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Otava, lapkričio 25 d. (LR am-
basados Kanadoje info) – Lietuvos
ambasada Kanadoje šiomis dienomis
aktyviai dalyvauja ES ir NATO ren-
giniuose.

Lapkričio 24 d. Otavoje ambasa-
dorė G. Damušytė kalbėjo Kanados
Užsienio reikalų ir tarptautinės pre-
kybos ministerijos patalpose vyku-

sioje konferencijoje, skirtoje naujai
NATO strateginei programai aptarti.
Nevyriausybinė organizacija Kana-
dos Atlanto taryba surengė vienos
dienos diskusiją, kurioje ambasadorė
G. Damušytė pažymėjo, kad naujoji
strateginė programa suteikia gerą
progą NATO sustiprinti ryšius su ki-
tomis tarptautinėmis organizacijomis

kaip ES, Jungtinės Tautos ir kt.
„Glaudesnis bendradarbiavimas

tarp šių organizacijų, ypač atsakant į
naujus saugumo iššūkius, tapo jau
nebe pasirinkimu, o būtinybe, kaip
liudija Afganistano atvejis”, – tikino
buvusi pirmoji Lietuvos nuolatinė at-
stovė NATO.

Konferencijoje kalbėjo Kanados
atstovė NATO Generalinio sekreto-
riaus specialistų grupėje dėl strategi-
nės programos amb. M Gervais-Vid-
ricaire, kariuomenės vadas gen. W. Na-
tynczyk, Atlanto tarybos garbės pirmi-
ninkas, buvęs parlamentaras B. Gra-
ham, Kanados Užsienio reikalų ir kraš-
to apsaugos ministerijų pareigūnai.

Ši nevyriausybinė organizacija,
prisijungiant naujausioms NATO na-
rėms, įskaitant Lietuvą, lapkričio 18
d. surengė NATO 60-mečio pokylį To-
ronte. Renginio metu buvo rodomos
skaidrės iš NATO veiklos, jose buvo
galima pamatyti vaizdus iš Lietuvos
karių dalyvavimo tarptautinėse ope-
racijose Afganistane, Irake ir Kosove.

Nukelta į 6 psl.

A. Zuokas atsisak∂ Seimo nario mandato

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA) –
Seimo narys liberalcentristas Artū-
ras Zuokas atsisakė Seimo nario
mandato. Jis įteikė Vyriausiajai rin-
kimų komisijai (VRK) prašymą nu-
traukti jo kaip Seimo nario įgalioji-
mus nuo šių metų gruodžio 1 d.

A. Zuokas neslėpė, jog jaučiasi
dviprasmiškai, tačiau mano, kad pa-
darė sąžiningą ir teisingą žingsnį.

,,Paskutinį mėnesį tikrai manau, kad
gaunu mokesčių mokėtojų mokamą
atlyginimą veltui. Manau, kad man-
datas yra suteiktas, jog veiktum, o ne
tam, kad būtum. Manau, kad esu są-
žiningas prieš savo rinkėjus”, – žur-
nalistams sakė A. Zuokas.

Iš politikos neketinantis trauktis
liberalcentristas sakė kol kas neži-
nąs, ką toliau darys. A. Zuokui pasi-
traukus Seimo nario kėdė pagal są-
rašą galėtų atitekti Agnei Zuokienei,
jai nesutikus – buvusiam parlamen-
tarui Jonui Čekuoliui. Kitas iš eilės
liberalcentristų rinkimų sąraše yra
galiūnas Žydrūnas Savickas.

Apie ketinimą pasitraukti iš Sei-
mo A. Zuokas pareiškė, kai Seimas
nepritarė jo ir dar 32 parlamentarų
pasiūlytoms įstatymo pataisoms dėl
skirtingo PVM dydžio.

Seimo narių grupė siūlė nusta-
tyti, kad nuo 2011 m. būtų taikomas
standartinis 20 proc. PVM dydis. Su-
mažintą 10 proc. PVM dydį jie siūlė
taikyti centralizuotam šildymui, vie-
šajam transportui. Seimas taip pat
nepritarė siūlymui 5 proc. PVM dydį
taikyti knygoms, laikraščiams, žur-
nalams ir kitiems periodiniams leidi-
niams, vaistams, viešbučiams.

Vyksta tyrimas dèl galimai veikusio CŽV kalèjimo
Vilnius, lapkričio 25 d. (BNS) –

Parlamentinį tyrimą dėl galimai Lie-
tuvoje veikusio JAV Centrinės žval-
gybos valdybos (CŽV) kalėjimo atlie-
kančiam Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komitetui (NSGK) liu-
dijo buvęs šio komiteto vadovas Al-
vydas Sadeckas.

,,Klausimai rimti, kvalifikuoti,
bet tai yra daugiau toks šaudymas

kvadratais, į teritoriją. Reikia ap-
klausti dirbusius pareigūnus, tikiuo-
si, ateityje tyrimas remsis konkretes-
niais duomenimis”, – po apklausos
sakė 2000–2006 m. NSGK vadovavęs
politikas.

Jis teigė pats nieko nežinojęs
apie galėjusį Lietuvoje veikti slaptą
kalėjimą teroristams. A. Sadeckas
svarstė, jog be Valstybės gynimo tary-

bos ar prezidento žinios specialiosios
tarnybos tokio dalyko nebūtų dariusios.
A. Sadeckas tikino, kad JAV veikianti
CŽV su kitų šalių specialiosiomis tar-
nybomis nebendradarbiauja.

,,Jeigu tai būtų daręs Valstybės
saugumo departamentas (VSD), mes
būtume žinoję. Tai būtų trylikta ir
keturiolikta pažyma, kurios negau-
tos. Nukelta į 6 psl.

Lietuva dalyvauja ES ir NATO renginiuose
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Tikimasi, kad naujoji strateginė programa suteiks gerą progą sustiprinti NATO
ryšius su Europos Sąjunga, Jungtinėmis Tautomis ir kitomis organizacijomis.

Vilnius, lapkričio 25 d. (Delfi.lt)
– Vidaus reikalų ministras Raimun-
das Palaitis pasirašė įsakymą, kuriuo
nuo gruodžio 1 d. supaprastinama
pasų išdavimo tvarka užsienyje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams, ku-
rie dėl paso išdavimo ar keitimo
kreipsis laikinai atvykę į Lietuvą.

„Jau nuo kitos savaitės Lietuvos
piliečiai, kurių deklaruota gyvena-
moji vieta – užsienio valstybė, par-
vykę į Lietuvą pasą galės išsiimti ar
pasikeisti bet kurioje jiems patogioje
migracijos tarnyboje. Jei pilietis dėl
paso išdavimo kreipsis į Migracijos
departamentą prie Vidaus reikalų
ministerijos (VRM), dokumentas jam
bus išduotas šiame departamente”, –
sakė ministras R. Palaitis.

Pasak ministro, jeigu pilietis, gy-
venantis užsienio valstybėje, prašy-
mą ir dokumentus dėl paso išdavimo
ar keitimo pateiks Migracijos depar-
tamentui prie VRM, o pasą pageidaus
atsiimti konsulinėje įstaigoje, tuomet
išrašytas pasas jam bus siunčiamas per
Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį
departamentą ir pilietis pasą galės atsi-
imti konsulinėje įstaigoje.

Jeigu pilietis, pateikdamas pra-
šymą išduoti ar pakeisti pasą, konsu-
linei įstaigai nurodė, jog dokumentą
jis norės atsiimti Lietuvoje, pasas
jam bus išduotas Migracijos departa-
mente prie VRM. Naujai išduotą pasą
taip pat gali paimti piliečio įgaliotas as-
muo, pateikęs įgaliojimą ir savo asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Be to, užsienyje gyvenančiam ir
atvykusiam į Lietuvą piliečiui pagei-
daujant, ir migracijos tarnyboje, į ku-
rią pilietis kreipsis, ir Migracijos de-
partamente pasas galės būti išduotas
ar pakeistas skubos tvarka.

Seimo narys liberalcentristas Artūras
Zuokas. Eltos nuotr.
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Prasideda Adventas – dvasi-
nio susikaupimo, susimąstymo ir
ramybės laikas prieš didįjį ste-
buklą – Jėzaus Kristaus gimimo
šventę. Prasidėjęs šv. Andriejaus
dieną, jis tęsiasi keturias sa-
vaites ir baigiasi šv. Kalėdomis.
Besikeičiantys metų laikai ir ap-
mirusi gamta tarsi primena mū-
sų buvimo laikinumą. Šiuo laiku
rūpesčiu ir šiluma derėtų ap-
gaubti ne tik pačius artimiausius
saviškius, bet pamatyti ir padėti
šalia esantiems silpniems, ap-
leistiems, vienišiems žmonėms.
Su jais turime dalintis geresnio
maisto kąsneliu ar drabužiu, jei
turime šiek tiek daugiau, nei
mums reikia. Tuo labiau, kad
nepriteklių kenčiančių – apstu.

Redaktorė
Loreta Timukienė

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Dažnai paskaitykite
www.ateitis.org

,,Ateitis” internete
,,Ateities” žurnalą jau galite skaityti

internete. Adresas: www.zurnalasateitis.lt
Šiuo metu rubrikose sudėti tik šių metų žur-
nalo numeriai. Jei atsirastų pagalbininkų,
kurie gali nuskenuoti po keletą ar keliolika
,,Ateities” numerių, tai greit šiuo adresu galė-
tumėte skaityti visus per beveik šimtą metų
išėjusius žurnalus. Taigi, kas galite talkinin-
kauti, pasisiūlykite red. Redos Sopranaitės el.
pašto adresu: redasopr@yahoo.com

Internetinėje svetainėje taip pat galite
užsisakyti ,,Ateities” žurnalą.

Tikimasi, kad sąmoningi ateitininkai ir
toliau prenumeruos, skaitys ir kitiems reko-
menduos ,,Ateities” žurnalą. Jo augantis tira-
žas parodys ateitininkų sąmoningumą, savos
spaudos vertinimą ir rėmimą.

Vartydamas Ateitininkų federacijos elektroninius
puslapius (www.ateitis.lt) netikėtai pastebėjau,
kad lygiai prieš dvidešimtį metų – 1989.11.25,

Moksleivių rūmuose Vilniuje įvyko Ateitininkų atku-
riamasis suvažiavimas. Jo metu Lietuvos Ateitininkų
federacijos pirmininku buvo išrinktas dr. Arvydas Žy-
gas. Jam buvo patikėta sudaryti valdybą. Verta prisi-
minti įvykius, privedusius prie to suvažiavimo. Ši
informacija paimta iš minėto tinklapio.

,,Laisvės nėra be sąžinės laisvės”, — 1988 m.
liepos 27 d. ,,Sąjūdžio žinių” 14-jame numeryje buvo
paskelbtas ateitininkų sendraugių straipsnis. Juo buvo
kreipiamasi į Lietuvos visuomenę ir Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdį.

Kun. Vaclovas Aliulis su talkininkais 1989 m. sau-
sio 7 d. sukvietė ateitininkų sendraugių ir katalikiškos
visuomenės atstovų konferenciją, kuri įvyko Vilniuje,
Istorijos instituto salėje. Konferencija išrinko atkuriamojo Ateitininkų
federacijos suvažiavimo rengimo komitetą. Komiteto pirmininku išrinktas
dr. Vincas Rastenis. Konferencijoje dalyvavusieji ateitininkai sendraugiai
pasirašė ir paskelbė Ateitininkų federacijos atkūrimo Lietuvoje aktą:

,,Lietuvos sostinėje Vilniuje 1989 m. sausio 7 d. susirinkę atei-
tininkai sendraugiai bei kiti visuomenės atstovai po įvairiausių negandų
ir išgyvenimų iškilmingai skelbia atkurtą ATEITININKŲ FEDERACIJĄ
LIETUVOJE, iš naujo patvirtindami, kad ,,Ateitininkų judėjimas” ir savo
kilme, ir savo uždaviniais yra lietuvių tautos antrasis, būtent dvasinis,
atgimimas, kuris, viena vertus, remiasi tautiniu jos atgimimu, o, kita ver-
tus, suteikia jam aukštesnės, neprarandamos reikšmės. Todėl ateitininkas
turi būti pasiryžęs tarnaudamas kartu Dievui ir Tėvynei dėti visas pas-
tangas svarbiausiajam savo tikslui pasiekti: ,,Visa atnaujinti Kristuje!”

,,Tvirtai pareiškiame, kad mūsų išeivija, politiniai tremtiniai yra
nedalomas lietuvių tautos kūnas, o užsienio ateitininkai yra mūsų broliai
ir sesės. Ir tolimesnėje kovoje dėl savo tautinės egzistencijos veiksime įsi-
tikinę, kad ‘priklausymas Ateities judėjimui turi būti ateitininko supran-
tamas kaip sąmoningas, nenuilstamas rengimasis tapti karštu lietuviu,
patriotu, aiškiai susipratusiu kataliku, tikru inteligentu šviesuoliu,
aktyviu veikėju visuomenininku ir geru savo profesijos specialistu’.
Tolesnėje savo veikloje ateitininkija vadovausis nuo 1911 metų sukaupta
ideologine ir organizacine mūsų didžiųjų ideologų ir tautos vyrų Stasio
Šalkauskio, Prano Kuraičio, Prano Dovydaičio, Stasio Ylos ir kitų patirti-
mi. Tepadeda mums Dievas!”

Netekę šviesios atminties
jaunos ateitininkės, vadovės, draugės

a. † a.
Saulės Sidrytės

reiškiame gilią užuojautą
jos tėveliams dr. Linui ir Rimai Sidriams,

sesutėms Linutei, Vijai, Gajai ir Žibai,
broliams Rimui, Vincui ir Gintui,

seneliams, tetoms, dėdėms ir jų šeimoms.

Su plačiąja a.a. Saulutės gimine
kartu gedi ir visa ateitininkų šeima.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI

Dar viena sukaktis
Prieš 20 metų – 1989.11.25
įvyko Ateitininkų atkuriamasis
suvažiavimas Vilniuje
Romualdas Kriaučiūnas

Ieškomi kandidatai į
Ateitininkų sendraugių

sąjungos centro valdybą
ASS CV trejų metų kadencija baigiasi šių

metų gruodžio mėnesį. Labai norime perduo-
ti CV vadovavimą kitam vienetui. Būtų gerai
jeigu visi CV nariai būtų viename mieste, nes
tai palengvintų posėdžių akivaizdinius pasi-
tarimus ir darbo vykdymą. Kiekvieno sky-
riaus prašome peržiūrėti savo narių sąrašus
ir asmeniškai kviesti narius kandidatuoti į
CV trejų metų kadencijai. Kandidatus prašo-
me pristatyti pirm. Janinai Udrienei el. paš-
tu: udrys@sbcglobal.net

Sendraugių Centro valdyba
Janina Udrienė – pirm., Romualdas
Kriaučiūnas, Gražina Kriaučiūnienė,

Eugenijus Šilgalis, Valentina Rauckienė,
Ramunė Kubiliūtė, Birutė Bublienė

Registracija moksleivių
Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdy-
bos ruošiami Ateitininkų pasaulėžiūros kur-
sai įvyks š. m. gruodžio 26–sausio 1 d. Dai-
navoje. Jau rasite registracijos informaciją
moksleivių ateitininkų tinklalapyje www.
mesmas.org. Kviečiame pasižiūrėti ir užsi-
registruoti.
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Kas galingesnis –
Obama ar Netanyahu?

ALEKSAS VITKUS

Kai lapkričio 17 d. Izraelis paskelbė planą Jeruzalės arabų gyvena-
mame Gilo rajone statyti žydams 844 namus, pasaulyje pasigirdo
triukšmingi protestai. Amerikoje niekas neprotestavo, gal todėl,

kad įtakingi AIPAC (American Izraeli Public Affairs Committee) lobistai
prie tokių protestų neprileistų. Baltųjų rūmų spaudos atstovas Robert
Gibbs tik trumpai išsakė nepasitenkinimą, nes tai esą trukdys pradėti nu-
trūkusias palestiniečių Izraelio taikos derybas.

Ar ne keista, kad ilgoje arabų ir Izraelio nesantaikos istorijoje, prade-
dant prezidento Jimmy Carter laikais, pastebimas paradoksas: Izraeliui
nedraugiškais laikomi Amerikos prezidentai jam padarė daugiausiai gero,
ir priešingai – iš jam draugiškų prezidentų Izraeliui nepavykdavo daug ko
išpešti.

Tas paradoksas prasidėjo nuo prezidento Carter, kuris griežtai reikala-
vo ir net grasino nutraukti bet kokią Amerikos pagalbą, jei Izraelio prem-
jeras Menachem Begin neatitrauks žydų kariuomenės iš per 1975 metais
vykusio taip vadinamo Yom Kippur karo žydų užimtos Sinai pusiasalio te-
ritorijos. Ir kas atsitiko? Carter grasinimai privedė prie Izraeliui naudingų
1979 metų Camp David sutarčių!

Panašiai atsitiko ir prezidento George Bush (tėvo) kadencijos metu.
Kai Izraelis norėjo atsisakyti dalyvauti JAV ir Sovietų Sąjungos 1991 m.
rengiamoje Madrido taikos konferencijoje, JAV valstybės sekretoriui James
Baker pagrasinus sustabdyti Izraeliui duodamas paskolas, premjeras Yitz-
hak Shamir tuojau pakeitė nuomonę. Konferencijai pasibaigus, Izraelį pri-
pažino daug naujų, net ir arabų, kraštų. Buvo pasirašyta Jordano ir Izraelio
taikos sutaris, užmegzti pirmieji tiesioginiai pokalbiai su palestiniečiais.

