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Ženeva (URM info) – Ženevoje
lapkričio 27–30 dienomis vyko 101-oji
Tarptautinės migracijos organizaci-
jos (TMO) Tarybos sesija. Lietuvos
nuolatinis atstovas prie Jungtinių
Tautų biuro ir kitų tarptautinių
organizacijų Ženevoje ambasadorius
Rytis Paulauskas bendruosiuose de-
batuose padėkojo TMO ir jos biurui
Vilniuje už aktyvią veiklą ir kvietė
toliau nuosekliai dirbti šiame re-

gione. Kalbėdamas apie kitų metų
balandį vyksiančią tarptautinę kon-
ferenciją, skirtą išeivijai, ambasado-
rius pabrėžė Lietuvos patirties išlai-
kant ir stiprinant ryšius su lietuvių
bendruomenėmis užsienyje svarbą.

R. Paulauskas teigiamai įvertino
TMO siekį aktyviau įsitraukti į 2013
m. vyksiantį JT Generalinės asam-
blėjos aukšto lygio dialogą dėl mi-
gracijos ir vystymosi. Į Vilnių atvyk-

ti pažadėjęs TMO generalinis direk-
torius William Lacy Swing teigė, jog
Lietuvai pirmininkaujant ES Ta-
rybai, šalis gali tikėtis visapusės jo
vadovaujamos organizacijos para-
mos. TMO yra tarptautinė nepolitinė
humanitarinė institucija, siekianti,
kad migracija būtų naudinga tiek
migrantams, tiek ir visuomenėms,
kuriose jie gyvena. Lietuva TMO na-
re tapo 1998 m.

Mūs dvasiai ataušus ir atšalus, nebeturės kuo gyventi ir mūsų uolumas, ir mūsų darbai
pamažėli turės apmirti. Taigi pirmoj vietoj visada reikia statyti savęs tobulinimas.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (President.lt
info) – Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskai-
tė kartu su būriu vaikų iš vi-
sos Lietuvos Prezidentūroje
įžiebė pirmąją Kalėdų eglę ir
paskelbė nacionalinės akcijos
„Knygų Kalėdos” pradžią.
Renginyje, vykusiame Balto-
joje salėje, dukart olimpinis
čempionas disko metikas Vir-
gilijus Alekna, laidų vaikams
vedėjas Audrius Rakauskas-
Gustavas, alpinistas Vladas
Vitkauskas, vaikų rašytojas
Kęstutis Kasperavičius, dai-
nininkė Jurga Šeduikytė ir
Vidas Bareikis, muzikos gru-
pė „Liūdni Slibinai”, choras
„Liepaitės”. Į šventę atvyko
daugiau nei 100 pradinių kla-
sių moksleivių iš Anykščių,
Utenos, Radviliškio ir Vilniaus rajono mokyklų. Rengi-
nyje dalyvavo ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centro auklėtiniai.

Visą dieną Prezidentūros kolonų salėje veikė kūry-
binės dirbtuvės. Čia vaikai drauge su dailininkais Sigute
Chlebinskaite ir Mariumi Jonučiu, lėlininku Rimu Drie-
žiu, iliustratore Deimante Rybakoviene, knygų vaikams

rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi, keliautoju Vladu Vit-
kausku ir dainininke Jurga Šeduikyte kūrė judančių vaiz-
dų ritininę knygą pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraštį
„Žiema”.

Jau antrus metus iš eilės rengiama akcija „Knygų Ka-
lėdos” šiais metais kviečia papildyti mokyklų bibliotekas
naujomis knygomis. Daugiau nei 1,000 šalies mokyklų
parengė reikalingiausių knygų sąrašą.

Lietuvos Prezidentūroje įžiebta pirmoji eglė

Pabrėžta Lietuvos patirtis puoselėjant ryšius su pasaulio lietuviais

Washington, DC (LR am-
basados JAV info) – Lapkričio
27 d. JAV Kongreso bibliotekoje
ir Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Washington, DC įvyko
Kanadoje gyvenančios lietuvių
kilmės rašytojos Julijos Šukys
knygos „Epistolophilia: writing
the life of Ona Šimaitė” pris-
tatymas (,,University of Ne-
braska Press”, Lincoln & Lon-
don, 2012). Knygos pristatymas
– šiais metais LR ambasadoje
Washington rengiamos Lie-
tuvos žydų genocido aukų at-
minimo ir Vilniaus geto likvi-
davimo 69-ųjų metinių minėji-
mo programos dalis. Rašytojos Julijos Šukys knyga skirta
Onai Šimaitei (1894–1970), žinomai kultūros veikėjai,

buvusiai Vilniaus univer-
siteto bibliotekos dar-
buotojai, Vilniaus geto žydų
gelbėtojai. Knygoje spaus-
dinami O. Šimaitės laiškai,
dienoraščiai ir nuotraukos.
1966 m. Jeruzalėje įsikūrusi
Yad Vashem institucija O.
Šimaitei, vienai iš pirmųjų
lietuvių, suteikė Pasaulio
tautų teisuolės vardą.

Lapkričio 26 d. Šukys
knyga pristatyta Woodrow
Wilson International Cen-
ter; lapkričio 28 d. – New
York įsikūrusiame YIVO
žydų tyrimo institute. J.

Šukys knygos „Epistolophilia: writing the life of Ona
Šimaitė” pristatymus JAV remia LR Kultūros ministerija.

Rašytoja Julija Šukys pristato savo knygą.
LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV  nuotr.

Į šventę atvyko daugiau nei 100 pradinių klasių moksleivių.                               PPrreessiiddeenntt..lltt  nuotr.



LIETUVOJE GYVENO 
4 MILIJONAI ŽYDŲ?

Š. m. lapkričio mėn. 15 d. ,,Drau -
ge” perskaičiau įdomų Ramunės Ku -
biliūtės pasikalbėjimą su Ellen Cas -
sedy, knygos ,,We Are Here, Memories
of  the Lithuanian Holocaust” autore.
Žurnalistė, pripažindama, kad vokie -
čių invazinė kariuomenė davė įsa ky -
mus, o tuos įsakymus įgyvendino
Lietuvos savanoriai su baltais raiš -
čiais, kitame sakinyje sako, jog ,,tri -
juose pagrindiniuose Lietuvos mies-
tuose dešimtys tūkstančių žydų buvo
suvaryti į getus, dauguma jų nužu dy -
ti. Istorikų apskaičiavimais, iki karo
pabaigos tik 6 proc. Lietuvos žydų, t. y.
apie 240,000, liko gyvi”. Vadovau jan -
tis šia aritmetika, išeitų, jog prieš žy -
dų žudynes Lietuvoje gyveno 4 mln.
žydų. Iš tikrųjų visoje Lietuvoje tuo
lai ku gyveno mažiau nei 4 mln.
gyventojų. Tad tenka sau dar kartą
pa kartoti ir kitiems priminti per-
spėjimą netikėti viskuo, kas rašoma.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

KAIP IŠ TIKRO YRA?

Šiais laikais didžiausia bėda yra
ta, kad beveik viską, kas yra teigia-
ma, pasakoma ar parašoma, galima
patikrinti. Štai Bronius Nainys savo
laiške rašo: „tuojau po Barack Obama
išrinkimo Wall Street rinkoje pra -

dėjusios kristi akcijos, per savaitę nu -
siritusios vos ne 1,000 taškų (...) inves-
tuotojus ‘pamalonindamos’ milijar-
dais dolerių nuostolių...” (,,Draugas”,
2012 m. lapkričio 22 d.). Tikriausia
niekad nesusitarsime, ką reiškia žo -
džiai „vos ne”, tačiau kaip buvo iš
tikro?

Rinkimų dieną, lapkričio 6-ąją,
vienas dažniausia vartojamų akcijų
rin kos rodiklių, ,,Dow Jones” vi dur -
kis, buvo 13,245 taškai. Lapkričio 13 d.
rinka „užsidarė” su 12,756 taš kais,
taigi „per savaitę” nukrito 489 taškus.
Daugiau nei dviguba paklaida mano
„inžinerijos” apskaičiavimuose tik -
rai nebūtų „vos ne”. Lapkričio 15 d.
rinka po rinkimų nukrito daugiausia
– iki 12,542 taškų, taigi 703, bet pra -
ėjusios savaitės pabaigoje buvo pa -
kilusi iki 13,009, o lapkričio 26 d. „už -
si darė” 12,967, taigi 278 taškais (2
proc.) mažiau nei rinkimų dieną.
Šiais metais iki lapkričio 27 d. rinkos
vertė pakilo 6.1 proc. – ne kažin kiek,
bet žymiai daugiau, nei kiek dabar
taupomose sąskaitose moka bankai
ar kiek „uždirba” po čiužiniu laikomi
doleriai. Kitų rinkos rodiklių kreivė
yra maž daug panaši.

Ar „prie daugelio lietuvių, ypač
pensininkų, kišenių patuštinimo” tai
prisidėjo, aš nežinau, bet iš tikro
tokie rinkos svyravimo skaičiai nieko
nereiškia. Tai yra normali rinkos re -
akcija į tokius įvykius kaip Eu ropos
ekonominės bėdos ir į baimę, jog Kon -
gresas nesugebės rasti kompromiso,

kad kitų metų pradžioje nebūtų nuo
to nelemto „fiskalinio skardžio”
nugarmėta. Tačiau vienas kitas „iš -
da vikas” respublikonas senatorius
jau pradeda kalbėti, kad, nors nie -
kieno nerinktam, bet faktiniam res -
pub likonų partijos valdytojui (kai
kie no nuomone, šiek tiek kvaištelėju-
siam, didelių finansininkų pinigais ir
senų bobučių aukomis gražią algą
sau užsimokančiam) Grover Norquist
duotos „priesaikos” mokesčių niekad
nekelti jie tobulai gal ir nesilaikys.
„Arbatmaišių” Atstovų rūmuose neį -
ti kins niekas, bet reikia tikėtis, kad
protingų, Amerikos gerove besirū -
pinančių žmonių iš esmės bus be
didelių skausmų susitarta. Šį rytą per
„komunistų tvarkomą” National Pub -
lic radiją girdėtos žinios buvo gana
optimistiškos. „Patriotiškos” ,,Fox
News”, aišku, tikriausia kalba at -
virkš čiai.

Ko nei Bronius Nainys, nei Mitt
Romney rinkiminėje kampanijoje
niekad nesakė, tai, kad kada prieš
ketverius metus prezidentas Obama
2009 m. sausio 21 d. pareigas perėmė,
,,Dow Jones” rinkos vidurkis buvo
8,228 taškai ir kad dabar jis sukinė-
jasi apie 13,000. Tas „vos ne” penkių
tūkstančių taškų per Obama pirmąją
kadenciją rinkos pakilimas net ir už
Romney balsavusiems lietuviams
pensininkams yra žymiai reikš -
mingesnis.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

Kristaus Karaliaus
šven tė suteikia gali -
mybę pasitikrinti,

koks yra mūsų asmeninis
san tykis su Jėzumi. Ar jis yra
mūsų širdžių Karalius? Ar
mes kartais nesielgiame su
Jėzumi panašiai, kaip anuo -
met Jeruzalės gyventojai,
matydami jį suimtą ir pa -
žemintą? 

Žydai atvedė Jėzų pas Romos prokuratorių Pilotą, kad
šis pasmerktų jį kaip maištininką, apsiskelbusį žydų ka ra -
liumi. Fariziejų neapykanta Jėzui buvo tokia didelė, kad
jie savo kerštui įvykdyti šaukėsi net nekenčiamo Romos
imperatoriaus vietininko pagalbos. Prie Piloto rūmų
susirinkusiems žmonėms nerūpėjo, kas yra tas sumuštas
ir pasmerktas vyras, nes jie norėjo tik pasotinti akis nu -
kryžiuoto žmogaus reginiu, todėl garsiai šaukė: „Ant
kryžiaus jį!” 

Panašų vaizdą matome ir šiandienėje Lietuvoje.
Daugelis mąsto ir kalba tik apie sotų gyvenimą, o savo
smalsumą sotina kriminalais. Bet maža žmonių, kurie ge -
ba pakilti virš savo siaurų interesų. Maža tokių, kurie dėl
bendro gėrio būtų pasiruošę ko nors atsisakyti iš savo
sotaus gyvenimo.

Daugeliui žmonių Jėzus nėra reikalingas, nes jis ne -
žada nei valdžios, nei garbės, nei didelių pinigų. Jėzus ir
jo Bažnyčia daugeliui yra neparanki, nes ji trukdo gyven-
ti pagal savo susikurtą tiesą ir moralę. Dar kiti, net nepa-
bandę pasidomėti Jėzaus asmeniu, atmeta jį kaip kliuvinį
jų įsivaizduotai laimei.

