
New York (JAV LB KV info) – Š.
m. lapkričio 18 d. New York, Susi-
vienijimo lietuvių Amerikoje patal-
pose, vyko pirmasis naujos JAV Li-
tuvių Bendruomenės Krašto valdy-
bos (KV) posėdis. Į New York atvyko
KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė,
KV nariai dr. Regina Balčaitienė,
Rimantas Bitėnas, Dalė Lukienė,
Rūta Pakštaitė-Cole, Danelė Vidu-
tienė, Laurynas Vismanas, Lietuvių
išeivijos studentų stažuotės (LISS)
programos direktorė Rasa Ardytė
Juškienė. Kiti KV valdybos nariai
Laima Apanavičienė, dr. Žydrūnas
Gimbutas, Liepa Gust, Daiva Navic-
kienė, Gražvydas Supronas, Loreta
Timukienė, dr. Elona Vaišnienė posė-
dyje dalyvavo prisijungę per inter-
netinį ryšį. Naująją Krašto valdybą
pasveikinęs Lietuvos Respublikos
gen. konsulas New York Valdemaras
Sarapinas teigė tikįs, jog naujoji val-
dyba įneš teigiamų pokyčių plėtojant
Bendruomenės veiklą.

S. Šimkuvienė pranešė, kad lap-
kričio 18 d. buvęs KV pirmininkas
Vytas Maciūnas naujajai KV perdavė

finansinius ir kitus dokumentus,
buvo apžiūrėta JAV LB turima spaus-
dinimo įranga, kalbėta apie jos toli-
mesnį panaudojimą LB reikmėms.
Posėdžio metu kalbėta apie iždą, pris-
tatyti į KV tarybas pakviesti dirbti
žmonės, aptarti svarbiausi darbai.

Nemažai dėmesio skirta Bendruo-
menės bendradarbiavimui su Lietu-
va ir JAV valdžios atstovais, naujų
žmonių įtraukimui į Bendruomenės
veiklą, tautinių šokių ir dainų šven-
čių rengimui, Bendruomenės įvaiz-
džio kūrimui ir kitiems klausimams.

Toronto (URM info) – Kanados
Lietuvių Bendruomenė ir Toronto
„Raptors” krepšinio klubas lapkričio
18 d. surengė dvigubą šventę Kanados
lietuviams – lietuviška „Raptors” ko-
manda laimėjo Šiaurės Amerikos Na-
cionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) rungtynes, o jų metu „Air
Canada” arenoje vyko Kanados lietu-
vių šventė „Lithuanian Heritage Day
with Raptors”.

Lietuvos ambasadorius Kanadoje
Vytautas Žalys po rungtynių sveikino
800 lietuvių sirgalių minią, dalyva-
vusią susitikime su „Raptors” žai-
džiančiais tautiečiais Linu Kleiza bei
Jonu Valančiūnu, ir atkreipė dėmesį į
lietuvių aikštėje rodomą ryžtą bei ko-
vingumą. „Nors ir esame nedidelė
valstybė, tačiau turime puikią krep-
šinio mokyklą ir ištikimiausius sir-
galius. Noriu pasveikinti visus su
puikia pergale ir padėkoti ‘Raptors’
už šį nuostabų lietuviams skirtą ren-
ginį. O matant, su kokia energija, no-
ru ir ryžtu žaidžia Linas ir Jonas, lin-
kiu jiems tapti pirmaisiais lietuviais,

iškovojusiais NBA čempionų žiedus”,
– sakė ambasadorius.

Kanados lietuvių vaikų choras
„Gintarėliai” prieš varžybas giedojo
Kanados ir JAV himnus, didžiosios
pertraukos metu pasirodė Toronto

lietuvių liaudies šokių kolektyvas
„Atžalynas”. Lietuvius sveikino ir
buvę NBA krepšininkai – lietuviškų
šaknų turintis NBA komentatorius
Leo Rautins ir buvęs „Raptors” žaidė-
jas Jamaal Magloire.

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Š. m. lap-
kričio 16–17 d. Lietuvos Respublikos ambasada JAV
surengė LR konsulinių pareigūnų, dirbančių JAV, kon-
sultacijas. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas
pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjun-
gos Tarybai 2013 m. II pusmetį. Konsultacijų metu ES dele-
gacijos Washington, DC vadovo pavaduotojas François
Rivasseau dalyviams pristatė svarbiausias pirmininkavi-
mo gaires, kylančius iššūkius, atkreipė dėmesį, jog pir-
mininkavimo metu labai svarbu palaikyti glaudžius

ryšius su kitomis ES atstovybėmis konsuliniais klausi-
mais.

LR ambasadoje taip pat buvo surengta apskritojo stalo
diskusija su JAV Valstybės departamento, Krašto saugu-
mo departamento bei Federalinės nepaprastosios padėties
valdymo agentūros atstovais konsulinių krizių valdymo
klausimais. Buvo aptartos konsulinių pareigūnų ir JAV
institucijų bendradarbiavimo stiprinimo galimybės. Ypa-
tingas dėmesys skirtas gerosios praktikos perėmimui iš
JAV atstovų.

DRAUGAS 4545 -WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.71 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
-
D

O
N

O
T

D
E
L
A
Y

-
D

at
e

M
ai

le
d

11
-2

1-
12

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LAPKRIČIO – NOVEMBER 22, 2012 • Vol. CIII Nr. 138 Kaina 1 dol.

Pagerbiant tėvą
ir jo gimtinę – 14 psl.

• Ar išbrisime iš krizės? – 2, 15
• Rudens lapai ir laikraščių

puslapiai – 3
• Lietuvių Fondui – nulį – 3, 15
• Lietuvių Fondo koncertas St.

Petersburg, FL – 4
• Bendruomenės parama

K. Donelaičio lit. m-klai – 4–5
• Cicero lietuviai meldžiasi ir

diskutuoja – 5
• Malonus Madison, WI lietuvių

svečias – 5
• ,,Skautybės kelias” – 6
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Kun. Kėvalas – naujas Lietu-

vos vyskupas – 8
• Trokštu pabuvoti ten... (8) –

13

Dviguba lietuvių šventė Toronto mieste

Tarėsi JAV dirbantys Lietuvos konsuliniai pareigūnai

Naujoji JAV LB Krašto valdyba aptarė ateities darbus
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Kaip� ir� kiekvienais,� taip� ir� šiais
me�tais� ,,Draugo”� redakcija� Padėkos
dienai� turi� pririnkusi� kupiną� glėbį
nuo���širdžių� padėkų.� Dėkojame� vi�-
siems� mūsų� skaitytojams,� ypač
tiems,�kurie�laikraštį�ne�tik�skaito�bei
remia,�bet�ir�atsiliepia�į�jame�skelbia-
mus� straipsnius.� Ačiū� bendra�dar�-
biams,� kuriems� visiems� su�skaičiuoti
šiandien� jau� neužtektų� dvie�jų� ran�-
kos�pirštų!�Dėkojame�Draugo� ir�Lie�-
tuvių� fondams� už� kasmet� teikiamą
paramą,� o� lietuviškoms� organizaci-
joms� už� supratimą,� jog� net� ir� ma�-
žiau�sia�jų�auka�yra�visuomet�vertina-
ma�ir�laukiama.�

Šie�metai�buvo� skaudūs�dviem
,,Draugo”� redakcijos� darbuotojoms,
netekusioms� brangių� šeimyniškių.
Savo�ir�Laimos�Apanavičienės�vardu
noriu� visiems� nuoširdžiai� padėkoti
už�pareikštą�užuojautą�ir�palaikymą.
Ačiū.

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė

Praėjus mėnesiui
po pirmojo Seimo
rinkimų rato, pa -

ga liau susirinko nauja-
sis Seimas ir išrinko
savo vadovybę. Pirma -
sis Seimo posėdis išsis -
kyrė tuo, kad jame ne -
dalyvavo prezidentė Da -
lia Grybauskaitė, kuri
tenkinosi sveikinimo
laiš ku. Dar kartą prezidentė išreiškė savo nepasitenkini -
mą rinkimų rezultatais, stipriu Darbo partijos pasirody-
mu.

Prezidentė nerodo šalies vadovui tinkamo didžia -
dvasiškumo. Parlamento rinkimai nėra eilinis politinis
įvy kis. Nors juos temdė balsų papirkinėjimai ir kiti rin -
kimų taisyklių pažeidimai, gerokai padidėjo rinkėjų ak -
tyvumas. Balsavo beveik 1,300,000 žmonių, daugiau negu
99 proc. jų sąžiningai. Pirmoji Seimo sesija buvo puiki
pro ga padėkoti rinkėjams už pilietinės pareigos įvyk -
dymą bei pasveikinti jų pasitikėjimą laimėjusius po li ti -
kus.

Prezidentė nesiteikė to daryti, pirmenybę skirdama
savo kovai su Darbo partija. Tolesni prezidentės veiksmai
lems, ar Seimas pradės dirbti normaliai, rengtis, prezi-
dentės žodžiais, „istoriniam išbandymui” pirmininkau-
jant Europos Sąjungai (ES) bei užtikrinant svarbiausių
darbų tęstinumą.

Prezidentė pakvies Algirdą Butkevičių sudaryti nau-
jąją vyriausybę, kitos išeities ji neturi. Bet kaip ji rea -
guos į Butkevičiaus teikiamus ministrus, kiek jų atmes ir
kokiais pagrindais? Ar prezidentė tenkinsis savo pirm-
takų pavyzdžiu atmesdama vieną ar kelis kandidatus, ar
ji mėgins žlugdyti Vyriausybės sudarymą, juolab kad kai
kurie teisininkai aiškina, kad Konstitucija suteikia prezi-
dentui labai didelius įgaliojimus formuojant Vyriausybę.

Naujoje koalicijoje dalyvaus keturios, ne trys politi -
nės partijos. Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) pri -
sijungus, koalicija turės vadinamąją konstitucinę daugu -
mą. Pažymėjęs, kad lengviau sudaryti trijų negu ke tu rių
partijų koaliciją, tad ketvirtoji nėra kviečiama be prie -
žasties, vienas politologas klausė, ar siekiama at gra syti
prezidentę nuo mėginimų žlugdyti naujos vyriausybės
su darymą ir tolesnį jos veikimą, jai primenant, kad turi-
ma pakankamai balsų apkaltai? Manyčiau, kad ne.
Prezidentė tebėra populiari, o koalicija yra nauja, marga,
nepasirengusi tokiam dideliam išbandymui. Tad apkalta
nerizikuos.

Didžioji koalicija nau  -
dinga ne vien apo ka  lip -
tiniam scenarijui. Tvir ta
dauguma leis at mesti bet
kurį prezidentės veto, jei
būtų norima tai daryti.
Bus lengviau at sispirti
Daukanto aikš tės spau -
dimui. Egzistuoja galimy-
bė marginalizuoti Gry -
baus kaitę, panašiai kaip

konservatoriai 1997 m. pasielgė su Algirdu M. Brazausku.
Partiniai apskaičiavimai turėjo vaidmenį kviečiant

LLRA į koaliciją. Socdemai veikiausiai mėgina įtikti
tautinėms mažumoms, kurios kadaise buvo linkusios
juos palaikyti. Pagerinus ryšius su lenkais ir rusais, pa -
didėtų socdemų galimybės varžytis su konservatoriais
Vilniuje, ko akivaizdžiai jie negebėjo daryti šįmet. LLRA
įtraukimas į koaliciją būtų ženklas Lenkijai, kad bus
sten giamasi gerinti tarpusavio ryšius, kad dar vienas
prezidentės nutarimas nekeliauti į Varšuvą nėra paskuti-
nis Lietuvos žodis.

Priešindamasi Darbo partijai, prezidentė daug lai -
mėjo. Po nesėkmingų metų, per kuriuos ji ne kartą su -
klupo, prezidentei pasisekė save prisistatyti kaip doros
politikos ir skaidrios demokratijos gynėja. Tai padidins
jos populiarumą kai kuriuose sluoksniuose, nors tie
patys veiksmai gali kelti kitų pasipiktinimą, ypač jei
žmonės manys, kad ji nenori gerbti per rinkimus iš -
reikštą žmonių valią. Ji jau laimėjo daug nuolaidų iš But -
kevičiaus, kuris sudaro įbauginto žmogaus įspūdį. Viktor
Uspaskich ir kiti Seimo nariai, kuriems pateikti kaltini-
mai juodosios buhalterijos byloje, nedalyvaus Vyriau -
sybėje. Anksčiau niekas neabejojo, kad Uspaskich bus
mi nistru, net buvo svarstoma, ar jis sieks premjero posto.
Po prezidentės užuominų Butkevičius suskubo pareikšti,
kad tik anglų kalbą mokantys bus skiriami ministrais.
Antra vertus, „darbiečiai” jau užėmė vadovaujančius
pos tus Seime.

Neabejoju, kad koalicija į ministrus teiks tik tuos
kandidatus, kuriems, jos manymu, prezidentė neturėtų
priekaištauti. Ar ji tenkinsis tik vieno ar kelių kandidatų
atmetimu, ar naujam Ministrų kabinetui ji kels, kaip rašė
savo laiške Seimui, „ne tik kompetencijos, bet ir skaidru-
mo, sąžiningumo bei savarankiškumo reikalavimus”.
Kas nenori „sąžiningų bei savarankiškų” ministrų? Bet
kokie yra sąžiningumo ir savarankiškumo kriterijai ir
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Redakcijos žodis
TTEEMMAA::  LLIIEETTUUVVOOSS  ŠŠVVIIEETTIIMMAASS

Ar išbrisime iš 
krizės?
KĘSTUTIS GIRNIUS

LLAAIIŠŠKKAAII  

NEGRAŽU IR NEDORA 

Neketinau gaišti laiko ir atsiliep-
ti į šiuos žodžius, kuriais „gražiai ir
dorai” terliojo mane Jonas L. Juo  -
zevičius iš Madison, WI („Drau gas”,
2012 m. lapkričio 3 d.) už lie tu vių pa -
raginimą šiuose JAV preziden to  rin -
kimuose balsuoti už Mitt Rom ney,
paniekinančiai  sodinda mas  prie  ka -
žin kokio „Svogūno”. Tačiau juos
pri   siminti paskatino tuojau po Ba -
rack Obama išrinkimo Wall St re  et
rin koje pradėjusios kristi ak ci jos,
per savaitę nusiritusios vos ne 1,000
taškų ir investuotojus „pa ma lo nin -
damos” milijardais dolerių nuosto -
lių. Ar tai nevertas dėmesio at pildas
„gra žiai ir  dorai” už Oba ma balsavu-
siam ir šiuo pasirin ki mu prisi dė ju -
siam prie daugelio lietuvių, ypač
pen sininkų,  kišenių patuštinimo?
Šian  dien  (laiškas rašytas lapk ričio
16 d.) visi ženklai rodo, kad ak ci jos
gali dar labiau kristi.

Valia ir laisvė Juozevičiui taip
bal suoti, jeigu jam rūpi puose lė ti
Ame  rikai tik nuostolius nešan čią
Oba  ma ekonominę, nekalbant jau
apie žalingą moralinę, politiką, bet
ka  žin ar gražu ir dora niekinti ki taip
matančius, dar įžiūrinčius gali mą
tie sioginę naudą Lietuvai Rom ney
iš rinkimo atveju. Beje, verta pri min -

ti, kad iš į tą mano, anot Juoze vi -
čiaus, negražų ir nedorą rašinį laiš -
kais ir telefonu atsiliepusių 7 skai  -
tytojų penki mano mintims pri tarė,
įvertino jas palankiai ir padė kojo.
Taip pat keista, kodėl Juoze vi čiui at -
rodo absurdiška Lietuvos Res pub -
likos garbės konsulą skirti JAV am -
basadoriumi Lietuvai? Mat jam ne -
aišku, kam Saulius Anužis tarnautų:
JAV, Lietuvai, Grybauskaitei ar Rom -
ney? Tik kažin kodėl jam ne ky la
klau simas, kaip šias pareigas atliktų
dvigubi JAV-Lietuvos piliečiai, ku -
riais tapti visi JAV gyvenantys lietu -
viai nori. Be to, užsitikrinus JAV am -
ba sa dorys tę Lietuvoje, garbės konsu -
lo pa rei gų atsisakyti Anužiui el.
paštu ne truktų nė pusės minutės. Jei  -
gu iš tik rų jų ji pasirodytų esąs kliu -
vinys.                                                                                           

Bronius Nainys
Lemont, IL

DĖL MAIRONIO 
MINĖJIMO ČIKAGOJE  

JAV LB Kultūros taryba didžiai
apgailestauja, kad Maironio 150-tojo
gimtadienio minėjimas ir ,,Draugo”
pietūs Čikagoje buvo surengti tą
pačią dieną. Noriu pabrėžti, kad Kul -
tūros taryba, pristatydama Maironio
minėjimą, nesiekė atitraukti nė vie -

no ,,Draugo” skaitytojo ar rėmėjo
nuo dalyvavimo laikraščio šventėje,
kuri buvo skirta paremti laikraščio
darbą ir kilnią misiją puoselėjant ir
skleidžiant lietuvišką kultūrą mūsų
gyvenime. Tvirtai tikiu, kad lygiai
taip pat ir ,,Draugo” pietų rengėjai
ne turėjo jokio noro paneigti ar nu -
stelbti Maironio minėjimo kultū -
rinės vertės ir įnašo į mūsų kasdieni -
nį gyvenimą. Buvo nepaprastai gai la,
kad šių iškilių renginių datų su -
tapimas tapo neišvengiamas. 

Čikagos apylinkei pareiškus no -
rą pakeisti Maironio minėjimui jos
pasirinktą ir jau spaudoje paviešintą
datą, Kultūros tarybos paruoštas
Mai ronio 150-tojo gimtadienio minė -
jimų ciklas, be Čikagos, apėmęs dar
kitus šešis JAV miestus, jau buvo sus-
tatytas, nupirkti kelionės bilietai pro-
gramos atlikėjams, atvykstantiems iš
Lietuvos bei iš kitų JAV miestų. To -
dėl pakeisti kruopščiai sudarytą mi -
nė jimo gastrolių tvarkaraštį ir datas
jau buvo neįmanoma.

Tikiuosi, kad šis neplanuotas su -
tapimas bus mums pamoka, ir padės
visiems ateityje išvengti panašių
atsitikimų.

Aldona Rastenytė-Page
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Nukelta į 15 psl.



2012�LAPKRIČIO�22,�KETVIRTADIENIS 3DRAUGAS

NNUUOOMMOONNĖĖ  ••  KKOOMMEENNTTAARRAASS

Neseniai rašiau apie kasmet pa si -
kartojantį reiškinį gamtoje – krin-
tančių medžių lapų simfoniją

(,,Drau gas”,  2012 m. spalio  30 d.).  Rudenį
lapai nukrenta, bet, pavasariui atėjus,
juos pakeičia nauji.  Padėtis visai kitokia,
kalbant apie išeivijos lietuvių spaudos la -
pus ir puslapius. Prenumera to rių skai -
čiui mažėjant, labai mažą jų dalį pakeičia
nauji skaitytojai.  

Toks įspūdis susidarė, paskai čius vė -
liausius mūsų išeivijos spaudos metinius
prane ši mus, paruoštus JAV Pašto tarnybai. Tuos
praneši mus sistemingai pradėjau sekti ir kasmet
apie tai rašyti nuo 2005 me tų.  Pradžioje savo aki-
ratyje turėjau 4 laikraščius, dabar beliko trys:
,,Ame ri kos lietuvis”, ,,Dirva” ir ,,Draugas”.  Prieš
penkerius metus pastebėjau, kad, JAV didėjant
lietuvių skai čiui, pastebimai mažėja popierinės
spaudos prenumeratorių skaičius. Paė mus minė-
tus tris laikraš čius kartu, 2005 m. jų buvo spausdi-
nama 9,613 egz., 2011 m. tas skaičius suma žė jo ik
5,253 egz. Šių metų pranešime Pašto tarnybai per
visus tris laikraš čius turime vos 4,800 egz.
Pastarasis skai čius yra 300 didesnis už vien tik
,,Draugo” tiražą 2005 m. Taigi negrįžtamai krenta
lietuviškos spaudos pus lapiai. 

Pažiūrėkime atidžiau į kiekvieną iš čia mi ni -
mų laikraščių. 2011 m. ,,Ame rikos lietuvis” spaus-
dino 1,753 egz., 2012 m. tas skaičius sumažėjo 14
proc. – iki 1,500 egz. Tačiau paskuti nės laidos, prieš
paruošiant prane ši mą Pašto tarnybai, buvo 100
mažiau – 1,400 egz. Padėtis dar blogesnė, ži nant,
kad paskutinės laidos 55 egz. liko neišplatinti, dar
kiti 13 egz. iš dalinti veltui.

