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,,WikiLeaks” paviešino naujus diplomatinio susirašin∂jimo pranešimus
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Šiaur∂s Amerikos ateitininkai atšvent∂
Ateitinink¨ federacijos šimtmetî

Londonas, lapkričio 29 d. (AFP/
BNS) – Tinklalapis ,,WikiLeaks” sek-
madienį perdavė dienraščiui ,,The
New York Times” apie 250,000 diplo-
matinio susirašinėjimo failų, kurių
dauguma parašyti per pastaruosius
trejus metus ir atskleidžia slaptą bend-
ravimą tarp Washington bei JAV am-
basadų visame pasaulyje.

,,WikiLeaks” informaciją perdavė
keliems didiesiems dienraščiams įvai-

riose šalyse, nors JAV pareigūnai per-
spėjo, kad šis žingsnis sukels pavojų
žmonių gyvybėms ir pažeis įstaty-
mus. Naujoji medžiaga ,,suteikia pre-
cedento neturinčių įžvalgų į užkuli-
sines ambasadų derybas visame pa-
saulyje, išsakomą atvirai šiurkščiai
niekinantį požiūrį į užsienio vadovus
ir tiesmukus branduolinių bei tero-
rizmo grėsmių įvertinimus”, rašo
,,The New York Times”.

Kiek anksčiau sekmadienį ,,Wiki-
Leaks” pranešė, kad prieš jį buvo su-
rengtas kibernetinis išpuolis, tačiau
savo svetainėje socialiniame tinkle
,,Twitter” paskelbtame pareiškime
pabrėžė neatsisakysiantis planų vėl
viešinti įslaptintus JAV dokumentus.

,,Šiuo metu patiriame masinę pa-
skirstyto atsisakymo aptarnauti (De-
nial of Service, DoS) išpuolį”, – sako-
ma ,,Twitter” pranešime, paskelbta-

me likus kelioms valandoms iki pla-
nuojamo naujo slaptų dokumentų
rinkinio paviešinimo.

Išpuolis buvo surengtas prieš pa-
grindinį ,,WikiLeaks” tinklalapį, to-
dėl organizacija pradėjo skelbti 251,287
pranešimus iš 274 JAV ambasadų
įvairiose pasaulio šalyse adresu http://
cablegate.wikileaks.org. Iš 251,287 dip-
lomatinio susirašinėjimo pranešimų
15,652 yra įslaptinti. Nukelta į 7 psl.

Vilnius, lapkričio 24 d. (ELTA) –
Lapkričio 24 d. Lietuvos nacionali-
niame muziejuje iškilmingai įteikta
Valstybinė Jono Basanavičiaus pre-
mija. Ją pelnė dvi kultūrininkės –
meno mecenatė Marija Remienė
(JAV) ir etnologė, etninės kultūros is-
torikė Irena Aušrelė Čepienė. 65,000
litų J. Basanavičiaus premiją Lietu-

vos kultūros ir meno taryba nuspren-
dė padalyti lygiomis dalimis abiem
laureatėms.

Premijas laureatėms įteikė prem-
jeras Andrius Kubilius ir kultūros mi-
nistras Arūnas Gelūnas. Pristatyda-
ma laureates Kultūros ministerijos
Regionų kultūros skyriaus vedėja,
kraštotyrininkė Irena Seliukaitė pa-

brėžė laureačių panašumus ir skirtu-
mus gyvenant skirtinguose žemy-
nuose, turint visiškai skirtingos gy-
venimo patirties, bet siekiant puose-
lėti lietuviškumą ir lietuvių etninės
kultūros pagrindus. Abi laureatės
apibūdintos kaip racionalios, šalto
proto, aiškiai matančios tikslą, etni-
nės kultūros racionalųjį grūdą pa-
sauliui atveriančioje Lietuvoje bei la-
bai globalioje Amerikoje nestokojan-
čios tautinės tapatybės jausmo.

M. Remienė įvertinta už tautinės
tapatybės puoselėjimą JAV lietuvių
bendruomenėje ir pastangas grąžinti
kultūros vertybes į Lietuvą. Nuo
2005 m. M. Remienė padovanojo Lie-
tuvai ir perdavė saugoti Lietuvos dai-
lės muziejui Adomo Galdiko, Adomo
Varno, Vytauto Kasiulio ir kt. išeivi-
jos dailininkų grafikos ir tapybos kū-
rinių. Vienas svarbiausių M. Remie-
nės nuopelnų – 2000 m. į Lietuvą par-
vežti M. K. Čiurlionio galerijos rin-
kiniai, nuo 1957 m. specialiai kaupti
nepriklausomai Lietuvai. M. Remie-
nė daug nuveikė išeivijos lietuvių dien-
raščio ,,Draugas” istorijoje, ,,Margu-
čio” lietuvių radijui, Nukelta į 6 psl.

Čikaga, lapkričio 29 d. (,,Drau-
go” info) – Lapkričio 25–28 dienomis
Čikagoje, JAV vyko Ateitininkijos fe-
deracijos (AF) 100-mečio šventė, į ku-
rią susirinko apie 400 JAV ir Kana-
doje gyvenančių lietuvių ateitininkų

ir svečių. Ateitininkijos jubiliejaus
minėjime dalyvavo ir organizacijos
nariai iš Lietuvos, tarp jų – dabartinė
AF pirmininkė Rozvita Vareikienė ir
neseniai AF pirmininko kadenciją
baigęs eiti Vygantas Malinauskas.

Šventės atidaryme dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis bei
LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė.

Nukelta į 6 psl.

Šventėje dalyvavo (iš k.) Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadas dr. kunigas Kęstutis Trimakas, Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, AF pirmininkė Rozvita Vareikienė, Laima ir Jonas Šalčiai bei Juo-
zas Polikaitis. Jono Kuprio nuotr.

Šių metų premija įteikta dviem žinomoms Lietuvos ir išeivijos kultūros veikėjoms –
etnologei Irenai Aušrelei Čepienei (k) ir meno mecenatei Marijai Remienei (JAV).

ELTA nuotr.



Pastaruoju metu natūralioji me-
dicina tampa vis populiaresnė, ir
vaistažolės siūlomos kaip puikus che-
minių vaistų pakaitalas. Esą jos taip
pat veiksmingai gydo, bet neturi šalu-
tinio poveikio. Deja, taip nėra. Tyri-
mai parodė, kad ,,nekaltosios” žolelės
irgi gali pakenkti. Todėl prieš prade-
dant jas vartoti, reikėtų pasitarti su
gydytoju. Tai ypač svarbu, jei varto-
jate ir cheminius vaistus, nes kartu
su vaistais vartojamos žolelės gali su-
kelti nepageidaujamą poveikį.

Kokiu tikslu vaistažolės
vartojamos ir kam jos netinka?

Ramunėlių arbata didina ape-
titą, skatina tulžies išsiskyrimą, geri-
na virškinimą. Ramunėlės atpalai-
duoja spazmus, skatina prakaitavi-
mą, veikia raminančiai, antiseptiškai
ir priešuždegimiškai. Jos gali sukelti
alergiją. Nereikėtų vartoti asmenims,
kurie yra alergiški, ypač graižiažie-
džių šeimos augalams.

Valerijonai ramina nervų sis-
temą, pasižymi spazmus atpalaiduo-
jančiu veikimu. Veikia greitai, bet
trumpai – apie 2 valandas. Valerijono
preparatai vartojami kaip raminanti,
atpalaiduojanti priemonė padidėjus
nervų sistemos jautrumui, esant ne-
migai, isterijai, širdies kraujagyslių
raumenų spazmams, migrenai. Ta-
čiau reikia atsiminti, kad jie mažina
kraujospūdį, todėl netinka tiems, ku-
riuos vargina hipotonija (žemas krau-
jo spaudimas). Visiemas kitiems rei-
kėtų žinoti, kad valerijonai didina
mieguistumą, todėl dienos metu šių
nervus raminančių vaistažolių reikė-
tų vengti.

Kmynų vaisiai nuo senų laikų
žinomas vaistinis augalas. Jie gerina

apetitą, aktyvina virškinimo liaukų
veiklą, skatina žarnyno peristaltiką
(veiklą), mažina vidurių pūtimą. Ta-
čiau žmonėms, turintiems padidėjusį
kraujo spaudimą, kmynų arbatos ge-
riau atsisakyti.

Liepžiedžių arbata vartojama
kaip prakaitavimą skatinanti priemo-
nė sergant peršalimo ligomis, bron-
chitais, gripu, naudojama skalauti
burnos ertmei ir gerklei. Liepžiedžiai
mažina karščiavimą. Deja, beveik ne-
žinoma kita liepžiedžių savybė – jie
,,kišasi” į hormonų apykaitą, todėl vi-
siškai netinka lytinio brendimo ir
menopauzės laikotarpiu.

Medetkos vartojamos kaip tul-

žies išsiskyrimą gerinanti, virškinimo
trakto veiklą reguliuojanti priemonė.
Medetkos tinka inhaliacijoms esant
kvėpavimo takų ligoms. Jos taip pat
veikia kaip vaistas prieš alergiją bei
didina kraujo krešėjimą esant įvai-
riems kraujavimams. Šių populiarių
vaistažolių, mažinančių uždegimus,
nepatartina vartoti tiems, kurių yra
sumažėjęs kraujo spaudimas.

Melisos lapai vartojami kaip ra-
minanti, nuskausminanti, prieštrau-
kulinė priemonė. Tinka esant ner-
vuotumui, įtampai, nemigai. Šios
vaistažolės taip pat didina šlapimo iš-
siskyrimą. Tačiau melisos arbata di-
dina kraujospūdį. Be to, ji, kaip ir ra-
munėlės, gali sukelti alergiją.

Jonažolėms būdingas priešuž-
degiminis, antiseptinis, šlapimo ir
tulžies išsiskyrimą skatinantis povei-
kis. Jos veikia tonizuojančiai, mažina
depresiją. Jonažolėmis gydomi virški-
nimo trakto gleivinių uždegimai, ke-
penų, tulžies bei šlapimo pūslės ir
inkstų ligos. Taip pat tai puiki prie-
monė depresijai gydyti. Tačiau reikė-
tų žinoti, kad jonažolės ir saulė – vi-

siškai nesuderinami dalykai. Išgėrus
jonažolių arbatos ir pabuvus saulėje
gali prasidėti odos uždegimai, ant at-
virų odos vietų atsirasti nebeišnaiki-
namų pigmentinių dėmių. Vasarą jo-
nažolių geriau išvis nevartoti, nes
kenkia ne tik tiesioginiai saulės spin-
duliai, bet ir didesnė kaip 25 laipsnių
Celsijaus (77 laipsnių Fahrenheit)
temperatūra.

Čiobreliai pasižymi priešužde-
giminiu veikimu, gerina atsikosėji-
mą, didina apetitą, mažina pilvo
skausmus. Tačiau šios žolelės visiškai
netinka sergantiems širdies, kepenų
ar inkstų ligomis.

Šalavijų lapų arbata vartojama
kvėpavimo takų ligoms gydyti, pasi-
žymi nervų sistemą raminančiu po-
veikiu. Žinovai teigia, kad šalavijus
visai pagrįstai galima vadinti jaunys-
tės eliksyru, ypač prasidėjus meno-
pauzei, mat jie skatina estrogenų ga-
mybą. Tik nereikėtų persistengti (pa-
kanka pusės lapo per dieną), antraip
sulauksite priešingo poveikio. Be to,
per didelis šių vaistažolių kiekis gali
pakenkti skrandžiui – šalavijai didina
rūgštingumą.

Kraujažolės vartojamos skran-
džio, žarnyno, gimdos kraujavimams
stabdyti. Jos gerina apetitą, maiti-
nančioms motinoms skatina laktaci-
ją. Kraujažolės netinka asmenims, tu-
rintiems padidintą kraujo krešėjimą.

Dirviniai asiūkliai pasižymi
kraujavimą stabdančiu, sutraukian-
čiu, priešuždegiminiu poveikiu. Išo-
riškai naudojami pavilgai ir gydomos
odos egzemos bei sunkiai gyjančios
žaizdos. Šių vaistažolių arbatos nepa-
tariama gerti sergantiems inkstų už-
degimu, nes dirviniai asiūkliai gana
smarkiai dirgina inkstus.

Nors vaistažolės yra pakankamai
veiklios ir gana naudingos, dažnai pa-
keičiančios cheminius vaistus, pata-
riame vartoti jas atsargiai.

Paruošta remiantis
www.vaistažolės.lt ir

L. Skliarevskio knyga ,,Mais-
tinių augalų gydomosios

savybės”
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Padėkos savaitgalį, lapkričio
25–28 dienomis, Čikagoje įvykęs
Šiaurės Amerikos ateitininkų
renginys, skirtas Ateitininkų fe-
deracijos 100-mečiui pažymėti,
paskatino galvoti apie retas
išimtis. Visų pirma 100 metų su-
laukusi lietuviška organizacija
išeivijoje greičiau yra išimtis,
nei plačiai paplitęs reiškinys.
Maža to, reta šimtmečio slenks-
tį peržengianti organizacija gali
pasigirti gyvybiškumu, energi-
ja, nesuvaidintu noru ne tiek
įvertinti gražią ar, pasak vieno
ateitininko, epinę praeitį, bet
kalbėti apie čia pat už kampo
laukiančius naujus iššūkius. Pa-
šalietį stebinti turėjo ir ateiti-
ninkų 100-mečio šventėje daly-
vavę įvairių kartų ateitininkai:
moksleiviai, studentai ir sen-
draugiai, kuriems šventėje bu-
vo skirti atskiri užsiėmimai ir
paskaitos. Tad štai dar viena iš-
imtis: net ir 100 metų sulaukę
ateitininkai žvelgia į ateitį, o ne
gręžiojasi atgal.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė

Ar vaistažolės tikrai
nekenkia?

TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

Konfidencialumas
garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Dirviniai asiūkliai

Medetkos

Kmynas
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Jei nesusitvarkome
savajame kieme

Ateitininkijos
šimtmečio šventė

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Lapkričio 25–28 dienomis į Čikagos miesto centrą suvažiavo apie 500
ateitininkų ir jų svečių atšvęsti Ateitininkų federacijos šimtmetį.
Siekta, kad šventė būtų ne tik pasimatymas ir pasikalbėjimas su

senais ir naujais draugais, bet ir prasmingas įvykis, kuris turėtų stiprią
įtaką ateitininkų veiklai Šiaurės Amerikoje. Tai žodžiai iš kun. Kętučio
Trimako, Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadovo, kreipimosi į šven-
tės dalyvius. Penkiuose simpoziumuose buvo nagrinėjami ateitininkų
principų iššūkiai ir jų įtaka veiklai. Šventėje laukė įvairi religinė, akade-
minė, kultūrinė ir pramoginė programa. Dvasios vadovo teigimu, visos
šventės viršūnė – užbaigiamosios šv. Mišios, kurių metu pasiaukota Die-
vui, pasižadėta atnaujinti savo gyvenimą ir veiklą.

Pirmoji ateitininkijos šimtmečio paminėjimo dalis, įvykusi šią vasarą
prieškongresinėje stovykloje Berčiūnuose ir Ateitininkų federacijos kong-
rese Vilniuje, susilaukė maždaug tiek pat dalyvių, kiek laukiama jų atvyk-
stant į Čikagą. Paminėjimas Lietuvoje taip pat susilaukė daugybės sveikinimų,
kuriuose džiaugiamasi ateitininkų jubiliejumi, įvertinamas organizacijos
įnašas Lietuvai. Po ranka turiu gautų sveikinimų tekstus. Iš jų noriu parink-
ti pasisakymus, kuriuose atsispindi ateitininkijos ,,įvertinimas iš šalies”.

Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Tarcisio Bertone savo laiš-
ke rašo, kad Šventasis Tėvas dvasiškai dalyvauja bendrame moksleivių,
studentų ir aliumnų džiaugsme, minint reikšmingą sukaktį, ir perduoda
nuoširdžius sveikinimus. Apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi primena
Šventojo Tėvo Benedikto XVI rūpesčius: ,,Mūsų laikais, kai daug kur pla-
čiajame pasaulyje tikėjimui kyla pavojus užgesti kaip liepsnai, kuri nėra
kurstoma, aukščiausia pirmenybė turi būti teikiama Dievo grąžinimui į šį
pasaulį ir žmonėms kelio pas Dievą atvėrimui.” Nuncijus ateitininkų orga-
nizaciją kviečia vesti žmones link Dievo, kuris kalba Šventajame Rašte.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugiasi, kad
ateitininkų ilgametė veikla stiprinant jaunų žmonių tautinę, pilietinę sa-
vimonę ir puoselėjant patriotiškumo bei lietuvybės dvasią, nenuėjo veltui.
,,Šiandien Jūsų gretose – mąstantys, kūrybingi, šviesia savo šalies ateiti-
mi tikintys žmonės. Džiaugiuosi, kad vertybės, kurias perduodate jauna-
jai ateitininkų kartai, nėra vienadienės. Jos niekuomet nebus užmirštos,
nes yra patikrintos laiko, istorijos įvykių ir pačių žmonių.” Buvęs LR pre-
zidentas Valdas Adamkus, sveikindamas kongresą, prisimena, kad ateiti-
ninkai, prieš šimtą metų pradėję savo veiklą, ją tęsė visais istorijos tarps-
niais – tiek džiugiais ir viltingais, tiek sunkiais ir tragiškais. ,,Ateitininkų
ir tautos likimas neatskiriamai sutapo nuo pat organizacijos įkūrimo, dar
tik pakeliui į pirmąją Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, pakeliui į
1918-ųjų vasario 16-ąją”. Toliau jis džiaugiasi, kad ir šiandien ateitininkai
yra glaudi bendruomenė, branginanti savo organizacijos ir visos tautos is-
torinę patirtį, gebanti tą patirtį perduoti visuomenei, o svarbiausia – vai-
kams ir jaunimui. ,,Jūsų pastangomis ir darbais, Jūsų projektais, mokymo
kursais, seminarais skleidžiama ne tik krikščioniškoji žinia ir tautinė
atmintis. Taip skleidžiama ir tvirtinama viltis, kad Lietuva dabar ir atei-
tyje išliks tvirtos dvasios šalis. Kad tautoje budi ir nuolatos budės jėgos ir
idealai, kuriantys Lietuvą – modernią krikščioniškosios Europos tradicijas
tęsiančią tūkstantmetę valstybę”, – sveikinime sako V. Adamkus.

LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė rašo: ,,’Laisvės nėra be sąžinės
laisvės’, – jau kiek daugiau nei prieš du dešimtmečius į laisvei ir nepri-
klausomybei atbundančią Lietuvą kreipėsi ateitininkai sendraugiai. Šian-
dien matome, kokie pranašiški tuomet buvo jų žodžiai: trečiąjį nepriklau-
somybės dešimtmetį skaičiuojančiai Lietuvai vis dar reikia tikrosios – ku-
riančios – laisvės ir tokiai laisvei apsisprendusių žmonių… Esu tvirtai įsi-
tikinusi, kad tarp Jūsų yra nemažai per šį šimtmečio slenkstį drąsiu
žingsniu žengti pasiryžusių sesių ir brolių, kurie visa širdimi trokšta viską
atnaujinti Kristuje.” Ministras pirmininkas Andrius Kubilius ateitininki-
jos šimtmečio proga kartu džiaugiasi nuveiktais neeiliniais darbais, išug-
dytomis asmenybėmis, laimėtomis kovomis už Bažnyčią, už kultūrą, už
laisvę, už Lietuvą. ,,Aš savo ruožtu noriu tik paprastai ir bičiuliškai padė-
koti už Jūsų neišmatuojamą indėlį į bendrą krašto veiklą dėl Lietuvos.
Juk Lietuvos tarpukario istorija, rezistencinis pasipriešinimas okupan-
tams ar lietuvybės puoselėjimas išeivijoje bei kova už Lietuvos laisvę yra
neatsiejama nuo Jūsų, nuo ateitininkų… Lietuvai šiandien reikia Jūsų
puoselėjamų vertybių, Jūsų patriotiškos ir katalikiškos Lietuvos vizijos.
Reikia Jūsų dvasios bendrystės ir bičiulystės, vienijančios visų kartų ir vi-
so pasaulio šalių lietuvius. Reikia Jūsų taurios širdies, šviesaus proto ir
tvirtos valios. Lietuvos ateičiai labai reikia ateitininkų.”

Buvo susilaukta daugiau sveikinimų, bet jų visų čia nevardysiu. Šią
apžvalgą noriu baigti ištrauka iš inž. Antano J. Rudžio sveikinimo: ,,Aš di-
džiuojuosi būdamas ateitininkų šeimos nariu ilgiau negu pusę savo gy-
venimo amžiaus, nes už pusmečio ir aš švęsiu savo 100 metų jubiliejų. Tad
linkiu visiems ateitininkams sėkmės jų užsibrėžtuose krikščionybės ir
tautinės savimonės skatinimo tiksluose ir kartu su jais džiaugiuosi, galė-
damas švęsti tokią man brangią sukaktį.” 2011 m. sausio 14 d. Antanas
Rudis sulauks ateitininkijos amžiaus. Keletą savaičių anksčiau, gruodžio
5 d., tokią pat garbingą sukaktį minės prelatas Ignas Urbonas. Ilgiausių
metų jiems ir juos brandinusiai šimtametei ateitininkijai!

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs
JAV LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

BRONISLOVAS GENZELIS

Ar galima gerbti tą, kuris neger-
bia savęs, niekina savo šaknis arba
tiksliau – ieško kitų kaltininkų, te-
mato vieną priešą, nesugeba bent
kiek pažvelgti į save iš šalies? Politi-
koje nėra amžinų priešų, yra tik am-
žini interesai. Nieko nuostabaus, kad
kiekviena valstybė siekia plėsti savo
įtaką, naudojasi tam palankia padė-
timi. Valstybė yra ilgaamžė, jeigu ji
gerbia savo istoriją. Pasižiūrėkime į
Rusiją ar Lenkiją. O kaip mes elgia-
mės? Nežinau nė vienos šiuolaikinės
tautos, kuri siektų taip suniekinti sa-
vo istoriją.

Daug kalbame apie blogėjančius
santykius su Lenkija ir gerėjančius
su Rusija. Stebiu nuotaikas tuose
kraštuose. Tiek Lenkijoje, tiek Rusi-
joje esama grupuočių, kurios nenori
susitaikyti su nepriklausomos Lietu-
vos buvimu. Tačiau ne visų šių šalių
gyventojų interesai yra tokie pat. Jie
daro įtaką vyriausybėms. Praeities
nuoskaudos išlieka, nors norėtume
braukti po jomis brūkšnį ir palikti is-
torikams vertinti.

Likimas man lėmė pažinti dalį

XX amžiaus paskutiniojo dešimtme-
čio žymių Lenkijos politikų anksčiau,
negu jie atsidūrė savo valstybės olim-
pe. Su jais teko bendrauti ir jiems ta-
pus aukštais Lenkijos pareigūnais,
bet tai netrukdė privačiai susitikti
prie kavos puodelio. Dėl to man žino-
mi kai kurie tuometės politikos užku-
lisiai.

Lenkijos aukšti Katalikų bažny-
čios hierarchai neįsivaizdavo naujos
Lenkijos be Vilniaus ir Lvovo. Lenki-
joje veikė įvairios „kresų” organizaci-
jos, puoselėjusios panašius tikslus ir
turėjusios šalininkų tarp kairiųjų ir
dešiniųjų. Šiuos veikėjus numaldė po-
piežius Jonas Paulius II, be išlygų rė-
męs nepriklausomos Lietuvos atkū-
rimą su sostine Vilniumi. Jam mirus
vėl atkuto pretenzijų Lietuvai reiš-
kėjai.

Tuo metu, kai Lietuvoje siautėjo
„autonomistai”, Lenkijos valdantieji
sluoksniai nuo jų atsiribojo, nepaisy-
dami to, kad Lenkijoje, ypač jos išei-
vijoje, būtą „autonomistus” palaikan-
čiųjų. Naujosios Lenkijos elitas su-
prato, kieno tai darbas. Dalis „auto-
nomistų” niekur nedingo. Daug kam
nerūpi, būti ar nebūti Lietuvai. Pasi-
keitė nuostatos ir pačioje Lietuvoje.
Nusitrynė tautinės vertybės. Ar pa-
jėgiame atskirti Vilnių pagal iškabas,
reklamas nuo kokio nors anglosak-
siško miesto? Įstatymų bazė aiški.
Lietuvių kalbos puoselėjimu turėtų
rūpintis Kalbos komisija. Atėjus
„naujiems” politikams, jos vadovybė-
je kalbininkus profesionalus pakeitė
reklamos veikėjai ir komisija tapo be-
dantė. Ją panaikinus, niekas nepasi-
keistų.

Lenkai skundžiasi, kad Vilniaus
ir Šalčininkų rajonuose uždarinė-
jamos lenkų mokyklos, kad apie Vil-

nių negrąžinamos žemės jų teisė-
tiems savininkams. Visa tai tiesa.
Priežastys paprastos – mūsų Švie-
timo ir mokslo ministerijoje įsitvirti-
no asmenys, kuriems nėra nieko
švento, išskyrus jų įgytus pinigus.
Tam buvo sugalvota mokyklų „krep-
šializacija”, t. y., kaip į savo mokyklą
pritraukti kuo daugiau moksleivių
(krepšelių), nes nuo to priklauso mo-
kyklos finansavimas, mokytojų atly-
ginimai. Neįsivaizduoju, kaip sveiko
proto žmogui gali kilti mintis plėtoti
sveiką varžymąsi kaime uždarinėjant
kaimiškas mokyklas. Lenkų mokslei-
viai turi, kas jais pasirūpins (kita
valstybė), o kam įdomūs lietuvių kai-
miečių vaikai? Panašiai ir dėl žemių
grąžinimo. Neatgauna žemių Kauno
apylinkės ir pajūrio gyventojai, nes
jose įsitaisė įvairūs vertelgos. Žodžiu,
šią padėtį išnaudoja Lietuvos valsty-
bingumo nedraugai.

Į šią problemą norėtųsi pažvelgti
retrospektyviai. Su Lenkija ir Rusija
mūsų santykiai klostėsi skirtingai.
Politikų veiksmai ne visuomet su-
tampa su visų savo krašto sluoksnių,
ypač intelektualų, interesais. Ben-
drauja ne tik oficialūs politikai, ku-

riems daro poveikį ir kiti. Lenkijos
ekonominės struktūros į savo įtaką
stengiasi pajungti mūsų kraštą. Jų
energetikai reikalauja sau įvairiausių
privilegijų.

Tarp Sąjūdžio ir „Solidarumo”
mezgėsi tarpusavio pagalbos sampra-
ta. Panašiai kūrėsi santykiai tarp
Lenkijos kairiųjų ir Lietuvos demo-
kratinės darbo partijos (LDDP). Vė-
liau jie pašlijo. Tuo metu buvau
LDDP tarybos prezidiumo narys ir
vieno Seimo komiteto pirmininkas.
Lenkijos Seimo rinkimų išvakarėse
kaimynų valstybėje lankėsi Lietuvos
Respublikos ministras pirmininkas ir
LDDP pirmininkas Adolfas Šleževi-
čius. Partijos prezidiumas manė, kad
rinkimų išvakarėse jis susitiks ir su
Lenkijos kairiųjų vadovais, bet jis to
nepadarė. Pirmoji lenkų nuoskauda.

1992–1994 metais lenkams trūko
elektros energijos, o mes pusvelčiui
jos dovanodavome baltarusiams. Len-
kai prabilo apie elektros energijos til-
to tarp Lietuvos ir Lenkijos statybą ir
elektros tiekimą Lenkijai. Mūsiškiai
visaip išsisukinėjo. Lankiausi Lenki-
joje – tuometis Lenkijos premjeras
privačiame susitikime paprašė kaip
seno pažįstamo padėti išspręsti prob-
lemą. Atvykęs pranešiau LDDP tary-
bos prezidiumui ir A. Šleževičiui apie
pokalbį su Lenkijos premjeru. Bandė
įtikinti, esą Lenkijos pusė mane ne-
teisingai informavo. Deja, įsitikinau,
kad mūsų energetikos ministras darė
viską, kad tokia sutartis nebūtų pasi-
rašyta. Kai lenkai išsprendė savo
energetikos problemą, jie į tilto staty-
bą pradėjo žiūrėti kitaip.

Lietuva nemažai kenčia dėl save
vadinančiųjų politikais arogancijos.
Prisiminkime garsų pareiškimą.

Nukelta į 9 psl.

Ketvirtadalis Lietuvos deputatų Europos Parlamente sa-
vo veiklą nukreipia prieš Lietuvą, o juos juk mes išrin-
kome. Turime krašto vadovybę, kuri neturi nė mažiau-
sio tautinio sentimento. Ir tai atsitiko dvidešimtaisiais
nepriklausomybės metais.
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Prel. Ignui Urbonui – 100 metų!
VIDA MALEIŠKIENĖ

Prel. dr. Ignas Urbanavičius-Ur-
bonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Va-
lėniškių km., Nemunaičio valsč., Aly-
taus apskr. Nuo 1923 m. lankė Vaba-
lių pradžios mokyklą, Merkinės pro-
gimnaziją, kurią baigęs įstojo į Aly-
taus gimnazijos 5 klasę. Gimnaziją
baigė per trejus metus (išlaikęs egza-
minus iš 5 kl. į 7 kl.) ir 1930 metais įs-
tojo į Kauno kunigų seminariją ir Vy-
tauto Didžiojo universiteto Teologijos
fakultetą. Jį baigė 1935 m. su diplo-
miniu darbu ,,A. Jakštas – Apologe-
tas”. Tų pačių metų birželio 15 d.
Kauno katedroje arkiv. Juozas Skvi-
reckas suteikė jam kunigystės šven-
tinimus.

Pirmasis paskyrimas prelatą at-
vedė į Želvą (bažnytkaimis prie Uk-
mergės), jis išdirbo dvejus metus, vė-
liau aštuonis mėnesius laikinai ėjo
klebono pareigas Varėnoje. Tačiau
prelatui labiau prie širdies buvo mo-
kykla, pastoracinė ir kultūrinė veikla,
o ne klebono pareigos, kurios buvo
labiau susijusios su ūkio administra-
vimu. Gal todėl vyskupas J. Kutką
1938 metų birželio mėnesį jį pakvietė
į Kaišiadoris, kur šiokiadieniais jis
tvarkė parapijų archyvus, o savaitga-
liais dirbo su vyskupijos jaunimo ir
kitomis organizacijomis.

