai faktiškai
vyko santuokos ceremonija. Jei vienas
iš sutuoktinių bus miręs, santuoka vis

tiek bus pripažįstama įrašius atkuria-
mąjį santuokos sudarymo įrašą.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. tvarka kei-
sis: į apskaitą bažnytinę santuoką bus
galima įtraukti tik abiem sutuokti-
niams esant gyviems. Be to, sutuokti-
niai bus laikomi susituokusiais ne
nuo bažnytinės santuokos ceremonijos
dienos, o nuo tos datos, kurią jų san-
tuoka bus įtraukta į apskaitą.

Į apskaitą nebus įtraukiamos 1992–
2001 m. bažnyčioje sudarytos santuo-
kos, jeigu abu ar vienas iš sutuoktinių
po to bus įregistravę kitą civilinę san-
tuoką.

Valstybė įtraukia į apskaitą san-
tuokas, sudarytas pagal devynių tra-
dicinių religinių bendruomenių ir
bendrijų bei dviejų valstybės pripa-
žintų religinių bendrijų kanonus – lo-
tynų apeigų katalikų, graikų apeigų
katalikų, evangelikų liuteronų, evan-
gelikų reformatų, evangelikų baptistų
(Lietuvos evangelikų baptistų ben-
druomenių sąjunga), ortodoksų (sta-
čiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų
sunitų, karaimų, septintosios dienos
adventistų (Septintosios dienos ad-
ventistų Bažnyčia).

Susituokę tik bažnyčioje turi susirūpinti

Pchenjanas  (ELTA) – Šiaurės
Korėjoje prasidėjo tris dienas truk-
siantis gedulas, skirtas mirusiam il-
gamečiam Kubos lyderiui Fidel Cast-
ro atminti. Šiaurės Korėja buvusį Ku-
bos lyderį laikė bendražygiu, su kuriuo
ją vienijo bendras priešas – Jungtinės
Valstijos.

Šiaurės Korėjos valdžia kaip pa-
garbos ženklą F. Castro prie valstybi-
nių pastatų įsakė nuleisti vėliavas.
Pranešama, kad Šiaurės Korėjos va-
dovas Kim Jong Un Kubos ambasadai
nusiuntė vainiką, o aukšto rango šalies
pareigūnų delegacija išvyko į Havaną,
kur dalyvaus F. Castro laidotuvėse.

Anot Japonijos naujienų agentū-

ros, kuri seka Šiaurės Korėjos ži-
niasklaidą, F. Castro yra pirmasis taip
pagerbtas politikos veikėjas nuo 2004
m., kai mirė Palestinos lyderis Yasser
Arafat.

Vis dėlto dėl Kubos ir JAV santy-
kių atšilimo broliški jausmai Havanai
Pchenjane pamažu blėsta. 

Daugelio šalių vadovai į Havaną
šiomis dienomis siunčia užuojautas.
Užuojautos telegramą pasiuntė netgi
popiežius Pranciškus. Tačiau įvairių
šalių politologus nustebino Europos
Vadovų Tarybos pirmininko Jean-
Claude Juncker pareiškimas sociali-
niame tinkle, esą mirė žmogus, dau-
gelio laikytas herojumi.

Dėl F. Castro mirties ir liūdima, ir džiaugiamasi

Washingtonas (ELTA) – Wiscon-
sino valstijos rinkimų komisija sutiko
perskaičiuoti balsus, atiduotus per
JAV prezidento rinkimus. Tokį pra-
šymą pateikė vienas iš kandidatų, Ža-
liųjų partijos atstovė Jill Stein.

Manoma, kad beveik trijų milijo-
nų balsalapių perskaičiavimas ranki-
niu būdu prasidės kitos savaitės pa-
baigoje, kai J. Stein rinkimų štabas per-
ves reikiamą mokestį. Pasak jos, suma
sudaro apie 1,1 milijono dolerių.

J. Stein reikalauja perskaičiuoti
balsus dviejose kitose valstijose – Mi-
chigane ir Pennsylvanijoje. Ji pareiš-
kė jau surinkusi tam 5 milijonus do-
lerių, o iš viso ketinanti surinkti 7 mi-
lijonus, kad padengtų visas išlaidas. Vi-
sose trijose valstijose, kur J. Stein rei-

kalauja perskaičiuoti balsus, nedidele
persvara pergalę iškovojo respubliko-
nų kandidatas Donald Trump.