,,Draugo” reikalai iš pirmo žvilgs nio atrodo

lyg ir nepasikeitę, nes tiek pernai, tiek ir šįmet
skelbta, kad buvo spausdinama 2,500 egz. Paskuti -
nės laidos, prieš pateikiant praneši mą Pašto tarny-
bai, tiražas nukrito iki 2,400 egz. Iš to skaičiaus 164
egz. bu vo neišplatinti, o 50 egz. išdalinti veltui. 

O kaip sekasi ,,Dirvai”? Prieš ke letą metų šis
prie 100 metų amžiaus artėjantis savaitraštis tapo
dvi savaitiniu, t. y. leidžiamu kas dvi sa vai tes. 2011
m. jo spausdinta 1,000 egz., o pernai metais jo apy-
varta su ma žėjo 20 proc. – iki 800 egz. Iš pas ku tinės
laidos 185 egz. liko neišplatinti,  4 išdalinti veltui. 

Maždaug prieš metus šioje skiltyje citavau
Jungtinių Tautų intelektualinės nuosavybės va do -
vą Francis Gurry, teigusį, kad iki 2017 m. spaus -
dintų laikraščių JAV jau nebebus. Per nai JAV bu -
vo parduota daugiau skaitmeninių nei popierinių
laikraš čių. Kas mėnesį žiniasklaidoje skaitome
apie popierinių laikraščių spausdi nimą sustab-
džiusius ilgamečius laikraščius ir žurnalus. Iki
2017 m. li ko dar penkeri metai.

Ne kartą skaitėme teigimus, kad jei ne Draugo
fondas (DF), tai ,,Drau go” nebeturėtume. DF 20 me -
tų sukakties proga skaitėme, kad pagrindinis
fondo įkūrimo tikslas bu vo sukaupti milijoninį
kapitalą, jį pelningai investuoti ir iš gautų paja mų

kas metai paremti ,,Draugo” leidy bą. Per
pirmuosius septynerius me tus buvo su -
kaupta vienas milijo nas dolerių. Pa gar -
ba fondo įkūrėjams ir aukotojams! Kri -
tus akcijoms ir no rint padengti ,,Drau -
go” leidybos iš laidas, pradėta naudoti
lėšas iš pag rin dinio fondo kapitalo. Tai,
ma no ma nymu, buvo taktinė klaida,
nors ir skatinama geros širdies. Leidėjai
į DF pradėjo žiūrėti tar si katinas į laši -
nius. Jiems užtruko daug metų su vok ti,
kad toks požiūris nėra nei atsa kingas,

nei gaspadoriškas. Per pirmuo sius penkiolika
metų DF ,,Draugo” leidybai išmokėjo 1,000,264 dol.
Viduti niš kai tai būtų po 66,684 dol. kasmet. Per
paskutinius penke rius metus ,,Draugui” skirta
1,203,973 dol. Tad vidurkis jau pakilo iki 240,794
dol. metams. Tad neturėtų ste binti, kad DF kapita-
las š. m. rugsėjo mėn. nukrito iki 522,956.48 dol.
(,,Drau gas”, 2012 m. lapkričio 3 d.).  Mažėjant au -
koms ir kasmet išleidžiant apie 100,000 dol., tų ,,la -
šinių” dar gali užtekti penke riems metų, t. y. iki
maž daug 2017 metų. Gal taip li kimo ir duota?

Lapkričio 11 dieną Jaunimo centre vykusiame
DF metiniame narių suvažiavime kalbėta ne tik
apie fondo finansus, bet ir susidariusią padėtį
,,Drau ge”. Lauksiu detalesnio suvažiavimo aprašy-
mo, kuriame, reikia tikėti, bus aiškiau aptartas DF
ir ,,Draugo” leidėjų ryšys bei ateities planai. Ma -
nau, skai tytojams bei DF rėmėjams bū tų įdomūs ir
,,Draugo” leidėjų pirmininko bei vyr. redaktorės
suvažiavime skaityti pra nešimai bei vykusių dis -
kusijų dėl to limesnės DF veiklos suvestinė. 

Straipsnį apie Draugo fondo metinį suvažia -
vimą skaitykite kitos savaitės ,,Drauge”. Redakcija

Rudens lapai ir
laikraščių puslapiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lygiai prieš trejetą metų (2009 m. lap-
kričio 6 d.) „Drauge” buvo paskelbtas
Algio Virvyčio laiškas, kuriame jis

skund ėsi, kad kreipęsis į „Dirvos” ir „Drau -
go” redaktorius, prašydamas atkreipti dė me -
sį į labai rimtą lietuvių nutautėjimo prob-
lemą ir savo bandymą „pabudinti lietuvišką
dva sią tarp lietuvių rašytojų, kad ruoštų knygutes
vaikų tautiškumui ugdyti”. „Tuo ir baigėsi mano
pastangos – rašė jis, – tuos ‘milijo nus’, ku  riuos
buvau skyręs tautiškam lietuvių auk lėjimui, išdal-
ijau kitiems, mano nuomone, kil niems Lietuvos
reika lams. (Lietuvių Fondui – nulį dėl man nepri-
imtino elgesio politiniais klau si mais).” 

Virvyčio pastaba apie Lietu vių Fondą įskaudi-
no Vytautą Kaman tą, tiek darbo įdėjusį į fondą.
Nors tuo laiku jis jau nepagydomai sirgo, Kaman -
tas nesilio vė rūpintis LF reikalais ir jo ateitimi. Jį
taip pat stebino, kad apie žmo gų, skyrusi „mili-
jonus” kilniems Lie tuvos reikalams, nieko nežino-
ma. Tad jis paskambino man, prašydamas susi -
siekti su Virvyčiu ir parašyti apie jį. Atsisa kiau,
nes turėjau abejonių, ar tie „mi lijonai” tikrai buvo
išdalinti ir ar Virvytis nėra slapyvardis. Tada pats
Kamantas susirado Virvytį ir „Drau go” nuomonių
skyriuje trumpai apra šė savo pokalbį telefonu su
juo (2009 m. gruodžio 6 d.). Deja, nesužinojo Ka -
mantas, kas Virvytį taip nuvylė, kam jis paskyrė
tuos „mi lijonus”, tad savo viešame laiške vėl
klausė: „Labai prašau, gerb. Vir vyti, pasidalinkite
su mumis, skaitytojais, kas, kur ir kiek gavo tos
Jūsų ‘milijonų’ paramos. Tokie darbai garsiau
kalbės už žodžius.” Virvytis taip ir neatsakė, kas
tie laimingieji, neatsakė ir koks tas jam nepriimti-
nas LF elgesys politiniais klausimais. 

Bet štai š. m. lapkričio 8 d. „Drau ge” ir vėl pa -
sirodė Virvyčio laiškas politine tema „Jei būtų
buvęs išrinktas Rom ney”. Man beskaitant auto -
riaus išvedžioji mus kilo klausimas, kodėl jis pasi -
rinko klaidinti skaitytojus. Jis rašo: „Prezidentas
Ro nald Reagan ne gra sinimais, ne įžeidimais, bet
gražby lyste paveikė Michail Gorbačiov. Užaugęs
tarp darbo klasės žmonių, Reagan, dar jaunas bū -
da mas, suprato, kad, mandagiai kalbėdamas, gra -
žiai elgdamasis, daug daugiau pa sieks. Todėl Gor -
bačiov, atsilyginda mas Reagan, Berlyno sieną ir
nugriovė.” O iš tikrųjų prez. Reagan be jo kių
gražbylysčių išvadino Sovietų Sąjungą „blogio
imperija”, ir  sovieti nė spauda į tai sureagavo: „the
Soviet press agency TASS said the ‘evil empire’

words demonstrated that the Reagan administra-
tion ‘can think only in terms of  confrontation and
bellicose, lunatic anti-communism’.” Gorbačiov,
ne atsilygindamas Reagan, nugriovė Berlyno
sieną, bet atsiliepdamas į Amerikos prezidento
žodžius: „Jei sieki taikos, jei sieki gerovės Sovietų
Sąjungai ir Rytų Europai, jei sieki laisvėjimo,
ateik prie šių vartų. Pone Gorbačiov, atidaryk
šiuos vartus. Pone Gorba čiov, pone Gorbačiov, nu -
griauk šią sie ną.” Nesiterliojo Reagan su jokiomis
gražbylystėmis prezidentiniuose de batuose. Netu -
rėdamas atsakymo nu ginkluodavo savo oponentus,
pažemin damas juos posakiu „Tu vėl pradedi tą
patį” (,,There you go again”).  

Tokių gražių žodžių kaip prezidentui Reagan,
Virvytis kitam prezidentui neturi. Štai: „prie
Amerikos vairo sto jo George Bush senasis, nuste-
binęs savo grubiu elgesiu ir kalba. Ne kartą gir -
dėjome jį garsiai rėkiantį apie velnią Hussein. (...)
Tokiu elgesiu Bush parodė savo išsiauklėjimo trū -
kumus, nors gimė su sidabriniu šaukštu burnoje.
Užpuolęs Iraką, iš vijo jį iš Kuveito bei nusiuntė
Ame rikos kariuomenę ‘globoti’ Kuveito naftą, ką
Amerika ir šiandien daro”. Atrodytų, tarsi Ame -
rika vagia to krašto naftą. Virvytis pasistengia
patogiai už miršti automobilių eiles prie benzino
sto telių, Iranui paskelbus boikotą prez. Carter
laikais. Amerika ir visas pasaulis perka naftą nus-
tatytomis kainomis ir negali leisti, kad koks dikta-
torius sukinėtų kranelius. Va karų Europa jau
pasimokė, kai Ru sija pradėjo užsukinėti dujų
vamz  džius. Apskritai, nesuprantu, kaip ši taip gali -
ma klastoti netolimą istoriją ir kokiu tikslu. Juk,
Irakui paskelbus, kad Kuveitas yra jo teritorija,
nepai sant įspėjimų ir sankcijų, jis įsi veržė ir oku-
pavo tą mažą, nafta turtingą kraštą. Ir tik po 7
mėnesių 34 valstybių kariniai daliniai (73 proc.
amerikiečių) pradėjo vyti irakiečius iš Kuveito, o
šie spėjo padegti 700 naftos šaltinių, kurie degė
ilgiau nei pusmetį. Mūšiai žemėje truko apie 100
valandų, irakiečiai buvo iš Ku veito išvyti, ir nors
kelias į Bagdadą  buvo atviras, bet karas buvo nu -
trauktas, ir pasirašyta taikos sutartis. 

Neaplenkia Virvytis ir G. H. Bush sūnaus:

„Senąjį Bush pakeitė sū nus palaidūnas,
mėgęs paūžti, pa triukšmauti ir be saiko bali-
avoti. Jis, taip pat gimęs su sidabriniu šaukš-
tu burnoje, neturėdamas supratimo, kaip
vadovauti šaliai...” Gal ir netu rėjo su pratimo,
kaip vadovauti šaliai, bet taip, kaip Barack
Obama, Bush buvo perrinktas antrai prezi-

dento kadencijai. Gal ir be saiko baliavojo, bet
Texas valstijos istorijoje buvo pirmas gubernato-
rius, laimėjęs antrą kadenciją. Jis, šalia kitų
teigiamų re formų, ne tik subalansavo valstijos iž -
dą, bet ir paliko jį su pertekliumi. 

Nebūčiau reagavęs į Virvyčio laiš kus, bet jie
dažnai perspausdinami Lietuvoje, „Lietuvos aide”
ir kitur kaip tikras pinigas. Štai keletas jo teiginių:
„tūkstančiai Amerikos ka rei vėlių žuvo ir tebežūs-
ta, milijonai jų suluošinti, ir tai vis vidurinės ir
darbo klasės jaunimas. (...) Jei Rom ney būtų tapęs
prezidentu, jis būtų įvėlęs Ameriką į trečią karą, o
jo bendraminčiai fabrikantai pilnu greičiu vėl
būtų ėmę gaminti ginklus ir tur tėti, kai tuo pat
metu tūkstančiai Amerikos jaunimo (tik ne tur-
tuolių vaikai) žudytų ir patys žūtų, ir vėl milijonai
sužalotųjų grįžtų namo”.

Taip, žūsta Amerikos kareivėliai. Šimtai tūk-
stančių jų žuvo, kad Va karų Europa pagaliau
gyventų be ka rų. Žuvo, kad Japonija nebūtų Azijos
siaubas, kad Pietų Korėja ir kiti Azi jos kraštai bū -
tų laisvi. Kariavo, žuvo, buvo suluošinti ne tik
darbo klasės jaunimas, bet ir turtuolių vaikai. Mi -
lijonierių Kennedy šeimos vyriausias sūnus karo
metais žuvo lėktuvo ava ri joje, kitas sūnus, tapęs
prezidentu, savo trumpą gyvenimą kentėjo nu ga -
ros skausmus, kai, karo metais jo vadovaujamam
pašautam greitlai viui beskęstant, jis, gelbėdamas
įgulos narį, susižeidė nugarą. Virvyčio šlykščiai
iškoneveiktas G. H. Bush, taip pat milijonieriaus
sūnus, būda mas aštuoniolikmečiu stojo savano riu
į karo laivyno aviaciją ir tapo jauniausiu pilotu
laivyno aviacijos isto rijoje. Pašautą ir degantį savo
lėktuvą, išmetusį bombas, nuskraidino iki salos,
kur išsigelbėjo, iššokęs su parašiutais su kitais
įgulos nariais. Į prezidentus kandida tavęs senelio
ir tėvo admirolų sūnus John McCain – taip pat
karo laivyno aviacijos pilotas. Jo lėktuvas buvo pa -
šautas virš Hanoi, jis, sunkiai sužeistas, pakliuvo į
vietnamiečių nelaisvę, kur buvo kankinamas. Ten
iškentėjo šešerius metus. Grįžtant į praeitį, juk
prez. Harry Truman – tik rai ne iš varguolių kilęs,

Lietuvių Fondui – nulį
JUOZAS GAILA

Nukelta į 15 psl.



audringos gitaros garsai, įaudrinę ir
suvirpinę klausytojų šir dis.
Baigdama koncertą dainininkė kvi-
etė susirinkusius kartu padai nuoti
porą gerai žinomų liaudies dai nų.
Pabai gai visi jungėsi prie links mos
dainos „Dainuo kim, dainuo kim”.

A. Simanonytė, dainų au to rė ir
atlikėja, publicistė, gimė Kau ne. Bai -
gė lietuvių kalbos ir litera tū ros stu -
dijas Vilniuje. Nuo 2001 me tų gyvena

Amerikoje. Paskutiniuosius keletą
metų gyvena New York miesto apy -
linkėje. Čia ji lankė Juil liard mu zi -
kos akademijos dainavimo kursus,
mo  kėsi New York vokalo mo kykloje.
Ji yra koncertavusi Lietuvo je ir
Ame  rikoje. Bendradarbiauja lietu-
viškoje spau doje. Labai myli Lietuvą,
yra   labai pastabi visai aplinkai – čia
ir Lie tuvoje. Jos kandūs straipsniai
skelbiami daugelyje interneto svetai -
nių. Ji išgyvena dėl ydų, ypač dėl Lie -
tuvoje plintančių glo balizacijos ap -
raiškų. Ji negali su prasti, kaip lietu-
viai, pergyvenę So vietų Sąjungos
„globalizaciją”, da bar žavisi ir sten-
giasi įgyvendinti pa našią globalizaci-
ją Vakarų pasau lyje. Ji rašo: „Gyven -
dama New Yorke ma nau, kad šis pa -
saulio sostine vadinamas miestas
labai gerai gali pasi tarnauti, kas yra
Globalizacija ir kuo ji iš tiesų kvepia.
Ypatingai tai reikė tų pamatyti nieka-
da iš Lietuvos neišvažiavusiam, ta -
čiau didinga globalizacijos idėja užsi -
krėtusiam mūsų tautiečiui.” Toliau
tęsia: „Gal tarptautiniuose vė juose
prasivėdinę lietuviai realiau ir blai -
viau imtų žiū rėti į save ir, kas svar-
biausia, iš moktų save vertinti.”

A. Stasiukevičienė dėkojo vi -
siems, prisidėjusiems prie tokio sėk-
mingo ir puikaus koncerto ruošos.
Paminėjo keletą pavardžių, perskaitė
pavardes tų, kurie koncertų metu
paaukojo po šimtines. Tai buvo gai -
vinantis, puikus koncertas. Dėko -
jame LF ir jo vadovybei.
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Šių metų vasara buvo sausa,
karšta ir rami. Neturėjome nei
audrų, nebuvo nei rimto

tropinio lie taus. Tačiau telkinyje
įvyko kai ku rių pasikeitimų. Stipriai
sumažėjus žmonių, pasidarė neprak-
tiška ir nuo stolinga sekmadienių
pamaldoms nuo moti Gulfport kata-
likų bažnyčios patalpas, tad Mišios
perkeltos į pranciškonų koplyčią St.
Pete Beach. Nau joje vietoje nereikėjo
Mišių laiko derinti su parapijos
bažnyčioje vyks tančiomis pamal-
domis, todėl Mi šių aukojimas buvo
paankstintas – iš ankstaus popiečio
perkeltas į vi dur dienį. Derinant su
Lietuvių klubo veikla, sekmadieni -
niai pietūs taip pat atkelti – į 1 val. p.
p. Dažnai Lietu vių klubo lankytojai
pasisoti nę dar ilgai šnekučiuodavosi
dienos temo mis. Tad buvo sugalvota
tą po  pie tinį laiką išnaudoti įvairiems
rengi niams: filmų peržiūroms, kon-
certė liams, paskaitoms ir pan. Dabar
tas pamaldų ir pietų derinys tapo tar -
tum tradicija. Viskas vyksta sekma-
dieniais, pasivaišinus skaniais nau-
jos profesionalios virėjos ruoštais
pietumis. Populiarėja ir ket virtadie -
niniai priešpiečiai.

* * *
Pirmasis šios žiemos sezono kon-

certas įvyko lapkričio 11 d. Po ilgos
pertraukos tai buvo tikra atgaiva.
Koncertą globojo Lietuvių Fondas
(LF), o jį ruošė LF atstovė mūsų apy -
linkėje Aldona Stasiukevičienė su
pagalbininkėmis. Koncertavo daini -
ninkė Audronė Simanonytė. Koncer -
te taip pat dalyvavo LF tarybos pir -
mininkas Marius Kasniūnas. Scenos
šone stovėjo LF reklaminis stendas,

viduryje – didelis TV ekranas, mikro-
fonas, kėdė, didelė puokštė gėlių ir į
kėdę atremta gitara. Abejuose šonuo -
se – garsiakalbiai.

Rengėja A. Stasiukevičienė, pasi -
džiaugusi gausiu dalyvių skai čiu  mi,
padėkojo visiems už atsilankymą ir
pakvietė LF tarybos pirmininką įva-
diniam žodžiui. M. Kasniūnas pa -
kvie  tė pasižiūrėti puikiai paruoštą
fil muką, kuriame parodytos tos sri-
tys, kur nukreipiama LF parama. Po
to jis gyvu žodžiu pabrėžė LF reikš -
mę. Pastebėjo, kad LF parama yra
skiriama jaunimo organiza cijoms,
spaudai, švietimui, stipendijoms,
moks liniams projektams ir ki tai
lietuviškai visuomeninei veiklai. Dė -
kojo už aukas ir kvietė prisiminti
Fon dą savo palikimuose ir testamen-
tuose, o asmenines aukas skatino nu -
kreipti Fondo plėtrai.

Į sceną pakviesta jauna, pa -
traukliai atrodanti ir energinga dain-
ininkė Aud ronė Simanonytė pir-
maisiais gitaros akordais sužavėjo
visus klausytojus. Ji dau giausiai
dainavo pagal savo žo džius sukurtas
dainas. Prieš kiekvie ną dai ną trum -
pai apibūdindavo ją, nurodydama
aplinkybes ir lai ką, kada daina buvo
sukurta. Audronė dai  navo apie rū -
pes tingą laukiančią mamą, apie savo
gimtinę, jos gamtą ir žmones, jų tar-
pusavio santykius, apie savo meilę ir
pirmus aistringus buči nius. Baladės
forma pynė nelaimingos meilės
istoriją. Iš dainininkės lūpų lie josi
įvairiaspalviai žodžiai, tapę gilio mis
mintimis. Visos dainos buvo ir liūd-
nos, ir juo kingos, pajuokian čios, bet
neįžeidžian čios. Mikliais pirštais
pavieniui ar visa plaštaka braukiant
per stygas, salę užtvindė tai jausmin-
gos, tai verkiančios, tai šel miš kai

Lietuvių Fondo koncertas

MARIJA DAINIENĖ

Norėdami gerų sąlygų mokant
sa vo vaikus gimtosios lietu-
vių kalbos, privalome nuolat

kaupti lėšas, nes juk kiekvienais me -
tais kyla klausimas, kaip išlaikyti
mo kyklą.

