
Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Žygimantas Pavi-
lionis su grupe Washington, DC rezi-
duojančių ambasadorių spalio 21 d.
Arkansas valstijos sostinėje Little
Rock susitiko su 42-uoju JAV prezi-
dentu Bill Clinton ir aptarė jo isto-
rinį indėlį įtvirtinant laisvę ir demo-
kratiją po Šaltojo karo bei dabar-
tinius tarptautinius įvykius. Ž. Pavi-
lionis padėkojo B. Clinton už asme-
ninį indėlį įtvirtinant Lietuvos ne-
priklausomybę ir klojant pamatus
šalies įsiliejimui į euroatlantinę šei-
mą.

Ambasadoriai lankėsi Preziden-
to bibliotekoje ir muziejuje Little
Rock, kur B. Clinton pradėjo savo po-
litinę karjerą. Ž. Pavilionis biblio-
tekai padovanojo knygą „Lietuva
žemėlapiuose”, teigdamas, kad prezi-
dentas daug prisidėjo prie to, kad
Lietuva ir vėl įsitvirtintų pasaulio
žemėlapyje. B. Clinton prisipažino la-
bai mėgstąs senus žemėlapius, o se-

nosios Lietuvos žemėlapius savo bib-
liotekoje saugoti jam bus didelė gar-
bė, nes Baltijos šalių laisvės įtvirtini-
mas tiek jam, tiek visai JAV buvo
ypač svarbus. Prezidentas diploma-
tus taip pat supažindino su Arkansas
valstijos galimybėmis ir kvietė su šia

valstija plėtoti verslo, kultūros ir
kitus ryšius. Ambasadoriai kelių
dienų kelionėje Arkansas susitiko su
vietos verslininkais, politikais, kul-
tūros žmonėmis, geriausių universi-
tetų atstovais.
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Washington, DC (LR ambasados JAV
info) – Pirmoji Ary Stillman stipendija, įkur-
ta pagal trišalę Vilniaus dailės akademijos,
Amerikos-Baltijos fondo ir Stillman-Lack
fondo sutartį, pasirašytą birželio 22 d., skiria-
ma studentui, besidominčiam moderniuoju
XX a. Vidurio Europos ir JAV menu, atiteko
Vilniaus dailės akademijos studentei Eglei
Ulčickaitei.

E. Ulčickaitė baigė Alytaus meno mokyk-
lą, 2011 metais įgijo meno bakalauro diplomą
Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo metu studi-
juoja tapybos magistrantūroje. Tarptautinėse
parodose dalyvauja nuo 2010 m., jos darbai
pristatyti Olandijoje, Austrijoje, Šveicarijoje,
Prancūzijoje. 2009 m. apdovanota Viktoro Viz-
girdos premija, kasmet skiriama tapybos spe-
cialybės studentui.

Ary Stillman (1891–1967) – rusų kilmės
amerikiečių menininkas, kurio darbai, atlai-
kę laiko išbandymus, šiuolaikiniam žiūrovui
atveria plačią praeityje vyravusių stilių ir
įtakų perspektyvą.
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Lietuvos ambasadorius padėkojo buvusiam JAV prezidentui

Garbinga A. Stillman
stipendija – Vilniaus dailės

akademijos studenteiMontevideo (URM info) – Urugvajaus sostinėje Montevideo ati-
darytas Lietuvos Respublikos konsulatas, vadovaujamas garbės
konsulės Cecilia Hernandez Svobas. LR ambasados Argentinoje,
akredituotos ir Urugvajui, laikinoji reikalų patikėtinė Irena
Skullerud naujai garbės konsulei įteikė Lietuvos užsienio reikalų
ministro Audroniaus Ažubalio pasirašytą konsulinį patentą.
Konsulato atidaryme dalyvavo Urugvajaus užsienio reikalų minis-
terijos atstovai, Urugvajuje akredituoti užsienio šalių diplomatai,
lietuvių bendruomenės nariai.

I. Skullerud padėkojo Urugvajaus atstovams už tai, kad ši Pietų
Amerikos valstybė niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. 1946 m.
Argentinai pripažinus Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą,
Lietuvos diplomatinė atstovybė iš Buenos Aires buvo perkelta į
Montevideo. Urugvajus tapo antra tėvyne tūkstančiams lietuvių.

Montevideo veikia Lietuvos ir Urugvajaus kultūros asociacija,
vadinama lietuvių klubu, šiais metais atšventusi savo 75-metį, taip
pat liaudies šokių kolektyvas ,,Ąžuolynas”, lietuvių kalbos mo-
kyklėlė. Lietuviškoje veikloje aktyviai dalyvauja apie 100 lietuvių.

Konsulato atidarymo proga atidaryta ir lietuvių kilmės daili-
ninkų, gyvenančių ir kuriančių Urugvajuje, dailės paroda ,,Tarp
uostų”.

Montevideo mieste atidarytas
LR garbės konsulatas

Ambasadorius Ž. Pavilionis (k.) ir jo žmona Lina susitiko su Bill Clinton.

Eglė Ulčickaitė tapo pirmąja A. Stillman stipendi-
ninke Lietuvoje. AAuuddrroonnėėss  VVaauuppššiieennėės nuotr.

LR garbės konsulatui vadovaus garbės konsulė C. H. Svobas (k.). 
UURRMM nuotr.



Nors Lietuva iš trijų Baltijos ša -
lių turi daugiausia ambicijų,
su sijusių su ginkluotųjų pa jė -

gų vystymu, tačiau atsilieka nuo ge-
riau siai kariuomenę finansuojančios
Estijos, teigiama naujoje Švedijos ka -
ro žinovų parengtoje studijoje. Bo
Ljung, Tomas Malmlof, Karlis Neret -
nieks ir Mike Winnerstig parengtoje
studijoje ,,Baltijos šalių saugumas ir
apginamumas” taip pat išsamiai
analizuojamos NATO galimybės veik-
ti reaguojant į jėgos panaudojimą
prieš Baltijos šalis iš Rusijos pusės.
Dau giausia rūpesčių, pasak studijos
auto rių, NATO sukeltų moderni
Rusijos oro gynybos sistema. Pasak
Švedijos strategų, ,,iš trijų Bal tijos
šalių Estija yra ta, kurioje ginklu-
otųjų pajėgų vystymas yra aukščiau-
sias uždavi nys”, – rašoma studijoje,
kurios kopiją gavo naujienų agentūra
BNS.

Studijos autoriai pažymi, jog il -
ga laikiame ginkluotųjų pajėgų vysty-
mo plane Estija yra numačiusi įsigyti
vidutinio nuotolio oro gynybos siste -
mų, mechanizuoti dabartinę pėsti -
ninkų brigadą, įgyti sraigtasparnių
pajėgumus, apmokyti savanorius
vyk  dyti sudėtingesnes užduotis. ,,Jei
šis planas bus įgyvendintas, Estijos
ginkluotosios pajėgos dešimtmečio
pabaigoje pasieks tokį pajėgumą, kad
galės reikšmingai prisidėti prie sta-
bilumo Baltijos jūros regione. Numa -
nomas agresorius turės mažai gali -
mybių pasiekti lengvą pergalę. Bet
ku ris agresorius susidurs su ilgu
Estijos pasipriešinimu, su visa iš to
kylančia rizika ir neapibrėžtumu.
Bet ir tai turint omenyje, Estija, kaip
ir kitos Baltijos šalys, visuomet liks
pri klausomos nuo karinės paramos iš
užsienio, kiek tai bus susiję su už puo -
liko atgrasymu ar šalies gynimu nuo
užpuolimo”, – teigiama studijoje.

Lietuvos ambicijoms būti pir-
mau jančia karinėje srityje tarp Bal -
tijos šalių kelią užkirto ekonominė
krizė. ,,Nepaisant to, kad kariuo me -
nės plėtojime turi didžiausias ambici-
jas tarp Baltijos šalių, Lietuva šiuo
metu atsilieka nuo Estijos. Tai ypač
susiję su ekonomine krize ir jos
atgarsiais. (...) Ekonominė krizė nu -
lėmė, kad visos investicijos daugiau
ar mažiau liovėsi. Tačiau Vy riau sybė
aiškiai pareiškė, kad dabartiniai
ekonominiai sunkumai neturi nu -
stelb ti ilgalaikių poreikių”, – rašo
švedai, tarp kurių yra karinio pla na -
vimo patirties turinčių žinovų.

Pasak studijos, Lietuvos ilgalai -
kiai tikslai yra nacionalinių elemen-
tų susiejimas su Integruota NATO
oro gynybos sistema, pajėgumų pri-
imti paramą iš užsienio užtikrini-
mas, žvalgybos, prieštankinių ir oro
gynybos pajėgumų vystymas. ,,Kaip
kitos dvi Baltijos šalys, Lietuva yra ir
liks priklausoma nuo karinės pagal-
bos iš užsienio, jei prireiks stipraus
atgrasymo ar bus užpulta. Abejotina,
ar Lietuva numatomoje ateityje pa -
jėgs atlikti būtinas investicijas, kad
modernizuotų pajėgas pagal iškeltus
tikslus”, – teigiama studijoje.

Pasak studijos, krizė paveikė ir
Latvijos ginkluotųjų pajėgų vystymo
procesus. ,,Gynybos biudžeto karpy-

mai paskatino drastiškus pokyčius
Lat vijos karinėje struktūroje. Štabai
buvo sujungti į Jungtinę operacijų
va davietę, buvo atsisakyta daugiau
kaip 1,000 pareigybių, buvo nustaty-
tas aiškus atsakomybių pasidalijimas
tarp Gynybos ministerijos ir Jung ti -
nio štabo. Nors šie veiksmai neturi
tie sioginio poveikio Latvijos kariuo -
menės pajėgumams, jie gali būti svar-
būs ilgesniame laikotarpyje didinant
jos veiksmingumą. Yra rengiamas il -
ga laikis vystymo planas”, – vardija
autoriai.

Studijoje išsamiai tiriamas gali-
mas NATO ir Rusijos konfliktas dėl
Baltijos šalių. Toks scenarijus, pasak
autorių, nors šiuo metu ir labai ma -
žai tikėtinas, tačiau iki galo neatmes -
tinas. Bene didžiausia svarba, ginant
Baltijos šalis nuo Rusijos, tektų pas-
tangoms užsitikrinti dominavimą
ore. ,,Žvelgiant iš Rusijos pusės, grei -
tis ir netikėtumas tikriausiai būtų es -
miniai bet kokių svarstymų panau-
doti jėgą apsprendėjai. Ateityje Rusi -
jos ginkluotosios pajėgos tikriausiai
nebus tokios didelės, kad galėtų su -
nai kinti Baltijos šalis gryna kiekybi -
ne persvara, ypač jei reikiami NATO
pastiprinimai būtų savo vietoje, o
NATO oro pajėgumai galėtų būti pa -
naudoti pilnu veiksmingumu. Veiks   -
minga oro gynybos sistema to kiu
atveju būtų lemiama Rusijos ginklu-
otųjų pajėgų dalis. Šis pajėgumas,
atrodo, yra pakeliui”, – rašo švedai.

,,Ar sausumos komponentai bus
pajėgūs kelti grėsmę Baltijos šalims,
yra labiau abejotina. Tai labai pri -
klauso nuo vykstančios Rusijos kari -
nės reformos. Jei reforma bus sėk-
minga, reikiamas kiekis gerai pa -
reng  tų dalinių tikriausiai bus priei -
na mas. Jei ne, bet kokie veiksmai gąs-
dinti ar užpulti Baltijos šalis rei ka -
laus laikui imlaus pasirengimo. Jie
bus stebimi, ir tai suteiks NATO laiko
imtis veiksmų padėčiai stabilizuoti
bei užkirsti kelią priešiškiems veiks-
mams. Suprantama, kad tam turėtų
bū ti gerai parengti ir treniruotėse iš -
bandyti gynybos planai bei pasiruo -
šimas priimti būtinus sprendimus”, –
teigiama studijoje.

Tačiau Švedijos strategai pažy-
mi, kad Rusijos puolimo atveju NATO
reakcija taip pat turėtų būti greita,
nes planas atsikariauti Baltijos šalis
šiuo metu laikomas nepatikimu. Au -
to  riai pažymi, kad Aljanso veiks mų
laisvę apribotų ir kariniu po žiū riu
itin nepalanki Baltijos šalių geo gra -
finė padėtis. ,,Baltijos šalys kyšo kaip
pleištas 700 kilometrų ilgio Bal tijos
jūros pakrantės atkarpoje, ta čiau ats-
tumas nuo Baltijos jūros iki Rusijos
ir Baltarusijos sienų tesiekia 200–400
kilometrų. Jei NATO prireiktų teikti
paramą Baltijos šalims, bet kokie sau -
suma judantys daliniai tu rėtų įveikti
daug didesnį atstumą nei galimas
užpuolikas”, – teigiama stu di joje.

Autoriai pažymi, kad, ginant Bal -
tijos šalis, ypatingai svarbi būtų
NATO parama iš oro, o lemiamą įtaką
Aljanso galimybėms vykdyti oro
veiks   mus Baltijos jūros regione tu -
rėtų NATO pajėgumas sustabdyti Ru -
sijos oro gynybos sistemas. Pasak ka -
ro strategų, vienu didžiausių iššū kių

Šią�savaitę�paskelbta�žinia�apie�Ru�-
sijos� užsienio� reikalų� ministerijos� pa�-
reng�tą�studiją,�pavadintą�,,Žmogaus�te�i�-
sių�padėtis�JAV”,�ne�vieną�sugrąžino�į�gū�-
džius� Šaltojo� karo� propagandos� lai�kus,
kai� Sovietų� Sąjunga� negerovių� ieš�kojo
ne�savo,�o�svetimos�šalies�darže.�56�pus-
la�pių�ilgumo,�rusų�ir�anglų�kalbomis�pa�-
rašytame�dokumente�piešiamas�nela�bai
patrauklus� Amerikos� vaizdas:� socialinė
nelygybė,�rasinė�ir�religinė�diskriminaci-
ja,�ribojama�kalbos�ir�interneto�laisvė�ir�t.
t.� ,,Mano� nuomone,� Rusija� turi� didesnę
moralinę� teisę� nei� JAV� kelti� ne� vieną
žmogaus�teisių�pažeidimo�klau�simą,�nes
mūsų� šalyje� nėra� slaptų� kalė�ji�mų,� mes
ne�grobiame� žmonių”,� –�dokumentą� ko�-
mentavo�Rusijos�žemesniųjų�parlamen-
to� rūmų� Užsienio� reikalų� komi�teto� pir�-
mininkas�Aleksej�Puškov.�Tuo�tarpu�kaip
pastebi� Amerikos� spauda,� neseniai� Ru�-
sijos�teismo�,,už�chuliganizmą”�nuteistos
dvi� pan�kų� grupės� ,,Pussy� Riot”� narės
baus�mę� atlikti� išsiųstos� toli� nuo� Mask�-
vos,�nepai�sant�šeimų�prašymo�merginas
palikti�kalėti�sostinėje.
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Redakcijos žodis TTEEMMAA::  BALTIJOS ŠALIŲ KARINIS PA JĖGUMAS

LLAAIIŠŠKKAAII  

PORA PATIKSLINIMŲ DĖL 
PROF. VYTAUTO KAVOLIO 

IR JO ARCHYVO

Š. m. spalio 18 d. ,,Draugo” pir  ma -
me puslapyje skaitėme Lie tu vos nau-
jienų agentūros ,,Elta” žinutę apie Vy -
tauto Didžiojo universiteto Pa saulio
Lietuvių Bendruomenės menėje spa -
lio 17 d. vykusią diskusiją apie V. Ka -
vo lio archyvą ir biblioteką, kurie spa -
lio mėnesį pasiekė VDU Lie tuvių
išeivijos institutą. Noriu patikslinti
ke  le tą dalykų.

Pirma, kalbant apie prof. V. Ka vo -
lio archyvą, nėra tikslu vartoti žodį
,,grį žo” (,,V. Kavolio archyvas grįžo į
Lietuvą”), nes jo ar chy vas ir bibliote-
ka buvo sukurti ir su telkti išeivijoje,
V. Kavoliui mokantis ir dir bant JAV.
V. Kavolis buvo vienas ryš kiausių po -
kario išeivijos mokslinin kų, profeso -
rių. Taip pat būtų tikę pa minėti, kad
V. Kavolis gimė Kaune 1930 m. rugsėjo
8 d. Jis mokėsi ne kokioje nors ,,Kau -
no katalikų mokykloje”, bet Laisvės
alėjoje buvusioje Marijos Pečkauskai -
tės pradinėje mokykloje. Čia su juo ir
susipažinau – buvome vie name skyri-
uje.

Bene didžiausia netiesa yra ta,
kad V. Kavolis ,,1944 m. su tėvais emi-
g ravo į Vakarus”. Tuo metu Lietuva
bu vo vokiečių kariuomenės okupuo-
ta. Emigracijos iš Lietuvos į ,,Vaka -
rus” negalėjo būti. (Net ir sąvokos
,,Va karai” dar nebuvo.) Artėjant ant -
rajai sovietinei stalininei okupacijai,
mūsų tėvai (ir mes 14-mečiai) bėgome
į Vokietiją, kad liktume gyvi. Buvo me
karo pabėgėliai – tikra to žodžio pras -
me. Karui pasibaigus, vakari nėse ali-
jantų zonose buvo įsteigtos pa bėgėlių
stovyklos, kai kurios su lie tuviš ko -
mis mokyklomis. Ten V. Ka vo lis ir
daug jo bendraamžių baigė lie tuvių
gimnazijas. Po to jau vyko emig racija,
mūsų atveju – į JAV.

Vytautas Germanas
Lisle, IL

Aljansui, vykdant Baltijos šalių gy -
nimą, būtų tai, kad pasirinktos prie -
monės turėtų suveikti iš karto. ,,Pa -
sirinkti metodai turėtų būti veiks  -
mingi nuo pat oro kampanijos pra -
džios – bus mažai arba išvis nebus
laiko tobulinti juos vykstant kampa -
nijai remiantis jau surinkta patirti-
mi”, – teigia švedai.

Studijos autoriai taip pat pažy-
mi, kad, diskutuojant apie aukščiau
pa mi nėtus scenarijus, niekuomet ne -
galima pamiršti, jog ir Rusija, ir
NATO savo ginkluotėje turi ir smū-
giams Euro pos teatre numatytus
branduo linius ginklus. ,,Dar vienas
dalykas, kuris vaizdą daro sudėtin -
gesniu, yra nestrateginių branduo -
linių ginklų (NBG) buvimas. Rusijos
karinė min tis visuomet pabrėžė NBG
svarbą dėl kiekybinio įprastinės
NATO gink luotės pranašumo. Nors
NBG buvimas Karaliaučiaus srityje
nėra oficia liai pripažintas, šis klausi-
mas ir svarba, kurią Baltijos šalys
suteikia NATO (iš tiesų Amerikos)
NBG Eu ropoje, visada šmėžuos bet
kokioje dis kusijoje apie saugumą
Baltijos jūros regione”, – teigiama
studijoje.

BNS

Lietuvos ambicijos didžiausios, 
o kariuomenė silpnesnė nei estų



Gal tai juokingas klausimas, nes visi
žino ar turėtų žinoti, kad tai yra la -
biau siai lankomas pramogų parkas

Či kagoje, kasmet sutraukiąs 8 mln. lan ky tojų.
Prieš 60 metų tą patį klau simą užda vus išeivi-
jos lietuviams, at sa kymas irgi būtų buvęs
aiškus. Navy Pier yra Univer sity of  Illinois
padalinys, kuriame studijuoja daugiau lietu-
vių studentų nei bet kuria me ki ta me Ame -
rikos universitete. O ką būtų pa sakę čika -
giečiai 1916 m., kai Navy Pier bu vo sta to mas?
Jiems buvo labai aišku, kad tai yra Didžiųjų ežerų
prieplauka laivams ir vieta sandė liuoti at ve žamas ir
išvežamas prekes.

Pradėkime nuo pradžios. Navy Pier (laivyno
prieplauka) yra 1,010 metrų ilgio statinys, įsiterpęs
į Mi chi  gan ežerą Čikagos šiaurėje. Oficia lus adre -
sas yra 600 E. Grand Avenue. Statybos kaina šių lai -
kų pinigais bu vo 96 mln. dol. Per Pirmąjį pasaulinį
karą ten buvo laivyno ir kariuome nės bazė, po
Pirmojo pasaulinio karo Navy Pier tapo vasaros
pra  mogų vie ta, kur žmonės rinkdavosi geguži nėms,
koncertams, šokiams. Buvo teat ro salė, vaikų žaidi-
mo aikštelės. 1920 m. dešimtmečiu šią vietą kasmet
aplankydavo 3.2 mln. žmonių.