1939 metų rugpjūčio mėnesį kar-
tu su Studentų ateitininkų delegacija
dalyvavo tarptautiniame katalikų
studentų ,,Pax Romana” kongrese
Washington, DC Amerikoje. Tuo me-
tu prasidėjo Antrasis pasaulinis ka-
ras, ir kongreso dalyviai jau sugrįžo į
bolševikų okupuojamą Lietuvą. Nuo
1940 m. kun. Urbonas dirbo Aukšta-
dvario progimnazijos ir Mergaičių Že-
mės ūkio mokyklos kapelionu, iš ku-
rios 1944 metais, paties prelato žo-
džiais tariant, ,,širdyje verkdamas”,
turėjo pasitraukti į Vakarus. Savo
knygoje prelatas rašė: ,,Buvo graži ir
šilta vasaros diena, liepos 3-ioji. Ir aš
pravirkau... Juk nesu niekam blogo
padaręs ir turiu palikti tėvynę.” At-
vykęs į Vokietiją jis dirbo Freiburgo
vyskupijoje: iš pradžių Wyl parapijoje
vikaru, vėliau – Švarcvaldo kalnuose
Klosterhofo seselių vienuolių kape-
lionu. 1945–1949 m. studijavo Bonos
(Bonn a/Rhein) (Rheinische Friedrick
– Wilhelms – Universität Bonn) uni-
versiteto filosofijos fakultete, kurį
pabaigė istorijos ir filosofijos daktaro
laipsniu.

1949 m. gruodžio 13 d. kun. dr.
Antano Deksnio kvietimu, dar ranko-

se turėdamas Nepriklausomos Lietu-
vos užsienio pasą, atskrido į Ameriką.
Pirmuosius ketverius metus dirbo vi-
karu East St. Louis lietuvių parapijo-
je ir kitose Bellville vyskupijos ameri-
kiečių parapijose.

1954 metų rugsėjo 26 dieną at-
vyko į Gary, Indiana lietuvių Šv. Kazi-
miero parapiją, kur pradžioje dirbo
vikaru, o vėliau perėmė klebono pa-
reigas. Net 44 savo kunigavimo me-
tus prelatas nenuilstančiai darbavosi
Šv. Kazimiero parapijoje. Prelato dar-
bai neapsiribojo tik parapijos veikla,
jis greit prisijungė prie Čikagos lietu-
vių veiklos ir aktyviai dalyvavo tokio-
se organizacijose kaip Lietuvių istori-
jos draugija, Katalikų mokslo akade-
mijos židinys ir kitose. Daug dirbo su
lietuvišku jaunimu, ypač su Mokslei-
viais ateitininkais ir Sendraugiais,
būdamas jų centro valdybose ir daly-
vaudamas renginiuose bei kartu sto-
vyklaudamas. 1964 m. su prel. (vėliau
vysk.) Antanu Deksniu atstovavo pa-
vergtos Lietuvos Bažnyčiai tarptauti-
niame eucharistiniame kongrese Bom-
bėjuje, Indijoje. Kelionės metu aplan-
kė Izraelį, Libaną, Iraną, Indiją, Tai-
landą, Japoniją, o į Čikagą sugrįžo
per Hawaii ir Los Angeles.

Prel. Urbonas rašė straipsnius
meno ir religinėmis temomis į žurna-
lus ,,Aidai”, ,,Naujas gyvenimas”, ,,Lux
Christi”, ,,Lietuvių praeitis”. Taip
pat lietuviškuose laikraščiuose ,,Drau-
gas”, ,,Tėviškės žiburiai” buvo spaus-
dinami jo straipsniai meno ir istori-
nėmis temomis. Už savo įnašą lietu-
viškai spaudai buvo pakviestas į atei-
tininkų rašytojų ,,Šatrijos” draugiją.
Kai 2006 metais buvo išleista jo atsi-
minimų knyga ,,Ilga mano kelionė”,
jis buvo pakviestas ir į Amerikos Lie-
tuvių rašytojų draugiją.

1990 metų spalio 7-tą dieną (pa-
rapijiečių pastangomis) jam iškilmin-
gai buvo suteiktas prelato titulas.
Pirmą kartą Šv. Kazimiero bažnyčios
istorijoje šv. Mišiose dalyvavo net
penki vyskupai.

1998 metų gegužės 17 dieną pre-
latas aukojo paskutines šv. Mišias Ga-
ry Šv. Kazimiero bažnyčioje. Rašyda-
mas apie atsisveikinimą su parapija
prelatas prisimena: ,,sakiau pamoks-
lą, sunkiausią per 60 kunigystės me-
tų. Pasakiau daug pamokslų laidojant
parapijiečius, bet šis buvo pirmas lai-
dojant parapiją! (...) išėjęs į kiemą pa-
sakiau ’sudie’ bažnyčiai, medžių alė-
joms, paukščiams, kuriuos čia, sode-
ly, ant didelio stalo lesindavau... pa-
galiau ištariau ‘sudie’ ir visai parapi-

jos sodybai...”. Lydimas kelių arti-
miausių draugų atsikėlė į Lemontą,
kur jo ,,su šypsena ir gera širdimi”,
anot prelato, laukė kun. Algirdas Pa-
liokas, SJ, tuometinis misijos kapelio-
nas. Kapelionas, pasitaręs su misijos
taryba, įrengė trijų kambarių butelį
šalia bažnyčios. Ir taip mielas prela-
tas tapo neatsiejama Pal. Jurgio Ma-
tulaičio Katalikų misijos, Lemont,
Illinois, dalimi.

Šį pavasarį mūsų mylimas prela-
tas atšventė savo kunigystės 75 metų
jubiliejų, o dabar švenčia 100 metų ju-
biliejų! Jo linksma šypsena, žaismin-
gos akys ir šiltas dzūkiškas būdas tar-
si pavasario saulutė šildo misijoje be-
silankančius žmones. Jis nuostabus ir
šviesus žmogus. Savo išsilavinimu,
apsiskaitymu ir sugebėjimu disku-
tuoti įvairiausiomis temomis gali būti
geru pavyzdžiu daugumai. Turbūt
nerasi temos, apie kurią jis nežinotų
ir negalėtų diskutuoti, tik paklausk
apie Katalikų Bažnyčios ar Lietuvos
istoriją! Artėjant šimtmečiui mūsų
mylimas prelatas negali pasidžiaugti
gera sveikata, bet vis tiek kiekvieną
rytą ateina koncelebruoti šv. Mišias
su kun. Antanu Saulaičiu, SJ.

Norint pagerbti prelatą ir atšvęs-
ti šią brandžią ir gražią sukaktį susi-
būrė nemažas būrelis aktyvių parapi-

jiečių, vadovaujamų Irenos Kazlaus-
kienės ir Irenos Kriaučeliūnienės. Šia
gražia ir iškilminga švente padėko-

sime prelatui už jo nuopelnus Bažny-
čiai ir lietuvybės išlaikymui. Tad vi-
sus kviečiame 2010 metų gruodžio 5
d. 11 val. ryte šv. Mišioms į Pal. Jur-
gio Matulaičio misiją padėkoti Dievui
už prelato buvimą su mumis. Po šv.
Mišių rinksimės Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje iškilmingai
programai ir pietums.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos
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2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Audiencija pas popiežių Joną Paulių II. 1988 m. liepos 22 d.



EDMUNDAS PETRAUSKAS

Kanados Londono Šv. Petro kate-
droje/bazilikoje vykstant laidotuvėms
(beveik kiekvieną savaitę), giedu at-
virame, nesuburtame, be repeticijų,
be dirigento katedros/bazilikos ,,Re-
surrection” (prisikėlimo) chore (dar-
bo dienomis, kas gali ir nedirba, at-
vyksta, nori ir gali, gieda kartu žino-
mas giesmes ir atsakus). Mūsų gal
pustuzinis. Kartais tik trys. Įžy-
miems Cassavant vargonams paly-
dint, žinomam daktarui grojant var-
gonais.

Giedam visai nepažįstamų miru-
siųjų laidotuvėse. Esu tik svečias, da-
lyvis. Ir taip jau daugelį metų, seno-
kai palikus kasdieninius darbinius
įsipareigojimus.

Taip palaikau ryšį su savo ir savo
šeimos pirmąja parapija, kai savos,
lietuviškos dar ilgai neturėjome (iki
1964 metų). Deja, sava pasidžiaugta
labai per trumpai. Londono lietuvių
Šiluvos Marijos parapija buvo naujai
paskirto, jauno vyskupo uždaryta
2006 metais. Lietuvių katalikų misija
(gerbta senuko vyskupo Sherlock)
Kanados Londone tapo nereikalinga
vysk. Fabbro vyskupijai. (Gal visada
pasiskubinama su jaunais, stokojan-
čiais gyvenimo druskos?)

Šiandien po iškilmingų 65-metės
velionės laidotuvių, pasiėmiau kate-
dros/bazilikos žiniaraštį. Randu jame
pajamų-išlaidų pranešimą. Jau 2010-
siems artėjant į pabaigą, štai ,,Ope-
rating deficits, – Month of Sept. 2010,
– $7,744 /Year-to-date – $20,204”.
Katedra/bazilika laikosi arti bankro-
to ribos (iš tiesų – bankrote). Nes turi
daugiau nei 20,000 dol. trūkumą.
Priminsiu, jog Londono Šiluvos Ma-
riją, neturėjusią jokio deficito nei
bankroto, uždarė dėl nesaugumo.

Per 125 metus galutinai apirusiai
tikrai gražiai, didingai katedrai/-bazi-
likai atnaujinti pradėtas jos ,,gelbėji-
mo”-atnaujinimo vajus, kuris vis dar
renka lėšas. Su žmona ir aš nepagai-
lėdami paklojome tūkstantines dabar,
atnaujinant šios šventovės grožį, ir
anksčiau – ,,pirmajai mūsų parapi-
jai”.

Neskubėjome ir patys savo Šilu-
vą apginti, ją išlaikant pasilaikyti.
Visada lengviau uždaryti – panaikin-
ti – nugriauti. Visi gerai žinome – kur
kas sunkiau iš nieko kurti ir statyti.

Patys ,,nukraujuodami”, vis la-
biau nesilankydami Mišiose, pamal-
dose, nuslydome iki pamestinukų
Mary Immaculate. Taip, turim stogą.
Tik po daugiau nei valandos trukmės
pamaldų ,,maldingi” likę skirstomės
kas kur. Namolio. Be savos patalpos
bet kokiai saviveiklai, ypač choro, re-
peticijoms, bendruomeniniams susi-
rinkimams, minėjimams, apsilan-
kančių svečių koncertams...

Šiuo metu jau keletą sekmadie-
nių Mišiose būna 15–23 vietinių mal-
dininkų, kai lietuvių katalikų (ir ne
tokių) yra, žinoma, kur kas daugiau.

Iš kur tai žinau? Energingos
Londono Šiluvos Marijos liet. katali-
kų bendruomenės taryba organizuoja
renginius su papuošta aplinka, vaišė-
mis, loterijomis, teatrinėmis ,,ištrau-
komis”, muzika ir dainomis, subur-
dama net seniai ar ir niekad nematy-
tus, daugiau nei tų, kurie dalyvauja
pamaldose. Nors tik keletą kartų per
metus, bet retkarčiais renginiai vyks-
ta, ir sėkmingai. Pagirtina, kai žva-
kės uždegamos, kad nebūtų tamsu.

Mano mintyse – primirštas išeivi-
jos misionierius tėvas a. a. Bruzikas
ir mūsų jau pamirštos jo mintys
,,Laiškuose lietuviams”.

Paprastai kalbama apie misijas
kažkur kitur (ypač paramos reikalin-
gas misijas Kanados užšalusioje, pla-
čiojoje šiaurėje, taip pat Afrikoje ir ki-
tur). Pagirtina! Lietuviškos misijos
savo kieme, panosėje Londone, jau-
nas vyskupas nepastebėjo ar nesu-
prato.

O meldžiamės visais sekmadie-
niais, kad suprastų, kad etninių salų
misijas palaikytų. Juk tai net svar-
biau. Misijos šiandien reikalingos,
net ir mums patiems, visiems lietu-
viams, net ir Toronte, ir Čikagoje, ir
Lietuvoje. Misijų lietuviams reikia ir
ten, ir čia... Ne poryt. Dabar. Savo na-
muose, sau. Nelaukime, kol būsime
kitoje pusėje.
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NNUOMONĖUOMONĖAntą kartą visus kviečia
,,Lietuvos diena”

Apie mūsų misijas

Šiais metais jau ant-
rą kartą Pasaulio lietuvių
centre (PLC) šių metų
gruodžio 4 d. vyks ,,Lie-
tuvos dienos’’ šventė.
Pernai metais šią šventę
Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Či-
kagoje organizavo birže-
lio 5 dieną Čikagos cen-
tre, o PLC šventė įvyko
birželio 6 dieną. Šiais me-
tais konsulatas šią šven-
tę surengė panašiu metu,
kaip ir pernai, o mes dėl
renginių gausos šią šventę nukėlėme
į gruodžio 4 dieną. Šventės pagrindi-
nis organizatorius yra PLC, šventę
rengti padeda ,,Kunigaikščių užeiga’’

ir daug savanorių (skautų Čikagos
tuntai, tautinių šokių grupė ,,Lie-

tuvos vyčiai’’ ir daug kitų). Visos gru-
pės, dalyvaujančios ,,Lietuvos dieno-
je”, savo dalyvavimu remia PLC ir
kartu padeda išlaikyti lietuvybę išei-

vijoje. Meninės progra-
mos dalies vadovė – tauti-
nių šokių grupės ,,Lietu-
vos vyčiai’’ vadovė Lidija
Ringienė.

Šventės tikslas yra
ne tik pristatyti lietuvių
kultūrą, tradicijas ir tau-
tinį paveldą Čikagos apy-
linkės gyventojams, bet
ir įtraukti kuo daugiau
jaunesnės kartos žmonių,
studentų, moksleivių į
lietuvišką veiklą. Šven-
tės rengėjai tikisi, kad
šventė pasiseks ir, kaip ir
pernai, bus vienas iš di-

džiausių lietuviškų kultūrinių rengi-
nių Čikagos apylinkėse.

Šventė prasidės 3 v. p. p. Ją ati-
darys Jurgis Riškus, PLC tarybos pir-
mininkas. Meninė programa vyks
Jaunimo rūmų salėje, paroda – Lie-
tuvių dailės muziejuje. Stalo teniso
turnyras ,,PLC taurei” laimėti įvyks
,,valgykloje’’, prie muziejaus.

Po atidarymo seks meninė prog-
rama, kurią atliks net 15 įvairių gru-
pių (choras, 4 tautinių šokių grupės,
pučiamųjų orkestras, 5 vaikų šokių ir
dainų ansambliai, lietuvių liaudies
muzikos ansamblis). Trys ansambliai
pasirodys vakarinėje programoje, ku-
ri bus skirta šokiams ir pasilinksmi-
nimui (viešės ir svečias iš Lietuvos,
,,Brolių Aliukų’’ narys Kęstutis Ka-
zakevičius). Meninės programos me-
tu žiūrovai galės pasigrožėti lietuvių
drabužių kūrėjų Renatos Liutkienės
ir Auksuolės Kišonaitės sukurtais
darbais.

Prieš prasidedant šventei nuo 2
v. p. p. iki 3 v. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje vyks paroda ,,Lietuvos

Tūkstantmečio dailės paroda: Lietu-
va – kultūra ir istorija”. Parodos lan-
kytojai galės daugiau sužinoti apie
pačią parodą ir Lietuvos istoriją iš is-
toriko prof. dr. Augustino Idzelio. Pa-
rodos pristatyme taip pat dalyvaus
JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont
apylinkės atstovas Rimantas Dirvo-
nis.