Šįmet Kristijono Donelaičio litu-
anistinės mokyklos mokinių tėvų
komitetas sutelkė jėgas ir nusprendė
dirbti šia linkme vieningai. Mokslo
metų pradžioje gauta parama mokyk-
lai labai padėjo, atsirado pasitikėji-
mas savo galimybėmis. Tėvai įkūrė
lėšų rinkimo komitetą, kuris ieškos
būdų paramai gauti bei organizuos
renginius, kurie sutelktų bendruo -
me nę.

Lapkričio 2 dieną Rūtos Puško -
riaus ir Lauros Tomkevičiūtės orga-

nizuotas susitikimas su žurnaliste,
te levizijos laidų vedėja, kulinare
Beata Nickolson tapo gera tokio su -
manymo pradžia. Viešnia pristatė
tris savo knygas, pasidalino patirti-
mi, atsakė į daugybę klausimų. Jos
pa  rašytas kulinarijos knygas bei su -
kurtas prijuostėles buvo galima iš -
lošti loterijoje. Visos lėšos, surinktos
ren gi nio metu, skirtos K. Done laičio
lituanistinei mokyklai remti. 

Tai buvo puikus, gerų įspūdžių
pil nas vakaras: visi maloniai  paben-
dravo, paragavo įvairių valgių, pa si -
kalbėjo ir, kaip sa ko ma, ir save paro-
dė, ir į kitus pa žiūrėjo. Renginio sėk -
mę lėmė tėvų organizuotumas, puiki-
ai pateikta in formacija visai lietuvių
bendruo me nei. Ir nesvarbu, ar žmo -
nės atvyko į renginį dėl valgių recep-
tų, ar dėl no ro paremti mokyklą, –

TTEELLKKIINNIIAAII

Washington,�DC

St.�Petersburg,�FL

Iš kairės: LF atstovė Aldona Stasiukevičienė, LF tarybos pirm. Marius Kasniūnas, dainininkė Audronė Simanonytė, Angelė Karnienė ir
Lietuvių klubo pirm. Vida Meiluvienė.

Bendruomenės parama mo kyk lai

Viešnia ne tik pristatė savo knygą, bet ir atsakė į daugybę klausimų.
LLuuddoo  SSeeggeerrss  nuotr.

MMeeččiioo  ŠŠiillkkaaiiččiioo  nuotr.
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Cicero lietuviai meldžiasi ir diskutuoja

Wisconsin lietuviai džiaugia -
si, kad žymus trimitinin -
kas iš Lietuvos Dominykas

Vyš  niaus kas surado laiko apsilan ky  -
ti ir Madison mieste. Mūsų svečią
mielai sutiko pa glo boti Ma dison-Vil     -
nius Sis    ter Ci ties (MVSC) vice -
prezidentas Gedi minas Vidugiris. 

Nauja MVSC pre zi  den tė Giedrė
Vincevičius (Deidre Vin cevineus)
surado patalpas, kuriose įvyko du
Do minyko koncertai. Pirmas, nefor-
ma lus, koncertas vyko Madison
mies   to gražiame Kapi to lijuje, kur
šim tas turistų galėjo iš girsti impro -
vi zacinę Dominyko mu zi ką. Vėliau
Dominy kas koncertavo ,,Capitol La -
kese Grand Hall” susirinkusiems, la -
bai en tuziastingai nusiteikusiems
ame rikiečiams, lietuviams, lat -
viams, ru sams ir ispanakalbiams.
Nors Domi ny kas sakė, kad jis daž -
niau groja su kitais muzikantais,
mums la bai pati ko jo solo atlikti kū -
ri niai. 

Parengė Nijolė Semėnaitė Etzwiler

Madison,�WI

Cicero,�IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Kitados savo darbais ir veik -
liais žmonėmis garsėjęs Ci ce  -
ro lietuvių telkinys dabar iš  -

gyvena sunkius laikus. Dėl vis mažė-
jančio lietuvių skaičiaus (o jį vis reti-
na giltinė su savo dalgiu ir apylinkę
paliekantys tautiečiai) vis mažiau
lietuvių veidų matome lietuvių para-
pijos bažnyčios lietuviškose pamal-
dose, o tai kelia nemažą susirūpini -
mą. 

Tačiau gerai nors tai, kad sekma-
dieniais čia vyksta bent vienos lietu-
vių kalba laikomos šv. Mišios, veikia
bažnytinis choras, rengiami sekma-
dieniniai tautiečių susibūrimai ir di -
desni (tiesa, gana reti) minėjimai,
ku riuos organizuoja dar vis gyvuo-
jančios JAV LB Cicero apylinkės val -
dyba (jai dabar pirmininkauja visuo -
menininkė Marija Remienė).

Lapkričio 11 d. tautiečių susiė -
jime prie kavos puodelio diskutuota
įvairiais klausimais. Šį kartą čia da -
ly vavo ir Cicero lietuvių kapelionas
kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris,
atlaikęs Mišias Šv. Antano parapijos
baž nyčioje, nevyko į Brighton Park
lietuvių parapiją, mat joje pamaldas
atnašavo svečias iš Lietuvos – kun.
Pau lius Rudinskas, OP.

Ciceriečių susitikime kalbėta
apie „Draugo” laikraštį, mat išva ka -
rė se vyko jo fondo narių suvažiavi-

mas. Apie tai pranešimą padarė
Drau go fondo tarybos pirmininkė M.
Remienė, kuri ne visai šviesiomis
spal vomis nupiešė daugiau nei 100
me tų gyvuojančio leidinio ateitį.
Atrodo, kad tam neigiamos įtakos
turi mažėjantis skaitytojų ir gau-
namų aukų skaičius. Pranešimą pa -
darė adv. Saulius Kuprys, neseniai
grįžęs iš ALKA Putnam, CT, kur su -
telkta nemažai lietuvių kultūros lo -
by no. 

Susiėjime būta pokalbių įvai -
riais klausimais, kurie iškyla beveik

Malonus svečias –
Dominykas Vyšniauskas 

visi savo norus įgyvendino. Dėko -
jame Lietuvos Res publikos ambasa -
doriui JAV ir Meksi kai Žygimantui
Pavilioniui, lei du siam renginį orga-
ni zuoti ambasados patalpose, dėko-
jame visiems dalyvavusiems ir parė-
musiems mokyklą.

Dar viena puiki galimybė atsira-
do paremti K. Donelaičio mokyklėlę,
padėti pasisiūlius Vaidui Tau čiui.
Štai taip Vaidas pristato galimybę pa -
remti K. Donelaičio lituanistinę mo -
kyklą: „Jei ką nors perkate interneti -
nėje parduotuvėje Amazon.com ar
kitose, Jūs tuo pačiu galite paremti
lituanistinę mokyklą, neišleisdami
nė vieno cen to daugiau. Jei nuspren -
dėte pirkti do vaną, knygą, telefoną ar
dar ką nors, atsiverskite StartDo na -
tion.com puslapį ir paspauskite Ama -
zon.com simbolį. Atsivertę Ama -
zon.com internetinį puslapį, pirkite
Jums reikiamą daiktą. Jums nusi -
pirkus prekę, Amazon.com perves 7
proc. nuo pir kinio sumos mokyklai.
Tai ir bus Jūsų parama. Pirmą kartą
atsivertus StartDonation.com pus-

lapį, Jums reikės parašyti elektroni -
nio pašto adresą ir pasirinkti organi-
zaciją, ku rią norite paremti. Įveskite
Orga ni zation ID Number „A17” – tai
ir bus Kris tijono Done laičio litu-
anistinė mokykla.” Jau dabar dėko-
jame Vaidui Taučiui už pa siūlytą ga -
li mybę.

Šių metų pabaigoje mokinių tė -
vai mokyklos bendruomenei Bal ti -
more Lie tuvių namuose organi zuoja
Kalėdų šventę, kurios metu vyks ir
Kalėdinė mugė. Manome, kad popu-
liariausia mugės preke taps marški -
nėliai, kuriems ženklą su lietuviš -
kais simboliais sukūrė Jurgita Roh -
de. 

Dėkojame aktyviems ir organi -
zuotiems tėvams, kurie ant savo pe -
čių neša didelę naštą. Turime vilties,
kad visi numatyti darbai šiais metais
bus sėkmingai įvykdyti. Laukiame
gražių Kalėdų.

Marija Dainienė – K. Donelaičio
lituanistinės mokyklos Washington,
DC mokytoja.

Cicero Šv. Antano parapijos choras, atlikęs programą per Cicero LB suruošta Maironio minėjimą. Chorui vadovauja Vilma Meilutytė.
JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.

MVSC valdyba ir nariai su Do  minyku priešais Madison Kapitolijų: Gediminas Vidugiris,
Jolanta Vidu gi rienė, Daina Zemliauskaitė Juoze vi čienė, Dominykas Vyšniauskas,
Gied rė Vincevičius ir Jonas Juozevičius.

Dominykas groja Madison Ka pitolijuje.

kiekvieną sekmadienį. Atrodo, kad
tikintieji yra susirūpinę dėl naujo
kunigo paskyrimo, nes dabartinis
kapelionas kun. dr. Trimakas dėl
ligos ir garbingo amžiaus vargu ar
ga lės ilgai tarnauti Cicero lietu -
viams. 

Po tautiečių susibūrimo tame
pačiame kambaryje vyko JAV LB
Cicero apylinkės  valdybos narių
susirinkimas, nes ne už kalnų ir
tradicinis prieškalėdinis renginys –
Agapė, apie kurį dar parašysime. 

Su kulinare Beata Nickolson (k.) – L R ambasadorius JAV Ž. Pavilionis su žmona Lina.



tys skautai, supranta jaunimą. Vos ne
svarbiau nei apmokymas būna dis -
kusijos ir bendravimas.

Įsidėmėjau du tiek mums, tiek
ame rikiečiams skautams opius klau -
simus. Pirma, prityrę skautai ir pri-
tyrę jūrų skautai labiau domisi sma-
giais, ypač „adventiūriškais” (kaip
viduramžiais vadinosi) užsiėmimais,
o ne pažangumo programomis. Ba -
den-Powell suprato skautus kaip nau-
jųjų laikų atviro kelio riterius. Taip
yra ir su mūsų lietuvišku jaunimu!
Skau tavimas jiems – tai tik dar viena
pramoga, šalia sporto, klubų, vaidy-
bos, muzikos, šokių, videožaidimų,
karuselių ir pan. Jie nori nardyti van-
denyje, šaudyti į taikinius, lakstyti
dvi račiais, plaukioti srauniomis upė -
mis, laipioti po pakalnes, buriuoti, sli -
dinėti sniego lentomis („snow
boards”) ir t. t. Ką daryti? Leisti jiems
tai daryti saugiai atviroje gamtoje,
atitinkamai apmokius ir prižiūrint.
Geriausia patirtis siūlo šio amžiaus
jaunimui (gimnazistams) skiltyse pa -
rengti programas, vadovams pade -
dant, kurios lavintų bendravimą bei
vadovavimą. Taip jie atliks pažangu-
mo programų bei specialybių reika -
lavimus.

Antra, tėvai nesupranta skau-
tiškos veiklos, nes dauguma jų nėra
bu vę skautais (buvo arba pionieriais,
arba komjaunuoliais). Jie nėra susi-

pažinę su skautų šūkiu, įstatais, įžo -
džiu, istorija ir pan. Jiems skautavi-
mas tėra uniformuota vaikų prie -
žiūra. Todėl tėvams reikia ne tik pris-
tatyti skautišką veiklą ir siekius, bet
ir jų pagalbos prašyti: padėti suei -
gose, palydėti jaunimą iškylose, prisi -
dėti prie planavimo, talkos tvarkant
Raką, padėti tvarkyti skautiškus
archy vus, mokyti savo pomėgių bei
profesinių specialybių ir pan.

Lietuviai skautai kartas nuo kar -
to rengia vadovų lavinimosi kursus,
panašius į amerikiečių skautų uni-
ver sitetus ar Lietuvos akademijas,
bet tarp jų rengimo per daug vandens
nuteka. Reikia dažnesnių progų vado -
vams (ir norintiems vadovauti) atsi-
gauti bei pasitobulinti. Tokių kursų
metu įmanoma ne tik ko nors naujo
išmokti, diskutuoti apie problemas ir
skautiškai pabendrauti, bet ir iš
naujo suaugusiems paskautauti.
Gam toje galima atgaivinti sielą ir
skau tiškai pažaisti, taigi „pramogau-
ti su tikslu”. 
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Lapkričio 18 d. vyr. skautės, gintarės, skautininkės ir židinietės
susirinko kavinėje ,,Rito’s Coffee”. Sus ibūrimo tikslas? Pasidžiaugti!

Pasidžiaugti savo skautavimu.
Pasidžiaugti draugyste.
Pasidžiaugti atliktu geru darbeliu.

O kas tas gerasis darbelis? Tai ,,Aušros vartų-Kernavės” tunto
konsulės Juzės Daužvardienės būrelio sesių naujai išleista knyga
,,Tried & True Treasured Recipes”. Mus visas širdingai priėmė ir ska-
niai pavaišino iš knygos paruoštais pietumis kavinės šeimininkė Rytė
Kilikevičienė kartu su vyru Alvydu. Buvo labai smagu pabendrauti.

s. fil. Nida Petronienė

FIL. KUN. VILIUS DUNDZILA

Lietuvos skautija, vyraujanti ir di -
džiausia skautų organizacija
Lie tuvoje, leidžia neperiodinį ap -

inkraštį „Akelos uola”, kuriame ap -
rašoma skautų veikla. Jame rašoma ir
apie Lietuvoje, Molėtų rajone, šį
pavasarį įvykusią pirmą „Skautų aka -
demiją”, į kurią suvažiavo apie šim tas
skautų ir vadovų iš visos Lie tuvos. 

Per savaitgalį jie tobulino savo
teorines ir praktines skautamokslio
žinias: jaunimo įgūdžius, skautišką
ug dy  mą, asmeninį tobulėjimą ir va -
do vavimą. Dalyviai mokėsi apie skau-
tišką judėjimą, metodus ir istoriją.
Diskusijos vyko apie skautų pareigą
Dievui ir ryšį su religinėmis konfesi-
jomis. Skautai susipažino su tarptau-
tiniu skautų judėjimu bei skautavimo
pavyzdžiais kitose šalyse. Atskirose
sesijose dalyviai galėjo pasirinkti
tarp 2–3 skirtingų užsiėmimų ar pra -
tybų arba gilintis į skautamokslį. Va -
dovams suteikta proga išmokti naujų
pristatymo būdų, įgyvendinti Robert
Baden-Powell siekį, pasak kurio,
skau tavimas yra pramoga su tikslu.

Vakare vyko naktipiečiai su aka -
demijos dėstytojais. Tai buvo proga
diskutuoti, bendrauti ir pasi links -
min  ti. Savaitgalis baigėsi tradiciniu
skautišku laužu. Ilgai nenutilo dai -
nos. Visi prisijungė prie pramoginių
žai dimų. Po „Ateina naktis” kalbos ir
dai nos tęsėsi prie laužo žarijų. Lie -
tuvos skautai džiaugiasi pirmosios
akademijos sėkme.

• • •

JAV skautai rengia panašius va -
dovų lavinimosi savaitgalius, vadina-
mus „University of  Scouting”, arba
skautavimo universitetus. Paaug -
liams skautams tai – proga lavintis
vadovavime, susipažinti su savo va -
dovais. O vadovai tų savaitgalių me tu
dalinasi naujomis mintimis, moko
vieni kitus naujų skautamokslio žai -
dimų, išeina reikalingus drauginin -
kavimo kursus ir, svarbiausia, spren -
džia veiklos strategijas.

Per paskutinius porą metų man
teko dalyvauti ne vienoje tokioje pro-
gramoje. Ten sutikau latvių (sveiks!),
vengrų, ukrainiečių skautų, su ku -
riais siejo bendro likimo ir tautiški
giminystės ryšiai. Jau įpratau atsa ky -
ti į klausimą: „Ar jūs lietuvis, ar
latvis?” Renginiai dažniai vyksta
gam toje, stovyklavietėse, netoli mies -
tų. Dalyviai labiausiai domisi naujais
skautiškais virimo metodais, olan diš -
kais orkaičių receptais, GPS orien -
tacijos žaidimais, taip pat mokosi
kom paso ir topografijos pagrindų,
pir mosios pagalbos (turi išlaikyti
egzaminus ir tik tada gauti pažy mė -
jimą), saugaus vandens sporto prin-
cipų bei gilina savo miško skauto pa -
tyrimo žinias. Vyksta sesijos vil -
kų/paukš tyčių, skautų, prityrusių
skau tų ir jūrų skautų vadovams. 

Teko dalyvauti tiek jūrų skautų,
tiek prityrusių skautų vadovų lavini-
mosi sesijose. Kartais labiau sub-
rendę jūrų bei prityrę skautai (toly -
gūs mūsų jūrų budžiams, gintarėms,
skautams vyčiams, prityrusioms
skau   tėms) dėsto vyresniems vado -
vams – jie labiau negu mes, senstan-

Detroit�skautų�
K ū č i o s  

šįmet�įvyks�sekmadienį, gruodžio 9
dieną,� Die�vo� Apvaizdos� parapijos
salėje� po� šv.� Mišių� ir� kavutės,� apie
12:30 val. p. p. Bus�iškilminga�tuntų
sueiga,�trum�pa�Kalėdinė�progra�mė�-
lė,�po�to�valgysime�Kūčių�vaka�rie�nę.
Prašo�me� iš� anksto� užsiregis�truoti
pas� Da�lią� Harp� tel. 734-266-0230.
Visi�kvie�čiami�dalyvauti!�

,,Mes praradome viską, namus, 
ma ši ną, baldus, ačiū Dievui, 

likome gyvi.”

Tokį�el.� laišką�po�viesulo� ,,Sandy”�at�-
siuntė�viena�skautų�šeima.�Jei�norite
fi�nansiškai� paremti� nukentėjusias
New�York,�New�Jersey�skautų�šeimas,
čekius� rašykite� ,,Lithuanian� Scouts
Asso�ciation”�vardu.�Į�langelį�,,For”�įra�-
šykite� ,,Hurricane� Sandy”� ir� siųskite
sesei�Aldutei:

elizabeth Aldute Belzer
54 Pine Street

Millburn, nJ 07041
Ji�ir�kiti�NY/NJ�vadovai�išdalins�aukas.

Skautas padeda artimui.
Skautas nenustoja vilties.

PATIKSLINIMAS ir PATAISYMAS
Antano� Paužuolio� straipsnyje� apie� Aka�-
deminio� skautų� sąjūdžio� įsteigimo� iš�-
kilmingą� minėjimą� (,,Draugas”,� 2012� m.
lapkričio� 15� d.)� nepaminėta,� jog� naujos
korporantės�naujiesiems�nariams�padai�-
navo�dainą� ,,Neišeik� tu� iš� sodžiaus”.�Taip
pat� nuotraukoje� netei�sin�gai� nurodyta,
jog� joje� trūksta� ne� An�tano� Paužuolio,� o
brolių�globėjo�ps.�fil.�Lino�Paužuolio.�

Skautiška akademija

,,Aušros vartų-Kernavės” tunto ,,Popietinė”

,,Popietinės” dalyvės. 

Rytė Kilikevičienė. 

Dalyviai vadovų lavinimo paskaitose. VViilliiaauuss  DDuunnddzziillooss nuotr.
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Muziejuje matėme partizanų uniformas.
ccoommmmuunniittyy..ssuunnttiimmeess..ccoomm nuotr.

Filmo ,,Skyfall” plakatas.                           

Man patiko mūsų klasės kelionė
į Balzeko muziejų. Buvo labai įdomu
pa sivaikščioti po muziejų ir pama -
tyti daug naujų dalykų. Iš pasakoji -
mų aš sužinojau daug įdomaus ir
naujo apie Lietuvos istoriją.

Labiausiai man pa tiko pasakoji-
mas apie tremtį į Sibirą. Aš labai
džiau   giuosi apsilankęs šia me muzie -
juje ir tikiuosi ateityje apsilankyti
dar panašiame.

Džiugas Guntorius

***

Spalio 13 d., šeštadienį, mes bu -
vome Balzeko muziejuje. Man labai
pa tiko Balzeko muziejus. Ten buvo
di  delis gintaras ir galėjom jį paliesti.
Truputį buvo keista. Man taip pat pa -
tiko ginklai ir šarvai. Man šita ke -
lionė labai patiko ir aš norėčiau atva -
žiuoti ir dar pavaikščioti.