Kokia priešingybė Izraelio santykiuose su prezidentais Ronald Rea-
gan, George Bush (sūnus) ir Bill Clinton, visi trys – geri Izraelio draugai.
Reagan buvo linkęs žydams pripažinti teises į Vakarų Krantą, nelabai jau-
dindamasis dėl Izraelio okupuoto Libano ir neversdamas žydų vesti taikos
derybas su PLO. Clinton visai nesirūpino dėl prasidėjusių neteisėtų žydų
statybų arabų žemėse. Bush niekada nerado reikalo papeikti Izraelio už jo
karinius veiksmus Vakarų Krante, Libano ir Gazos ruože. Tuo tarpu nau-
jos žydų gyvenvietės arabų rajonuose nesulaikomai augo ir toliau. Tokia
šių trijų prezidentų politika kėlė arabų masėse neapykantą Amerikai,
kartu puoselėdama Izraelio svajones tapti panašia didvalstybe, kaip kadai-
se gyvavusi „Gross-Deutschland”...

Kai JAV prezidentu tapo Barack Obama, atrodė, kad reikalai pasikeis.
Tuojau po inauguracijos prezidentas Obama pareiškė, kad nors Amerika
pasisakys už Izraelio saugumą, ji tvirtai rems palestiniečių pastangas tu-
rėti savo valstybę. Bet jis nežinojo, su kuo jam teks susidurti.

Benjamin Netanyahu po dešimties metų pertraukos šių metų kovo 31
d. vėl tapo Izraelio premjeru. Dar nuo senų laikų jis žinomas kaip atkak-
lus politikas, griežtai nusistatęs prieš nepriklausomą arabų valstybę –
Palestiną. Grįžęs į premjero postą Netanyahu pareiškė, jog jis netoleruos
Palestinos valstybės su sava kariuomene ir valdžia, turinčia galią daryti
sutartis su kitomis valstybėmis.

2007 metais prezidentui George W. Bush raginant, abi pusės – Izraelio
tuometinis premjeras Ehud Olmert ir palestiniečių prezidentas Mahmoud
Abbas – sutarė dėl dviejų nepriklausomų valstybių buvimo. Tačiau 2009 m.
naujasis Izraelio užsienio reikalų ministras Avigdor Lieberman tą deklara-
ciją griežtai atmetė: „Mes jos nepasirašėme ir neratifikavome.” Bet kai Iz-
raelio prezidentas Shimon Peres priminė premjerui, jog dauguma pasaulio
kraštų irgi sutinka su dviejų valstybių sukūrimu, Netanyahu jam atkirto:
„Izraelio užsienio politiką tvarkys nei Lieberman, nei kas kitas, bet aš.”

Kad Netanyahu prezidentui Obama bus kietas riešutas, paaiškėjo po jų
gegužės 18 d. susitikimo Baltuosiuose rūmuose. Grįžęs namo, savo gegužės
24 d. kalboje Netanyahu pareiškė, kad nepaisant Obama raginimo visas tas
statybas sustabdyti, Izraelis ir toliau tęs Vakarų Kranto pradėtas gyvenvie-
čių statybas. „Mes nestatysime naujų kolonijų, – aiškino premjeras, – bet bū-
tų neteisinga, jei mes nepasirūpintume naujais namais augančioms šeimoms.
Ar jūs norite, kad mes jaunoms šeimoms uždraustume turėti vaikų?”
Atsiliepdama į tai, Valstybės sekretorė Hillary Clinton perspėjo, kad Ame-
rika nesutiks su jokiomis išimtimis: „Visos statybos turi būti sustabdytos.”

Obama savo birželio 4 d. kalboje Kairo mieste oficialiai vėl pareiškė,
jog Amerika rems dviejų atskirų, Izraelio ir Palestinos, valstybių principą,
ten pat ir vėl primindamas, kad Izraelis turės sustabdyti vis dar vyks-
tančias žydų statybas Vakarų Krante.

Spaudžiamas Netanyahu pagaliau nusileido, priimdamas dviejų – Iz-
raelio ir Palestinos – valstybių planą. Bet ir čia jie reikalavo JAV patikini-
mo, kad Palestina liktų demilitarizuota ir kad ji atsisakytų bet kokių teisių
į Jeruzalę, kurią žydai laiko nedaloma Izraelio sostine. Netanyahu tuomet
pasiūlė pradėti derybas. Nors Obama Netanyahu pasiūlymą pavadino
žingsniu į priekį, palestiniečiai Netanyahu pasiūlymą atmetė, sakydami,
kad priėmus tokias sąlygas, nebeliktų dėl ko derėtis.

Obama šiuo metu yra užsiėmęs vis dar labai pamažu atsigaunančia
krašto ekonomika ir sveikatos draudimo įstatymo priėmimu, tad į tokį
įžūlų Izraelio 844 naujų namų statymo akibrokštą kol kas nekreipia dėme-
sio. Ar tikrai tik „kol kas”? O gal Obama taip, kaip ir visi kiti jau nuo prezi-
dento Truman laikų turės Izraeliui ir jį remiančiam žydų užnugariui
Amerikoje pasiduoti? Kaip sakydavo buvusi Izraelio premjerė Golda Meir:
„Izraelis turi slaptą ginklą – niekad nenusileisti.”

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
AUŠROS VARTUOSE – MALDOS

UŽ LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ
LINA VAITIEKÙNAITÈ

Lapkričio 14 d., sekmadienį, Vil -
niu je prasidėję Aušros Vartų Dievo
Gai lestingumo Motinos Globos at lai -
dai kiekvieną dieną maldininkus
kvie tė susitelkti maldai vis kita inten -
ci ja. Lapkričio 19 d., ketvirtadienį,
kop lyčioje vyko šv. Mišios lietuvių iš -
ei vijai.

Popiežiui Benediktui XVI šiuos
metus Katalikų Bažnyčioje paskelbus
Kunigų metais, tikintieji kreipėsi į
Aušros Vartų Mariją kaip į Kunigų
Motiną.

Šv. Mišių aukai vado va vęs prela -
tas Edmundas Putrimas kvietė susi -
tel kti maldai, visų pirma dėkojant už
tar nystę Evangelijai ir prašant Ma ri -
jos užtarimo emigracijoje vykdant
ku nigišką misiją. Už visus lietuvius
iš eivius meldės įvairiuose pasaulio
kraš tuose tautiečius vienijantys ku -
ni gai – iš Karaliaučiaus, Seinų, Ai ri -
jos ir kt.

„Marija, Dievo Motina, melskis
už mus, kunigus, vienuolius ir vie -
nuo les, kad liktume ištikimi savo pa -
šau kimui ir toliau su entuziazmu
skel btume Gerąją Naujieną, padėtu -
mėm savo tautiečiams neprarasti sa -
vo religinės ir tautinės savimonės”, –
pra šė kunigai.

Maldos įvairiomis 
kalbomis

Dievo Gailestingumo Motinos
Glo bos atlaidai kasdien nuo ankstyvo
ry to kvietė tūkstančius maldininkų.

Prie Aušros Vartų rinkosi ne vien sos -
tinės gyventojai – atvyko piligrimai ir
iš kitų miestų bei šalių. Todėl se -
namiestyje maldos skambėjo ne tik
lie tuvių ir lenkų kalbomis.

Maldininkai šiemet jau meldėsi
vokiškai, prancūziškai, itališkai, ru-
siškai, baltarusiškai ir ukrainietiškai.
Kasdien besilankantys Vilniaus turis-
tai galėjo sustoti, persižegnoti ir su-
kalbėti bent trumpą maldelę Marijai,
Gailestingumo Motinai.

Paveikslo galia

Į Aušros Vartus visus kvietė Gai -
les tingumo Motinos paveikslas, ku -
ria me maldininkai įžvelgia ir Mer ge -
lę, klausančią angelo žinios, ir Gai les -
tingumo Motiną, prie savęs pri glau -
siančią kiekvieną besikreipiantį, pra -
šantį pagalbos.

Tai vienas iš nedaugelio Ma do nos
paveikslų be kūdikio. Kaip kiek vie ną
rytą brėkštanti aušra parodo pir -
muosius tekančios saulės spindu lius,
taip ir kūdikio laukianti Motina Ma -
rija čia spinduliuoja tuoj gimsian čio
sūnaus laukimu. Jos aptaisuose vaiz -
duojami saulė, žvaigždės ir pus mė -
nulis simbolizuoja Nekaltai Pra dėtą
Mergelę.

Kartu Marija yra vainikuota ir
dviem karūnomis. Jai suteiktas Gai -
les tingumo Motinos titulas, nes lan -
ky tojai prie jo skaičiuoja tūkstančius
ste buklingų išgijimų ženklų.

Dabar Gailestingumo Motinos
už tarimu patirtas malones liudija
Auš ros Vartus puošiantys votai – tai
ti kinčiųjų paaukoti padėkos ženklai –
šir delės, besimeldžiančių žmonių fi -
gūrėlės, akių, rankų, kojų atvaizdai.

Stebuklai ir padėka iš 
viso pasaulio

Koplyčioje šiandien saugoma
dau gybė atminimo dovanų, daugiau-
sia paliktų iš užsienio atvykusių mal -
di ninkų. Jos liudija ir patirtus ste -
buk lus, ir išreikštą pagarbą Dievo
Mo tinai.

Piligrimai Aušros Vartuose su -
ran da padėką už pasveikimą iš sun -
kios ligos, nuostabų išsigelbėjimą iš
pa vojaus ar sunkios gyvenimo pa dė -
ties. Ne mažiau svarbi yra ir čia su -
teik ta dvasinė pagalba ar paguoda –
pa rama dvasios kovoje, artimųjų at si -
vertimas ar išminties dovana sun kių
pasirinkimų metu.

Nukelta į 13 psl.

Prelatas Edmundas Putrimas kvietė susitelkti maldai, dėkojant už tar nystę
Evangelijai ir prašant Ma rijos užtarimo emigracijoje.

Aušros Vartų Gailestingumo Mo tiną
garbina ir praeiviai gatvėje.
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Lietuviai susitiko su demokratų kandidatu į JAV Senatą

RIMA GIRNIUVIENÈ

Steve Pagliuca, turintis apie 400
mln. dol. turto, NBA krepšinio ko-
mandos Boston ,,Celtics” bendrasa-
vininkas, kandidatuoja į neseniai mi-
rusio demokratų atstovo, senatoriaus
Ted Kennedy vietą (rinkimai įvyks š.
m. gruodžio 8 dieną). Jo žmona Judy
Orvidas Pagliuca, Čikagos lietuvaitė,
kilusi iš Orvidų-Janavičių giminių,
išsakė norą susitikti su Bostono lietu-
vių bendruomene. 

Susitikimas su Judy ir Steve
Pagliucia įvyko š. m. lapkričio 14
dieną Bostono Lietuvių klube, klubo
metinio pokylio ,,Šurum Burum”
metu. Susitikimą organizavo JAV LB
Bostono skyrius, ALT’o Bostono sky-
rius, Bostono Lietuvių piliečių klu-
bas.

• • •
Steve Pagliuca yra ilgalaikis

kompanijos ,,Bain Capital”, žinomos
privačių investicijų firmos Bostone,
vadovaujantis direktorius, taip pat
žinomos krepšinio komandos Boston
,,Celtics” bendrasavininkas, vienas iš
jos vadovaujančių partnerių. S. Pag-
liuca yra Boston ,,Celtics” Shamrock
fondo prezidentas, kurį jis su partne-
riais padarė vadovaujančia labdaros
organizacija Bostono mieste. Fondas
padeda vaikams susirasti gyvenamąją
vietą, sveikatos apsaugą ir kitas pas-
laugas, bendradarbiaujant kitoms
organizacijoms. Fondas tapo puikiu
bendruomenės informavimo ir pagal-
bos modeliu.

Abu – Steve ir Judy – yra ir kitų
Bostono filantropinių organizacijų
svarbūs rėmėjai ir nariai. Steve taip
pat vadovauja organizacijai ,,Massa-
chusetts visuomenė už žiauraus elge-
sio su vaikais sustabdymą”, Judy
priklauso benamių moterų prieglau-
dos ,,Rosie’s Place” patariamajai
tarybai.

• • •
Susitikimą pradėjo Lietuvių pi-

liečių klubo pirmininkas Juozas
Austras, pasveikindamas visus susi-
rinkusius ir pristatydamas vakaro
svečius. Rima Girniuvienė pristatė
Judy Orvidas Pagliuca, kuri papa-
sakojo apie savo lietuvišką kilmę. Jos
seneliai atvyko į Ameriką 1918 me-
tais. Senelis buvo kilęs iš Kauno, o
senelė – iš Šiaulių. Pačiai Judy prieš
porą metų teko pabuvoti Lietuvoje su

labdaringa veikla. Ji buvo labai lai-
minga, galėdama sugrįžti prie savo
šaknų ir susitikti su giminėmis. Ji
taip pat buvo maloniai nustebinta
lietuviškų dainų grožio, jų melodin-
gumo ir kaip gražiai lietuviai jas
dainuoja. Judy prisiminė savo vaikys-
tę Čikagos lietuvių bendruomenėje,
Brighton Park. Po to ji pristatė savo
vyrą Steve Pagliuca, su kuriuo kartu
gyvena jau 27 metai, turi keturis vai-
kus (nuo 14 iki 24 metų). Judy žo-
džiais tariant, Steve yra ,,self-made
man” – savo jėgomis tapęs tuo, kas
yra dabar, ir tuo ji labai didžiuojasi.

S. Pagliuca visus susirinkusius
pasveikino lietuviškai: ,,Labas, kaip
jums?” Tai, žinoma, buvo sutikta plo-
jimais, už kuriuos jis ir vėl lietuviškai
padėkojo: ,,Ačiū labai.” S. Pagliuca
taip pat prakalbo apie savo kilmę –
itališkas šaknis. Prisiminė savo se-
nelius ir tėvus. Senelis dirbo batų
fabrike, tėvas kovojo Antrajame pa-
sauliniame kare. Juokaudamas sakė,
kad visi lietuviai yra labai stiprūs – jo
paties vaikai atrodo kaip tikri lietu-
viai: yra labai aukšti, šviesiaplaukiai
ir stiprūs. 

Kalbėdamas apie dabartinę JAV
politiką ir ekonominę padėtį, svečias
paminėjo, jog dabar JAV yra didžiau-
sia darbo krizė nuo Didžiosios depre-
sijos laikų. Steve pabrėžė, kad jis yra
darbų ir smulkaus verslo finansavi-
mo ir kūrimo žinovas, būtent tokių
žmonių kaip jis, dabar ypač reikia
JAV Senate, kad vėl darbai būtų su-
grąžinti žmonėms. Jis sakė, jog nors
JAV turi geriausią mokymo ir mokslo
sistemą, šiuo laiku apie 350,000 žmo-
nių neturi darbo. Minėjo, kad viena
pagrindinių užduočių – sugrąžinti
darbą žmonėms. Jis taip pat kalbėjo
apie tai, kad visais būdais reikėtų su-
mažinti dabartinę šalies skolą, kuri
siekia apie 13 bilijonų dol.

Vėliau S. Pagliuca atsakė į lietu-
vių klausimus, kaip sugrąžinti dar-
bus į JAV, buvo klausiama jo nuomo-
nės apie sveikatos apsaugos reformą,
JAV kariuomenės sugrąžinimą iš
Afganistano ir kt. Oficialią S. Pagliu-
ca nuomonę įvairiais klausimais
besidomintys gali rasti jo internetinė-
je sveteinėje adresu: http://www.ste-
vepagliuca.com/.

• • •
Lietuviams yra svarbu turėti

žmonių JAV valdžioje, į kuriuos būtų

Kalba Steve Pagliuca.

(Iš k.): Rima Girnienė, LR garbės konsulas T. Gislason su žmona, Steve Pag-
liuca ir Gintaras Čepas.

galima kreiptis, jei Lietuvai, neduok
Dieve, iškiltų pavojus dėl pavojingos
kaimynystės su Rusija. Į R. Girniu-
vienės klausimą, ar jis galėtų būti tuo
išrinktu atstovu ir ar jis norėtų pa-
galvoti, jei būtų išrinktas, įsijungti į
Baltijos valstybėms palaikyti JAV
Senate ir Atstovų rūmuose suburtą
Baltic Caucus, nes dažnais atvejais
trims Baltijos valstybėms – Lietuvai,
Latvijai ir Estijai – pavojus gresia tuo
pat metu, S. Pagliuca atsakė labai
diplomatiškai ir korektiškai: ,,Sutin-
ku su mūsų prezidento Obama tarp-
tautine politika, kad reikia dirbti su
visomis šalimis Europoje ir Azijoje ir
kartu ieškoti visoms šalims priimtinų
sprendimų, ką šiuo metu prezidentas
Obama, keliaudamas po Azijos šalis,
ir bando įgyvendinti.’’