Šventės metu vyks įvairūs žaidi-
mai, loterijos. Nugalėtojai bus apdo-
vanoti įvairais laimikiais. Vaikų, ku-
riems bus skirta atskira sporto salė
(Lietuvių Fondo salė), laukia žaidi-
mai, rungtys ir pripučiamos pilys.
Vaikų rungtis ves krepšinio treneris
Aurimas Matulevičius. Vaikai taip
pat turės progą pasimokyti piešti.

Kviečiame visus linksmai praleis-
ti laiką, aktyviai dalyvauti įdomioje ir
turiningoje šventėje ir kartu padėti
išlaikyti lietuvybę išeivijoje!

PLC informacija

,,Lietuvos dienos” 2009 m. Dainos Čyvienės nuotraukos
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė JAV generolą Duncan J. McNabb.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Aptarti Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimo projektai

Limasolis, lapkričio 29 d.
(ELTA) – Kipre vykusio Europos jau-
nimo (iki 20 metų) sunkiosios atle-
tikos čempionato svorio kategorijoje
per 105 kg Lietuvos atstovas Vincas
Šlevinskis šeštadienį iškovojo bron-
zos medalį. 20-metis lietuvis dviko-
vėje surinko 357 kg (rovimas – 166
kg/stūmimas – 191 kg). Nugalėjo 20-
metis armėnas Haik Hakobian, si-
dabro medalis atiteko 20-mečiam len-
kui Krzysztof Klicki.

Helsinkis, lapkričio 29 d.
(ELTA) – Lietuvos tenisininkas Ri-
čardas Berankis laimėjo Suomijoje
vykusį Teniso profesionalų asociaci-
jos (ATP) ,,Challenger Tour” serijos
turnyrą ,,IPP Open 2010”, kurio ap-
dovanojimų fondą sudarė 106,500
eurų. 20-metis lietuvis, pasaulio ver-
tinimo lentelėje užimantis 119-ąją
vietą, baigiamosiose varžybose nu-
galėjo 78-ąją pasaulio raketę 26-erių
metų lenką Michal Przysięžny.

SSSSppppoooorrrr ttttaaaassss

Vilnius, lapkričio 29 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė priė-
mė JAV kariuomenei priklausančios
transportavimo vadovybės, atsakin-
gos už JAV tarptautinių misijų pa-
saulyje aprūpinimą, vadą generolą
Duncan J. McNabb.

Lietuvos vadovė pabrėžė, jog JAV
federalinės vyriausybės sprendimas
tranzitu per mūsų šalies teritoriją ga-
benti krovinius tarptautinei misijai
Afganistane dar labiau sustiprina

Lietuvos ir JAV partnerystę saugumo
srityje.

,,Jungtinės Amerikos Valstijos
yra pagrindinės Lietuvos partnerės ir
NATO sąjungininkės bendradarbiau-
jant saugumo klausimais”, – sakė
prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak JAV generolo, pirmųjų
krovinių gabenimą per Klaipėdos
uostą tikimasi pradėti jau šių metų
gruodžio mėnesį.

Vilnius, lapkričio 29 d. (Delfi.lt)
– Po 7 metų pertraukos Andrius Ma-
montovas vėl koncertuoja Vokietijos
lietuviams. Gruodžio 1 dieną muzi-
kantas akustinį koncertą surengs
Hamburge, gruodžio 3 ir 5 dienomis –
lietuvybės židinyje – Hiutenfelde, į
kuriuos visi bilietai jau parduoti.
Akustinių koncertų programoje
skambės geriausios atlikėjo ir grupės
„Fojė” dainos.

„Užsienyje gyvenantiems lietu-
viams tai galimybė pabūti ‘namų ap-
linkoje”, – sako Andrius Mamonto-
vas. – „Kiekvienas kitoje šalyje gyve-
nantis žmogus, kaip bepritaptų prie
aplinkos, vis tiek visada kažkuria
savo dalimi jaučiasi kaip svečias. To-
dėl žmonės tokiuose koncertuose nori
daugiau girdėti senas dainas, kurios
jiems primena jų gyvenimą Lietuvoje.” 

Bent kartą ar du per metus atli-
kėjas koncertuoja vienai ar kitai lie-
tuvių bendruomenei užsienyje. Kaip

tikina pats muzikantas, jei tik pavyk-
sta suderinti laiką, koncertų už Lie-
tuvos ribų neatsisako. 

„Koncertai užsienyje visada yra
ypatingi, nes juose tvyro šiek tiek ki-
tokia nuotaika nei koncertuojant Lie-
tuvoje. Labiau nostalgiška ir tai turi
savito žavesio. Man patinka”, – abe-
joti neleidžia A. Mamontovas.

A. Mamontovas koncertuoja Vokietijoje

Vilnius, lapkričio 29 d. (ELTA) – Sostinės Antakalnio kapinėse perlaidoti
18 Napoleono armijos karių palaikai, kurie buvo rasti praėjusiais metais ne-
toli Vilniaus. ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos ambasadorius Ž. Pavi-

lionis, šimtmečio proga sveikindamas
ateitininkus, sakė: „Džiaugiuosi ir di-
džiuojuosi Jūsų nepailstamu veikimu
ir kūrybingumu puoselėjant jaunimo
tautiškumą ir pilietiškumą, meilę
Dievui, artimui ir Tėvynei. Ačiū už
Jūsų pastangas, darbą ir pasiaukoji-
mą skleidžiant tautinę atmintį,
krikščionišką meilę, nevienadienes
vertybes ir viltį.” Anot ambasado-
riaus, ateitininkų šimtmetis žymi
dvasios pergalę prieš prievartą. Jis
palinkėjo, kad ši šimtmečio šventė žy-
mėtų ne tik nueitą kelią, tačiau būtų
ir naujo šimtmečio pradžia.

R. Vareikienė, sveikindama atei-
tininkus šimtmečio proga, priminė,
jog „išeivijai priklauso ypatinga vieta
Ateitininkų federacijoje. Toli nuo Tė-
vynės šie žmonės išsaugojo ateitinin-
kiją, kai Lietuva buvo priespaudoje.
Jie mokė savo vaikus branginti lais-
vę, tiesą ir gėrį, mylėti savo gimtąją
kalbą, protėvių žemę. Išeivijos ateiti-
ninkai mokė bei vis dar to moko ir
esančius Lietuvoje.”

Šventės atidarymo metu lapkri-
čio 26 d. AF žymenimis buvo apdova-
noti ateitininkijai ypač nusipelnę jos
nariai – Juozas Polikaitis bei  Laima
ir Jonas Šalčiai. 

Akademinėje programoje įvai-
riausio amžiaus organizacijos nariai
diskutavo katalikiškumo, tautišku-
mo, inteligentiškumo, šeimyniškumo
ir visuomeniškumo temomis. Kiek-
vieną temą pristatė žymūs JAV lietu-
viai ateitininkai: kun. dr. Kęstutis A.
Trimakas, dr. Petras Kisielius, dr.
Andrius Kazlauskas, dr. Vita Aukš-
tuolienė, dr. Pranutė Domanskienė,
Vytas Maciūnas ir kiti. Jiems temas
vystyti ir diskusijas plėtoti padėjo šių
sričių specialistai, mokslininkai ir
studentai ateitininkai. 

Šventėje prof. dr. Kęstutis Gir-
nius kalbėjo apie „Tris pamatinius
klausimus XXI amžiuje”, o Vygantas
Malinauskas gvildeno temą „Ateiti-

ninkija šimtmečio sandūroje: viltys ir
iššūkiai”. Dalyviai buvo pakviesti
žiūrėti fimą „Šimtas ateities metų”,
susipažinti su neseniai Lietuvoje iš-
leista Kęstučio Skrupskelio knyga
„Ateities draugai: ateitininkų istorija
(iki 1940 metų)“, kurią pristatė dr.
Augustinas Idzelis, o moksleiviams
ateitininkams – Audra Kubiliūtė-
Daulienė. Pertraukų metu šventės
dalyviai buvo pakviesti aplankyti
ateitininkijos nuotraukų (1920– 2010),
archyvų (paruošė Dainė Quinn) ir
veiklos atspindžių parodas. Į atskiras
sesijas buvo suburti moksleiviai ir stu-
dentai ateitininkai.

Savo draugus amerikiečius, kurie
nesupranta lietuviškai, ateitininkai
taip pat pakvietė pažymėti jubiliejų:
jie renginio metu dalyvavo dr. Thomo
Quinn paskaitoje anglų kalba „101
ateitininkija – epinė kelionė į šian-
dieną”. 

Ateitininkai dalyvavo padėkos šv.
Mišiose Čikagos šv. Vardo katedroje,
kurias koncelebravo AF dvasios va-
das vysk. Gintaras Grušas. 

Lapkričio 26 d., penktadienio, va-
karą šventinėje programoje pasirodė
išeivijos talentai: Kauno ir Vilniaus
klausytojus vasarą džiuginęs „Dai-
navos” ansamblio vyrų vienetas, ope-
ros solistė Vakarė Petroliūnaitė
(akompaniatorius Manigirdas Mote-
kaitis), muzikas Kęstutis Daugirdas
su gitaristu Linu Žymantu ir gitaris-
tas Vaidas Razgaitis. 

Šventę suruošė vyriausias ruošos
komitetas, kuriam vadovavo Rasa
Kasniūnienė, Alma Jankienė ir Ma-
rius Polikaitis.

Ateitininkijos šimtmetis pradė-
tas švęsti 2010 m. vasarį Belgijoje, šią
vasarą paminėtas Lietuvoje šimtme-
čio stovykloje Berčiūnuose ir kongre-
se Vilniuje. Šiais metais įvairiuose
Lietuvos kraštuose rengiami minėji-
mai, organizuojamos parodos. Ateiti-
ninkai šimtmetį baigs švęsti „Atei-
ties” žurnalo šimtmečio konferencijo-
je 2011 m. pradžioje.

Îteikta Jono Basanaviçiaus premija 
Atkelta iš 1 psl.       daug

rūpesčio ir lėšų skyrė gimtųjų
Musninkų miesteliui puoselėti. Jai
skirtą J. Basanavičiaus premijos dalį
M. Remienė irgi žada skirti studentų
stipendijoms, jaunimo švietimui ir
ugdymui Lietuvoje. 

Etnologė, viena iš retų etninės
kultūros istorijos tyrinėtojų I. A. Če-
pienė, garsaus lietuvių švietėjo Povilo
Višinskio vaikaitė, J. Basanavičiaus
premija apdovanota už etninės kul-
tūros tyrinėjimą, puoselėjimą ir švie-
tėjišką veiklą. Laureatė yra žymi Lie-
tuvos etninės kultūros tyrinėtoja,
mokslinių etnokultūrinių ekspedicijų
dalyvė, mokyklinio etnokultūrinio
ugdymo programų ekspertė. Jos siū-
lymu 2002–2005 m. Vilniaus pedago-
giniame universitete organizuota etni-
nės kultūros mokytojo specializacija.

Sveikindamas abi laureates, mi-
nistras pirmininkas A. Kubilius sakė,
kad J. Basanavičiaus premijos įteiki-
mas – labai jaudinanti akimirka,
,,priverčianti stabtelėti ir pajusti, kad

visi mes esame tos istorijos tėkmės
liudininkai ir tai, kur yra mūsų šak-
nys, kas mes esame ir kas būsime ryt,
poryt ar po kelių dešimtmečių. Glo-
baliame pasaulyje vis gražiau ir svar-
biau darosi tai, kas yra maža ir arti
tavęs – tavo aplinka, bendruomenė,
tavo šaknys.”

Kultūros ministras A. Gelūnas
laureates palygino su šokėjomis, ku-
rios greitai sukdamosi aplink savo ašį
nepaleidžia iš akių vieno taško, taip
ir abi kultūrininkės iš akiračio nepa-
leidžia aiškaus savo veiklos tikslo –
globaliame pasaulyje akylai saugoti lie-
tuviškumą, etninę ir tautinę tapatybę.

Valstybinė J. Basanavičiaus pre-
mija Kultūros ministerijos teikimu
kasmet Vyriausybės skiriama už
reikšmingiausius pastarųjų 5 metų
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lie-
tuvių darbus, susijusius su etninės
kultūros tradicijų plėtojimu, puose-
lėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip
pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etni-
nės kultūros srityje. 

Šiaur∂s Amerikos ateitininkai atšvent∂�
Ateitinink¨ federacijos šimtmetî�

Andrius Mamontovas.  Delfi.lt nuotr. 



Briuselis
Europos Sąjungos (ES) šalys sek-

madienį sutarė suteikti Airijai 85
mlrd. eurų finansinę pagalbą, kad
pa dėtų šaliai susidoroti su didžiulės
bankų krizės pasekmėmis. Bendrija
taip pat parengė naujas taisykles,
kurios bus taikomos ateityje siekiant
skubiai paremti atskiras Europos
šalis, kurioms kiltų finansinių įsipa -
reigojimų nevykdymo pavojus. Tiki -
masi, kad šios priemonės padės at -
kurti pasitikėjimą euru. Didžioji Bri -
tanija, Švedija ir Danija pasiūlė Airi -
jai tiesiogines dvišales paskolas.
Paskolai Airijai bus panaudoti maž-
daug 35 mlrd. eurų iš Tarptautinio
valiutos fondo – jie bus skirti bankų
sis temai stiprinti. Dar 50 mlrd. eurų
bus skirti vyriausybės dabartinėms
išlai doms finansuoti.

Bernas 
Šveicarai sekmadienį vykusiame

referendume pritarė kraštutinių
dešiniųjų sumanymui, kad iš šalies
būtų automatiškai išvaromi už tam
tikrus nusikaltimus nuteisti užsie-
niečiai. Šio sumanymo kritikai tokią
referendumo baigtį pavadino ,,niūria
diena žmogaus teisėms”.  Federalinio
migracijos biuro duomenimis, kas-
met iš Šveicarijos išvaroma 350–400
žmonių, tačiau spėjama, kad po nau -
jo sumanymo priėmimo šis skaičius
išaugs iki 1,5 tūkstančio.

Barselona
Ispanijoje ekonominių negandų

išvarginti rinkėjai nubaudė valdan-
čiuosius socialistus, kurie per sekma-
dienį vykusius rinkimus neteko val -
džios turtingame šiaurės rytiniame
Katalonijos regione. Ši jų nesėkmė
laikoma blogu ženklu partijai prieš
2012 metais vyksiančius visuotinius
rinkimus. Tokia rinkimų baigtis yra
skaudus smūgis ministro pirmininko
Jose Luis Rodriguez Zapatero  cen-
trinei vyriausybei, mėginančiai iš -
sklai dyti būgštavimus, kad Ispanija
gali būti priversta pasekti Graikijos
bei Airijos pavyzdžiu ir prašyti Euro -
pos Sąjungos (ES) finansinės pagal-
bos. 

Roma
Šeštadienį Romoje vyko visuoti-

nė demonstracija prieš Silvio Ber -
lusconi vyriausybės vykdomą ekono -
minę politiką. Išankstiniais duome -
ni mis, iš viso į Romos gatves išėjo
dau giau nei 200 tūkst. žmonių, iš
kurių 110–120 tūkst. atvyko iš kitų
Italijos regionų. Demonstracijoje da -
ly vauja labiausiai krizės paliestų pra-
monės šakų atstovai, bedarbiai, me-
dicinos ir švietimo įstaigų darbuoto-
jai. Taip pat dalyvauja licėjų mokini-
ai ir studentai, kurie anksčiau
praėjusių savaitę visoje Italijoje pro-
testavo prieš vyriausybės vykdomą
nacionalinę švietimo reformą.