1941 m. vasarą Navy Pier buvo pa verstas lai -
vyno baze, kurioje galėjo tilpti iki 10,000 jūreivių.
Joje bu vo jų apmokymo centras. Per Ant rąjį pa sau -
linį karą čia buvo apmokyti 15,000 laivyno lėktuvų
pilotų. Tarp jų – ir būsimasis JAV prezidentas
George H. W. Bush. Pasibaigus karui Navy Pier tapo
University of  Illinois pada liniu. Iš karo grįžo daug
vyrų, norin čių siekti aukštojo mokslo. Čia pirmuo-
sius universiteto žingsnius žengė šimtai lietuvių
jau nimo, prieš porą metų atvykę iš Europos. Šis
uni versiteto padalinys veikė iki 1965 m., ka da buvo
pastatytas University of  Illi nois at Chicago rajonas.
Po to Navy Pier lyg ir ėmė merdėti. 1989 m. sudary-
ta komisija, kuriai patikėta perimti ir atgaivinti šią
sens tančią prie plauką. Atnaujinimui bu vo išleista
200 mln. dol. Buvo įrengtas 45 metrų skersmens
„Ferris” ratas, karuselės, IMAX teatras, Shake -
speare teatras, vaikų muziejus ir nemažai kitų lan -
kytojus viliojančių objektų. Čia galima vykti į eks -
kursijas lai veliais ir ke turių stiebų burlaiviu. Prie -
plaukoje yra parkų, darželių, res toranų bei par duo -
tuvių. Ten pat yra parodų salė ir patalpos konferen-

ci joms. Prie prie plaukos 107 m. aukštyje pririštas
ka  bantis balionas. Vienu metu net 18 asmenų iš jo
gali džiaug tis Čikagos mieso centro ir Michigan eže -
ro pano rama.

1945 m. Čikaga buvo vienas iš tri jų didmiesčių
Amerikoje, neturėjęs valdiško universiteto. Kiti du
miestai buvo Philadelphia ir St. Louis. Navy Pier
padalinys atsidarė 1946 m. ru denį su maždaug 4,000
studentų. Stu dentai savo naują aukštąją mokyklą
vadino „siauriau siu universitetu pasaulyje”, „gul-
sčiu dangoraižiu,” „horizontalia mokslo ka tedra” ir
„Harvard ant uolų”. Dau guma jų buvo ką tik pasi-
baigusio karo veteranai, tad patalpų ankš tumu ir
patogumų trūkumu ne siskundė. Paskaitos vyko
buvusiuose sandėliuose, suskirstytuose į mažes-
nius plotus. Lietuvių studentų subuvimuose buvo
sa koma, kad iš eisenos galima nustatyti, kuri mer -
gina lanko Navy Pier. Nors tas pat turėjo tikti ir
vaikinams, bet buvo kalbama tik apie merginas.
Kuo jos išsiskyrė? Jos la bai sparčiai eidavo, tiesiog
žy giuodavo, nors tam ir nebuvo jokios priežasties.
Kaip jau minėjau, universitetas buvo vieno kilo-
metro ilgio. Per visą ilgį buvo išdėstytos klasės.
Tarp paskaitų būdavo tik 10 minučių pertraukėlė,
tad, norint ne vėluoti į kitą paskaitą, dažnai reikėjo
tikrai sparčiai kulniuoti. Tai darant ke letą kartų
per dieną, po keleto mė nesių atsirasdavo greito ėji -
mo įprotis.

Gyvenimas nestovi vietoje. Prieš keletą metų
buvo pranešta, kad Navy Pier bus pradėti didžiuliai
atnaujinimo ir pra plėtimo darbai. Tam buvo numa -
tyta skirti 2 mlrd dol. sumą. Dėl blogos ekonomi nės
padėties krašte užsibrėžtus pla nus teko „apkar py -
ti”.

Grįžkime į Navy Pier patalpose klestėjusią lie -
tuvių studentų gadynę, kur ir man teko dvejus

metus (1954–1956) praleisti. Ieškodamas
informacijos, susiradau „Dienos tarp
dangoraižių” studentijos sukaktuvinį lei-
dinį, iš leis  tą Lietuvių studentų sąjungos
Čikagoje 1957 m. Puoliau prie skyrių
veik los aprašymo. 1956 m. Studentų są -
jun gos kartotekoje buvo 740 narių,
pabirusių po 23 skyrius. Didžiausias
skyrius buvo Čikagoje (174 nariai). Ma no
nustebimui, Urbana skyriuje buvo tik 48
nariai. Jis man atrodė di delis, turbūt to -

dėl, kad daugumą ten esančių studentų pažinau iš
jų ir ma no studentavimo dienų Navy Pier. Gausesni
skyriai buvo New York (78), Boston (68), Detroit (65)
ir Cleveland (56).

Čikagos skyriaus aprašyme neiš skirti Navy
Pier studentai. Tame ap rašyme jie įraštyti į 200 sky -
riaus na rių būrį. Pastebėjus, kad didžiausias Stu -
dentų sąjungos skyrius yra Čika goje, net apgai les -
taujama, kad taip yra. „Skyriaus didumas, tačiau,
yra nenaudingas, nes 200 studentų jau su daro gru -
pę, kurioje artimas visų bendravimas yra neįma -
nomas. Toks bendradarbiavimo paviršutiniškumas
ska tina grupių susidarymą skyriuje, mažina kiek -
vieno nario svarbą ir ne pajėgia studentų įtraukti į
studentiš ką gyvenimą.” Nors tikslių skaičių ir ne -
turiu, galiu drąsiai teigti, kad dide lė dauguma Či ka -
gos skyriaus studentų lankė Navy Pier University
of  Illi nois padalinį. Išskyrus „junijorų” ko legijas,
visi kiti universitetai Čikago je buvo privatūs ir,
aišku, brangesni. Lietuvių studentų buvo Roosevelt,
Loyola, Chicago, DePaul, North western ir kituose
apylinkės universitetuose. Apie Roosevelt Univer si -
ty lietuvius studentus jau rašiau anks čiau („Drau -
gas”, 2012 m. liepos 3 d.).

Smagu prisiminti tų laikų die  nas, tų laikų kole-
gas studentus. Daug jų tapo universitetų profeso -
riais, iškiliais mokslininkais, kultūrinin kais, meni -
nin kais, visuomenės veikėjais, pavyzdingais tėvais
ir motinomis, dar vėliau – seneliais ir mo čiutėmis.
Būtų labai įdomu, ypač iš buvusių Navy Pier ir Ur -
bana lietuvių studentų gru pių, spaudoje perskaityti
bent žiupsne lį jų prisiminimų. Dalyvavau tik vie -
name Jazbutvakaryje, bet jį prisime nu iki šių die -
nų. Tai buvo lyg kokia scena iš filmo „Student
Prince”. Kas galėtų parašyti apie tuos senus laikus?

Beveik metus Izraelio vadovas Benja -
min Netanyahu grasina smogti Iranui
ir sunaikinti jo branduolinius įren gi -

mus. Esą Iranas sodrino uraną, ketin da mas
pagaminti branduolinį gink lą. Bran duolinis
Iranas sukeltų grėsmę pa čiam žy dų valstybės
egzistavimui, tad rengiamasi užkirsti kelią
ginklo pagaminimui.

Smogimas į Irano branduolinius įren -
gi mus reikštų Irano užpuolimą, taigi karą
prieš Iraną. Antpuolis pažeistų tarptautinę teisę.
Šiuo metu pateisinamas tik gynybinis karas, kai
reaguojama į kitos šalies agresiją arba kai kari -
niams veiksmams pritaria Jungtinių Tautų organi-
zacijos (JTO) Saugumo taryba. Pritarimo nėra ir ne -
bus, o Iranas nesiima karinių veiksmų prieš Iz ra elį
ir veikiausiai neketina jų imtis ateityje.

Netanyahu grasinimų akivaizdoje tyli pasaulis,
net Vakarų Europos šalys, kurios didžiuojasi savo
moralia politika. Tyli ir Lietuva, nors ir ji kartą
skel bėsi esanti doros politikos šalininkė. Europos
ša lių abejingumas šiek tiek stebina. 2002–2003 m.
Vokietija, Prancūzija ir kai kurios kitos šalys viešai
priešinosi vadinamajai Bush doktrinai – esą JAV
turi teisę smogti šalims atskalūnėms – neslėpė savo
būgštavimų dėl vienašalės ir arogantiškos Washing -
ton politikos. Jos nepalaikė JAV puolimo. Istorija
jas pateisino, nes Irakas nei mėgino gaminti bran-
duolinį ginklą, nei palaikė ryšių su „Al-Qaeda” ir
ki tomis teroristinėmis organizacijomis.

Prezidentas Barack Obama kol kas priešinasi
Izraelio reikalavimui nubrėžti aiškią „raudoną” li -
ni ją, kurios Iranas negalėtų peržengti, neišprovo -
kuo damas karinio atsako. Bet Obama ne kartą pa -
reiš kė, kad JAV darys viską, ką privalo, kad Iranas
ne pa sigamintų branduolinio ginklo, taigi grasina-
ma antpuoliu, nors gerokai nuosaikiau negu Neta -
nyahu.

Pasaulis taptų mažiau saugus, jei Iranas turėtų
branduolinę ginkluotę. Bet jis tapo mažiau saugus,
kai Izraelis, Indija, Pakistanas ir Šiaurės Korėja su -
kūrė savo branduolinius ginklus. Šioms šalims dėl
to nebuvo grasinama karu, nors Šiaurės Korėja yra

nenuspėjama, o Pakistanas yra gana nestabili šalis,
jau tris kartus kovojusi su savo kaimyne Indija.

Kartais teigiama, jog Izraelio antpuolis būtų
pre vencinis karas, taigi kažkokia prasme pateisina-
mas. Bet prevencinio karo samprata yra gana slidi,
ir dauguma filosofų mano, kad prevencinis karas,
kuriuo esą siekiama neutralizuoti galimą karinę
grės mę, nesiderina su teisingo karo teorijomis ir
yra doroviškai smerktinas.

Jei šalims būtų leidžiama pirmosioms pulti, kol
priešas dar nėra sustiprėjęs ar sukūręs galingesnio
ginklo, pasaulis taptų gerokai pavojingesnis. Indijai
būtų leistina pulti Pakistaną, ir atvirkščiai. JAV ga -
lėtų smogti Kinijai, nes jos ūkinės, taigi ir karinės,
galimybės ateityje tik augs. Tarptautinė santvarka,
įteisinanti prevencinį karą, būtų nestabili, nes var -
žovai, negebėdami tiksliai numatyti savo oponentų
kėsinimųsi, jaustųsi nesaugūs. Kadangi baimės
akys yra didelės, gerokai padidėtų karo tikimybė.
JAV antpuolis prieš Iraką rodo, kad net galingiau-
sia šalis gali įžiūrėti grėsmes, kurių nėra.

Kartais siūloma daryti išimtį chuliganiškoms
valstybėms (rogue states), kurios turi agresijos is -
toriją ir aktyviai rengiasi puolimui. Bet Iranas nėra
tokia valstybė. Jos vadovų kalbos yra atgrasios ir
pro vokuojančios. Prezidentas Ahmadinejad neigia
holokaustą, dažnai prabyla apie Izraelio išnykimą,
užuot vadinęs Izraelį Izraeliu, kalba apie sionistinį
režimą, sionistinį vienetą ir t. t. Bet šiurkšti retori-
ka nepateisina karo. JAV negali pulti Kubos ir Ve ne -
suelos vien dėl to, kad jų vadovai dažnai prakeikia
piktuosius „jankius”. Saddam Hussein Irakas buvo
agresyvi šalis, puolusi ir Iraną, ir Kuveitą.

Iranas nėra tokia šalis. Jei neklystu,
Iranas nėra puolęs kaimyno keletą šimtų
metų. Izraelis kaltina Iraną terorizmo
palaikymu, nes remia „Hamas” ir „Hez -
bol lah”. Abi organizacijos yra priešiškai
nusistačiusios Izraelio atžvilgiu, džiaug -
tųsi jo išnykimu, bet jos nesukelia pa vo -
jaus Izraeliui, negebėtų kariauti agre -
sinio karo prieš žydų valstybę, nors 2006
m. „Hezbollah” parodė gebanti atsispirti

Izraelio puolimui. Šaltojo karo metais JAV ir SSSR
palaikydavo pusiauteroristines, „išsivadavimą” ža -
dančias grupuotes, ir laikė tai visiškai suprantamu
dalyku.

Daugelis netiki Teherano aiškinimais, kad jis
nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo, bet nėra
ženklų, kad Iranas rengiasi agresijai. Netikiu aiš -
kinimais, kad Irano mulos ir teokratai, kitaip nei
kiti branduolinių šalių vadovai, rizikuotų branduo -
liniu karu, kad jų neatbaidytų ir nesutramdytų ži -
no jimas, kad per Vakarų kontrapuolimą galėtų žūti
milijonai jų piliečių. Tarptautiniai džihadistai, kaip
Osama bin Laden, neturintys nei tėvynės, nei atsa -
ko mybės dėl žmonių gyvybių, gal ir ryžtųsi smogti
branduoliniu ginklu, bet Irano vadovai nėra abejin-
gi savo žmonių ir šalies likimui.

Būtų gerai, kad ekonominės ir kitos sankcijos
įtikintų Iraną nesiekti atominės bombos. Neatmetu
galimybės, kad savo atgrasia retorika Netanyahu
mė gina priversti Vakarų šalis taikyti vis griež tes -
nes sankcijas Iranui, ir įspėti Teheraną, kad žengia-
ma labai pavojinga linkme. Grasinti gal ir leistina,
bet puolimas būtų doroviškai smerktinas. Kalbama
apie taiklų, chirurginį antpuolį, kuriuo būtų sunai -
kinami tik branduoliniai įrengimai. Bet tokių chi -
rurginių antpuolių mažai. Bent vienas moksli nin -
kas nuogąstauja, jog, puolus reaktorius, galėtų žūti
nuo 5 iki 80 tūkstančių žmonių, nes į orą patektų
dideli kiekiai urano heksafluorido ir kitų nuo dingų
medžiagų. 

Ką turėtų daryti Lietuva ir jos diplomatai? To -
liau tylėti ar kaip nors priešintis karo šaukliams?
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kas yra navy Pier
Čikagoje?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Mušant karo 
būgnams, lietuva tyli
KĘSTUTIS GIRNIUS

Nukelta į 15 psl.



Klubo pareigūnų rinkimai 

Lapkričio mėn. 10 d., šeštadienį,
2 val. p. p. šaukiamas Lietuvių klubo
na rių metinis susirinkimas, kuriame
bus renkami 2013 metų klubo pa rei -
gū nai. Šiame svarbiame susirinkime
kviečiami dalyvauti visi nariai, po jo
vyks bendravimas prie vaišių.

Pagal įstatuose numatytą vykdo -
mų  jų organų rinkimų tvarką, klu bo
val  dyba sudarė trijų asmenų (dr. Pra -
nas Budinin kas, Aurelijus Kilbaus -
kas ir Aldona Stasiukevi čienė) nomi-
na cijų komisiją. Raštiški kandidatų
su tikimai tu ri būti įteikti nominaci-
jų ko misijai iki narių susirinkimo,
lapkri čio 10 d. Kan didato paraiškos
for mą galima gauti pas klubo sekre-
torę arba nominacijų komisijos na -
rius.

Lietuvių Fondo koncertas 

Lietuvių Fondo (LF) atstovė St.
Pe  tersburg Aldona Stasiukevičienė
pra  nešė, kad lapkričio 11 d., sekma-
die nį, tuoj po klubo sekmadieninių
pie tų rengiamas LF paremti skirtas
koncer tas. Savo dalyvavimu pa -
remsite pa g rindinį lietuviškos kul -
tūrinės veik los ir švietimo rėmėją ir
išlaikytoją.

Jau 50 metų LF remia JAV lietu-
vių švietimą, kultūrą, taip pat teikia
stipendijas lietuvių kilmės jaunimui.
Šių metų LF direktorių taryba
patvirtino 400,952 dol. paramą lietu-
vybei Amerikoje ir kitur išlaikyti.
Didžiausia lėšų dalis skirta: JAV litu-
a nistinėms mokykloms (75,000 dol.),
studentų mainų Lietuvoje programai

(22,500 dol.), Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui (20,000 dol.), XIV Š.
Amerikos Lietuvių tautinių šokių
šventei (20,000 dol.), ,,Draugui”
(15,000 dol.). Visas 2012 m. LF pelno
pa skirstymo sąrašas  paskelbtas  LF
lei dinėlyje ,,Liepsna”.

LF Tarybos pirmininkas Marius
Kasniūnas ir LF Valdybos pirminin -
kas Arvydas Tamulis, kreipdamiesi į
LF narius ir draugus ,,Liepsnos” įva -
de sako: ,,Tad ir pradėkime kitus
atei nančius 50 metų, pasistenkime
pritraukti naujų narių, pasikalbė -
kime apie Lietuvių Fondą su šeima ir
pažįs tamais, kad tikrai galėtume iš -
laikyti mūsų šūkį ’Iš kartos į kartą’”.
Ar jau esate LF narys ar narė?

Sezono atidarymas

Šiais metais Lietuvių klubo
2012–2013 metų veiklos sezono ati -
dary mas rengiamas lapkričio 18 d.,
sek madienį, su šventiniais pietumis
ir įdomia programa. Pradžia – 1 val.
p. p. Auka – 20 dol. Užsisakyti vietas
ga lite pas Laimutę Alvarado tel. 727-
360-1064. Kviečiame visus apylinkės
tau tiečius dalyvauti ir nuotaikingai
pa  sitikti parvykstančius klubo na -
rius – ,,sniego paukštelius”.

Padėkos diena

Klubo nariai ir svečiai, kurie no -
rė tų Padėkos dieną, lap kričio 22-ąją,
at švęsti ir papietauti klu be, prašomi
re gistruotis pas Lai mutę Alvarado
iki sekmadienio, lapkričio 18 d. Kai -
na – 10 dol.
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St.�Petersburg,�FL

Lietuvių žinios

JŪRATĖ NAVICKAS

St. Petersburg Amerikos lietuvių
klube sekmadienio rytais vėl
skamba vaikų juo kas ir girdisi

šurmulys. Kaip ir kiek vieną rugsėjį,
mažosios salės duris atvėrė litu-
anistinė mokykla ,,Saulu tė”. Pasipil -
džiusi naujais mokiniais ,,Saulutė”
dabar turi 3 mokytojas – Ra są Kay,
Jū ratę Navickas ir Renatą Do vila – ir
19 mokinių, su skir stytų į 3 klases. 

,,Saulutės” mokytojai ir moki-
niai nori padėkoti lituanisti nių mo -
kyk lų rėmėjams už nepaprastai
bran gias dovanas. Kazickų šeimos
fon das, pagerbdamas Aleksandros
Ka  zickienės (1920–2011) atminimą,
,,Saulutės” projektams įgyvendinti
paskyrė 3,000 dol.! JAV LB Švietimo
ta ryba pažadėjo 1,600 dol. Už šias lė -
šas ,,Saulutės” mokyklėlė galėjo pa -
sam dy ti naują mokytoją ir visas mo -
kytojas siųsti pasitobulinti, kurti
pla nus vaikų vasaros stovyklai bei
šiuolaikinei technikai įsigyti. Pa ga -
liau mokytojos galės naudotis nauju
kompiute riu, vaikams rodyti moko -
mą  ją vaizdinę medžiagą, kuri jau ke -
li metai buvo siunčiama JAV LB Švie -
timo tarybos ir mokytojų kaupia mos.
Mokyklėlė dėkinga Aurelijui ir Ri -
mai Kilbauskams už internetą.

Mokytojai ir mokiniai negali at -
si  džiaugti naujomis mokymo prie -
mo nėmis. Iš Užsienio reikalų minis-

terijos mokyklėlė gavo dovanų 13 la -
bai gra žių Lietuvoje išleistų knygų
,,La bas” rinkinių (viso 39 knygos!).
Vai ku čiai taip mėgsta šias knygas,
kad mie lai daro namuose net jiems
nepaskirtus namų darbus. Jos yra
gau sus knygų, kurias kasmet užsa ko -
me iš JAV LB Švietimo tarybos, pa -
pil  dymas.

Didžiausią padėką reiškiame tė -
veliams, ku rie keliasi anksti sekma-
dienio ry tais ir veža vaikučius, net iš
kitos Tampa pusės. Ačiū, kad jie sten-
giasi įžiebti lietuvybę mažosiose šir -
delėse. Ačiū mokytojoms, kurios įde -
da tiek pas tangų, laiko ir išradingu-
mo, sten g damosi sudominti mokinu -
kus, padeda jiems išmokti lietuvių
kalbos, is to rijos, etnografijos ir t. t.

Smagu žiūrėti, kaip ,,Saulutės”
mo kyklėlė auga, tampa darnia lietu-
viš ka šeima, kurios neatskiriama da -
limi tapo visada besišypsanti šeimi -
ninkė Angelė Straukienė, viliojanti
vai kučius į klubo virtuvę lietuviš kų
gardumynų kvapais. Ačiū klubo na -
riams už kantrybę ir pa ramą. Gerų
vi siems 2012–2013 mokslo metų! 

Daugiau informacijos suteik-
sime tel. 727-821-7055 arba www.sau -
lu te.com; ,,Facebook”: Lithuanian
Scho ol ,,Saulute”.

Jūratė Navickas – St. Petersburg,
FL lituanistinės mo  kyklos ,,Saulutė”
vedėja.

TTEELLKKIINNIIAAII

Amerikos lietuvių klube ir vėl skamba vaikų juokas

Mokytojos Rasa Kay ir mokytoja-vedėja Jūratė Navickas su ,,Saulutės” mokinukais,
2012 m. ruduo.                                                                                      AAggnnėėss  ZZaabbuukkaaiittėėss nuotr.

Aukos laikraščiui ,,Draugas” 

Neseniai išeivijos laikraštyje
,,Drau  gas” buvo paskelbtas Ramunės
Ku biliūtės laiškas ,,Rudens tradicijos
bei sukaktys, o kur dingo Spaudos
mė nuo?”, kuriame ji rašo: ,,Laikraš -
tis yra ne tik istorinių įvykių liudy-
tojas, bet ir lietuvių kultūros, lite ra -
tū ros puoselėtojas bei kūrėjas, su ma -
ny mų šaltinis, idėjų skleidėjas, or -
gani za cijų globėjas. Laikraštis skait-
omas ne tik Amerikoje, bet ir Aus tra -
lijoje, Eu ropoje. Nemažai ‘Drau   gų’ ke -
liauja ir į Lietuvą.”