Prieš kurį laiką aš pati turėjau
progą iš arčiau susipažinti su prezi-
dento Obama politika Lietuvos at-
žvilgiu. Š. m. gegužės 3 d. su Bostono
vokaliniu ansambliu ,,Jaunos širdys”
dalyvavome Lietuvos Respublikos
ambasadoje Washington, DC sureng-
tame Lietuvos-Lenkijos Konstitucijos
(1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos –

Pirmo-sios Konstitucijos Europoje ir
antrosios pasaulyje po Amerikos
Konsti-tucijos) metinių paminėjime,
kur dalyvavo ir Lietuvos Seimo atsto-
vas Emanuelis Zingeris. Jis
papasakojo apie savo susitikimą su
JAV prezidentu Obama ir pokalbį su
juo apie Lietuvą. Laisvai mano pakar-
totas po-kalbis būtų maždaug toks:
,,Obama sakė, kad jo
derinimas/gerinimas santykių su
Rusija nereiškia, kad jis pamiršta
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes; jis
sakė žinąs ir prisimenąs, kaip sunki-
ai mes iškovojome savo laisvę, taip
pat žino, kas yra Lietuvos Sąjūdis, ir
kad jo politika yra steng-tis, jog val-
stybių tarpusavio santykiai būtų kuo
geresni.’’

Bostono Lietuvių klubo vakare
taip pat dalyvavo Lietuvos garbės
konsulas Thorsteinn Gislason su
žmona, Latvių bendruomenės atstovė
Vija Lincis, kuri, vakarui pasibaigus,
atsisveikindama išsitarė, jog ji buvo
patenkinta kandidatu ir jo atsakymu
į klausimą apie Baltijos šalis. Kiti
susitikimo dalyviai taip pat liko pa-
tenkinti. 

BOSTON, MA

S. Pagliuca, demokratų kandidatas į JAV Senatą, 
,,400 milijonų vyras”, kaip jį vadina Bostono miesto žiniasklaida, susitiko su Bostono lietuviais

Susitikimo dalyviai, pirmoje eilėje iš dešinės Judy Orvidas Pagliuca.
Reginos Balčaitienės nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Operas dainuoju visomis stan-
dartinėmis kalbomis – prancūzų,
italų, vokiečių, rusų... Čekų operos
dabar gana populiarios, tačiau tai tik
antrasis mano vaidmuo čekiškai. Aiš-
ku, dar ir anglų kalba – šiuolaikines
operas. Lietuvių kalba teko dainuoti
vieną kartą. Tai buvo britų kompo-
zitorės Portman opera ‘Mažasis prin-
cas’, iš pradžių pastatyta čia, Texase,
Houstone, o vėliau perkelta į Vilnių.
Ten lietuvišką vertimą atliko Violeta
Palčinskaitė. Koncertinėje progra-
moje – lotynų ir lenkų, vengrų ir is-
panų, hebrajų ir jidiš... Man, kaip dai-
nininkei, svarbiausia yra tikėti tuo,
ką aš dainuoju, ir perteikti tai klau-
sytojui. Bet kuria kalba galima su-
kurti kažką gražaus arba kažką bai-
saus.” 

Tokia įžangine ,,vizitine kortele”
pereitą ketvirtadienį, lapkričio 19 d.,
savo grimo kambaryje, didinguose
Lyric Opera rūmuose, Wacker gat-
vėje, Čikagos širdyje, mane pasitiko
žavinga ir talentinga, sėkmingai kar-
jeros laiptais kopianti Lietuvoje gi-
musi, o šiuo metu Londone gyvenanti
31–erių metų mecosopranas Liora
Grodnikaitė.

Savo studijas Liora pradėjo Lie-
tuvoje, vėliau tęsė Oberlino konser-
vatorijoje (Oberlin Conservatory of
Music, Ohio). Tobulinosi įvairiuose
JAV teatruose, o pastaruoju metu –
Karališkoje operoje Londone. Dai-
nininkė gali didžiuotis minkštu ak-
sominiu balsu, saikinga vaidyba, at-
spindinčia tekstą, dramatinę situa-
ciją ir herojės psichologinę būseną.
Grodnikaitės subtilus skonis, nušli-
fuotos detalės, didžiulė išraiškos ska-
lė. Kritikai pastebi, kad solistės
meistriškumas pastebimai išaugęs:
sustiprėjęs atlikimo dramatizmas, ji
pasiekusi muzikinę ir asmeninę
brandą – juk kitaip negalėtų būti
tokių aukštų sielos virpesių, skam-
besio įtampos ir gelmės.

L. Grodnikaitę jau girdėjo Londo-
no, Vilniaus, Rygos, Maskvos, Vienos,
kitų Europos miestų, taip pat Izraelio
bei Brazilijos publika, o štai šiomis
dienomis ji debiutavo Čikagos Lyric
Opera kaip Varvara Leošo Janačeko
operoje ,,Katya Kabanova” – šalia
tokios pasaulinės žvaigzdės kaip suo-
mių sopranas Karita Mattila pag-
rindiniame vaidmenyje.

Varvara – Lioros lūpomis

– Liora, kaip Jūsų keliai su-
ėjo su Janačeko ,,Katya Kaba-
nova”?

– Buvau pakviesta į Karališkąją
operą Londone (Covent Garden) pa-
gal jaunųjų atlikėjų programą. Viena
iš sutarties salygų be dainavimo buvo
dubliuoti tam tikrus vaidmenis, žo-
džiu, reikėjo jas išmokti. Teatro ad-
ministracija žino, kad tu esi, kad mo-
ki ir kad esi paruošęs dainuoti tuo
atveju, jeigu susirgtų konkretus
kviestinis dainininkas. Vienas iš to-
kių mano vaidmenų kaip tik ir buvo
Varvara operoje ,,Katya Kabanova”.
Išmokau tą vaidmenį su puikiu čekų
kalbos dėstytoju, kuris nepraleido ne
mažiausios tarimo klaidelės. Repe-
tavau Čikagoje tris savaites ir ne-
sulaukiau jokios pastabos dėl savo
čekų kalbos. Yra be galo smagu: kai

pirmą kartą viską sudėlioji taisyk-
lingai, antrą sykį žymiai lengviau
sugrįžti prie to paties vaidmens. Te-
reikia prisiminti, pridėti gal kokių
naujų spalvų – kito dirigento, reži-
sieriaus, kolegų dainininkų dėka, ta-
čiau pagrindas – muzika ir žodžiai –
jau yra ir dėl jų nebereikia jaudintis.
Prieš dvejus su puse metų iš šešių
,,Katya” spektaklių Londone man
teko dainuoti keturis, nes kviestinė
solistė sirgo. Tai buvo gera pratika. Ir
atsitiko taip, kad pirmą vakarą išėjus
dainuoti, tarp publikos buvo Čikagos
Lyric Opera generalinis direktorius.
Jis matė, kaip aš dainavau be tikrųjų
repeticijų, netikėtai paskutinę aki-
mirką ,,išmesta” į sceną. Matyt, ne-
blogai pavyko, nes pakvietė į savo
teatrą. Ir štai pagaliau ilgai laukta
svajonė tapo realybe.

– Nors ne pirmąsyk dainuo-
jate čekiškai, bet reikalingi įgū-
džiai dainuoti šia (ar pagaliau
bet kuria svetima) kalba. Čia
turbūt didelį vaidmenį suvaidina
kalbos dėstytojas ar ,,treneris”?
Ar jis turi būti ir muzikas?

– Nebūtinai. Gali būti aktorius.
Mano pirmasis čekų kalbos moky-
tojas būtent šiam vaidmeniui buvo
čekų diplomatas. Jis turėjo išlavintą
ausį muzikai. Bet ar muzika buvo jo
pirmoji profesija – nemanau. Dažnai
tai žmonės, kurie ne tik puikiai moka
kalbą, bet ir gali paaiškinti, kodėl tu
klysti. Svarbu tai mokėti išaiškinti
kitam. Svarbu pagaliau suprasti ir to
žmogaus vaidmenį spektaklio ruoši-
me. Net jeigu, tarkime, Amerikoje
vyksta spektaklis anglų kalba, vis
tiek yra kalbininkas. Nes vienaip
balsiai ar priebalsiai skamba kalbant,
o kitaip – dainuojant. Dainuojant
daugiau nei šimtui simfoninio orkest-
ro žmonių, didžiulėje salėje, kaip ši
[Lyric Opera of Chicago – R. L.], ku-
rioje telpa 3,5 tūkstančio žmonių.
Vienas dalykas dainuoti kambaryje,
kitas – didelėje scenoje, kad viršuti-
niam balkone žmonės tave ne tik iš-
girstų, bet ir suprastų. Beje, tokie
dėstytojai dažnai reikalingi būtent
dainuojant gimtąja kalba, kai atrodo,
kad tave tikrai visi supranta. O mes
dažnai kažką nukandame, praryja-
me, mums atrodo, kad mus supranta
savaime. Bet scenoje savaime su-
prantamų dalykų nėra daug, reikia
dirbti.

– Kiek artima ir kiek skiriasi
,,Katya Kabanova” nuo Alek-
sandro Ostrovskio pjesės ,,Aud-
ra”, kurios motyvais ji sukurta –
būtent Jūsų personažas?

– Perskaičiau pjesę dar kartą,
prieš pradedant repeticijas čia, Lyric
Opera scenoje. Didžiausias ir, ko ge-
ro, subtiliausias skirtumas yra tas,
kad pjesėje Varvara priklauso šitiems
namams. Ji yra tikroji dukra. O
operoje Varvara yra įdukrinta. Gal-
būt tai suteikia mano personažui
galimybių būti savarankiškai ir ki-
tokiai negu visa šeima. Tame Varva-
ros išsigelbėjimas – būtent operoje. 

– Pasiruošimas bet kokiai
operai daugialypis: literatūros
skaitymas, istorinių įrašų klau-
symasis, galbūt spektaklių per-
žiūra. Gal skaitėte Janačeko in-
tymius laiškus savo mylimajai
Kamilai Stosslovai, kuri ir įkvė-
pė šios operos sukūrimą?

IŠSPRUKIMAS Į LAISVĘ
Kaip operos primadona tapo laiminga provincijos mergina (arba atvirkščiai?)

– Skaičiau laiškus dar anksčiau,
nei pradėjau ruoštis Varvaros vaid-
meniui. Yra puikus Janačeko kame-
rinis ciklas ,,Dingusiojo dienoraštis”,
susidedantis iš 22 dainų. Didžioji
dainų dalis parašyta tenorui, tačiau
jo ,,mūza” – mecosoprano partija. Tai
kamerinis ciklas vokalui su forte-
pijonu, tačiau praktiškai jis visada
būdavo visiškai ar bent pusiau reži-
suojamas tarsi nedidelė kamerinė
opera. Man įdomu viskas, kas susiję
su mano atliekamu vaidmeniu. Sten-
giuosi perskaityti kuo daugiau lite-
ratūros. Iš kitos pusės, kad gerai pa-
dainuotum, nebūtina viską žinoti,
kartais tai net gali kitaip paveikti. Ne
tiek neigiamai, tačiau jei galvoje per
daug informacijos iš abiejų pusių –
knygų ir operos, viskas šiek tiek susi-
painioja ir pradedi pamiršti, kas yra
tik operoje. Publikos vienintelė gali-
mybė suprasti personažą yra per tai,
ką jie mato scenoje. Reikia prisiminti,
kad žmogus spektaklį pamatys galbūt
vienintelį kartą ir tai turi būti iš
karto kuo labiau suprantama, nes
kitaip publika gali tave atmesti ir
nepriimti tavo personažo.

– ,,Katya Kabanova” – neilga
opera. Gal ją lengviau dainuoti
negu, tarkim, Wagnerį? Ar ji dėl
savo emocinio intensyvumo vis
tiek atima daug dvasinių ir fi-
zinių jėgų?

– Fizinis krūvis operoje nėra toks
sunkus, kaip psichologinis. Kuo vaid-
muo trumpesnis, tuo jis sudėtinges-
nis. Gal tai skamba keistokai. Ir kuo
daugiau atskirų išėjimų į sceną, tuo
sunkiau. Tuomet kiekvieną kartą vėl
iš naujo reikia susitelkti ir pasiekti

tam tikrą lygį – lygį, kuriame scenoje
buvai prieš tai. O jei valandą ar dvi
būni scenoje, tu „neišeini iš emocijų”.
Tai žymiai lengviau, negu pradėti iš
naujo. ,,Katya” trumpa, bet ji labai
ryškių emocijų opera. Varvara turi tik
šešias palyginti trumpas scenas –
įeini ir išeini. Tačiau kai visuma yra
gerai sudėliota, tai net kai išeini iš
scenos, tęsi mintį ir savo personažo
liniją.

– Sakykite, Jūsų Varvara –
kokia ji?

– Manau, kad ji atitinka kompo-
zitoriaus sumanymą. Man neatrodo,
jog aš primetu kažką iš šalies, tiesiog
žiūriu, kas yra natose, žodžiuose. Tai
yra vienas iš dviejų laimingų perso-
nažų šioje tragedijoje. Mergaitė ope-
ros pradžioje, Varvara veiksmo eigoje
užauga ir supranta žymiai daugiau
apie save, apie žmonių santykius.
Tačiau ji nepasiduoda tam liūnui,
kuriame gyvena visa jos šeimyna,
suranda savyje jėgų pabėgti ir pradėti
gyvenimą iš naujo. Ji spinduliuoja
šviesa, yra labai šilta, labai žavinga.
Tuo pačiu jai labai skaudu, kad jos
namuose vyksta tokie baisūs dalykai,
kad žmonės nesutaria, kad yra tiek
daug agresijos, kančios, tiek daug
ašarų. Ji gaili Katios, padeda kiek
gali, bet galų gale – ir tai turbūt tam
tikras charakterio tvirtumas –
supranta, kad tam, kad nepasiduotų,
turi palikti savo vaikystės namus ir
išvykti. Tai jai pavyksta, maža to,
pavyksta išvykti kartu su vyru, kurį
myli. Operose tai atsitinka nedažnai,
gal tik komedijose. Net melodramose
paprastai pora negali būti kartu, ką
jau kalbėti             Nukelta į 10 psl.

Liora Grodnikaitė – Varvara Leošo Janačeko operoje ,,Katya Kabanova”.
Dan Rest, Lyric Opera of Chicago nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.         Tos pažy-
mos būtų atneštos per tą tyrimą,
kuris bu-vo atliktas”, – samprotavo
buvęs politikas.

Jam būnant NSGK nariu komi-
tetas tyrė VSD veiklą.

,,Galvoju, kad nė viena tarnyba,
nė vienas ministras tikrai nerizikuo-
tų tai daryti nesuderinę, neišsprendę
Gynimo taryboje, be prezidento ži-
nios, žinodami, kad pažeidžia mūsų
įstatymus, prieštarauja tam tikroms
politinėms nuostatoms”, – svarstė A.
Sadeckas.

Kita vertus, anot jo, teoriškai
specialiosios tarnybos daug ką gali
padaryti be politikų žinios, ypač su-
kūrus atitinkamas legendas.

NSGK taip pat liudijo buvęs už-
sienio reikalų ministras Antanas Va-
lionis, buvę Seimo Užsienio reikalų
komiteto vadovai, parlamentaras

Egidijus Vareikis, dalyvavęs, kai Eu-
ropos Taryboje buvo pristatomos
ataskaitos apie CŽV kalėjimus.

NSGK pirmininkas Arvydas
Anušauskas žurnalistams sakė, kad
kitą savaitę liudytojų apklausa turėtų
įpusėti. Kol kas nė vienas galimas liu-
dytojas esą neatsisakė atsakyti į ko-
miteto narių klausimus.

Anksčiau NSGK liudijo buvę ir
esami pasienio vadai, buvę vidaus rei-
kalų ministrai, Antrojo operatyvinių
tarnybų departamento darbuotojai.

NSGK planuoja apklausti visus
2002–2005 m. įvairias pareigas ėju-
sius asmenis, kurie galėjo žinoti apie
slapto CŽV kalėjimo įrengimą Lietu-
voje, jeigu šis buvo. Politikai taip pat
apsilankė VSD mokymo bazėje Anta-
viliuose, kur, anot JAV žiniasklaidos,
buvo įkurtas CŽV kalėjimas. 

Europos Sâjunga skyrè
paramâ� Lietuvos varguoliams

Vyksta tyrimas dèl galimo CŽV kalèjimo

Australijos lietuvis prad∂jo leisti
laikraštî Lietuvoje

Antivirusiniai vaistai šluojami 
iš vaistini¨�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA) – Šalies prekės ženklui reikia gyventojų, o
ne politikų palaikymo, įsitikinęs prekės ženklą ,,Lietuva – Baltijos širdis” prista-
tęs albumo ,,Neregėta Lietuva” autorius, fotografas, dokumentinių filmų kū-
rėjas Marius Jovaiša. Jis tikisi, kad lietuviai pamėgs stilizuotos gintarinės šir-
dies su įspaustu Vyčiu ženklą ir patys populiarins jį pasaulyje. Naujasis prekės
ženklas jau yra registruotas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Ženklo
,,Lietuva – Baltijos širdis” naudojimas yra nemokamas. Jį galima parsisiųsti iš
interneto svetainės www.baltijossirdis.lt. Šioje svetainėje yra pateiktos ir ženk-
lo naudojimo taisyklės. M. Jovaiša tikisi, kad žmonės pamėgs šį ženklą, pla-
nuojama, kad ateityje didelės šio ženklo kopijos galėtų puošti šalies oro uos-
tus, pasienyje žymėti įvažiavimus į Lietuvos teritoriją.             Eltos nuotr.