Kiek daugiau kaip 1 proc.  balsų
su rinkusi J. Stein teigia, kad jos tiks-
las – ne kvestionuoti D. Trump perga-
lę, o patikrinti JAV rinkimų sistemos
sąžiningumą. Anot jos, nors nėra jokių
balsavimo klastojimo ar klaidų įrody-
mų, tik kruopšti rezultatų analizė tri-
jose valstijose įtikins amerikiečius.

Kaip jau buvo pranešta, už de-
mokratų atstovę Hillary Clinton bal-
savo daugiau kaip 64,2 milijono ame-
rikiečių, už D. Trump –  apie 62,2 mln.,
bet tai nepakeis rinkimų rezultatų.

Išrinktasis JAV prezidentas D.
Trump pradės eiti pareigas 2017 m. sau-
sio 20 d.

Wisconsine perskaičiuos rinkėjų balsus

Londonas (ELTA) – Ekspertas,
dalyvavęs tiriant buvusio Federalinės
saugumo tarnybos (FST) darbuotojo
Aleksandro Litvinenkos mirties ap-
linkybes, nusižudė praėjus penkiems
mėnesiams po apsilankymo Rusijoje.

Dar gegužės mėnesį įvykusios sa-
vižudybės versiją patvirtino patolo-
goanatomas. Iki šiol galutinai mirties
priežastis nebuvo nustatyta.

46 metų Matthew Puncher, kuris
buvo radiacijos ir apšvitos padarinių
tyrimo specialistas, A. Litvinenkos
organizme rado polonio pėdsakų. Ma-
noma, kad buvęs Rusijos FST darbuo-
tojas 2006 metais buvo nunuodytas.

„The Mirror” cituoja M. Puncher
našlę ir jo kolegas, kurie teigia, kad pa-
skutinėmis savo gyvenimo savaitėmis
jis buvo tarsi „apsėstas” dėl kažkokios
klaidos, kurią jis esą padarė atlikdamas
tyrimus. Anot artimųjų, jo nuotaika vi-
siškai pasikeitė po kelionės į Rusiją.

2016 metų sausio 31 d. Londone
buvo paskelbta Jungtinės Karalystės
Aukščiausiojo Teismo teisėjo sero Ro-
bert Owen parengta ataskaita, kurioje
pažymima, kad A. Litvinenkos mir-
ties kaltininkais laikomi Rusijos vers-
lininkas Dmitrijus Kovtunas ir Vals-
tybės Dūmos deputatas Andrejus Lu-
govojus.

Nusižudė britų ekspertas A. Litvinenkos byloje

Humoristas Juozas Erlickas. „Facebook” nuotr.

Tel Avivas (,,Draugo” info) –
Visi dideli gaisrai Izraelyje ir Va-
karų Krante, ugniagesių duome-
nimis, pažaboti. Aktyvių gaisro ži-
dinių nebėra.

Praėjusiomis dienomis Izrae-
lyje ir žydų gyvenvietėse okupuo-
tame Vakarų Krante siautėjo keli
dideli gaisrai. Dešimtys tūkstančių
žmonių buvo priversti palikti savo
namus.

Haifoje, trečiajame pagal dydį
Izraelio mieste, į saugias vietas
buvo evakuota 85 000 žmonių. Dabar
jiems pamažu leidžiama grįžti ir
įvertinti savo turto būklę. Žinybų
duomenims, gaisrai padarė žalos už
120 mln. dolerių, daugiau kaip 570
pastatų tapo netinkami gyventi.

Izraelio policija spėja, kad keli
gaisrai buvo sukelti tyčia. Ji suėmė
23 asmenis ir apklausė dar septy-
nis įtariamuosius. Vietos žiniask-
laida spėliojo apie palestiniečių pa-
degėjus, norinčius „ugnies intifados”
prieš Izraelį. 

Policijos atstovai teigia kol kas
negalintys patvirtinti tai buvus masi-
niu teroro aktu.