Lietuvių klubo valdyba nuspren -
dė atgaivinti seną tradiciją ir spalio
mė ne sį paskelbė Spaudos mėnesiu
bei nutarė klubo patalpose rinkti  au -
kas ,,Draugui” per visą spalio mė ne -
sį. Tai leis tiems nariams ir sve -
čiams, ku  rie negavo arba neatsiliepė
į ,,Drau  go” rudens vajaus kreipi -
mąsi, tai at likti klube.

Sekmadieninių ir ketvirtadieni -
nių pietų metu klubo valdybos atsto -
vė prie staliuko priima aukas, kurios
gale mėnesio bus persiųstos ,,Drau -
gui”. ,,Draugas” labai dažnai  rašo ir
pri  simena mus, St. Petersburg lietu-
vius, prisiminkime ,,Draugą” ir mes.

Kultūros būrelio naujienos 

Kultūros būrelio nariai rugsėjo
mėn. 14 d., prieš keturias sa vaites iš -
lydėję savo narę a. a. Romą Mas tienę
Amžinybėn, sekdami lietuviš ka tra -
dicija susirinko į Šv. Kazi mie ro misi-
jos koplyčią ketvirtynų (ke tur nedė -
lio) Mišioms. Po Mišių rin kosi į Lie -
tuvių klubo mažąją salę pusry čiams
bei prisiminti a. a. Ro mos gy ve nimo
kelią. Ant rožėmis pa puošto staliuko
degė žvakutė, apšvie tusi  nuotrauką,
iš kurios į dalyvius žvelgė mielas a. a.
Romos veidas su šil ta šypsena.

Būrelio pirmininkės Angelės
Kar   nienės pakviestas Mečys Šilkai -
tis pa pasakojo apie a. a. Romos gražų
ir turiningą gyvenimą, jos, kaip dai -
nininkės, nueitą profesinį kelią. Pa -
baigai išklausytos dvi ištrauk os iš R.
Mastienės išleistos kompaktinės
plokšt elės ,,Ar žinai tą šalį”.

Tai buvo prasmingas at si svei -
kinimas su nare, kuri  daug  me tų
nuošir džiai darbavosi Lietuvių klubo
Kul tū ros būrelio veikloje.

Šv. Jeronimo parapijos festivalis

Rugsėjo 30 d. vykusiame Šv. Je -
ronimo parapijos tarptautiniame fes-
tivalyje lietuviams gražiai atstovavo
Lietuvių klubo valdybos parengta
liau  dies meno parodėlė, lietuviškų
pa tiekalų vaišės ir lietuvių tautiniai
bei pramoginiai šokiai, kuriuos at -
liko jaunimo grupės ,,Saulė” ir pra -
moginių šokių grupė ,,Ritmas” šokė-
jai, vadovaujami Rimos ir Aurelijaus
Kilbauskų. Festivalio pradžioje vy -
ku sio se Mišiose Lietuvos vėliavą ne -
šė Ste fa Prialgauskienė ir Andrius
Radvila.

Festivalio dalyviai gėrėjosi mūsų
paviljonu, tautiniais drabužiais ir
grakš čiais šokėjais. Klubo pirmi nin -
kė Vida Meilu vienė parapijos cen trui
padovanojo gintarinį paveikslą ,,Kris -
tus alyvų darželyje”, kurį įteikė kle-
bonui msgr. Brendan Maldoon.

A. a. Jurgis Švedas-Sved

Š. m. rugsėjo mėn. 25 d., sulaukęs
91 metų, mirė ilgametis St. Peters -
burg gyventojas Jurgis Švedas-Sved. 

Gimė Vilkaviškyje. Studijavo
filo  so fiją Kauno universitete. Buvo
ka lin tas Stutthof  koncentracijos sto -
vy k loje. Po karo studijavo filosofiją
Vroc lavo universitete, Lenkijoje, kur
jam buvo suteiktas filosofijos dak-
taro laipsnis. Persikėlęs gyventi į
Čikagą, apsigynė  magistro laipsnį
bibliote ki ninkystės srityje, 25 metus
dirbo kaip docentas Chicago State
Uni versity. Būdamas 82-ejų metų, į
lietuvių kalbą išvertė Goethe ,,Faus -
tą”.

Liūdesyje paliko žmoną Danutę,
dukteris Margaret ir Evą, keturis
anūkus. Palaidotas St. Petersburg,
FL. Nuoširdi užuojauta visai šeimai.

,,Lietuvių žinios”, 2012 m. 
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vaikus katalikiško ti kėjimo. Adele
pakluso ir 30 savo gy ve nimo metų pa -
aukojo šiai kukliai misijai. 

Ji vaikus tikybos mokyti eidavo į
namus. Vėliau prie jos prisijungė dau -
giau moterų, ir po kiek laiko 1885 m.
išeiviai iš Belgijos pastatė mokyklą,

šventovę ir vien uolyną. Reikia pa -
minėti, kad per ilgą tarnystę ses. Ade -
le ir jos pasekėjos patyrė ir per sekioji -
mų, ir kritikos kartėlį. Stebuk lu lai -
kyti galima ir tai, kad 1871 m. mieste
kilus dideliam gaisrui (Great Pesh -
tigo Fire), beveik visas miestelis su -
degė, tačiau ugnis nepalietė nei kop -
lyčios, nei mokyklos, nei vienuo lyno.
O 1877 m. vietiniai žmonės stebė josi,
kai lenkas piligrimas, kuris sirgo dif-
teritu, ieškodamas pagalbos ir stebuk-
lo apsilankė šventovėje, mel dėsi ir
išgijo. Mokykla uždaryta 1928 m.

Adele liudijimas apie Marijos ap -
si reiš kimą, kaip ir visi apsireiškimai,
buvo nuolat stebimas ir nag ri nė ja -
mas. Nuo 1861 m. tūkstančiai tikin -
čiųjų aplanko Shrine of  Our Lady of
Good Help pa gerbti Dievo Motiną
Mariją ir prašyti jos pagalbos. Kas met
rugpjūčio 15-ąją, Marijos Dan gun
Ėmimo šventę, mi nios tikinčiųjų da -
ly vauja Mišiose kartu su Green Bay
diecezijos vyskupu David L. Ric ken
pagerbiant Dangaus Karalienę Mari -
ją. Ta proga kalbamas rožinis. 2010
m. vysk. Ric ken oficialiai patvir tino
apie įvykusius apsireiškimus Cham -
pion (daugiau informacijos ra site
tinklalapyje www. shrineofourladyof-
goodhelp.com).      

Išklausėme Mišias, kurias kon-
celebravo kun. Kulbis ir vietiniai ku -
nigai. Vakarieniavome „Julie’s” res -
torane. 

Lietingą sekmadienio rytą grįžo -
me į Shrine of  Our Lady of  Good
Help išklausyti Mišių, aukotų kun.
Kulbio ir dviejų vietinių kunigų. Pie -
tavome vietiniame restorane. 

Visi praleidome gerą ir smagų
savaitgalį tarp draugų, laikas greitai
prabėgo. Pasisėmėme dvasinės at gai -
vos ir ramybės. Grįžtant į Čikagą nu -
stojo lyti. Maldos kelionės koordina-
torė T. Strolienė padėkojo visiems už

da lyvavimą, vyčiams už parūpintus
pusryčius ir saldumynus, jaunoms
vytėms – už pagalbą ruošiant pus-
ryčius, o autobuso vairuotojui – už
saugią kelionę. Visiems palinkėta
geros kelionės grįžtant į namus. 

Š. m. spalio 13–14 d. Lietuvos vy čių
Vidurio Amerikos apygarda, ku rią
sudaro Lietuvos vyčių kuopos iš

įvairių Illinois, Indiana ir California val-
stijų miestų, suruošė maldos ke lionę į
Champion, Wiscon sin, kurioje dalyvavo
31 vytis. Išvyką suorganizavo ir jai

vadovavo garbės narė Teresė Strolienė. 
Kelionė prasidėjo lietingą spalio

13 d., šeštadienio,  rytą. Susėdus vi -
siems autobuse, T. Strolienė pakvietė
kun. Augustiną Kulbį su kalbėti mal dą
už saugią kelionę. Po maldų jau nos ir
energingos vytės Eliza Macke ir Alek -
sandra Rudmin išdalino pusryčius.
Pasisotinę sukalbėjome roži nį. Po to
žiū rėjome dokumentinį fil mą apie
jau nos emigrantės iš Belgi jos, seselės
vie nuolės Adele Brise gy venimą ir
Marijos Dangaus Kara lienės apsi reiš -
kimą jai 1859 m. Po po ros valan dų at -
vykome į „Ame ricInn” viešbutį,
Cham pion, WI.

Po pietų važiavome į Shrine of
Our Lady of  Good Help, New Fran -

ken, WI, priklausančią Green Bay die -
cezijai. Šventovė įsikūrusi ant šešių
hektarų žemės Wisconsin valstijos
šiaurės rytuose. Čia yra kop lyčia, ku -
rios rūsyje ant altoriaus stovi Dievo
Motinos Marijos statula. Po altoriumi
yra išlikę medžių, šalia kurių ses.
Adelei pasirodė Dievo Mo tina Marija,
kelmai.

XIX šimtmetyje vyko
didelė emigracija iš Bel -
gijos į Wisconsin valstiją,
nes žemės sklypai Ameri -
ko je buvo nebrangūs ir pri -
einami. Tarp tų emigrantų
1855 m. buvo ir 14-metė
Adelė Brise, į šią šalį at -
vykusi su tėvais ir vy res -
nia seserimi. Prieš emi -
gruojant, Adele norėjo sto -
ti į Uruline vie nuolyną
Bel  gijoje, deja, šeimos pla -
nai tam sukliudė. 

1859 m. spalio 2 d.
Adele nešė maišą grūdų į
malūną, kai tarp dvie jų

me džių pamatė moterį, apsirengusią
baltais rūbais, su auksine pri juoste ir
auksine karūna su žvaigž dė mis. Iš si -
gandusi Adele nieko nesakė, ir mo -
teris išnyko. Kitą savaitę eida ma į
baž nyčią kartu su seserimi ir drauge,
Adele ir vėl pamatė tą pačią moterį,
stovinčią toje pa čioje vietoje. Po Mišių
Adele papa sakojo apie tai kunigui,
kuris jai pa tarė: jeigu vėl pamatys šią
moterį, ku ri yra Dievo tarnas, pak-
lausti jos vardo ir ko ji nori iš Adele.
Grįždama namo iš baž nyčios, Adele
su stojo toje pačioje vie toje. Ir vėl jai
pasirodė moteris. Adele paklausė jos,
kas ji yra ir ko ji norėtų iš jos. Moteris
atsakė: „Aš esu Dan gaus Karalienė”
ir paprašė Adele, kad ši mokytų
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Lietuvos vyčių maldos kelionė
Regina Juškaitė-Švobienė

Miesto jubiliejaus proga – Šv. Pranciškaus kopija

Šv. Pranciškaus lietuvių parapija Athol mieste, Massachusetts, kitais
metais švęs 100 metų nuo įkūrimo. Šiemet miestas atšventė 250 metų

sukaktį su daug renginių, kuriuos vainikavo didelė paroda. Vyčių kuopos
pirmininkė dr. Marie Šatas ir narys Michael Crehan ta proga pastatė
labai gražią Šv. Pranciškaus bažnyčios kopiją ir sulaukė daugelio parodos
lankytojų pagyrimų.

Pirmuoju Šv. Pranciškaus parapijos klebonu turėjo tapti a. a. kunigas
Juozas Montvila, plaukęs į JAV garsiuoju laivu ,,Titanikas”. Deja, jis
Amerikos krantų nepasiekė – nuskendo kartu su „Titani ku”, nors jam ir
buvo siūloma išsigelbėti. Vietinis laikraštis plačiai rašė apie lietuvį
kunigą ir „Titaniko” nelaimę.

Vilimas Višniauskas

Maldos kelionės dalyviai. RReeggiinnooss  JJuušškkaaiittėėss--ŠŠvvoobbiieennėėss  nuotr. 

Our Lady of Good Help šventovės altorius.

Seselės vienuolės Adele Brise kapavietė
yra šalia šventovės.

Šventovės rūsyje – kripta.

Athol,�MA



savo tikėjimo nariais, dorais, kilnios
dvasios, tvirto būdo, sveikais žmo -
nėms, sąmoningais lietuviais ir nau -
dingais piliečiais. Sąjungos veikla
atsispindi trijose vertybėse, nusaky-
tose šūkyje: „Dievui, Tėvynei ir Arti -
mui”. Sesė Alė nenuilstamai dirbo
skautybės gerovei. Ji nuolat padėda-
vo kitiems ir savo teigiamu pavyz -
džiu mo kė kitus. Alė Namikienė yra
nuveiku si tiek daug įvairiose pa rei -
gose: bent dešimtmetį va dovavo jau -
nesnėms skautėms, buvo įvairių
skau tų stovyklų viršininkė, vedė su -
važiavi mus, pavyzdingai ir įdomiai
ruošė stovyklines programas, buvo
„Aušros vartų” tuntininkė, LSS Ta -
ry bos narė.  Per visą savo vadovavi -
mą sesė Alė skiepijo meilę lietuvių
liaudies me no darbams. Ji mokė
skau tes ir skautus austi, drožti, de -
ginti medžio kūrinius, verti kalė-
dinius papuoši mus. Sesė Alė daug
dešimtmečių dalijosi savo meile
Lietuvai ir jos tradicijomis su mūsų
jaunimu. „Kol Lietuva buvo okupuo-
ta, stengėmės laikyti Jos vardą gyvą,
o dabar mūsų darbas yra toliau per-
duoti mūsų tautos tradicijas ir ver-
tybes mūsų jaunimui”, – yra paste-
bėjusi ji.

Ši nuostabi lietuvė skautė nu vei -
kė milžiniškus darbus. Bet dar nepa -
minėjau sesės Alės įnašo lietuvių
spaudoje. Bent penkiasdešimt metų ji
aktyviai dalyvauja įvairioje lietuviš -
koje spaudoje. Ji yra paruošusi ir iš -
lei dusi vadovėlius skautėms, rašė
skautų istorinius albumus, bendra -
darbiavo su žurnalais ir biule te niais:
„Pasaulio lietuviu”, „Gabija”, „Skau -
tija”, „Krivule”, „Ad Melio rem” ir
„Skau tų aidu”. Pasta rąjį re da gavo
daug metų įvairiais laikotar piais.
Būdama šio žurnalo re dak tore, sesė
Namikienė su redagavo ne mažiau
nei 150 egzempliorių, 3,800 la pų svar-
bios lietuviškos išeivijos spau dos.  

Vyr. skautininkė Alė Namikienė
vis pataria kitiems vadovams ir ne -
nuilstančiai dirba skautybės ir lietu-
vybės gerovei. Jos šypsena apšviečia
mus visus kaip švyturys. Sesė Alė
mus moko būti geresniais vadovais
per pavyzdingą bendradarbiavimą su
jaunimu. Stenkimės žengti pirmyn
įvairiais vadovybės keliais, sekdami
jos pramintais pėdsakais.  Linkime
se sei Alei daug džiaugsmo ir laimės,
nuo šir džiai dėkojame už pavyzdingą
gy ve nimą. Budėk, gero vėjo ir Ad
meliorem!
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j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

Vyresnė skautininkė Elena
(Alė) Namikienė šią vasarą,
liepos 4 dieną, sulaukė Padė -

kos rašto iš Lietuvos Respublikos už -
sienio reikalų ministerijos. Užsie nio
reikalų ministras Audronius Ažu -
balis rašte rašo: „Už ilgametę aktyvią
veiklą puoselėjant lietuvybę, pastan-
gas siekiant išsaugoti lietuvišką ist o -
rinį ir kultūrinį paveldą Jungtinėse
Amerikos Valstijose bei tautiškumo
ir patriotiškumo ugdymą išeivijos
jaunimo tarpe reiškiu padė ką Elenai
Namikienei.” 

Sesė Alė yra tikrai verta šio pa -
gyrimo, Lietuvių skautų sąjunga
(LSS) džiaugiasi ir didžiuojasi, turė-
dama tokią nuostabią asmenybę savo
gretose.  Per savo turiningą gyveni -
mą ji yra parodžiusi kitiems, kad
„Žo džiai uždega, o pavyzdžiai patrau -
kia” (lotynų priežodis). Sesė Nami -
kienė visą savo gyvenimą skyrė vi -
suo me ni nei, ypač jaunimo, veiklai.
Per akty viausius savo gyvenimo pen -
kis de šimt mečius ji tūkstan čiams
išeivijos lietuvių kilmės vaikų šir dy -
se įskiepijo pasididžiavimą lie tu viš -
kumu ir tėvynės meilę.

Sesė Alė tėvynę paliko 1944 me -
tais su tėvais, broliu Juozu ir dviem
seserimis Felicija ir Ona. Apsistojo
Vokietijoje. Pabėgėlių stovykloje
Uch  te priklausė skaučių tuntui. 1948
me tais su šeima išvyko į Buenos Ai -
res, Argentiną. Nors buvo toli nuo
tėvy nės, ji išlaikė lietuvišką dvasią,
dalyvaudama tautiniame ansambly-
je, siūdama tautinius drabužius, pa -
dėda ma atkurti skautišką veiklą.
1953 me tais sesė Alė įsimylėjo ir
ištekėjo už nuostabaus ir veiklaus
lietuvio Vytauto Namiko. Po dvejų
me tų jau na pora su sūnumi Juozu
emigravo į JAV.  Čikagoje iš karto pri -
sijungė prie skaučių „Aušros vartų”
tunto veiklos. Čia gimė dukra Jūratė
ir sū nus Rimantas.

Vyriausiasis išlaisvinimo komi -
te tas (VLIK) 1949 m. birželio 14 d. pa -
skelbė dokumentą „Lietuvių charta”,
kuriuo siekė (ir dabar tebesiekiama –
nau jausi pakeitimai atlikti 1999 m.
gruodžio 20 d.) suburti išsisklaidžiu-
sius po platųjį pasaulį tautiečius,
išlaikyti kalbą. „Lie tu vių charta”
pabrėžė lietuvių pastangas išsaugoti
nepriklausomos Lie tuvos tradicijas,
kvietė lietuvius puo selėti tautinį
patriotizmą, laisvės ir demokratijos
siekius.

Sesė Namikienė iki šios dienos
įgyvendina „Lietuvių chartos” tiks -
lus ir gyvena pagal lietuvių šūkį:
„Lie tuviais esame mes gimę, lietu -
viais turime ir būt!” Lietuvių skautų
są junga, sukurta remiantis skauty-
bės sistema, siekia auklėti jaunimą

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net
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Lietuvis lieka 
lietuviu visur ir visada

Jūrų skautės smagiai buriavo Čikagoje š. m. rugsėjo 22 d. Jūrų budys Šarūnas Brakauskas išmokė seses, kaip valdyti didelį
burlaivį, kaip saugiai buriuoti. Iškyloje dalyvavo: Austėja Ziemba, Jazmina Raudytė, Maya Chiapetta, Lucija Bikulčiūtė, Krista
Mikaliūnaitė ir Vilija Kielienė (jos nuotraukoje nėra).

Klasės draugai (iš k.): Danguolė Griganavičienė, prof. Romualdas Viskanta, Algis Čer -
nius, Aldona Totoraitienė, Pranas Totoraitis ir Alė Namikienė klasės draugo prof. R. Vis -
kan tos 80-mečio paminėjime 2011 m.                                   LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr. 

Ilgametė „Skautų aido“ redaktorė v. s. Alė Namikienė ir Lietuviškosios skautybės fondo
sekretorius v. s. Bronius Naras ,,Skautų aido” 85-osios sukakties renginyje Lemont, IL. 

ss..AAuuššrrooss  JJaassaaiittyyttėėss--PPeettrryy  nuotr.
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Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Aukso medalį pelnė Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis
gimnazijos dvyliktokas Sigitas Mikutis, sidabro – Kauno techno -
logijos universiteto gimnazijos vienuoliktokas Antanas Radze vi -
čius. Bronzos medaliais apdovanoti Klaipėdos Ąžuolyno gimnazi-
jos vienuoliktokė Vytautė Mačiulskytė bei Vilniaus Mykolo Bir -
žiškos gimnazijos dvyliktokas Mindaugas Šiaučiulis.

Komandai vadovavo bei pasirengti padėjo Vilniaus universiteto
magistrantas Marius Jurgelėnas bei to paties fakulteto prodekanas
Rimantas Raudonis.

wwwwww..1155mmiinn..lltt  

Lietuvos komanda Washington, DC š. m.  liepos pabaigoje 44-ojoje tarptautinėje
mo kinių chemijos olimpiadoje iškovojo aukso, sidabro ir du bronzos medalius. (Iš
kairės):  Vytautė Mačiulskytė,  Sigitas Mikutis, Antanas Radzevičius ir Mindaugas
Šiaučiulis.                                                                          

Naujas�,,Laikai vaikams” numeris

Ne paslaptis, kad daugelis mūsų vaikų nemoka dainų, kurias tiktų dainuoti prie laužo vasaros stovyklose. Todėl Čikagos lituanistinėje mokykloje kasmet vyksta ,,Laužo dainų”
diena.  Jau iš pat ryto visus ateinančius į mokyklą pasitinka smagi muzika. Prie simbolinio laužo mokiniai mokosi dainuoti dainas, žaisti žaidimus.  Nuotraukose: mokytojos (iš
kairės):  Rasa Stanevičienė, Evelina Karalienė, Dalia Gedvilienė ir Laima Latušinskienė dainuoja kartu su mokiniais; smagu šokti prie ,,laužo”.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Šiame numeryje 
gvildenamos  te mos:

Pašilių stumbrynas – stumbrai
bu vo beveik išnykę, o dabar juos ga -
lima vėl pamatyti Lietuvos miškuo -
se.