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA) –
Po dvejų metų darbo pagaliau pasiek-
ta, kad nelaukiami kūdikiai turėtų
galimybę išgyventi, o ne būtų išmesti
kaip koks nereikalingas daiktas. Vil-
niaus apskrities sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose atidarytas pirmasis
Lietuvoje ,,gyvybės langelis”.

,,Gyvybės langeliams” įsteigti
mūsų visuomenė iki šiol dar buvo ne-
pasirengusi morališkai bei trukdė ju-
ridiniai šios problemos klausimai.

Pasak Vilniaus apskrities sutri-
kusio vystymosi kūdikių namų direk-
torės Petronėlės Valatkevičienės, ke-
lerius metus buvo tik diskutuojama
apie ,,gyvybės langelį”, bet mažai bu-
vo nuveikta, kad jis atsirastų.

Šios sumanymo autorės Seimo
narės Astos Baukutės teigimu, Tei-
singumo ministerija išaiškino, kad
motinai, palikusiai naujagimį saugio-
je vietoje, negresia jokia atsakomybė.

Vidaus reikalų ir Sveikatos apsaugos
ministerijos oficialiai pritarė ,,gyvy-
bės langelių” steigimui vaikų globos
ar sutrikusio vystymosi kūdikių na-
muose bei ligoninėse.

,,Nuo Nepriklausomybės atkūri-
mo per metus atliekų konteineriuose
vidutiniškai randama po šešis nužu-
dytus kūdikius. Pernai Lietuvoje gi-
mė 36,000 kūdikių, užfiksuota 10,000
abortų. O kiek buvo padaryta nelega-
lių abortų?”, – klausia A. Baukutė.

,,Gyvybės langelis” –– speciali
kapsulė, į kurią iš gatvės įdėjus nau-
jagimį, budinčius drabuotojus pasie-
kia perspėjimas, ir specialistai sku-
biai pasirūpina vaiku, kuriuo negali
ar nenori rūpintis mama. Pirmasis
pasaulyje ,,gyvybės langelis” buvo
įrengtas XII amžiaus pabaigoje Vati-
kane, ,,Šventosios Dvasios” ligoninė-
je, kur buvo priimami ir prižiūrimi
mamų palikti kūdikiai.

Vilnius, lapkričio 25 d. (Lietu-
viams.com) – Lapkričio 20 dieną pa-
sirodė pirmasis naujo laikraščio „LiT-
news” numeris. Anglų kalba išeinan-
tis dvisavaitinis leidinys skirtas Lie-
tuvoje gyvenantiems ir dirbantiems
užsieniečiams – verslininkams, diplo-
matams, studentams, bet tuo pačiu
yra skirtas ir angliškai skaitančiai
lietuviškai auditorijai.

„LiTnews” leidžiamas bendrovės
„Mes Medija”, naujajam leidiniui va-
dovauja prieš beveik metus nustoju-
sio eiti žurnalo „Lithuania today”
vyr. redaktorius, Melburno lietuvis
Ray Vyšniauskas.

„‘LiTnews’‘ lyginant su žurnalu
bus dinamiškesnis, turėsime galimy-
bę greičiau reaguoti į įvykius, ketina-
me daugiau dėmesio skirti naujie-
noms, nors rasime laiko ir analizėms.
Vis dėlto į naująjį leidinį perėjo ne tik
dalis buvusių drabuotojų, bet ir visos
geriausios ‘Lithuanian today’ tradici-
jos bei, tikimės, mūsų bičiulių ir skai-
tytojų ratas,” – sakė R.Vyšniauskas.

Naujasis leidinys pasirodys kas
antrą savaitę ir bus platinamas vie-
šose vietose – restoranuose, kavinėse,
verslo centruose, viešbučiuose, aukš-
tosiose mokyklose, taip pat jį bus ga-
lima prenumeruoti.

Lietuvoje atidaromas pirmasis 
,,gyvybès langelis”

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA) –
Populiariausių antivirusinių vaistų
Lietuvoje parduota beveik penkis
kartus daugiau nei yra sergančiųjų
gripu, minėtieji vaistai tiesiog šluoja-
mi iš vaistinių. Tuo tarpu epidemio-
logai perspėja, kad neatsakingai var-
tojant šiuos vaistus virusas gali mu-
tuoti ir tapti atspariu.

Antivirusinių vaistų nuo gripo
,,Tamiflu” jau yra parduota apie
22,000 pakuočių, dar 13,000 užsaky-
ta. Tuo tarpu patvirtintų gripo atvejų
tėra 5,000. Tokius duomenis pateikė
,,Tamiflu” gamintojos bendrovės
,,Roche” Lietuvos padalinio vadovė
Rasa Jonušienė.

Pasak UAB ,,Roche Lietuva” di-
rektorės, tendencija, kuomet gyven-
tojai tiesiog šluote šluoja vaistus iš
vaistinių, pastebima daugelyje vals-
tybių, Lietuvoje padėtis nėra išskir-
tinė. Ir vaistinėse pradeda trūkti ne
vien antivirusinių, bet ir mažinančių
temperatūrą, lengvinančių kosulį,
homeopatinių vaistų.

,,Latvijoje ir Estijoje, kiek žinau,
tai nėra problema, gal ateis pas juos
porą savaičių vėliau, bet kitose Eu-

ropos šalyse tikrai taip yra. Valstybės
reikalas yra tvarkyti specifinių vaistų
tiekimą. Kiek žinau, Didžiojoje Brita-
nijoje buvo sudaryta labai griežta sis-
tema, kokiu būdu susirgęs žmogus
galėjo gauti tą vaistą, mes tokios sis-
temos neturime, tai palikta verslui”,
– teigė R. Jonušienė.

Pasak ,,Roche Lietuva” vadovės,
kelias dienas buvo jaučiamas vaisto
,,Tamiflu” trūkumas. R. Jonušienė
teigė, jog gamintojai labai pasigenda
geresnio bendravimo su Sveikatos
apsaugos ministerija, tad jiems sunku
planuoti, kiek vaistų vežti į Lietuvą.

UAB ,,Roche Lietuva” vadovė pa-
neigė gandus, neva gamintojai pel-
nosi iš epidemijos. Pasak jos, nuo
2004 m., kuomet ,,Tamiflu” pirmą-
kart buvo įvežtas į Lietuvą, jis nė
centu nepabrango. Gamintojai yra
nustatę maždaug 70 litų vaisto kainą,
įskaičiavus antkainius galutinė jo
kaina viršija 100 litų.

Pasak R. Jonušienės, ,,Tamiflu”
gamintojo kaina beveik visose vals-
tybėse yra vienoda ir gali nebent eu-
ru arba dviem skirtis dėl nacionalinių
valiutų santykio su euru.

Lietuva dalyvauja ES ir NATO renginiuose

Vilnius, lapkričio 25 d. (Delfi.lt)
– Europos Komisija (EK) patvirtino
pagalbos maisto produktais labiau-
siai nepasiturintiesiems planą 2010
metams. Lietuvai 2010 m. skirta
40,317 t miežių, 145 t sviesto, 1,212 t
nugriebto pieno miltelių ir 1,182 t cuk-
raus. Dar beveik 5,35 mln. Lt yra skirta
pinigais grūdų produktams įsigyti.

Europos Komisijai patvirtinus
pagalbos maisto produktais kiekius,
darbas šalyse tik prasideda. Kaip sa-
kė VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agen-
tūros direktoriaus pavaduotojas Ger-
manas Lamsodis, šiuo metu agentū-
ros darbuotojai kartu su pagalbą
žmonėms dalijančiomis Lietuvos lab-

daros organizacijomis svarsto, kokių
maisto produktų pagaminti iš Lietuvai
skirtų atsargų. Paprastai siekiama, kad
paramai skiriamas maisto produktų pa-
sirinkimas būtų kuo įvairesnis, o pro-
duktai – maistingi ir vertingi.

Pirmosios maisto produktų siun-
tos labdaros organizacijų centrinius
sandėlius paprastai pasiekia kovo
mėnesį. Labdara nepasiturintiesiems
dalijama kas antrą mėnesį iki lapkri-
čio pabaigos. Nedidelė dalis paramos
tenka labdaros valgykloms.

Iš viso Europos Sąjungoje bus
paskirstyta produktų už 478 mln. eu-
rų (1 mlrd. 650 mln. Lt). Lietuvai
skirtų produktų vertė siekia 8,86
mln. eurų arba 30,59 mln. litų.

Atkelta iš 1 psl.  
Ambasadorė G. Damušytė kal-

bėjo lapkričio 18 d. Otavoje įvykusioje
ES apskrito stalo diskusijoje, skirtoje
Geležinės uždangos griuvimo 20-me-
čiui paminėti. Ambasadorė aptarė
Lietuvos atgimimą ir itin reikšmingą
Sąjūdžio vaidmenį Vidurio Europai ir
Baltijos valstybėms išsivaduojant iš
SSRS valdžios. Diskusijoje kalbėjo ir
Oxfordo universiteto tarptautinių
santykių profesorius seras Adams
Roberts, Lenkijos ambasadorius ir
buvęs Solidarumo veikėjas Piotr Og-
rodzinski ir Carletono universiteto
Europos studijų centro direktorė

Joan DeBardeleben. Į renginį, su-
rengtą ES pirmininkaujančios Švedi-
jos ambasadorės rezidencijoje, susi-
rinko akademinė bendruomenė ir
diplomatinis korpusas.

Lapkričio 18 d.  Kanadoje iškil-
mingai atidarytas XXIV Europos Są-
jungos filmų festivalis. Kartu su ki-
tomis ES valstybėmis narėmis Lietu-
va dalyvauja pristatydama filmą „5
dienų avantiūra”, kuris bus rodomas
Toronte, Otavoje (gruodžio 1 d.) ir
Vankuveryje (gruodžio 5 d.). ES filmų
festivalis tapo vienas iš lankomiausių
filmų festivalių Kanados sostinėje.
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Gruodžio 26 – sausio 1 d.: Dai-
navoje vyks Moksleivių ateitininkų
sąjungos centro valdybos ruošiami
ideologiniai kursai. Registruotis: www.
mesmas.org. 

Gruodžio 28–29 d. Ateitininkų
namuose (1380 Castlewood Drive Le-
mont, IL) rengiama biblijinė stovykla
pirmo – šešto skyriaus moksleiviams.
Šių me tų tema – „10 Dievo įsakymų”.
Re   gis truotis iki gruodžio 15 d.  Sto-
vykla vyks nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.
Kreip tis į seselę Laimutę tel.: 630-
243-1070 ar ba el. paštu: ses.laimute
@ yahoo. com.

Gruodžio 31 d. ketvirtadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Balzeko mu zie jaus kasmetinis
pokylis ,,Metų žmogus”. Pokylio me-
tu bus pagerbtas dr. Linas Sidrys.
Pradžia 8 val. v. 

2010 m.

SAUSIS
Sausio 15 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
atidaroma Reginos Nedas darbų pa-
roda. Pradžia – 7:30 val. v.

Sausio 23 d., šeštadienį: Le-
mont High School Performing Arts
Center (800 Porter Street, Lemont,
IL)  Lietuvių meno ansamblis ,,Dai-
nava” kviečia į koncertą ,,Sąskam-
biai”. Kartu koncertuos Darius Kli-
šys (birbynė), Lietuva. Pradžia – 7 v. v.

Sausio 24 d., sekmadienį: Pa-

laimintojo Jurgio Matulaičio misijos
metinis susirinkimas. Pradžia –
12:30 val. p. p.

VASARIS
Vasario 7 d., sekmadienį: Di-

džiojoje salėje, PLC, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” pristatys me-
tinį veiklos pranešimą. Pradžia –
12:30 val. p. p.

– Latvian Hall (10710 3rd Ave.
NE,  Seattle, WA)  vyks Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimas. Pradžia –
4:30 val. p. p. 

Vasario 27 d., šeštadienį: PLC
metinis pokylis. 

Vasario 28 d., sekmadienį:
vyks PLC metinis susirinkimas. Pra-
džia – 12:30 val. p. p.

KOVAS
Kovo 21 d., sekmadienį: Di-

džiojoje salėje, Jaunimo centre, Ame-
rikos Lietuvių Tautinė sąjunga ren-
gia Kovo 11-osios minėjimą. Kartu
bus švenčiamas ,,Dirvos” 95-metis ir
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjun-
gos 60 metų sukaktis, vyks literatū-
rinio konkurso laureatų apdovanoji-
mas.  Pasiteirauti tel.: 708-422-6514,
773-585-8649.

Kovo 20–27 d. Vail, Colorado
valstijoje, vyks ŠALFASS 2010 m. sli-
dinėjimo išvyka. Dėl vietų užsakymo
rašyti: carol@ski.com, skambinti tel.:
800-525-2052 (ext. 3319) arba 970-
925-9500 (ext. 3319). 

Kovo 28 d., sekmadienį: Aud-
riaus ir Aušros  Vaš takų na  muose
(29302 61st Ave., S. Au burn, WA)
Lietuvos Dukterys kvie čia visus prie
vašku kvepiančio stalo marginti mar-
gučių. Pradžia – 2 val. p. p.  Tel.: 253-
529- 8483.

BALANDIS
Balandžio 9–11 d. Neringos

stovykloje vyks kasmetinės moterų
rekolekcijos. Dvasinio at  sinaujinimo
savaitgalį ves Kerry Sec rest ir dr. Kris-
tina Maciunas. Dau  giau informacijos
rasite tinkla la pyje: www.neringa. org 

Balandžio 22–24 d. University
of Washington (Seattle, WA) vyks 22-
oji AABS (Association for the Advan-
cement of Baltic Studies) konferenci-
ja. Ji vyks kartu su Skandinavų stu-
dijų konferencija (SASS, the Society
for the Advancement of Scandina-
vian Studies).

Balandžio 24 d., trečiadienį:
Geni  Orrico namuose (19912 NE
121st St., Woodinville, WA) vyks Lie-
tuvos Dukterų metinis susirinkimas.
Pradžia – 2 val. p. p. Pasiteirauti tel.:
425-558-4084.

– Šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje (Los Angeles, CA) vyks At-
virų durų diena.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODIS
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį:

,,Seklyčioje” (2711 W. 71st St., Chi-
cago, IL) vyks Anglijos lietuvių klubo
metinis susirinkimas. Pradžia – 1 val.
p. p. Tel. pasiteirauti: 773-737-2795.

Gruodžio 4 d., penktadienį:
Čiur lionio gale ri joje, Jaunimo centre,
vyks  grafiko Pauliaus Augiaus 100-
ų jų metinių minėjimas, P. Augiaus
parodos ,,Juodai balta malda Lietu -
vai” ir jo anūkės Kristos Augius paro-
dos ,,Gamtos daržas” ati darymas. Da-
lyvaus K. Au gius. Pra džia – 7:30 val. v. 

Gruodžio 5 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) vyks
kalėdinių šiaudinukų kūrimo užsiė-
mimas. Pradžia 11 val. r. Pasiteirauti
tel.: 773-582-6500.

– Liuteronų bažnyčioje (The Li-
ving Christ, 110 N. Gammon Rd., Ma-
di son, WI)  Vilniaus-Madison susigi-
minia vusių miestų organizacija ir
tautinių šokių grupė ,,Žaibas” kviečia
lietuviš ką bendruomenę kartu švęsti
šv. Ka lėdas. Pradžia – 2 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel.: 608-356-6549
(Nijolė).

– Pasaulio lietuvių centro (14911
127th St, Lemont, IL) apatinėje val-
gykloje Filisterių skautų sąjungos Či -
ka g os skyrius ruošia kalėdinę sueigą
ir pabendravimą. Pradžia – 3 val. p.
p. Pasiteirauti tel.: 630-257-2558 (Jo-
landa).

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Di džiojoje salėje (PLC) vyks pokalbis-
pa bendravimas su naujuoju Lietu vos
ir Lat vijos jėzuitų pro vincijolu Ginta -
ru Vitkumi, SJ. Pradžia – po 11 val. r.
šv. Mišių.

– Lietuvių namuose, Toronto,
koncertuos V. Stakėnas. Koncerto
pradžia – 1 val. p. p.   Pasiteirauti tel.:
416-769-1266 (Vytas Kulnys).

– Jaunimo centre vyks Jaunimo
centro tradicinė va karienė. Šv. Mišios
Tėvų jėzuitų koplyčioje prasidės 2
val. p. p., nuo 3 val. p. p. didžiojoje sa-
lėje vyks oficiali dalis. Vietas užsisaky-
ti tel.: 708-447-4501 (Mil da Šatienė) ar-
ba 708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

– Dievo Apvaizdos parapijos sve-
tainėje (Detroit) po šv. Mišių Lietuvos
išeivijos studentų stažuotės (LISS)
vedėja Birutė Bublienė prista tys šią
jaunimui skirtą programą. 

Gruodžio 11 d., penktadienį:
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
tėvas G. Vitkus, SJ ves Adventinio
susikaupimo vakarą. Pradžia – 6 val. v. 

Gruo džio 12 d. šeštadienį:
,,Seklyčioje” Socialinių reikalų tary-
ba ir Vy resniųjų lietuvių centras  ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Pradžia
– 4 val. p. p. Vie tas užsisakyti galima
paskambinus į So cialinių reikalų
raštinę Birutei Po die nei tel.: 773-476-
2655.