Kankunas
Jungtinių Tautų (JT) klimato

kai tos komisijos atstovai pirmadienį
renkasi Meksikos Kankuno mieste,
kur ketina parengti planą dėl kovos
su pasaulio atšilimu. Per viršūnių su-
sitikimą, vyksiantį iki gruodžio 10
dienos, 20 galingųjų pasaulio ekono -
mikų vadovai bandys sudaryti teisiš -
kai įpareigojantį susitarimą dėl šilt-
namio poveikį išskiriančių dujų ma-
ži nimo po 2012 metų, kai baigsis iki
to laiko galiojantis Kyoto protokole
nurodytas susitarimas.  G20 vadovai
nesugebėjo šio susitarimo priimti per
pastarąjį JT viršūnių susitikimą kli-
mato kaitos klausimais 2009 metų
gruo dį. Sutarties tuomet pasirašyti
nepavyko iš dalies dėl to, kad Kinija
nenorėjo sutikti su teisiškai įpareigo-
jančiais įsipareigojimais.

Kairas
Egipte tęsiasi protestai dėl sek-

madienį vykusių parlamento rinki -
mų, kuriuos opozicija paskelbė suk-
lastotais. Opozicijos judėjimo ,,Mu -
sul monų brolija” nariai susirinko
prie balsų skaičiavimo būstinės Alek -
sandrijoje. Protestuotojai rinkosi ir
prie balsų skaičiavimo būstinės Kai -
re. Pirminiai požymiai rodo, kad
rinkimus triuškinančia balsų per -
svara laimės šalies prezidento Hosni
Mubarak valdančioji partija NDP.
Dar prieš rinkimus, kai buvo vykdo-
ma rinkimų kampanija, vyko nema -
žai susirėmimų tarp opozicijos ir
saugumo pajėgų. 

Šiaurės Korėja grasina, jog bendri JAV ir Pietų Korėjos manevrai gali sukelti karą
Korėjos pusiasalyje.                                                                       EPA nuotr.

Pasaulio naujienos
EUROPA

ŠIAURĖS AMERIKA

Tinklalapis ,,WikiLeaks” paviešino naujus
diplomatinio susirašinėjimo pranešimus

Atkelta iš 1 psl.

Baltieji rūmai sekmadienį piktai
reagavo į ,,WikiLeaks” sprendimą pa -
viešinti slapto JAV dip -
lomatinio susi raši nė ji -
mo failus, vadindami šį
žings nį beatodairišku ir
pavojingu veiks mu,
 lian  čiu grėsmę žmonių
gyvybėms.

,,Kad būtų aišku –
tokie viešinimai kelia
pavojų mūsų diploma -
tams, profesionaliems
žvalgybos darbuotojams
ir žmonėms visa me pa -
saulyje, kurie krei piasi į
Jungtines Vals tijas, pra -
šydami pagalbos skati-
nant demo kratiją ir atvirą valdymą”,
– sakoma Baltųjų rūmų atstovo spau-
dai Robert Gibbs pranešime.

Atstovas pridūrė, kad JAV prezi-
dentas Barack Obama ,,palaiko atsa -
kingą, atskaitingą ir atvirą valdymą
savo šalyje ir pasaulyje, tačiau šis
beatodairiškas ir pavojingas veiks-
mas prieštarauja šiam tikslui”. ,,Mes
kuo griežčiausiai smerkiame netei sė -
tą įslaptintų dokumentų ir opios na -
cio nalinio saugumo informacijos vie -
šinimą”, – rašo R. Gibbs.

Tuo tarpu ,,WikiLeaks” vadovas
Julian Assange paneigė, kad, pavieši-
nus šiuos dokumentus, kils grėsmė
žmonių gyvybėms. ,,Iš to, ką žinome,
ir iš to, kuo mes bet kada buvome ne -
va įtikinamai kaltinami, nė vienas

asmuo nenukentėjo dėl kokios nors
mūsų anksčiau paskelbtos medžia-
gos”, – sakė jis sekmadienį.

,,The New York Times” savo
sprendimą paskelbti
šiuos praneši mus aiškino
tuo, kad tai daroma svar-
baus visuo meninio inte -
reso labui. Laikraštis
nurodė pasi rū pinęs, jog
nebūtų pa skelbta infor-
macija, dėl kurios kiltų
pavojus slaptiems infor-
matoriams ar nacionali -
niam saugumui. Jis rašo
pranešęs Baltųjų rūmų
pareigūnams apie šiuos
pranešimus ir paklau -
sęs, ar nereikėtų re da -
guoti kitos informacijos,

pridūręs, jog ,,su tiko su kai kuriais,
bet ne visais” jų pasiūlymais.

,,The Guardian” pažymi, kad visi
penki leidiniai (britų dienraštis, ,,El
Pais”, ,,Le Monde”, ,,Der Spiegel”,
,,The Guardian” ir ,,The New York
Times”), paskelbę diplomatinio susi-
rašinėjimo failus, priėmė sprendimą
ne išviešinti visų duomenų ir ,,ne -
skelb ti pavardžių, jei dėl to galėtų
kilti pavojus nekaltiems asmenims”.

Kaip išsiaiškino leidinys ,,Wi -
red”, diplomatų susirašinėjimas ,,nu -
tekėjo” per JAV Valstybės departa-
mentą. Leidinio teigimu, Valstybės
de par tamento diplomatų susirašinė -
jimas buvo pasiekiamas ,,plačiam
Penta gono darbuotojų ratui” pagal
projektą ,,Net-Centric Diplomacy”.

Washington, DC, lapkričio 28 d.
(ELTA) – Šiaurės Korėja pagrasino
smogti, jei per bendras Pietų Korėjos
ir JAV laivynų pratybas bus pažeista
jūros siena. Šiaurės Korėja, lapkričio
23 d., antradienį, į Pietų Korėjos
Jonpchjondo salą paleido 170 artile-
rijos sviedinių. Pie tų Korėja į tai at-
sakė 80 patrankų šūvių.

Po Pchenjano išpuolio Jonpch -
jon do saloje žuvo keturi asmenys – du
civiliai ir du kariai. Dar 18 žmonių
bu vo sužeisti. Šeštadienį prieš prasi -
dedant pratyboms žmonės buvo įspė -
ti esant reikalui slėptis požeminėse
slėptuvėse.

Pchenjanas bendrus laivynų
veiksmus pavadino provokacija. Pra-
ty bos tęsis keturias dienas. Washing-
ton teigia, kad pratybos skirtos už-
kirsti kelią galimiems Šiaurės Korė-
jos puolimams. Kinija taip pat pa-

reiškė susirūpinimą dėl karinių pra-
tybų greta jos teritorijos ir įspėjo
ameri kiečius nesiartinti.

,,Į bet kokią provokaciją, pažei-
džiančią mūsų teritorinius vandenis,
mūsų atsakas bus brutalus”, – teigia
Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų
agentūra KCNA.

Grasinimas buvo paskelbtas iš
karto po JAV ir Pietų Korėjos laivyno
pratybų pradžios Geltonojoje jūroje,
apie 125 kilometrus į pietus nuo
Šiaurės ir Pietų Korėjos jūros sienos.

Sekmadienį Jonpchjondo salos
gyventojams buvo nurodyta palikti
savo namus ir slėptis požeminiuose
bun keriuose. Nurodymas buvo at -
šauk tas po 40 minučių. Kodėl buvo
paskelbtas pavojus, kol kas neaišku,
tačiau pasirodė pranešimų, kad tokių
priemonių imtasi saloje nugriaudėjus
artilerijos ugniai.

Šiaurės Korėja grasina Pietų Korėjai 
ir JAV dėl pratybų

AFRIKA

Julian Assange. 
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Lapkričio 11-osios rytą po trum -
pos ligos Kaune mirė iškilus žurnalis-
tas ir visuomenės veikėjas, pedagogas
ir švietėjas Juozas Kojelis. Gruodžio
2 dieną jam būtų sukakę 94-eri. Iki
pastarojo meto buvo fiziškai pajėgus,
intelektualiai guvus, nuostabiai dar -
bingas. Kiekvieną dieną jis sistemin -
gai dirbo: rašė savo paskutinę knygą
– atsiminimus.

Ant Juozo darbo stalo liko bent
trys projektai, kuriuos išvysti tikėjosi
dar būdamas gyvas: korespondencijos
knyga, trečiasis publicistikos tomas
ir atsiminimai apie gyvenimą išeivijo-
je. Praėjusią vasarą jis man sakė:
,,Gyvenimą nugyvenau, mirti nebi-
jau, Dievas buvo dosnus, nebeturiu
ko Jo prašyti, tik tikiuosi, kad dar po-
rą metų sutvarkyti ‘paskutinius
reikalus’ Jis man duos...”

Davė pusmetį. Laiko šiek tiek
pritrūko, ypač atsiminimams. Nors
parašė nemažai, per 35,000 žodžių,
bet parašyti visko, apie ką parašyti jis
norėjo, nebesuskubo. Pastarąjį mėne -
sį tam tikrų nuojautų apie galimus
sveikatos svyravimus, matyt, turėjo:
kelis kartus man skambino, prašė su -
sitikti, pageidavo tam tikros talkos
atlikti šiuos projektus iki galo. Paža -
dėjau. Man taip pat atrodė, kad bent
pora metų, sprendžiant iš dvasinės ir
fizinės būklės, jis dar turės. 

,,Nesu nei rašytojas, nei politi-
kas, juolab – koks nors naujų idėjų
vėliavnešys, – nepervertindamas sa -
vęs kalbėjo J. Kojelis 2006 metų gruo -
džio 9 dieną Kauno karininkų ramo-
vėje, minint jo 90-metį. – Esu vienas
iš daugelio, kurie prieš Antrąjį pasau-
linį karą baigė universitetą, tarnavau
nepriklausomos Lietuvos kariuome-
nėje, vėliau dalyvavau antinacinėje ir
antibolševikinėje rezistencijoje. Bū-
siu nekuklus, pats save priskirdamas
prie sąžiningų žmonių. Tikiu, kad są-
moningai nedariau kam nors medžia-
ginės ar moralinės skriau dos ir nie-
kada nemelavau. Tiesos nesakiau tik
tardomas vokiečių ges tapo. Prisipa-
žįs tu, kad polemikoje kai kada per
aštriai pasisakydavau, ir bū tų buvę
geriau, jei būčiau išlikęs nuosaikes-
nis.” 

Ir toliau Juozas klausė: ,,Ar kada
klydau? Taip, ne kartą. Tik prie klai-
dų prisipažįstu be sopulių. Manau,
kad tarp mirtingųjų neklys tan čių nė-
ra. Ar vienu kitu klausimu esu keitęs
nuomonę? Taip, tik, ma nau, esu ir
pa sakęs, kodėl taip padariau.” 

Savo 90-mečio kalboje J. Kojelis
pabrėžė, kad judaizmo pagrindai
grin džiami teisingumo (tiesos) prin-
cipu, o krikščionybės – meilės ir gai -
lestingumo. ,,Bet jei būčiau privers-
tas tarp tų dviejų principų pasirinkti
vieną, rinkčiausi teisingumą, nors
esu krikščionis. Gailestingumo ir
meilės be teisingumo neįsivaizduoju,
nors ir teisingumas be gailestingumo
ir meilės gali būti nepakeliamai bru-
talus. Tikiu, kad teisingumas ir gai-
lestingumas vienas antro neišski ria,
o papildo.”  Šiose keliose pastrai pose
– visas Kojelis: visuomenėje, žurnalis-
tikoje, šeimoje. Visur jam galiojo tie
patys principai, visur buvo toks pat
integralus. 

Patyręs bolševikų siausmą pir -
mo  sios okupacijos (1940–1941) me -

tais, paskiau nacių persekiojimą ir
įka linimą Klaipėdoje bei Ragainėje
(1943–1944), J. Kojelis savo paties
kailiu pajuto totalitarizmo prigimtį ir
bolševizmą bei fašizmą suvokė kaip
rafinuotas metafizinio melo sistemas.
Jam atrodė, kad lengvai žiūrintieji į
moralės ir teisės normas politikos
prak  tikoje paneigia atramą pačiam
Lietuvos laisvės pamatui. Jis rašė:
,,Kas viešajame gyvenime ar ‘pogrin -
dyje’ prieš kitus lietuvius naudoja
melą ar kitas negarbingas priemones,
tas talkina bolševizmui, nors už pini-
gus ar dėl garbės tą bolševizmą susi -
riesdamas viešai keiktų.” 

J. Kojelio žurnalistinė kūryba –
tai ištisos kelios Lietuvos istorijos
epo  chos. Pradėjęs bendradarbiauti
spau doje 1935 metais, tą darbą dirbo
ilgai ir produktyviai – net 75 metus!
Paliko vertingų pasakojimų, turinin-
gos publicistikos, unikalių liudijimų. 

,,Tikiu, kad mano straipsnių mo -
zaiką skaitantieji, – palydėdamas sa-
vo publicistikos tomą ,,Iš nakties į ry-
tą” rašė Juozas, – pamatys žmones ir
jų veiklą neiškreiptą, neretušuotą,
parodytą sine ira et studio. Pole mi -
zuo damas nė prieš vieną oponentą
niekad sąmoningai nepanaudojau ne -
tei singo fakto. Vartojau ir kietokų iš -
si reiškimų, tačiau laikiausi kun. Sta -
sio Ylos nuostatos: ‘Žodis gali būti
aštrus, bet švarus’.” 

J. Kojelio mirtis, tikėkimės, ne -
taps kliūtimi išvysti dienos šviesą
projektams, paliktiems ant jo rašo-
mo jo stalo. Esu tikras, kad žodžiai,
kuriuos jis parašė leisdamas savo
publicistikos knygas, tinka ir tiems jo
darbams, kurie dar laukia leidėjo:
,,Tikiu, kad ir mano vaikai, gimę
Amerikoje, – Daina, Rasa ir Linas,
gal ir dukraitės, Aleksa ir Lina, – pas-
kaitinėję mano straipsnių, galės pasa-
kyti, kad tėvas ir senelis mylėjo tiesą
ir už ją kovojo, nepaisydamas, kas ją
būtų pažeidę, savi ar svetimi.” 

Biografijos faktai

Gimė 1916 m. gruodžio 2 d.
Viekš naliuose, Telšių apskrityje, aš -
tuo nių vaikų ūkininkų šeimoje. Mo -
kėsi Kražių ,,Žiburio” gimnazijoje,

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Advento pirmojo sekmadienio
Evan gelijos pradžia – Jėzaus paly gi -
ni mas: „Kaip yra buvę Nojaus dieno -
mis, taip bus ir Žmogaus Sūnui atei -
nant” (Mt 24, 37). Kodėl Kristus savo
antrąjį atėjimą sugre tina su Lamecho
sūnumi Noju mi, kuris gy veno Arti -
mų jų Rytų II laikotarpiu prieš Kris -
tų, tai yra apie 1056 metais po pa -
saulio sukūrimo?

Po pirmųjų tėvų nuopuolio žmo -
nių moralinis gyvenimas taip buvo
dar komas nuodėmių, kad Dievas lei -
do išsiliejusio tvano vilnyse nuskęsti
daugeliui. Kai tvanas užliejo žemės
plo tus, išsigelbėjo tik teisusis Nojus,
jo artimieji ir visų rūšių gyvūnijos at -
stovai, nes visi jie buvo įėję į saugų
laivą – arką (maždaug 156 m ilgio, 26
m pločio ir 16 m aukščio), kurią No -
jus ir jo bendraminčiai ilgai statė,
kaip buvo nurodęs pats Dievas (Pr 6,
13–22).