Piloto akivaizdoje Jėzus kalbėjo: „Mano Karalystė ne
iš šio pasaulio. Jei mano Karalystė būtų iš šio pasaulio,
mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams.
Bet mano Karalystė ne iš čia.” Tuomet Pilotas jį paklausė:
„Vadinasi, tu esi karalius?” Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip
sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir at ėjęs į pasaulį,
kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano
balso” (Jn 18, 36–37). 

Kas yra toji Jėzaus tiesa, kurią jis liudijo savo mirties
akivaizdoje? Žmogus yra brangiausias Dievo kū ri nys, tik
per nuodėmę nusigręžęs nuo savo Kūrėjo. Jėzus atė jo į šį
pasaulį, kad išgelbėtų žmones iš nuodėmės ir su burtų juos
į Dievo vaikų šeimą, kad padarytų juos tik rai laimingus.
Reikia tik atsiversti ir priimti Gerąją Naujieną. 

Šios Naujienos skelbėja
ir nešėja yra Kristaus įkur-
toji Bažnyčia, suburta iš vi -
sų tautybių ir rasių žmo nių.
Pats Jėzus Kristus iš si rinko
Dvylika ir pavedė jiems neš -
ti Evangelijos ži nią į vi są
pasaulį ir visus žmo  nes pa -
da ryti jo mokiniais.

Pavesdamas Dvylikai
krikštyti ir skelbti Evan -

geliją, Jėzus neapsaugojo jų nei nuo silpnybių, nei nuo
laukiančių išbandymų. Kai kas norėtų, kad priklau-
santieji Bažnyčiai būtų tarsi antžmogiai – nenusidedantys
ir apsaugoti nuo visų negandų. Tikrovėje jie yra silpni ir
todėl reikalingi nuolatinės Die vo pagalbos. Šią pagalbą jie
gauna per Dievo žodį ir Sa kramentus, ypač Krikštą,
Sutvirtinimą ir Eucharistiją. Mums reikia visai nedaug:
tik nuolankiai priimti dangaus dovanas ir gerai jomis
pasinaudoti. 

Kai Jėzus Piloto akivaizdoje patvirtino esąs karalius,
tuomet Romos vietininkas leido žmonėms pasirinkti Jėzų
ar Barabą. Žmonės pasirinko plėšiką Barabą. Šitaip
renkasi daugybė žmonių. Kai renkamasi melas, nesą ži -
ningumas ir neapykanta, kai keliamasi į puikybę, o kiti
niekinami ir kaltinami, kai siekiama laimę surasti tik
piniguose ar malonumuose, visais panašiais atvejais pa -
sirenkamas Barabas. 

Jėzus Kristus niekada nežadėjo lengvai pasiekiamos
laimės; jis ragino nebijoti net kryžiaus. Jis kvietė gyventi
tiesoje, meilėje ir broliškoje vienybėje. Kvietė branginti
draugystę su Dievu, mylėti kiekvieną žmogų ir jo nenie -
kinti net tuomet, kai jis gyvena nuodėmėje, nes Die vo ma -
lo nė gali jį prikelti gyvenimui, kai tik jis at silieps į jos pa -
sibeldimą. Rinktis Jėzų – tai atsiliepti į jo meilės kvieti -
mą. Šis atsiliepimas žmonių gyvenime daro stebuk lus.
Baž nyčia turi ne tik šv. Mariją Magdalietę ir šv.
Augustiną, bet nesuskaitomą daugybę žmonių, prisikė lu -
sių iš didžiausių nuodėmių ir tapusių spindinčiomis dan-
gaus žvaigždėmis – šventaisiais.

Šiame pasaulyje neįmanoma likti neutraliam. Jei at -
metame Kristų, tuomet atsigręžiame į kokį nors ba rabą.
Bet jei priimame Kristų, tuomet mes liekame atspa rūs
visiems šio pasaulio gundymams ir užtikrintai eina me
šventumo keliu. Einame į amžinųjų Velykų džiaugsmą.
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Kristau, teateinie
tavo karalystė!
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Paskutinioji lapkričio diena – šv.
An driejaus, Jėzaus apaštalo diena.
Niūrus ir drėgnas lapkritis užleidžia vie -
tą gruodžiui. Prasideda Adventas –
susikaupimo ir ramybės metas, kuris
tęsis iki Kūčių. Lauksime kūdikėlio Jė -
zaus gimimo, o kas sekmadienį Ad ven -
to vainike uždegama žvakė su teiks
mums viltį, meilę, ramybę ir džiaugs mą.
Adventas – tai ir rimties, susikaupimo,
dvasinio apsivalymo ir ūkio darbų pa -
baigos metas. Prieš su laukdami, kada
saulė vėl ims kopti aukštyn į dangaus
skliautą, pamąs tykime, ką nuveikėme
per šiuos metus, kuriems žmonėms per
ma žai dėmesio skyrėme, atsiprašykime
tų, kurių reikia atsiprašyti. Nudirbę
didžiuosius darbus aplankykime vieni
kitus, pabūkime kar tu, tiesiog ramiai
pa sėdėkime. Dar yra laiko, kad prie Kū -
čių stalo sėstumėte švarūs ir atsi pra šę
visų, kuriuos įskau dinome.

.
Red. Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

LL AA II ŠŠ KK AA II



Būsima JAV ambasadorė Lietuvoje
jau mokosi lietuvių kalbos, nors
dar nėra buvusi Lietuvoje. Kar je -

ros diplomatė Deborah Ann McCarthy –
aštuntasis JAV diplomatinės misijos Vil -
niuje vadovas po Nepriklausomybės
atkū   rimo ir antroji  moteris, pakeisianti
šių me tų rugsėjo mėnesį kadenciją Lie -
tuvoje baigusią Anne E. Derse. Vadova -
vimas diplomatinei JAV misijai Lietu -
voje – pirmas postas McCarthy, kaip amba -
sadorės, karjeroje. Oficialioje amerikietės biogra -
fijoje tei giama, jog ji kalba šešiomis kalbomis:
prancūzų, ispanų, graikų, italų ir Haiti kreolų. 

Lapkričio 28 d. JAV Senato užsienio reikalų
komitete vykę svarstymai dėl naujų ambasadorių
Lietuvoje ir Kenijoje skyrimo atskleidė ir įtampą,
šiuo metu tvyrančią Washington, DC. Aršios dery-
bos dėl biudžeto sulaikė daugumą komiteto narių
nuo dalyvavimo juose. Svarstymuose dalyvavo tik
trys senatoriai, net Lietuvos klausimams šiaip jau
neabejingas Illinois valstijos senatorius Dick
Durbin posėdyje nedalyvavo, nors buvo laukiamas.

Gana formalioje prisistatymo kalboje McCar -
thy sakė, jog Lietuva ir JAV turi 90-ies metų nenu-
trauktų diplomatinių santykių istoriją, jog Lie -
tuva yra pasišventusi demokratijos plėtrai buvu-
sios Sovietų Sąjungos šalyse, ji ypač pabrėžė Lie -
tuvos indėlį siekiant demokratinių permainų kai -
myninėje Baltarusijoje, Moldavijoje bei Ukrainoje.

Jau įprasta, jog JAV diplomatinių misijų Lie -
tuvoje vadovai kelia žydų bendruomenei aktualius
klausimus. Būsima JAV ambasadorė Lietuvoje pa -
sidžiaugė, jog šioje srityje Lietuva padarė ženklią
pažangą – sutvarkytas istorinių žydų kapinių ap -
saugos klausimas, praėjusieji metai buvo skirti
Ho  lokausto aukoms atminti, priimtas kompensaci-
jos už žydų bendruomenės turtą įstatymas ir kt.
McCarthy sakė, jog ji dirbs su Lietuvos Vyriau -
sybe, stebėdama, kaip vykdomi žydų bendruo -
menei duoti įsipareigojimai, taip pat sieks stip -
rinti toleranciją ir istorijos supratimą.

Aptakūs būsimos JAV ambasadorės Lietuvoje
atsakymai liudijo, jog Lietuvos ekonomikos bei
ener getikos problemos jai žinomos, bet gilesnio
suvokimo dar trūksta. Įdomu tai, jog kai Georgia

valstijos senatorius Johny Isaacson paklausė apie
JAV verslo galimybes Lietuvoje, būsimosios am -
basadorės atsakymas rodė, jog ji nemato Lietuvos
kaip atskiro vieneto, greičiau vertina ją kaip JAV
verslui galbūt patrauklaus regiono dalį. Pasku -
tiniu metu McCarthy dirbo už ekonomikos ir vers-
lo reikalus atsakingo valstybės sekretoriaus pava -
duotojo biure.

Turbūt paskutiniame svarstyme dėl am -
basadorių dalyvavęs 80-metis Indiana valstijos se -
natorius Dick Lugar, kuris pralaimėjo praėjusius
rinkimus dar pirminiuose rinkimuose, teisingai
klau sinėjo apie Lietuvos energetikos iššūkius. Ta -

čiau konkretaus atsakymo, koks procen-
tas ne iš Rusijos gaunamos energijos
reikštų Lietuvos energetinę nepriklau-
somybę, iš būsimos ambasadorės
Lietuvoje senatorius Lugar nesulaukė.

McCarthy sutiko, jog Lietuva – vis
dar priklau soma nuo Rusijos ener-
getikos, minėjo teisines prob lemas bei
naujas Europos Sąjungos direktyvas,
skatinančias alternatyvius energijos
išteklius. Energijos jungčių su Vakarais

nebuvimas te bėra didžiulė kliūtis Lietuvai, ir
McCarthy žadėjo, jog stengsis, jog tos jungtys kuo
greičiau atsirastų. Senatorius Lugar sakė, jog tai
būtų didžiulis pa siekimas, tačiau, blaiviai verti-
nant po rinkimų su siklosčiusią politinę padėtį
Lietuvoje bei ekonomi nius sunkumus ES bei JAV,
sunku tikėtis, jog ar timiausiu metu Lietuvos ener-
getinė priklausomybė nuo Rusijos sumažėtų.  

Kartu su nauja ambasadore į Lietuvą turėtų
atvykti ir grupė naujų JAV ambasados Vilniuje
dar buotojų. Belieka tikėtis, jog Lietuva jiems bus
daugiau nei eilinis laiptelis jų diplomatinėje kar-
jeroje. 

Senato užsienio reikalų komitetas kartu su
ambasadore Lietuvai svarstė ir amba sadoriaus
Kenijoje kandidatūrą. Buvo akivaizdu, jog JAV
pasaulinių interesų žemėlapyje Lietuva nebėra
svarbus taškas. Įžanginėje posėdžiui pirminin ka -
vusio Delaware senatoriaus Chris Coons dviejų
puslapių kalboje Lietuvai buvo skirtos vos kelios
eilutės. McCarthy savo patirtimi ir kvalifikacija
taip pat neprilygsta būsimam ambasadoriui
Kenijoje Robert Godec, kuris į klausimus atsaki -
nėjo tiksliai ir išsamiai. Ir tai suprantama, kadan-
gi Kenijos sostinėje Nairobyje stovi didžiausios
JAV karinės pajėgos Afrikos žemyne. Demokratija
Kenijoje dar tik kuriama, ekonominė padėtis šaly-
je labai sudėtinga, teroristų grupuotės Afrikoje
kelia pavojų ne tik šiam žemynui.

Lyg ir galėtume džiaugtis tuo, jog JAV skiria
Lietuvai mažiau dėmesio dėl to, jog padėtis mūsų
šalyje čia stabili, kita vertus, žinome, kas atsitin-
ka, kai prarandamas budrumas ir pradedama
manyti, jog laisvė ir demokratija yra amžini, sa -
vaime suprantami dalykai.         
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Į Lietuvą vyksta nauja
JAV diplomatų komanda
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Jonas Benamis š. m. lapkričio 17 d.
„Drauge” nagrinėja meno, moralės ir
cen zūros temą. Jo nuomone, tik ne su si -

vo kiantys tarybiniai kvailiai gali norėti
įstatymų, draudžiančių tyčiotis iš tikinčiųjų
ir jų tikėjimo simbo lių. Teisybė, žmonėms,
kurie sugeba savo gyvenime vadovautis Die -
vo įsa kymais, jokie įstatymai, teismai, jo kia cen-
zūra ar policija yra nereika lingi. Deja, tokių žmo -
nių bet kurioje visuomenėje niekada nebuvo daug
ir jų vis mažėja. Todėl tarpusavio sugy ve ni mui ir
išgyvenimui vyriausybės kuria vis naujus įstaty-
mus, bausmes ir naudoja cenzūrą. 