– Šv. Trejybės parapijos salėje (53
Capitol Ave., Hartford, CT)  JAV LB
Hartford valdyba kviečia švęsti šv.
Kūčias. Pradžia – 5 val. p. p. Infor-
macija tel.: 860-657-9067 (Danutė
Grajauskienė). 

– LR garbės konsulate (44 Cocoa -
nut Row T10, Palm Beach, FL 33480)
Lietuvių  švietimo ir kultūros centras
bei lituanistinė mokykla ,,Sau lėtas
krantas” rengia kalėdinį kokteilių va-
ka rą. Pradžia 5 val. p. p. Bilietus
užsisakyti: www.lietuviucentras.com/
gtickets arba bus galima įsigyti prieš
renginį.

Gruodžio 12–13 d., šeštadienį
ir sekmadienį: Didžiojoje salėje,
PLC, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. vyks
tradicinė kalėdinė mugė. Norintys

prekiauti gali skambinti į PLC rašti-
nę tel.: 630-257-8787.

Gruodžio 13 d., sekmadienį:
Detroito visuomenė kviečiama į Die-
vo Apvaizdos parapijos salę, kur vyks
tradicinė šv. Kūčių vakarie nė. Ją ruo-
šia Detroit „Gabijos” ir „Baltijos”
tuntų skautės ir skautai. Šventė pra-
sidės po šv. Mišių  – 12:30 val. p. p.
Registruotis iš anksto  tel.: 248-478-
6885 (Daiva Luka siewicz) arba el.
paš tu: dlukasiewicz@sbcglo bal.net. 

– Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje vyks varpų koncertas, kurį ruo-
šia Povilas Strolia ir jo grupės muzi-
kantai. Pradžia – 12:30 val. p. p.

Gruodžio 18 d., penktadienį:
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
tėvas G. Vitkus, SJ ves Adventinio
susikaupimo vakarą. Pradžia – 6 val. v.

– Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje vyks Bendruomeninis susitai-
kinimo sakramento vakaras. (šv. Kū-
čių ir Kalėdų dieną išpažinčių nebus
klausoma). Pradžia – 6:30 val. v.

Gruodžio 20 d., sekmadienį:
Didžiojoje salėje (PLC) Pasaulio
lietuvių centro Moterų renginių
komitetas  ruošia šv. Kūčių šventę.
Pradžia – 12:30 val. p. p. Vietas galite
užsisakyti paskambinę į PLC raštinę
tel.: 630-257-8787. 

– Didžiojoje salėje, Jaunimo
centre, vyks Čikagos ateitininkų šv.
Kūčios. Pradžia – 1 val. p. p. Vietas
užsisakyti tel.: 630-325-3277.

– Dievo   Ap vaizdos salėje vyks
Detroito „Žiburio” mokyklos tra dicinė
Kalėdų eglutė. Pradžia – po šv. Mišių. 

Gruodžio 24 d., ketvirtadie-
nį: Bočių menėje (PLC) Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija rengia šven-
tinę Kūčių vakarienę. Pradžia – 7 val.
v. Re gis truotis iki gruodžio 21 d. pas
misijos se selę Laimutę (el. paštas:
ses.laimute@ ya hoo.com; tel.: 630-
243-1070 ) ar ba misijos raš ti nėje. 

Gruodžio 22 – sausio 7 d.:  Pie-
tų Amerikoje vyks Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos kongresas.  Jauni-
mas dalyvaus programose Argenti-
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje.   Užsi-
registruoti galima: www.kongresas.
org arba parašius el. laišką JAV Lie-
tuvių jaunimo sąjungos valdybai: jav-
ljsvaldyba@gmail.com. 

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį
patektų į ,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”, informa-
ciją siųskite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@
gmail.com.                                                        Redakcija

Šv. Kūčių popietė Čikagos lituanistinėje mokykloje.  L. Apanavičienės nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Tebesiaučiant nedarbui bei tebe-
laukiant visiško šalies ekonomikos
atsigavimo, daugelis šeimų šiemet
noromis nenoromis turės varžyti sa-
vo poreikius ir išleisti mažiau pinigų
žiemos šventėms. Kita vertus, visiš-
kai be dovanų ir jas lydinčio švenčių
džiaugsmo likti nesinori, todėl ,,Bet-
ter Business Bureau” siūlo išeitį – su-
taupyti nereikalingai neišlaidaujant,
tačiau ir nepuolant į kraštutinumus,
o pasitelkiant vaizduotę bei laikantis
kelių paprastų principų:

• Susiplanuokite išlaidas ir
griežtai laikykitės plano. Parduo-
tuvėje ieškodami dovanų, tiksliai ži-
nokite, ko ieškote ir neapsikraukite
impulsyviais pirkiniais. Taip pat
kruopščiai suplanuokite ir kitas
švenčių išlaidas: kelionėms, šventi-
niam stalui, smulkioms išlaidoms ir
pan. Geriau iš anksto numatyti, ko-
kią dalį (procentais) šventinis biudže-
tas sudarys bendrame šeimos biudže-
te, ir po to paskirstyti, nei surašyti
ilgą sąrašą pirkinių ir stengtis žūtbūt
surasti jiems pinigų. Kartą pasitarus
ir viską ramiai suplanavus, laikytis
numatyto biudžeto bus ne taip sun-
ku, kaip atrodo.

• Kritiškai peržiūrėkite su-
darytą dovanų sąrašą. Nors ir
skaudama širdimi, išbraukite iš jo
žmones, kurie nėra patys artimiausi
draugai ar giminės. Kiti padedantys
sutaupyti būdai – susitarti, jog Ka-
lėdų dovanas šiemet gaus tik vaikai,
jog visos dovanos turi neviršyti tam
tikros pinigų sumos, arba surengti lo-
teriją, kurios metu kiekvienas burtų
keliu sužinotų, kam įteiks (tik vieną!)
dovaną. Be abejo, noras nudžiuginti
visus dovanomis yra pagirtinas, ta-
čiau, kritiškai neįvertinus savo gali-
mybių, sausio mėnesį gautos sąskai-
tos už švenčių pirkinius ne tik nu-
stelbs patirtą dovanojimo džiaugsmą,
bet ir paliks nemalonias nuosėdas
visiems ateinantiems metams. 

Taip pat nederėtų iškart atsisa-
kyti minties dovanoti pačių paga-
mintas dovanas – rankdarbius, su-
meistrautus žaislus, netgi namuose
iškeptą pyragą. Šios dovanos ne tik
atsieina daug pigiau, bet ir suteikia
progą išbandyti save ir/ar surengti
šeimos laisvalaikio pramogą, drauge
šeimininkaujant virtuvėje ar meis-
traujant rūsyje. Tuo labiau, kad netgi
neturint ypatingų įgūdžių, galima
kuo puikiausiai išmokti įvairiausių
amatų, pasinaudojant galybe išleistų
knygų bei interneto svetainių, skirtų

įvairiausių pomėgių auksarankiams.
Pačių pasigaminti eglutės žaislai ar
iškarpytos iš popieriaus snaigės su-
teiks ne mažiau džiaugsmo, nei par-
duotuvėje nupirkti papuošalai, ir iš-
saugos atsiminimus apie patirtas ma-
lonias akimirkas.

• Nesileiskite į smulkmenas.
Šiuo atveju smulkmenos, turinčios sa-
vybę pamažu kauptis tarsi sniego la-
vina – popieriniai atvirukai, kainuo-
jantys bent po keletą dolerių (plius
pašto išlaidos), kuriuos kasmet siun-
čiate visiems pažįstamiems, įskaitant
savo anūkų dantų gydytoją bei kadai-
se lėktuve sutiktą širdingą žmogų.
Apribokite siuntą vien artimiausiais
žmonėmis, o visiems kitiems išsiųs-
kite nieko nekainuojančius elektro-
ninius pasveikinimus, kurie, beje,
adresatą pasiekia daug greičiau, nei
paštu siunčiami laiškai. Taip pat
pagalvokite, ar jūsų namams būtinai
reikia jau dvidešimto (!) Spragtuko
(tegul jis parduotuvėje pasirodo besąs
ir už trečdalį kainos), vainikų su
šventiniais varpeliais visų kambarių
durims, įskaitant vonią, bei itin pra-
bangaus popieriaus vynioti dova-
noms. 

• Kaip ir kasmet, parduotuvių
savininkai vilios pirkėjus nuolaido-
mis, varžydamiesi tarpusavyje dėl
kiekvieno dolerio. Jums tai turėtų
reikšti tik viena – apsisprendę įsigyti
kokį nors stambų pirkinį, neskubė-
kite pirkti jo pirmoje pasitaikiusioje
vietoje, nepasidomėję kitų pardavėjų
pasiūlymais (taip pat ir internetinių
parduotuvių, kurios, turėdamos gali-
mybę sutaupyti verslo sąnaudų sąs-
kaita, dažnai siūlo pigesnius varian-
tus, net ir įskaitant pristatymo išlai-
das). 

• Ar kada susimąstėte, kiek ener-
gijos sunaudoja elektrinės girliandos,
kuriomis taip dosniai išpuošiate savo
namus, ir kurios naktį iš tolo šviečia
skaisčiau nei visi rajono gatvės žibin-
tai drauge paėmus? Jei šiemet kiek
apribosite jų kiekį arba, užuot palikę
šviesti visą naktį, teįjungsite kasdien
kelioms valandoms, taip pat steng-
sitės be reikalo nekeliauti automobi-
liu ir nepamiršite keliais laipsniais
naktį sumažinti termostato tempera-
tūros, po švenčių turėtumėte pajaus-
ti, jog vien sumažėjusių energijos są-
naudų dėka pavyko nemažai su-
taupyti. 

Pagal ,,Better Business Bureau’’
informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

KAIP SUTAUPYTI PINIGŲ
ĮSIBĖGĖJANT ŠVENČIŲ SEZONUI

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 20

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

Îvairenybès

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems JAV $150.00
Mes nusiųsime
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
,,Draugą” jų vardu.

Kalėdų proga
užsakau
,,DRAUGĄ”
SIŲSKITE:
Vardas, pavardė
Adresas:
Miestas, valstija, zip code

DOVANOJA:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!

Mažiausiai pasaulyje knygai skaityti 
reikalingas mikroskopas

Guinness pasaulio rekordų kny-
gos duomenimis, autoriaus Malcolm
Douglas Chaplin knyga ,,Teeny Ted
from Turnip Town” yra pati mažiau-
sia pasaulyje. Jos puslapių plotis yra
apie 11, aukštis – apie 15 mikronų, o
norintiems ją perskaityti paprastas
optinis mikroskopas būtų per silpnas.

Tai kartu yra ir pati pirmoji
pasaulyje nanomatmenų knyga. Ji
,,publikuota” 2007 metų balandžio 9
dieną. Kūriniui priskirtas tarptau-
tinis standartinis ISBN numeris

(ISBN-978-1- 894897-17-4). ,,Teeny
Ted From Turnip Town” yra pasaka
apie Mažylį Ted ir jo pergalę kasme-
tinės Turnipo miestelio mugės metu
surengtame konkurse. 

Kūrinį sudaro 30 mikropuslapių,
kurių kiekvienas yra išraižytas ant
vieno kristalinio silicio pagrindo.
Visas puslapių rinkinys telpa į 69 x
97 mikronų kvadratą, o vidutinis
puslapio dydis yra 11 x 15 mikronų.

Technologijos.lt
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lenkijos

Vis arčiau link pabaigos artėja
2009 metai, Lietuvos istorijoje labai
svarbūs ir išskirtiniai, nes būtent
šiemet minimos 1000-osios metinės,
kai Lietuvos vardas pirmą kartą buvo
paminėtas istoriniuose šaltiniuose,
Kvedlinburgo analuose. 

Daugelis jau turbūt mintinai
išmoko sakinį, kažkada vienuolės
užrašytą: ,,(1009 metais) šventasis
Brunonas, vadintas Bonifacu, arki-
vyskupas ir vienuolis, vienuoliktais
savo atsivertimo metais Rusijos ir
Lenkijos pasienyje pagonių trenktas į
galvą, su 18 saviškių kovo 9 dieną nu-
keliavo į dangų.” Tai ir yra tas sa-
kinys, kuriame Lietuva paminėta pir-
mą kartą.

Jau seniai mokslininkai suka
galvas: kur atsitiko tas paminėtas
įvykis, kur ta vieta, kurioje žuvo
šventasis Brunonas? Spėliojimų yra
ne vienas, ir vien šiemet jau tvirtinta,
kad tai galėjo būti ir dabartinė Vo-
kietijos teritorija, ir Klaipėdos kraš-
tas, Rusnės apylinkės. Kiti moksli-
ninkai tą vietą spėja buvus netoli
Jurbarko, net ir Vilkaviškio rajonas
minėtas. Niekam dar nepavyko nu-
statyti, kur yra ta Aistros upė, į kurią
buvo įmesta nukirsta vienuolio galva.

Pats seniausias aiškinimas – kad
minėtas prūsų misionierius žuvo da-
bartinės Lenkijos teritorijoje, netoli
nuo Gižycko miesto, Mozūrijos kraš-
te. Iki tos vietos nuo Lietuvos sienos
– mažiau nei pusantro šimto kilo-
metrų.

Pakeliui į Gižycką galima prava-
žiuoti ne vieną įdomią vietą, kur
lankosi daug turistų. Nedideliame
Stančikų kaime dar išlikę 1912–1918
metais statyti du geležinkelio viadu-
kai, kurių ilgis – 200 metrų, aukštis –
net 36 metrai. Viadukais traukiniai
važiavo iki 1943 metų, kai bėgius so-
vietų armija išardė. Dabar tai – įdo-
mus istorijos paminklas.

Lietuvoje dar labai mažai kas
žino, kad netoliese, už Geldapės
miestelio, visai pasienyje su Rusijos
Federacijos Karaliaučiaus kraštu, yra
kitas, dar įdomesnis ir mistiškas
objektas – Rapos piramidė.

Šią vietovę iš buvusio savininko
Christoph von Rap (iš čia – ir kaimo
pavadinimas) XVIII amžiaus pirmoje
pusėje įsigijo Rytprūsių baronas
Friedrich Heinrich Farenheid, toli-
mas garsiojo fiziko Daniel Gabriel
Fahrenheit (1686–1736), gimusio
Gdanske, giminaitis. Amerikoje tem-
peratūra iki šiol matuojama būtent
pagal Fahrenheit skalę.

Baronas domėjosi įvairiais ant-
gamtiniais reiškiniais, jį itin domino
gyvenimo po mirties teorijos, todėl
jam ir kilo sumanymas pastatyti ori-
ginalų savo giminės panteoną. 

Buvusiuose Bejniūnuose, kurie
dabar jau atsidūrę Rusijos terito-
rijoje, baronas pastatė didelį dvarą,
kuriame buvo gausu įvairių meno
kūrinių. Nemažai jų sukūrė garsus
danų skulptorius Bartel Thorwald-
sen (1770–1844), kurio darbų muzie-
jus dabar veikia Kopenhagoje ir kuris
yra paminklo astronomui Mikolaj
Kopernik Varšuvoje autorius. 

B. Thorwaldsen baronas patikėjo
sukurti ir pastatyti už 5 kilometrų
nuo dvaro esančioje nuošalioje vietoje
piramidę iš lauko akmenų. Vieta
pasirinkta neatsitiktinai – F. H. Fa-
renheid išsiaiškino, kad būtent toje
vietoje susikerta trys Žemės jėgų li-
nijos ir yra puikios sąlygos palaikams
mumifikuotis. 

15,9 metro aukščio piramidė,
kurios kraštinės yra 10,4 metrų ilgio,
o vidinių sienų kampai atitinka
Egipto piramidžių kampus ir siekia
51 laipsnį, iškilo miško tankmėje
1811 metais. Pirmiausia čia buvo
palaidota vos trejų metų sulaukusi F.
H. Farenheid duktė, po to – dar
septyni šios giminės atstovai, tarp jų
1849 metais čia atgulė ir pats ba-
ronas. Palaikai puikiai išsilaikė daug
metų, bet šeimyninė kapavietė buvo
išplėšta, o karstai išniekinti 1914–
1915 metais, kai į šį kraštą trumpai
buvo patekusi rusų armija. Vėliau pi-
ramidė dar kartą nusiaubta 1945 m. 

Dabar per tris vėdinimo angas
galima pamatyti šiurpoką vaizdą –
atvirus karstus su išlikusiais mu-
mifikuotais palaikais. Šioje vietoje
tvyro keista ramybė, pasakojama,
kad šalia         Nukelta į 15 psl.

Į Lenkiją, Mozūrijos kraštą
– ieškoti Lietuvos pėdsakų

Rapos piramidė – mistiškas Mozūrijos
istorijos paminklas.

Atkelta iš 5 psl. apie tragedijas.
Šia prasme man labai smagu šį
vaidmenį repetuoti ir dainuoti, nes ji
sukelia nepaprastai daug gerų emo-
cijų. Ir graži muzika, primenanti
liaudies dainas. Varvaros šviesa, aš
tikiuosi, šiek tiek prablaško publiką
ir išsklaido tą tamsią atmosferą, kuri
kabo virš scenos. Labai džiaugiuosi
personažu ir kaip dainininkė, kai dai-
nuoji tokią šviesią muziką, atrodo,
kad ir balsas skamba šviesiau, ir die-
nos ne tokios tamsios. Šitą energiją
po repeticijos pasiimu su savim į gy-
venimą už teatro ribų, ir mano vieš-
nagė Čikagoje (o dabar lapkritis, link
žiemos) daugiau spinduliuoja šviesa –
būtent šio vaidmens dėka. 