Prieštvaninio pasaulio žmonių
moralinis sugedimas yra nuoroda į
tuos laikus, kai Žmogaus Sūnus ateis
„debesyse su didžia galia ir šlove”
(Mk 13, 26). Mūsų būklė nepalygi na -
mai geresnė kaip Nojaus laikų žmo -
nių – mes jau žinome, kad Kristus
savo gyvybės kaina pirmasis mums
pramynė takus į Dangų.

Tačiau jei mūsų interesai apsi ri -
boja tik žemiškais dalykais, tada nors
mes ir naudojamės civilizacijos tech -
no logijų pasiekimais, bet mūsų dva -
sios koeficientas tampa rizikingai
ma žas, liudijantis, kad tądien, kai
rei kės palikti viską: gyvybę, šeimą,
daik tus, pomėgius ir patogumus, mū-
sų neišgelbės tai, kas matoma ir ap-
čiuo piama. Nejauki tyla ištinka mirš-
tan tįjį, neturintį antgamtinės atra-
mos.

Kad mūsų neištiktų „neištiki -
mųjų likimas” (Lk 12, 46), Viešpats
mus ragina budėti prie savo širdies
durų. Ar galime būti abejingi teologo
Johan Tauler kvietimui: „Prižiū rė ki -
te savo mintis, žodžius, darbus,
veiks mus, apsileidimus, aktyvų dory -
bių praktikavimą ir kantrų ken tėji-
mą ir rūpestingai saugokite savo vidų
ir išorę.”

Kiek daug per mūsų sąmonę pra -
slenka įvairių pavydo, pagiežos, per -
dėto susirūpinimo ateitimi, maištin -
gų, baimingų, kerštingų, nepadorių ir
kitokių minčių. Dažnai tos mintys
pra lekia kaip skraidantys paukščiai
virš galvos – jos ateina ir išeina. Jei
mūsų protas nėra apnuodytas tų
blogų minčių, kurioms vergauja savo
įgei džius tenkinantys ir priklauso my -
bių nematoma virve surišti žmonės,

mes pasinaudojame savo laisve –
akimirksniu atmetame mus gundan -
čias mintis, ir tada nėra jokios
asmeninės kaltės, nes nebuvo proto
pritarimo ir valios sutikimo. Jei silp -
numo ar nuovargio metu praranda -
me budrumą ir susiviliojame bepro -
tiš ku nuodėmės pažado saldumu,
suklystame ir nusidedame. Tada mus
gelbsti nuoširdi atgaila, ypač – sakra -
mentinė išpažintis.

„Laisvė yra nieko verta, jei turė -
dami pasirinkimą, ja nesinaudo ja-
me... Esame laisvi pakeisti savo gyve -
nimo istoriją. Esame tikri vei kė jai, o
ne paprastos marionetės, galime pa-
sirinkti mūsų gyvenimą lemiančias
istorijas. Galime tai padaryti, kadan -
gi aktyviai dalyvaujame mūsų isto -
rijas kuriant. Esame ne tik veikėjai,
bet ir bendraautoriai. Nedaug kas
padrą sina taip, kaip suvokimas, kad
viskas gali būti kitaip ir kad mūsų
vaidmuo turi tam įtakos”, – rašė ra-
šytojas Daniel Taylor.

Laisvės dovaną geriausiai panau -
dojame tada, kai protingą sprendimą
stengiamės suderinti su Dievo valia.
Viešpats ne šiaip sau mus įspėja, kad
būtume visada pasiruošę Jį antrą
kar tą tinkamai sutikti. Nesakome,
kad Jėzus ateis šiandien ar rytoj, bet
stengiamės taip gyventi, kad netektų
raudonuoti iš gėdos, jei Jis nuspręstų
savo šlovėje apsireikšti dabar.

Laikytis Kristaus nurodymo nuo -
latos budėti labiausiai padeda malda.
Ji tiesiausiu keliu per advento laiku
vykstantį prekybinį šurmulį – tarsi
per blizgučių brūzgynus – veda į tikrą
Kalėdų ramybės gelmę. Pagyrimo
žodis tiems, kurie negaili pastangų
vis iš naujo meditacijoje ir maldoje
atrasti Jėzaus artumą, stengiasi ir
toliau melstis dvasioje, visokerio po -
mis maldomis ir prašymu ištvermin -
gai budi maldoje (Ef 6, 18). Jie
supranta kitus, kuriems „Maximoje”
pirktas kalėdinis žaisliukas yra ver -
tesnis už pinigais neįsigyjamą ir neį -
kainojamą Viešpaties veikimą savo
šir dyje ir gyvenime. Jie meldžiasi už
tuos, kuriems regimybė apsuko gal -
vą, ir, pasitaikius progai, jiems liudija
apie dieviškų dalykų tikrumą.     

Pasibaigus adventui, Kristus
antrą kartą nebegims tvarte. Jis per
Kalėdas žvelgs į žmonių širdis, kad
jose galėtų rasti Sau tinkamą bu -
veinę. Tad iš maldos ir tikėjimo, gerų
darbų šakų per adventą skubėkime
drož ti Jėzui tokias savo širdyse
ėdžias, kurios nežemišku dydžiu ir
gro žiu daugybę kartų pranoktų No -
jaus arką.

Bernardinai.lt

klasikinę filologiją studijavo Vytauto
Didžiojo universitete Kaune, o pasku -
tinį semestrą – Vilniuje. 

Mokytojavo Kretingoje, lietuvių
gimnazijoje Miunchene, lituanisti -
nėse mokyklose Čikagoje ir Los Ange -
les, dėstė JAV kariuomenės kalbų
mo kykloje Monterey, California. Bu -
vo gimnazijų direktorius ir vicedirek-
torius. 

Okupacijų metais dalyvavo anti-
bolševikinėje ir antinacinėje rezisten-
cijoje. Vokiečių gestapo areštuotas,
ka lėjo Klaipėdos, Ragainės ir Kauno
kalėjimuose. 

Išeivijoje įvairias pareigas ėjo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės, Ame-

rikos lietuvių tarybos, Lietuvių fron-
to bičiulių, Amerikos baltų lais vės ly-
gos, Lietuvių fondo, Rezoliu ci joms
rem ti komiteto, Politinių kalinių są-
jungos, JAV respublikonų partijos ir
kitose organizacijose. 

Nuolat rašė lietuvių ir ameri kie -
čių spaudoje, redagavo žurnalą ,,Į
Laisvę”, dalyvavo žurnalų ,,Aidai” ir
,,Lietuvių dienos” redakciniuose ko-
lektyvuose, išleido dvi stambias pub-
licistikos knygas ,,Iš nakties į rytą”
(1996), ,,Tarp rūpesčių ir vilties”
(2001).

,,Lietuvos žinios”

LYDI ŠVENTADIENIS
1 Advento sekmadienis

Advento aušroje

In memoriam 
Juozas Kojelis
(1916.12.02– 2010.11.11)

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

,,Draugo” archyvo nuotr.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell..  331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477  WW..  110033  SStt..,,  OOaakk..  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE..  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSuuiittee  22440011,,

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 40

Siekiant kuo didesnio laivo leng-
vumo ir tvirtumo derinio, buvo pa-
naudotas kevlaras – ypatingai tvirta
ir lengva medžiaga savo požymiais
primenanti anglies pluoštą. Tačiau ir
jo ,,Ambersail” yra! Jachtos stiebas,
kurio aukštis nuo vandens lygio sie-
kia 27 metrus (sausumoje tai atitiktų
devynių aukštų pastato aukštį), ir gi-
kas pagaminti iš anglies pluošto. 

Jachtos kylis sveria 7 tonas, o
grimzlė siekia 4 metrus, todėl vienin-
teliai Lietuvos vidaus vandenys, tin-
kantys buriuoti jachta ,,Ambersail”
yra Baltijos jūra, o saugi užuovėja –
Klaipėdos uostas. Tiesa, tokia jachtos
grimzlė kelia smulkių problemų ir to-
kiose ,,buriuojančiose’’ šalyse kaip
Australija, nes, pavyzdžiui, į Adelai-
dės uostą ,,Ambersail” galėjo įplaukti
tik sulaukusi aukšto vandens, kuris
būna du kartus per parą. Kaip sa-
kant, greitis reikalauja aukų. 

Pasikinkę vėją

Pagrindinės jachtos burės-groto
plotas – 120 kvadratinių metrų. Ga-
limybė mažinti groto plotą vadinama
rifavimu, o ,,Ambersail” yra trys rifų
juostos. Priekinės burės pasirinkimo
galimybės didesnės, tačiau jam daro
įtakos vėjo kampas ir greitis. 200
kvadratinių metrų burė ,,Code zero’’
skirta naudoti, kai vėjai yra iki 10
mazgų. Didžiausio stakselio (burės,
skirtos laviruoti prieš vėją) plotas
siekia 80 kvadratinių metrų, didžiau-
sias riceris (burė, skirta naudoti, kai
vėjo kampas į laivą didesnis nei 90
laipsnių) – 150 kvadratinių metrų, o
pavėjiniam buriavimui skirtų gena-
kerių plotai siekia iki 300 kvadrati-
nių metrų. Audros atveju keliami
,,ambulancai’’ – triselis ir audrinis
stakselis, tokį pavadinimą gavę dėl
savo ryškiai raudonos spalvos. 

,,Ambersail” vairininkas laivą
valdo šturvalų pagalba. Jų yra po
vieną kiekvienam bortui. Šturvalų
judesiai perduodami į povandeninėje
laivo dalyje esančią vairo plunksną. 

Kai stiprėja vėjas prieš mažinant
burių plotą, ,,Ambersail” yra galimy-
bė pasinaudoti vandens balastu. Jis
užpildomas variklio pagalba – antvė-
jiniame borte esančiuose trijuose at-
skiruose bakuose jo galima sukaupti
iki 2,5 tonos. Jei keičiama jachtos
kryptis, balastas savieiga perleidžia-
mas į pavėjinį bortą, kuris, atlikus,
posūkį, tampa antvėjiniu. Kai nebe-
lieka poreikio, balastas paprasčiau-
siai išleidžiamas iš laivo. 

Jachtoje įrengta įvairiausios navi-
gacinės įrangos. Dalis jos labai sten-
giasi neveikti. ,,Ambersail” turi GPS
sistemą, radarą, ploterį, lagą, echolo-
tą, vėjo greičio ir kampo matuoklius.
Visi šie prietaisai sujungti į vieną sis-
temą, todėl rodo ne tik tiesioginius,
bet ir išvestinius duomenis, kaip pa-
vyzdžiui, vimpelinio vėjo kampą, kiek
artėjama link tikslo. 

Saugumas, ir dar kartą 
saugumas! 

Jachtoje yra du gelbėjimosi
plaustai, kurių gamintojai, tikėtina,
turi panašų palinkėjimą klientams,
kaip ir draudimo bendrovės, – linki-
me nepasinaudoti mūsų produktu.
Bet visada reikia būti pasiruošus ir
pačiam blogiausiam atvejui – plaus-

tuose yra kelių dienų sausas maisto
davinys, vaistų rinkinys, radijo sto-
tys, palydovinė vietos nustatymo sis-
tema, kuri ima veikti nelaimės atve-
ju, vandens gėlintuvas ir žvejybos reik-
menų rinkinukas – visa ko reikia iš-
gyvenimui iki gelbėjimo tarnybos su-
ras plaustą. Kiekvienas įgulos narys
turi ,,pavadėlį’’ (sistema, kuri įsijun-
gia ir rodo žmogaus vietą iškritus iš
laivo) bei gelbėjimo liemenę su sau-
gos diržais, kuriais reikia prisisegti
prie per visą laivo ilgį einančios vir-
vės – taip sumažinama galimybė iš-
kristi iš laivo ar būti nuplautam ban-
gos. Tačiau reikia ir pačiam pasisau-
goti – per paskutines VOR lenktynes
šiaurės Atlante nuo jachtos ,,Abn
Amro Two” denio buvo nuplautas
įgulos narys, kuris po savo vachtos
lindo į kajutę. Po 4 valandų atrastas
kūnas buvo jau atšalęs, nes vandens
temperatūra tesiekė 10 laipsnių. Juo-
kai maži, tačiau kiekvienas tai daro
savo noru. 

,,Ambersail” turi nejudinamą
,,Volvo Penta 70 AG’’ dyzelinį variklį.
Elektros tiekimą laive užtikrina aku-
muliatoriai, kuriuos, nukritus įtam-
pai iki nustatytos ribos, automatiškai
pradeda krauti generatorius. Šaldy-
tuvas ir oro šildytuvas taip pat maiti-
nami dyzeliu, kurio jachtoje įrengtuo-
se bakuose galima sukaupti iki 440
litrų. Nepaisant to, kad jachtoje yra
500 litrų gėlo vandens atsargų, jach-
toje taip pat įrengtas sūraus vandens
gėlintuvas. 

,,Ambersail” yra įrengta profe-
sionali filmavimo įranga su kamero-
mis šturmaninėje, jachtos achterpike
(laivagalyje) bei ant žemutinių stiebo
zalingų (2 vnt). 

,,Ambersail” Achilo kulnas

Tačiau net stipriausias milžinas
turi Achilo kulną, ,,Ambersail” atveju
tai relingai ir lejeriai (apsauginės tvo-
relės per visą jachtos perimetrą da-
lys) – jie nuolat lūžta, yra nutraukia-
mi arba tampa panašūs į muziejaus
rodinį, nes prie jų draudžiama net
prisiliesti. Tačiau tai natūralu, žinant
kokias jėgas sukuria ,,Ambersail” bu-
rės – ne vietoj pasimaišę trosai ar vir-
vės trūksta lyg siūleliai. 

Plaukiant prieš vėją ,,Ambersail”
pasiekia iki 10 mazgų (apie 19 km/h)
greitį. Tačiau kadangi plaukiama
prieš bangas, – pojūčiai ne iš malo-
niausių: primena važiavimą trakto-
riumi per ražienų lauką. Pasileidus
pavėjui jachtos greitis gali viršyti ir
30 mazgų greitį, o plaukimas prime-
na čiuožinėjimą rogutėmis nuo kalnų. 

Pasaulyje yra trys pačios žino-
miausios jachtų lenktynės: prie Aust-
ralijos krantų vykstančios ,,Rolex
Sydney Hobart Race’’, aplink pasaulį
driekiasi ,,Volvo Ocean Race’’ etapai,
o pačios seniausios visame sporto pa-
saulyje nenutrūkstamai vykstančios
varžybos yra ,,America’s Cup’’. Auc-
kland turėjome garbės stovėti šalia
paskutinės Amerikos taurės finali-
ninkės jachtos ,,Emirates Team New
Zealand’’, o kadangi ,,Assa Abloy” yra
dalyvavusi ne tik ,,Volvo Ocean Ra-
ce’’, bet ir ,,Rolex Sydney Hobart Ra-
ce’’ varžybose, stovint Sydney nuolat
susilaukdavome klausimų, ar ketina-
me dalyvauti šitoje regatoje. 