Net ir tokias gi lias laisvės tradicijas turinčioje
šalyje kaip JAV cenzūra galioja. Visi ame rikiečiai
žino, kad meniškiausia pra kartėlė bus sunaikinta,
jeigu ją me nininkas pastatys ant valdiškos že mės.
Valdiškose mokyklose buvę ka lėdiniai koncertai
pavirto žiemos koncertais. O kalėdinių dainų žo -
džiuo se po cenzūrinio apdorojimo pradingo žo džiai
„kalėdos”, „Kristus”, „Bet liejus”, kad netikin tys
bendraklasiai nepasijustų nepatogiai, tardami ori -
gi nalius dainos žodžius. Ir niekur ne teko skai tyti
Benamio protestų prieš tokią kultūros cenzūrą! 

Jeigu valdžia kuria nurodymus, kur negalima
sta tyti prakartėlės/kryžiaus, kur kokį žo dį vartoti,
jeigu valdžia cenzūruoja kalėdines dainas ir tai
daro, siekdama apsaugoti netikinčiųjų žmonių
jausmus, tai kodėl nebūtų logiška tikėtis, kad val -
džia, besivadovaudama to kiais pat kriterijais,
steng tųsi apsau goti ir tikinčiųjų jausmus, jų tikėji-
mo simbolius naudodama savo verslo reklamai ar
pardavimui? 

Savo straipsnyje Benamis aiškina, kaip veikė
tarybinė cenzūra. Nie kas taip gerai tarybinės cen-
zūros vei kimo nežino, kaip tai asmeniškai patyrę
žmonės. Tarybinė ideologija bu vo žiauri: ji niekino
tikėjimą, perse kiojo tikinčiuosius, tautiškumą,
pei  kė Vakarų šalių gyvenimo būdą. Bet kažkodėl
tarybinis žmogus, apstatytas šnipais, apipiltas
pigiu šnapsu, gyvendamas kalėjimo sąlygomis ir

nuolat girdėdamas, kad kitose ša ly se žmonės gyve-
na dar blogiau, ne prarado vilties ir nepalūžo.
Tary binis Lietuvos žmogus rinkosi gy ve nimą, bet
ne savižudybę. Jis nesusigundė dvigubu atlygini -
mu ir nevažiavo iš Lietuvos į Rusiją kurti savo ma -
teriali nės gerovės. Jis mokė savo vai kus skirti
blogį nuo gėrio, perversiją nuo meno. Savižudybės,
žmogžudystės buvo beveik negirdėtas dalykas. De -
ja, šiandieninės padėties panašiais žodžiais api bū -
dinti negalime: pirmaujame pagal savižudybių
skai čių, skai tome žiniasklaidoje apie į tualetą iš -
metamus naujagimius, apie besižudan čius vaikus,
apie poromis besižudančius paauglius, apie likimo
valiai paliktus tėvus/vaikus, apie vaikus-naš lai -
čius, turinčius abu gyvus tė vus. Norint suskai -
čiuoti mano gimtosios apylinkės pastarųjų kelių
me tų savižudžius (nei jų gyvenimas, nei jų mirtis
ne  sulaukė žiniasklaidos dėmesio), neužtektų abie -
jų ran kų pirš tų. 

Stebint pasaulinės „kultūros” vei kėjų platina -
mą ciniškumo, susveti mėjimo, abejingumo vis -
kam, sava nau diškumo, materializmo kultūrą pra -
dedi abejoti, ar pasaulyje propa guojama mirties
kul tūra, nepalikusi žmogaus aplinkoje nieko šven-
to ir gerbtino, neatnešė lietuviui dar bai sesnių vai -
sių net už tarybinę ideologiją ir cenzūrą?

Jonas Benamis išvardina daugelį „meno” kū -
rinių (prikalta avis prie kryžiaus, iš žmogaus
kaukolės padarytas šviestuvas, iš žmogaus rau-
menų padarytas pa dėk liukas alui ir kt.) ir daro iš -
vadą, kad „šiandienos šiuolaikinio meno procese
esa ma tokių dalykų, prieš kuriuos cenzūruotojas,
trokštantis apsaugoti žiūrovo moralę, turėtų pro -
testuoti kaip pasiutęs”. Tikinčiųjų protestas Vil -

niuje prieš Dievo sūnaus atvaizdo išdarkymą
valstybiniame teatre rodo, kad Lietuvos ti  -
kintie ji dar neprarado sugebėjimų atskirti
me  ną nuo perversijos. Ir, matydami perversi-
ją, vie šai parodė tokiam „me nui” savo nepri-
tarimą. Bet dažniausias tikinčiųjų nepritari-
mas įvai rioms perversijoms pasireiškia tyliu

asme nišku protestu/malda. Deja, toks netriukš -
min gas protestas kuria abejingo, perversijoms pri-
tariančio, pasimetusio tikinčio įvaizdį. Ti kin tieji
negali likti abejingais blogio stebėtojais, nes Die -
vas juos perspėjo: „kadangi esi drungnas ir nei
karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo bur -
nos” (Apreiškimas Jonui 3:16).

Jonas Benamis mano, kad kvaila iš menininkų
reikalauti padorumo, nes „cenzūra šiuo atveju,
nors ir pa radoksaliai skamba, netgi pasitarnau ja –
iš kildama kaip barjeras, ji tik skatina tą barjerą
nugriauti”. Teisy bė. Perversijų kūrėjai naudojasi
ti kinčiųjų protestais/emocijomis savo kūrinius
išgarsinti, žiūrovus pritraukti, nemokamai per-
versijų reklamai ir pinigams užsidirbti. Bet ar ti -
kintieji, net ir suvokdami perversijų kūrėjų turtin -
gumą/įtakingumą, blogio garbintojų gausumą ir
savo ne adekvatiškumą pasipriešinti, turėtų tik
nuleisti rankas ir paskęsti moralinio reliatyvizmo
jūroje? Ne. Tikintieji, pa matę, kad blogis naudoja
jų protestus/pasipiktinimą savo naudai ir pla tes -
nei blogio sklaidai, turėtų pergal voti savo pasiprie -
ši nimo blogiui bū dus. Pvz., ar 70 proc. Lietuvos ti -
kin čiųjų rinkėjų gali pageidauti, kad jiems atsto-
vaujanti valdžia bent jau neremtų perversijų kū -
rėjus finansiš kai, o jų perversijų skleidimui nebū -
tų naudojama valstybinio teatro sce na? Jeigu šian-
dienos politiškai ko rek tiškame pasaulyje valsty-
biniu mas tu rūpinamasi moderniškų grupelių na -
rių teisių ir jų jausmų apsau ga, jeigu valdžios dė -
me sio užtenka net paukštelių ar gyvu lėlių ap -
saugai, tai kodėl apie tokią apsaugą negali svajoti
tikintieji? O gal atsakymas labai paprastas – gau na
tik tie, kurie prašo? 

Gauna tik tie,
kurie prašo
VITALIJA DUNČIENĖ

Būsima JAV ambasadorė Lietuvoje 
Deborah Ann McCarthy
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lapkričio mėnesio 1 d. švenčiame Visų
Šventųjų šventę, o lapkričio 2-ąją minime
Vėli nes, kada prisimena me mūsų miru-

sius šei mos narius, draugus, pažįstamus bei
parapijie čius. O lapkričio mėnesio paskutinį
ketvirtadienį JAV švenčiama Padė kos diena.

Šv. Antano lietuvių parapija Det roit, MI gy -
vuoja jau daugiau nei 92 metus. Daug kas
pamatyta, daug kas išgyventa, daug darbų atlik-
ta, dar daug jų turime atlikti. Šv. Antano parapi-
ja, kartais vadinama Antanine, yra kaip vie na
graži šei ma, sueinanti į būrį sekmadieniais. Po
šv. Mišių vi suo met ruo šiame įvairius renginius,
sukaktis, šven tes, gimtadienius bei minėji mus.
Kartu dainuojame, kartu džiaugiamės, kartu
verkiame ir kar tu liū dime. Visuomet vienas kitą
paremia me. Vieni tu rime šeimas, kiti esame vie -
niši. Pernai nusprendėme pirmą kar tą savo
parapijoje su reng ti Padėkos dienos šventę.
Kadangi šventė vi siems pa tiko ir sulaukėme
gražių at siliepimų, ir šiais me  tais suruošėme
Padėkos dienos šventę. 

Padėkos dienos šventė pradėta šv. Mišiomis
Šv. Antano parapijos koply čioje, kurias aukojo
kun. klebonas kun. Gin taras Antanas Jonikas.
Klebo nas, pri eidamas prie kiekvieno parapijie -
čio, padė kojo už jo indėlį parapijos gyvenime.
Keletas parapijie čių išreiškė padėką Šv. Antano
parapijos stei gėjui, a. a. dr. kun. Boreišiui už
visas suteiktas do va nas ir malo nes. Padėkota ir
kun. Jonikui už jo tar nystę mūsų parapijoje.

Liturginius skaitinius skaitė pa rapijos tary-
bos pirmininkas Antanas Strak šys. Mišių metu
gie dojo parapijos moterys. Prie altoriaus padė-
tos pa dėkos aukos: už gyvybę – kūdikis, už laisvę
– Amerikos ir Lietuvos vė lia vos, už tikėjimą – iš
me džio išdro ži nėtas kryžius, rožančius ir mal-
da kny gė, už meilę – krištolinė širdelė, už
sveikatą – pin tinė vaisių, daržo vių ir kviečių, o
už mūsų parapijos šeimą – Šv. Antano jubilie-
jaus nuotraukų albumas. Už visa tai esame
dėkingi Viešpačiui, mūsų Die  vui.

Po Mišių parapijiečiai susirinko rudens
tema išpuoštoje parapijos sa lėje, kur Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos nuolatinė šei-
mininkė Re gina Greenhalgh paruošė JAV tradi -
cinius pietus: keptą kalakutą, bulves, įvairių
daržovių, salotų bei py ragų. Troškuliui
numalšinti turė jo me ir „alijošiaus lašų”. Degė
kve  piančios žvakutės. Parapijos tarybos
pirmininkas, atidaręs šventės programą,
papasakojo apie JAV ir Kana dos Padėkos šventę.
Kanadoje Padė kos diena švenčiama antrąjį
spalio mėn. pirmadienį, o JAV – ketvirtąjį lap-
kričio mėn. ketvirtadienį. Tai derliaus nuėmimo
tradicinė, linksma ir svarbi šeimos šventė, į ku -

Detroit, MI

Padėkos diena Šv. Antano lietuvių parapijoje

LIŪDA RUGIENIENĖ

Detroit lietuviai, sužinoję, jog  lapkričio 23 d.
Det roit „Pistons” namuose žais su Toronto
„Raptors”,  susiruošė į rungtynes, nes labai

norėjo pamatyti tą vakarą žai džiančius Joną
Valančiūną ir Liną Kleizą. Kadangi lietuviai rung-
tynių metu no rėjo sėdėti kartu, kreipėmės į „Pa -
lace” krepšinio stadiono administra ciją, prašyda-
mi bilietų krepšinio rungtynėms. 

„Palace” administracija neprieštaravo, mielai
lietuviams paskirdama net dvi stadiono sekcijas,
esančias netoli „Raptors” žaidėjų suolelio. Reikia
pastebėti, kad, jei šiais metais „Pistons” būtų pir-

maujanti komanda, tai taip gausiai gerų bilietų
vienoje vietoje tikrai nebūtu me gavę. Šiuo metu
abi komandos NBA žaidžia apylygiai, „Raptors”
ko manda  Atlanto grupėje yra penktoje vietoje, o
„Pis  tons” Centro grupėje – ketvirta.

Jonas Valančiūnas, žaidęs pradi niame penke-
tuke, žaidė 31:19 min. Jis pelnė 9 taškus, atkovojo 6
kamuolius. Tačiau Jonas trečiame ketvirtyje už -
sigavo, buvo pasodintas ant suolelio, vėliau sugrį -
žęs ga vo tris baudas ir paliko aikštelę. Linas Kleiza
žaidė truputėlį ilgiau nei 24 min., jų metu pelnė 4
taškus, atkovojo 3 kamuolius.

Abiejų komandų rezultatai be veik vi -

Padėkos dienos pietūs Šv. Antano parapijoje. Iš kairės: LR garbės konsulas Detroit Algis
Zaparackas, seselė vienuolė Zosė Strakšytė, kun. klebonas Gintaras Antanas Jonikas ir
parapijos tarybos pirmininkas Anta nas Strakšys.

Padėkos dienos pietus pagaminu si šei-
mininkė Regina Greenhalgh su sutuok-
tiniu Frank. 

RReeggiinnooss  JJuušškkaaiittėėss--ŠŠvvoobbiieennėės nuotr.

Michael Roti.