Mokslų olimpiados – kaip Lietu -
vos gimnazistai pasirodė tarptau -
tinėse fizikos, matematikos, biologi-
jos ir chemijos olimpiadose?

Urvotyra – lietuviai dalyvavo
ekspedicijoje ,,Gilyn į žemės centrą”.

,,Gazprom” – ar pažeidė antimo-
nopolinius įstatymus, ar neteisėtai
trukdė Lietuvai? 

Ventės ragas – žieduojami paukš -
čiai, ką mokslininkai apie juos suži-
no?

Seimo rinkimai – kas bus išrink-
tas ir kodėl? Kas laukia naujų Seimo
narių?

Vyriausybės rūmuose – gim-
nazistai apsilanko kas trečiadienį.
Ką jie čia veikia, kas jiems įdomu?

Konstantinas Michailovas, daly-
vavęs Medininkų žudynėse – apeliuo-
ja sprendimą, kaip vystosi byla?

Šiluvos atlaidai – kas atvyksta į
atlaidus ir ką ten daro? 

,,Pavartę” šio internetinio lei-
dinio leidinio puslapius mokiniai
gali išsakyti savo mintis bei nuo mo -
nę parašydami  redakcijai: 

redakto re@laikaivaikams.org 

,,LAUŽO DAINų” DIENA ČIKAGOS LITUANISTINėJE MOKyKLOJE

DRugELIAI
Tie�drugeliai�–
Kaip�rudenio�lapai,
Ak,�raudoni,
Geltoni,�rudi.

Kaip�drugeliais
Spalvotais�jie�tapo,
Kaip�išmoko
Tie�lapai�skraidyt?

O�skraidyti�
Išmoko�tie�lapai,
Nuo�šakų
Krisdami�sūkuriais.

Vartaliojos,
Siūbavo,�kol�tapo
Mūsų�pievų
Žirgeliais�širmais.

KAštOnAI
Nuo�seno
Kaštono
Nukrito

Gražiai
Į�pievą
Geltoną
Mažiukai
Ežiai

Jie�rieda,
Atstatę
Mažus
Spygliukus,
Ir�kviečia
Prie�seno
Kaštono
Vaikus.

ObELyS
Obelaitės
Tokios�gražios
Rudenio
Rytais�tyliais.

Kai�pabunda,
Pasirąžo,
Krinta�žemėn
Obuoliai

Čikagos lituanistinės mokyklos 7 kl. mokinė Goda Narakaitė prisimena
XIV Lietuvių tautinę šokių šventę, vykusią  liepos mėnesį Boston, MA.

VALDEMARO KUKULO EILėS VAIKAMS

Internetinės svetainės ,,Laikai vaikams” spalio numerį galima pa siskaityti

www.laikaivaikams.org
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Spalio�24�d.�pirmą�kartą�į�JAV�su�koncer�tine
prog�rama� atvyksta� Šiau�lių� universiteto
mer��gi�nų�kamerinis�choras��„Pavasaris”.�Tai

puiki�pro��ga�pamatyti� šį� jaunų� ir� žavingų�mer�-
ginų�meno�kolektyvą,�kuriam�jau�antrus�metus
vadovauja�Gediminas Rama naus kas.�Kolekty�-
vas� kon�cer�tuose� Či�ka�goje� ir�Omaha.� Prieš� pat
kelionę�bu�vo�smalsu�pakalbinti�vadovą.��

– Į „Pavasario” chorą atėjote prieš pusantrų
me tų. Kaip gy vuoja šiuo metu jūsų kolektyvas?

– Pusę dabartinio „Pavasario” choro sudaro Šiau -
lių universiteto studentai, kita pusė – Universiteto ab -
solventai, kurie dar studijų metais užsikrėtė chorine
mu zika. Pastaroji choro dalis, galima sakyti, yra Uni -
ver siteto alumnų klubo nariai. Mūsų choras – tai ne
akademinis kolekty vas. Dainavimas mūsų chore – tai
sa vanoriška meninė veikla. Chore dai nuoja įvairių
Šiaulių universiteto fakultetų studentai, mylintys mu -
zi ką, dainą.

– Į chorą ateina nevienodo mu zikinio iš pru si -
mo žmonės. Kaip sekasi su jais dirbti?

– Studentai į chorą ateina labai motyvuoti. Vi -
siems ateinantiems į mūsų kolektyvą, pasakau, kad
siek sime aukšto meninio lygio. Paprastų chorų, ko -
kius turi eiliniai kultūros namai, yra daug. Mūsų tiks -
las – pa siekti aukštesnį meninį lygį. Žinoma, tam rei -
kia turėti ir šiokį tokį muzi kinį išsilavinimą. Ne mo -
kant skaityti natų neįmanoma parengti sudėtin ges nį
repertuarą, todėl tokių žmonių mūsų kolektyve nėra.

Mūsų repeticijos sunkios, bet įdo mios. Merginos,
kad išmoktų partijas, daug dirba papildomai. Jau dau -
giau kaip metai mes intensyviai repetuojame ir tik da -
bar pradedame matyti to darbo rezultatus.

– Jūs po darbo profesiona liame Šiaulių „Po li -
fonijos” chore sugrįžote į akademinio jaunimo ko -
lek tyvą. Ar nebuvo tam tikro profesinio su krė ti -
mo?

– Aš niekur iš akademinio kolek tyvo nebuvau iš -
ėjęs. Tik buvau išėjęs pasitobulinti. Kiekvienas iššūkis
bū na naudingas. Dirbdamas „Polifoni jo je”, pasi sė -
miau žinių, patirties. Visada verta padirbėti kitur, kad
ga lėtum tobulėti. Man darbas „Polifoni joje” davė be
ga lo daug gerų aki mir kų, susipažinau su daugybe mu -
zikos pasaulio žmonių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Dirbdamas su „Pavasa riu”, naudoju panašius darbo
me to  dus, kuriuos naudojau dirbdamas su profesio na -
liu kolektyvu.

– Koks jūsų choro repertua ras?
– Pastaruosius 15 metų nedirbau su moterų choru,

todėl didžiausias iš šūkis buvo parinkti gerą repertua -
rą. Gyvename globaliame pasaulyje, todėl sprendimą
radau. Dar nesuti kau žmogaus, kuris pasakytų, kad
ne  duos natų ar nesidalins kūriniais. Dabar kūrinių
cho rui susikaupė iš viso pasaulio, net nežinau, ku -
riuos įtraukti į repertuarą, kuriuos palikti vėlesniam
laikui. Paprasčiausiai ne bėra laiko visus paruošti.

Paprastai saviveikliniai chorai ne noriai dainuoja

Renesanso roman tinę muziką, nes ji yra gana sudė -
tinga. Pradžioje, kai į chorą atnešiau Thomas Morley,
Josquin des Prez, Felix Mendelssohn kūrinius, mergi -
nos į juos žiūrėjo nenoriai. Sakė, lyg ir neįdomu. O
dabar kūrinius atlieka labai puikiai ir noriai.

Mūsų repertuare įvairi muzika – ir senoji, ir
šiuolaikinė. Dainuojame daug lietuvių kompozitorių
kūrinių. Norime koncertuoti svetur, todėl užsienyje
no rime platinti būtent lie tuvišką muziką. Galiu pa si -
didžiuoti, kad kompozitoriai mūsų merginų chorui net
specialiai rašo muziką. Kompozitorius Donatas Zaka -
ras sukūrė „O salutaris bastia”. Nacio na linės premijos
laureatas Vaclovas Au gustinas „Pavasariui” pritaikė
sa vo kūrinius, kom po zi torius ir mūsų universiteto ab -
sol ventas Gediminas Kalinas spe cialiai chorui aran ža -
vo savuosius.

– Kolektyve jauni žmonės. Gal kolektyvas jau
turi savo tradicijų?

– Pradėjęs vadovauti chorui pa siūliau rengti iš vy -
kas į operos ir baleto teatrus, rengti su sitikimus su
gar siais Lietuvos menininkais ir kt. Tai labai mergi -
noms patiko. Dabar esame numatę išvyką pas maestro
Saulių Sondeckį.

Kiekvieną pusmetį rengiame kon certus visuo me -
nei, esame daly va vę keliuose festivaliuose Vilniuje,
dainavome Šv. Kotrynos bažnyčioje, Lietuvos nacio na -
li nės filharmonijos didžiojoje scenoje.

– Netrukus rengiatės išvykti į pirmąją „Pa va -
sario” užjūrio ke lionę. Kaip atsirado šis sumany -
mas? Kokia tai bus išvyka?

– Pagrindinis mūsų choro ir uni v er siteto dele ga -
cijos tikslas – Univer sity of  Nebraska at Omaha pažy -
mėti kultūrinio bendradarbiavi mo tarp šio Amerikos
universiteto ir mūsų universiteto 15-os metų sukak tį,
pra sidėjusią 1997 m. rudenį, kai šiame universitete
kon certavo Šiau lių uni versiteto liaudiškos muzikos
an sam b lis „Saulė”. 1998 m. pavasarį buvo pa sirašyta
dviejų universitetų bend ra dar biavimo sutartis. Tuo -
met prasi dė jęs kultūrinis bendradarbia vi mas buvo la -
bai vaisingas ir tęsiasi iki šiol. Per tuos metus Šiau -
liuose ne kartą koncertavo amerikiečių stu dentų cho -
ras, pučiamųjų instrumen tų, simfoninis orkestrai,
džia zo an samblis, spektaklius rodė Teatro ka tedros
stu dentai. Mūsų universiteto ansamblis „Saulė” ir
cho ras „Stu dium” taip pat ne kartą koncertavo Oma -
ha. Vyko ir vyksta ne tik meno kolektyvų mainai, bet
kei čiamasi ir studentais, dėstytojais. Tokį gražų ben -
dradarbiavimą kaip pavyzdį ki tiems rodo ir JAV am -
ba sada Vilniuje. Džiaugiamės atsiradusia galimybe
vėl nuvykti pas kolegas Amerikoje ir pristatyti Lie tu -
vos chorinę muziką.

Mūsų Universiteto delegacijos nariai turės daug
pa žintinių vizitų įvairiuose University of  Nebraska
padaliniuose.

Kadangi mūsų chore dainuoja nemažai esamų ir
būsimų muzikos mokytojų, lankysimės ir Amerikos
bendrojo lavinimo mokyklose – ste bė  sime parodo mą -
sias muzikos pamo kas ir vaikų muzikinius pasirody -
mus. Aišku, Ame rikos vaikučiams būtinai nuve ši me
„Rūtos” sal dainių.

Kalbino Zenonas Ripinskis

Chore „Pavasaris” – rinktinį meną kuriantys žmonės

Ateina vakaras plonom šakų kojytėm. 
Ir tu jauti, kaip angelai prabyla. 
Ir kaip pasaulis sukasi mažytis 
Tavam delne, sukaupęs visą tylą... 

...dar neramu... Dar paukštis nepragydo. 
Ir laikas lėtas dar nekando meilėm. 
Žvelgi į pasaką – gyvenimą už šydo, 
Nepasiklausęs, ar žiūrėti leido... 

Žvelgi lyg vaikas. Dieve duok, ilgiau... 
Tokiom akim, tokia širdim, kai niekas 
Nekalbina. Ir neseka graudžiau 
Gyvenimo, lyg pasakos, kai lieka 

Tik vakaras ir ši trapi tyla, 
Kai lieka draugas ir tyla prie draugo 
Ir kai šita traputė pabaiga 
Į pradžią pasakos taip paprastai įauga. 

Robertas Danys

Lapkričio� 2-oji� – Vėlinės,� visų� mi�rusiųjų
pa�gerbimo� šventė.� Lietu�voje� tą� vakarą
važiuojant�ir�vėl�mirgės�uždegtų�ant�ka�-

pi�nių�žvakučių�lieps�nelės.�Tų�liepsnelių�– pilna
Lie�tuva.� Tai� gyvieji,� aplankę� mirusiuosius
kapuose,�uždega�jiems�žvakutes�– susitaiko�su
mirusiaisiais.�

Krašte,�kur�mus�nubloškė�likimas,�tradici-
jos� uždegti� ant� kapo� žva�kelę� nėra,� tačiau� tą
vakarą�daugelis�mūsų�stengiasi�bent�mintimis
pabūti� su� tais,� kurie� iškeliavo.� Mano�ma,� kad
ilgais�rudens�vakarais�mirusiojo�sie�la�sugrįžta�į
namus�susitikti�su�artimaisiais�ir�tarsi�primena:
mirtis�yra�mūsų�kasdienybėje,�tik�jos�nepaste-
bime.� Mirusieji� �– mumy�se,� nors� gyvename
skirtingose�erdvėse.

Anas� pasaulis� ir� bendravimas� su� juo� –
paslaptingas.�Jis� lydi�žmones�nuo�žilos�seno�-
vės.�Tačiau� jaučiame,�kad�gyvųjų� ir�mirusiųjų
bendravimas�mums�reikalingas.�

Lapkričio 2 d., penktadienį, 7:30 val. v.
kviečiame�visus�į�Čiurlionio�galeriją,�norinčius
ra�miai�pasėdėti�eilių�ir�smuiko�garsų�apsupty-
je,�mintimis�savais�žodžiais�pasikalbėti�su�mi�-
ru�siu�artimuoju.�

Atidarę� Sigutės� Ach� parodą,� uždegsime
žvakelę�ir��ra�miai�susėdę�klau�sysimės�akto�rės
Bi�rutė�Mar�skaitomų�prieš�4�metus�amžinybėn
ne�tikėtai� iškelia�vusio� poeto� Roberto� Danio
eilių.� Poezijos� vakare� ,,Vienatvės�paros”�daly-
vaus�smuiki�ninkas�iš�Lietuvos�Sigitas�Rubis.�

Te� šis� vakaras� bus� švelnus� susitikimas� ir
pasikalbėjimas�su�išėju�siais.

Laima Apanavičienė
Čiurlionio�galerijos�direktorė

Poezijos�vakaras
,,Vienatvės paros”  –
švelnus�susitikimas�

su�išėju�siais

Kamerinis�merginų�choras
,,Pavasaris”

(vadovas�Gediminas�Ramanauskas)

spalio 27 d. 7 val. v.
koncertuos�

Lietuvių dailės galerijoje, Lemont, IL.

spalio 28 d. 10:30 val. r. 
choras�giedos�

Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
parapijos bažnyčioje šv. Mišių metu.

Po  Mišių – choro�koncertas�šios
parapijos�sa�lėje.�
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Burokėlių ir obuolių salotos

Reikės: 3 burokėlių, 3 obuolių,
puo delio majonezo, ½ puodelio grai -
kinių riešutų, krapų, petražolių ir
drus kos.

Obuolius nulupkite ir supjaus ty -
kite šiaudeliais ar kubeliais, susmul -
kinkite grai kinių riešutų branduo -
lius. Šiuos paruoštus produktus su -
ber kite į virtus ir šiaudeliais sup-
jaus tytus burokėlius, pagardinkite
druska, įdėkite majonezo, viską ge -
rai išmaišykite. Ant viršaus pabars -
ty kite smulkiai pjaustytų krapų ir
pet ražolių.

Salotos su jaučio 
liežuviu ir obuoliais

Reikės: 1 sv jaučio liežuvio, 3/4 sv
obuolių, 3/4 sv bulvių, puodelio majo -
nezo, 2 morkų, 6 kiaušinių, ža lumynų,
druskos, pipirų.

Šioms salotoms geriau tiks ne -
sal  dūs obuoliai. Išvirkite liežuvį,
kiau ši nius, morkas ir bulves. Viską
atvėsin kite, nuvalykite, supjaus tyki -
te, kaip ir nuluptus obuolius, nedide -
liais grie žinėliais, pagardinkite drus-
ka, pipirais. Užpilkite majonezu ir
ge rai išmaišykite.

Silkių ir obuolių salotos

1 sluoksniui reikės: smulkiai
pjaus tytos, silpnai sūdytos riebios sil -
kės; 

2 sluoksniui: smulkiai pjaustytų
svogūnų (plono sluoksnio);

3 sluoksniui: mažais kubeliais
pjaustytų saldžiarūgščių obuolių.

Obuoliai tešloje

Reikės: 2 obuolių (saldžių), 2
kiaušinių, miltų, ½ puodelio grieti nės,
druskos, cinamono, maistinės sodos,
šaukštelio cukraus.

Pašalinkite obuolių sėklaliz -
džius, nulupkite žievę. Obuolius sup-
jaustykite storais žiedais. Į įkaitintą
alyvuogių arba saulėgrąžų aliejų su -
dėkite obuolių žiedus, pamirkytus
teš loje, ir apkepinkite iš abiejų pu -
sių.

Tešlą paruošti labai paprasta.
Kiau  šinius išplakite su cukrumi,
įberkite žiupsnelį druskos (jei trūks-
ta, ir cukraus), žiupsnelį maistinės
so  dos, cinamono, įdėkite grietinės.
Miltų įberkite savo nuožiūra – tešlos
tirštumas turėtų būti toks, kaip
sklin džiams.

Sklindžiai su obuoliais

Reikės: puodelio kvietinių mil tų,
3 obuolių, kiaušinio, puodelio pie no, 2
šaukštelių cukraus, šaukštelio mielių,
4 šaukštelių sviesto, druskos.

Šiltame piene ištirpinkite cukrų,
druską, mieles, įberkite miltų, įmuš -
kite kiaušinį, išmaišykite. Palikite
teš  lą šiltai 3–4 valandoms. Obuolius,
nulupę žievę ir pašalinę sėklaliz -
džius, supjaustykite plonais griežinė -
liais ir, prieš kepdami sklindžius, su -
dėkite į tešlą.

Greitas obuolių pyragas

Reikės: 2 kiaušinių, puodelio cuk -
raus, puodelio grietinės, šaukštelio so -
dos, 2 šaukštų medaus, 2 puo delių mil -
tų, 4–5 obuolių, žiupsnelio ci namono.

Nulupkite obuolius ir supjausty -
ki te kubeliais. Kiaušinius išplakite
su cukrumi, supilkite grietinę, įdė -
kite sodos (nugesintos actu), medaus,
cinamono ir viską gerai išmaišykite.
Į mišinį suberkite miltus, išplakite,
suberkite obuolių kubelius ir dar
kartą gerai išmaišykite. Kepkite
maždaug 20–25 minutes. Kai atvės,
api barstykite cukraus pudra.

Obuoliai, įdaryti 
varške ir razinomis

Reikės: ½ sv obuolių, šaukšto ra -
zi nų (be kauliukų), ½ puodelio varš -
kės, šaukštelio sviesto, kiaušinio try -
nio, šaukšto manų kruopų, 1–2 šaukš -
tų grie  tinės, po šaukštelį cuk raus ir
cuk raus pudros.

Varškę sutrinkite, sumaišykite
su manų kruopomis, gerai nuplauto -
mis ir pamirkytomis razinomis, cuk -
rumi, kiaušinio tryniu ir ištirpintu
sviestu. Nupjaukite obuolių viršūnė -
les ir, neįpjaudami kraštų, pašalin ki -
te sėklalizdžius. Obuolių ertmes už -
pildykite paruošta varške ir juos iš -
kepkite. Į stalą obuolius patiekite pa -
barstę cukraus pudra ir užpylę grie -
tine.

Ž i e m a i

Obuolių ir moliūgų uogienė

Reikės: 1 1/2 sv moliūgų (pump-
kin), 1 1/2 obuolių, citrinos, 1 3/4 sv
cukraus.

Nuplikykite citriną, išspauskite
iš jos sultis, smulkiai supjaustykite
žievelę. Obuolius nulupkite, jų žieve-
les sudėkite į puodą, įpilkite 2 puo -
delius vandens ir pastatykite virti.
Obuolius sutarkuokite, apliekite cit-
rinos sultimis ir gerai išmaišykite.
Sutarkuokite moliūgą, sumaišykite
su obuoliais ir citrinos žievele, viską
užpilkite obuolių žievių nuoviru, su -
berkite cukrų ir pastatykite virti.
Virkite ant nedidelės ugnies tol, kol
uogienė taps skaidri.

Obuolių sultys be cukraus

Sulčiaspaude išspauskite sultis.
Supilkite jas į emaliuotą puodą, pas-
tatykite jį ant ugnies. Prieš užver-

OObbuuoolliiaaii – įvairiems patiekalams

dant susidarys daug putų – jas visas
reikia kruopščiai nugriebti. Kai tik
putų sul tyse (turi virti nesmarkiai)
nebesusidarys, išpilstykite sultis į
sterilizuotus stiklainius, užsu kite
dangteliais.

ObuOlių sūriai

Profesorės Konstancijos Buožy -
tės-Brundzienės knygelėje „Viskas iš
obuolių” rasite įvairiausių patiekalų
iš obuolių – daug žinomų ir nežino -
mų, nuo paprasčiausių užkandėlių
iki kepinių, desertų ir obuolių kon-
servavimo būdų. Apie sūrių gamybą
autorė rašo: „Anksčiau obuolių sūrių
gamyba labai ilgai užtrukdavo (apie
4–6 val.), būdavo labai varginanti,
nes vi są laiką tekdavo įtemptai
maišyti besiblaškančią iki lubų
masę. Sūriai nuo tokio ilgo virimo
įgaudavo tamsią, beveik juodą spal -
vą, prarasdavo natūralų obuolių sko -
nį.” Savo knygoje autorė pateikia
obuolių sūrių receptų, kurių gamini-
mo trukmė – vos 1 valanda.