– Ar jūs panašios – Liora ir
Varvara?

– Kažkuo tikrai panašios. Ma-
nau, kad mes abi nemėgstame nei-
giamų dalykų ir abi stengiamės kiek
įmanoma to išvengti. Pabėgti nuo to
ir susirasti kitą vietą pasaulyje, kur
yra daugiau šilumos ir šviesos. Ir ne-
bijoti būti savarankiška, nebijoti būti
savimi.

Egzaminas Čikagoje 
išlaikytas gerai

Janačeko operos ,,Katya Kaba-
nova” premjera įvyko Brno mieste
1921 m. lapkričio 23 d. Beveik suta-
pimas – naujojo Lyric Opera pasta-
tymo premjera įvyko pereitą sek-
madienį, lapkričio 22 d. Spektaklio
išvakarėse, penktadienį, sulaukusi 82
metų amžiaus mirė garsioji švedų
dainininkė sopranas Elisabeth So-
derstorm. Vargu ar operos istorijoje
kitas dainininkas taip įprasmino ir
įtvirtino Janačeko kūrybą scenoje,
kaip Soderstorm. Tad šiomis die-
nomis tarsi perduodama estafetė
naujajai kartai – ,,Katya Kabanovos”
atlikėjams Čikagoje.

Šio, vos 100 minučių trunkančio

Lyric operos spektaklio neturėtų pra-
leisti nė vienas melomanas. Lapkričio
24 d. ,,Sun Times” dienraščio muzi-
kos kritikas Andrew Patner teigia,
jog ,,the singing is often spectacular”
(ar čia reikia vertimo?) ir giria vo-
kiečių dirigentą Markus Stenz, kaip
puikų Janačeko muzikos interpre-
tatorių. Anot jo, suomių sopranas Ka-
rita Matilla yra viena geriausių šiuo-
laikinių dainuojančių aktorių pa-
saulyje, ,,nesugebanti atiduoti ma-
žiau kaip 110 proc. savęs atliekamam
vaidmeniui”. Komplimentų ,,Sun Ti-
mes” recenzentas skiria ir ameri-
kiečių tenorui Brandon Jovanovich,
operoje atliekančiam Boriso vaid-
menį. O apie mūsų šio straipsnio he-
roję Patner rašo, kad ji pasirodė ,,la-
bai maloniai, bet gal kiek per mergai-
tiškai”.

Ne menkesnių, o gal ir didesnių
katučių ,,Katya Kabanovai” pabėrė ir
,,Chicago Tribune” muzikos kritikas
John von Rhein. Jis, beje, priminė,
jog Lyric Opera Janačeko ,,Katya
Kabanovą” jau statė 1986 m., bet ta-
da opera buvo atliekama angliškai!
Kritiko nuomone, šia operą dainuoti
originalo kalba yra labai svarbu, nes
vokalinis dialogas ir čekų kalbos
ritmai čia yra neatskiriami. Jis labai
gerai įvertino pagrindinio vaidmens
atlikėją bei kitus solistus, pastebėjęs,
jog šiame pastatyme labai daug
debiutų. Von Rhein nepagailėjo gra-
žių žodžių ir mūsų dainininkei bei jos
scenos partneriui: ,,Another pair of
Lyric debutants, Lithuanian mezzo–
soprano Liora Grodnikaite and tenor
Garrett Sorenson, were fresh-voiced
and appealing as the other, happier
pair of lovers, Varvara and Kudrjas.”
Savo recenziją von Rhein baigia
sakiniu: ,,This is a show you must not
miss.”

,,Katya Kabanova” dar bus at-
liekama lapkričio 28 d., taip pat
gruodžio 1, 4, 7 ir 12 d. Bilietų kasa
dirba nuo pirmadienio iki penkta-
dienio nuo 9 v. r. iki 5 v. p. p. (spek-
taklio dienomis iki uždangos pakili-
mo – 7:30 v. v.), šeštadieniais nuo 10
v. r. iki spektaklio pradžios. Plačiau
apie visą sezono repetuarą ir bilietų
įsigijimą sužinosite apsilankę jų
interneto svetainėje www.lyricopera.
org arba paskambinę tel.: 312-332-
2244 (ext. 5600). O didingi Lyric
Opera rūmai yra pačioje miesto šir-
dyje – 20 North Wacker Drive, ties
Madison gatvės sankryža Čikagoje.

IŠSPRUKIMAS Į LAISVĘ

Liora Grodnikaitė.

Lyric Opera rūmai.
Gižycke – didžiulis kryžius simboli-
nėje šventojo Brunono žūties vietoje.
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Sekmadienį, lapkričio 22 d.,
Seattle mieste, stebint 46,000 žiūro-
vų, įvyko baigiamasis susitikimas dėl
JAV profesionalų futbolo („soccer”)
lygos taurės. Čia pergalę netikėtai
nuskynė „Real Salt Lake” komanda,
kuri įveikė nenuginčijama laimėtoja
laikytą Los Angeles „Galaxy” ko-
mandą tik po baudinių mušimo seri-
jos.

Reguliarus šių rungtynių laikas
baigėsi lygiosiomis 1:1 (pirmame
kėlinyje pirmąjį įvartį pelnė „Galaxy”
komanda, bet po pertraukos varžovai
rezultatą išlygino). Rezultatas nepa-
sikeitė ir po dviejų 15 minučių pra-
tęsimų. Tada po 120 minučių žaidimo

buvo mušami baudiniai, kurie atnešė
pergalę „Real  Salt Lake” komandai
– 5:4. Įdomu, kad į vartus nepataikė
naudingiausio lygos žaidėjo titulą tu-
rintis, JAV rinktinės žaidėjas London
Donovan. „Galaxy” komandoje rung-
tyniavęs vienas iš geriausių Anglijos
žaidėjų – David Beckham šiose rung-
tynėse nepasižymėjo.

Čempionai tik po baudinių seri-
jos laimėjo ir MLS lygos Rytų grupių
baigiamosiose rungtynėse, žaisdami
Čikagoje prieš vietos „Fire”. Tada jie,
mušant baudinius, irgi iškovojo 5:4
pergalę, nors po 120 minučių rezul-
tatas buvo lygus – 0:0.

EDVARDAS ŠULAITIS

Mūsų tautietis krepšininkas Pet -
ras Baločka, pernai kaip trečiakursis
studentas pradėjęs studijas Universi-
ty of Hawaii, puikiai įsiliejo į šio uni-
versiteto krepšinio rinktinę ir įsi-
tvirtino ,,Rainbow Warriors’’ ko-
mandoje.

Baločka, kuris pradžioje žaidė
Pensacola (Florida) Junior College
rinktinėje, gerai pasirodęs toje ko-
mandoje, buvo pakviestas į „Rainbow
Warriors’’ University of Hawaii
kartu su tos pačios komandos žaidėju
gruzinu Lasha Pargalava.

Lietuvis yra aukštokas (6 pėdų 8
colių) bei stambus (250 svarų) vaiki-
nas, jis buvo geriausias taškų me-
džiotojas Pensacola (vidurkis 13,7
taško), taip pat pirmavo ir atkovotų
kamuolių kategorijoje (11–3 per
rungtynes). Komandos vyr. treneris
Bob Nash buvo patenkintas Petro
žaidimu, nes iki šiol University of
Hawaii rinktinėje žaidę 3 lietuviai
gerai pasirodydavo. Baločka yra ket-
virtasis mūsų tautietis, nuo 1999-ųjų
žaidžiantis University of Hawaii
rinktinėje. Iki šiol čia rungtyniavo

Nerijus Puida, Mindaugas Burneika
ir Vaidotas Pečiukas.

Įdomu, kad University of Hawaii
priklauso studentų krepšinio lygai,
kurios komandos priklauso Amerikos
žemynui, todėl Baločkai su komandos
draugais dažnai tenka skristi tūks-
tančius mylių rungtyniauti su JAV
universitetų ar kolegijų rinktinėmis.

Šį sezoną Hawaii, rašant šias
eilutes, jau buvo sužaidusi 4 rungty-
nes, iš kurių 2 laimėjo ir 2 pralaimė-
jo. Pažymėtinas havajiečių pasirody-
mas prieš Brigham Young University
(BYU) „Cougars’’ komandą, prieš ku-
rią pralaimėjo 65:83. Tačiau Baločka
šiame susitikime pasiekė „dvigubą
dublį’’ (12 taškų ir 10 atkovotų ka-
muolių).

Iki šiol šio 23 metų mūsų tau-
tiečio taškų vidurkis buvo 10,3 ir 8,5
atkovoto kamuolio, o tai lietuvį įrašė
į komandos geriausiųjų gretas. Kitas
rungtynes Baločka su savo draugais
žais lapkričio 28 d. namuose prieš
The University of New Mexico ko-
mandą.

Čikagos lietuviai turės gerą pro-
gą pamatyti Baločką, žaidžiantį prieš
Chicago State University rinktinę

P. BALOČKA TĘSIA KARJERĄ HAWAII

JAV futbolo taurę laimėjo „Real Salt Lake”

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Paaiškėjo visos pasaulio pirmenybių komandos
Jau paaiškėjo visos valstybinės

rinktinės, kurios laimėjo kelialapius į
2010 metais Pietų Afrikos valstybėje
vyksiančias Pasaulio futbolo pirme-
nybes. Jose dalyvaus visų grupinių
varžybų laimėtojai ir 4 antrąsias vie-
tas užėmusios komandos, iškovoju-
sios pergales (iš dviejų susitikimų).

Čia pergales šventė ir į Pietų Af-
riką važiuos: Graikija (įveikė Ukrai-
ną), Slovėnija (nugalėjo Rusiją), Por-
tugalija (laimėjo prieš Bosniją-Herce-
goviną) ir Prancūzija (nuskriaudė
Airiją).

Žodis „nuskriaudė” čia labai tin-
ka, nes Prancūzijos įvartis buvo
įmuštas po to, kai jos žaidėjas –

Thierry Henry lietė kamuolį ranka
(tą šimtus kartų rodė televizija), ta-
čiau teisėjai to „nematė” ir neleido
šių rungtynių peržaisti, nors to vė-
liau reikalavo airiai.

Be jau minėtų rinktinių pirme-
nybėse dar dalyvaus: Danija, Šveica-
rija, Slovakija, Vokietija, Ispanija,
Anglija, Serbija, Italija, Olandija ir
šeimininkai – P. Afrika.

Pasaulio pirmenybės įvyks 2010
m. birželio 11–liepos 11 dienomis
įvairiuose Pietų Afrikos Respublikos
stadionuose. Baigiamosios rungtynės
vyks 3,2 mln. gyventojų turinčiame
Johannesburg mieste.

Neaiškus E. Jankausko likimas
Pasibaigus JAV MLS lygos pir-

menybėms, kuriose pirmą kartą šios
lygos istorijoje žaidė futbolininkas iš
Lietuvos  Edgaras Jankauskas (jis
atstovavo Foxborough „New England
Revolution” komandai), neaišku, kur
lietuvis rungtyniaus kitame sezone.

Kadangi 2010 metais MLS pasi-

pildo vienu nauju klubu – Philadel-
phia „Union”,  34 metų amžiaus lie-
tuvis gali pereiti į šią komandą. Nors
„Revolution” klubo vadovybė nese-
niai teigė, kad norėtų E. Jankauską
turėti savo gretose, tačiau pridūrė,
jog dėl to turės apsispręsti pats lietu-
vis.

KREPÕINIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors dabartinis klaipėdietis
Aurimas Didžbalis birželio 13 d. at-
šventė dar tik savo aštuonioliktąjį
gimtadienį, jis jau tapo Europos jau-
nimo (iki 23 metų) sunkiosios atle-
tikos čempionu ir buvo dešimtas toje
pačioje amžiaus grupėje pasaulyje.

Vaikinas perrašė Lietuvos sun-
kiosios atletikos puslapius 2009 m.
Europos jaunimo pirmenybėse, už
nugaros palikęs penkeriais metais
vyresnius varžovus.

Praėjusią vasarą jis paliko savo
gimtąjį miestą Marijampolę ir nuo
šiol sporto aukštumų siekia Klaipė-
doje.

Vykstant į Europos pirmenybes,
mūsiškiui Sporto federacija iškėlė
tikslą užimti 8–14 vietą. Tačiau pats
sportininkas svajojo apie medalius.
„Slapčia tikėjausi užkopti ant pje-
destalo”, – sakė sunkiaatletis.

Prieš varžybas, eidamas miegoti,
vaikinas pasimeldė, o rytą pasakė, jog
ši diena yra jo, nors pradžioje drebėjo
ir rankos, ir kojos. Tačiau prieš pat
rungtynes pavyko susikaupti, nusira-
minti ir pamiršti apie vyresnius var-
žovus, jau anksčiau buvusius ant
nugalėtojų laiptelio.

Lietuvis svorio kategorijoje iki 94
kg iškėlė 362 kg. Jo artimiausi varžo-
vai armėnas V. Davtjan ir albanas S.
Vels atsiliko 3 ir 14 kg. Buvusiam
marijampoliečiui atiteko ir du mažieji
medaliai – rovimo auksas ir dvikovės
bei atskirų rungčių geriausi rezul-
tatai – A. Didžbalio asmeniniai re-
kordai. Stūmimo rungtyje Aurimas
rekordą pagerino net 9 kilogramais,
ko iki šiol nebuvo pasiekęs nė vienas
Lietuvos sunkiaatletis.

Treniruojasi tik ketverius 
metus

Pamargių kaime prie Marijam-
polės užaugęs vaikinas nuo pat jau-
nystės domėjosi jėgos, ypač galiūnų,
sportu. „Mane visada žavėjo fiziškai
stiprūs vyrai: Žydrūnas Savickas,
Vidas Blekaitis, Ramūnas Vyšniaus-
kas. Sekiau jų pavyzdžiu, bet apie
profesionalų sportą negalvojau, tie-
siog norėjau patikti sau pačiam”, –
teigė jaunasis čempionas.

„Neslėpsiu, mėgstu būti dėmesio
centre, tačiau išpuikti nebijau. Augau
mažame miestelyje, mane visada su-
po labai paprasti ir nuoširdūs žmo-
nės. Esu užsispyręs, atkaklus, mane
lydi sėkmė, bet niekada savęs ne-
aukštinu’’, – sakė į Europos sunkias-
vorių olimpą įkopęs lietuvaitis.

Tapęs žinomu Lietuvos sporti-
ninku, Aurimas susilaukė garsaus
trenerio Broniaus Vyšniausko pasiū-
lymo apsigyventi ir treniruotis Klai-
pėdoje. Ilgai dvejojęs, jis nutarė vykti
į Klaipėdą ir dabar atstovauja Klai-
pėdos sporto centrui, prakaituo-
damas pas B. Vyšniauską.

Tačiau A. Didžbalis ne tik tre-
niruojasi, bet ir ruošiasi abitūros eg-
zaminams, kurie bus pavasarį. Todėl
dabar vaikinas vakarus leidžia su
vadovėliais rankose.

Aurimas tvirtina turintis nugalė-
tojo charakterį, yra užsispyręs, at-
kaklus, azartiškas ir visada reaguoja į

trenerių pastabas.
Sportininkas svajoja patekti į

olimpines žaidynes Londone ir iš jų
parsivežti olimpinį medalį. Kaip sakė
jo treneris, Aurimas yra vienintelis
marijampolietis, įtrauktas į Londono
olimpinių žaidynių kandidatų sąrašą.

Jo dabartinis treneris B. Vyš-
niauskas sakė: „Aurimas nuoširdus,
kuklus, atviras, pareigingas, darbš-
tus ir rimtas vaikinas. Į šį sporti-
ninką dedu daug vilčių’’. Ir dar pri-
dėjo: „Tai didžiausias atrastas talen-
tas sunkiojoje atletikoje per pastarąjį
dešimtmetį.’’

Kas žino, gal 2012 m. Londone jį
matysime tarp nugalėtojų? Linkime
šiam vaikinui geriausios kloties!

A. DIDŽBALIO PASIEKIMAI

SUNKIOJI ATLETIKA

Honolulu mieste. Tai įvyks gruodžio
13 d. Pernai, kai havajiečiai žaidė
Čikagoje, Baločka buvo geriausias

taškų medžiotojas rungtynėse. Įdo-
mu, kaip seksis šiemet rungtyniauti
prieš čikagiečius namuose.

A. Didžbalis rungtynių metu.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

IEÍKO DARBO

* Moteris ieško darbo su gyvenimu ar
su grįžimu namo. Vairuoja, dokumen-
tai, anglų kalba. Tel. 773-816-6947.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas
per savaitę. Tel. 708-543-7984.
* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo kelioms valandoms iš ryto, gali
pakeisti savaitgaliais, arba ofisų valy-
mo darbo. Tel. 708-691-6996.

Išnuomojamas 
1 ar 2 miegamųjų butas 

Brookfield miestelio centre.
Tel. 773-297-2012

IÕNUOMOJA
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Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)
MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD.
áëjimas        bilietai @ $ 40.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v.