Monika Ne manaitė.

rią susirenka bei suvažiuoja artimieji ir draugai.
Toliau A. Strakšys papasa kojo apie lietuvišką
padėkos die ną – Šv. Martyno dieną. Ji, skirtingai
nei šv. Jur gio, buvo gyvulių į tvartus su varymo
diena. Tą die ną pa dėdavo taš ką bernų ir mergų
samdymui, įver tindavo derlių, atpildavo ja vus ir
at siskai ty davo su kalviu, ker džiumi, vaišindavosi
kuo rie besne kep ta žąsimi. Klaipėdos kraštas iki
šiol gar sėja savo kopūstiene su žąsie na. Pajūrio
žmonės sakydavo: „Jei per šv. Marty ną ant stalo jos
būsią, visus metus nieko netrūksią.”

Toliau programoje Monika Ne ma naitė pa -
skambino Beethoven kūri nius „Fur Elise” ir
„L’Abrebesque”, o Michael Roti pianinu atliko
Bach „Prelude in C Major” ir savo kūrinį ,,In G
Minor”. Seselė vienuolė Zosė Strakšytė ir jos sū -
nėnas Ričar das bei dukterėčios Patricia ir Sylvia

at liko trumpą meninę programėlę. Jie lietuvių ir
anglų kalbomis padainavo padėkos daineles. 

Maldą prieš valgį sukalbėjo klebonas kun. Jo -
nikas. Susėdome kartu prie bendro stalo padėkoti
Dievuliui už Jo mums visas suteiktas malones.
Džiau  giamės, ką turime, bei prisimename tuos, ku -
rie jau iškeliavo Amži nybėn, kurių šiandien nėra
šalia mū sų. Baigdamas programą, A. Strak šys pa -
dė kojo visiems, prisidėjusiems prie šventės pa si -
sekimo. Kaip Kris tus sakė: „Kur du ar trys susi -
rinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.”

Mūsų Padėkos dienos šventėje dalyvavo ir Lie -
tuvos Respublikos garbės konsulas Det roit Algis
Za parackas. Taip pat dalyvavo Dievo Apvaizdos pa -
rapijos parapijietės Vanda Raulickienė ir Teresė
Vaitkūnaitė. Ačiū joms, kad prisidėjo prie šios gra -
žios šventės!

J. Valančiūnas ir L. Kleiza – Detroit

Nukelta į 8 psl.

J. Valančiūną ir L. Kleiza palaikė gausus būrys lietuvių. JJuuoozzoo  VVaaiiččiiūūnnoo nuotr.
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Manchester, MI

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Stovyklos „Palikime pėdsaką” sa -
vaitė Dainavoje mokytojoms su  -
teiks progą pasisemti praktiškų

pedagoginių žinių, pasidalinti patirti-
mi. O smagiose vakaro progra mose ga -
lės dalyvauti ir maži, ir di deli. Jų metu
skambės dar negirdėtų instrumentų
muzika, bus šokami lie tuviški liau dies
šokiai, žaidžiami liaudies žaidimai,
einami rateliai. Lau žai suburs visus į
šiltą šeimy niš ką būrį, o atsisveikinimo
vakaras bus greičiau pasižadėjimo va -
karas, kad ir vėl susitik sime Dai na vos
lan ko se, prie Spyg lio ežero.

JAV Lietuvių Bendruomenės Švie   -
timo taryba, stovyklos „Paliki me pėd -
saką” organizatorė, džiaugiasi, kad
vakarinėms programoms vado vau ti
sutiko New Jersey litua nistinės mo -
kyklos „Liet u vėlė” steigėja ir ve dėja
Auksė Motto. Auksė pasižymi energi-
ja bei šiluma, bet ypač savo kū ry bin -
gumu, ji dega meile Lietuvai ir lietuvių kul tū rai. 

„Liet u vėlės” vedėja yra parašiusi scenarijus
mo kyklinėms šventėms: „Tai bent šei my nėlė”,
„Lie  tuva šalelė mūsų”, „Štai ir vėl Kalėdos”,
„Duonutė – py ragų močiutė”, „Pirmosios Ka lė dos”,
„Rudenėlio taku”, taip pat Lietuvos Nepriklau so -
mybės dienos šventei bei Užgavėnių programai. Ji
suorganizavo spektaklį „Undinėlė”, kuriame vaidi-
no lėlių teatro aktorė Onutė Puč koriūtė. Auksė
pasirūpino, kad visi mokiniai tu rė tų tautinius dra -
bu žius, su kuriais jie gražiai pasi rodė per šių me tų
Baltų vienybės dieną Jackson, NJ.

Auksė jau yra numačiusi susipažinimui skirtą
„Patrepsėlio vakarą”, kur mo kys lietuvių liaudies
žaidimų, rate lių. Taip pat planuoja „Ne labanakt”
va karėlį, skirtą muzikuojantiems ne įprastais ins -
tru mentais (kokiais – paslapties neatskleidė). Visi
stovyklautojai bus pakviesti į kūrybinę ži bintų

dirbtuvę sukurti savo mažą stebuklą, kuris šildys ir
švies vakaro me tu. Visų lauks linksmosios esta fe -
tės, nakties žaidimai, laužo vakaras, nominacijų va -
karas „Pats pačiausias”, skirtas „Oskarų” įteiki -

mui ir dar kitų smagių vakarų.
Dainavos žvaigždėtos naktys, kry žiai ant kalno

bei mįslingas Spyglio ežeras sudarys tinkamą foną
susikaupimo vakarui, kurio metu bus skaitoma po -
ezija, leidžiamos švieselės pasroviui į Spyglį. 

Turėdama turtingą kūrybinę patirtį, Auksė su -
rengs puikią stovyklos vakarinę programą. Gaila
būtų praleisti progą susiburti lietuviš koje šeimoje
prie lietuviško laužo ir, po žvaigždėtu Dainavos dan -
gumi mintimis nukeliavus į Lietuvą, kurti nuo -
stabius prisiminimus.

Mokytojų stovykla „Palikime pėd saką” vyks
2013 m. rugpjūčio 4–11 dienomis Dainavoje. Dau -
giau informacijos apie stovyklą bei registra cijos
formą rasite internete: www.svietimotaryba.org.

Mirga Girniuvienė – JAV LB Švieti mo tarybos narė.

T. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
ra pijos (Marquette Park) kle-
bonas kun. Jaunius Kelpšas lap-

kričio 19 dieną sukvietė lietuviškų pa -
ra pijų bei draugijų atstovus posė džiui.
Atvyko devyniolika asmenų iš Ne kalto -
jo Prasidėjimo parapijos (Brigh ton
Park), Pal. Jurgio Matulaičio misijos
(Lemont), Katalikių moterų drau -
gijos, Lietuvos šaulių sąjungos bei
JAV Lietuvių Bendruomenės svars ty -
ti reikalų, susijusių su naujai at vyk -
siančio kun. Gedimino Keršio pri ė -
mimu. 

Kun. Kelpšas susirinkusiems pa -
aiškino, kad Čikagos vyskupija imi-
gracinei tarnybai dokumentus dėl
kun. Keršio įteikė šių metų birželio
pra džioje, jo nuomone, dokumentai
tu rėtų spėti ateiti iki naujo vikaro
atvykimo šių metų gruodžio 15 dieną.
Kun. Keršys, įšventintas į kunigus
prieš trejus metus, yra Vilkaviškio ka -
tedros vikaras. Šiuo metu jis bebai -
giąs magistro laipsnį Vytauto Di džio -
jo universitete, čia planuoja užbaigti
rašyti ir diplominį darbą. Naujas ku -
nigas, turintis žurnalisto ir redakto -
riaus patirties, į JAV atvyksta pirmą
kar tą. Atvykęs į Ameriką, kun. Ker -
šys apsigyvens Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebonijoje, visų
pirma patarnaus Brighton Park lietu-
viams, paskui – ir kitiems. Lietu viš -
kos parapijos jau sutarė gruodžio mė -
nesį keisti savo sekmadienio Mišių

 laiką, kad kunigams būtų lengviau
ap tarnauti tikinčiuosius ir tarp para-
pijų nesunkiai važinėti. 

Posėdyje nemažai laiko praleista
ap tariant automobilio naujam kuni -
gui problemą. Dalyviai siūlė rengti
spe cialią rinkliavą, vajų arba prašyti
žmonių atiduoti jau nebenaudojamą,
bet gerą automobilį. Pastebėta, jog,
kol naujai atvykęs kunigas gaus so -
cialinės apdraudos dokumentą, vieti -
nių vairuotojo teisių gavimas gali už -
trukti net keletą savaičių. Kiekvienu
atveju, automobilio įsigijimas padi -
dins pradinį finansinį lietuviškų pa -
rapijų įsipareigojimą. Anksčiau buvo
kalbama apie 30,000 dol. per metus
(tai pagrindinis vieno kunigo atlygi -
ni mas), dabar, pridėjus visa kita, išei -
na apie 48,000 dol. suma. Sprendžiant
fi nansinį klausimą, siūlyta suburti
ko  mitetą, kuris kasmet trejus metus
ban dytų surinkti po 500 dol. auką iš
90-ties asmenų ar šeimų. Pastebėta,
jog parapija panašiai renka lėšas pa -
rapijos skolą mažinti, uždarytos mo -
kyklos pastatą išlaikyti ir pritaikyti.
Brighton Park žmonės papasakojo,
kaip klebonas ugdė parapijiečius būti
at sakingais už savo bažnyčios išlai ky -
mą – po kiek laiko padidėjo aukos tų,
kurie aukodavo po vieną dolerį. Po -
sėdyje taip pat buvo siūlyta įvesti vo -
kelius rinkliavai „antram kunigui iš -
laikyti”. Brighton Park parapijiečiai
čia pat, vietoje, įteikė 2,000 dol., anks -
čiau jie sumokėjo už kun. Keršio vizą
ir kitas išlaidas.

Pal. Matulaičio misijos atstovai
po sėdžio pradžioje klausė, kaip bus su
atstovais iš Šv. Antano parapijos (Ci -
cero) ir Čikagos šiaurės lietuviais, su -
rinkusiais 200 parašų vyskupijai įro -
dyti, jog jie taip pat pageidauja lietu-
viškų pamaldų savo apylinkėje prie
Mundelein, Libertyville ar gretimose
vietose. Iki šiol ten važiuodavo kun.
Kelpšas, taip pat patarnavo seminari-
jo je studijavęs kun. Gediminas Jan -
kūnas, po mokslų grįžęs į Lietuvą.
(Vys kupija jau yra numačiusi, kurio-
je bažnyčioje lietuviškos Mišios vyk -
tų). Cicero lietuviai nebuvo į posėdį
pakviesti, nes juos aptarnauja kun.
Kęs  tutis Trimakas. Šiauriečiai neat -
vyko dėl nemažo atstumo ir vėlyvo
lai ko. 

Dėl vieno naujo kunigo nuola-
tinio išlaikymo kunigai bei parapijos
tarėsi jau seniau. Brighton Park kle-
bonas žadėjo skirti trečdalį pagrindi -
nio kunigo atlyginimo, tiek žadėjo ir
Pal. Matulaičio misijos kapelionas su
viltimi, kad kun. Keršys patarnausiąs
ir tenai, ypač dirbant su jaunimu ir
kita sielovada. Paminėta, kad naujas
ku nigas galėtų talkinti ir lituanis ti -
nėse mokyklose Jaunimo centre, Le -

mont ir kitur.
Lemont misijos dalyviai taip pat

pasiūlė į posėdžio darbotvarkę įtrauk-
ti kun. Pauliaus Rudinsko, OP at vy -
kimą. Šis Vilniaus Šv. Jokūbo domi -
nin konų bažnyčios rektorius į Čikagą
atvyko spalio pabaigoje. Vietos domi -
ninkonų provincijolo remiamas jis
kreipėsi dėl tarnybos Čikagos apy lin -
kių lietuvių parapijose. Šiuo metu
kun. Rudinskas gyvena dominin ko nų
bendruomenėje prie Šv. Pijaus V
bažnyčios (Ashland Ave. ir 19 gatvė).
Kun. Rudinskas mokėsi Cincinnati,
OH, taip pat JAV Katalikų univer-
sitete Washington, DC. Šįkart į Ame -
riką atvyko metams ar dvejiems, do -
mininkonų galėtų būti skiriamas ir
uni versitetinei sielovadai Indiana ar
Missouri valstijose.

Posėdyje buvo nuomonių, kad,
no rint Čikagoje ir jos apylinkėse
išlaikyti du naujus kunigus, reikėtų
daugiau išteklių negu dabartinė para-
pijų bei misijos finansinė padėtis
pajėgia skirti. Šie klausimai buvo ap -
tarti ir su Čikagos arkivyskupijos
piet vakarių vyskupu Andrew Wy -
pych lapkričio 21 dieną, kuriame da -
lyvavo Pal. Matulaičio misijos atsto-
vai. Vyskupas Wypych skatino lietu-
vius galvoti ne porą-trejetą metų į
priekį, jo žodžiais, ,,lopyti” dabartines
spragas, bet 30 metų pirmyn, kad lie -
tuvių sielovada ir patarnavimai Čika -
goje bei jos apylinkėse būtų užtikrinti
tolimai ateičiai. Jis taip pat drąsino
lietuvius nevengti bendradarbiauti
tar pusavyje.