Paprastas sūris

Obuolių sūriams geriau siai tin -
ka prinokę ar truputį neprinokę
rūgštesnio skonio rudeniniai obuo -
liai, tik su minkštesnėmis ode lėmis,
tad pas mus labiausiai tiks „McIn -
tosh” obuoliai.

Reikės: 10 sv obuolių, 2 sv cuk -
raus, šaukšelio malto cinamono.

Obuolius nuplaukite, nusausin -
ki te, pašalinkite sėklalizdžius, sup-
jaustykite plonomis skiltelėmis. Rei -
kia žiūrėti, kad nepakliūtų supu-
vusių ar sukirmijusių dalelių. Pa -
ruoš  tas skilteles sudėkite į emaliuotą
indą ir už berkite cukrumi. Pamai -
šykite, kad cuk rus vienodai pasi -
skirs tytų, ir pa likite, uždengę švaria
marle, kambario temperatūroje 12 ar
daugiau valandų.

Kitą dieną atsiradusias sultis nu -
pilkite į indą (geriausiai į emaliuotą
dubenį), kuriame virs sūris, ir 15–20
minučių kaitinkite, kad išgaruotų
dalis vandens. Tada į verdanti skystį
suberkite obuolių skilteles ir virkite
ant stiprios ugnies, maišydami ilges-
niu mediniu šaukštu. Kai masė su -
tirštėja, maišykite smarkiai, kad ne -
prisviltų. Virimo baigmė nustatoma,
perbraukus mentele per verdamos
masės vidurį. Jeigu masė  negreit su -
silieja, vadinasi, sūris gatavas. 

Karš ta masė, nepaliekant oro
tarpų, su krečiama į sūrmaišius, išk-

lotus plė vele (atkerpamas sūrmaišio
ilgio plėvelės stačiakampis gabalas
ir, už lenkiant vieną šoną, padaroma
sūrmaišio forma; smailusis galas
palen kiamas ir įdedama į sūrmaišio
vi du rį). Krečiant masę, vienam ten -
ka laikyti sūrmaišio ir plėvelės kraš-
tus. Paskui sūrmaišio kraštai suima-
mi, stipriai užspaudžiami ir užriša-
mi. 

5–6 dienas sūrius reikia palai -
kyti sau soje patalpoje pakabintus ar
padėtus ant grotelių, kad paviršius
apdžiūtų. Po to obuolių sūrius galima
laikyti su visu sūrmaišiu ar iš jo išė-
mus tik su plėvele (ji turi būti glau -
džiai prie sūrių prigludusi) sausoje
šaltoje patalpoje, sudėjus taip, kad
ne siglaustų vienas prie kito.

Nepakankamai obuolių masę iš -
virus, stangrią obuolių masę galima
gauti jį padžiovinus (sausoje patalpo-
je laikant pakabintą su sūrmaišiu
2–3 savaites).

Obuolių sūris „Mozaika”

Reikės: 14 sv obuolių, 3 sv cuk -
raus.

Sveikus obuolius nuplaukite, nu -
sausinkite ir, išėmę sėklalizdžius, su -
pjaustykite skiltelėmis. Užpilkite
cuk  rumi. Sumaišykite ir palikite
kam bario temperatūroje 12–24 valan-
doms. Kitą dieną susidariusias sultis
nupilkite į emaliuotą indą ir virkite,
kol liks maždaug pusė. Tada į ver-
dantį skystį suberkite didesnę dalį
obuo lių skiltelių, o maždaug 2 sv pa -
likite. Virkite, kartas nuo karto pa -
mai šydami, ant labai stiprios ugnies,
o vėliau, obuoliams sutižus, virkite
smar kiai maišydami, kol, perbrau -
kus mentele per masę, ji greitai su -
silieja. Po to suberkite likusias obuo -
lių skilteles ir dar virkite 2–3 minu -
tes. Svarbu, kad pabaigoje subertos
obuolių skiltelės nesutižtų. 

Karštą masę sukrėskite į sūr -
mai  šius, išklotus plėvele taip, kaip
ap ra šyta anksčiau. Šį obuolių sūrį,
sukrėtus į sūrmaišius, reikia labai
gerai suspausti, o jam atvėsus, gerai
dar paslėgti, kad virimo pabaigoje
sudėtos obuolių skiltelės įsispaustų į
masę.

Šį sūrį galima virti iš neluptų ar
luptų obuolių, priklausomai nuo
obuo  lių odelės kietumo.

Obuolių sūris vaikams

Reikės: 12 sv obuolių, 2 sv cuk -
raus, 1 sv anakardžių (angl. cashew)
riešutų, šaukš telio cinamono.

Obuolius paruoškite taip, kaip ir
ki tiems sūriams. Baigdami virti, su -
berkite cinamoną bei smulkiai suka -
potus riešutus, dar pavirkite 1–2 mi -
nutes ir karštą masę išpilstykite į
įvairios formos dėžutes (gali būti
medinės ar kartoninės), išklotas plė -
vele. Sukrėstą masę dar ant viršaus
apklokite dvigubai sulenkta plėvele.

Tinka priešpiečiams, pava ka -
riams su baltu sūriu ar pietums kaip
trečias patiekalas.

Pasinaudota Konstancijos Buo žy   -
tės-Brundzienės knyga „Viskas iš
obuolių”

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com
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Atidengtas paminklas nacių aukoms romams

KT išnagrinėjo prezidentės paklausimą 

Popiežius skiria šešis kardinolus neeuropiečius

Paskutinius debatus laimėjo B. Obama

Įspėjama dėl ,,Janukovyč diktatūros”
Vilnius (ELTA) – Konstitucinia-

me Teisme (KT), nagrinėjančiame
prezidentės Dalios Grybauskaitės
kreipimąsi dėl Seimo rinkimų atvejo,
liudijusi Zarasų-Visagino rinkimų
apygardos komisijos pirmininkė Dai-
va Kelečienė teigė, kad Darbo parti-
jos kandidatas Rimvydas Podolskis
rinkėjus papirkinėjo jau gerokai
prieš rinkimus. Vyriausiosios rinki-
mų komisijos (VRK) pirmininkas
Zenonas Vaigauskas pareiškė taip
pat turėjęs tokios informacijos ir
svarstė, jog kandidatą galbūt reikėjo
pašalinti dar prieš rinkimus.

Z. Vaigauskas pabrėžė, kad VRK
negalėjo naikinti R. Podolskio regist-
racijos Seimo rinkimams, nes pažei-
dimai pastebėti vėliau negu 15 dienų

iki balsavimo dienos. Pagal įstatymą,
tokiu atveju naikinti kandidato re-
gistracijos negalima. Tuo pačiu jis
pripažino nežinąs būdo, kaip užtik-
rinti, kad taip elgiamasi nebūtų.

Šalies vadovės teigimu, tik KT
gali vertinti ir tirti VRK sprendimus
bei išaiškinti, ar nebuvo pažeistas
Seimo rinkimų įstatymas. Teisme
prezidentei atstovavusi jos patarėja
sakė, kad šalies vadovė nepalaiko ku-
rios nors pusės, partijos ar kandidato.

VRK pripažino negaliojančiais
pirmo Seimo rinkimų turo rezulta-
tus Zarasų-Visagino apygardoje. Taip
pasielgti nuspręsta dėl to, kad šioje
apygardoje kandidatavęs ,,darbietis”
R. Podolskis pažeidė rinkimų įstaty-
mą, t. y. papirkinėjo rinkėjus.

Washington, DC (BNS) – Pas-
kutinius televizijos debatus prieš lap-
kričio 6 d. vyksiančius JAV preziden-
to rinkimus aiškia persvara laimėjo
dabartinis šalies vadovas Barack
Obama. Remiantis ,,CBS News” atlik-
ta apklausa, jį dvikovos nugalėtoju
vadina 53 proc. apklaustųjų, o jo prie-
šininką Mitt Romney – tik 23 proc.
Anot stoties CNN tyrimo, B. Obama
surinko 48 proc. balsų, o M. Romney –

40 proc.
Paskutinių TV debatų tema bu-

vo užsienio politika. Pirmuose deba-
tuose geriau pasirodė M. Romney,
antruose – B. Obama. Pirmadienio
vakarą vykusi diskusija buvo pasku-
tinė. Joje B. Obama savo priešininką
vadino užsienio politikos naujoku.
Abu kandidatai aštriai keitėsi nuo-
monėmis apie Irano branduolinę prog-
ramą ir permainas arabų pasaulyje. 

Kinijoje pristatytos galimybės studijuoti Lietuvoje

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC (LR ambasados JAV info) – LR ambasados JAV misijos vadovo
pavaduotojas Simonas Šatūnas dalyvavo ,,The Aspen Institute” surengtoje saugumo
konferencijoje, kur pristatė Lietuvai ir visam regionui svarbius saugumo klausimus, įs-
kaitant iššūkius energetiniam saugumui, santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Ren-
ginyje dalyvavo JAV analitikai, Europos šalių ambasadoriai, diplomatai, užsienio poli-
tikos tema rašantys žurnalistai. Nuotraukoje pirma iš dešinės sėdi: ,,Foreign Policy” žur-
nalo redaktorė Susan Glasser, ,,The Aspen Institute” saugumo programos direktorius
Clark K. Ervin, kiti JAV verslininkai. Antras iš kairės stovi S. Šatūnas. 

LR ambasados JAV nuotr.

Kijevas (BNS) – Likus kelioms
dienoms iki parlamento rinkimų Uk-
rainoje, kalinamos opozicijos vado-
vės Julija Tymošenko duktė Jevgeni-
ja Tymošenko įspėjo dėl besiartinan-
čios ,,diktatūros”.

Demokratinės valstybės turėtų
pasmerki rinkimus kaip ,,nelaisvus
ir nedemokratiškus”, nes priešingu
atveju jos įteisins prezidento Viktor

Janukovyč diktatūrą, pareiškė poli-
tikės duktė žurnalistams Ženevoje.
Spalio 28 d. Ukrainos piliečiai rinks
450 parlamento deputatų. Daugiausia
balsų numatoma V. Janukovyč  parti-
jai. J. Tymošenko rinkimuose daly-
vauti negali. 2010 m. V. Janukovyč
prezidento rinkimuose įveikė J. Ty-
mošenko. 

Beijing (URM info) – Tarptauti-
nėje švietimo parodoje Kinijoje spa-
lio 20–23 d. dalyvavę Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų atstovai spalio 19 d.
Lietuvos ambasadoje Beijing vyku-
siame renginyje susitiko su Kinijos
universitetų atstovais, besidomin-
čiais ryšių su Lietuvos aukštosiomis

mokyklomis užmezgimu arba akty-
vesne plėtra.

Net septyniolikos Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų atstovai spalio 20–23 d.
Beijing ir Šiane vykusioje Tarptauti-
nėje švietimo parodoje pristatė gali-
mybes studijuoti Lietuvoje. 

Siūloma bausti nebalsuojančius piliečius

Ekvadoras nerimauja dėl J. Assange sveikatos

Rengiama konsulinė misija į Milaną 
Vilnius (ELTA) – Lietuvos am-

basada Italijoje lapkričio 16–17 d. ren-
gia konsulinę misiją į Italijos miestą
Milaną. Konsuliniai pareigūnai pri-
iminės Lietuvos piliečius Lietuvos
garbės konsulato Milane patalpose.

Konsulinės misijos metu bus pri-
imami prašymai ir dokumentai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje
sudarytų civilinės būklės aktų (san-
tuokų ir vaikų gimimo) įtraukimo į
apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažy-

mų išdavimo, Lietuvos Respublikos
piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilges-
niam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gy-
venamosios vietos deklaracijos bei
atliekami kiti konsuliniai veiksmai.

Išvažiuojamosios konsulinės mi-
sijos organizuojamos nuo tada, kai
2009 m. birželį į Lietuvos pasą papil-
domai elektroniniu būdu pradėta įra-
šinėti asmens biometrinius duome-
nis ir pirštų atspaudus.

EK svarsto kvotas moterims vadovėms

Berlynas (BNS) – Vokietijoje ati-
dengtas paminklas, skirtas atminti
tūkstančius romų, tapusių nacių ho-
lokausto aukomis. Paminklą atiden-
gė Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel. Izraelio menininko Dani Kara-
van sukurtas paminklas pastatytas
netoli Reichstago-Vokietijos parla-
mento pastato.

Pasak Centrinės romų ir sinti ta-
rybos vadovo Romani Rose, akivaiz-
du, kad romų žudymas per holokaus-
tą buvo ,,genocidas, turintis savo as-
pektą”. Nežinoma, kiek tiksliai romų
buvo nužudyta per holokaustą. Sta-
tistikos duomenys svyruoja nuo
220,000 iki 500,000 ar daugiau.

Vilnius (Delfi.lt) – Buvęs Konsti-
tucinio Teismo (KT) pirmininkas
Juozas Žilys sako, kad Lietuvoje rei-
kėtų įtvirtinti pareigą balsuoti Sei-
mo rinkimuose, o to nedarantiems
piliečiams galėtų būti apribotos so-
cialinės paslaugos ar išmokos.

1993–1999 m. KT vadovavęs teisi-
ninkas sakė, kad Lietuvos visuome-
nės moralė yra silpna, ir dabar mažo-

ji tautos dalis gali spręsti visos šalies
likimą.

2002–2008 m. KT pirmininko pa-
reigas ėjęs Egidijus Kūris sakė, kad
privalomo balsavimo idėja gali būti
svarstoma, tačiau perspėjo, kad ją
įgyvendinti būtų sudėtinga. Privalo-
mas balsavimas šiuo metu įteisintas
tokiose šalyse kaip Argentina, Aust-
ralija, Brazilija, Liuksemburgas.

Maskva (BNS) – Ekvadoro diplo-
matas Maskvoje sakė, kad Ekvadoras
nerimauja dėl ambasadoje Londone
gyvenančio ,,WikiLeaks” įkūrėjo Ju-
lian Assange sveikatos ir paprašė Di-
džiosios Britanijos, kad ši leistų J.
Assange saugiai nuvykti į ligoninę,
jei jam prireiks gydymo.

Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų ministerija kol kas atsisakė
komentuoti diplomato komentarus.

Ekvadoras paprašė Didžiosios Brita-
nijos pateikti dokumentą, kuris leis-
tų J. Assange, jei to prireiks, saugiai
nuvykti į ligoninę ir su pabėgėlio sta-
tusu grįžti į Ekvadoro ambasadą. Ek-
vadoras rugpjūčio mėnesį suteikė J.
Assange prieglobstį, bet Didžioji Bri-
tanija atsisako leisti jam išvykti į Ek-
vadorą ir teigia jį sulaikysianti, jei
jis išeis iš ambasados.

Vatikanas (Bernardinai.lt) –
Bendrosios audiencijos pabaigoje po-
piežius Benediktas XVI pranešė apie
lapkričio 24 d. šaukiamą viešąją iš-
kilmingą kardinolų konsistoriją, ku-
rios metu bus paskirti šeši nauji Kar-
dinolų kolegijos nariai.

Toks pranešimas pasirodė pasta-
raisiais mėnesiais mirus keliems
kardinolams. Konsistorijos dieną,
lapkričio 24-ąją, pasipildžiusi šešiais

naujais ganytojais, Kardinolų kolegi-
ja turės 211 narių, tarp jų – 120 kardi-
nolų rinkėjų.

Benediktas XVI sakė, kad pas-
kirs kardinolus iš Jungtinių Valstijų,
Libano, Indijos, Nigerijos, Kolumbi-
jos ir Filipinų. Kolegijoje, kuri pata-
ria pontifikui, o jam mirus renka jo
įpėdinį, šiuo metu jėgos yra labai pa-
krypusios Europos naudai.

Briuselis (BNS) – Europos ko-
misarai svarsto klausimą dėl moterų
kvotų įmonių valdybose ir politinėse
institucijose. Europos Komisijos
(EK) narė teisingumo, pagrindinių
teisių ir pilietybės reikalams Viviane
Reding pasiūlė palikti 40 proc. vado-
vaujančių vietų moterims. Bet prieš
šį siūlymą pasisakė kelios šalys.

Debatai kilo po to, kai Europos
Parlamentas sukritikavo dabartinę
padėtį Europos centriniame banke
(ECB) dėl moterų kandidačių į vado-

vaujančias pareigas trūkumo. Parla-
mento komitetas priėmė rezoliuciją,
kurioje ragino Europos Tarybą at-
šaukti liuksemburgiečio Yves Mersch
kandidatūrą į ECB valdybą, nes, anot
komiteto, jo paskyrimas reikštų, kad
iki 2018 m. banko valdančiąją tarybą
sudarys vien vyrai. Šiuo metu, EK
duomenimis, moterys ES valstybėse
užima mažiau nei 15 proc. vadovau-
jančių pareigų. Anksčiau įstatymus
dėl kvotų įvedė Prancūzija, Ispanija,
Italija, Islandija ir Belgija.

EELLTTAA nuotr. 



112012�SPALIO�25,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

VVEERRSSLLOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Lapkričio 24 d. aukcione Vokietijoje bus parduodamas 1976 metų veikiantis
,,Apple 1” kompiuteris.                                                                ELTA nuotr.

Pranešama apie naujai paskelb-
tus tarptautinius konkursus Akme-
nės, Kėdainių, Marijampolės ir Šiau-
lių laisvųjų ekonominių zonų (LEZ)
geriausiems verslo planams ir zonų
statutams parengti bei steigėjų gru-
pėms parinkti. Išsamią informaciją
apie šias LEZ ir su paskelbtais tarp-
tautiniais konkursais susijusius tei-
sės aktus galima rasti Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos inter-
neto tinklalapyje: http://www.uk-
min.lt/lez konkursai. Tarptautinio
konkurso dokumentų priėmimo pa-
baiga: 2012 m. gruodžio 3 d., 2 val. p.
p. Lietuvos laiku.

***
Tarptautinis nekilnojamojo tur-

to tinklas ,,Sotheby’s International
Realty” stiprina savo padėtį Baltijos
valstybėse – Vilniuje duris atvėrė pir-
moji jo atstovybė Lietuvoje. Ji siūlys
bendradarbiauti įsigyjant aukštos
klasės nekilnojamąjį turtą ne tik vi-
daus rinkoje, bet ir beveik pusšimty-
je užsienio valstybių. Bendrovės
,,Baltic Sotheby’s International Real-
ty” vardas siejamas su itin kokybiš-
ku būstu, kurio standartus ketinama
diegti ir mūsų šalyje. Ilgametes tradi-
cijas puoselėjančios bendrovės   pra-
džia siekia 1976 m. Tinklas visame
pasaulyje jungia daugiau nei 12,000
prekybos brokerių ir vienija apie 625
padalinius 44 šalyse ir teritorijose. 

***
Spalio 22–26 d. Valstybinio turiz-

mo departamento iniciatyva Vilniuje
vyksta didžiausias Lietuvoje tarptau-
tinis turizmo renginys ,,Baltic Con-
necting 2012”. Jo tikslas – pritraukti
naujų verslo partnerių, populiarinti
Lietuvoje teikiamas turizmo paslau-
gas užsienyje, didinti į Lietuvą at-
vykstančių turistų skaičių ir kurti
mūsų valstybės, kaip palankios turiz-
mui šalies, įvaizdį. ,,Baltic Connec-
ting 2012” renginio metu vyks ir pa-
žintinės kelionės po Lietuvą, ryšių
mugė Vilniuje. 

***
Planuojama, kad  ,,Lietuvos ener-

gijos” Elektrėnų komplekse oficialiai
atidarytame kombinuoto ciklo bloke
(KCB) kitais metais bus pagaminta
1,374 TWh elektros energijos. Tai su-
daro apie 14 proc. šalies poreikio. Šis
projektas yra svarbus Lietuvos ener-
getinio saugumo instrumentas, išsis-
kiriantis moderniomis technologijo-
mis ir realizavimo kokybe. Naujojo
bloko statybos projektas yra didžiau-
sias per 22 nepriklausomos Lietuvos
metus, jo vertė siekia 1 mlrd. 300 mln.
litų. Naujasis Lietuvos elektrinės
KCB ir visas Elektrėnų kompleksas
užtikrins valstybės energetinį sau-
gumą. 

***
Vienas populiariausių Lietuvos

kurortų Druskininkai ir toliau sieks
pritraukti turistų srautus mieste siū-
lomomis naujovėmis. Pristatydamas
būsimus planus, Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas atskleidė, kad
ateityje čia turėtų būti įrengti ne tik
keltuvai iš miesto centro į sniego are-
ną, bet ir visus metus veiksiantis pa-
plūdimys su tinklinio aikštele bei
molu. Druskininkų meras džiaugėsi,
jog ankstesnės investicijos į miesto
plėtrą pasiteisino.Vien 2011 m. į
miestą buvo investuota 130 mln. litų
iš savivaldybės ir įvairių fondų lėšų,
6,4 mln. litų per valstybės investicijų
programą.