Šarūnas Narakas

***

Man Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje labiausiai patiko papuoša -
lai, kurie padaryti iš gintaro. Muzie -
jus turi tris aukštus. Muziejuje žiūrė -
jom trumpą filmą apie Lietuvą. Mes
praėjom pro kelis kambarius ir pa -
ma tėm, kokias uniformas turėjo par-
tizanai, kokius ginklus naudojo kare,
pamatėm knygas apie karą. Matėme
ir tautinius drabužius. Koridoriuje
yra Lietuvos žemėlapiai. Aš sužino-
jau, kad tas pastatas seniau buvo
ligoninė. Ta ligoninė užsidarė, ir Bal -
ze kas ją nupirko. Jis kolekcionavo
gin tarus, ginklus, žemėlapius ir ne -
turėjo jiems vietos savo namuose, tai

sugal vojo atidaryti muziejų ir pa -
vadino jį Balzeko lietuvių kultūros
muziejumi. Per daugelį metų muzie -
jus labai išsiplėtė: čia yra ir vaikų
muziejus, kur gali piešti ir nusifo-
tografuoti. Siūly čiau visiems apsi-
lankyti, nes galima pasisemti daug
žinių.

Brigita Dočkutė

Šeštadienį mes važiavome į Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejų. Man
labai patiko pamatyti ir sužinoti dau-
giau apie Lietuvos praeitį. Aš mačiau
paveikslus, įrankius ir daug kitokių
dalykų. Ačiū mokyklai, kad nuvežė
mus į Balzeko muziejų.

Gustas Gladstein

***

Man labai patiko Balzeko muzie -
jus, nes čia labai daug lietuvių kul -
tūros. Jis yra labai įdomus, nes tiek
daug senoviškų dalykų: lėlių, tauti -
nių drabužių. Pamatėm labai daug!
Buvo smagu! Norėčiau atvažiuoti
dažniau.

Ieva Dubinskaitė

***

Balzeko muziejus labai didelis.
Jame aš daug sužinojau apie gintarą,
Lietuvą, karus ir ką žmonės anks -
čiau naudojo. Man labiausiai patiko
iš mok ti, ką per karą darydavo Lie tu -
va. Aš sužinojau, kad Kristupas Ko -
lum bas buvo Jogailos anūkas. Taip
pat sužinojau, kad jeigu sergi arba
jeigu tau šalta, galima paliesti gin-
tarą ir bus daug šilčiau.

Oktavijus Alonso

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Mieli skaitytojai,
labas visiems! Neseniai aš, tėvas

ir brolis nuėjome į kino teatrą žiūrėti
naujausią filmą „007 operacija „Sky -
fall” James Bond. Šis filmas ypatin-
gas vien tuo, kad filmai apie James
Bond yra kuriami 50 metų. Ta proga,
noriu su jumis pasidalinti savo įspū -
džiais apie šį filmą.

Apie ką šis filmas?
Filmas prasideda Turkijoje, kai

James Bond ir jo draugė Eve bando
surasti ir sugrąžinti kompiuterio
kie   tąjį diską, kuris pavogtas iš nu žu -
dyto agento M16. Laikmenoje yra
slaptųjų agentų vardai. Jei teroristai
ar kiti sužinotų vardus, jie galėtų
juos nu žudyti. Per kautynes Bond ir
prie šininkas kovoja ant traukinio,
bet bebandant padėti agentui Bond,
Eve netaikliai šovė ir pataikė į Bond,
o blogietis pabėgo. Be to, M (Bond
pir mininkei) išvykus, didelė bomba
sprogs ta jos įstaigoje ir žūva 7 žmo -
nės. Tiriant kulkos likučius, Bond
nu stato kulkos kilmę. Bond yra iš -
siunčiamas į Sanghai, kur jis suran-
da blogietį Patrice, bet šis miršta
prieš Bond sužinant, kur ir kam jis
dirba. Peržiūrint Patrice lagaminą,
Bond suranda lošimo lustą, kur jį
nusiunčia į Macau. Ten jis suranda
merginą, vardu Se verine, kurią buvo
matęs anksčiau, ir jai prižada, kad jį
nužudys, jei Bond padės jį surasti.
Abu nuplaukia į salą viduryje jūros
ir ten sutinka Severine viršininką,
Silvą. Jis pagrobia abu. Pakalbėjus
Bond sužino, kad Silva yra tas, kuris
turi diską, ir tas, kuris „nulaužė”
M16 kompiuterio sistemą. Bond nu si -
veda Silvą „pasivaikščio ti”. Jie atei -

na į vietą, kur yra surišta Severine.
Bond nenori jos nužudyti, bet sargai
prie jo galvos jau laikė savo šautu-
vus. Ar jis ją nušaus? Kas iš jų liks
gy vas? Teks žiūrėti filmą, jeigu no -
rite sužinoti.

Aktoriai
Šiame filme vaidina Daniel

Craig (James  Bond vaidinantis jau
trečia me filme), Javier Bardem
(Raoul Silva), Judi Dench (M), Ralph
Fien nes (Gareth Mallory), Ben Whi -
shaw (Q) ir Berenice Lim Marlohe
(Se  verine).

Aktorių vaidyba
Aš manau, kad aktoriai labai

gerai atliko savo vaidmenis. Nors
daug kas nemėgsta Daniel Craig kaip
James Bond, o aš manau, kad jis ypa -
tingai gerai vaidina. Judi Dench irgi
labai gerai atliko viršininkės vaid-
menį.

Kas labiausiai 
patiko ir nepa tiko?

Šiame filme man labiausiai pati -
ko vaidmenų atlikimas ir filmo sce -
nos. Filmas buvo filmuotas Shan g -
hai, Macau, Istanbul, London ir ki -
tur. La bai gražios scenos. Nepati ko,
kad dalis filmo buvo kartojama, tad
tru putį pasidarė nuobodu.

Ar verta filmą žiūrėti
kino te at ruose?

Man šis filmas labai patiko, todėl
manau, kad šį filmą tikrai verta pa -
žiū rėti kino teatre. Iš 10 taškų, duo  -
čiau 9.5. Tai buvo populiariausias fil-
mas JAV per atidarymo savaitgalį.
Įplau kos siekė 90 mln. JAV dolerių.
Yra di džiausias pirmojo savaitgalio
filmo apie James Bond pasiekimas.

Įgyti naujų žinių šeštokai keliauja į muziejų

„Skyfall” – dar vienas filmas su James Bond

K etvirtąjį� lapkričio� ketvirtadienį� JAV� švenčiama�Padėkos�diena� (Thanksgiving�day).�Tai�diena,� skirta�paminėti
derliaus�nuėmimo�pabaigai,�diena,�kai�pamiršti�savo�artimo�negalima�ir�būtina�jį�pasikviesti�tradicinės�Padėkos
vakarienės.� Šią� dieną� išreiškiamas� dėkingumas� visų� gerų� jausmų:� padėka� už� draugystę,� meilę,� rūpestį,

nuostabias�akimirkas�ar�šiltus�prisiminimus.
Nors�ir�ginčijamasi,�kada�tiksliai�šventė�atsirado,�plačiausiai�paplitusi�istorija�liudija,�kad��Padėkos�diena�pradėta

švęsti� Virginia� valstijoje� po� pirmojo� derliaus� 1621�m.� rudenį.� Vietiniai� indėnai,� kurie� išmokė� kolonistus� gaudyti
ungurius�ir�auginti�kukurūzus,�taip�pat�dalyvavo�pirmoje�trijų�dienų�šventėje.

JAV� neatsiejamas� šios� šventės� patiekalas� yra� kalakutas,� dėl� to� ji� net� kartais� vadinama� ,,kalakuto� diena”.
Tradiciniai� šios� šventės� valgiai� yra� kalakutiena,� kimštos� daržovės,� bulvių� košė� bei�moliūgų� arba� obuolių� pyrago
deserto.

Tad� geros� Padėkos� dienos� Jums,� jaunieji� skaitytojai.� Lai� ši� diena� tampa� puikia� proga� padėkoti� brangiems
žmonėms�ir�praleisti�laiką�kartu.

Redaktorė
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Į,,Draugo” redakciją atskriejo
džiugi žinia: ,,Lapkričio 25  d.,
sek madienį,  2 val. p. p. Trijų Ka -

ralių (Epi phany) bažnyčioje (2712
Dum bar ton St., NW, Washington, DC)
prelatas Algi man  tas Bartkus aukos
šv. Mišias už buvusį šios misijos
kapelioną kun. Kęstutį Kė va lą, kuris
šeštadienį Lietu voje bus konsek ruo -
jamas vyskupu”.  

Š. m Rugsėjo 27 d. Šventasis Tė -
vas Be nediktas XVI kunigą dr. Kęs -
tutį Kė valą paskyrė tituliniu Abziri
vys ku pu ir Kauno arkivyskupijos
aug zilia ru. Vys kupo dr. Kęstučio Kė -
valo konsekracija vyks Kaune, Kris -
taus Prisi kėlimo baž nyčioje. Ši žinia
maloni ir mums, Amerikos lietu -
viams, nes dau   ge lis mūsų vienaip ar
ki taip esa me su sidūrę su kun. K. Kė -
valu. Iš kilmes transliuos ir Marijos
ra dijas, kuris tą dien dalyvaus pa sau -
linės Ma rijos ra dijo tran sliacijos die -
noje, pa vadintoje „Marija, Vartai į ti -
kė jimą, Naujosios evangelizacijos
žvaigž dė”. Iškilmėse turės gali mybę
melstis radijo klausytojai 64 pasaulio
šalyse. 

Dr. K. Kėvalo kelias į vyskupus
bu vo vingiuotas. Šiais metais ketu -
rias de šimtmetį atšventęs vyskupas
už  augo Kaune, mokėsi Kauno 1-joje
mu  zi kos mokykloje, o baigęs Šančių
vi du rinę mo kyklą visai negalvojo pa -
sukti kunigystės keliu. Kaip ir dau -
gelis jaunuolių jis savo ateitį siejo su
technikos mokslais ir pasi rinko stu -
di jas  Kauno tech no lo gi jos uni versi -
teto (KTU) Radio elek troni kos fa -
kultete. 

Mokantis ir svarstant prabėgo 2
metai ir 1993 m. K. Kėvalas vis tik nu -
sprendžia stoti į Kau no kunigų semi-
na riją. Prabėgus ketveriems metams,
1997 m. Kau no arkivyskupas metro-
politas Si gitas Tamkevičius, SJ iš -
siun čia kun. Kėvalą tęsti studijų į St.
Mary’s Se minary and University
Baltimore. 2000 m. baigęs šio univer-
si teto  pa grin  dines teologijos studijas
K. Kė valas įgijo teologijos ba kalauro
ir magistro mokslinius laipsnius, o
tų pačių metų  birželio 29 d. ar kivys -
ku po S. Tam ke vičiaus, SJ, buvo  įš -
ven  tin  tas kunigu.

Nutaręs tęsti mokslus, K. Kėva -
las 2001 m. St. Mary’s Seminary and
Uni versity Baltimore įgijo teologijos
moks lo licenciato laipsnį parašyda -
mas dar bą „Catholic Social Teaching
and Eco nomical Development: A
Case Study of  Lithuania” („Katalikų

socialinis mokymas ir ekonominis
vystymasis: Lie tu vos situacija”).

Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. paskir-
tas dirbti Kauno kunigų seminarijos
parengiamojo kurso vadovu bei jau-
nimo pastoracijos kapelionu Kauno
ar ki vyskupijos Jaunimo centre.

Nuo 2002 m. vasario mėn. iki
dabar  VDU Katalikų teologijos fakul-
tete dėstė įvairius kursus teologijos
ir religijos studijų bakalauro studijų
programose: „Bendroji moralinė teo -
lo gija”, „Spec. moralinės teologija”;
taip pat magistro studijų programoje
kursus: „Pasto racijos vadyba” ir
„Jau nimo pastoracija”.

2003 m. rugsėjo mėn. pradėjo
dok torantūros studijas Vytauto Di -
džiojo uni versitete. Kauno arkivys -
ku po metropolito siuntimu paskirtas
dirbti Kau no kunigų seminarijos Pa -
rengiamojo kurso bei Jono Pauliaus
II namų Šilu vo je vadovu.

2003–2007 m. dalyvavo Kauno ar -
ki vyskupijos II sinodo darbe kaip
Jau nimo sielovados komisijos pirmi -
nin kas.

2005 m. paskirtas Kauno kunigų
se minarijos dvasios tėvu.

2006 m. rugpjūčio mėn. išvyko į
JAV rašyti doktorato darbo ir dirbti
ka pelionu Švč. Mergelės Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo seserų kongregaci-
joje Put nam, Connecticut valstijoje.

Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. tęsė
darbą Vytauto Didžiojo universitete.
Mokslinė domėjimosi sritis – katali -
kų socialinis mokymas, etika, laisvo-
ji ekonomika.

2008 m. sausio 18 d. Kaune, Vy -
tau to Didžiojo universitete, apgynė
teologijos daktaro disertaciją tema
„The Origins and Ends of  the Free
Economy as Portrayed in the Encyc -
lical Letter Cen tesimus Annus”
(„Lais vosios eko no mi kos šaltiniai ir
tikslai pagal encikliką Centesimus
Annus”).  Tai tarpdiscipli ninis dar-
bas, sujungiantis teologijos ir eko -
nomikos mokslus. Diserta cijoje at -
skleidžiama, kad teisingai suprasta
laisvoji rinka yra paremta žmogaus
laisvės bei krikščioniškosios antro -
po  logijos supratimu Katalikų Bažny -
čios socialiniame mokyme. Už šį
devyne rių metų darbą  2010 m. kun.
K.  Kėvalui bu  vo įteiktas Acton Insti -
tute (JAV) No vak apdovanojimas
(Novak Award).

2009–2011 m. Vytauto Didžiojo
universitete Katalikų teologijos fa -
kultete Kėvalas eina pro dekano pa -
rei gas.

2010 m. vasario 11 d. kun. Kęs tu -

Lietuvoje paskirtas naujas vyskupas
– kunigas Kęstutis Kėvalas

tis Kėvalas tapo naujuoju „Marijos
radijo” direktoriumi. Jis pakeitė lai -
ki nai ėjusį šias pareigas Liutaurą Se -
rapiną. 

Kun. Kęstutis Kėvalas yra vienas
stipriausių Lietuvos teologų, bran-
dus kunigas ir žmogus. Į ateitininko
tinklaraštyje ,,Neliberaliai”  spausdi-
namo pokalbio, kurį vedė Liepa Cho c -
ke vi čiūtė, klausimą: ,,Kokia pirma
min tis buvo, kai perskaitėte Popie -
žiaus laiš ką, kviečiantį būti vysku -
pu?”, ku nigas atsako: ,,Po piežiaus
vardas tame laiške, tada pareigos ir
mano vardas – viskas vie name pusla -
pyje mane iš tikrųjų išgąsdino. Aš pa -
si jutau tarsi ant su s vyravusios že -
mės dėl atsakomybės, ku ri užgula. Ir
mintis, kad štai – jau dabar – Vieš -
pats mane kviečia į tokią tarnystę, iš
tik  rųjų labai sudrebina. Tai yra ir
protą, ir vaizduotę pranokstantis da -
ly  kas.

Apėmė ir išgąstis, ir graudulys,
ir, aišku, giliai širdy džiaugsmas, kad
Viešpats pasitiki. Bet pirmas minu -
tes tikrai labiau buvo rūpestis negu
džiaug   smas. Gerai, kad šalia buvo ar -
kivyskupo Luigi Bonazzi laiškas, ku -
ris drą sino <...>.” 

Kun. K. Kėvalas nemažai laiko
praleido JAV. Jam įsiminė, kad  Jung   -

tinėse Valstijose bažnyčia yra or gani -
zuota taip, kad ji turėtų ne tik
liturginį gyvenimą, bet ir bendruo -
meninį – joje kartu ugdomasi, studi-
juojama, kartu leidžiamas laisvas
laikas. ,,...mūsų už davinys yra pa -
daryti parapiją jau kiais namais. Kad
visi turėtų kur pa būti ir kad kiek -
vienas galėtų tarti: aš esu šitos ben-
druomenės dalis ir aš jai noriu pa -
aukot, padovanot savo laiko. Dėl to
jau kumo Lietuvoj dar reikia padir -
bėti”, – savo ateities planais tinkla -
raštyje ,,Ne liberaliai” dalijasi vysku-
pas. 

Prieš aštuonetą metų Mokytojų
tobulinimosi kursų savaitėje Daina -
vos stovykloje man taip pat teko lai -
mė susipažinti su kunigu K. Kėvalu.
Nuo pat pažinties minučių stovykloje
jis už ka riavo visų mokytojų širdis
savo paprastumu, aiškiu minčių dės -
tymu, nesibo dėjimu dalyvauti sto vyk -
los programoje. Tą vasarą į Dai navą
neatvyko vie nas paskaitinin kas. Pa -
skaitų tvar karaštyje susidarė spraga.
Tada ir kilo mintis pakviesti jauną
kunigą pas kai tyti pas kaitą apie jau-
nimo ,,nesusi kalbėjimus” su tėvais.
Pasakęs: ,,pa galvosiu”, kunigas jau
po 2 dienų skaitė įdomią pas kaitą
mokytojams, o vėliau dalyvavo ir sto -
vyklos ,,Talentų vakare”. Mes tada
net neįtarėme, kad kunigas pui kiai
groja akordeonu (gal ir skaitytojai,
pa matę ant ,,Ateities” Nr. 9 viršelio
kun. K. Kėvalą su akordeonu, nu -
stebo?), o jis mums visiems ,,perskai -
tė” dar vieną paskaitą: ,,Kaip tapau
akordeonistu?”. Šia ,,pa skaita” susi -
ža vėjo ir mažieji, ir vyresnieji klau -
sy tojai. Ir kas žino, gal kurio nors
mažojo klausytojo širdelėje tuo metu
gimė noras išmokti groti šiuo mu zi -
kos instrumentu. 

Manau daug įdomių susitikimų
su kunigu ateitininku K. Kėvalu yra
tu rė jęs ne vienas mūsų skaitytojas,
tad daugeliui mūsų jo paskyrimas
vyskupu yra džiugi žinia.  Telieka
jam palinkėti Dievo globos šioje tar -
nystėje. 

Naudotasi Lietuvos spauda

Naujai paskirtas vyskupas kun. dr. Kęstutis Kėvalas. DDMMNN  aarrcchhyyvvoo nuotr.

,,The Vicky Speck/ABC-Clio” apdovanojimas –
JAV lietuvei bibliotekininkei

Š.� m.� lapkričio� pradžioje� Charleston,� South� Carolina,� vykusioje� metinėje� biblio�-
tekininkų� ir� bibliotekų-leidėjų� konferencijoje� ,,Charleston� Conference”� garbingu� apdo�-
vanojimu� ,,The�Vicky�Speck/ABC-Clio�Leadership�Award”�ap�dovanota�JAV� lietuvė,�North�-
western�University�Galter�Health�Sciences�bibliotekos�darbuotoja,�JAV�LB�Kultūros�tarybos
Žurnalistų�premijos�laureatė,�,,Draugo”�bendradarbė�Ramunė�Kubiliūtė.�

Charleston�Conference,�pradėta�rengti�1980�metais,�tada�sutraukusi�vos�20�žmonių,
dabar�vienija�daugiau�nei�1,000�bibliotekose�bei�leidyklose�dirbančių�žmonių.�,,The�Vicky
Speck/ABC-Clio�Leadership�Award”�nuo�2006�metų�ski�riamas�žmogui�už�ypatingą�indėlį�į
Charleston�konferencijas.�Šį�apdovanoji�mą�anksčiau�yra�gavę:�Anthony�Watkinson�iš�Uni�-
versity�College,�London�(2006),�Jack�Montgomery�iš�Western�Kentucky�Univer�si�ty�(2007)�ir
Beth�Ber�nhardt,�UNC-Greensboro�(2008).

Daugiau�informacijos�–�http://www.katina.info/conference/

,,Digital Production”, ABC-CLIO vadybininkė Karen Treat (dešinėje), įteikia apdovano-
jimą Ramunei Kubiliūtei.                                                                             OOrrggaanniizzaattoorriiųų nuotr.

Žurnalo ,,Ateitis”  Nr. 9 viršelis. 

LAIMA APANAVIČIENĖ



Sausainėliai „Stefanija”

Reikės: 1 1/2 lazdelės sviesto, puo -
delio cukraus, kiaušinio try nio, pus -
antro puodelio susmulkintų lazdyno
riešutų, pusės puodelio aguonų, pusės
šaukštelio malto cinamono, pusės
šaukš  telio malto imbiero, tru pu tėlis
va nilino, drus kos, 2,5 puodelio miltų.