Tyčia sukelti gaisrai niokojo Izraelio miestus ir gy-
venvietes.                     „Facebook” nuotr.
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Kviečiame vertinti ir balsuoti už lietuvių
autorių knygas vaikams bei paaugliams

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros
departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi kviečia dalyvauti ap-
klausoje (www.lnb.lt/100knyguvaikams) dėl reikšmingiausių lietuviškų

knygų vaikams ir paaugliams. Tai vienas iš projektų, skirtų artėjančiam Ne-
priklausomos Lietuvos šimtmečiui. Apklausos dalyviai 500 knygų sąraše tu-
rėtų pažymėti nors 20 (tačiau pageidautina – visą 100) tų, kurios yra įsiminu-
sios kaip meniškos, brandžios, vertingos etc. 

Reikšmingiausių knygų sąrašas mums būtų labai svarbus pristatant lie-
tuvių vaikų literatūrą plačiajam pasauliui, svarstant leidybos ir skaitybos prob-
lemas, diskutuojant dėl pagrindinės mokyklos programų ir dar daugeliu kitų
atvejų.

Sąrašas bus sudaromas sumuojant skaitančiosios visuomenės ir eksper-
tų komisijos  nuomonių rezultatus. Mums labai svarbus kiekvieno suaugusiojo
skaitytojo atsiliepimas, ypač laukiami mokytojų, bibliotekininkų, auklėtojų,
tėvų ir senelių balsai.

Puikiai suprantame, jog sudaryto ,,šimtuko” patikimumas priklausys nuo
kiekvieno apklausos dalyvio entuziazmo ir atsakomybės jausmo.  

Iš anksto dėkojame už aktyvumą!
Kęstutis Urba,

Idėjos autorius ir projekto vadovas

DĖMESIO!
Švietimo ir mokslo ministerija (URM) paskelbė 

Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio 
švietimo projektų konkursą

Mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios
organizacijos, kurios vykdo arba ketina vykdyti užsienio lietuvių neforma-
lųjį lituanistinį švietimą, kviečiamos teikti projektus šioms veikloms įgyven-
dinti:

1. Bendradarbiavimas su kitomis lituanistinėmis mokyklomis ir (ar)
užsienio ir (ar) Lietuvos Respublikos švietimo įstaigomis (bendros veik-
los organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos, mainai);

2. Metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo
ir kitų priemonių kūrimas, leidimas, įsigijimas;

3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje;

4. Informacinių leidinių leidimas ir interneto svetainės atnaujinimas.

Daugiau informacijos apie konkursą ir paraiškos formą rasite el. pusla-
pyje https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-
uzsienio-lietuviu-neformaliojo-lituanistinio-svietimo-projektu-konkur-
sas.

URM Užsienio lietuvių departameno info

A † A
JUOZAS PEČIULIS

Mirė 2016 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 96 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šeštokuose. 
Gyveno Marquette Park, vėliau Burbank, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Onutė su vaikais, anūkais ir proanūkiais

bei  kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.  
Atsisveikinimas vyks šeštadienį, gruodžio 3 d., 10 val. ryto Švč.

M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. 11 val. r. bus au-
 kojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Ka  zi-
 mie ro kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vau  ti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba 
www.palosgaidasfh.com.

A † A
LUCILLE S. SHOTAS DAGIS

Mirė 2016 m. lapkričio 26 d. 
Gimė 1919 m. sausio 27 d., Chicago, IL.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Christine A. Pabreža; duktė Nancy M.

Sho tas su vyru Steve Chavos; sūnus Vincent M. Shotas su žmona
Jea nine; anūkai  Therese Camardo su vyru Patrick, Carolyn Sho-
tas ir Kevin Shotas.

A. a. Lucille buvo žmona  a. a. Bruno G. Shotas.
Priklausė Don Varnas A. L. #986 Ladies Aux., Lietuvių Vyčių

kuopai C-112, St. Therese of  Infant Jesus Society, K. of  C. Cardi-
nal Mundelein Ladies Auxiliary ir Sisters of  St. Casimir Auxi-
liary.