Europos Komisija (EK) palaikė
dešimties euro zonos šalių siūlymą
įvesti bankininkystės mokestį, kad
gautos pajamos galėtų būti skirtos
krizės padariniams atlyginti. Šiam
siūlymui turi pritarti Europos Są-
jungos (ES) Tarybos dauguma ir Eu-
ropos Parlamentas. Šiai nuostatai ne-
pritaria šalys, nepriklausančios euro
zonai: Didžioji Britanija, Švedija ir
Lenkija, kurios įsitikinusios, kad
toks mokestis sukels masinį kapitalo
nutekėjimą iš ES. Pagal EK siūlymą,
visos vertybinių popierių operacijos
turi būti apmokestinamos 0,1 proc.
mokesčiu, tuo tarpu antrinės finan-
sinės sutartys bus apmokestinamos
0,01 proc. EK vertinimu, jeigu visos
ES šalys įsivestų tokį mokestį, gautos
pajamos galėtų siekti apie 57 mlrd.
eurų per metus. 

***
JAV interneto milžinė ,,Yahoo”

nauju savo generaliniu administra-
cijos direktoriumi paskyrė buvusį
varžovės ,,Google” vadovą ir jam pa-
siūlė didelį atlyginimą, kuris per ket-
verius metus sudarys maždaug 58
mln. JAV dol. Henrique de Castro
,,Google” dirbo dabartinei ,,Yahoo”
vadovei Marissa Mayer. Jis bus atsa-
kingas už pardavimus ir veiklą. ,,Ya-
hoo” jau kuris laikas stengiasi atsta-
tyti savo gerą vardą ir nenusileisti
varžovams.

***
Euro krizė gali sugriauti Euro-

pos Sąjungą (ES), o Vokietija turėtų
prisiimti atsakomybę ir gelbėti bend-
rą valiutą, pareiškė milijardierius in-
vestuotojas George Soros. Jo įsitiki-
nimu, kitas pasirinkimas didžiausiai
euro zonos valstybei, Vokietijai, – tie-
siog palikti 17 šalių bendros valiutos
bloką. Krizė „stumia ES į ilgalaikę
depresiją, kuri, be abejonės, yra pa-
čių valstybių susikurta, – teigė ‘So-
ros Fund Management’ pirmininkas.
– Yra grėsmė, kad euras sugriaus
ES.” Vokietija turėtų elgtis kaip Są-
jungos vadovė, kaip elgėsi Jungtinės
Valstijos po Antrojo pasaulinio karo,
sakė G. Soros.

***
JAV mažmeniniai pardavimai

praėjusį mėnesį augo sparčiausiai
per beveik dvejus metus, nes pirkėjai
daugiau pinigų išleido elektronikos
prekėms, automobiliams ir benzinui.
Pardavimai rugsėjį išaugo 1,1 proc.
Rugpjūtį pardavimų mastas padidėjo
1,2 proc. Šių dviejų mėnesių prieau-
giai buvo didžiausi nuo 2010 m.  spa-
lio. Duomenys apie mažmeninius
pardavimus JAV atidžiai stebimi, nes
vartotojų išlaidos sudaro maždaug 70
proc. JAV ekonominio aktyvumo. 

JAV investicinė grupė ,,Advent
International” įsigis Vokietijos maž-
meninę prekybos įmonę ,,Douglas”,
prekiaujančią parfumerijos ir kos-
metikos gaminiais. Sandoris vertina-
mas 1,5 mlrd. eurų. ,,Douglas” pri-
klauso apie 2,000 parduotuvių visoje
Europoje. Be parfumerijos, prekybos
tinklas parduoda šokoladą, papuoša-
lus ir knygas. Metinės bendrovės pa-
jamos viršija tris milijardus eurų.
Pačios bendrovės duomenimis, ,,Doug-
las” yra didžiausias parfumerijos ir
kosmetikos tinklas Europoje.

***
Japonijos automobilių gaminto-

ja ,,Nissan” pranešė, kad Jungtinėse
Valstijose atšaukia tūkstančius ,,Al-
tima” sedanų, nes vairo varžtai ga-
minant automobilius galėjo būti tin-
kamai neprisukti. Apie sužeidimus
ar avarijas nepranešama. Bus at-
šaukta 13,919 ,,Altima” sedanų, tarp
jų ir naujausi modeliai, pagaminti
šiemet ir kitiems metams. Atšaukia-
mi automobiliai buvo pagaminti
,,Nissan” gamykloje Canton  mieste
Mississippi valstijoje. Automobilių
savininkams bus pranešama nuo
spalio 29 d. Jie turės atvažiuoti į
,,Nissan” atstovybes, kur varžtai bus
prisukti tinkamai.

***
Laikraščiai, kurie sudaro 90

proc. leidžiamų laikraščių Brazilijo-
je, paliko ,,Google News”. Brazilijos
nacionalinė laikraščių sąjunga tei-
gia, kad visi 154 jos nariai pasekė siū-
lymu uždrausti paieškos sistemai
naudoti jų turinį. Laikraščių atstovai
sako, kad ,,Google News” atsisakė
mokėti už laikraščių turinį, o laik-
raščių tinklalapiuose apsilankydavo
mažiau lankytojų. ,,Google” atstovai
anksčiau tikino, kad naujienų svetai-
nių lankytojų skaičius dėl jos tik pa-
didėjo. Tarp 154 laikraščių yra ir kai
kurie populiariausi šalies naujienų
tinklalapiai, tokie kaip ,,O Globo” ar
,,O Estado de Sao Paulo”. 

***
Anksčiau apgyvendintų JAV na-

mų pardavimai rugsėjį smuko. Rug-
pjūtį jie buvo padidėję iki aukščiau-
sio lygio per dvejus metus. Pardavi-
mai sumažėjo iš dalies todėl, kad bu-
vo parduodama mažiau namų. Par-
davimai rugsėjį sumažėjo 1,7 proc.,
iki metinio 4,75 mln. lygio. Rugpjūtį
metiniai pardavimai siekė 4,83 mln.
ir tai buvo aukščiausias lygis per
daugiau nei dvejus metus. Būstų rin-
ka atsigauna po šešerių metų nuos-
mukio. Ekonomistai tikisi, kad par-
davimai atsigaus spalį, nes paraiškų
gauti paskolą nekilnojamajam turtui
įsigyti rugsėjį padaugėjo.

ČČiikkaaggaa (Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info) – Lankydamasis Lietuvoje Lietu-
vos Respublikos garbės konsulas Palm Beach, Florida, Stanley Balzekas kartu su Lietu-
vos žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei kitais pareigūnais lankėsi daržovių
ūkyje Slikių kaime, Pelėdnagių seniūnijoje, Kėdainių rajone. Kaip rašoma Žemės ūkio
ministerijos tinklalapyje, ,,Vienas pažangiausių Lietuvoje Virgilijaus Kuprevičiaus dar-
žovių ūkis ir sodyba Slikių kaime nustebino tiesiog pavyzdine tvarka. Šiame ūkyje, visai
nenaudojančiame nuodingų cheminės apsaugos produktų, auginama net 110 ha mor-
kų, iš jų 42 ha – pagal tausojančias aplinką auginimo technologijas. Ūkyje dar augina-
mos kopūstinės daržovės. Beveik 60 proc. visos produkcijos eksportuojama į Rusiją, ki-
ta dalis parduodama vietinėje rinkoje. Ūkyje taikomos pačios moderniausios techno-
logijos, morkų derlius nuimamas mechanizuotai, puikiai sutvarkytas morkų sandėlia-
vimas ir prekinis šakniavaisių paruošimas. ŽŪM specialistų nuomone, tokiame ūkyje
rastų ko pasimokyti ir kitų ES šalių daržininkai.” Nuotraukoje: LR garbės konsulas St.
Balzekas, Jr.  lankosi daržovių ūkyje Slikių kaime.

L I E T U V A PA S A U L I S



V dalis 

Nusprendžiu aplankyti Spring Valley miestelį,
kuris yra visai netoli Čikagos. Čia mano sene-
lio sesuo Marijona gyveno apytik riai vienerius

metus, čia gyveno, dir bo ir mirė jos teta ir dėdė. Iš -
siruo šia me į Spring Valley su visa šeima. Ne pasa ky -
čiau, kad vaikai labai pa ten kinti: „Ir vėl mama po ka -
pines pasivaikščioti susiruošė.” Visaip bandau įti -
kinti juos, kad bus įdomu pasivaikš čioti to mis
gatvelėmis, kurio mis jų „pro-pro-pro-giminai čiai”
vaikš čiojo, užeiti į bažnyčią, kurioje jie „suolus
trynė” poterius kalbėdami, ir, žinoma, pasi žiū rėti į
jų amžino poilsio vietą. Žinoma, tokios „įdo mybės”
jiems skamba visai neįdomiai. Tuomet pri žadu,
kad pakeliui užsuksime į Starved Rock parką ir
užlipsime ant kalno, kur badu buvo numa rinti
indėnai, kovoję su baltaisiais kolonistais. Kelionė
vai kams ima rodytis įdomesnė. Tuomet „metu pa -
skutinę kortą” ir pasakau, kad kapinės, kuriose pa -
lai dota jų pro-prosenelės sesuo, yra ne bet kokios, o
garsios visoje Amerikoje tuo, kad jose vaidenasi.
Dabar vaikai suklūsta ir tikrai užsigeidžia pamatyti
Spring Valley Lithuanian Liberty kapines.

Juokas juokais, bet, ieškodama ži nių apie Lith -
uanian Liberty kapi nes, tikrai radau informaciją,
kad jo se vaidenasi. Interneto svetainėje, kurioje pa -
sa kojamos Illinois valstijos legendos, Liberty ka pi -
nės įtrauktos į dešimties pačių baisiausių valstijos
kapinių sąrašėlį (beje, Lemont esan čios St. James-
Sag kapinės yra devintos pagal baisumą Illinois).
Lithua nian Liberty kapinės yra net antroje vietoje
pagal „vaidenimosi lygį”, nes ten stovi tokio Mas -
sock (gal kokio Ma sioko) mauzoliejus, kurio akme -
ni nės sienos, vietinių žmonių pasakoji mu, būna šil-
tos, o viduje šviečia kaž kokia „keista šviesa”. Nuo
1960 m. du rys į mauzoliejų net buvo užmūrytos, nes
kažkas pavogė vieno iš dviejų ten palaidotų brolių
Massock kauko lę. Netoli kapinių buvęs Massock
bro lių dvaras 1980 m. buvo nugriautas. Vie tiniai pa -
augliai tuos namus va di nę „žudiko namais”. Ant
mauzoliejaus kartas nuo karto užpilamas šven tin -
tas vanduo ir tuomet esą girdisi, kaip kažkas jo vi -
duje dejuoja. Ak tu, jec kau kleckau! Ir štai į tokias
kapines turėjo „amžinam poilsiui” gulti mano pro -
senelės sesuo ir jos vyro brolis!

Net gaila, kad į kapines atvyks tame gražią ir
saulėtą vasaros dieną, o ne darganotą ir niūrią lap-
kričio pa vakarę. Beje, kapines rasti nebuvo lengva
net turint adresą ir visą navigacinę sistemą. Kaip
sako amerikie čiai, „jei tuo metu mirktelėjai, tai ir
pražiopsojai”. Įvažiavimas į kapines toks „užslap -
tintas” ir apaugęs me džiais, kad porą kartų prava -
žiavome pro šalį nepastebėję. Kai galų gale susto-
jame ties įvažiavimu, pamatome, kad įėjimas už -
tver tas virve. Vis tik įeina me. Kapinės tikrai niū -
rios, nes visiš kai apleistos. Be žymiojo Massock
mau zoliejaus, iš viso šiose mažutėse, įkalnėlėje po
kerotais ąžuolais prisi glaudusiose kapinėse gal tik
kokia dešimtis antkapių, tarp kurių mano prose -
nelės sesers Frances Gustaitis antkapis tikrai
išsiskiria ir dydžiu, ir puošnumu. Stūkso ir ne ma -
žas pačių ka pinių „antkapis”, ant kurio išskaptuo-
tas kapinių pavadinimas ir įkorporavimo data. Šias
kapines lietuviai įsteigė 1914 m. ir pavadino „Li -
berty” – laisvės vardu. Manau, kad pava di ni me at -
sispindi tai, kas to meto lie tu viams buvo svarbu:
tautybė ir nepri klausomybė. Tikrai gaila, kad kapi -
nės neišsilaikė ir neišaugo į gražiai prižiūrėtą amži-
no poilsio vietą. Ma tyt, tai vis dėl tų Massock
„brolių žu dikų” ir jų neramių dūšių, krebždan čių
mauzoliejuje. 

Tačiau ilgiau mąstyti apie tai, ko dėl neišsilaikė
kapinės, kodėl pro se nelės sesuo Frances mirė paly-
ginti jauna – vos 54 metų, kodėl šalia jos nebuvo pa -
lai dotas jos vyras Anthony-Antanas, kuris mirė
apie 30 metų vė liau, nėra kada, nes vaikai jau ragi-
na eiti. Matyt, kapinės nepadarė jiems reikiamo
įspū džio. Išvažiuojame iš ka pinių ir važiuojame ap -
žiū rėti Spring Valley miestelį. Kaip teko skai tyti,
čia buvo kelios anglių kasyklos, kuriose darbavosi
ir minėtasis Frances-Pranciškos vyras Antanas ir

jo tėvas. Tradiciškai lietuviai anglies kasti važiuo-
davo į Pennsylvania valstijoje buvusias kasyklas,
ta čiau, pa sirodo, kasyklų būta ir kitur. Žinoma, šiuo
metu Spring Valley anglies nie kas jau nebekasa,
„mai nos”, kaip ka syklas vadino pirmieji mūsų imi-
grantai, uždarytos, o „mainerių” – angliakasių kau -
leliai jau seniai su dūlėję toje pačioje žemelėje, po
kuria jie praleido nemažą savo gyvenimo dalį. 

Spring Valley miestelyje buvo bent keturios ka -
talikų bažnyčios – Šv. Antano, Nekalto prasidėjimo,
Šv. Petro ir Šv. Povilo bei Šv. Onos. Pasta roji buvo
pa statyta lietuvių ir šiems priklausė. Deja, kadangi
ji šiuo metu nebeveikia, adreso internete nera dau.
Taigi važiuojame prie tos, ku rios adresą pavyko su -
rasti – Šv. Petro ir Šv. Povilo. Bažnyčią randame
užra kintą, tačiau apeiname aplinkui, ap žiūrime
rau donų plytų sienas, langus, kiemą. Šalia esančio
gyvenamojo namo kieme šlavinėjasi vidutinio am -
žiaus moteriškaitė. Pasilabinu, paklausiu apie čia
ka daise gyvenusius lietuvius. Moteriškė šneki,
drau  giška. Pasisako pati turinti lietuviš kas šaknis,
nurodo, kur rasti St. Anne’s arba Šv. Onos bažnyčią.
Atsi sveikiname su lietuvių palikuone ir važiuoja -
me nurodyta kryptimi.

Iki jos važiuoti teko gal penkias minutes, nes
miestelis tikrai nedidu kas. Šv. Onos bažnyčia taip
pat nedi dukė, balta – nei medinė, nei plytinė, o „mū -
rinė”, tarytum tinko sluoksniu užklota. Tačiau, de -
ja, ji jau nebe lie tuvių. Parapija buvo įkurta 1895 m.,
o, mirus paskutiniam ten gyve nu siam lietuvių
kunigui, uždaryta. Prieš 25 metus pastatą nupirko
meksikie čiai ir dabar čia vyksta jų pamaldos. Pa tai -
kome į krikštynas. Po jų pasi prašome bažnyčią ap -
žiūrėti. Sa vinin kai maloniai sutinka. Apie lie tuvių
pėd sakus bažnyčioje akivaiz džiai by loja vitražo lan-
gai, kurių kiek viena me įrašytos lietuviškos pa -
vardės. Matyt, tai buvę bažnyčios me cenatai ar
šiaip labiau lietuviškoje bendruo menėje nusipelnę
žmonės. Skaitau: Antanas Bražinskas, Anta nas
Juk  ne lis, Juozas ir Ona Prusai čiai, Kazi mie ras ir
Marijona Padalec kai, Anta nas Skinkis, Andrius ir
Ona Prusai čiai, Liudvikas ir Ona Navikai. Lauke
labai išradingai, iš pirmo žvilg snio nepastebimai
už šifruotas baž nyčios pavadinimas. Nors iškaba sa -
ko, kad tai ne lietuvių bažnyčia, bu vęs bažny čios
pavadinimas – St. Anne’s arba Šv. Onos – sudėtas iš
didelių geležinių raidžių, kurios su jungtos ir įmon-
tuotos šone prieš pat pagrindinį įėjimą. Iš pradžių
atrodo, kad šiaip ornamentas, tačiau, gerai pažiū -
rėjus, įskaitai iš viršaus į apa čią einančias raides.

Naujieji bažnyčios savininkai įlei džia ir į kle-
boniją bei parapijos salę. Pastatas nemažas. Tik -
riau siai čia įvyko nemažai parapijiečių „pa ren gi -
mų”, kaip mėgsta sakyti vie ti niai lietuviai. Atsi -
svei kinu su meksikiečiais, kurie net angliškai dorai
nekalba, ir atsidūsėju. Vis tik gaila, kad parapija
nuny ko. Netoli bažny čios yra ir kitos lietuviškos
miestelio kapinės, pavadintos tuo pačiu Šv. Onos
vardu. Nusprendžiame aplan kyti ir jas. Šios, paly-

ginti su Lithua nian Liberty, – daug didesnės, gra žiai
tvarkomos. Matyt, jose ir dabar dar laidojama. Yra
ir senoji kapinių da lis, kurios antkapiai jau išvirtę,
už rašų nebesimato. Internete rastoje informacijoje
skaičiau, kad čia turė tų būti palaidota ir daugiau
Gus tai čių šeimos narių, tačiau apėję kapi nes jų pa -
vardžių nesuradome. Matyt, kapai nepri žiūrimi su -
dū lėjo.

Taip ir baigiame kelionę į Spring Valley – ka -
daise klestėjusį lietuvių angliakasių miestelį. Tokių
miestelių Jungtinėse Valstijose tikriausiai ne šim-
tai, o tūkstančiai. Mūsų tautiečių pro-pro-pro-gimi-
naičių kapai išsibars  tę visoje šalyje. Neturint tik-
slios informacijos, ne taip lengva kapus su rasti, ta -
čiau labiau pasistengus, gali ir pasisekti. Galvoju,
kad man tikrai pasisekė su senelio seserimi Marijo -
na. Archyvuose radau visus jos dokumentus: atvy -
kimą į New York 1913 metais, santuoką 1915 metais,
gyvenamąją vie  tą 1917 metais (pagal vyro užsiregis-
travimą Pirmajam pasauliniam ka rui), 1920, 1930 ir
1940 metų gyventojų su rašymus, 1942 metų jos vyro
registraciją Antrajam pasauliniam karui ir ga -
liausiai – jos mirties liudijimą, išduotą 1999 metais.
Nors tai užtruko nemažai lai ko, tačiau informacija
liks šeimos istorijoje. Tikiuosi, kad kada nors ir
vaikams, ir anūkams bus įdomu ją sužinoti. 

Pabaiga.
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Senelio sesers pėdsakais Ame rikoje
arba�kaip�ieškoti�giminių�dokumentų�Jungtinėse�Valstijose

KARILĖ VAITKUTĖ

Kapų įsteigimo paminklas, 
ant kurio – mano sūnus Vincas.

St. Anne’s bažnyčia Spring Valley miestelyje

Vienas iš vitražų šioje bažnyčioje, 
kuriame matosi lietuviška pavardė.

Mano prosenelės sesers kapas 
Lithuanian Liberty kapinėse Spring Valley.



nės plojo, sveikindami į mus tiesė
ran   kas ir skandavo: „Ačiū, ačiū,
ačiū!”

Protokolo tarnybos atstovai ragi-
no mus eiti greičiau, kad prezidentei
netektų laukti, bet ir jie įsitikino,
kad nepavyks skubiau prasibrauti
pro mi nią, – iki pat durų vos vos slin -
ko me.

Pasiekę Katedros aikštę, su pre -
zidente D. Grybauskaite apėjome ten
išrikiuotus visų rūšių kariuomenės
dalinius, tuomet iš tribūnos priėmė -
me jų paradą. Šalia buvo Vyriausy -
bės nariai, valstybės pareigūnai, dva -
si nin  kai, kiti garbės svečiai.

Alma stovėjo tarp manęs ir pre-
mjero Andriaus Kubiliaus. Priimda -
mi kariuomenės paradą, prezidentė
D. Grybauskaitė ir aš žengtelėjome
ke letą žingsnių į priekį. Kai grįžau į
ankstesnę vietą, žiūriu – nėra Almos.
Iškart  supratau,  kad jai kažkas atsi-
tiko. Vėliau ji pati papasakojo, kad
staiga pajuto, tarsi po kojomis būtų
ėmusi svyruoti tribūna. Alma pa -
klau  sė A. Kubiliaus, ar negalėtų įsi -
kib ti jam į ranką. Jis supratęs, kad
kaž kas negerai, davė ženklą apsau-
gos vy rams ir šie pamažu nuvedė ją į
šalia stovintį automobilį. Matyt, Al -
mai pa sidarė silpna nuo karščio. Pa -
sėdėjusi vėsinamame automobilyje,
ji pasijuto geriau.

Kaip numato ceremonialas, per-
daviau prezidentei Valstybės ant -
spau dą ir Konstituciją. Nusileido
virš rūmų plevėsavusi mano vėliava,
ka rininkas ją atnešė ir įteikė man.
Ste bėjau, kaip kyla jau prezidentės
Da lios Grybauskaitės vėliava, žy -
minti, kad mano penkerių metų ka -
den cija baigta ir prasideda jos penk -
metis.