Jei nesusitvarkome savajame kieme
Atkelta iš 3 psl.
„Mes Ivano neprileisime prie

vamz džio.” O tas Ivanas ėmė ir už-
suko kranelį... Arogancijos apraiškos
tęsia si: vienas apsiskelbia Baltijos
tigru, nors to tigro niekas nemato, ki-
tas įsitikinęs, kad apie jo sugebėjimus
rašys vadovėliai... Trečias veikia kaip
Briuselio biurokratų samdinys. Prisi -
minkime Europos Sąjungos Kons ti -
tucijos priėmimo peripetijas. Mūsų
va dovai, užuot palaikę Lenkiją, kuri
siekė apkarpyti svetimų biurokratų
kišimąsi į savo valstybės vidaus rei -
kalus, savo laimėjimu laikė tai, kad
įtikino Lenkiją paklusti stipres nia -
jam. Žodžiu, Lenkijos sunkmečiu Lie -
tuvos Vyriausybė netiesė pagalbos
rankos. Tai nelieka be pėdsakų – su da-
rė sąlygas svajotojams apie Didžio sios
Lenkijos atkūrimą suaktyvinti savo
veiklą. Dabar matome to pasek mes.

Šias nuotaikas skatina ir Lietu -
voje plintantis istorinis nihilizmas.
Jau baigia nublankti švietimo ir
mokslo viceministrės Neringos Puti-
naitės postringavimai, esą Jonas Ba-
sanavičius – sovietinio mentaliteto
apraiška. Einama dar toliau: Lietuvo-
je jau pradedama postringauti, esą
dėl Vilnijos okupacijos kalti patys lie-
tuviai, nes jie nepritarė Juzefo Pil-
sudskio planui atkurti Abiejų Tautų
Respubliką (juk J. Pilsudskis neprieš-
taravo, kad valstybės padalinio, kuris
vadinsis Lietuva, sostinė būtų Vil-
nius), o Druskininkuose jau mąstoma
apie paminklą J. Pilsudskiui, esą tai
pritrauktų turistų iš Lenkijos. O
kodėl tada Klaipėdoje nepastačius
paminklo Hitler, o prie balkono, iš
kurio jis sakė kalbą, neprikalus pa-
minklinės lentos? Ar tai nepritrauktų
turistų?

Dešimtmetį lenkų politikams ne-

kliuvo pavardžių rašyba Lietuvoje.
Nei J. Kuroni, nei B. Geremek, nei L.
Walęsa, nei T. Mazovecki, nei kiti len-
kų politikai (nei dešiniojo, nei kai-
riojo sparno) nepasigedo ir nereiškė
jokio susidomėjimo, kaip Lietuvoje
rašomos jų pavardės. Ši problema ne-
buvo keliama ir Lietuvoje gyvenančių
lenkų. Ji atsirado pastarąjį dešimt-
metį. Ji yra ne daugiau kaip pre-
tekstas kelti Lietuvoje sumaištį.

Ar yra pasaulyje šalis, kuri leis-
tųsi kitai valstybei nurodinėti jai ra-
šybos taisykles? Net okupaciniai reži-
mai nemėgino to daryti, o dabar
svarstome: kodėl čia nenusileidus,
kodėl lenkams neperleidus tvarkyti
mūsų energetikos ir susisiekimo. O
jeigu rusai pareikalaus įteisinti jų ra-
šybą? Palaipsniui atsisakoma tų iš-
kovojimų, kurių pasiekėme prieš dvi-
dešimtmetį.

(...)
Ketvirtadalis Lietuvos deputatų

Europos Parlamente savo veiklą nu-
kreipia prieš Lietuvą, o juos juk mes
išrinkome. Turime krašto vadovybę,
kuri neturi nė mažiausio tautinio
sentimento. Ir tai atsitiko dvidešim-
taisiais nepriklausomybės metais.
Nuo vaikystės prisimenu posakį:
kiekvienas kaimas turi savo kvailelį,
bet jei jį kaimas išrenka seniūnu, tai
– ne kvailelio, o kaimo problema.

Sutrumpinta

,,Lietuvos žinios”

Bronislovas Genzelis – filoso-
fas, profesorius, politinis veikėjas, Ko-
vo 11-osios akto signataras, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės
grupės narys, ėjo TSRS Aukščiausio-
sios Tarybos, vėliau Lietuvos Aukš-
čiausiosios Tarybos nario pareigas.

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

Nijolė Martinaitytė-Nelson, gyvenanti Chicago, IL, parėmė
„Draugą” 50 dol., auka. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Sofija Sendzikas, gyvenanti Mississauga ONT, Canada, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.  Esame
labai dėkingi.

Bus daugiau
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EDVARDAS ŠULAITIS

Leoną Narbutį pažįsta daugelis
či kagiečių, nes jis Čikagoje praleido
daugiau kaip 50 metų. Ir ne tik čia
gyveno, bet kalbėdavo „Margučio”
bei Anatolijaus Šluto vadovaujamo
ra dijo programose, rašė į spaudą, ak -
tyviai dalyvavo kitoje visuo me ninėje
veikloje. Net pasireiškė ir kaip mu zi -
kantas. Duoną sau ir šeimai pelnė
kitose darbuose, kuriuos čia visus
sun ku būtų išvardinti.

Prieš daugiau kaip 5 metus L.
Narbutis grįžo gyventi į tė vynę, kurią
paliko 1944-aisiais, kar  tu su tėvais
nuo artėjančių rusų bėgdamas Vokie -
tijon. Į Ameriką Leo nas atvyko dar
būdamas jaunuolis ir visą tą laiką čia
gyveno. Pradžioje Narbučiai ,,nutū -
pė” JAV rytuose, Worchester mieste,
tačiau netrukus persikėlė į Čikagą. 

Apie L. Narbutį galima daug bei
ilgai rašyti ir tai dar vargu, ar viską
apie jo gyvenimą būtų įmanoma pa -
pasakoti. Neseniai Leoną sutikau
Čikagoje, kurią jis kartkartėmis vis
aplanko. L. Narbutis dalyvavo ir
,,Draugo” pokylyje bei kitose lietuviš -
kuose renginiuoe, nes jų, sako, vis pa -
siilgsta. Prieš išvažiuodamas į Vilnių
Leonas kiek daugiau papasakojo ir
apie savo gyvenimą.

Laiko save kybartiečiu
L. Narbutis gimė Kaune, kur

praleido trejus pirmuosius savo gy ve -
nimo metus. Kadangi jo tėvas buvo
geležinkelininkas, tai visa šeima me -
tams išvažiavo į Klaipėdą. Klaipėdos
kraštą užėmus vokiečiams tėvą per -
kė lė dirbti į Kybartus, kur Leonas ir
gyveno iki 1944-ųjų, kol teko bėgti
nuo raudonųjų.

Taigi daugiausia metų Leonas
praleido Ky bar tuose ir nieko nuos ta -
baus, kad jis save laiko kybartiečiu.

Kai šių metų rugsėjo pabaigoje
vy ko Pasaulio ky bartiečių draugijos
(PKD) visuotinis narių susirinkimas,
Leonas, kuris ir Lietuvoje spėjo pa -
gar sėti (kurį laiką buvo prezidento
Val do Adam kaus visuomeniniu pata -
rėju), buvo išrinktas jos vadovu. Jis
pakeitė trejus metus šiose parei gose
buvusį ky bartietį Rymantą Vaičaitį.

Nors PKD eilėse tikrųjų narių
yra tik 80, tačiau draugija jau spėjo
nemažai nuveikti. Susirinkime apie
tai papasakojo buvęs pirmininkas R.
Vaičaitis. Apie draugijos veiklą jos na -
riai (tarp jų yra ir šių eilučių auto-
rius) pranešimus gauna elektroniniu
paštu. Šiuo metu ypatingas dė mesys
skiriamas Kybartų Kristijono Done -
laičio gimnazijos raudonojo pastato
atnaujinimui, tam renka mos aukos.
Šį pastatą gerai pamena nemažai
Amerikoje gyvenančių bu vusių ky -
bartiečių, nes kiekvieną die ną šiame
pastate įsikūrusioje mokykloje vyko
pamokas. Ten teko kasdien keliauti ir
šių eilučių autoriui.

Naujasis pirmininkas L. Nar bu -
tis domėjosi buvusiais kybartiečiais
Amerikoje, su kuriais būtų galima
bendrauti ir tikėtis finansinės para -
mos. Kiek galėdamas stengiausi pra -
plėsti jam nežinomų  kybartiečių są -
rašą. Tenka apgai les tau ti, kad ne lai -
ku amžinybėn iškeliavo šių eilučių
gim nazijos klasės Kybar tuose drau-
gas Viktoras Kučas (Ku čiauskas),
kuris dažnai pats iš Čikagos apy -
linkių nuvykdavo į Kybartus, rinko
istorines nuotrau kas apie šį gana gar -
sų buvusį Vokie tijos – Lietuvos pa -
sienio miestą.

L. Narbutis vadovauja  Pasaulio kybartiečių draugijai 

Vilniuje gyvenantis Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) pir mi ninkas Leonas
Narbutis (kairėje) Čikagoje kalbasi su buvusiu kybartiečiu Edvardu Šulaičiu.

Edvardo Šulaičio albumo nuotr.

Atrodo, L. Narbutis nori plačiau
išvystyti draugijos veiklą. Nors ir R.
Vaičaitis su savo talkininkais atliko
nemažai darbų, kurie buvo aprašyti
Vilkaviškio ra jono laikraščio „San -
taka” 2010 m. spa lio 9 d. numeryje.

L. Narbučiui rūpi ir kita veikla
Lietuvoje

Visuomenės vei kėjui L. Narbu -
čiui (beje, jam neseniai suėjo 75-eri)
rū  pi įvairi veikla tėvynėje. Kaip jau
minėjome, jis buvo Lietuvos prezi-
dento V. Adamkaus visuomeninis pa -
tarėjas. Leonui rūpi ir Čikagoje buvu-
sio draugo Algimanto Mackaus vardu
pavadinta gimnazija Pagėgiuose. Joje
jis jau lankėsi ir turimais rodi niais
prisidėjo prie kuriamo A. Mac kaus
mu ziejaus. Jo veikla plati ir sun ku

viską, ką norima padaryti, ap rėpti.
Be to, ir garbingas amžius kiek vieną
dieną vis labiau slegia pečius. Tačiau
Leonas nenusimena ir kalbėdamas su
mumis dar žadėjo nuveikti daug dar -
bų, ypač dėl PKD, kuri dabar yra jo
dė mesio centre.

L. Narbučiui norisi palinkėti sėk-
mės ne tik PKD, bet ir kitose srityse.
Ypač asmeniniame gyvenime – po
dau gelio metų įsikūrus jaunystėje pa -
liktoje tėvynėje. Gaila, jog tokių kaip
Leonas čikagiečių nėra daug. Būtų
pui ku, kad jų skaičius didėtų, ypač
dabar, kai nemaža dalis Lietuvos gy -
ventojų stengiasi pasprukti užsienin.
O į tėvynę sugrįžusieji vyresnio am -
žiaus tautiečiai jau baigia išmirti.
Giltinė su savo dalgiu vienodai kerta
tautiečius išeivijoje ir Lietuvoje.

Iškilūs svečiai Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
ANTANAS PAUŽUOLIS

Parapijose dvasiškių pasikeitimai
atneša naujo judėjimo, iššūkių naujai
veiklai. Atvykus naujam administra-
toriui Jauniui Kelpšui naują ,,sub-
ruzdimą” pastebėjo ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapija. Jau pats
kunigo vardas – Jaunius – tarsi skati-
na veiklą šiuose didinguose Dievo na -
muose. Kun. J.  Kelpšui pradėjus ei  ti
administratoriaus pareigas, parapijo-
je padidėjo lankytojų skaičius ir taip
pat įplaukos. Choro vadovė Jūratė
Lukminienė taip pat  džiau gia si nau -
jų choristų įsiliejimu į choro gretas,
ką pastebėjo ir bažny čios lankytojai.
Šventadienio Mišiose dalyvavo vaikų

pop choras ,,Svajonė”, kuriam va do -
vauja Alina Šimkuvie nė. Šis choras
šv. Mišiose giedos kas ant rą kiekvieno
mėnesio sekmadienį. Džiu gu, kad
jaunimas domisi pamaldomis ir gies-
mėmis.

Norintiems pa siruošti Pirmajai
Komunijai pirmą kartą parapijoje
pra dėtos katekizacijos pamokos. Atei -
tyje žadama ir daugiau religi nės veik-
los parapijiečiams. 

Pamaldoms pa sibai gus energin-
gos, darbo nebijančios mote rys visus
žada kaskart pakviesti į pa rapijos sa -
lę pasisvečiavimui. Atei tyje pasis ve -
čiavimo metu numatoma ro dyti reli -
gi nius ir tautinius trumpus filmus,
taip pat ruošti įvairius pašne kesius.

Parapijos komitetas kviečia visus
parapijiečius po pamaldų apsilankyti
parapijos salėje,  pabendrauti ir kartu
parodyti, kad remiate parapijos siek-
ius.

Lapkričio 14 d. į 10:30 val. r. šv.
Mišias atvyko iškilūs Lietuvos Res -
pub likos pareigūnai – Užsienio  rei -
ka lų ministras Audronius Ažubalis,
Užsienio lietuvių departamento di -
rek   torius Arvydas Daunoravi čius,
daug metų Čikagoje ėjęs generalinio
konsulo pareigas ir buvo išeivijos
lietuvių labai pamiltas dėl jo malo -
naus būdo, LR užsienio ministerijos
darbuotojas Deividas Stankevičius,
LR generalinė konsulė Čikagoje
Skais tė Aniulienė, LR vicekonsulas
Čikagoje Ramūnas Loda. Juos visus
priėmė ir sveikino ku nigas J. Kelpšas. 

Po Mišių svečiai atvyko į parapi-
jos salę pabendravimui su parapijie -
čiais bei išeivijos lietuviais. Sukal -
bėjus pa  dė kos maldą vyko pokalbis su
užsienio ministru A. Ažubaliu.

Ministras labai noriai bendravo
su tautiečiais. Pokalbiui vadovavo
inž. Juozas Polikaitis. Su si rinkusieji
pateikė ministrui daug klausimų, į
kuriuos susilaukė išsa mių atsakymų
su išsamiais paaiškinimais. 

Neseniai Čikagoje buvo paminė-
tas Žalgirio mūšio 600 metų jubi lie -
jus, kurį su ruošė filatelistų draugija
„Lietuva” kartu su lenkų filatelistų
draugija ,,Polo nus”.  Šia proga drau -
gijos ,,Lietuva” vadovo inž. Jono Va -
riakojo rūpesčiu buvo nukaldinti at -

minimo medaliai. Vieną jų J. Varia -
kojis įteikė ministrui A. Ažubaliui.

Kun. Jaunius Kelpšas padėkojo
garbingiems svečiams už apsilan ky -
mą parapijos pamaldose ir už at vy -
kimą į parapijos salę pokalbiams su
parapijiečiais ir už atsakymus į jų
klausimus. Taip pat padėkojo visiems
tautiečiams už apsilankymą ir para-
pijos veiklos rėmimą. Kunigas sakė,
kad tik su parapijiečių pagalba bus
galima išlaikyti šiuos Dievo gražiuo-
sius namus. Sukalbėjus maldą, su -
sirinkimas buvo  baigtas.

LR užsienio reikalų ministras Audro -
nius Ažubalis.

Susitikime dalyvavo gausus būrys išeivijos atstovų ir parapijiečių.
Zigmo Degučio nuotraukos
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Fabric Installer
Must speak English, 

own car, reliable, will train,
$10/hr, 

Palatine. 847-202-0642

SIÙLO DARBÂ

Žinomo JAV lietuvio, visuomenės veikėjo, rezistento,
pedagogo, publicisto, aktyvaus Lietuvių Fronto Bičiulio ir
žurnalo „Į Laisvę” redaktoriaus

A † A
JUOZO KOJELIO

netekus, reiškiame bičiulišką ir nuoširdžią užuojautą duk-
roms  DAINAI ir RASAI bei sūnui LINUI, artimiesiems ir
draugams.