Velionė  bus pašarvota lapkričio 30 d.,  trečiadienį, nuo  3 val.
p. p.  iki 8 val. vakaro Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S.
Kedzie Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 1 d., ketvirtadienį.  9:15 val. ryto iš
Be  verly Ridge laidojimo namų a. a. Lucille bus palydėta į  Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčią, Marquette Park, kurioje 10 val. r. bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Ka zi-
 miero kapinėse.  

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima   

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Eidamas 91-uosius metus
mirė Fidel Castro
Atkelta iš 1 psl.

Netrukus po oficialaus pranešimo
iš Havanos Miami gatvėse ėmė aidėti
automobilių garsiniai signalai, pasi-
rodė daug žmonių su Kubos vėliavo-
mis. Susidarė spūstys, iš automobilių
sklido muzika, žmonės sveikino vieni
kitus. Šventės centru tapo Mažąja Ha-
vana vadinamas Miami rajonas.

Floridos pietus nuo Kubos skiria
tik 90 mylių jūra.

Pirmoji masinės emigracijos iš
Kubos banga pasiekė Floridą praėjusio
amžiaus septintojo dešimtmečio pra-
džioje, netrukus po F. Castro atėjimo į
valdžią, kitas etapas buvo devintajame
dešimtmetyje.

JAV ir Kuba prabilo apie santykių
normalizavimą 2014 metų pabaigoje.
2015 metų liepos 20 d. buvo atidaryta

Kubos ambasada Washingtone, o Jung-
tinių Valstijų diplomatinė atstovybė
Havanoje atvėrė duris 2016 metų pra-
džioje.

F. Castro laidotuvės įvyks gruodžio
4-ąją Kubos Santiago mieste Santa Ifi-
genia kapinėse. Atsisveikinimas su F.
Castro prasidėjo lapkričio 28-ąją prie
Jose Marti memorialo Havanoje. Lapk-
ričio 29-ąją 7 valandą Revoliucijos
aikštėje šalies sostinėje įvyko mitingas.
Po jo kremuoti palaikai pradėjo kelio-
nę į Kubos Santiagą maršrutu, kuris
pakartos F. Castro vadovaujamų suki-
lėlių kelią 1959 metų sausio mėnesį po
diktatoriaus Fulgencio Batista nuver-
timo.

Procesija baigsis gruodžio 3-iąją.

ELTA
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http://draugokalendorius.org

Papuoškite Kalėdų
eglutę savo rankų

darbo šiaudinukais!!!

Gruodžio 3 d., 
šeštadienį, 

10 val.  r. 

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MU ZIEJUJE 

(6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629) 

mokysime pasidaryti 
Kalėdi nius šiaudinukus

eglutei. 

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius praneša, kad  lapkričio 30 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. PLC skaitykloje Le-
monte bus rodomas dokumentinis filmas
„Pabėgimas iš SSSR”, pasakojantis apie lie-
tuvių bandymus pabėgti iš sovietų okupuotos
Lietuvos.

� Gruodžio 2 d., penktadienį, 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago) dr. San-ky Kim
(dėstytojas iš Texas Christian University) ir
Rokas Zubovas (dėstytojas iš VDU) kon-
certuos ir skaitys iliustruotą paskaitą. Dr.
San-ky Kim pristatys savo sudarytą ir re da -
guotą ,,Antho logy of Lithuanian Art Songs”.
Antologijoje yra 24 lietuvių dainos su an-
gliškais vertimais ir trumpa kompozi- torių
biografija. Koncerte skambės: M. K. Čiurlio -
nio,   J. Gruodžio,  A. Be lazaro, A. Kača naus -
ko, B. Dvariono,  K. Brundzaitės, A. Bražin-
sko,  J. Kačinsko, K. Ka vecko ir G. Dabuls  -
kienės kūriniai. Įėjimo mokestis: 15 dol.,
muziejaus nariams – 10 dol.

� Gruodžio 3 d., šeštadienį, 9 val. r. – 4
val. p. p. bei gruodžio 4 d., sekmadienį, 10
val. r. – 3 val. p. p. PLC pokylių salėje
(14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks
Kalėdinė mugė. Visi labai kviečiami!