Aš dar praėjau pro išsirikiavusių
Vyriausybės, Seimo narių, užsienio
dip  lomatų eiles ir su kiekvienu atsi -

sveikinau asmeniškai. Tuomet, ai -
dint žmonių ovacijoms ir skanduo -
tėms „ačiū, ačiū, ačiū”, nuėjau prie
auto mobilio, dar pamojavau atsisvei -
kindamas ir mes su Alma išvažia -
vome namo.

Važiavau ramus, nes širdy jau  -
čiau, kad padariau, ką galėjau, dir -
bau su meile savo žmonėms, sąžinin -
gai tarnavau Tautai ir Valstybei.

Liūdesys neslegia, nes suvokiu,
kad baigėsi tik kadencija, o gyveni-
mas dėl to nesustojo. Galvoje jau su -
kasi sumanymai, ką veiksiu ateityje.
Žinau, kad būsiu aktyvus, stengsiuo -
si būti naudingas savo šaliai, kūry-
bingai naudodamasis savo sukaupta
gyvenimo patirtimi.

Baigdamas antrosios ir kartu pa -
skutinės kadencijos laikotarpio die  -
noraštį, negaliu neįrašyti šių žo džių:
ačiū tau, Alma. Tu palikai neiš dil -
domą pėdsaką Lietuvos visuome nės
gyvenime.

Pabaiga.
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INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

EDMunDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

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

Joliet,�IL�60435
tel. 815-741-3220

EugEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
tel. 708-422-8260 

Dr. JOVItA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

skelBiMŲ skYriaUs Tel. 773-585-9500

Driver-Local

CRST Dedicated is hiring 
Class A Intermodal drivers 
immediately for Drayage 
Service in McCook, IL

HOME EVERY 
NIGHT!!!

-Avg. $950/week or 50K year
-2,000-2,500 miles/week
-$250 Sign On Bonus
-Day One Health
-’13 International Day Cabs
-9 mos Class A exp. required

Call 855-261-2778
www.drivecrst.com

A. Kwaśniewskį su Lietuva siejo
tvirti asmeniniai saitai – jo senelė ir
motina gimusios Vilniuje, jis atvykda-
vo į mūsų šalį su žmona Jolanta net ir
šeimos švenčių proga. L. Kaczyńs kis
savęs nekildino iš Lietuvos, bet taip
pat visuomet pabrėždavo savo iš skir -
tinai šiltus jausmus mūsų šaliai. Mat
jis buvo išsiugdęs labai stiprų istorinį
jausmą. Lietuva jam siejosi su šlovin-
ga Lenkijos istorija. Tai skatino jį
žvelg ti į mūsų šalių bendradarbiavi -
mą ne vienadienių inte re sų, o strate-
ginės partnerystės aspek tu, todėl ir ne -
sutarimai dėl len kiškų pavardžių ar
vietovardžių rašymo L. Kaczyńskiui
neatrodė tokie svarbūs, kad užgožtų
istorinį lenkų ir lietuvių tautų ryšį.

Abu tai puikiai supratome ir
drau ge stengdavomės išvengti ar bent
švelninti kylančią įtampą tarp valsty-
bių tautinių mažumų klausimais.

L. Kaczyńskio žūtis man buvo
skau dus asmeninis išgyvenimas. To -
mis dienomis rengiausi kelionei į JAV.
Nusprendžiau skristi per Varšu vą,
kur tą pačią dieną į Prezidentūrą iš
žūties vietos buvo atvežti prezidento L.
Kaczynskio palaikai. Man buvo suda -
rytos sąlygos visiškai privačiai atsi -
sveikinti su velioniu. Atvykau į Len -
kijos prezidentūrą, nuėjau į ten esan -
čią koplyčią ir pastovėjau ties L. Kac -
zynskio karstu visiškai vienas, abso -
liučioje tyloje, nes oficiali atsi svei kini -
mo su juo ceremonija dar nebuvo pra -
sidėjusi. Atmintis atgaivino mūsų
susi ti kimų akimirkas, o širdį slėgė
jaus mas, kad atsisveikinu ne tik su
sa vo asmeniniu bičiuliu, bet ir su iš -
tikimu Lietuvos draugu.

2009 metų liepos 10 diena, Vil -
nius. Visą dieną štabo nariai tuština
darbo stalus, perneša mano asme ni -
nius daiktus ir popierius į man, ka -
denciją baigusiam prezidentui, skir-
tas patalpas kitame Prezidentūros
rūmų korpuse. Išsikraustyti turime
iki vakaro, nes patalpų valyti ir pa -
rengti naujai komandai ateina valy-
tojos. Visa, kas nereikalinga, išmeta -
me ar sudeginame – židinys net žai -
ža  ruoja įkaitęs nuo smarkios ugnies.

Mudu su Alma grįžome į namus
tik persirengti, nes 18.30 į Baltąją
salę sukvietėme dalį svarbiausių
bendra darbių ir būrį per rinkimų
kampanijas mums talkinusių asme -
nų. Apsiri bojome 120 svečių, nors no -
rėjosi pa kviesti gerokai daugiau

žmonių – ir tikrai jie to nusipelnė,
bet pa pras čiau  siai nebuvo vietos.
Kiek daugiausia tilpo į salę, tiek ir
kvietėme. Atvy ko svečių net iš JAV,
Prancūzijos, kitų šalių. Visas iš lai -
das padengėme pa tys, nė cento vals -
ty bės pinigų neišleidome.

Nenorėdami, kad mūsų vakarėlį
kaustytų oficialumo dvasia, papra šė -
me svečių nesakyti jokių kalbų. Išim -
tis buvo padaryta tik mano vy res nia -
jam patarėjui Ramūnui Vilpi šaus -
kui, na, ir prezidentas Algirdas Bra -
zaus  kas, priėjęs prie mikrofono, pa -
žėrė man širdingų linkėjimų. Ben -
dra vo me visiškai laisvai. Tai buvo
ne pa mirš tamas draugų susitikimas.
Ža vus vakaras, jokio atsisveikinimo
su pareigomis liūdesio.

2009 metų liepos 12-oji, pasku -
tinė kadencijos diena, Vilnius. Šią
dieną norisi užfiksuoti dienoraštyje
protokoliškai. Į Seimą su Alma atvy -
kome 10.48. Pasitiko Seimo pirminin -
kas Arūnas Valinskas ir protokolo
tar  nybos atstovai.

Rūmuose prezidentui skirtame
kabinete jau laukė prezidentas Algir -
das Brazauskas su ponia Kristina ir
Vytautas Landsbergis su ponia Gra -
žina, kiti pareigūnai. Paskutinė atėjo
Dalia Grybauskaitė.

Posėdis turėjo prasidėti 11 va lan -
dą, tad dar turėjome laiko pasišne ku -
čiuoti gurkšnodami kavą.

Seimo pirmininkui paskelbus
ne  eilinio posėdžio pradžią, į sausa -
kim šą salę pirmieji įžengėme mudu
su Alma ir buvome sutikti labai il -
gais plojimais bei maloniomis šypse -
no mis.

Mums atsisėdus, įėjo išrinktoji
pre zidentė D. Grybauskaitė. Po kar -
di  nolo Audrio Bačkio invokacijos,
Seimo pirmininko ir mano kalbų
Konstitucinio Teismo pirmininkas
pri  saikdino naująją Lietuvos Res -
pub likos prezidentę Dalią Grybaus -
kai tę.

Pirmą kartą Lietuvos prezidente
tapo moteris. Stebėdamas jos inaugu-
racijos ceremoniją, širdyje linkėjau:
„Dieve, padėk jai! Juk jos sėkmė –
Lie tuvos sėkmė.”

Po iškilmingų pamaldų išeidami
iš Arkikatedros sąmoningai atsiliko -
me nuo priekyje einančios preziden-
tės, kurią plojimais sveikino žmonės.
Tačiau paaiškėjo, kad mums su Alma
ne taip lengva irtis per minią. Žmo -
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,,Kitą svajonių komandą” pamatyti būtina

LR Generalinis konsulatas Čika -
goje spalio 19 d. pakvietė į
sėkmin gai per JAV kino teatrus

ke liaujančio filmo „Kita svajonių ko -
manda” (,,The Other Dream Team”)
peržiūrą bei susitikimą su filmo re ži -
sieriumi Mariumi Markevičiumi. Į
kino teatre „Century Centre Cine ma”
vykusį filmo pristatymą gausiai su -
sirinko ne tik lietuviai, bet ir ame ri -
kiečiai. Į susitikimą atvyko ir LR gar -
bės konsulas Palm Beach Stanley Bal -
zekas jaunesnysis, susirinkusius svei  -
kino konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas. Po peržiūros žiūrovus pasi-
vaišinti pakvietė vakaro rėmėjai „Li -
tusco”, „Skambink pigiau”, „ziu rek -
tv.com” bei restoranas „Kuni gaikš čių
užeiga”.

Rugsėjo 28 d. JAV pradėtas rodyti
filmas prieš tai pusę metų keliavo po
tarptautinius festivalius. Garsiame
,,Sundance” kino festivalyje pelnė pa -
grindinį apdovanojimą geriausio do -
kumentinio filmo kategorijoje. Prie
filmo populiarumo, be abejo, prisi dė -
jo geri žiūrovų atsiliepimai ir teigia-
mi žiniasklaidos vertinimai. ,,Kitai
sva jonių komandai” kopti populiaru-
mo laipteliais padeda ir tai, kad filmo
he ro jai krepšininkai Arvydas Sabo -
nis ir Šarūnas Marčiulionis turi daug
gerbėjų visame pasaulyje. Šiuo doku-
mentiniu filmu susidomėjo tokios
stambios JAV kino platintojų bendro -
vės kaip „Lionsgate” ir „Film Ar -
cade”.

Filmas turėtų įkvėpti žmones

Sunkūs okupacijos metai, trėmi-
mai, apribojimai, sovietų kontrolė,
pir mųjų nepriklausomybės žingsnių
didvyriai, pasaulį pribloškęs Lietu -
vos sugrįžimas į olimpines žaidynes
ir nugalėti didžiausi varžovai – visi
šie Lietuvos istorijos vingiai tilpo
JAV lietuvio M. Markevičiaus filme
„Kita svajonių komanda”.

Filmo dėmesio centre – 1992 m.
olimpiada Barselonoje, kurioje Lie tu -
vos vyrų krepšinio rinktinė pirmą
kartą žaidė už nepriklausomą Lietu -
vą ir iškovojo medalius. Nors jie buvo
bronziniai, tąkart pergalė ir patiems
krepšininkams, ir visai Lietuvai at ro -
dė saldesnė už auksą. Po ilgos Sovietų
Sąjungos priespaudos keli krepši nin -
kai visam pasauliui parodė, kad že -
mė lapyje yra tokia mažytė šalis Lie -
tuva. Filme daug kalbama apie krep -
šinį, tačiau žaidėjų akimis taip pat
parodytos kovos už nepriklausomybę,
laisvę. Tuo pačiu pralinksmina
šmaikš tūs ir ironiški A. Sabonio, Val -
demaro Chomičiaus ir kitų krepši -
ninkų atsiminimai apie gūdžius sovie -
tinius laikus.

Įdomi filmo dalis, pasakojanti,
kaip JAV roko grupė „The Grateful
Dead” finansavo lietuvių krepši nin -
kų kelionę į Barselonos olimpiadą.
Krepšininkai ant garbingos apdova -
no jimų pakylos užlipo vilkėdami
margus, kartu su ,,The Grateful
Dead” sukurtus marškinėlius su de -
dan čiu į krepšį skeletu. Po filmo kal -
bantis su režisieriumi jo paklausiau,
ar iš tiesų žymieji mūsų krepšininkų
marškinėliai gali keliauti į kosmosą.
Marius nusijuokė – anot jo, nežinia,
kaip gali nutikti, mat krepšininko Ar -
tūro Karnišovo draugas ateityje ruo -
šiasi skristi į kosmosą ir žada pasi-
imti žymiuosius mūsų krepšininkų

marškinėlius.
Filme matome ir vieną geriausių

šių dienų Lietuvos krepšininką, To -
ronto ,,Raptors” komandoje žaidžian -
tį Joną Valančiūną – jis gimęs neprik-
lausomybės laikais, yra jau laisvoje
Lietuvoje užaugusios kartos atstovas.
Pasak režisieriaus, buvo įdomu paly-
ginti jo sporto karjerą su A. Sabonio.
Galima drąsiai sakyti, kad būtent A.
Sabonio karta atvėrė duris šių dienų
sportininkams. Kita vertus, pasaulis
pasidarė daug mažesnis nei prieš 20
metų, kai krepšininkus užsienyje ste-
bino net apelsinai ir bananai. Įdomu
išgirsti ir buvusių Lietuvos krepši -
nin kų varžovų nuomonę apie mūsiš -
kių ryžtą, drąsą, užsispyrimą.

Sukrečiančių, jaudinančių, grau-
dinančių ir šypseną keliančių kadrų
kupinoje juostoje režisierius parodo
iš sivadavimą iš geležinių sovietų
gniauž tų per krepšinio prizmę. M.
Mar  kevičius teigė, kad šis trejetą
metų kur  tas filmas turėtų būti pa -
vyzdžiu kitoms nepriklausomybės
sie kian čioms šalims ir įkvėpti žmo -
nes. JAV lietuvis sako su pasididžiav-
imu stebintis, kaip toli Lietuva nužy-
giavo per 20 nepriklausomybės metų.
,,No rė čiau, kad Lietuva taptų pavyz -
džiu kitoms valstybėms. Jei mano fil -
mą pa matytų Egipto ar Libijos gyven-
tojai, galbūt ir jie pagalvotų, kad po
keleto dešimtmečių padėtis jų šalyje
gali pasikeisti į gerąją pusę”, – kal bėjo
re ži sierius. Paklausus, ko šiandien
rei kia Lietuvai, kad po visą pa sau lį
išsibarsčiusi tauta susitelktų, kaip
buvo prieš 20 metų, Marius sako, kad
visų pirma mes turime išmokti di -
džiuo tis savo šalimi. Šis filmas dar
kar tą parodo, kad didžiuotis tikrai tu -
rime kuo. 

,,serga” už lietuvą

Mariaus tėvai pasitraukė iš Lie -
tuvos 1944 m., per Antrąjį pasaulinį
karą. Mama yra kilusi iš Kauno, tėtis
– iš Šakių. Jie susipažino atvykę į Los
Angeles, tame mieste gimė Marius ir
jo sesuo Zina. Paklausus, kaip pavyko
taip gerai išmokti kalbėti lietuviškai,
JAV lietuvis šypsodamasis sako: ,,Ne -
kalbu  lietuviškai gerai, nes tėvų šne -
ka kalbėti tenka retai. Kaip bebūtų,

namuose lietuvių kalba man buvo
pir moji, nes lietuviškai kalbėdavo -
mės ir su tėvais, ir su seneliais. Šešta-
dieniais lankiau lietuvišką mokyklą
Los Angeles, šokau tautinius šokius,
nors mieliau būčiau rinkęsis sportą,
tačiau tėvai norėjo, kad mes išlaiky-
tume savo šaknis, domėtumėmės savo
kultūra.” 

1976 m. gimęs režisierius prisi-
me na, kaip žiūrėjo per CNN televiziją
rodomus Sausio 13 įvykius. Nuo pat
vaikystės jis žinojo Lietuvos istoriją –
apie ją pasakodavo tėvai, girdėjo litu-
anistinėje mokykloje. Buvo įdomu, už
ką šiandien ,,serga” Marius, kai žai -
džia Lietuva su Amerika. ,,Už Lietu -
vą” – toks buvo jo atsakymas.

Žinia ne tik lietuviams

1992 m., kai vyko olimpiada, Ma -
rius buvo moksleivis ir labai mėgo
krep šinį, domėjosi A. Sabonio, Š. Mar -
čiulionio žaidimu. Jis labai džiau gėsi,
kai 1988 m. Seulo olimpiadoje A. Sabo -
nis, Š. Marčiulionis, R. Kurtinaitis, V.
Chomičius kartu su Sovietų Sąjungos
rinktine iškovojo auksą. Paklausus,
už kurią komandą jis tuomet sirgo,
prisipažįsta, jog buvo sunku apsis-
pręsti, nes labai mėgo Los Angeles
„Lakers” komandą ir daugelį kitų
NBA klubų, tačiau žinojo, kad sovietų
rinktinės pagrindą sudarė lietuviai.
Kai jie laimėjo, laikraštyje „Los An -
geles Times” buvo išspausdinta lietu-
vių ketveriukės, vilkinčios raudonus
marškinėlius, nuotrauka. Mokykloje
Marius bandė paaiškinti, kad šie
spor tininkai – lietuviai, ne rusai, ir
džiaugėsi jų sėkme. „Mano draugai
nesuprato, kodėl aš džiaugiuosi jų
pergale. Jiems atrodė, kad jei vilki
raudonus marškinėlius, esi priešas –
rusas. Draugai nežinojo, kad Sovietų
Sąjungoje yra begalė skirtingų kul tū -
rų ir jos nori kovoti prieš sistemą.
Nuo tada manęs nepaliko mintis, kad
aš turiu vakariečiams pasakoti apie
Lietuvą”, – sakė M. Markevičius.

Pirmi žingsniai dokumentikoje

Kad Amerikoje gyvena filmų re -
žisierius ir prodiuseris Marius Mar -
ke vičius, iki šiol mažai kas žinojo.

Apie jį imta kalbėti, kai šią žiemą gar-
siame „Sundance” kino festivalyje
JAV jo sukurtas filmas „Kita svajonių
komanda” pelnė daug palankaus ži -
niasklaidos ir kino kritikų dėmesio.

M. Markevičius studijavo Univer -
sity of  California Berkeley mieste, o
UCLA School of  Theater, Film and
Television įgijo magistro laipsnį. Jis
yra prodiusavęs 4 meninius filmus –
kino juosta ,,Like Crazy” praėjusiais
metais ,,Sundance” kino festivalyje
pelnė Didįjį komisijos apdovanojimą.
Filmas ,,Douchebag” buvo pristatytas
2010 m. festivalio metu ir vėliau
rodomas kino teatruose. ,,Kita svajo -
nių komanda” – pirmas dokumenti-
nis filmas, kurį M. Markevičius re -
žisavo.

Žvilgsnis į lietuvą iš toliau

Pasak JAV lietuvio, daugiausia
keblumų kilo dėl kelionių, kadangi
buvo filmuojama ir Lietuvoje, ir Ame -
rikoje. Nors režisierius yra kilęs iš
Los Angeles, tačiau ten nebuvo nufil-
muotas nė vienas kadras. Filmuo da -
mas juostą Marius turėjo progą daž-
niau apsilankyti Lietuvoje, nors pas
ten gyvenančius gimines jis buvo
lankęsis ir anksčiau. Taip pat teko pa -
prakaituoti, ieškant archyvinės me -
džia gos. Čia daug padėjo Lietuvos
cen trinis valstybės archyvas bei Lie -
tuvos radijas ir televizija. Filme pa -
naudota nemažai nuotraukų iš as me -
ninių archyvų, pagelbėjo fotografai
Romualdas Požerskis ir Romualdas
Rakauskas. M. Markevičius pasidžiau -
gė, kad nė vienas iš pašnekovų neat-
sisakė kalbėti, visi su malonumu
atsiminė tuos laikus ir įvykius.

Žiūrovams pasiteiravus, kiek kai -
navo filmo kūrimas, M. Markevičius
juokavo: ,,Šiek tiek mažiau nei ‘Tita -
nikas’”.  Legendiniai Lietuvos krepši -
nin kai A. Sabonis ir Š. Marčiulionis
drauge su Lietuvos tautinio olim pi -
niu komiteto prezidentu Artūru Povi -
liūnu įkūrė specialų fondą „Basket -
ball Future Foundation” („Krepšinio
ateities fondas”), kuris skirtas finan-
suoti filmo  ,,Kita svajonių komanda”
kūrimą. Į klausimą, kodėl įkvepian -

LORETA TIMUKIENĖ

Nukelta į 15 psl.

Su filmo režisieriumi (viduryje) po filmo peržiūros (iš k.): Viktorija Turapinaitė, LR garbės konsulas Stanley Balzekas, jr. ir Gabija
Steponėnaitė. LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.



Laukiama, kad mažos ES šalys tylėtų
ir laikytųsi bendros linijos. Esą ES
bus įtakinga tik tada, kai ji kalba vie -
nu balsu. Galimo antpuolio klau simu
vienybės ES nėra, kaip nėra vienin-
gos nuomonės dėl Izraelio politikos
palestiniečių atžvilgiu. Kai pernai
rudenį buvo balsuojama dėl rezoliuci-
jos suteikti Palestinai narystę
UNESCO, žlugo ES pastangos susitar-
ti dėl vieningos nuomonės. Atmetus
užsienio politikos vadovės Catherine
Ashton siūlymą visoms šalims susi-
laikyti, 11 šalių susilaikė, 11 balsavo
už, 5 prieš. Iš didžiųjų ES šalių Pran -
cūzija balsavo už, Anglija ir Italija su -
silaikė, Vokietija buvo prieš. Net
skan  dinavų šalių, kurios dažnai susi-
taria, nuomonės išsiskyrė. Švedija
bal savo prieš, Norvegija ir Suomija

už, Danija susilaikė. Lietuva buvo
viena iš tik 14 pasaulio šalių, kurios
balsavo prieš. Dabartinė valdžia uo -
liai palaiko Izraelį, daug reikšmės ski -
ria santykių gerinimui. Neįsivaiz duo -
jama, kad ji ragintų Izraelį liautis gra -
si nus karu, kaip neįsivaizduojama,
jog ji ragintų kitas ES šalis elgtis pa -
našiai.