Sviestą ir kiaušinio trynį sukit
su cuk rumi tol, kol pasidarys puri
ma sė. Suberkite aguonas, visus pries -
konius ir druską. Gerai išmaišę su -
ber  kite susmulkintus riešutus ir ber -
kite po tru putį miltus. Tešlos ne min -
ky ki te, o tik maišykite, kol subersite
visus miltus. Tešlą suspauskite į pail-
gą vo lelį, su vyniokite į pergamentinį
po pierių ir padėkite į šaldytuvą 3–4
va lan doms, kad sustingtų. 

Sustingusį teš los volelį sup-
jaustykite peiliu plono mis riekutė -
mis. Šias sudėkite į neteptą skardą ir
15 min. kepkite vidutinio karštumo
or  kaitėje (325 F).

„Laimės šulinys”

Reikės: 1 sv sviesto, 10 puodelių
mil tų, 5 kiaušinių, 2 puodelių cuk raus,
pusės šaukštelio sodos, pusės šaukšte-
lio vanilinio cukraus arba trupučio
va nilino.

Į sviestą įmuškite kiau šinius, su -
berkite cukrų. Sukite, kol gausis puri
masė. Tada suberkite pusę miltų, su -
mai šytų su soda. Mai šy kite šaukštu,
paskui, pabėrę kitą pu sę miltų ant
len tos, kuo greičiau suminkykite
tešlą. Tešlą porą valan dų palaikykite
šal dytuve, kad išbrinktų ir atvėstų.
Po to ją dėkite į mėsmalę su uždėtu
įtaisu sausainėliams daryti. Išsukite
skardos ilgio juosteles. Skardą su
juos telėmis dėkite į orkaitę ir kepkite
vidutinio karštumo orkaitėje apie
10–15 min. Sausai nėlius ataušinkite
skar doje. 

Iš šių sausainėlių galima padary-
ti įdomų „Laimės šulinį”. Iškepę ir
skardoje ataušę sausainėliai ant torto
padėklo dedami taip, kaip vaikai dė -
lioja iš degtukų šulinį. Dėkite taip,
kad kampuose liktų iš lindę sausainių
ga liukai. Gražiausiai atrodo šulinys,
kai kiekvieno šulinio šonas yra sudė-
tas iš 10–12 sausainėlių. Šulinio kam-
pus sustiprinkite. 

Tam tikslui 2 kiaušinių baltymus
išplakite su 2 šaukštais cukraus pud -
ros. Į stangriai išplaktus baltymus po
truputį vis plakdami suberkite cuk -
rų. Į šį glajų galima įberti pusę šaukš -
telio vanili nio cukraus. Glajų šaukš -
teliu liekite ties kampais ilgesniais ar
trumpesniais brūkšniais, kad „su riš -
tų” šuli nio kampus. Vieną kampą ga -
li ma papuošti ilgesniais glajaus lieji -
niais. 

,,Šulinį” padėkite šiltoje patalpo-
je, kad glajus sutirštėtų. Į vi dų galima
pridėti tokių pat sausainėlių. Taip pat
ga lima įstatyti indelį su skanių vai -
sių sultimis arba šampano butelį.
Gra   žu, skanu ir patogu.

Skaniausi prėskučiai (Kūčiukai)

Reikės: puodelio pieno, 1,5 oz mie -
lių, 1 sv miltų, 2 šaukštų cuk raus, laz -
delės sviesto, šaukšto aguo nų, trupučio
druskos.

Mieles ištrinkite su cukrumi, už -
pilkite šiltu pienu, suberkite miltus ir
išminkykite tešlą. Baigdami min kyti
supilkite ištirpdytą sviestą, su berkite
aguonas. Minky ki te tešlą (apie pusva-
landį). Tešlos ne kildykite, kad neiško-
rytų ir neįgautų rūgštoko prieskonio.
Ją tuoj pat iško čiokite į maždaug pirš-
to storio lakštą. Šį supjaustykite to -
kio pat pločio juostelėmis. 

Kiek vieną juostelę rankomis vo -
lio kite voleliu. Volelius supjaustykite
mažais gabalėliais (kad gautųsi kvad -
ratas) ir tiesiog nuo lentos peiliu nu -
braukite į čia pat padėtą aliejumi iš -
tep tą kepimo skardą. Kepkite tuoj pat
karštoje orkaitėje (375 F), kol gražiai
pagels. 

Ataušinkite skardoje, paskui su -
dė  kite į popierinius maišelius ir lai -
kykite sausoje patalpoje.

Tai Kūčių patiekalas. Prieš val-
gydami, prėskučius užpilkite aguonų
pie nu. Valgydami kitu laiku, juos už -
pilkite pasaldytu pienu arba skysto -
ku spanguolių kisieliumi.

Plokštainis su riešutais 
ir razinomis

Reikės: 0,5 sv sviesto, pusės puode-
lio grietinės, 4 šaukštų cuk raus, 3–4
try nių, pusės šaukštelio sodos, 2,5 puo -
delio miltų.

Įdarui: pusės puodelio cukraus,
3–4 kiaušinių baltymų, puodelio sus-
mulkintų mėgstamų riešutų, puodelio
razinų.

Į išsuktą sviestą po truputį pil -
kite su cukrumi išplaktus kiaušinius.
Į grietinę suberkite sodą ir išmaišę
supilkite į sukamą sviestą. Paskui po
truputį berkite miltus ir ranka grei -
tai užminkykite tešlą. Ji neturi būti
labai kieta. Iš tešlos iškočiokite piršto
storumo lakštą. Jį dėkite į paruoštą
skardą ir kepkite vidutinio karštumo
orkaitėje, kol gražiai pagels, bet nepa -
ruduos. Iškepę išimkite iš orkaitės ir
palikite skardoje, kol šiek tiek atauš.
Per tą laiką padarykite įdarą.

Įdaras. Plakite 3–4 kiaušinių bal-
tymus po truputį į juos berdami cuk -
rų. Į išplaktus baltymus sudėkite sus-
mulkintus rie šutus, razinas, apšlak-
stytas citrinos sultimis, galite įtar -
kuo  ti citrinos žievelės. Įdarą atsar-
giai išmaišykite šakute ir sudėkite
ant ataušusio plokš tainio. Paviršių
pa šiauškite ša kute, kad būtų kuo
nelygesnis. Kep kite karštoje orkaitėje
3 min., paskui temperatūrą sumažin -
kite. Tru putį pravėrę orkaitės dure-
les, dar kaitinkite 40–60 min., kad
kepi nys gražiai apdžiūtų. Paviršiui
gerai apdžiūvus, karštame vandenyje
įkaitintu peiliu supjaustykite plokš-
tainį į gabaliukus.

9DRAUGAS 2012�LAPKRIČIO�22,�KETVIRTADIENIS

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Lengvi ir greiti kepiniai švenčių stalui

KALAKUTINĖ

Ant Thanksgiving kalakuto
Senis vanagas pasiuto.
Išgalandęs aštrų nagą,
Lekia tiesiai į Chicagą.  

O Chicagoj kalakutų?!
Kiek tik nori.  Kas-gi būtų,
Jei Thanksgiving vakarienę
Mums paruoštų su žąsiena?

Žąsis, lygiai kalakutas,
Nors jis nėra toksai drūtas,
Bet kepsnis nėra blogesnė, 
Mano skilviui net skanesnė.

Taip susėdom vakarienės
Pas tetulę Antanienę.
Stalas lūžta nuo paukštienos,
Žąsienos, kalakutienos…

Atsisegęs storą saktį,
Valgyčiau, rodos, per naktį.
Taip gardu, net seilės ryška…
O čia… ,,išgerkim biskį!”…

,,Sveiks, dėkui, į sveikatą,
Kad sulauktų ilgų metų.
Gaspadorius, gaspadinė,
Ką taip gardžiai pagamino.”

Ir gurkšnoja, ir maumoja
Abiem rankom užsimoję;
Prisikimšę tiktai stena,
Kaip kalakutai plesdena…

Taip svečiuos pas Antanienę
Valgiau skanią vakarienę.
Dienoje ,,Kalakutienos“
Prisivalgiau daug žąsienos.

Ūžkit vyrai, siuskit mergos,
Šiandien ,,kalakutketvergas!”,
Rytoj silkę su cibuliais
Valgysim visi užgulę.

J. Galkus
Žurnalas ,,Margutis”, 

1931 m. lapkritis

Sausainėliai su obuoliais

Reikės: 2,5 puodelio miltų, 0,5 sv
sviesto, puodelio grietinės, 2 kiaušinių
trynių, pusės šaukštelio vanilinio cuk -
raus, 4 vidutinio dy džio obuolių, cina-
mono su cukrumi.

Visi produktai turi būti atšaldyti,
ypač sviestas. Miltus (palikite šaukš -
tą lentai pabarstyti) suberkite ant
len tos, juose padarykite duobutę, į ją
bu ro kine tarka įtarkuokite gerai at -
šal  dy tą sviestą. Ant sutarkuoto svies -
to sudėkite grietinę, įmuškite 2 try -
nius. Visa tai kapokite dideliu peiliu,
miltus vis stumdami nuo kraštų į
vidurį, kol neliks sausų miltų. Tada
tešlą šal ta ranka suspauskite į vieną
didelį gu  mulą. Tešlą suvyniokite į
pergamen tinį popierių ir padėkite į
šaldytuvą. Geriausia tešlą paruošti iš
va ka ro, per naktį laikyti šaldytuve, o
kepti iš ryto. 

Atšaldytą tešlą padalykite į 4
dalis. Iš kiekvienos dalies iškočiokite
apvalų tešlos lakštą ir supjaustykite į
12 dalių: pirmiausia į 4 dalis, tada
kiek vieną dalį – dar į tris dalis. Gau-
sis 12 dalių, smailėjančių į centrą.
Teš lą apibarstykite cinamonu. 

Kiekvieną obuolį nulupkite ir,
išėmę sėklalizdį, supjaustykite į 12
skiltelių. Po skiltelę dėkite ant tešlos
plačiojo krašto ir vyniokite centro
link. Taip visas obuolių skilteles su -
vy niokite į tešlą ir sudėkite į skardą.
Kepkite 15–20 min.: 5 min. aukštoje
temperatūroje, paskui temperatūrą
su   ma žinkite ir kepkite, kol sausai -
nėliai pagels. Iškepusius ir kiek atau -
šusius sausainėlius apibarstykite
cuk raus pudra su vanile.

Pastaba: Tokią tešlą galima pa -
ruošti įvairiems plokštainiams su
įvai riais džemais, obuoliais, uogienė -
mis, spanguolėmis. Spanguoliniam
plokš tainiui reikės 4 1/2 puodelio
spanguolių. Ant iškočiotos tešlos
lakš    to suberkite spanguoles, jas api -
bars tykite cukraus pudra. 

Pyragėliai su vištiena

Reikės: vištos krūtinėlės, 5–8 kva-
piųjų pipirų, šaukštelio sviesto, svo gū -
no, 2 šaukštų sultinio, druskos.

Tešla paruošiama taip pat, kaip
sau sainėliams su obuoliais. Vištos
krūtinėlę apvirkite ir sumalkite mės-
male. Svieste pakepinkite svogūną,
suberkite maltus pipi rus, supilkite
sul  tinį, įberkite truputį druskos ir
maišydami pakaitinkite. Paskui ma -
sę sudėkite į dubenėlį ir per naktį
laiky kite šaldytuve.

Iš tešlos iškočiokite stačiakampį
lakštą. Vieną jo kraštą lygiai nupjau -
kite ir toliau nuo krašto šaukšteliu
dėkite atšaldytos masės gumuliukus.
Paliktos tešlos kraštelį užlenkite, dar
kartą užlenkite tešlą su visu įdaru.
Volelį atpjaukite nuo tešlos lakšto ir
vėl taip pat suvyniokite kitą. Volelius
atsar giai, toliau vieną nuo kito su dė -
kite į skardą ir kepkite 25–30 mi n. – iš

pradžių aukštoje temperatū roje, pas -
kui karštį sumažinę. Dar karštus su -
pjaustykite į vienodo ilgio py ra -
gėlius. 

Tokie pyragėliai valgomi su sul-
tiniu ar kitomis skaid riomis sriu bo -
mis, baršteliais. Tokių pyragėlių gali -
ma pasigaminti Kūčioms su džiovin-
tais grybais.

Vaisių plokštainis

Reikės: 5 kiaušinių, 5 kupinų
šaukštų cukraus, 5 šaukštų kvietinių
miltų, 5 puodelių džiovintų įvairių
vai sių (po puodelį juodųjų ir gel-
tonųjų razinų, puodelio džio vintų
figų, džiovintų slyvų, riešutų ar mig -
dolų, džiovintų obuolių be luobelės).

Kiaušinius su cukrumi išplakite,
sudėkite prieskonius, maišydami su -
ber  kite miltus (išsijotus). Sudėkite
vi sus paruoštus vaisius. Iš maišykite
ir masę supilkite į skardą, išklotą
per  gamentiniu popieriumi. Viršų iš -
lyginkite ir kepkite nekarštoje orkai -
tėje 15–20 min. Iškepusį plokštainį
api  barstykite cukraus pud ra su
trupučiu vanilinio cukraus.

Šventės�visados�bus� turtingesnės�bei�puošnesnės,� jei�ant�stalo�puikuosis� ir�akį� trauks� įvairūs�pyragai,� tortai,� sau-
sainiai� ir� kitokie� skanėstai.� Šį� kartą� pa�rin�kau� kepinių� receptus� iš� Konstancijos� Buožy�tės-Brundzienės� knygos
„Gardūs�valgiai”.�Autorė�bu�vo�Žemės�ūkio�akade�mijos�docentė,�gy�veno�Kaune,�ne�toli�ma�no�šeimos,�aš�bendravau

su�jos�duk�ra�Kastute.�Kons��tancijos�Buožy�tės-Brun��dzienės�ke�pinių�receptai�nesu�dė�tingi,�lengvai�paruošiami,�tad�nesibai�-
min�kite,�kad�kepinys�ne�pavyks.
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H. Clinton stengiasi susitarti dėl paliaubų
tarp Izraelio ir ,,Hamas”

Turkija paprašė NATO gynybinių raketų 

Maskva (BNS) – Dešimtys Rusi-
joje veikiančių nevyriausybinių or-
ganizacijų atsisako laikytis naujo įs-
tatymo, kuris riboja jų veiklą. Pagal
prieš kelis mėnesius priimtą įstaty-
mą, visos nevyriausybinės organiza-
cijos, kurios gauna lėšų iš užsienio ir
užsiima laisvai apibrėžta politine
veikla, turėjo užsiregistruoti kaip
,,užsienio agentūros”.

Tačiau garsios žmogaus teisių
organizacijos ,,Memorial” vadovas

Oleg Orlov sakė, kad jo organizacija
ir dešimtys kitų pasisako prieš įsta-
tymą, nes juo siekiama visus užsie-
nio paramos gavėjus prilyginti šni-
pams. Į biurą atvykę ,,Memorial”
darbuotojai ant pastato sienos rado
purškiamų dažų užrašą ,,užsienio
agentūra (myli) JAV”. Kritikai teigia,
kad įstatymas leis valdžiai nuolat
vykdyti patikrinimus ir taip iš esmės
sustabdyti bet kokios organizacijos
veiklą.

Rusijos nevyriausybinės organizacijos 
pasisako prieš naują įstatymą

Kinšasa (BNS) – Kongo Demo-
kratinės Respublikos sukilėliai užė-
mė Gomos miestą, o dabar grasina
užimti sostinę. Sukilėlių grupuotės
M23 atstovas Vianney Kazarama Go-
mos mieste susirinkusiai miniai sa-
kė, kad jie pasirengę ,,išlaisvinti”
šalį. Jis pridūrė, kad sukilėliai keti-
na užimti Bukavu mietą, o vėliau pa-
traukti į sostinę Kinšasą.

Kinšasa yra už maždaug 1,600 ki-
lometrų nuo Gomos. Jungtinės Tau-
tos (JT) yra atsiuntusios stiprias pa-
jėgas į Kongo Demokratinę Respub-
liką, siekdamos padėti vyriausybei
įtvirtinti savo valdžią labiausiai įs-
tatymų nesilaikančiose teritorijose
šalies rytuose. Tačiau JT pajėgos su-

kilėlių Gomos mieste nesustabdė,
nes neturi leidimo kovoti su M23 gru-
puote.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo
Taryba priėmė rezoliuciją ir griežtai
pasmerkė sukilėlių veiksmus bei pa-
ragino imtis priemonių. Tuo tarpu
Kongo Demokratinės Respublikos
prezidentas Joseph Kabila dėl krizės
tariasi su Ruandos ir Ugandos prezi-
dentais. Praėjusį mėnesį JT eksper-
tai apkaltino Kongo Demokratinės
Respublikos kaimynes Ugandą ir
Ruandą remiant grupuotę M23.
Baiminamasi, kad gali atsinaujinti
1997–2003 m. Kongo Demokratinėje
Respublikoje vykęs karas, per kurį
žuvo apie penkis milijonus žmonių.

Jeruzalė (BNS) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton tęsia tarp-
tautines pastangas, skirtas padėti su-
sitarti dėl paliaubų Gazoje, tačiau Iz-
raelis ir ,,Hamas” toliau puola terito-
rijas. Po diskusijų Ramaloje su Pa-
lestinos autonomijos prezidentu
Mahmoud Abbas ir po antro susitiki-
mo su Izraelio premjeru Benjamin
Netanyahu H. Clinton išvyks į Egiptą
– pagrindinį tarpininką derybose,
kuriomis siekiama nutraukti aštun-
tą dieną besitęsiantį smurtą. Jungti-
nių Tautų generalinis sekretorius

Ban Ki-Moon taip pat lankosi regio-
ne, norėdamas padėti sudaryti pa-
liaubas.

Pranešama, kad Tel Aviv mieste
sprogus autobusui sužeista 15 žmo-
nių, trys iš jų yra kritinės būklės.
Valdžios teigimu, tai teroristų išpuo-
lis. Naujiena apie sprogimą sukėlė
džiaugsmo proveržius Gazos ruože,
kur palestiniečiai sveikino vieni ki-
tus ir šaudė į orą. Baiminamasi, kad
šis įvykis apsunkins pastangas susi-
tarti dėl kovų nutraukimo. 

Kongo sukilėliai grasina užimti sostinę

Vertėjui A. Ališauskui įteiktas 
Japonijos vyriausybės ordinas

Plaukikė R. Meilutytė – geriausio Europos 
jaunojo sportininko rinkimų finalininkė

Ambasadorius pasakojo moksleiviams 
apie Europos Sąjungą 

Vilnius (ELTA) – Londono olim-
pinių žaidynių čempionė Lietuvos
plaukikė Rūta Meilutytė tapo geriau-
sio 2012 metų Europos jaunojo (iki 19
metų) sportininko rinkimų finali-
ninke. Rinkimus antrą kartą organi-
zuoja Europos olimpinių komitetų
asociacija (EOC), vienijanti 49 nacio-
nalinius olimpinius komitetus.  Se-
nojo žemyno olimpiniai komitetai
šiemet pateikė 21 sportininko kandi-
datūras, o vėliau išrinko penkis fina-
lininkus. Tarp jų, be 15-metės R. Mei-
lutytės, dar pateko Rumunijos gim-
nastė Larisa Iordache, Prancūzijos
plaukikė Charlotte Bonnet, Austrijos
kalnų slidininkas Marco Schwarz ir
Ukrainos gimnastas Oleg Stepko. Ge-
riausiam Europos jaunajam sporti-
ninkui atiteks 2010 metais per lėktu-
vo avariją žuvusio Lenkijos olimpi-

nio komiteto prezidento Piotr Nu-
rowski vardu pavadintas prizas ir
12,000 eurų stipendija. 

Laureatas bus išrinktas gruodžio
7–8 d. 41-ojoje EOC Generalinės
asamblėjos sesijoje Romoje. 

Vilnius (ELTA) – Vertėjui iš ja-
ponų kalbos Arvydui Ališauskui Vil-
niuje įteiktas ,,Tekančios saulės ordi-
nas su aukso spinduliais ir rozete” už
nuopelnus skatinant Japonijos kul-
tūros populiarinimą ir japonų kalbos
studijas. A. Ališauskas yra pirmasis
Lietuvos civilis asmuo, kurį Japonijos
vyriausybė apdovanojo šiuo ordinu.