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD.
áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =

_____                            $________
Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v

POKYLIS IR ÐOKIAI
SHERATON TORONTO AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTRE, 
801 DIXON RD.

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre
(Toronto Airport Marriott Hotel)

Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

BILIETAI Á IX DAINØ ÐVENTÆ JAU PARDUODAMI
Dainø ðventës bilietai – puikios kalëdinës dovanos!

Netrukus ðeimos nariai ðvæs ðv. Kalëdas ir dalinsis dovanomis.
Dovanokime savo tëvams, savo vaikams, savo vaikaièiams, giminëms, draugams
bilietus á Ðventæ. Kokios puikios dovanos, kurios paliks graþiausius áspûdþius ir
parems lietuviðkà kultûriná gyvenimà!
Bilietus á patá Dainø ðventës koncertà galima pirkti tik per tinklalapá
www.dainusvente.org
Ten galima uþsakyti ir kitus bilietus. 
Gavus Jûsø uþsakymà iki gruodþio 10 d., bilietai bus Jums iðsiunèiami prieð
Kalëdas. Gavus uþsakymà po tos dienos, Jûsø parûpintu el. paðto adresu 
atsiøsime patvirtinimà-paþymëjimà áteikimui vietoj bilietø.
Neapmokëti bilietai nebus siunèiami. Bilietai negràþinami.

2010 M. LIEPOS 2-4 D.D. TORONTE, KANADOJE

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIS VERTINAMAS VIENODAI

Atkelta iš 3 psl.

Marija – kunigų Motina

Aušros Vartų Švč. Mergelė Ma ri -
jos iškilmės tęsėsi iki lapkričio 22 d.
Šių metų atlaidų tema buvo „Marija –
ku nigų Motina”. Todėl maldininkai
pri simena: Marijos tikslas yra nu ves -
ti mus pas Kristų – ateiname į Ma ri -
jos namus ir čia, o ypatingai šv. Ko -
mu nijoje, susitinkame su Jos Die viš -
kuo ju Sūnumi. Dėl savo Motinystės
Ma rija gali vadintis Eucharistijos
Mo tina ir ypač Eucharistijos teikėjų –
ku nigų – Motina.

MALDA 
AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu Tavo malo -

nei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į 
šventą sias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus 

va lią!
Amen.

AUŠROS VARTUOSE – MALDOS
UŽ LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ

Pasibaigus ,,Skate Canada” var -
žy boms, vietas ,,Grand Prix” bai gia -
mo siose varžybose užsitikrino visi
čiuo žėjai.

,,Skate Canada” varžybose me da -
lius iškovojo geriausieji. Tarp vyrų
auk so medalį laimėjo amerikiečių at -
stovas, praėjusių metų ,,Grand Prix”
nu galėtojas Jeremy Abbott. Antrąją
vie tą iškovojo japonas Daisuke Ta ka -
ha shi, o trečiąją – prancūzas Alban
Pre aubert.

Tarp moterų geriausiai pasirodė
ka nadietė, 2009 metų pasaulio vi ce -

čem pionė Joannie Rochette. Sidabro
me dalį laimėjo amerikietė Alissa
Czis ny, o bronzos medalį – suomė
Lau ra Lepisto.

,,Grand Prix” baigiamosios var -
žy bos vyks gruodžio 3–6 dienomis Ja -
po nijoje. Ten varžysis šeši vyrai bei
še šios moterys. Tarp vyrų dalyvaus
No bunari Oda, Evan Lysacek, Brian
Jou bert, J. Abbott, D. Takahashi ir
John ny Weir, tarp moterų – Kim Yu-
Na, Miki Ando, J. Rochette, Alena Le -
o nova, Ashley Wagner bei Akiko Su -
zuki.

ISU ,,Grand Prix” baigiamosiose varžybose
vietas užsitikrino visi sportininkai

Britų žurnalo ,,Autosport” su -
ren gtoje apklausoje, kurioje dalyvavo
vi sų 10 šiame sezone dalyvavusių ko -

man dų vadovai, geriausiu sezono len k-
tynininku išrinko Sebastian Vet tel.

Kiekviena komanda įvardijo, jų
nuo mone, 8 geriausius lenktyni nin -
kus eilės tvarka. Kiekvienos koman-
dos balsai buvo laikomi paslaptyje.

Skaičiuojant bendrą rikiuotę,
taš kai buvo skiriami ,,Formulės-1”
var žybų tvarka. 10 taškų už 1-ąją vie -
tą, 8 už 2-ąją ir nuo 6 iki 1 už to les nes
vietas.

Apklausoje laimėjęs S. Vettel su -
rin ko 76 taškus, antroje vietoje likęs
šio sezono čempionas Jenson Button
su rinko 67 taškus, trečioje vietoje li -
ko Lewis Hamilton (65 taškai).

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

,,Formulės-1” geriausias sezono 
lenktynininkas – S. Vettel

Pirmąsias šių metų Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) rungtynes tarp
dviejų joje pirmaujančių komandų

lai mėjo namuose žaidusi komanda.
Pirmąjį kėlinį laimėję vienu taš -

ku, o antrajame ir trečiajame kėli -
niuo se dar labiau padidinę savo per -
sva rą, ,,Žalgirio” krepšininkai pasku -
ti niame kėlinyje sugebėjo atlaikyti
,,Lietuvos ryto” krepšininkų spurtą
ir šventė pergalę 67:64. ,,Žalgiriui”
dau giausia taškų pelnė Martynas Po -
cius – 17, Marcus Brown pridėjo 15,
Dai nius Šalenga – 14. Vilniečiams 18
taš kų pelnė Donatas Zavackas, po 11
– Mar tynas Gecevičius bei Artūras
Jo mantas.

Ši ,,Žalgirio” pergalė yra aštun to -
ji iš eilės, po šių rungtynių ji tapo
vien valde sezono komanda. Antroje
vie toje yra ,,Lietuvos rytas” (7 perga -
lės ir 1 pralaimėjimas), trečioje vieto-
je – Šiaulių ,,Šiauliai” (7–1).

,,Žalgiris” nugalėjo ,,Lietuvos rytą”

,,Žalgiris” LKL prieš ,,Lietuvos rytą”.
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Ž. Savickas tapo Europos rąsto 
kėlimo čempionu

Kaune įvykusį Europos rąsto kė -
li mo čempionatą laimėjo ir pasaulio
re  kordą pagerino Žydrūnas Savickas.

Stipriausias pasaulio galiūnas iš -
kė lė 212,5 kg sveriantį rąstą ir 2,5 kg
pa gerino jam priklausantį pasaulio
re kordą. Ž. Savickas net 17,5 kg ap -
lenkė antroje vietoje likusį Krzysztof
Ra dzilowski. Trečioje vietoje liko Vi -
das Blekaitis.

Kitais metais vyksiančiame pa -
sau lio rąsto kėlimo čempionate taip
pat dalyvaus ir ketvirtą, ir penktą
vie tas užėmė sportininkai. Ketvirtą
vie tą užėmę serbas Erwin Katona, o
pen ktą vietą užėmė lietuvis Saulius
Brusokas. Primename, jog praėju -
siais metais pasaulio rąsto kėlimo
čem pionate Vilniuje laimėjo Ž.
Savickas, kuris tuomet buvo iškėlęs
210 kg sveriantį rąstą ir pagerinęs
pla netos rekordą. 

Galiūnas Ž. Savickas. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.
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Grįžtu į Lie tuvą pilna gerų įspūdžių, lai minga
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Daugiau nei dvidešimt metų dir -
busią Lietuvos televizijoje, paskui —
kituose kanaluose, o šiuo metu „Lie -
tuvos ryto” televizijos laidos „Svei -
katos kodas” vedėją Ireną Pivoriūnie -
nę Lietuvoje pažįsta daug kas. Beveik
tris dešimtmečius televizijos eteryje
dirbanti gydytoja, sveikatos laidų
vedėja yra populiari, mat sveikata
domisi visi – ir jauni, ir seni.

O ką I. Pivoriūnienė veikia Čika -
goje? Pasirodo, populiarioji televizijos
sveikatos laidų vedėja renka medžia -
gą apie trečios kartos Amerikos lietu-
vį Antaną Juozą Rudį, garsų  Ameri -
kos lietuvių visuomenės veikėją ir fi -
lantropą. Ją su Marija ir Antanu Ru -
džiais dar 1988 metais, pirmą kartą
jai lankantis JAV, supažindino Albi -
nas Dzirvonis, gydytojos mamos bro-
lis, kaip ir M. Rudie nė daug metų ati-
davęs BALF’ui. Užsimezgusi pa žintis
vėliau peraugo į draugystę, ku ri tę -
siasi jau daug metų. ,,Dažnai pa sis -
kambiname su A. Rudžiu. Šį kartą jis
mane pakvietė atvažiuoti į Čikagą,
juolab kad kaip tik sukanka metinės
nuo M. Rudienės mirties”, – paklau -
sus apie sumanymą atvykti  atakė I.
Pi voriūnienė.

,,Kaip teigia žinomas Lietuvos
rašytojas Saulius Šaltenis atsisvei ki -
nimo su anapilin išėjusiu savo pus-
broliu Siliūnu laiške: ‘Lietuviui yra
brangios trys vietos: Lietuva, Sibiras
ir Čikaga.’ Ačiū Dievui, Sibire neteko
būti, likimas apsaugojo, o atvažiavus
į Čikagą, gal todėl, kad čia daug gi -
minių, jaučiuosi puikiai, kaip namuo -
se. Man Amerika patinka. Kartais,
išgirdę mane taip kalbant, kiti sako:
‘Ar tu Amerikos ambasadorė?’ Iš tik -
rųjų tai yra šalis, iš kurios mes gali -
me daug ko pasimokyti”, – toliau
tęsia Irena. 

Jau seniai kilo sumanymas
parašyti knygą apie A. Rudį. Sve čiuo -
jantis Čikagoje planas rašyti knygą
apie daug Lietuvai ir lietuviams nu -
sipelniusį žmogų ne tik nepa sikeitė,
tačiau vis didėja, tampa apčiuopia -
mesnis, gilėja. Kuo daugiau I. Pivo -
riūnienė su juo bendrauja, tuo  labiau
įsitikina, kad tai yra nepaprastas
žmogus. ,,Jis tikra enciklopedija, bet
kokiu klausimu turi savo nuo monę.
Jam 98-eri, o jis turi tiek informaci-
jos, kad su juo gali kalbėti bet kokia
tema – medicinine, buitine, po litine.
Gaila, kad Lietuvoje apie jį per mažai
žmonių žino, – apie būsimą savo kny-
gos herojų kalba. I. Pivo riūnienė. –

Tokie žmonės kaip A. Rudis yra tau -
tos vertybė. Jis tikras žemaitis, nors
ponia Rudienė pakeitė jo kalbą į
suvalkietišką (juokiasi). Man malonu
kalbėti su A. Rudžio sūnumi irgi An -
tanu, kuris kalba že maitiškai, nes jį
taip išmokė jo močiu tė. Smagu, kad
tiek metų išgyvenę čia, jie kalba tar -
miškai.”

Mintis apie tai, kad daugelis
žmonių Lietuvoje per mažai žino apie
čia gyvenančius lietuvius jos neaplei-
džia nuo pat pirmojo jos atvažiavimo
į JAV 1988 m. dienos. Ji dažnai pa -
galvoja, jog jei lietuviai Lietuvoje
būtų daugiau pasinaudoję čia esančia
patirtimi, gal nebūtų padaryta tiek
daug klaidų. Jos nuomone daugelio
negerovių būtų buvę galima išvengti,
jei būtų buvęs stipresnis ryšys su čia
esančiais lietuviais. 

Kodėl nepasinaudota, kodėl to
nepadaryta – Irena nežino. Todėl bū -
da ma čia ji nori surinkti kuo daugiau
medžiagos apie čia gyvenančius žmo -
nes ir apie juos papasakoti Lie tuvos
žmonėms. ,,Nebuvo lengva jiems toje
Amerikoje, bet jie tikrai labai daug
padarė. Jų Amerikoje užmegzti ryšiai
buvo didelė pagalba Lietuvai iškovo-
jus nepriklausomybę. Apie tai ne kar -
tą yra minėjęs ir Vytautas Lands -
bergis, kurį aš labai gerbiu. A. Rudis
jau gimęs čia, jis galėjo įeiti į Kon g -
resą ar kitas val džios įstaigas. Be jo
pagalbos lietuvių niekas nebūtų nie -
kur priėmęs, – sako Irena. – Ne ma -
žes ni ir a. a. Marijos Ru dienės nuo -
pelnai Lietuvai. Tad turiu 2 tikslus:

vienas – surinkti kuo daugiau me -
džia gos apie Rudžius ir ją sukonkre -
tinti, kitas – nufilmuoti ir Lietuvoje
parodyti tuos puikius lietuvius, kurie
gyvena čia, papasakoti, ką jie daro,
kad Lietuvos vardas skambėtų Ame -
ri koje.”

Populiari sveikatos laidų vedėja
sako, kad labai mėgsta mūsų laik -
raštį, skaito jį jau seniai. Dar sovie -
tiniais laikais Vilniuje ji domėda vosi
,,ką jie rašo?”. Anot jos, tais laikais
lietuviška spauda ne viską ga lėdavo
ra šyti, o ,,Draugas” buvo laisva dva-
sia.

Sakoma, kad Lietuva – maža ir
ne  turtinga šalis. Ji su tuo sutinka ir
žavisi Rudžiais, kurie visada pa -
brėždavo, jog jie yra lietuviai. Viešnia
pasakojo, kad žiūrėdama vaizdo
juostą apie Loyola University suteik-
tą Antanui Rudžiui garbės vardą, ne -
galėjo su laikyti ašarų. ,,Tokio univer-
siteto rektorius susirinkusiems stu-
dentams, dėstytojams pusę  valandos
pa sa koja apie Lietuvą. Ir visi ten
esantys išgirdo, kad yra tokia Lie -
tuva.  Mane sužavėjo grafo Tolstojaus
iš Londono per regalijų įteikimą pa -
sakyti žodžiai: ‘Aš didžiuojuosi, kad
mano protėviai yra kilę iš mažos ir
garbingos tautos’”, – pasakojo savo
įspūdžius Irena.

I. Pivoriūnienė nori parodyti Lie -
tuvai kuo daugiau žmonių, kurie savo
gerus darbus skiria Lietuvai. Ir nebū -
tinai tie pasakojimai bus apie lietu -
vius. Puikus pavyzdys gydytojas J.
Lu bicky, o ir daugelis kitų, kurie ne -
bū dami lietuviais daug padeda Lie -
tuvai ir jos žmonėms. 

,,Ar nekada nesigailėjote, kad
baigusi mediciną nuėjote į TV?” –
klausiu savo pašnekovės. Ji nusišyp-
so ir sako: ,,Tiesiog taip susiklostė li -
kimas. Gavau paskyrimą į Sveikatos
ministeriją. Mano misija ministerijoje
buvo – sveikatos švietimas, tad pa -
kviesta nuėjau dirbti į televiziją. Per
30 metų užsiauginau jau 2 kartas žiū -
ro vų. Deja, deja, sergamumas didžiu -
lis. O ir ligos tos pačios. 

Atsiranda viena kita nauja –
AIDS ar kiaulių gripas, tačiau pag rin -
dinės – širdies kraujagyslių ligos, vė -
žys – taip ir lieka. Taip kad reikia kal -
bėt, kalbėt, kalbėt. Nesu  tokia naivi,
kad galvočiau, jog TV gali išgydyti
nuo kokios nors ligos. Bet jei man pa -
vyko, kad po mano laidos žmogus lai -
ku kreipėsi į gydytoją, reiškia aš savo
misiją atlikau. Lietuvoje žmonės dar

labai dažnai į gydytoją kreipiasi per
vėlai. Lietuviai be galo kantrūs. Vis
kenčia, o kai atveža vargšelį į ligo-
ninę, jau būna per vėlu.

Smagu, kai buvę mano kolegos
pasako, jog po mano vestos laidos
juos užplūdo lankytojai. Mano širdies
skausmas – alkoholio problema Lie -
tu voje. Žinoma, sveikatos laidai at -
silaikyti prieš didžiulę reklaminę
kampaniją sunku, bet mes turime
kalbėti šia sunkia tema.”

Irenai didelį įspūdį paliko pa si -
kalbėjimas su kardinolu Francis
Geor ge. Ji sakė, kad prieš eidama pas
kardinolą ,,naktelę viena akim te -
miegojau”. Niekada nebuvo kalbinusi
tokias aukštas pareigas užimančio
žmo gaus, tad prieš eidama tarėsi su
kunigu Jonu Kuzinsku ir su kitais as -
menimis, kokius klausimus jam
užduoti. Jai labai patiko, kad pa -
klausus, lengva ar sunku vadovauti
įvairiatautėms parapijoms, kardino-
las atsakė: ,,Labai lengva, nes leng -
viausia yra žmonės, ir labai sunku,
nes sunkiausia yra žmonės”. Įstrigo
viešniai ir kardinolo žodžiai, kad  mes
vieni kitiems turime dovanoti ne tik
materialines gėrybes, kurios labai
greitai užsimiršta, bet ir žodį, laiką,
šypseną, gerumą. Tai tokios vertybės,
kurios nepasimiršta. Irena sakė, kad
kardinolo lietuviškai ištarti ,,ačiū”,
,,labas”, taip pat ją sušildė. Pokalbio
su kardinolu įrašas bus rodo mas per
TV Lietuvoje prieš Kalėdas.