� Gruodžio 3 d., šeštadienį, 9:30 val. r., Se-
selių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Či ka goje, bus at-
našaujamos šv. Mi šios meldžiant, kad būtų
beatifikuota Seselių kazimieriečių vienuoly-
no steigėja, Garbingoji Dievo Tarnaitė Mari-
ja Kaupaitė.  Šv. Mišias atnašaus kunigas Ri-
chie Mercado OSA, Šv. Ri tos gimnazijos ka-
pelionas ir Augus tiniečių misijos direktorius.
Visi kvie čiami. Po šv. Mišių bus vai šės. Dau-
giau informacijos tel. 773-776-1324.

� Čikagos Jaunimo centro tradi ci nė vaka-
rienė vyks gruodžio 4 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. Tėvų jėzuitų koplyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už gyvus ir mirusius centro jėzui-
tus bei rėmė jus. Jose giedos Dalia Gedvilienė.
3 val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks akademinė ir meninė programos, bus
loterija. Meninę progra mą atliks solistė Ge-
novaitė Bigenytė, jai akompanuos Loreta

Meištinin kie nė.  Pietus patieks Algio ir Van-
dos Morkūnų vadovaujami kulinarai. Stalus
ar atskiras vietas užsisakyti skambinant
Neringai Aleksonis  tel. 773-507-8692 ar -
ba Mildai Šatienei tel. 708-447-4501. Ma-
loniai kviečiame ir laukiame visų.

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejaus salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks pianis-
tų Sonatos bei Roko Zubovų koncertas
„Prancūziški žaidimai”. Bilietus galima už-
sisakyti siunčiant žinutę tel. 630-291-0097.

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, 4 val. p. p.
PLC (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
kviečiame visus į Čikagos mamyčių Kalėdų
šventę „Pasaka”. Vaikučiai galės pasi-
džiaugti linksmuolių teatru „Užtrauktukas”
ir jų spektakliu „Pasaka”. Būtina registracija
perkant bilietą – mothersunionfounda-
tion@gmail.com arba kavinėje „Rūta”. Pra-
šome su savimi atsinešti gerą nuotaiką, už-
kandėlę ir dovanėlę savo vaikui, kurią
įteiks Kalėdų senelis. Jūsų laukia nuostabi
programa, loterija, muzika ir dar daugiau!

� 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.

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 1:30 val.
p. p. Seton Catholic School Gym (165 Rhi-
necliff Drive, Rochester, NY 14618) Edvardo
Gervicko lituanistinė mokykla, Rochester lie-
tuvių draugija, Lietuvių Bendruomenė ir  Šv.
Jurgio parapija visus kviečia prisijungti
prie šventės  „Eglutė ir Kūčios”.  Daugiau
in for macijos el. paštu regina_juodeikie-
ne@yahoo.com arba paskambinus tel.
585-364-6554 (R. Juodeikienė).

� Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos su-
sirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konfe-
rencijų salėje du kartus per savaitę: sek-
madieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir tre-
čiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v. Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Artėjant šv. Kalėdoms Atlantos Hartsfield-Jackson oro uosto tarptautinio vers-
lo skyriaus direktorė Alrene Barr pakvietė Atlantoje reziduojančius įvairių ša-
lių konsulus tarptautiniame oro uosto terminale papuošti 10 eglučių. Kiekvie-
na eglutė pristato konsulo reprezentuojamą šalį. Lietuvos garbės konsulės Ro-
mos Kličius rūpesčiu Atlantos Lietuvių Bendruomenei nusišypsojo laimė vie-
ną eglutę papuošti lietuviškais ornamentais ir žaisliukais. Tai galima pavadin-
ti tikra sėkme, nes Atlantoje reziduoja 75-ių šalių ambasadoriai ar konsulai. Di-
zai nerės Šarūnė Stankevičienė ir Silvija Aniulienė pagamino žaisliukus iš šiau-
dų ir papuošė eglutę. Eglutėmis oro uosto keleiviai džiaugsis iki Naujųjų metų.

Giedrius Stankevičius

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

LietUviškA egLUtė
Atlantos Hartsfield-Jackson oro uoste

Iš k.: Šarūnė Stankevičienė, Silvija Aniulienė, Lietuvos garbės konsulė Atlantoje
Roma Kličius. Romos Kličiaus asmeninio archyvo nuotr.

www.draugas.org