70 metų A. Ališauskas yra baigęs
Rytų kalbų institutą prie Maskvos
Lomonosov valstybinio universiteto
ir įgijęs japonų kalbos specialybę. Jis
yra pirmasis vertėjas Lietuvoje, nuo
1969 m. vertęs japonų literatūros kū-
rinius tiesiogiai iš japonų kalbos. Iki
šiol išvertė į lietuvių kalbą ir Lietu-
voje pristatė 8 Japonijos literatūros
ir kitas knygas bei toliau tęsia savo
kaip vertėjo veiklą.

1994 m. A. Ališausko iniciatyva
Vytauto Didžiojo universitete buvo

įkurtas Japonistikos centras, kurio
pirmuoju vadovu tapo pats įkūrėjas.
Iki 2008 m., kol ėjo Japonistikos cen-
tro vadovo pareigas, A. Ališauskas
daug prisidėjo prie japonologijos stu-
dijų plėtojimo.  A. Ališauskas vienas
pirmųjų iškėlė Kaune dirbusio japo-
nų diplomato Chiune Sugihara nuo-
pelnus Antrojo pasaulinio karo me-
tais gelbėjant žydus, į lietuvių kalbą iš-
vertė diplomato našlės prisiminimus.

Nuo 1970 m. A. Ališauskas rašė
straipsnius bei vedė paskaitas apie
Japonijos ekonomikos valdymo siste-
mą bei ekonomikos raidą, taip pat
skatino Lietuvos įmones savo darbe
pritaikyti Japonijos įmonių valdymo
modelį. Tai ne pirmas Japonijos vals-
tybės apdovanojimas lietuviui. Praė-
jusių metų rudenį A. Ališauskui bu-
vo įteiktas Japonijos užsienio reikalų
ministro padėkos apdovanojimas. 

Briuselis (BNS) – Turkijos vy-
riausybė oficialiai paprašė NATO
partnerių ,,Patriot” tipo gynybinių
raketų. Tai Briuselyje pareiškė orga-
nizacijos generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen.

Ankara pabrėžė, kad priešrake-
tinė sistema bus skirta tik sienų gy-
nybai, o ne neskraidymo zonos virš
Sirijos įgyvendinimui ar puolimui.
Raketos bus Turkijos pasienyje su Si-
rija, kad atremtų iš šios šalies skrie-
jančias raketas. Nuo pavasario Tur-
kijos ir Sirijos pasienyje vis pasitai-

ko įvykių. Sirijos karo lėktuvai praė-
jusią savaitę apšaudė sukilėlių kont-
roliuojamą Ras al Aino miestą netoli
sienos su Turkija. Smūgiai tada dre-
bino ir pastatus Turkijos pusėje.

Pasak A. F. Rasmussen, NATO
,,priims sprendimą nedelsdama”.
Organizacijoje moderniausių ,,PAC-
3” tipo ,,Patriot” raketų turi tik Vo-
kietija, Nyderlandai ir JAV. Berlynas
jau paskelbė svarstysiąs Ankaros
prašymą ir, jei sąlygos bus įvykdytos,
jis bus patenkintas.  

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis lap-
kričio 20 dieną Washington „George-
town Day” mokyklos mokiniams
skaitė pranešimą apie Europos Są-
jungos istoriją ir transatlantinius
santykius. Ši paskaita – tai ES dele-
gacijos kartu su šalių narių atstovy-
bėmis JAV organizuojamo mokslei-
vių ir mokytojų informavimo apie ES
projekto dalis.

Likus šiek tiek daugiau nei pus-
mečiui iki Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai, Ž. Pavi-

lionis „Georgetown Day” mokyklos
bendruomenei pristatė vieną svar-
biausių jo tikslų – transatlantinių
JAV ir ES santykių gerinimą, supa-
žindino su kitais pirmininkavimo už-
davinais. Moksleiviams taip pat pri-
statyta šios unikalios organizacijos
istorija, jos plėtra į Rytus po Šaltojo
karo ir Lietuvos kelias iš totalitari-
nės į žmogaus teisėmis ir laisvąja
rinka grindžiamą sąjungą.

ES delegacijos vykdomoje prog-
ramoje šiais metais dalyvauja dvide-
šimt JAV reziduojančių ES šalių am-
basadorių.

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis (viduryje) su Washington „Georgetown Day”
mokyklos mokiniais.                                                                            LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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L I E T U V A PA S A U L I S

Apdovanoti geriausių verslo planų autoriai Kinijos valdžios atstovai pareiš-
kė, kad Jungtinės Valstijos aplenkė
Europos Sąjungą (ES) ir tapo didžiau-
sia šalies eksporto rinka. Pokyčius
lėmė besitęsianti Europos skolų kri-
zė, dėl kurios sumažėjo regiono pa-
klausa. Kinijos eksportas į JAV per
pirmus dešimt šių metų mėnesių su-
darė 289,3 mlrd. JAV dol., o į ES –
276,8 mlrd. JAV dol. Silpna paklausa
iš Europos ir JAV iš dalies lėmė Ki-
nijos ekonomikos augimo sulėtėjimą.
JAV ekonomikos augimas išlieka
silpnas, tačiau pamažu stiprėja, o be-
sitęsianti euro zonos skolų krizė ir
vėl nugramzdino regioną į recesiją.

***

ES aplinkos agentūra perspėja,
kad Europoje jau pastebima klimato
kaita, o ateityje padėtis dar labiau pa-
blogės. Savo ataskaitoje agentūra
tvirtina, kad praėjęs dešimtmetis Eu-
ropoje buvo šilčiausias nuo to laiko,
kai pradėta stebėti oro temperatūra.
Be to, gamtos stichijos pridaro vis
daugiau žalos. Agentūros atstovai sa-
ko, kad klimato kaita matoma ne tik
pagal oro temperatūrą, bet ir pažvel-
gus į žmonių sveikatos būklę, miš-
kus, jūros vandens lygį, žemės ūkį ir
biologinę įvairovę. Žinovai teigia,
kad, norint prisitaikyti prie klimato
kaitos, reikia sukurti strategijas, ku-
rios padėtų sumažinti valstybių in-
frastruktūrai, verslui ir gyvenamo-
sioms patalpoms padaromą žalą. 

***
Tarptautinio valiutos fondo

(TVF) atstovybė Artimuosiuose Ry-
tuose ir Vidurio Azijoje nusprendė
skirti Egiptui 4,8 mlrd. JAV dol. pa-
skolą 22 mėnesių laikotarpiui. Spren-
dimui dar turi pritarti TVF valdan-
čioji taryba. Už šias lėšas bus vykdo-
ma valstybinė programa 2013–2014
m., kuria siekiama atgaivinti šalies
ekonomiką, sukurti naujų darbo vie-
tų. Iš viso programai vykdyti prireiks
14,5 mlrd. JAV dol. paskolų, kurias ša-
lis tikisi gauti iš įvairių šaltinių. 

***
,,Fiskalinis skardis” Jungtinėse

Valstijose gali sukelti recesiją ir dar
didesnį nedarbą, praneša tarptautinė
vertinimų agentūra ,,Fitch”. Organi-
zacija vis dėlto tikisi, kad Kongresas
užkirs kelią ,,fiskaliniam skardžiui”,
kai vienu metu būtų didinami mo-
kesčiai ir mažinamos valstybės išlai-
dos. Pastebima, kad derybose tarp
JAV prezidento B. Obama ir Kongre-
so partijų vadovybės dėl krizės įvei-
kimo priemonių vis dar nematyti pa-
baigos. Pasitarimai bus tęsiami po
Padėkos dienos švenčių. Jeigu fede-
ralinė vyriausybė nesusitars, nuo
2013 m. sausio 1 d. įsigalios biudžeto
pataisos, pagal kurias numatyta pa-
didinti mokesčius ir sumažinti vals-
tybės išlaidas už maždaug 600 mlrd.
JAV dol. 

***
Didžiausia pasaulyje paieškos

bendrovė ,,Google” pradėjo rinkti pa-
rašus, prašydama palaikyti laisvąjį
internetą ir pasisakyti prieš interne-

to cenzūrą ir kontrolę. Kaip primena
interneto milžinė, 42-ose pasaulio ša-
lyse jau dabar galioja internete patei-
kiamos medžiagos cenzūra, per pas-
taruosius dvejus metus vyriausybės
paskelbė 19 naujų įstatymų, ribo-
jančių žodžio laisvę internete. Tarp-
tautinė elektroninio ryšio sąjunga
(TERS) kviečia įvairių šalių atstovus
į Dubajų. Per šį susitikimą planuoja-
ma įtraukti kai kurias pataisas į
tarptautinio elektroninio ryšio regla-
mentą.

***

Švedijos valdžia nutarė pradėti
derybas dėl savo turimos 21,4 proc.
,,SAS Group” dalies pardavimo. Pa-
sak Švedijos finansų ministro, per 10
metų Švedija, Norvegija ir Danija
(dvi pastarosios valdo po 14,3 proc.
SAS akcijų) investavo į aviacijos ben-
drovės plėtrą daugiau nei 1,5 mlrd.
JAV dol. Ministras pareiškė, kad to-
liau investuoti lėšas į SAS būtų ne-
protinga. Visos trys šalys jau anks-
čiau mėgino parduoti savo dalis, bet
susidomėjimas šiuo aktyvu nebuvo
didelis dėl norimos didelės kainos.
Lapkričio 19 d. SAS pranešė, kad
profsąjungos sutiko dėl atlyginimų
mažinimo, taip pat dėl darbo grafiko
pakeitimų ir pensijų išmokėjimo. Ti-
kimasi, kad tai padės bendrovei iš-
vengti bankroto.

Europos Parlamentas paragino
Sąjungos valstybes, planuojančias iš-
gauti skalūnų dujas ir kitokį netra-
dicinį iškastinį kurą, laikytis griežtų
aplinkosaugos reikalavimų, kol bus
sutarta dėl bendrų šios srities ES tai-
syklių. Rezoliucijoje, kuriai pritarė
492 europarlamentarai, pripažįsta-
ma, kad kiekviena ES valstybė turi
teisę apsispręsti, ar ji plėtos skalūnų
dujų gavybą. Europarlamentarai įsi-
tikinę, kad visas investicijas į šios
pramonės sritį turi apmokėti pats
verslas.

***
Pranešama, kad iškilo grėsmė

Vokietijos laikraščiui ,,Financial Ti-
mes Deutschland”. Laikraščio leidė-
jas ,,Gruner + Jahr” turi apsispręsti
dėl leidinio likimo, tačiau laikraščio
darbuotojai tikina, kad jis nebebus
leidžiamas. ,,Financial Times Deuts-
chlan” 2000 m. pradėtas leisti kartu
su leidykla ,,Pearson”. Leidinio tira-
žas siekia maždaug 102,000 egzemp-
liorių. Laikraščio nuostoliai kaupėsi
jau nuo 2000 m. Dabar jie siekia maž-
daug 250 mln. eurų. Vokietijos dien-
raščių pajamos iš reklamos per pir-
mus dešimt šių metų mėnesių, paly-
ginus su tuo pačiu praėjusių metų
laikotarpiu, sumažėjo 6 proc., iki 4,1
mlrd. eurų.

Vilnius (Delfi.lt) – Vilniaus savi-
valdybėje apdovanoti geriausi verslo
planų autoriai. Projekto „Smart
start” dalyviai gavo po 10,000 litų ver-
slo pradžiai, kuriuos skyrė projekto
organizatorius bendrovė „Inlinen”.
Geriausių verslo planų autoriais pri-
pažinti Evaldas Venskutonis (Maisto
užsakymo į namus mobilioji aplika-
cija), Domas Markevičius (Antrasis
ekranas – galimybė išmaniuoju tele-
fonu valdyti reklaminiuose ekranuo-
se pateikiamą turinį), Jonas Abro-
maitis (žaidimas „Nedoras ūkinin-
kas”), Laurynas Mažuolis (Elektro-
ninė konsultacijų gėdingoms fiziolo-
ginėms problemoms spręsti sistema –
„NeGeda.lt”), Povilas Vytautas Du-
donis (Abipusis komunikacijos ka-

nalas tarp prekybininkų ir vartotojų).
Sostinės savivaldybė praeitais

metais paskatino dešimt jaunų vil-
niečių verslo idėjų, kurioms skyrė
20,000 litų paramą. Pernai organizuo-
tame „Verslauk” konkurse ypač daug
dėmesio buvo skirta inovacijoms.
Tarp tokių verslo idėjų – inovatyvus
turizmas Vilniuje, holograminių ir
3D vaizdo technologijų pritaikymas
parodoms, energetinio tinklo optimi-
zavimo sistema, inovatyvi įranga
reklamai Bluetooth ir WiFi tinklų ry-
šiu, sistema dviračiams apsaugoti.
Vilniaus savivaldybės finansuojamo
ir su partneriais įgyvendinamo pro-
jekto dėka nuo 2005 metų buvo įsteig-
tos 48 įmonės, sukurta 112 darbo vie-
tų.

Lietuvoje yra 23,664 pasiturinčių
šeimų, dar apie 305,800 šeimų vei-
kiausiai galima priskirti prie viduri-
nės klasės, rašoma Statistikos depar-
tamento leidinyje „Gyventojų paja-
mos ir gyvenimo sąlygos 2011 m.” Pa-
lyginti su tokiu pat 2009 m. tyrimu,
šeimų, kurios verčiasi lengvai ar la-
bai lengvai ir kurias galima būtų pri-
skirti prie labiausiai pasiturinčio gy-
ventojų sluoksnio, sumažėjo 0,3
proc., arba 4,136 šeimų. O vidurinis
gyventojų sluoksnis sumenko nuo 35
proc. iki 22 proc. – dabar tai yra maž-
daug 181,400 šeimų.

***
Lietuvos ambasadorius Dubline

Vidmantas Purlys lapkričio 21 d. su
airių verslininkais, valdininkais ir
diplomatais tarėsi, kaip suaktyvinti
dvišalį ekonominį bendradarbia-
vimą 2013 m. šalims pirmininkau-
siant ES Tarybai. V. Purlys dalyvavo
Airijos verslo ir darbdavių konfede-
racijos pasitarime, kuriame prista-
tyti airių verslo bendruomenės siūly-
mai kiek daugiau nei už mėnesio pra-
sidėsiančiam šalies pirmininkavi-
mui vienam svarbiausių Sąjungos
teisėkūros organų. Renginyje dalyva-
vo Airijos įmonių vadovai, valstybi-
nių institucijų atstovai, ES reikalų
ekspertai, diplomatai.

***
Seimas pradėjo svarstyti Lietuvos

ir Latvijos vyriausybių susitarimo dėl
buvusios SSRS draudimo stažo įskaity-
mo ratifikavimo įstatymo projektą. Su-
sitarimo ratifikavimu siekiama iš-
vengti stažo, įgyto buvusios SSRS teri-
torijoje, dvigubo įskaitymo, kai šis sta-

žas gali būti įskaitomas tiek Lietuvoje,
tiek Latvijoje. Pagrindinės susitarimo
nuostatos numato, kad buvusio SSRS
draudimo stažą įskaito tik ta valstybė,
pagal kurios teisės aktus įgytas draudi-
mo stažas yra ilgesnis. Jeigu draudimo
stažo, įgyto Lietuvos ir Latvijos teri-
torijoje, trukmė vienoda, tokiu atve-
ju stažą įskaito valstybė, pagal ku-
rios teisės aktus asmuo buvo ap-
draustas vėliausiai. 

***
Kinijoje pradėjo veikti akcinės

bendrovės „Lietuvos geležinkeliai” at-
stovybė. Tolimasis bendrovės biuras
duris atvėrė antrame didžiausiame pa-
gal gyventojų skaičių mieste – Beijing.
Kinija yra viena svarbiausių Lietuvos
partnerių Azijoje. 2011 m. prekybos su
šia šalimi apimtys augo, Lietuva eks-
portavo produkcijos už 199,4 mln. litų,
importavo už 1,6 mlrd. litų. 

***
SEB banke atliktas privačių klien-

tų tarptautinio pinigų pervedimo ope-
racijų tyrimas parodė, kad per pirmus
devynis šių metų mėnesius daugiausia
pinigų pervedimo operacijų buvo atlik-
ta į Jungtinę Karalystę, t. y.  šalį, į kurią
2001–2011 m. emigravo daugiausia Lie-
tuvos gyventojų. SEB banko atlikto
tyrimo duomenimis, per 2012 m. sausio
–rugsėjo mėn. iš privačių klientų są-
skaitų buvo pervesta per 394,5 mln. litų.
Dažniausiai pinigai keliavo į Jungtinę
Karalystę, toliau pagal pervedimų daž-
nį yra Vokietija ir JAV. Pirmą šių metų
pusmetį privačių asmenų iš Lietuvos į
užsienį išsiųsta suma sudarė 78 proc.
privačių asmenų Lietuvoje iš užsienio
gautos pinigų sumos. Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

Projekto „Smart start“ dalyviai.                                                                                DDeellffii..lltt nuotr.
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLĖS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
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, MD
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMonA C. MARSh, Md SC
Obstetrics & Gynecology

3825�Highland�Avenue�Suite�4A
Downers�Grove,�IL�60515

630-852-9400
Valandos�susitarus

linAS SidRyS, Md
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701�W�69�th�St.,�Chicago,�IL
5850�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

dR. eligiJuS leliS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTeniS gRyBAuSkAS, Md
SuSAn T. lyon, Md

Ausų,�Nosies,�Gerklės�ligos,
Chirurgija,�Klausos�aparatai

7350�W.�College�Drive,�Suite�208
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�College�Drive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuRendeR lAl, Md
Specialybė - vidaus ligos

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

AndRiuS kudiRkA, Md, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300�West�Ave.�#221�South

Orland�Park,�IL�60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JonAS v. PRunSkiS, Md
TeRRi dAllAS-PRunSkiS, Md

AndRew J. yu, Md
Shingo yAno, Md

ChAdi yAACouB, Md
ir partneriai illinois Pain institute
Nugaros,�sprando,�galvos,�sąnarių,�

sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų
skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.

itasca: 630-748-3300
elgin: 847-289-8822

Mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
www.illinoispain.com

dR. k. JuCAS
Odos�ligų�specialistas�gydo�odos�

teigiamus�ir�neigiamus�auglius�ir�žaizdas.
Kosmetinė�chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

lieTuvą

Prašau�pasiteiraukite�apie�mūsų�2012�m.�brošiūrą�
kelionėms�į�Lietuvą�ir�Pabaltijį.�

Dėl�turistinių�kelionių�skambinkite�Ritai�Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 
www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,
Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

.

kePyklA iR delikATeSAi
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
•�Lietuviška�duona�ir�raguoliai
•�Vestuviniai�ir�įvairūs�tortai
•�Siunčiame�mūsų�produktus�UPS
•�Atidaryta�7�dienas�per�savaitę
•�Aplankykite�mūsų�svetainę�—�www.racinebakery.com

“BAKE FOR ME” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SiŪloMe:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R i P. n e T
info@skytrip.net

� Moteris� ieško� pagyvenusių� žmonių� prie�žiūros
darbo�lietuvių�šeimoje.��Tel. 630-863-1168.

� Moteris� ieško� žmonių� priežiūros� darbo� su
gyvenimu.� Sąžininga,� darbšti,� buitinė� ang�lų� kalba,
gali�pakeisti�bet�kurią�savaitės�dieną.�Tel. 773-707-
7902.

� Moteris�ieško�(perka)�žmonių�priežiūros�darbo�su
gyvenimu� lietuvių� ar� rusų� šei�mo�se.� Tel. 708-663-
4577.

� Moteris� gali� pakeisti� savaitgaliais� nuo� penk�-
tadienio� vakaro� iki� sekmadienio� va�karo� arba� kitu
susitartu�laiku.�Vairuoja,�bui�tinė�anglų�kalba,�patirtis.
Tel. 630-259-0510 arba�224-766-9067.

� Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su�grįžimu
namo.� Gali� pakeisti� bet� kurią� sa�vaitės� dieną. Tel.
773-744-9498.

� Vyresnio�amžiaus�žmonių�pora�(ką�tik�atvykusi� iš
Lietuvos),� ieško� bet� kokio� darbo.� Tel. 630-670-
8336.

� Darbšti� moteris� ieško� žmonių� priežiūros� darbo
lietuvių�šeimoje�su�gyvenimu.�
Tel. 630-964-4580.

� Stipri,� energinga� moteris� ieško� pagy�ve�nu�sių
žmonių� priežiūros� darbo� su� gyve�nimu.� Buitinė
anglų� kalba.� Gali� dirbti� be� iš�eiginių.� Labai� geros
rekomendacijos.�Tel. 773-709-5032.