Gruodžio 16 dieną į kun. Keršio
priėmimą iš Toronto atvyksta Lie tu -
vos vyskupų delegatas užsienio lietu-
vių sielovadai prel. E. Putrimas.

Stovyklos ,,Palikime pėdsaką” vakarai bus linksmi ir kūrybingi

Lietuviškos Čikagos ir jos apylinkių
parapijos tarėsi dėl naujo kunigo

„Lietuvėlės” mokiniai Baltų vienybės dieną. AA..  MMoottttoo nuotr.

„Lietuvėlės” mokyklos įsteigėja ir vedėja Auksė Motto
(trečia iš kairės).
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IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

TIKIME KRISTŲ IR JAM PASIŠVENČIAME
,,Aš tam esu gimęs ir atėjęs į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą.

Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.”
(Kristus Pilotui, Jn 18, 37)

Brangūs Broliai ir Sesės Kristuje,

Kristaus Karaliaus šventė — tradicinė ateitininkų šventė. Joje
mes išpažįstame Jėzų Kristų esant mūsų širdžių Karaliumi. Kristus
prisipažino Pilotui ir tuo pačiu visiems žmonėms, kad Jis yra Jo
atneštą tiesą branginančiųjų Karalius.

Kristaus Karaliaus šventė Tikėjimo metais yra ypač reikšminga.
Tikėjimas yra atsiliepimas į Kristaus tiesos liudijimą. Advento laiku
vėl laukiame ateisiančio mūsų Tiesos Karaliaus, mūsų Išganytojo,
mūsų Dievo, Šviesos Atnešėjo.

Gruodžio 16 d. Čikagoje švęsime mūsų ateitininkiškos šeimos
Kūčias. Tai Kristaus ir mūsų šventė. Joje daug šilumos ir jaukumo.
Tie jausmai priartina mus prie Jo. Tai tinkamas laikas išreikšti savo
tikėjimą Juo ir pasišventimą Jam. Tad tojo sekmadienio Mišių metu
Jam išpažinsime savo tikėjimą ir Jam pasiaukosime. 

Kviečiu kiekvieną Jūsų asmeniškai, taip pat ir bendrai, ypač
savo vienetuose, likusiu laiku iki gruodžio 16 d. tam tikėjimo išpaži -
ni mui ir Jam pasišventimui pasiruošti nuoširdžia malda ir atitinka-
ma veikla.

O tą sekmadienį, ateitininkiškųjų Kūčių Mišių metu, išpažinsi -
me savo tikėjimą, kurį branginame, ir atnaujinsime savo pasiauko-
jimą Jam gyventi ir veikti.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Tikėjimo
Metai
2012-2013

Brangūs ateitininkai, 

Rytoj – jau pirmas Advento sekmadienis.
Prasideda laukimo ir pasiruošimo laikas.
Mintys krypsta, kaip pralinksminti ir apdo -
vanoti brangius savo šeimos narius, mylimus
draugus. Kū dikėlio Jėzaus gimimo šventės
proga nepamirškime ir mūsų ateitininkų
šeimos. Tai yra šeima, kuri teikė ir tebeteikia
mums ir mūsų vaikams daug džiaugsmo
susirin ki muose, suvažiavimuose ir stovyklose. 

Šeimoms vadovauja tėvai, kurie aukojasi
savo šeimų gėriui. Panašiai ir ateitininkų
šeimai reikia tėviškų galvų, besirūpinančių,
kad mūsų jaunimas bręstų brandžiomis asme -
nybėmis ir būtų auklėjamas ateitininkijos pa -
sau lė žiū ra. Tą tėvišką vaidmenį atlieka Š.
Ame rikos ateitininkų taryba (ŠAAT).

Besiruošiant priimti Kūdikėlį Jėzų į savo
širdis, turime jas padaryti Jam patrauklias.
Nejaugi į kietą širdį Jis ateis? Todėl Advento
metu, su minkštėjus Jūsų širdims, atverkite jas
galimybei naudingai dirbti jaunimo, savo
šeimų, savo tautos, Baž nyčios ir žmonijos
labui. Ne lau kime, kad kas siūlytų ar maldautų
kandidatuoti į ŠAAT. Geriau pasvars ty kime:
gal dabar pribrendo mano eilė paskirti trejus
me tus, įsijungiant į šią tarybą ir pri sidedant
prie to darbo, kuris užtikrintų jaunimo pras-
mingą ir turiningą dalyvavimą ateitininkų šeimoje. Nežiū rėkime į kitus, bet
at kreipkime žvilgsnį į sa ve — ar tikrai ne ga lėčiau?.... Norėdami, atra   sime
šiam reikš min gam darbui laiko.

Kol kas yra aštuoni kandidatai: Rasa Kasniūnienė, Andrius Kazlauskas,
Milda Palubinskaitė, Augustinas Idzelis, Remigijus Satkauskas, Tomas
Girnius, Jolita Kisieliūtė Narutienė ir Vida Kuprytė. Ieškome dar bent
keturių asmenų. Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą kandidatą,
malonėkite pranešti ŠAAT sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu:
vidaku@gmail.com arba tel. 708-447-2036.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) kandidatų siūlymo
laikas pasibaigė, tačiau nesurinkus pakankamai kandidatų, siūly-
mo laikas yra pratęstas. 

KAS GALI
KANDIDATUOTI?

ŠAA Tarybos nariu gali
būti renkamas kiek vie -
nas ateiti ninkas, su lau -
kęs aš tuoniolikos metų
ir išbuvęs ateitininku
ne mažiau kaip pen ke -
rius metus. Ta ry bos na-
rys gali eiti ir kitas pa -
reigas ateitininkų or -
ga nizacijoje. ŠAA Ta ry -
bos nario kadencija
yra treji metai, bet
kadangi kitais metais
bus įvestas kasmetinis
balsavimas už keturis
narius, naujoje išrink-
toje taryboje keturi na -
riai tarnaus vienerius
metus ir keturi — dve-
jus. Po to vėl įsigalios
trejų metų kadencija
visiems nariams.

Kreipimasis į ateitininkus
Nežiūrėkime į kitus,

bet atkreipkime žvilgsnį į save 

Sekmadienį,
gruodžio 16 d.,
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago
1val. p. p.

Auka:
$0  8 m. ir mažesniems vaikams 
$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 
Paliekant žinutę, pasakykite ir sa vo tel. numerį.
Patvirtinsime jūsų registraciją skambučiu.

Moksleivių Ateitininkų Są jun -
gos Centro valdyba ruo šia Ateiti nin -
kų pasaulė žiū ros Žiemos kursus
ALRKF sto vyk la vietėje Dai navoje
nuo š. m. gruodžio 26 d. iki 2013 m.
sau sio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai,
lan kan tys gimnazijos 9–12 skyrius ir
norintys praleisti savaitę ateitinin -
kiš koje dvasioje kartu su kitais jau -
nais lietuviais katali kais. Tai proga
kartu pamąstyti ir pasi da linti min -
timis apie gyvenimą ir idea lus, pa -
siklausyti pas kaitų, susikaupti, o
lais  va laikiu links mai pabendrauti.
Apie praė ju sių  metų kursus  galima
rasti apra šymą ir nuotraukų inter -
nete:  mesmas.org

Nedelsiant registruokitės inter -
netu mesmas.org Jei turite klau -
simų, kreipkitės į Kristiną Voler -
tienę tel.: 610-664-9425 arba el. paštu:
volertas@verizon.net

Parama JAV rytinia me
pa   kraš tyje gyvenan tiems
moksleiviams

Boston ateitininkai, norėdami
pa s ka tin ti JAV rytinio pakraščio
gim nazistus dalyvauti MAS Žiemos
kur suose, pa rems  išlaidas  tiems, ku -
rie gyvena New England valstijose ir
norėtų šiuose kur suose dalyvauti.
Su sidomėję moks leiviai  kviečiami
kreiptis į  vieną iš  šių ateitininkų: 

Mirgą Girniuvienę 
mgirnius@hotmail.com

Andrių  Kazlauską 
andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių 
tomasgirnius@gmail.com

Visi kviečiami! Tai gera proga
susipažinti su ateitininkų

organizacija.

MAS Žiemos kursai
Skubėkite registruotis — laisvų vietų liko nedaug
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JAV LB XX Tarybos prezidiumas pastebėjo, kad
kai kurie komisijose priimti nutarimai nėra
įgyvendinami,  dažnai nutarimuose būna tie -

siog apibrėžti procedūriniai klausimai. Prezi diu mo
narys Arvydas Barzdukas pristatė JAV LB Ta -
rybos įstatų pakeitimus dėl Tarybos prezidiumo
veiklos taisyklių. Kadangi šiais metais yra renkami
visi JAV LB vadovaujantys vienetai ir XX Ta ry boje
yra daug naujų narių, JAV LB XIX Tary bos prezidiu-
mas ryžosi pakeisti nutarimų priėmimo tvar -
ką.  Tarybos komisijų darbas yra visų metų rei ka las,
tad pirmoje sesijoje sudarytos komisijos turi ben-
drauti ir tartis visus metus, kad, atvykus
į sesiją, rezoliucijos ir nutarimai jau būtų paruošti.
Sesijos metu toliau vyks pasitarimai ir ruošiamos
galutinės nutarimų redakcijos. Nemažai XIX Tary -
bos narių apgailestavo, kad negali išgirsti ir daly-
vauti visų Tarybos komisijų diskusijose. Prezi diu -
mas nutarė, kad bent šioje sesijoje visi JAV LB XX
Tarybos nariai turės progą dalyvauti trijų veiklos
sričių plenariniuose posėdžiuose: švietimo, visuo -
meninių reikalų ir kultūrinių reikalų.  Kiekvienai
veiklos sričiai bus skiriama laiko pranešėjams ir
diskusijoms, dalyvaujant visiems XX Tarybos na -
riams. Diskusijų metu bus siūlomos rezoliucijos ir
nu  tarimai. Tokiu  būdu per šios tarybos trejų metų
kadenciją visos devynios veiklos sritys bus išsa miai
išnagrinėtos visų XX Tarybos narių. Daugelis
nutarimų, pagal A. Barzduką, yra obuolinis pyragas
padangėse, tad ilgametis aktyvus Bendruome nės
narys siūlė pagalvoti, kaip sesijos darbą pa da ryti
vaisingesniu.

JAV LB XIX tarybos prezidiumo narė Janina
Udrienė pristatė rinkimų į XX tarybą eigą ir rezul-
tatus. J. Udrienė  vadovavo JAV LB Vyriausiajai
rin kimų komisijai, ji kartu su kitais komisijos na -
riais Kastyčiu Giedraičiu, Rasa Karveliene, Laima
Maziliauskiene ir Valdu Piesčiu puikiai susidorojo
su šia užduotimi. J. Udrienė sakė, kad padaugėjo

rinkimuose dalyvaujančių žmonių. A. Barzdukas
sakė, kad ne pelno siekiančiose organizacijose
paprastai balsuoja 15–20 proc. rinkėjų, vadi-
nasi, tarybos nariai atstovauja 17,000–23,000 JAV
gyvenančių lietuvių. Vis pasigirsta svarstymų, kad
apygardos nereikalingos, kai galima bendrauti
šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis, tačiau rinki-
mai parodė, kad apygardos buvo labai reikalingos.
J. Udrienė sakė, kad buvo gautas vienas skundas
dėl informacijos apie rinkimus trūkumo. Visa
informacija apie rinkimus sudėta į leidinį, jį bus
galima įsigyti pas Algimantą Gustaitį, jo el. pašto
adresas (klaipeda@verizon.net).

Apylinkėms ir apygardoms buvo išsiųstos J.
Udrienės paruoštos anketos, iš 55 apylinkių atsakė
27. Loreta Timukienė, pristačiusi anketų apiben-

drinimą, sakė: ,,Apylinkėse yra nuo 23 iki 700 na -
rių, trečdalis narių yra trečiabangiai. Per metus
vyks ta 4–5 renginiai, geriau sekasi su ambasada ar
konsulatu rengiami renginiai arba tie, kurie tinka
įvairaus amžiaus ir įvairių kartų žmonėms. Apy -
gar dų susirinkimai atgaivina veiklą, pasidalinama
patirtimi, gaunama vertingos informacijos. Iš
Kraš to valdybos tikimasi daugiau informacijos ir
pa ramos. Apylinkėms trūksta rankų, noro dirbti,
Įsta tai neatitinka šių dienų gyvenimo, sunku su -
kviesti žmones.”