Bet Lietuvos valstybininkai galė -
tų pamąstyti, ar nežengiama atgal į
tamsesnius laikus, kai ne tik nere -
aguojama į atvirus grasinimus pulti,
bet kad ir Vakarų šalys labiausiai kal -
ba karo kalba. Reikėtų ir pergalvoti,
ar Lietuva vykdo moralią politiką ar
pritaria savo sąjungininkų realpoli -
tik. Ir ar ji turi teisę kritikuoti kitas
šalis, kurios panašiai užmerkia akis į
nemalonius reiškinius.           Delfi.lt
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Food Depot International, Lake Zurich, IL, suprasdami nelengvą
„Draugo” finansinę padė tį, leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 100 dol.
Dėkojame Jums už dosnią paramą.

Mušant�karo�būgnams,�Lietuva�tyli�

$500 Kazys�Kaspariūnas,�Largo,�FL�(viso�$2,500);�
Algis�Kazlauskas,�Orland�Park,�IL�(viso�$4,540).

$200 Ada�Sutkus,�Beverly�Shores,�IN�(viso�$3,000).
$75 Albert�Mikutis,�Philadelphia,�PA�(viso�$855).
$50 Vida�Morris,�Yarmouthport,�MA�(viso�$350).
$35 Renata�ir�Česlovas�Žilionis,�Palos�Heights,�IL�(viso�$358).

Širdingai�dėkojame�aukojusiems�Lietuvos�Partizanų�Globos�Fondui.
L.P.g. Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

AAUUKKOOJJOO  LLIIEETTUUVVOOSS  PPAARRTTIIZZAANNųų  GGLLOOBBOOSS  FFOONNDDUUII::
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mirus, 
žmonai ALDONAI ir visai šeimai 

gilią užuojautą reiškia

Jarų šeima

Buvusiai mūsų narei

A † A
ANGELEI KATELIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai 
Angelei Katelytei-Lawler, giminėms Lietuvoje,

artimiesiems Zitai, Laurai ir Gretai bei kartu liūdime. 

ALRK moterų sąjungos 
III kuopa

čią Lietuvos laisvės kelio istorija
buvo sukurta ne Lietuvoje, o čia,
Jung tinėse Valstijose, Marius sako,
kad „žvelgiant į tuos pačius įvykius iš
toliau, jie atrodo kitaip”. Be to, filmas
skirtas ne tik Lietuvai, tačiau ir vi -
sam pasauliui. 

Juk mes tokie, kitokie

Po filmo „Kita svajonių koman-
da” premjeros žiniasklaidoje pasipylė
teigiami atsiliepimai apie jį, o žiūro -
vai ėmė plūsti į pirmuosius seansus.
,,Manau, tai bus viena iš nedaugelio
progų amerikiečiams susipažinti su
Lietuva. Jiems patinka istorijos, kur
mažesni kovoja prieš didesnius – sa -
votiška Dovydo ir Galijoto dvikova.
Daugiau medžiagos galėsite pamatyti
DVD”, – teigė filmo režisierius, kuris
atskleidė, jog buvo surinkęs 100 va -
lan dų filmuotos medžiagos.

Sulaukus tokio palankaus žiūro -
vų ir kino kritikų vertinimo, paklau -
sėme, ar negalvojama  apie filmo tęsi -
nį. ,,Jeigu lietuviai Brazilijoje lai mė -
tų auksą”, – sakė pašnekovas. Jis sa -
ko, kad apie kiekvieną iš filme ro dytų
krepšininkų būtų galima sukurti at -
skirus filmus. Režisierius tikisi, kad
filmas ,,Kita svajonių komanda” bus
rodomas ir per televiziją, prista tomas
universitetuose, mokyklose, lie tuvių
bendruomenei.

Žiūrovų nuomone – neeilinis filmas

Buvo įdomu išgirsti žiūrovų ver-
tinimą – savo mintimis apie ,,Kitą
svajonių komandą” dalijasi Viktorija
Turapinaitė, kartu dalyvavusi mūsų
pokalbyje su režisieriumi.

Nors jau buvau girdėjusi apie
filmą ,,Kita svajonių komandą”, per
daug nieko nesitikėjau. Maniau, bus
eilinis filmas apie sportą, pagar din -
tas holivudiniu prieskoniu (kadangi
kūrėjas – iš Los Angeles). Tačiau išė-
jau sužavėta. Viskuo! Kaip drąsiai
pasirinkta tema, kaip iš seniai ir gi -
liai ,,užkabinta” Lietuvos istorija,
kaip skoningai pajuokauta. Pirmiau -
siai norėjosi tai pasakyti pačiam
filmo autoriui ir režisieriui, nes jis
fil mo pra džioje, kaip man pasirodė,
gana nedrąsiai atidavė savo kūrinį
mūsų teismui. Mariau, tikrai nuo sta -
bus, įdo mus, informatyvus ir vertin-
gas filmas. Jis gali tapti ne tik pramo-
ga, bet ir puikia mokomąja medžiaga
jaunimui.

Nustebino tai, kad filmo žiūrovai

buvo ne tik lietuviai. Mačiau ameri -
kie čių, kurie ryte rijo vaizdus ek -
rane, o kartais net ir verkė. Labai
rūpėjo paklausti, kokia jų nuomonė
apie fil mą, kodėl jie pasirinko būtent
šį filmą, kai kino teatruose tikrai yra
iš ko rinktis. Mes žinome visą filme
ro domą istoriją, pažįstame krepšinin -
kus, tačiau kas traukė amerikiečius
žiūrovus, ar buvo suprantama, kas ir
kodėl vyksta, ar buvo įdomu žiūrėti?

Pakalbinau vieną merginą. Visai
nenustebau, kad ji yra žurnalistė, atė -
jusi į filmą, pakviesta draugės lietu-
vės. Štai ką ji sakė: ,,Žiūrėdama  filmą
jaučiausi taip, tarsi žiūrėčiau ne tik
filmą apie krepšinio komandą, bet ir
sekčiau epinės poemos įvykius. Žavė -
jo žaidėjų drąsa ir stiprūs charakte -
riai, kuriuos jiems teko parodyti, akis
į akį susidūrus su KGB. Tikiuosi, kad
daugelis amerikiečių vaikų turės pro -
gą pamatyti šį filmą ir bus įkvėpti jo.
Be to, matant Lietuvos žmones, nak  tį
stovinčius prieš rusų tankus, akyse
kaupėsi ašaros.”

Įdomu tai, kad filmas šiai mer -
ginai padėjo suprasti jos draugų lietu-
vių būdą. Tai sakydama ji turėjo gal -
voje lietuvių užsispyrimą, ryžtą ir
tylų tikslo siekimą.

Pakalbinau ir porą pokario iš -
eivijos atstovų. Jie, kaip ir aš, buvo
sužavėti filmu. Džiaugėsi, kad auto-
rius įtraukė istoriją apie trėmimus į
Sibirą. Sakė, kad jis labai drąsiai
panaudojo ištraukas iš JAV preziden-
to Ronald Reagan kalbos, kurias jie
prisimena matę per televiziją. Daugu -
ma amerikiečių toli gražu nesuprato
juokelio apie automobilio pirkimą ir
santechniką sovietiniais laikais.
,,Gal būt po šio filmo jiems bus šiek
tiek aiškiau”, – juokavo mano pašne -
kovas.

Iš visų mano draugų, su kuriais
teko šnekėtis apie filmą, išgirdau tik
vieną neigiamą nuomonę. Tiesa, tai
buvo prieš tai, kai pati jį pamačiau.
Vyrukas sakė: ,,Jei tau nepatinka
krepšinis, nėra ko eiti – daugiau ten
nieko ir nepamatysi.” Keista – pa gal -
vojau pamačiusi filmą, aš jame įžvel-
giau daug daugiau nei tik krepšinis.
O ir kaip gali nepatikti krepšinis, jei
esi užaugęs Kaune ,,Žalgirio” klestėji-
mo laikais!

Visiems, kurie dar nematė filmo,
labai siūlau tai padaryti. Taip, jis
pasirodys DVD, bet visai kas kita, kai
sėdi salėje, pilnoje tokių pačių, kaip
ir tu – norinčių, kad kuo daugiau
žmo nių, kuo daugiau šalių išgirstų
mūsų istoriją, siekiančių suprasti,
kodėl mes tokie, kitokie.

Atkelta iš 14 psl.

Atkelta iš 3 psl.

Mirė 2012 m. spalio 22 d., sulaukęs 93
metų.

Gimė 1919 m. rugpjūčio 31 d. Ant kop -
čio kaime, Andriejavo vals čiuje, Klaipė -
dos raj., Lietuvoje.

Pradžios mokyklą lankė Antkoptyje,
po to Viežaičiuose, baigė Švėkš nos  gim -
na ziją. Domėjosi medicina. 1939 m.  pradėjo mokytis medicinos
Lietuvoje. Karo metu medicinos  mokslus tęsė Austri jo je, o baigė
Leipzig, Vokietijoje.

Visą laiką buvo aktyvus lietuvių medikų visuomeninėje veik-
loje, daug  metų aktyviai dalyvavo ,,Gajos” organizacijoje.

Su meile gyvenimui ir savo šeimai palieka mylimą žmoną Al -
doną, sūnų Vytenį su žmona Lidija, anūkes Dainą ir Ariją;
dukrą Viliją, anūkus Andriuką, Andreją, Moniką; sūnų Andrių
su žmo na Alicija, anūkus Luką ir Aleksą; dukrą Rūtą.

Mes tave, tėveli, prisiminsime kaip mūsų šeimos ąžuolą.
Linkime tau ramybės ir meilės amžinai.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 25 d. nuo 3 val. p. p.

iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 26 d. Iš laidojimo namų
ve lionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė -
ji mo bažnyčią, 2745 W. 44 st., Chicago, kurioje 10 val. ryto  bus au -
koja mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Petras bus palaido-
tas  Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių skautų sąjungai.
Nuoširdžiai  kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vau ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

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

A † A
Dr. PETRAS 

PAULIUS RASUTIS
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� Inžinierius Juozas Nausėdas mirė
spa  lio 22 d. vakare po ilgos ir sunkios li -
gos. Atsisveikinimas su a. a. Juozu Nau -
sėdu bus šeštadienį, spalio 27 d. At si -
sveikinimo šv. Mišios Palaimintojo J.
Ma  tulaičio misijoje, Lemont – 11 val. r.
Laidotuvės privačios.

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
spa lio 28 d., minėsime Vėlines. Prieš šv.
Mišias nuo 10 val. r. ant kryžiaus šalia
altoriaus bus galima prilipinti lipdukus
su mirusiųjų vardais, o savo mirusių ar -
timųjų nuotraukas sudėti ant specialiai
pa ruošto stalelio. Išėjusiems uždegsime
žvakelę. Eucharistijos šventimą  at  na -
šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Po Ko -
munijos, skambant giesmėms ir eilėraš -
čiams, vyks meditacija. Dalyvaus solis-
tas Algimantas Barniškis, parapijos cho -
ras, lektorių bei kantorių grupė ir Ame -
rikos lietuvių katalikų sąjungos 20-oji
kuo  pa. Kviečiame atvykti ir maldose pri -
siminti iškeliavusius Amžinybėn. 

��  JAV LB Kultūros taryba ir JAV LB
Vidurio vakarų apygarda spalio 28 d. 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro Fondo
salėje (14911 127th St., Lemont, IL
60439) ruošia Maironio 150-ojo gimta-
dienio minėjimą-koncertą. Dalyvauja
Co n  necticut Lyric Opera solistė Jū ra tė
Švedaitė ir Kauno valstybinio dramos
teatro vadovas, aktorius Egidijus Stan ci -
kas. Bus rodomas dokumentinis filmas
apie Maironio lituanistinę mokyklą, Le -
mont. Pasibaigus programai – vaišės.
Pag rindinis rėmėjas – Lietuvių fondas.
Tel. pasiteirauti: 630–240-3343 arba
630–673-3384.

��  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
lapkričio 2 d. 7 val. v. vyks dailininkės Ma -
ry Muskus Graham parodos ,,Works on Pa -
per/Kūriniai ant popieriaus” atidarymas.
Pa  roda tęsis iki 2013 m. sausio 4 d. Tel.
pa siteirauti: 773-582-6500, el. paštas:
info@balzekasmuseum.org

��    Ar prisimenate jaukius vakarėlius
pas Algimantą Kezį? Lapkričio 3 d. 7:30
val. v. ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL) vyks Algi man -
to gimtadienis-labdaros vakaras. Bilie -
tus (15 dol.) užsisakyti galite tel. 708-
839-1000 arba tel. 312-375-2728.

��  Lapkričio 3 d. 2 val. p. p.  Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus (6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629) Knygos klubas
kviečia į susitikimą su rašytoju Antanu Ši -
leika ir režisieriumi Tomu Donela. Susi ti -
kimo metu kanadietis rašytojas Antanas Ši -
leika pristatys savo naujausią novelę ,,Un  -
derground” – kūrinį apie lietuvių parti zanų
pasipriešinimą sovietams po Antrojo pa -
sau linio karo. Režisierius T. Donela daly-
vaus susitikime ir papasakos, kaip jam se -
kasi kurti filmą pagal Šileikos novelę ,,Un -
derground”. Įėjimas – 8 dol. Tel. pa si tei rau -
ti: 773-582-6500, el. paštas: info@ bal -
ze kasmuseum.org

��  Lapkričio 4 d., sekmadienį, Lietuvių
dai  lės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439)
vyks Vydūno jaunimo fondo 60-mečio
minėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p.

��    Draugo fondo narių metinis suvažia -

vi mas įvyks lapkričio 10 d., šeštadienį,
9 val. r. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cen  tre (5620 S. Claremont Ave., Chi ca -
go, IL 60636). Kviečiami dalyvauti vi si
Draugo fondo nariai. Suvažiavimo me tu
bus renkami 4 DF tarybos nariai, iš gir -
site Investavimo, Kontrolės komisijų bei
kitus pranešimus.

��  Šeštadienį, lapkričio 10 d., 2 val. p.
p. visos mokančios ir norinčios išmokti
megzti kviečiamos į Mezgėjų klubą Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629).
Ma loniai prašome atsinešti savo mezgi -
nių pavyzdžių. Susitikimo te ma – lietu-
viški tautiniai raštai. Kvie čia me atvykti ir
su vaikučiais. Apie ke tinimą dalyvauti
būtina pranešti el. paš tu info@balzekas
musuem.org arba tel. 773-582-6500.

��  Lietuvių Opera kviečia dainai ir sce-
nai neabejingus žmones įsilieti į choro
gre tas! Repeticijos vyksta kiekvieną pen -
k tadienį Jaunimo centre (5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636). Infor -
ma cija teikiama tel. 630-362-4691.

��  Dėmesio! Buvę berniukų ir jaunuolių
chorų ,,Ąžuoliukas” bei ,,Varpelis” daini -
ninkai kviečia Čikagoje ir apylinkėse
gyvenančius kolegas į susitikimą! Infor -
macija teikiama tel. 630-362-4691.

��  Maloniai kviečiame į susitikimą su
te levizijos laidų vedėja, žurnaliste ir ku -
linare Beata Nicholson penktadienį, lap-
kričio 2d., 7:30 val. v. Lietuvos Respub -
likos ambasadoje (2622 16 St., NW
Washington, DC 20009). Bilietų kaina –
20 dol. Visos lėšos, surinktos renginio
metu, bus skirtos Kristijono Donelaičio
lituanistinei mokyklai (Washington, DC)
remti.Įsigiję loterijos bilietą, turėsite ga -
li mybę laimėti Beatos knygą. Apie savo
dalyvavimą prašome pranešti iki spalio
30 d. Rūtai Puškorius tel. 202-361-
8851 arba el. paštu: rutamx@me.com

��  Vaikų šokių grupė ,,Dansema” iš Lie -
tuvos lapkričio 2 d. 11 val. r. Montgo -
me ry College Cultural Arts Center (7995
Georgia Ave., Silver Spring, MD 20910), o
lapkričio 3 d. 6 val. v. Kennedy Center
Millennium Stage (2700 F St. NW, Wa -
shington, DC 20566) parodys 35 min.
šo kių programą ,,The story of us!” Va -
dovai: Birutė Banevičiūtė, Giedrė Su -
botinaitė, Indrė Bacevičiūtė, Mantas
Sta  bačinskas. 

��  JAV LB Pietvakarių Floridos valdyba
apylinkės gyventojus ir svečius lapkričio
3 d. 4 val. p. p. kviečia į popietę adresu
6398 Huntington Lakes Cr., Naples, FL
3411. Mus linksmins muzi kas Na ri -
man tas Gruzdys iš Colorado ir tautinių
šo kių grupė iš West Palm Beach, FL. 

��    Š. m. lapkričio 10 d. Pittsburgh, PA
lietuvių bendruomenės salėje bus pami -
nėtos Lithuanian Citizens’ Society of
Wes  tern Pennsylvania 100-osios meti -
nės. Vakarienės metu bus trumpai pris-
tatyta Lietuvių Bendruomenės istorija,
kalbas pasakys svečiai. Šventėje gros
lietuvių liaudies muzikos grupė ,,Biru
Bar” iš Indianapolis. Besidomintys gali
rašyti el. pašto adresu jonaspb @veri-
zon.net.
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4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

tel. (773) 847-7747
Advokatas

gIntARAS P. ČEPĖnAS
6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

��  Spalio 27 d., šeštadienį, St. Peters -
burg, FL, Lietuvių klubo valdyba kviečia
vi  sus į naudotų daiktų išpardavimą – ,,Ga -
ra ge sale”. Pradžia 8 val. r.

��  Spalio 28 d., sekmadienį, tuojau po
pie  tų (apie 2:30 val. p. p.) Lietuvių klube
bus rodomas filmas ,,Juozas Brazaitis –
likau gy venimo paraštėje”. Filmą pristatys
scenarijaus autorius Vidmantas Va liu šaitis
ir filmo režisierius Algis Kuzmic kas. 

��  Lapkričio 10 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
šaukiamas Lietuvių klubo narių metinis su-
sirinkimas, kuriame bus renkama 2013
m. Lietuvių klubo vadovybė. Visi nariai

kvie čiami dalyvauti. Po susirinkimo – vai -
šės.

��  Lietuvių klubo 2012–2013 metų veik-
los sezono atidarymas rengiamas lapkričio
18 d., sekmadienį. Pradžia – 1 val. p. p.
Auka – 20 dol. Vietas užsisakyti galite pas
Lai mutę Alvarado tel. 727-360-1064.

��  St. Petersburg lietuvių klubo nariai ir
svečiai, norintys Padėkos dieną, lapkričio
22 d., ketvirtadienį, švęsti ir pietauti klu -
be, prašomi registruotis pas Laimutę Al -
varado iki lapkričio 18 d. Kaina – 10 dol.
Lietuvių klubo adresas: 4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714

Lapkričio 1 d., antradienį, 9 val. r. šv.
Mi šios aukojamos anglų kalba, o 10:30
val. r. ir 7 val. v. šv. Mišios – lie tuvių kalba. 

Visų Šventųjų vakarą 7 val. v. kviečia��-
me� į� šv.� Mišias,� kur� uždeg�si�me� žvakeles,
mal�dose� prisiminsime� savo� brangius� arti�-
muosius,�besiil�sinčius�Amžiny�bėje.�Siūlome
sura�šyti� savo�mirusiųjų�vardus�ant�vokelių
ir� sugrąžinti� su� auka.� Vokeliai� bus� padėti
ant� altoriaus.� Visą� lapk�ričio� mėnesį� mel-
simės�Mirusiųjų�die�nos�intencija.

Iškart� po� šv.� Mišių� žvakučių� švie�soje
klausysimės� poezijos,� gies�mių� ir� vargonų
mu�zikos.� (programą�atliks�Dalia�Žarskienė,
Genovaitė�Bige�nytė,�Jūratė�Lukminienė)

Vėlinių dieną, lapkričio 2 d., 
šv. Mišios bus aukojamos 8 val. r.

švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL�60629

Visi šventieji ir Vėlinės

BBaallzzeekkoo  lliieettuuvviiųų  kkuullttūūrrooss  mmuuzziieejjuujjee  
( 6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629)

lapkričio 9 d., penktadienį, 7 val. v.
filmo apie Juozą Brazaitį  

„Likau gyvenimo paraštėje” (2012)
peržiūra ir susitikimas su režisieriais 

Algiu Kuzmicku ir Vidmantu Valiušaičiu.
Filmo trukmė – 45 min. 

Bus galima įsigyti filmų  „Likau gyvenimo paraštėje” 
ir „Pavergtųjų sukilimas” DVD kopijų.

Mokestis: 8 dol. / muziejaus nariams – 5 dol. 

Dr. Rimas ir dr. Elona Vaišniai iš North Haven, CT, negalėdami spalio 28
d. dalyvauti ,,Draugo” pietuose, atsiuntė 100 dol. auką. 

,,Draugo” leidėjai nuoširdžiai dėkoja už dosnią paramą.

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje reikia pagalbos. 
Darbo�valandos�ir�mokestis�pagal�susitarimą.

Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”.
Asmeniui�3–4�mėnesius�bus�mokama�alga.�Po�to�–�komisiniai�pagal�susitarimą.

,,Draugas” skelbia prenumeratų vajų. 
Naujiems prenumeratoriams – 20 proc. nuolaida.

www.draugas.org