Netekome ne tik mylimo šeimos tėvo, bet ir nenuilsta-
mo kovotojo dėl Lietuvos, jos laisvės bei ateities. Jo stipri
dvasia ir principingumas liks mūsų visų bendraminčių
atmintyje.

Lietuvių  Fronto Bičiulių taryba

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. spalio mėn. Lietuvių
Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas
padidėjo $5,500.00 suma! Maloniai kviečiame visus
remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

$5 de Sa Pereira, Moacir, MA ($85);
$10 Jazbutis, Thomas ir Marija, CO ($60); Kuolas, Augis, CA ($180);

Mikelionis, Raymond J., CA ($10); Velo Berkovic, Nicolas, Urug. ($100);
$20 Černius, Jonas Vytautas ir Dalia, CA ($270); Kamantas, Vytautas ir

Gražina, MI ($3,560); Morkevičiūtė, Rasa, MA ($330); Rymas, Stanley J.,
IL ($40); Savickienė, Daiva, CA ($260);

$25 Alksninis, Algirdas, FL ($25); Kondratienė, Elena, CT ($25); Raškauskas,
Peter J., MA ($25); Tomkutė, Milda, CA ($675); Zeikus, Edmundas, WA
($25);

$30 Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,440);
$50 Ambrose, Marius, MD ($850); BalticShop.com, LLC, CT ($150);

Baltutienė, Danutė, CA ($1,400); Bimbiris, Alfons, ID ($50); Chiapetta,
Taiyda, IL ($50); Dundzila, Antanas, FL ($1,500); Grybinas-Lee, Dalia,
CA ($50); Hamm-Sakalytė, Jurgita, PA ($300); Karas, Arvydas ir Rita R.,
IL ($2,100); Karsas, Julius, IL ($700); Kelpša, Kazys ir Danutė, IL
($550); Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($715); Menciūnas, Angelica, NY
($250); Nitecki, Danutė E., CA ($100); Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL
($3,143);

$100 Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN ($10,730); Aušra, kun. Valdas ir
Nora, IL ($400); Barnet, Will ir Elena, NY ($250); Černius, Rimas F., IL
($3,700); Gečas-McCarthy, Irena, NY ($600); Kartanas, Konstancija, FL
($600); Kriaučiūnas, Dr. Romualdas, MI ($2,400); Kuolas, Almis ir
Danguolė, MA ($4,700); Lockwich-Lekavičienė, Anne, MD ($400);
Naureckas, Vilimas, NJ ($100); Page, Aldona, PA ($125); Paliulionis,
Jurgis, IL ($300); Penkiūnas, Rūta, VA ($100); Prizgintas, Raymond, CA
($100); Radzevičienė, Dr. Snieguolė, IN ($600); Setcavage, James ir
Dorothy, PA ($500); Šiaulienė, Ramunė, IL ($100); Šiaulys, Egidijus, IL
($100); Svera, Jonas ir Birutė, MI ($675); Udrys, Linas, CA ($100);
Valavičius, Antanas ir Viktorija, IL ($6,600); Van Note, Vida L., CA
($200); Vertelkaitė, Agnė, IL ($200); Vertelkienė, Rima, IL ($100);
Vitkus, Aleksas ir Dr. Danguolė, IL ($4,000);

$150 Ralys, Ona, OH ($250);
$200 Brazdžionis, Algis, CT ($400); Damašius, Gediminas, IL ($200);

Lapatinskas, Vytautas, WA ($3,600); Tamulis, Arvydas ir Audronė, IL
($750);

$250 Raisys, Rasa ir  Liffick , Steve, WA ($250); Raudys, Vytas ir Marija, IL
($1,280);

$500 Čyvas, Kun. Matthew, FL ($5,100).

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Juozas ir Apolonija Žygas.
Nauji LF nariai (įstoję rugsėjo mėn. pabaigoje): Narimantas Gruzdys, CO. 
Atitaisymas. Rugsėjo mėn. Zableckas, Romualdas, CO, aukojo - $125.

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
•Pažymėkite svarbias progas LF įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo 
•baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
•Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
•Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

A † A
Inžinierius

ALGIMANTAS POVILAS
URBUTIS

Mirė 2010 m. lapkričio 24 d.
Gimė 1926 m. Jurbarke. Gyveno Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko: žmona Dalia Tallat-Kelpšaitė, dukterys Aldona

Urbutytė ir Dalia Stropienė su vyru Mariumi ir dukromis Viktorija ir
Julija. Lietuvoje liko seserys Irena ir Liuda su šeimomis bei mirusių
sesers Dalios, brolių Albino, Antano ir Beniaus šeimos; Amerikoje
teta Viktorija Butkienė su dukra Dana ir artimi giminės Kinderių šei-
ma; švogeris Rimtis Tallat-Kelpša su žmona Maryte bei dukromis Rū-
ta ir Audra su šeima;  a. a. svainės Janinos vyras Jurgis Prapuolenis,
žmonos pusseserė Jūratė Zelba su dukromis Rasa Wise su šeima ir Ri-
ma Zigaitytė; plati giminė Lietuvoje, artimieji ir pažįstami Amerikoje.

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 28 d., Lack and
Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 29 d. Iš laidojimo namų,
a.a. Algimantas nulydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Le-
monte. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti Vydūno Jaunimo fondui.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700

REMKIME 

DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS

,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG

A † A
JANINA DUDAITĖ-CUKURAS

Mirė 2010 m. lapkričio 24 d., sulaukusi 100 metų.
Gimė 1910 m. gegužės 10 d., Palėvenės parapijoje, bet užaugo

prie Šimonių Melaišiose. Baigė Kupiškio vidurinę mokyklą ir
lankė  Panevėžio mergaičių gimnaziją.

Buvo amatų mokyklos mokytoja Kaune iki pasitraukimo 1944
m.  Vokietijoje gyveno Kempteno lietuvių telkinyje.

Dėdės Samo krantus išvydo 1948 m. Atvyko į Waterbury,
Conn. Netrukus atsirado jos numylėtoje Čikagoje, kur netrukus
ištekėjo už Antano Cukuro. Didžiausią dalį savo gyvenimo pralei-
do Marquette Park.

Buvo Lietuvių Fondo ir „Draugo” rėmėja.
Liūdi: a. a. brolio Broniaus žmona Agota Duda ir jos keturi

sūnūs Rimantas, Kęstutis, Vidmantas, Vytenis su žmonomis ir
anūkais. Visi gyvena Los Angeles apylinkėse. Taip pat liūdi a. a.
Antano dukterėčia Dalia Tallat-Kelpša-Urbutis; sūnėnas Rimtis
Tallat-Kelpša su žmona ir vaikais; Jurgis Prapuolenis (a.a. Jani-
nos Tallat-Kelpša vyras); jos pusbrolis  Eugene Stonikas, žmona
Myee, su visais šeimos nariais.

A. a. Janina pašarvota antradienį, lapkričio  30 d. nuo 9 val.
ryto iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th
St., Chicago. Šv. Mišios 10 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

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



“I read this wonderful memoir in one sitting, 
feeling simultaneously the grit of Chicago, the 
melancholy of immigrant displacement, and the 
joy and confusion of childhood and youth re-
membered. Markelis has a great eye for detail, 
and she brings the past to life without roman-
ticizing it. One part Stuart Dybek, one part 
Czeslaw Milosz, and one part Gilligan’s Island, 
White Field, Black Sheep is a life story from a 
neighborhood that hasn’t been seen in Ameri-
can literature since Upton Sinclair depicted its 
rougher ancestor in 	e Jungle.”

Antanas Sileika

CLOTH $22.50
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte Padėkos dienos proga malo -
niai kviečia į filmų popie tę. Gruodžio
1 d., trečiadienį, 1 val.  p. p. bus ro do -
mas  klasikinės muzikos koncerto
vaizdo įrašas iš Kauno pilies.  Filmai
rodomi PLC skai tykloje. 

��Jaunimo rūmų salėje, Pasaulio
lietuvių centre (PLC), 14911 E. 127th
St., Lemont, IL 60439,  gruodžio 4 d.
nuo 1  val. p. p. iki 11 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Renginio metu – mugė,
žaidimai ir linksmybės vaikams, lo -
terija. Galėsite paskanauti „Kuni -
gaikščių užeigos” ruoštu maistu,
veiks baras. Lietuvių dailės muzieju-
je apžiūrėsite Lietuvos tūkstantme -
čiui skirtą parodą ,,Lietuva: kultūra
ir istorija”. Vyks stalo teniso varžy-
bos PLC (varžyboms užsiregistruoti
galite el. paštu tomasp@comcast.
net). Visą dieną Jus linksmins vedan -
tieji Aušra ir Hansas bei daugybė me -
no ansamblių. Re nata Liut kienė ir
Auk suolė Kišonaitė pristatys savo
drabužių kolekcijas. Vakarinėje pro-
gramoje (nuo 7 val. v.) šokiams gros
Algimantas Barniškis, grupė „Kau -
kas”, „Broliukai Aliukai” (Kęs tutis
Kazakevičius). Daugiau in for macijos
galite gauti tel. 630-257-8787 arba
tel. 708-594-5622 ir tink lalapio sve-
tainėje  www.lcenter.org.

��Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos choras kviečia visus į kalėdinį
koncertą, kuris įvyks 2010 m. gruo -
džio 12 d., sekmadienį, 1:30 val p. p.

misijoje, Lemont. Koncerte dalyvau-
ja: misijos choras (vadovė ir dirigentė
Jūratė Grabliauskienė, koncertmeis-
terė Loreta Meištininkienė, chor -
meis terė Genė Razumienė), solistė
Lijana Kopūstaitė-Pauletti, smuiki -
ninkių ansamblis (seserys Nora,
Lilija ir Marija Sadauskaitės),  misi-
jos vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas
Darius Polikaitis) ir skaitovė Dalia
Žarskienė. Bilietus į koncertą galima
įsigyti misijos prieangyje prieš ir po
šv. Mišių kiekvieną sekmadienį. Auka
10 dol., vaikams – 5 dol.

��Palm Beach apylinkės 35-me čio
jubiliejus ir kalėdinis vakaras įvyks
gruodžio 11 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Programoje: 5–6 val. v. – kokteilių va -
landa su Kalėdų seneliu; 6–7 val. v. –
oficiali dalis ir sveikinimai. 7–8 val. v.
– vakarienė; 8–12 val. r. – visus links -
mins ansamblis ,,Kolorado vabalai” iš
Denver. Šventės vyks North Palm
Beach klube ,,Village Tavern”, 951
US Highway 1, North Palm Beach,
FL 33408. Bilietus galite įsigyti iki
gruodžio 6 d. tel. 561-460-0428 (Joli -
ta Dromantaitė) arba tel. 561-713-
3404 (Re gina Greičiuvienė). 

��Kalėdinį koncertą dainininkės
Irena Ašakaitė ir Rūta Morozovaitė su -
rengs gruodžio 26 d., sekmadienį, Lie -
tuvių namuose, 851 Hollins S., Bal ti -
more, MD 20010. 
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybai pa -
remti paaukojo: 500 dol. msgr. Ignas Urbonas, Lemont, IL. 100 dol.
Eugenija Su rantas, Rockford, IL.  Po 50 dol.: Marija Kuprienė,  Riverside,
IL; John Kas putis, Farmington, CT; Vytautas Bandziulis, Madison, WI;
Vytautas J.  Grau žinis, Elgin, IL; Gražina Damijonaitis, Willowbrook, IL;
Raimonda Apeikis, Los Angeles, CA; Horace R. Zibas, Cincinnati, OH; Vanda
Vebeliūnas, Mati necock, NY; Rimas F.  Černius, La Grange Park, IL. 

Esame labai dėkingi už  Jūsų nuoširdžią paramą.

��  Pranešame, kad gruodžio
4 d. vyks brolių latvių rengiamas
,,Lat vian Christmas Bazar”. Jis nuo
10 val. r. iki 2 val. p. p. vyks adresu 531
North 7th St. (7th and Spring Gar -
den), Philadelphia, PA  19123. Daugiau
informacijos suteiks Rita Vilcins  el.
paštu ritabrigita@yahoo.com    

��  Philadelphia skautės ir
šiais metais visus kviečia į skau tų
Kū čias sekmadienį, gruodžio 12 d., 12
val. p. p. Šv. Andriejaus parapijos sa -

lėje (19-ta ir Wallace St., Phi la delp-
hia, PA. Bi lie tus prašome užsisakyti
iš anksto pas Marytę Su šins kienę tel.
215-969-2117 ar ba pas Laimą Bagdo -
navičienę tel. 609-268-8045. Auka su -
au gusiems – 15 dol., vai kams iki 12
me  tų – 5 dol.

��  Philadelphia Vinco Krė vės
li tuanistinė mokyklės Kalėdų eglutė
vyks sekmadienį, gruodžio 19 d. Dau -
giau apie renginį pranešime vė liau.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629

Tel.: 773-776-4600; Fax: 773-776-0677

Mišių tvarkaraštis švenčių dienomis

Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas (9 val. r.
šv. Mišios anglų kalba; 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 24 d., penktadienis – Kūčių diena (5 val. p. p. šv. Mišios
anglų kalba; 10 val. v. Bernelių mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 25 d., šeštadienis – Kalėdos (9 val. r. šv. Mišios anglų kalba;
10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 26 d., sekmadienis – 9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30
val. r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba

Gruodžio 31 d., penktadienis – 7:30 val. r. šv. Mišios anglų ir lietuvių
kalbomis.

Sausio 1 d., 2011 m., šeštadienis – 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba

KOKIAS DOVANAS PIRKSIME KALĖDOMS?
Artėjant Kalėdoms dažnas sukame galvas, ką�padovano ti sa -

vo draugams ar pažįstamiems, kurie dar neskaito vienintelio dien-
raščio išeivijoje ,,Draugas“? Šiais laikais toks laikraštis nėra per
brangus, bet jame pateikiama informacija ir žinios yra tokios,
kokių nerasite kituose laikraščiuose. 

Kas naujai užsiprenumeruos ar dovanų�užprenumeruos
,,Drau  gą“ prieš Kalėdas, gaus dovanų�ypač gražų�2011 metų
ka  lendorių ,,Gintaras“.

,,,,DDRRAAUUGGOO““  KKAAIINNOORRAAŠŠTTIISS::
JJAAVV metams $150.00 

1/2 metû $80.00 
KANADOJE (USD): 

metams $390.00
1/2 metû $210.00 

TTIIKK  ÕÕEEÕÕTTAADDIIEENNIIOO  LLAAIIDDAA::
JAV metams $95.00 
Kanadoje (USD) metams $150.00 
El. paõtas:

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org Tel. 773-585-9500

,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tomas Šatas ir Edyta Bielicka susituokė 2010 m. rugpjūčio 21 d. St. Mary
bažnyčioje, Riverside, IL. Į šaunią puotą, paįvairintą lietuviškais tautiniais pap -
ročiais, atvyko beveik du šimtai svečių. Linkime jauniesiems Tomui ir Edytai il -
gų ir laimingų bendro gyvenimo metų.

Nuotraukoje (iš kairės): Dalia Šataitė, Milda Šatienė, Tomas ir Edyta Ša -
tai, Viktoras Šatas.

Šatų šeimos albumo nuotr.