Garbės teismo pirmininkas Laurynas Vis ma -
nas pranešė, kad per metus nebuvo gauta nė vieno
skundo. PLB Seime buvo pateiktas siūlymas kurti
dar vieną – konfliktų sprendimo komisiją, kuri im -
tųsi sutaikyti, padėti priešingas nuomones turin -
čioms pusėms. Buvo pasiūlyta kitoje sesijoje tokią
komisiją sukurti ir JAV LB. 

PLB valdybos pranešimą pristatė buvusi valdy-
bos pirmininkė Regina Narušienė. Kontrolės ko mi -
sijos pranešimą perskaitė Juozas Polikaitis, kadan-

gi komisijos pirmininkas Kastytis Giedraitis ir kiti
komisijos nariai nekandidatavo į XX tarybą ir sesi-
joje nedalyvavo.

LR Seimo ir PLB komisijos darbą pristatė JAV
LB atstovas šioje komisijoje Gražvydas Supronas.
Komisiją sudaro 10 Seimo narių pagal proporcinio
Seimo frakcijų atstovavimo principą ir 10 PLB
valdybos išrinktų atstovų iš užsienio Bendruo me -
nių. Kalbėdamas apie LR Seimo ir PLB komisijos
tikslus, G. Supronas pastebėjo, kad daugelis mano,
jog Komisijos vienintelis tikslas – išspręsti piliety-
bės klausimą. ,,Taip, tai vienas iš svarbiausių mū -
sų tikslų, iškylantis kaip kertinis, tačiau yra ir kitų
spręstinų klausimų”, – sakė pranešėjas. Komisija
analizavo lietuviškų mokyklų Lenkijoje būklę,
svarstė klausimus, susijusius su grįžtančių į Lie -

tuvą represuotų asmenų aprūpinimu būstu, su  už -
sienio lietuvių organizacijų projektų rėmimu, su
galimybe užsienyje gyvenantiems lietuviams bal-
suoti internetu, su užsienyje gyvenančių lietuvių
švie timu, su užsienyje gyvenančių lietuvių sta žuo -
čių ir studijų programomis. Buvo diskutuojama
dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmų atstatymo, dėl Tautinių mažumų ir naujo
švie  timo įstatymo, dėl ,,Globalios Lietuvos” pro-
gramos. Komisijos nario nuomone, tai sveikintina
programa, bet ji praranda reikšmę, jei nebus ga -
rantijų išsaugoti LR pilietybę užsienyje gyve nan -
tiems lietuviams. G. Suprono nuomone, vienas
svarbiausių klausimų – Lietuvos kariuomenės ir
krašto apsaugos padėtis bei finansavimas. 

* * *
Buvo svarstoma, kokia turėtų būti Lietuvių

Ben druomenės ateitis. Sesijos dalyviai, susiskirstę
į komisijas, aptarė praėjusioje sesijoje priimtų nu -
tarimų įgyvendinimą ir nubrėžė gaires ateities dar-
bams. Daugelio kalbėjusiųjų nuomone, vykstant
kartų kaitai, turi keistis ir Bendruomenė, rastis
naujos veiklos formos, patrauklios ir jauniems
žmo nėms. Atrodo, tai supranta ir Bendruomenės
sen buviai, tad norisi tikėti, kad bent jau didžioji
dalis per tris sesijos dienas išsakytų minčių taps
tik rove, padėsiančia išlaikyti lietuvybę išeivijoje. 

Nustatytos veiklos gairės, kaip sakė ne vie -
nas sesijos dalyvis, turi būti ne tik paskelbtos vi -
suo  menei, bet ir įgyvendintos. Pasak Tarybos na -
rių, turi me ne tik žodžiais, bet ir darbais stiprinti
lietuvių bendrystės jausmą čia, Jungtinėse Vals -
tijose. Iš 70 XX tarybos narių 10 yra apylinkų
pirmininkai – šie žmonės geriausiai žino, kuo šian-
dien gyvena Lietuvių Bendruomenė, tad jie turi
galimybę siūlyti nutarimus, būtinus gyvybingai
Bendruomenės veiklai, ir gali tiesiogiai  savo apy -
linkėse įgyvendinti Tarybos nustatytas veiklos gai -
res, priimtus nutarimus. A. Barzdukas sakė: ,,Pa -
sidžiaukime, kad kalbame ta pačia kalba, kalbame
apie mus, vi sus lietuvius, siejančius dalykus.”

Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas
savo pranešime pažymėjo, kad Bendruomenei svar-
biausi yra 5 dalykai: tautinių šokių šventė, žurna -
las anglų kalba ,,Bridges”, lituanistinis švieti-
mas ir ryšys su apylinkėmis bei apygardomis.
Buvęs KV valdybos pirmininkas pristatė KV atas -
kaitą, po kurios kilo nemažai klausimų: ,,Ar sumo -
kėta už JAV LB draudimą?”, ,,Kodėl nėra laiku pa -
tei kiama KV ataskaita?” ir t. t. Į daugelį jų V. Ma -
ciūnas pasistengė atsakyti. 

Rasa Ardytė Juškienė pristatė jau kelinti
metai LB vykdomą Lietuvos išeivijos studentų sta -
žuočių (LISS) programą, kuriai ji šiuo metu va do -
vauja. Nuo šių metų į programą planuojama priim -
ti iki 50 studentų, bus organizuojami lietuvių kal-
bos kursai ir abiturientams. 

Švietimo tarybos pirmininkė Dai va Navic kie -
nė, kalbėdama apie lituanistinio švietimo padėtį
JAV, sakė, kad mūsų švietimo istorija ro do, jog tu -

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone

II dalis. Tęstiniai JAV LB projektai ir nauji darbai

LORETA TIMUKIENĖ

Nukelta į 14 psl.

Sesijos dalyviai ir svečiai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas Gintaras Jonikas.

Kalba naujoji JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė, sėdi (iš d.): buvęs KV pirmininkas Vytas Maciūnas,
XIX tarybos prezidiumo narė Janina Udrienė, sekretorė L. Timukienė, pirmininkas Juozas Polikaitis.

JJuussttiinnoo  BBaarrttkkeevviiččiiaauus nuotr.
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sų rungtynių laiką buvo pana šūs,
pirmavo tai vieni, tai kiti. Likus :43.3.
sek., „Raptors” pirmavo 90–87, tačiau
prityręs „Pistons” komandos žaidė-
jas Tayshaun Prince įmetė dvitaškį,
o, likus vos :07.8 sek., jo komandos
draugas Brandon Knight įmetė dar
vie ną dvitaškį, ir „Pistons” rungty -
nes baigė vieno taško skirtumo per-
gale (91–90).

Rungtynes stebėti susirinko keli
šimtai lietuvių. Tarp mūsų buvo gra -
žus būrys ir atvykusių iš Čikagos.
En  tuziazmo netrūko. Nors mes, det -
roi tiečiai, nesame pratę remti sveti-
mo mies to komandas, šį kartą ener -
gin gai palaikėme Joną ir Liną.

Su „Palace” administracija tarė -
si Daiva Rugieniūtė. Dalyvaujan -
tiems buvo sudarytos geros sąlygos,
ypač vaikams, kad jie galėtų smagiai
pra leisti penktadienio vakarą. Dar
prieš rungtynes 35 vaikai galėjo nu -
eiti į aikštelę ir sutikti žiūrovams
pri statomus krepšininkus, per rung-
tynes stadiono ekrane parodė mūsų
sirgalius, o po rungtynių leido vi -
siems nusifotografuoti krepšinio
aikš   tėje. Taip pat pagamino plakatus,
ant ku rių pasirašė Linas ir Jonas. 

Vėliau laukėme lietuvių krep ši -
nin kų pasimatyti su mumis, tačiau
taip jau bu vo lemta, kad Kleiza iš vy -
ko su pirmu autobusu (niekas nega -
lė jo paaiškinti kodėl), o Jono  su žeis -
tą koją tvarkė gy dytojas. Ateiti susi-
tikti jis negalėjo, nors norė jo. Ad -

ministracija aiškino, kad ji dė jusi
visas pastangas, kad mūsų susitiki-
mas įvyktų. 

Algis Zaparackas, lietuviškų ra -
dijo laidų vedė jas, turėjo progos pa -
kal binti Joną Valančiūną. Algiui pa -
klausus, koks bu vo jausmas, pama -
čius stadione tiek daug lietuvių, Jo -
nas atsakė: „Labai, labai geras jaus -
mas, nes mačiau daug lietuvių tri bū -
nose. Tikrai geras jausmas žaist
prieš tokią lietuvių minią. Pui ku,
kad taip aktyviai lietuviai ren kasi į
rung  tynes ir neša lietuvišką vėliavą.
Man asmeniškai lietuviška vėliava –
labai gražu.” Gal kitą kartą.

J. Valančiūnas ir L. Kleiza – Detroit
Atkelta iš 4 psl.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šį kartą malonu pristatyti Dart -
mouth College „Big Green” ko -
mandoje žaidžiantį aukštaūgį

lietuvį Gab rie lių (jis tarp amerikie -
čių žinomas Gabas vardu) Maldūną. 

Antrakursis studentas iš Lietu -
vos savo komandai per 25 minutes
rungtynėse su IPFW „Mastodens” ko -
manda pelnė 10 taškų (iš 8 pataikė 3
dvitaškius, 4 baudas iš 5). Deja, tą
kar tą jo atstovaujama komanda tu rė -
jo nusi leis ti rezultatu 66:70. 

Reikia išskirti ir kitą NCAA ly -
gos žaidėją Mindaugą Ka činą, kurio
komanda South Carolina „Game -
cocks” namuose po pratęsimo 74:67
nu galėjo Missouri South Uni versity
„Bears”. Pirmakursis lietuvis per 28
aikštelėje praleistas minutes pelnė 4
taškus (pataikė 1 iš dviejų dvitaškių
ir 2 iš trijų baudos metimų). Tai pa -
čiai komandai priklausantis Min dau -
go draugas Laimonas Chatkevičius
ne žaidė. 

Antrą pergalę laimėjo Chatta -
nooga „Mocs”, kurioje rungtyniauja
Martynas Bareika. Ji išvykoje leng-
vai (65:51) nugalėjo Kennesaw State
„Owls”. Lietuvis per 17 minučių su -
rinko 5 taškus (pataikė abu dvitaš -
kius ir įmetė 1 baudą iš dviejų). 

Kiek blogiau sekėsi Eastern Ken -
tucky „Colonels” komandai, kurioje
žaidžia Paulius Vinogradovas. Lietu -

vis aikštelėje pasirodė tik 2 minutes,
per kurias nespėjo pelnyti nė vieno
taško – atkovojo tik vieną kamuolį.
Ta čiau Pauliaus komanda įveikė
savo varžovus Nortfold State „Spar -
tans” (68:48) ir pasiekė penktą perga -
lę iš eilės. 

Anksčiau NCAA Amerikos stu-
dentų krep šinio pirmenybėse žaisda-
vo apie 30 lietuvių krepšininkų. Šie -
met rungtyniauja tik 6 jaunuoliai.
Kažkodėl lietuvių susidomėjimas
Ame rikos aukštosiomis mokyklomis
yra gerokai sumažėjęs. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Kas yra Lukas Veržbickas (ame -
rikiečių vadinamas Verbicu),
daug aiš kinti turbūt nereikia.

Šis jaunuolis garsino lietuvių ir Lie -
tuvos vardą jau nuo pradžios mokyk-
los laikų, vėliau – besimokydamas
Sand burg High School, Orland Park,
IL. Lukas yra buvęs geriausias bė gi -
kas ne tik visoje Illi nois valstijoje,
bet ir Amerikoje (du kartus laimėjo
„Ga tarade National Runner” JAV
čempionatą, triatlone pelnė pasau lio
čempiono vardą). 

Būdamas vienas geriausių bėgi -
kų Amerikoje, jis buvo pakviestas stu  -
dijuoti ir tobulintis į vieną iš ge riau -
sių universitetų bėgikams – Ore gon
State University Eugene mies te, Ore -
gon valstijoje. Bet Verž bickas il gai ja -
me neužsibuvo, nes nutarė, kad bėgi-
mas nėra ta sporto šaka, kurioje jis
norėtų siekti pasau linių aukštu mų.
Taip, pernai Lukas nusprendė tre ni -
ruotis ir studijuoti Colorado Springs,
CO, kur jo patėvis Romas Bertulis
treniruoja USA Triathlon – elitinės
triatlono akademijos – mokinius.