IEŠKO DARBO

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI
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Atėjome prie ežero. Visų veidus
ne tvieskė džiaugsmas ir palengvė ji -
mas. Nieko nelaukę ėmėme statytis
pa  lapines. Greitai išaugo visas pa la -
pinių miestelis. Dauguma būrėsi mie -
goti po kelis, taigi statėsi bendras
pala pines. Šiek tiek ataušinę nugaras
nuo sunkių kuprinių nešimo, greitai
puolėme į ežerą maudytis. Tik įbri -
dusi pajutau stiprų skausmą užkul -
niuose – jie buvo nutrinti, kruvini.
Numojau į juos ranka. Kaip gera buvo
pa sinerti į gaivų ežero vandenį...
Svajojau apie jį maždaug nuo pusiau -
dienio, kai ėjome per didžiulį karštį, o
nugara ir kakta tiesiog sruveno pra -
kaito upeliai. Beveik pusvalandį ne -
ga lėjau iš jo išlipti, taip norėjosi vėsu -
mos. Išsišluosčiusi, padėjau drau -
gams paruošti ugniavietę. Greitai
įsiliepsnojo laužas, ir vanduo mūsų
bendrame puode jau ruošėsi užvirti.
Mes tuo tarpu susiieškojome puode -
lių, dubenėlių. Susi rinkau žolių: že -
muo gių, aviečių ir mėlynių lapų, ir
pasidariau arbatos, kuria dalinausi
su keletu draugų. O šiek tiek pra -
alkusį skrandį pralinks mino greitai
brinks tantys makaronai su sūriu. Ne -
ilgai trukus jau visi sė dėjome ant
rąstų, kuriuos mūsų šaunieji vaikinai
atnešė ir sustatė aplin kui laužą. Jau -
tė me sunkiai apibūdinamą bendrumo
jausmą. Kartu šiandien išgyve no me
sunkumų ir džiaugs mų, kartu patyrė -
me daug pana šių emocijų. Vi si kle -
gėjo, dalijosi įspūdžiais. Pažiū rėjau į
laikrodį, jis rodė 22:20. Arnas apiben -
drino mūsų šiandien nužy giuotą
kelią, pagyrė mus dėl ištver mės, pasi -
teiravo, kaip mūsų kojos. Saviškes jau
buvau apsiklijavusi pleistrais ir
laikiau ištiestas prie laužo – visos trys
vienu metu dė vėtos kojinių poros
džiūvo, o batų dabar mano skau dan -
tys užkulniai ma žiausiai ilgėjosi...

Arnas pasiūlė visiems gurkš -
nojant arbatą pasidalinti mintimis –

kuo kiekvienas užsiima, kas do mina
šiame projekte ir pan. Buvo labai
įdomu klausytis pačių įvai riau sių
žmonių pasakojimų apie jų veiklą,
apie kiekvieno jų giminę palie tu sius
trėmimus. Dauguma da lyvių kalbėjo
labai gražiai, sklan džiai, filo sofiškai.
Dėl to šiek tiek jaudi nausi, galvoda -
ma, ką man pa sakyti. Turėjau, kaip
visada, per daug min čių, kurias su -
dėti į keletą sakinių sekėsi labai
sunkiai. Besi šneku čiuo dami tarpusa -
vyje  dalijo mės užkandžiais, visi ra -
gavusieji pagy rė mūsų namuose ma -
mos kep tos duonos riekę. O mane itin
pra džiugino Justino pasiūlyti konser -
vuoto ananaso gabaliukai. Galiau siai
ir aš įsidrąsinau pasisakyti. Kaip ir
dienoraštis, mano kalba išėjo ilgesnė,
nei maniau. Papasa kojau apie eks pe -
dicijas, jų prasmę, taip pat apie mano
šeimą palie tusius ir 1941 m., ir 1949 m.
trėmi mus. Apie prosenelį, mi rusį li -
kus vi sai nedaug iki dienos, kuomet
jam buvo leista grįžti. Deja, jo pa -
laikai grįžo tik 1989 m. lagamine.
Pasa kojau, kaip rūšiuoju savo tėčio
ma mos turimas nuotraukas iš trem -
ties Asino srityje. Galiausiai ban -
džiau nesigraudindama pasakyti, kad
ma no širdis labai veržiasi pabūti ten,
kur per jėgą buvo išvežti mūsų pro -
seneliai, dar vaikais būdami seneliai.
Plaučiai nori įkvėpti to oro, kuriuo jie
kvėpavo. Akys trokšta pamatyti tas
vie tas ir pabandyti įsivaizduoti trem -
tinių gyvenimą. Rankos nerimsta,
norėdamos nors kažkiek prisidėti
prie tremtyje žuvusiųjų ir Lietuvos
ne bepamačiusiųjų lietuvių kapų iš -
sau gojimo... 

Kai visi baigė dalintis savo min -
timis ir patyrimais, jau buvo po vi -
durnakčio, ir Arnas mums patarė
kiek  vienam apsispręsti – ar jam
svarbi gera savijauta rytoj, ar tolesni
pa šnekesiai. 

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
Nr. 8

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

Bus daugiau.

EUGENE C. DECKER, DDS, PC
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

DR. LINA POŠKUS
Dantų�gydytoja

4635�W.�63�St.;�Chicago,�IL
Tel. 773-735-7730

9201�Broadway�Ave.,�Brookfield
Tel. 708-387-2020

dR. l. PeTReikiS
DANTŲ GYDYTOJA

9055�S.�Roberts�Road,�Hickory�Hills,�IL
1�mylia�į�vakarus�nuo�Harlem�Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

dR. AuŠRinĖ SChneideR
DANTŲ�GYDYTOJA
Kalbame�lietuviškai

10�S.�640�Kingery�Highway
Willowbrook,�IL�60527

Tel. 630-323-2245
Valandos�susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

dR. dAliA JodwAliS
Dantų gydytoja
15543�W.�127th�St.

Suite�101,�Lemont,�IL
Tel. 630-243-1010

Valandos�susitarus

dR. gAilĖ v. ČeRniAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos�,,TOP�DENTIST”�2009�M.
318�W.�Touhy�Avenue�
Park�Ridge,�IL�60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
•�tiltai,�karūnos,�protezai
•�vaikų�dantų�gydymas
•�šaknies�kanalų�valymas
•�chirurgija
•�parodontozės�specialistas�kabinete
•�kosmetinės�procedūros�—�,,veneers”,�
balinimas
•�TMJ/TMD�gydymas

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MikunAS
Broker Associate

Profesionaliai�ir�sąžiningai�patarnauja�įvairių
nuosavybių�pirkime�ir�pardavime�mieste�ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas 2 kamb. butas ramia�-
me�Brighton�Park�rajone,�Či�kagoje.�Nuo��-
ma�$375�(įeina�šiluma�ir�elektra).�Ne�toli
Orange�Line�trau�ki�nuko.�

Tel. 773-899-1067

SiŪloMe dARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima�gyventi�kartu�arba�atvykti�
į�darbą�ir�išvykti.

Kreiptis:�
ALL�CARE

Employment�Agency
Tel. 773-736-7900
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DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų rugsėjo 23 dieną Lietuvoje, Šateikių
miestelyje, iškilmingai atidarytas Šateikių vai -
kų dienos centras yra ne tik centrą po savo spar-

nu globoti sutikusios Illinois valstijoje, JAV, įkur tos
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”, bet ir centro
įkū rimui daugiau nei 250,000 dol. paaukojusio 84-erių
metų Ernesto (Ernie) C. Raskausko, Sr. bei jo šeimos
dar vienos svajonės išsipildymas. Kaip ir daugelio
gražių bei vertingų dalykų atsiradimas, taip ir Šatei -
kių vaikų dienos centro įkūrimas siekia kur kas to -
liau nei ši konkreti data. 

Lietuvai tik atgavus nepriklausomybę, 1991
me  tais tėvų gimtinę pirmą kartą aplankė ir JAV
lietuvis E. Raskauskas. Tąkart jis ir jo žmona
Catherine lankėsi su grupe amerikiečių, norėjusių
padėti Lietuvai kovoti prieš alkoholizmą per Ano -
niminių alkoholikų (AA) grupes. Kelionės metu
Raskauskas aplankė pagrindinių šalies miestų
ligonines, kur gydytojai ir pacientai buvo supa žin -
dinti su AA programa. Programa Lietuvoje prigijo,
šiuo metu ten sėkmingai veikia 126 AA grupės.

Pirmos kelionės į Lietuvą metu Raskauskai ap -
lankė ir Švč. Marijos seserų vienuolę Raskauskaitę
Rumbonyse (prie Alytaus), kur ji dirbo su alkoho-
likų šeimų apleistais vaikais. Nusprendę padėti
vie nuolėms, Raskauskai per ateinančius keletą me -
tų vienuolėms paaukojo 20,000 dol. Tuo Raskauskų
pa rama Lietuvai nesibaigė. Matydami gilią alkoho -
lizmo problemą Lietuvoje ir alkoholį vartojančiose
šei  mose augančius apleistus vaikus, Raskauskai
nu  tarė padėti lietuvių organizacijoms, dirban -
čioms su tokiais vaikais, per jų įsteigtą labdaros or -
ganizaciją ,,Seneca House” (SH), kurios pagrin di -
nes lė šas sudaro Raskauskų pačių pinigai ir aukos,
gautos iš šeimos narių bei kitų rėmėjų. 

Nuo fondo įkūrimo paremta apie 10 projektų
su didesne nei 800,000 dol. suma. SH lėšomis sure-
montuotas pastatas prie Vilniaus Aušros vartų,
kur programą jaunoms mergaitėms ir berniukams
vedė Lietuvių moterų katalikių sąjunga (LMKS),
pa de dama Vilniaus miesto. Deja, dėl LMKS vidaus
problemų po dvejų metų programa užsidarė, taip
pra ras ti 165,000 JAV dol. už pastato, kurį atsiėmė
Vilniaus miesto savivaldybė, remontą. 

Suteikta parama Kauno arkivyskupijos Socia -
li niam centrui ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
įsteigtiems apleistų vaikų namams. Paremtas Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų va -
do  vaujamas Socialinės pagalbos centras. SH buvo
ir pa grindinis mergaičių globos namo remonto
rėmėjas. Raskauskas džiaugiasi, jog ne viena mer-
gaičių globos namų auklėtinė dabar jau studijuoja
Vil niaus universitete, kurį lankė ir JAV lietuvio
ide alas – Nobelio premijos laimėtojas Czeslaw Mi -
losz. Bendradarbiaujant su arkivysk. Tamkevi čiu -
mi ir kardinolu Audriumi J. Bačkiu, Vilniuje ir
Kaune surengti bei finansuoti dviejų dienų semi-
narai ku nigams apie alkoholizmą ir jo žalą.

Ses. Ignė Marijošiūtė Raskauską supažindino
su organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” narėmis
Rita Vencloviene ir Aldona Kamantiene. ,,Aptarus
bent keletą galimų bendrų veiklų, beliko surasti
jiems paramą”, – prisimena Raskauskas. Dirbant
kartu su ,,Vaiko vartais į mokslą”, įsteigtas vaikų
centras Obeliuose (šiuo metu neveikia), taip pat
suremontuotos patalpos prie Visų Šventųjų baž ny -
čios Vilniuje. SH kasmet remia ,,Vaiko vartai į
moks lą” projektus ir šios organizacijos globojamus
vai kų dienos centrus. Paremtas ir vaikų gerovės
centras ,,Pastogė” (www.pastoge.lt) – Kauno miesto
sa vi valdybės vaikų įvaikinimo programa. 

SH dirbo ir padėjo finansuoti programą, skirtą
Motinos Teresės seserų vadovaujamam centrui
Kretingoje, kuriame dirbama su senyvo amžiaus
be namiais, taip pat ir alkoholikais; organizacijos
lė šomis buvo suremontuotas pastatas. Parėmė Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vie -
nuolyno Marijampolėje laikinų vaikų globos namų
programą, žaidimų kambario pastatymą ir virtu-
vės remontą. Bendradarbiavo su Kretingos savival -
dybe, pritaikant buvusio vaikų lopšelio patalpas
vai kų (nuo kelių mėnesių iki 18 metų) globos namų
įkūrimui. Keletą metų fondas kiekvienam vaikui
Kalėdų dovanų skyrė po 100 JAV dol. Per Lietuvos
našlaičių globos komitetą Čikagoje globojo grupę

našlaičių Lietuvoje, skirdami kasmetinę 1,000 JAV
dol. paramą. Parėmė įvairius mažesnius globos na -
mus Lietuvoje.

Lankydamasis Lietuvoje 1991 metais, Raskaus -
kas rado laiko aplankyti ir savo tėvo gimtinę – Ša -
teikius. Užsukęs į bažnyčią ir pamatęs krikštyklą,
kle bono paklausė, ar tai ta pati, kuri buvo ir XIX
am žiuje, kai bažnyčia buvo pastatyta. ,,Klebonas
atsakė ‘taip’, – savo bendražygiams laiške rašo E.
Ras  kauskas, – ir mano nugara nubėgo virpulys –
pirmą kartą kone fiziškai pajutau ryšį su tėvu,
kurio niekada nebuvau matęs.” Dar tada, būdamas
Šateikiuose, Raskauskas nusprendė vieną dieną
nu veikti ką nors vertingo ir šiame miestelyje, taip
pagerbiant tėvo bei jo gimtinės atminimą. Ta diena
išaušo – tai buvo šių metų rugsėjo 23 diena. 

Kaip ir dirbant su daugeliu ankstesnių projek-
tų, Raskauskų šeima, nusprendusi paremti Šatei -
kių vaikų dienos centrą, pagrindiniu savo tikslu
pa sirinko paramą globos reikalingiems vaikams.
To  dėl įgyvendinant šį projektą pasirinktas, SH įkū -
rėjų nuomone, idealiausias ir praktiškiausias bū -
das – Katalikų Bažnyčios, vietos savivaldybės ir SH
bendradarbiavimas (čia itin daug darbo įdėjo JAV
lietuvė, ,,Vaiko vartai į mokslą” narė Daina Čy vie -
nė). SH padėjo suremontuoti pastatą (ypač daug
padėjo JAV lietuvis archi tektas Arvydas Barz   du -
kas), įsipareigojo ieškoti lėšų programai, kurią su -
tiko globoti ,,Vai ko vartai į mokslą”. Kaip ir kitų 11-
oje ,,Vaiko vartai į mokslą” centrų, šia me centre
taip pat bus rūpinamasi vaikų ugdymu: moraliniu
auklėji mu, sveikatos sau go jimu, svei ko maisto var -
tojimu, mokslo vertės pabrėžimu, apylinkei rei ka  -
lin gų amatų mokymu. Globos centre vaikai gali
nau dotis kompiuteriais, yra internetas, turi knygų
ir žaidimų. 

Iš Šateikių vaikų dienos centro atidarymo sug-
rįžęs Raskauskų sūnus Ernest Raskauskas jau -
nesnysis savo tėvui parvežė ne tik naujo dienos
centro auklėtinių įteiktą, bažnyčioje pašventintą
medinį rūpintojėlį, bet ir filmuotą medžiagą iš cen-
tro atidarymo. ,,Kai išgirdau poeziją, kone apsi -
verkiau iš džiaugsmo, – rašo Raskauskas, Sr. – Šaly-
je, kuri nėra turtinga naudingomis iškasenomis,
žmo nės gyvena tuo, ko už jo -
kius pinigus negalima nupirk-
ti... ir žaidžia krep šinį.”

P. S. Tiesą pasakius, Ras -
kausko gerų darbų is torija sie -
kia dar toliau nei 1991-ieji.
,,Man viskas pra sidėjo vieną
pilką 1961-ųjų naktį, kai buvau
pa lūžęs ir kūnu, ir dvasia, ir
pro  tu. Tą vakarą nuėjau į sa vo
pirmąjį AA susitiki mą”, – pa -
sakoja Ras kaus kas. Tame susi-
tikime užklaustas, ar jis yra
vie  nas iš jų, atsakė: ,,Turbūt.”
Nuo tada pasaulį iš vy do ne
vienas geras Ernie C. Raskaus -
kas, Sr. darbas.

Projektas, skirtas pagerbti tėvą ir jo gimtinę
Šateikiuose atidarytas vaikų dienos centras, jau 12-asis ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamas centras

Šateikių klebonas šventina Šateikių vaikų dienos centrą. Kairėje – Ernest Raskauskas jaunesnysis.
DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.

E. Raskauskas jaunesnysis Šateikių bažnyčioje, kurioje  buvo pakrikštytas jo
prosenelis Konstantinas Raskauskas.

Ernestas�C.�Raskauskas,�Sr.�gimė�1927�m.�gruo�-
džio�2�d.�prie�Pittsburgh,�Pennsylvania.�Užaugo�Van�-
dergrift� miestelyje,� Šv.� Kazimiero� lietuvių� pa�-
rapijoje.� Tėvas� Konstantinas� Raskauskas� gimė
Šateikiuose� 1894�m.� liepos� 5� d.,�motina� Antonina
Vidūnaitė�–�Leipalingyje�1894�m.�gegužės�24�d.�Abu
tėvai� į� JAV� atvyko� XX� šimtmečio� pradžioje.� Tėvas
Konstantinas� mirė� anksti� nuo� plaučių� uždegimo,
jam�buvo�tik�33-eji�metai.

Ernestas�septynerius�metus�Catholic�University
of� America� studijavo� filosofiją,� politiką� ir� teisę,
aukštąją� mokyklą� baigė� su� Juris� Doctor� laipsniu.
Šiuo�metu�yra�į�pensiją�išėjęs�advokatas.�Visą�gyve�-
nimą� domėjosi� savo� lietuviška� kilme� ir� rėmė� Lie�-
tuvą.� Raskauskas� ir� žmona� Catherine,� abu� prakti�-
kuojantys�katalikai,�yra�vedę�60�metų.�Catherine�yra
registruota� gailestingoji� sesuo.� Pora� augina� 8� vai�-
kus.

Už� labdaringą� paramą� bei� veiklą� Lietuvoje
Raskauskas�apdovanotas�Lietuvos�Respublikos�DLK
Gedimino�ordinu,�sulaukė�padėkų�iš�Vilniaus,�Kauno
ir�Kretingos�miestų.�

Ernestas C. Raskauskas vyresnysis.
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 $10       Bakaitis,   Raymond,   CA  ($160);  Barzdukas,  Arvydas  ir  Daiva, VA  ($2,020); 
Janulis, Rokas, LT ($10);   Mereckis, J rat , IL ($355); Velo Berkovic, Nicolas,  
($340); Ra kauskas, Saulius, AZ ($10); Razma MD, jr., Antanas G., IL ($3,230); 
Vachteris, Paulius, LT ($10); Vai aitis, Arnoldas, LT ($10). 

  $20        Rudaitis, Teodoras ir Riton , IL ($1,535). 
  $40        Petokas, Mindaugas ir Ina, CA ($90); Venckus, Linas J. ir Elina, CA ($40). 
  $50    Dundzila, Antanas, FL ($2,700); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($5,100); 

Kartavi ius, Romas, IL ($350); Kupr nas, Liuda, CA ($50); Menci nas, Angelica, 
NY ($300); Prašauskas, Birut , CA ($300); Sodeika, Dalia, CA ($50). 

  $90        Tuskenis, Albert, IL ($100). 
  $100       Bryant, W. Scott, CA ($100); Di ius-Wiedermann, Ramun , CA ($300); Eidukonis, 

K stutis, AZ ($100); Girnius, Rima, MA ($100); Jatulis, Viltis A., CA ($300); 
Kavakien , Angel , IL ($300); Klior , Arvydas ir Birut , CA ($375);  Kriau i nas, 
Dr. Romualdas, MI ($3,800); Kungien , Regina, OR ($200); Kuolas, Almis ir 
Danguol , MA ($7,000); Pažem nas, K stas ir Mirga, CA ($250); Reivydait , Vita, 
CA ($100); Ruš nas, Audrius ir Rita, IL ($1,300); Van Note, Vida L., CA ($600); 
Žalpys, William, WA ($100). 

  $121      Budrys, Antanas ir J rat , AZ ($1,785). 
  $200      Lapatinskas, Vytautas, WA ($4,200); Reivydas, K tas ir Audra, CA ($900). 
  $500     Joga, Jurgis Pranas, CA ($800); Talandis, Jonas ir Gražina, CA ($700); Viskanta,       

Zigmas ir Birut , CA ($1,500). 
   

  

  (Skliausteliuose — iš viso nešta  LF  asmenin  naryst ) 
              

Sveikiname Elen   Pajaujis (CA) garbingo 100-ojo gimtadienio proga! 
       Aukomis Lietuvi  Fondui Elen   Pajaujis nuoširdžiai pasveikino: 

Liuda Kupr nas, Mirga Pažem nas, Birut  Prašauskas ir Dalia Sodeika iš Kalifornijos. 
 