Jai smagu, kad visur, kur lanky-
davosi, rasdavo dienraštį  ,,Draugas”.
,,Ir dr. Meškauskas man sakė, kad jis
viską sužinąs iš ‘Draugo’ laikraščio.

Lankėmės pas Antaniną Vasiuke -
vičienę. Mano televizijos laidoje yra
skyrelis ‘Skanus ir sveikas maistas’.
Tad smalsavau, kaip Čikagoje gami -
na mas Andriulio sūris. Ten ant stalo
taip pat matėme ‘Draugo’ laikraštį.
Jūsų skilčiai apie maistą galėčiau pa -
rekomenduoti Andriulio sūrio recep-
tą, nes jis yra gerokai pigesnis, nei
pirktas parduotuvėje. Ypatingai svei-
ka baltą sūrį valgyti su pomidoru. Tai
idealus duetas, kurį įsisavina orga-
nizmas – baltymai ir pomidore esan-
tis likopenas. O ir patiekti gražiai gali
– riekelė balto sūrio, riekelė raudono
pomidoro, o papuošimui žalią salotos
lapą pridėti. Ir grei tai, ir pigu, ir ska -
nu. O svarbiausia – sveika. Krizės lai -
kotarpiu – puikus maistas, – dalijo si
paskutinių dienų Čikagoje įspū džiais
I. Pivoriūnienė. – Grįžtu  į Lie tuvą
pilna gerų nuotaikų, įspūdžių, lai -
minga, pabuvusi labai geroje aplinko-
je, pabendravusi su išmintingais
žmonėmis. Vienintelio ko gailiuosi,
kad per mažai bendravau su savo sri-
ties žmonėmis – gydytojais. Bet vi -
liuo si, kad su jais artimiau susipažin-
siu kitos mano viešnagės metu. Noriu
padėkoti visiems, kurie geranoriškai
mane globojo, o ypatingai Aušrelei
Sa kalaitei ir Arvydui Reneckiui už di -
džiulę pagalbą visos mano viešna gės
metu.”

Atsisveikindama Irena dar pa -
sakė: ,,Nepaprastą įspūdį paliko
‘Drau go’ jubiliejus, labai graži šven-
tė. ‘Draugas’ darė ir daro labai daug,
tad naudodamasi proga dar kartą no -
riu pasveikinti leidėjus, redakciją ir
visus, kurie prisideda prie laikraščio
leidimo, su šia gražia švente. Linkiu,
kad jūs kuo ilgiau išsilaikytumėte.” 

O mes su I. Pivoriūniene neatsi -
sveikiname, bet tariame: ,,Iki pasi-
matymo”.

Irena Pivoriūnienė (viduryje) kalbina Čika gos kardinolą Francis George, OMI.
Vertėjavo dr. Aldona Mogenytė-Walker, Loyola University Chicago profesorė.

Čikagos arkivyskupijos radijo/televizijos skyriaus nuotr.

Irena PivoriūnienėAntanas Rudis
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse ir

priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Atkelta iš 10 psl.   esančiame miške
nėra jokių uodų ar kitų vabzdžių. 

Pavažiavus nuo šios vietos maž-
daug valandą, galima pasiekti ir Gi-
žycką – 30,000 gyventojų miestą ant
gražaus Niegocino ežero kranto.
Šventasis Brunonas yra Gižycko
miesto globėjas, tad mieste jo vardu
pavadinta ir bažnyčia, ir gatvė, ir net
vaistinė. Lenkams gal mažiau rūpi,
kuo šis šventasis svarbus Lietuvai,
bet šiemet, minėdami Brunono mir-
ties 1000-ąsias metines, Gižycko val-
džios atstovai sutvarkė link pamink-
linio kryžiaus vedantį kelią, įrengė
modernius šviestuvus, o pakeliui at-
sirado akmenys, atkartojantys Kris-
taus kryžiaus stotis. 

Lenkai tiki, kad saksų grafo sū-
nus Brunonas (974–1009), kilęs iš Vo-
kietijos Kwerfurt miesto, žuvo būtent
Gižycko apylinkėse. Didžiulis meta-
linis kryžius Niegocino ežero pakran-
tėje pastatytas dar 1909 metais, kai
buvo minimos 900-osios misionie-
riaus žūties metinės. 

Šiemet naujai plytelėmis išgrįsta
link šio kryžiaus vedanti gatvė,
nutiesti nauji šaligatviai, dviračių
takai. Vakarop įjungiami naujieji
šviestuvai, kad būtų lengviau surasti
šią vietą. Pakeliui akmens paminklai
atkartoja kiekvieną Kryžiaus kelio
stotį, juose yra atitinkami įrašai. Ši
vieta sulaukia daug turistų, nemaža
jų dalis – iš Lietuvos, nes lietuviams
čia pabuvoti ir įdomu, ir svarbu. Nors
Gižyckas turi ir vieną aukščiausių
šiose apylinkėse vandens bokštų,
didžiulę Boyeno tvirtovę, kitų įžymy-
bių, visus traukia būtent minėtasis
kryžius. 

Popiežius Benediktas XVI šiemet
nustatė šventojo Brunono pagerbimo
datą – birželio 19–21 dienomis Gižyc-
ke vyko didžiulės šiai progai skir-
tos iškilmės, kuriose dalyvavo apie
25,000 maldininkų iš Lenkijos, Lie-
tuvos, Vokietijos ir kitų šalių. Jie dar
kartą atidavė pagarbą misionieriui,
kurio dėka prieš 1000 metų pirmą
kartą buvo užrašytas ir Lietuvos
vardas.

Piramidės viduje – karstai su barono šeimos narių palaikais.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Į Lenkiją, Mozūrijos kraštą –
ieškoti Lietuvos pėdsakų A † A

RITA DŪDIENĖ
JEČIŪTĖ

Mirė 2009 m. lapkričio 24 d., sulaukusi 79 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Park, IL.
Giliame liūdesyje liko sūnus Petras žu žmona Laura; sūnus

Aldis, duktė Maria Duda-Smith su vyru Timothy; anūkai Daniel ir
Andrew; brolis Kęstutis Ječius su žmona Dalia; daug sūnėnų ir duk-
terėčių bei kiti giminės.

Velionė buvo žmona a.a. Petro, sesuo ir svainė a. a. Dalios ir  a.
a. Edvardo Benevičių.

A. a. Rita buvo pašarvota antradienį, lapkričio 24 d. nuo 3 v. p.
p. iki 8 val. vak.  Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th
St.  (35th  St. ir Austin Blvd.),  Cicero, IL.

Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, lapkričio 25 d. 9:30 val. ryto
Suburban  Family laidojimo namuose, iš kur a. a.  Rita buvo palydė-
ta į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios.

Laidotuvės penktadienį, lapkričio 27 d. 11 val. ryto  Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Brangiai mamytei
A † A

STASEI ZAPARACKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame LR garbės konsulą JAV
ALGĮ ZAPARACKĄ, jo seserį dr. ŽIBUTĘ ZAPARAC-
KAS  ir jų artimuosius.

Mūsų mintys su Jumis šią sunkią netekties
valandą.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

Îvairenybès

Blaiviems vairuotojams – nemokamas kalakutas
Salinas miesto, California, polici-

jos skyrius sugalvojo, kaip suderinti
blogąsias ir gerąsias švenčių sezono
puses. Padėkos dienos proga vairuoto-
jų blaivumą tikrinantys pareigūnai da-
liai sėkmingai testą praėjusių as-
menų nemokamai išdalino kalakutus.

Laimėtojų atrankos principas kol
kas neatskleidžiamas. Patys kalakutų
šiai ,,loterijai” nupirkti policijos lėšo-
mis, prie akcijos taip pat prisidedant
vietiniams verslininkams ir pavie-
niams gyventojams. 

Tai jau septintieji metai, kai Sa-

linas policijos departamentas Padė-
kos dienos proga nemokamai dalija
kalakutus blaiviems vairuotojams.
Tradicija tapo tokia populiari, jog pa-
reigūnai jau oficialiai paprašė gyven-
tojų savo blaivumo nesitikrinti tam
skirtuose postuose daugiau nei vieną
kartą, vien bandant išlošti nemoka-
mą kalakutą. Tiesa, posto įrengimo
vieta visuomet laikoma paslaptyje.
Gali būti, jog tai yra vienintelis blai-
vumo tikrinimo postas, kurio vairuo-
tojai nesistengia aplenkti.

Technologijos.lt
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��Anglijos lietuvių klubo metinis
susirinkimas įvyks gruodžio 3 d. 1 val.
p. p. ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st. St.,
Chicago, IL). Visi laukiami, bus vaišės.
Tel. pasiteiravimui: 773-737-2795.

��Kviečiame Advento penktadie -
nius  skirti dvasiškai pasiruošti Ka -
lėdų šventėms. Advento vakarai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje vyks penktadieniais nuo 6:30 val.
v. Susitikimus ves: lapkričio 27 d. –
Marija Stankus-Saulaitis; gruodžio 4
d. – kun. Gediminas Jankūnas ir
gruo džio 11 d. – kun. Gintaras Vit -
kus, SJ. Gruodžio 18 d. vyks Susi -
taikymo sakramentas. Visi malo niai
kviečiami.

��Čiurlionio galerija Jaunimo
centre gruodžio 4 d.  maloniai kviečia
vi  sus į grafiko Pauliaus Augiaus 100-
ų  jų metinių minėjimą bei P. Augiaus
pa rodos ,,Juodai balta malda Lietu -
vai” ir jo anūkės Kristos Augius pa-
rodos ,,Gamtos daržas” ati darymą.
Pra džia – 7:30 val. v. Apie P. Augiaus
gyvenimo kelią ir kūrybą papasakos
Petras Aleksa. Ati  da ry me dalyvaus
au torė K. Au gius.

��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Visi kvie -
čiami dalyvauti Labdaros vakare ir
pa remti JAV LB Socialinių reikalų
ta rybą, kuri ištisus metus tiesia ran -
ką visiems pagalbos reikalingiems
lie tuviams: žilagalviams, vienišiems,
varg stantiems ir naujakuriams. Vie -
tas užsisakyti galite paskambinę į So -
cialinių reikalų raštinę Birutei Po die -
nei tel.: 773-476-2655.

��Gruodžio 6 d., sekmadienį, pa -
mi nė sime JAV LB veikėjos a. a. Vai -
vos Vėbraitės mirties metines. 9 val.
r. prelatas A. Kontautas atnašaus  šv.
Mišias Šv. Trejybės bažnyčioje (53
Ca pitol Ave., Hartford, CT 06106).
Šv. Mišiose giedos ansamblis ,,Jaunos
širdys” (vadovė Rima Girniuvienė) iš
Boston. Parapijos salėje po pusryčių
ma tysite vaizdo juostą ,,Mano Vaiva”
(au torius Jim Gust). Paminėjime da -
ly vaus a. a. Vaivos vyras, dukra Liepa

ir sūnus Lokys. Visus susirinkusius
Vai vos mėgtų lietuvių liaudies dainų
pamokys jos vaikystės ir jaunystės
draugė Gita Kupčinskienė. Apie  da -
lyvavimą prašome pranešti  iš anksto
el. paštu: ssimkute@comcast.net

��Sekmadienį, gruodžio 6 d., po
šv. Mišių Dievo Apvaizdos parapijos
svetainėje Lietuvos išeivijos studentų
stažuotės (LISS) vedėja Birutė Bub-
lienė prista tys šią jaunimui skirtą pro-
gramą ir atsakys į jūsų klausimus. 

�Šv. Trejybės parapijos salėje
(53 Capitol Ave., Hartford, CT)  gruo -
džio 12 d. šeštadienį, 5 val. p. p. bus
švenčiamos Kūčios. Kviečiame bilie -
tus nusipirkti iki gruodžio 1 d. Kaina
– 15 dol. asmeniui, 10 dol. jaunimui
iki 12 metų amžiaus. Kūčiose valgysi -
me 12 tradicinių patiekalų, gie dosi -
me, laušime kalėdaičius, džiaug si mės
eg lute. Informacija tel.: 860-657-9067
(Danutė Grajauskienė).  Rengia  JAV
LB Hartford valdyba. 

��Lietuvių  švietimo ir kultūros
centras bei lituanistinė mokykla ,,Sau-
lėtas krantas” gruodžio 12 d., šešta -
die nį, 5 val. p. p. nuoširdžiai kvie čia
jus į Kalėdinį kokteilių vaka rą, kuris
vyks LR garbės konsulate, 44 Cocoa -
nut Row T10, Palm Beach, FL 33480.
Programoje: lituanistinės mo kyklos
vai kučių pasirodymas ir Ka lėdų se ne -
lio linksmybės. Kokteilių baras ir šo -
kiai iki 10 val. v. Ieškome rėmėjų, au -
ko tojų ir norinčių reklamuotis rengi -
nio metu. Bilieto kaina asmeniui – 15
dol., vaikams iki 16 m. – nemokamai.
Bilietus galite įsigyti prieš renginį
prie įėjimo durų arba užsisakyti: 

www.lietuviucentras.com/gtickets. 

��,,Draugo” knygynėlyje galite
nusipirkti kalėdinių atvirukų. Pasi -
rinkimas – tikrai didelis. Vieno atvi -
ru ko kaina – 1 dol. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

Knygos ,,‘Draugui’ – 100. 
Už tikėjimą ir lietuvybę” 

ir susitikimas su ,,Draugo” kultūrinio priedo
redaktore 

RENATA ŠERELYTE
įvyks lapkričio 29 d., 12:30 val.p. p.

Lietuvių dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre 

(14911 127th St, Lemont, IL).  

Bus įdomu išgirsti ,,Draugo” bendradarbio Alekso Vitkaus paskaitą apie
knygą ir susipažinti su viešnia, redaktore iš Vilniaus. Tai vienas iš ,,Draugo”
šimtmečio renginių. Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” lapkričio mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius: $750:
Edmund ir Gražina Varneliai su
šeima, Mentor, OH (šeima skiria šią
auką vietoj šeimos Kalėdinių dovanų
pasidalinimo). $650: Wanda Petkus,
St. Petersburg, FL. $450: Irene So-
boczewski, Bethesda, MD. $400: Ri-
mantas ir Rita Penčylai, Palos
Heights, IL. $350: Diana ir Arvydas
Algminai, Riverside, IL. $300: DLKV
Lithuanian Ladies Auxilary, Lowell,
MA. $250: James Pollick, LaGrange,
IL. $200: Frank ir Betty Kwader,
Jackson, PA; John ir Elena Radas, Li -
vonia, MI. $175: Patricia Markwith,
Bedford, NH; Knights of Lithuania,
Council 46 Herrick Center, PA. $150:
Jeanne Door, Riverton, NJ; J. Skur -
denis, Bronxville, NY; Knights of Li -

thuania, Council 90, Kearny, NJ;
Gra žina Gays, Chicago, IL; Alfonsas
ir Aleksandra Cipkus, Baltimore,
MD; Dalia Jakas, Blue Cell, PA; Ja -
nina Jakševičius, Oak Lawn, IL; Dia -
ne Evans-Paget, Bermuda; Julia
Dan ta, Exton, PA; Frank ir Mary
Radis, Inverness, IL; Mara ir  Scott
Fischer, North Wales, PA. $25: Do -
rothy Andryauskas, Farmingville,
NY; Knihts of Lithuania, Council 46,
Herrick Center, PA.

Mes nuoširdžiai vertiname ir dė-
kojame už jūsų nenuilstamą paramą
Lietuvos našlaičiams. Linkime malo-
nių švenčių! Lietuvos Našlaičių
Globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), Fed. Tax ID
#36-4124191. 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL 60629, tel.: 773-476-
2655

Lietuvaitė Virginija Angelia Daugvydaitė-Dean Cabarrus (North Caro-
lina) įkūrė stiklo dirbinių galeriją, kurioje prityrę meistrai ėsdina ne tik stik-
lą, bet ir akmenį, skalūną, kitas medžiagas. Ar tėjant Kalėdoms ieškome do-
vanų, o tokie darbeliai – graži kalėdinė dovana.  Siūlome ,,Draugo” knygynė-
lyje įsigyti ovalios ir apvalios formos ėsdinto stiklo dirbinių, ku riais galėsite
papuošti kalėdinę eglutę, ar tiesiog kaip papuošalą pasikabinti ant kaklo. Stik-
lo ovale ar apskritime įvairiausi piešinėliai – Vytis, kalėdiniai ornamentai ir
t.t. Kiekvienas darbelis įdėtas į dėžutę. Kaina – 15 dol. Jį galima įsigyti paštu,
pridedant 10.25 proc. mokestį, už si sa kant IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 5
dol. Per siunčiant daugiau darbelių, už kiekvieną papildomą – 2.5 dol. mokes-
tis. Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773-585-9500.

Daugiau apie Virginijos Angelios galerijoje parduodamus darbus galite
sužinoti apsilankę tinklalapyje www.angeliascustomglass.com

Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” šimtmečio pokylyje tarp svečių buvo ir nuolatinis mūsų korespon-
dentas Antanas Paužuolis (kairėje) su žmona Emilija bei J. Gaižutis.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000