Jauno sportininko tikslas – visą
dėmesį skirti vien tik triatlonui, kuri
yra olimpinė sporto šaka. Savo už -
sispyrimo dėka Lukas sparčiai tobu -

lėjo ir netrukus iškovojo ne vieną
tarp tau tinį apdovanojimą. 2012 m.
pavasarį lietuvis pelnė auksą triat-
lono pasaulio taurės varžybose Bar  -
selonoje (Ispanija). 

Tačiau likimas Veržbickui pa tei -
kė nelauktą išbandymą. 2012 m. lie -
pos 31 d. treniruočių metu įvyko ne -
lai mė: važiuodamas dviračiu jis ne -
įveikė staigaus posūkio ir atsi mušė į
geležimi apkaustytą apsaugi nę sieną.
Tai nutiko per kelias sekundes, vos
nekainavusias Lu kui gyvybės. 

Tuoj po nelai mės vaikinui atsi -
dūrus ligoninėje, dauguma gydytojų,
sakė, kad, jeigu Lukas išliks gyvas,
jis negalės vaikščioti, jau nekalbant
apie sportavimą. Lukui padaryta ne

Geras G. Maldūno žaidimas NCAA JAV
studentų krepšinio pirmenybėse

Iš mirties nagų
ištrūkęs 
L. Veržbickas
ir vėl bėga 

G. Maldūnas.

viena operacija. Vie na jų truko net 6
valandas, ir ta da tik vienas kitas gy -
dytojas tikėjo, kad po mažiau nei 4
mėnesių Lukas vėl galės bėgti varžy-
bose. Tačiau, kaip gydytojai teigia,
medicinos stebuklas įvyko – lietuvai -
čio sveikata pradėjo kasdien gerėti,
jis netrukus atsistojo ant kojų, pra -
dėjo daryti lengvus pratimus. 

Pirmosios varžybos po 
sužeidimo – Orland Park, IL

Pirmosios Luko varžybos po
skau  džios nelaimės vyko per Padė -
kos dienos šventę, lapkričio 22 d., vie -
to vėje, kur sportininkas, atvykęs iš
Lie tuvos, praleido daugiausia laiko –
Or land Park, prie Čikagos. Čia Lu -
kas, kartu su 750 kitų sportininkų,
da ly vavo „Orland Park Turkey Trak”
bėgime ir užėmė 3 vietą, o savo am -
žiaus grupėje (15–19 metų) buvo an -
tras. 

Prieš nelaimę šis bėgiko pasi ro -
dymas būtų lai komas nepasisekusiu,

ka dangi Lukas visada atbėgdavo pir-
mas. Tačiau šį kar tą vaikinas liko pa -
tenkintas savo pasirodymu, tiesa, ne
užimta aukšta vieta, bet faktu, kad
ateityje galės dar labiau tobulėti ir
pasiekti išsvajotą tikslą – pakliūti į
2016-aisiais Brazi lijoje vyksiančią
olim piadą, ko siekė ne vienerius me -
tus. Beje, Veržbickas dar jaunas: gi -
męs Kaune 1993 m. sausio 6 d., jis
netrukus švęs savo 20-ąjį gimtadienį. 

Šiuo Luko pasirodymu Orland
Park buvo patenkinta ir jo mama Ra -
sa (buvusi garsi bėgikė), patėvis Ro -
mas ir Sandburg gimnazijos tre neris
John O’Malley (jis Luką treniravo
2009 ir 2010 m.), kuris taip pat bėgo
šiose lenktynėse, tačiau ne pri lygo sa -
vo buvusiam mokiniui. Lai min gi
buvo ir Luko draugai, labai iš gyvenę
dėl jo traumos. 

Ir mes linkime Veržbickui kuo
greičiau grįžti į geriausių pasaulio
tria tlonininkų gretas. Lietuvis tai ža -
da padaryti jau 2013 m. pavasarį. Sėk -
mės jam!

Lukas Veržbickas po bėgimo Orland Park
gavo ir tokią dovaną. 

SSuunn--TTiimmeess//JJeeffff  VVoorrvvaa nuotr.

Jaunieji sirgaliai. DDaaiivvooss  RRuuggiieenniiūūttėėss nuotr.

J. Valančiūno metimas. 
JJ..  GGrriiggaaiiččiioo nuotr.



KĘSTUTIS PULOKAS

Pernai išleista kun. dr. Dariaus Petkūno kny -
ga apie Lietuvos evangelikų liuteronų per -
sekiojimus sovietų okupacijos metais „The

Re pression of  the Evangelical Lutheran Church in
Lithuania during the Stalinist Era” platesnei vi -
suo menei šiemet pri statyta Vilniuje. Lietuvos
refor ma  cijos istorijos ir kultūros draugija bei Lie -
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras rugsėjo 18 d. surengė knygos pristatymo
va  karą „Liuteronų tremtis – nutylėta is torijos rea -
lybė”. Jam simboliškai pa sirinktas Genocido aukų
mu ziejus – sovietmečiu pastate buvo KGB būs ti nė,
veikė kalėjimas, kuriame tardy ti kai kurie knygo-
je minimi žmonės. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro generali nė direktorė Teresė
Bi rutė Buraus kaitė įžangos žodyje pabrėžė, jog
la  bai svarbu kuo plačiau atskleisti, ką sovietų
okupacijos metais teko išgy venti įvairių konfe-
sijų žmonėms. Šian dienos pasaulyje krikščio -
nims susiduriant su naujais iššūkiais, ver ta
pri siminti netolimos praeities patirtį.

Knygos autorius kun. dr. D. Pet kūnas pa -
pasakojo knygos parašymo aplinkybes. Ši mo -
no grafija atsirado autoriui siekiant Helsinkio
universi teto teologijos docento pedagoginio
var do. Būtent todėl ji parašyta anglų kalba.
Kny goje sudėta tik dalis autoriaus sukauptos
istorinės medžiagos. Joje tyrinėjama tik Di -
džiosios Lietu vos evangelikų liuteronų padėtis.
Ku  nigas pabrėžė, kad labiausiai remiasi ar chy -
vuose surastais doku mentais, ra šytine medžia-
ga, o ne žmonių pasa kojimais, kurie dažnokai
bū na netik s lūs ir prieštaringi. Tiesa, sovietinių

represinių struktūrų archyvinė me džiaga taip pat
ne visuomet patikima. Informacijos paiešką ap -
sun kina ir tai, kad didžioji dalis evangelikų liu te -
ro nų padėtį nušviečiančios me džiagos yra išsklai -
dyta. Skirtingai nuo Romos katalikų bažnyčios by -
lų, tyrinėjant kitų konfesijų persekioji mus, infor-
macijos reikia ieškoti po ga balėlį daugybėje tarpu -
savyje tie sio giai nesusijusių šaltinių, kartais ten -
ka kliautis vien sėkme. Itin įdomi ir vertinga vaiz  -
dinė medžiaga. Dalį knygoje išspaus -
dintų iliustracijų pa vyko rasti re pre -
sinių struktūrų ar chy vuose. Ver tin -
gos ir kunigų bei pa rapijiečių iš sau -
gotos nuotraukos. Pa sitelkdamas
ilius  tracijas, kunigas vaiz džiai papa -
sa kojo apie Lietuvos evangelikų liu -

teronų baž nyčios pa dė tį pokario metais, repre-
suotų kuni gų li kimus, atsakė į susirinkusiųjų
klausimus. Va ka ro vedėjas Vytautas Gocentas pa -
sakojimą papildė asme ni niais prisiminimais.

Vakaro rengėjai tikisi, kad knygos pristaty-
mas prisidės prie joje pa teiktos medžiagos sklaidos
Lietuvos visuomenėje ir akademinėje bend ruo me -
nė je, paskatins recenzentus ją išsamiau panagri -
nėti. Anglų kalba iš leista knyga šį dramatišką ir
dau  geliui nežinomą Lietuvos istorijos lai kotarpį
leis geriau pažinti užsie nio tyrinėtojams, o ir is -
torija besido mintiems gausiems Lietuvos evange-
likų liuteronų bažnyčios gerbėjams. Kita vertus,
susipažinti su knygoje pa  teikta medžiaga yra su -
dėtingiau daugeliui vyresniosios kartos mūsų

bažnyčios narių, kurie joje apra šomus
pačių išgyventus įvykius galėtų vertin-
gai pakomentuoti bei papil dy ti. Tai gi
būtų pravartu knygą iš leis ti ir lie tuvių
kalba. O laikas ne laukia...

Genocido aukų muziejaus atstovai
viliasi, kad užsimezgęs bendra darbia -
vimas paskatins išsamesnius mū sų
istorijos tyrinėjimus bei liudi ji mus. Jau
artimiausioje ateityje mu ziejaus eks po -
zi ciją apie bažnyčios persekiojimus so -
vietų okupacijos me tais galėtų papildyti
informacija apie represuotus Lietuvos
evangeli kus liuteronus, iliustruota kny-

goje ap ra šytų kunigų Gustavo Rauskino, Jurgio
Ga vė nio, Jono Mizaro ir Eriko Leijerio (du pas-
tarieji žuvo Sibiro lageriuose) portretais. De -
rėtų prisi minti ir Klaipėdos krašto, Mažosios
Lietuvos auk as (pvz., Ramučių evangelikų liu -
teronų parapijos paskuti nįjį prieškario kunigą
Samuelį Weihrauchą), karo bei pokario pabė gė -
lius, aktyviausios evangeliškosios Lietuvos vi -
suo  menės dalies netektį. 

Kęstutis Pulokas – vertėjas, Lietu vos evange-
likų liuteronų bažnyčios mėnraščio ,,Lietuvos
evangelikų ke lias” redaktorius.
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Vienuoliktąjį kartą tradicinis Val -
dovų rūmų paramos fondo vaka -
ras sukvietė rūmų atkūrimą re -

mian  čiuosius bei palaikančiuosius į Tai -
komosios dailės muziejų lapkričio 21 d.
Vakaro svečiai turėjo galimybę iš vysti
teatralizuotas ceremonijas, kurios Kated -
ros aikštėje džiugino mies telėnus bei
mies to svečius aš tuonerius metus ir pa -
siklausyti ma es tro Petro Vyšniausko ir
Lie tu vos teat ro ir muzikos akademijos
stu dentų atlie ka mų klasikinės muzikos
kū ri nių. 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Ku nigaikštystės valdovų rū -
mų direktorius dr. Vy das Dolins kas pris-
tatė muziejaus veiklą – eks kur sijas, lei -
dinius, tarptautines parodas Vilniaus
dai  lės galerijoje ir šiuo metu vykstančią
Valdovų rūmų kul tū ros vertybių parodą
Taikomosios dai lės muziejuje. 

Valdovų rūmų paramos fondo pirmininkas Al -
girdas Vapšys pagerbė Valdovų rūmų atkūrimo rė -
mė jus, įvardindamas šiais metais rėmusius bei vi -
sus Garbės Statytojus (aukojusius per 10,000 Lt) ir
Didžiuosius Sta tytojus (aukojusius per 100,000 Lt)
Val dovų rūmų paramos fondo. Jis tei gė, kad šiuo
metu visos politinės partijos nori parodyti savo
narių skait lingumą. Jam kilo mintis, kad Val dovų
rūmų bendruomenė – skaitlingiausia partija, jun-
gianti per 70,000 rė mėjų!

Didžiulio svečių dėmesio sulau kė labdaros
auk cionas. Jo metu buvo siūloma įsigyti 2 na tū ra -
laus dydžio Sau lės laikrodžio fragmentus, ku riuos
su kūrė dailininkas freskistas Vy tautas Poška.
Pirmąjį fragmentą įsigijo prezidento Algirdo Bra -
zausko žmona Kristina Brazauskienė, ant rąjį –
ang lų kalbos filologė Audronė ir Gamtos tyrimų

centro laboratorijos vedėjas, profesorius V. ir A.
Bū  dos. Pasak A. Būdienės, aukcione su dalyvavo
spon taniškai, tačiau džiaugiasi įsigytu Saulės
laikrodžio fragmentu ir ketina juo papuošti savo
na mo išorinę sieną terasoje. „Aš ir vy ras menui
esame neabejingi, taip pat esame patriotai ir
palaikome Val do vų rūmų atkūrimo idėją nuo pat
pra džių, o šis ne tik įdomus, bet ir istori nės reikš -
mės kūrinys galės džiuginti net ir mūsų anūkus”,
– sakė A. Bū dienė. Fragmentai unikalūs, nes pa ga -
minti ta pačia technika, iš tokių pa čių medžiagų ir
tokiomis pačiomis technologijomis, kaip šią va -
sarą Val dovų rūmų bokštelio sieną padabinęs Sau -
lės laikrodis. 