(Nauji spalio bei lapkri io m n. Lietuvi  Fondo nariai ir kandidatai  
bus patvirtinti ir paskelbti gruodžio m n.). 

 
 

 
 

 sirašykite ir rašykite artimuosius  Lietuvi  Fondo narius. 
 Pažym kite svarbias progas LF našais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
 Atminimo našais pagerbkite mirusiuosius. 
 Rašydami testamentus, bent dal  turto palikite Lietuvi  Fondui. 

Priimame kreditines korteles 
 

 

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

Fed. ID# 36-6118312 
 

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA 
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org 

LIETUVI  FONDO AUKOTOJAI 
 

Nuoširdžiai d kojame 2012 m. spalio m n.  
Lietuvi  Fondo aukotojams, kuri  dosnumo d ka,  

LF kapitalas padid jo $4,151.00 suma!  
Maloniai kvie iame visus remti Lietuvi  Fond . 

 

M s  tauta – m s  ateitis.  
LF Vadovyb  

kas juos nustato? Jei ministras yra
partijos narys ir jaučia pareigą lai -
kytis partinės drausmės bei įgyven -
dinti partijos programą, ar jis neten-
ka savo savarankiškumo? Ar kiekvie -
nas Darbo partijos narys ar deleguo-
tas ministras bus laikomas nesąži -
ningu, nes sąžiningas žmogus pasi -
trauk tų iš tokios partijos?

Lapkričio 16 d. Egidijus Kūris
tei  gė, kad prezidentė turi daugiau ga -
lių formuoti Vyriausybę negu pa -
prastai įsivaizduojama. Jis nurodo,
kad Konstitucijos 96 straipsnyje rašo-
ma: „Ministrai, vadovaudami jiems
pavestoms sritims, atsakingi Seimui,
Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai
paval dūs Ministrui Pirmininkui”.
Seimo ir Prezidento teisės esą pana -
šios, ly gios. O 92 straipsnyje teigia-
ma, kad „Mi nistras Pirmininkas ne
vė  liau kaip per 15 dienų nuo jo pa -
skyrimo pri stato Seimui savo suda -
rytą ir Respublikos Prezidento pa -
tvir tintą  Vyriausybę ir pateikia
svars tyti jos programą”. Premjeras

esą privalo lai mėti prezidentės pa -
tvirtinimą, nes be jo negali Seimui
pristatyti savo programą.

Prezidentės sprendimas lems, ar
bus toliau gilinama krizė (nors artėja
„istoriniai išbandymai”), ar bus lei-
džiama rinkimus laimėjusioms par-
tijos sudaryti Vyriausybę, kuri at -
spin di jų norus ir nuostatas, nors ne
prezidentės. Čia konstitucinė daugu-
ma gali būti naudinga, ypač jei būtų
nutarta, kad reikia papildyti ar pa -
keisti Konstitucijos 92 ir 96 straips -
nius, siekiant pašalinti neaiškumus
dėl Vyriausybės formavimo ir mi -
nistrų atsakingumo. Antra vertus, jei
prezidentė nuogąstauja, kad Darbo
par tija juodai siekia užtikrinti Us -
pas kich ir Vytauto Gapšio neliečia-
mu mą ir tuo sustabdyti juodosios bu -
hal terijos bylos tyrimą, kad rinki-
mais, taigi politiniu procesu, mėgina-
ma iškreipti teisingumą, ji turėtų
aiš kiai išdėstyti savo rūpesčius ir
motyvus, o ne tik nebyliai rodyti savo
nepasitenkinimą.

Alfa.lt

Pranešame, kad Lietuvos Res pub -
likos Vyriausybė 2012 m. spalio 3
d. priėmė nutarimą Nr. 1209, ku -

riuo buvo pripažintas netekusiu ga lios
LR Vyriausybės 1995 m. kovo 3 d. nu -
tarimas Nr. 316 „Dėl valstybinių so -
cialinio draudimo pensijų skyrimo ir
mokėjimo Lietuvos Respublikos pi -
liečiams, nuolat gyvenantiems užsie -
nyje tvarkos” ir jį keitę nutarimai.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal
šiuo nutarimu patvirtinto aprašo 11
punkto reikalavimus, asmenys, ku -
riems buvo paskirta ir mokama pen-
sija pagal Pensijų įstatymą ir šį ap -
rašą, privalėjo kiekvienų metų lap-
kričio-gruodžio mėnesiais pateikti
,,So  dros” Užsienio išmokų tarnybai
pažymą, įrodančią, kad jie gyvena už -
sienio valstybėje, piliečiai – dar ir pa -
žymą, kad nepakeitė pilietybės. Apra -
še buvo nustatyta, kad šias pažymas
išduoda diplomatinės atstovybės (tose
valstybėse, kuriose šios atstovybės
yra) arba užsienio valstybės atitin ka -
mos institucijos.

LR Vyriausybei pripažinus LR
Vyriausybės 1995 m. kovo 3 d. nu ta -
rimą Nr. 316 netekusiu galios, aukš -
čiau minėtas reikalavimas užsienio
valstybėse gyvenantiems piliečiams
pa teikti ,,Sodros” Užsienio išmokų
tar nybai diplomatinių atstovybių iš -
duotas pažymas, patvirtinančias, kad
jie gyvena užsienio valstybėje ir kad
jie nepakeitė pilietybės, neteko galios.

Kartu pranešame, kad LR Vy -
riausybė 2012 m. spalio 3 d. nutarimu
Nr. 1210 pakeitė LR Vyriausybės 1994
m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1156
„Dėl Valstybinių socialinio draudimo
pen sijų skyrimo ir mokėjimo nuo sta -
tų patvirtinimo”. Šis nutarimas buvo
papildytas 982 punktu, kuriame nus-
tatyta, kad asmenys, gyvenantys už -
sie nio valstybėse ir gaunantys valsty-
bines socialinio draudimo pensijas

Lietuvoje, iki kiekvienų metų pabai-
gos turi atsiųsti (pateikti) ,,Sodros”
Užsienio išmokų tarnybai dokumen-
tą, patvirtinantį, kad asmuo gyvena
už sienio valstybėje arba kad yra
gyvas ir tam tikroje vietoje. Šis doku-
mentas turi būti išduotas (dokumento
kopija – patvirtinta) ne anksčiau kaip
tų metų spalio 1 dieną. Šio dokumento
laiku negavus, pensijos mokėjimas
nuo ateinančių metų sausio 1 d. su -
stabdomas.

Vadovaujantis LR Vyriausybės
nutarimo Nr. 1156 981 punktu, doku-
mentas, patvirtinantis, kad asmuo gy -
vena užsienio valstybėje arba kad
gyvas ir yra tam tikroje vietovėje yra:

–    užsienio valstybės, kurioje as -
muo gyvena, kompetentingos institu-
cijos išduota pažyma, patvirtinanti,
kad jis gyvena užsienio valstybėje,
arba 

–    LR diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos konsulinio parei -
gūno, patvirtinimas, kad asmuo gy -
vas ir yra tam tikroje vietovėje arba

–    užsienio valstybės, kurioje as -
muo gyvena, notaro patvirtinimas,
kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje
vie   tovėje.

Atkreipiame dėmesį, kad va -
dovaujantis aukščiau minėtais teisės
aktais, nuo 2012-10-07 LR konsuliniai
pa reigūnai asmenims, gy venantiems
užsienio valstybėse, ku riems yra pa -
skirta ir mokama pensija Lietuvoje,
nebeišduoda pažymų, pat virtinančių,
kad jie gyvena užsienio vals tybėje.
Vietoj pažymos išdavimo konsulinis
pareigūnas gali atlikti notarinį veiks -
mą – patvirtinti, kad asmuo gyvas ir
yra tam tikroje vietovėje arba re ko -
menduoti asmeniui dėl pažymos iš -
davimo kreiptis į kompetentingą už -
sienio valstybės, kurioje asmuo gyve-
na instituciją. 

BNS

Ar�išbrisime�iš�krizės?
Atkelta iš 2 psl.

kovojo Pir majame pasauliniame ka -
re, fronte Prancūzijoje. Jis buvo arti-
lerijos ka pitonas, ir jo vadovaujamas
dalinys neprarado nė vieno kario.
Prezi dentai: D. Eisenhower, R. Nixon,
J. Carter taip pat buvo kariškiai. Pa -
vyzdžiui, R. Nixon galėjo iš vengti ka -
ri nės tarnybos, bet karo metais stojo
savanoriu į karo lai vyną. 

Visi jie puikiai žinojo, koks bai -
sus yra karas, bet taip pat žinojo, kad
kartais jis neišvengiamas. Jei ne tie,
su pykčiu Virvyčio minimi ginklų
fabrikantai, JAV nebūtų tapusi pa -
sauline galybe. Tik jų gamintų gin-
klų kokybės dėka ir apskritai Ameri -
kos fabrikantų su kurtos ekonomikos
stiprumo neatlaikiusi „blogio impe -
rija” subyrėjo, ir visa Rytų Europa,
kar tu ir Lietuva, atgavo laisvę.     

Lietuvių�Fondui�– nulį
Atkelta iš 3 psl.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300�W.�ARCHER�AVE.�
CICERO, 5940�W.�35�ST.

LEMONT, 12401�S.�ARCHER�AVE.�(&�DERBY�RD.)�
EVERGREEN PARK, 2929�W.�87�ST.

TINLEY PARK, 16600�S.�OAK�PARK�AVE.
NATIONWIDE�TOLL�FREE�(nemokamas)�

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas dobilas

630-804-9093
Visos�laidotuvių�paslaugos;�Kūno/Pelenų�pervežimas�į�Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Atnaujintos�salės.�Skubiais�atvejais�ir�dėl�kitų
vietovių�skambinkite�24�val.�per�parą.

Kremavimas�nuo�$1,395.�Pašarvojimas�tą�pačią
dieną�– $2,495�ir�1�nakties�tradicinio�šarvojimo

paketas�– $3,495.

*�Į�kainą�neįeina�karstas�ir�kitos�paslaugos.�*�Šias�kainas�gausite,�paminėję�šį�skelbimą.

AlliAnCe – gAidAS – dAiMid
FuneRAl hoMe

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais�Švč.�M.�Marijos�Nekalto�Prasidėjimo�bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Gerald�F.�Daimid�– Stanislaw�Krozel�Licensed�Funeral�Director�Since�1993�

Dėl Lietuvos valstybinių soc. draudimo 
pensijų skyrimo ir mokėjimo 

SSOOCCIIAALLIINNIIAAII   RREEIIKKAALLAAII



��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
lapkričio 25 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at na šaus svečias iš Lietuvos, Vilniaus
Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios
dominikonų kun. Paulius Rudinskas, OP.
Po pamaldų – kavutė.  

��  Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus gruodžio 1 d. nuo
11 val. r. iki 4 val. p. p. dalyvauti  šven -
tinėse rekolekcijose tema ,,Walking with
God in Evolutionary Creation”, ku rias tė -
vas John Surette, SJ ves seselių Mo ti niš -
kajame na me, 2601 W. Marque tte Rd.,
Chicago, IL 60629. Registracija prasi -
dės 9 val. r. Pirmosios rekolekcijos ,,Bib-
lical Worldview (cosmology) and 21st
Cen tury Worldview” prasidės 11:15 val.
r. Po pietų vyks rekolekcijos temomis:
,,The Implication of the 21st Century
Modern Cosmology for Our Spirituality”
ir ,,Our Birthright is to be Mystic”. Dau -
giau informacijos su teiks ses. Theresa
Dabulis tel. 773-776-1324.

�� Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7:30 val.
v. kviečiame į sporto vakarą, kuris vyks
Center Club, 200 W. Golf Rd., Liber ty vi -
lle, IL. Tel. 847-362-8675.

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 val. v.
Jau nimo centre (5620 Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) įvyks pokylis Lie tu -
vių Operai (LO) paremti. Programoje –
LO solistų, choro, choreografinės gru -
pės, kviestinių dainininkų ir šokėjų pa si -
ro  dymai, vakarienė, loterija ir šokiai.
Vie   tas užsisakyti galima tel. 630-833-
1893. Bilietus galima įsigyti krautuvėlė-
je ,,Lietuvėlė” (2601 75th St., Da rien,
IL) ir ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL).
Kaina – 50 dol. Norintiems pamatyti tik
koncertą bilietas balkone kainuos 25 dol.

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių  rengia
šven tinę Agapę Šv. Antano parapijos di -
džioje salėje. Agapės metu kalbės dr. Li -
nas ir Rima Sidriai. Meninę programą
at  liks para pi jos choras, vadovaujamas
Vilmos  Meilutytės. Giedosime kalėdines
giesmes, bus gausios vaišės.  Kviečiame
vi sus atvykti ir pasidžiaugti artėjančia
Kris taus Gimimo švente. 

��  Gruodžio 9 d. po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jė zui tų koplyčioje Jaunimo cen-
tro Moterų klubas kviečia visus at vykti į
centro kavinę pa skanauti mieli nių blynų
su obuoliene. Visus pasigardžia vusius
kvie  čiame dalyvauti Lie tuvių rašytojų
draugijos ruošia ma me Maironio pami -
nėjime. Poetė Eglė Juod val kė pa si da lins
savo įspūdžiais iš ke lio nės po Lie  tu vą ir
paskaitys keletą sa vo kūrybos eilių.

��  Gruodžio 15 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Filisterių  skautų sąjungos Čikagos
skyrius ruošia Kalėdinę popietę, kuri
vyks adresu: 13429 W. Oakwood Ct.
Ho mer Glen, IL,60491

��  Ateitininkų Kūčios vyks sekmadienį,
gruodžio 16 d., 1 val. p. p. Jaunimo
cen  tro didžiojoje salėje (5620 S. Cla re -
mont Ave., Chicago, IL 60636).  Malo -
nė kite užsiregistruoti tel. 630-325-
3277 arba el. paštu: odaugirdas@hot -
mail.com (Ona Daugirdienė). Kvie čia me
dalyvauti.

��  Gruodžio 16 d. po 10:30 val. r. Mi -
šių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos salėje. Bilietus prašome užsi sa -
kyti iš anksto tel. 773-776-4600 (Aud -
ra). Meninę programą atliks vai kų stu di -
ja „Tu ir aš” (vadovė Loreta Janule vi čiū -
tė), solistė Urtė Zaka raus  kaitė ir for te pi -
jono klasės moki niai (vadovė Jolanta
Ba nienė).

IŠ ARTI IR TOLI..

�� Lietuvių namai (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134) kviečia
visus, kurie padėjo ir prisidėjo prie š. m.
mugės darbų, programos ar paaukojo
maistą, atvykti į Padėkos vakarėlį ketvir -
ta dienį, lapkričio 29 d., 7 val. v. Apie
da  lyvavimą pranešti: volertas@verizon.
net arba mail4gayle @yahoo.com

��  Philadelphia skautai ir skautės gruo džio
9 d. tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių kviečia
visus į tradicines skautų Kūčias Šv. And rie -
jaus parapijos salėje (19th ir Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130). Bilietus galima
įsi gyti kiekvieną sekmadienį Šv. Andriejaus
parapijoje  bei užsisakyti pas Ma rytę Sušin -
s kienę tel. 215-969-2117, Laimą Bagdo -
na vičienę tel. 609-268-8045 arba Liną
Kučą tel. 610-622-7148. 

��  San Francisco, CA lietuvių Kūčios
vyks gruodžio 15 d., šeštadienį, nuo 5
val. p. p. iki 9 val. v. adresu: Oakwood
Athletic Club, 4000 Mt. Diablo Blv.,
Lafayette, CA 94549. Kūčias ruošia JAV
LB San Francisco apylinkė.

��  Gruodžio 26 — sausio 1 dienomis Dai -
na vos stovykloje, Manchester, MI, vyks
atei tininkų Žiemos kursai. Kreiptis el. paš -
tu: Mirgą Girniuvienę (mgirnius @hot-
mail.com), Tomą Girnių (to masgirnius@
gmail.com) arba Andrių Kaz lauską (And
rius_Kazlauskas@meei. har vard.edu).

��  2013 m. sausio 27 d., sekmadienį,
2:30 val. p. p. kviečiame paslidinėti Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River  Rd.,
Twin Lakes, WI. Tel. 847-362-8675.

16 2012�LAPKRIČIO�22,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

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

SKELBIMAI

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
(6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL�60629)

ADVENTO REKOLEKCIJAS
ves�kunigas�dominikonas�Paulius Rudinskas, OP

RekolekCiJoS vykS ŠeŠTAdieniAiS:
Gruodžio 1 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Ar�visagalis�Dievas�pažeidžiamas?�Jei�‘taip’,�kaip�tai�su�-
derinama�su�jo�visagalybe?”��

Gruodžio 8 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Žmogaus�pažeidžiamumas.�Ar�turėtume�nuo�jo�bėgti,
ar�turėtume�jį�apkabinti?”���

Gruodžio 15 d. 4�val.�p.�p.�Tema�,,Tikėjimo�pažeidžiamumas.�Ar�rizikuojame�tikėdami?”

Šiomis temomis  bus kalbama  šv. Mišių metu (pamokslų metu). Eucharistijos pra džia 4
val. p. p. Prieš šv. Mišias bus klausoma išpažinčių (nuo 3 val. p. p.). Kviečiame dalyvauti!

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO

 šeštadienį ir sekmadienį,
gruodžio 1-2 dienomis

nuo 9:00 v.r. iki 3:00 v.p.p
Didžiojoje Salėje

Stalus prekybai galite užsisakyti PLC raštinėje tel. 630-257-8787

Mugėje galėsite įsigyti rankų darbo papuošalų, suvenyrų,
knygų, lietuviškų maisto produktų ir daug kitų įvairių gėrybių.

KALĖDINĖ MUGĖ

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas praneša, kad lapkričio mė -
nesį aukojo: $10,000 – a. a. Stanis la -
vos Gritėnas iš Melrose Park, IL  pa -
likimas (atsiuntė Ona Rakauskie nė).
$1,000 – Knights of  Lithuania Foun -
dation, Inc./Irene Ozalis, pirm. $500
– Janina Marks Chari table Foun da -
tion, Chicago, IL; Ira ir Ja nina Marks
Charitable Founda tion, Chicago, IL.
$300 – Aldona Shum way, Worcester,
MA; Mara Fisher, North Wales, PA;
Jura ir dr. Albert Druk tenis, Man -
chester, NH. $200 – Betty ir Frank
Kwader, Jack son, PA; Knights of  Li -
thuania-Coun cil 46, Herrick Center,
PA; Elena ir John Radas, Livo nia, MI.
$150 – Mary ir Raymond  Ra dis,
Schaumburg, IL; Joseph P. Lau kaitis,
Bethesda, MD; Regina ir  Ri chard
Slepetys, Brick, NJ; Regiman tas J.
Vedegys, Union Pier, MI; Pat ricia ir
Neil Markwith, Bedford, NH; Mary
Ramutė Aidis, Bethesda, MD; Gra ži -
na Gayes, Chica go, IL. Lietuvos Naš -
laičių Globos ko mitetas taria nuo -
širdžią padėką vi siems aukotojams
už Jūsų nenuils tamą paramą Lietu -
vos vaikams. Ką tik atšventėm Padė -
kos dieną tarp savo šeimos ir arti mų -
jų. Ačiū Jums! Esame dėkingi, kad
Jūs prisimenat mažiau turinčius vai -
kus Lietuvoje ir jiems padedate. Bū -
kite širdyje lai min gi ir lai Dievas Jus
laimina už Jūsų gerus darbus. Lie -

tuvos Naš laičių Globos komitetas
(Li thua nian Orphan Care), Fed.
Tax ID #35-412419, 2711 W. 71st
St., Chi cago, IL. Tel. 1-773-476-
2655

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Re -
migijus ir Aldona Gaškos $800 stu-
dentų paramai, Danguolė Sealy Sa -
dūnas $700, Robert Damašauskas
$100, Microsoft Matching Gifts
$120.62; vaiko metinei paramai Hen -
rikas ir Ilona Lauciai $360, Tadas ir
Rūta Kulbiai $360, Šv. Antano para-
pija (Detroit, MI) per Reginą Juška
Švoba $1,020 (trijų metų parama neį-
galiam berniukui), Mary Bliss Pac -
ker $50 a. a. Antano Masaičio at mi ni -
mui. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunli -
ght Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
6435, tinklalapis: www.sunlighto -
rphanaid.org

A. a. Liudo Stankaičio atmini -
mą pagerbiant, Dalia Stankaitienė
at siuntė „Saulutei” $575, kuriuos
suaukojo giminės ir draugai. „Sau lu -
tė” dėkoja už auką Lietuvos vai kams
ir reiškia nuoširdžią užuojautą a. a.
Liudo Stankaičio šeimai ir arti mie -
siems.
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