Paramos vakaro labdaros loterijos laimėjimai
galėjo patenkinti net ir išrankiausio svečio skonį.
Tai – dai lininkų Gražinos Vitartatės, Silvi jos

Drebickaitės, Gintaro Gesevi čiaus, Lino Gelum -
baus ko, Vytauto Poš kos ir Rūtos Kulikauskienės
pa veikslai, nakvynė „Šekspyro” vieš butyje, vaka -
rienė dviems „Sue’s In dian Raja”, „Zoes’s bar and
grill” res toranuose, vėriniai iš Jūratės Kazic kaitės
salono, Valdovų rūmų para mos fondo valdybos na -
rys Edmundas Kulikauskas padovanojo dailinin -
kės ke ramikės Alvyros Mizgirienės pa veikslą bei

Valdovų rūmų paramos fondo įsteigtus
laimėji mus.

Pasibaigus Paramos vakarui Val -
dovų rūmų pa ramos direktorė Val entina
Kazėnaitė džiaugėsi, kad kasmet su -
laukia daug žmonių, neabe jingų Val -
dovų rūmų atkūrimo idėjai. „Šis istori -
nės reikš mės statinys – tai valstybingu-
mo ir tautos vienybės sim bolis, bylojan-
tis apie garbingą Lietuvos pra eitį bei
kviečiantis neuž miršti jos ateities, todėl
mums ypa tingai svarbi ne tik Lietuvoje,
bet ir vi same pasaulyje gyvenančių
lietuvių visokeriopa parama”, – kalbėjo
V. Kazėnaitė.

Valdovų rūmų paramos fondas įs -
teigtas 2000 m. ir Lietuvos valdovų rūmų
įstatyme įvardijamas kaip specialiai
šiam tikslui įkurta visuome ni nė organi-
zacija. Fondas įvairiais būdais ir for-
momis stengėsi prisidėti prie šio valsty-
binio masto projekto. 

Nuo 2005 m. Fondas pradėjo ren g ti teatralizuo-
tas ceremonijas, tai yra vie nas iš Fondo sklaidos
būdų apie Valdovų rūmus bei jų istoriją. Fondas
taip pat finansavo Naciona linio muziejaus LDK
VR sukurtų in formacinių filmukų transliavimą
per LRT.

Per šiuos metus, Fondo pastango mis buvo už -
baigti  trys Valdovų rū mų paramos komiteto JAV
lė šo mis fi nansuojami projektai. Tai ant fasadi nio
bokštelio sienos įrengtas Saulės laikrodis, trečio
aukšto Reprezen ta cinėje salėje nutapytas frizas su
23 Lie tuvos Didžiosios Kunigaikštytės dignitorių
šeimų herbais ir Lietuvos tūkstantmečio proga
dovanotas 67,5 centimetrų Tūkstantmečio varpas,
sveriantis 184 kilogramų ir paskambinus aidintis
112 sekundžių.

Valdovų rūmų paramos fondo info

Valdovų rūmų paramos vakare –
Saulės laikrodžio detalių 
labdaros aukcionas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ge -
nerali nė direktorė Teresė Birutė Buraus kaitė pristato kun. Da -
riaus Petkūno knygą. Šalia – vakaro vedėjas Vytautas Gocen -
tas.                                                                   KKęęssttuuččiioo  PPuullookkoo nuotr.

Renesansiniais kostiumais pasipuošę Vil niaus licėjaus moksleiviai, talki nin ka  vę
renginyje ir jų mokytoja Danutė Ulvydienė (ketvirta iš kairė).

VVaallddoovvųų  rrūūmmųų  aarrcchhyyvvoo  nuotr.

Knyga apie liuteronų persekiojimus 
pristatyta LGGRTC Vilniuje
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GRUODIS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Jau-
nimo centre vyks pokylis Lietuvių
operai paremti. Pradžia 7 val. v. 

Gruodžio 1–2 d.: PLC, Lemont,
vyks tradicinė kalėdinė mugė nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p. 

Gruodžio 2 d., sekmadienį:
Apreiškimo parapijos apatinėje salė-
je (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY
11211) po 10 val. r. ir po  11:30 val. r. šv.
Mišių įsikurs ,,Šiaudinukų dirbtuvė-
lė”. Įėjimas nemokamas. 

– Ziono lietuvių liuteronų Baž-
nyčios (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) parapijos salėje Ma-
žosios Lietuvos fondas kartu su Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugija
kviečia paminėti Tilžės akto sukaktį.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informa-
cijos  tel. 708-422-1433.

– Ses. kazimieriečių vienuolyno
(2601 W. Marquette Rd., Chicago) apa-
tinėje valgykloje Lietuvos vyčių 112
kuopa ruošia prieškalėdinius pietus.
Pradžia  1 val. p. p. 

– Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL)
po pamaldų JAV LB Brighton Park
apylinkė  ruošia pietus naujo kunigo
iš Lietuvos garbei. 

– Mokslo ir pramonės muziejuje
(Science and Industry Museum, 57th
St. and Lake Shore Dr., Chicago, IL
60637) tautinių šokių grupės „Lietu-
vos vyčiai” ir ,,Suktinis” pristatys
Lietuvą bei jos kultūrą. Pradžia 2 val.
p. p. Paminėjus „Knights of  Lithua-
nia Dancers CDC-1202-C” kodą, bilie-
tus įsigysite pigiau. Dėl pigesnių bi-
lietų kreiptis tel. 773-684-1414.

– PLC konferencijų kambaryje
vyks Anoniminių alkoholikų susi-
rinkimas. Pradžia 7 val. v.

Gruodžio 7 d., penktadienį:
Cook apskrities būstinėje (118 N.
Clark St., Chicago, IL) nuo 5 val. p. p.
iki 7 val. v. vyks etninių kalėdinių eg-
lučių paroda ir programa. 

Gruodžio 8 d., šeštadienį: Čika-
gos lituanistinėje mokykloje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
vyks kalėdinės eglutės mokiniams. 

– Brighton Park Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
12 val. p. p. rekolekcijas ves kun. Pau-
lius Rudinskas, OP. Po to bus klausoma
išpažinčių, atnašaujamos šv. Mišios. 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (6812 S., Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60629 Advento
rekolekcijas ves kun. dominikonas P.
Rudinskas, OP. Pradžia 4 val. p. p.
Prieš šv. Mišias bus klausoma išpa-
žinčių (nuo 3 val. p. p.). 

Gruodžio 8–9 d.: LR generalinis
konsulatas New York rengia konsuli-
nių pareigūnų išvykstamąją misiją
Orlando, FL. Norint užsiregistruoti
dėl konsulinių paslaugų ir dėl išsa-
mesnės informacijos skambinti į LR
gen. konsulatą New York tel. 1-212-354
-7840 arba rašyti el. paštu ny@urm.lt 

Gruodžio 9 d., sekmadienį: Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje
JAV LB Cicero apylinkė po 9 val. r.
lietuviškų šv. Mišių rengia šventinę
Agapę. Kalbės dr. Linas ir Rima Sid-
riai. Parapijos choras atliks meninę
programą.   

– Jaunimo centro kavinėje po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje Jaunimo centro Moterų
klubas kviečia paskanauti mielinių

blynų su obuoliene. Vėliau vyks  Lie-
tuvių rašytojų draugijos ruošiamas
poetui Maironiui skirtas minėjimas.
Dalyvaus poetė Eglė Juodvalkė.

– Šv. Andriejaus parapijos salėje
(19th ir Wallace St., Philadelphia, PA
19130) Philadelphia skautai po 10:30
val. r. šv. Mišių kviečia į tradicines
skautų Kūčias. Bilietus galima įsigy-
ti kiekvieną sekmadienį Šv. Andrie-
jaus parapijoje  arba užsisakyti pas
Marytę Sušinskienę (tel. 215-969-2117),
Laimą Bagdonavičienę (tel. 609-268-
8045) arba Liną Kučą (tel. 610-622-7148). 

– LR ambasada Washington, DC
kviečia 12 val. p. p.  praleisti popietę
ir pasidžiaugti artėjančiomis šventė-
mis. Bus pristatomi Stasės Grigana-
vičiūtės sukurti šiaudiniai papuoši-
mai eglutei ir sodai, dalyvaus autorė.
Apie dalyvavimą pranešti tel. 202-234-
5860 ext. 111 arba el. paštu viktorija.
butkiene@urm.lt 

– Dievo Apvaizdos parapijos salė-
je po šv. Mišių ir kavutės 12:30 val. p.
p. vyks Skautų Kūčios. Užsiregist-
ruoti pas Dalią Harp tel. 734-266-0230.

– Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, vyks Palamintojo Jurgio Matu-
laičio misijos choro kalėdinis koncer-
tas. Pradžia 12:45 val. p. p. Bilietus gali-
ma įsigyti sekmadieniais misijos prie-
angyje prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

– Navy Pier, didžiojoje pramogų
centro švenčių salėje (600 E. Grand
Ave.), „Žiemos stebuklų festivalio”
metu vyks lietuvių tautinių šokių gru-
pių pasirodymas. Pradžia 2 val. p. p.

Gruodžio 11 d., antradienį:
Bendrovės ,,Grant Thornton LLP”
patalpose (175 W. Jackson Blvd., 13-
ame aukšte, Chicago, IL) nuo 6 iki 9
val. v. vyks Čikagos lietuvių profesio-
nalų grupės (Chicago Lithuanian
Professional Group) susitikimas, ku-
riame dalyvaus Jonas Bružas, bend-
rovės ,,Mondelez International, Inc.”
vyriausiasis teisininkas pasaulinei
veiklai. Registruotis internetu: http://
clpg. eventbrite.com arba siunčiant el.
laišką adresu: vaidaarman@gmail.-
com. Galima dalyvauti ir nesant gru-
pės nariu.

– ,,41 Cooper Gallery” (41 Cooper
Square, LL1, New York, NY 10003)
nuo 6 val. v. iki 8 val. vyks Jurgio Ma-
čiūno parodos atidarymas.  Paroda
veiks iki 2013 m.  vasario 2 d. Galerija
dirba antradieniais–šeštadieniais nuo
11 val. r. iki 6 val. v. 

Gruodžio 12 d., trečiadienį: St.
Petersburg, Lietuvių klubo salėje Lie-
tuvos Dukterų draugijos St. Peters-
burg skyriaus valdyba rengia kalėdinį
pabendravimą. Pradžia 2 val. p. p.

Gruodžio 12 ir gruodžio 21 d.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je nuo 7 val. v. vyks tradiciniai bend-
ruomeniniai Susitaikymo vakarai.
Juose bus galima prieiti išpažinties.

Gruodžio 13–16  d.: LR generali-
nis konsulatas Čikagoje rengia konsu-
linių pareigūnų išvykstamąją misiją į
Nevada valstijos Las Vegas miestą
teikti konsulinių paslaugų. Piliečių ap-
tarnavimas vyks: Turnberry Place,
2747 Paradise Rd., Las Vegas, NV 89109.
Dėl konsulinių paslaugų kviečiama iš
anksto registruotis LR gen. konsulate
Čikagoje  el. paštu karoline@konsula-
tas.org  arba tel. 312-397-0382, trump.
201 arba 203.

Gruodžio 15 d., šeštadienį:  Či-
kagos lituanistinėje mokykloje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
vyks kalėdinės eglutės mokiniams.

– Filisterių skautų sąjungos Či-
kagos skyriaus kalėdinė popietė vyks
13429 W. Oakwood Ct. Homer Glen, IL,

60491. Pradžia 2 val. p. p. Norintys daly-
vauti prašomi skambinti Aušrelei tel.
630-243-6302.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje Advento reko-
lekcijas ves kun. dominikonas P. Ru-
dinskas, OP. Eucharistijos pradžia 4
val. p. p. Prieš šv. Mišias bus klauso-
ma išpažinčių (nuo 3 val. p. p.). 

– Oakwood Athletic Club, 4000
Mt. Diablo Blv., Lafayette, CA 94549
nuo 5 val. p. p iki 9 val. v. vyks   JAV
LB San Francisco apylinkės rengia-
mos San Francisco lietuvių Kūčios.

Gruodžio 16 d., sekmadienį:
Mt. Carmel bažnyčios salėje   (Have-
meyer St., Brooklyn NY 11211) vyks
Apreiškimo parapijos, NY, Maironio
lituanistinės mokyklos ir skautų
New York rengiama tradicinė Kūčių
šventė. Pradžia – po 10 val. r. lietuviš-
kų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje.
Bilietus galima įsigyti pas Rai mundą
Šližį po šv. Mišių Apreiškimo bažny-
čioje arba pas Nidą Angeliadis. Dau-
giau in formacijos el. paštu director
@nymaironiomokykla.org

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje po 11 val. r. Mišių vi-
si kviečiami prie bendro Kūčių sta-
lo. Bilietus užsisakyti iš anksto tel.
773-776-4600 (Audra). Meninę progra-
mą atliks vaikų studija „Tu ir aš”, so-
listė Urtė Zakarauskaitė ir fortepijo-
no klasės mokiniai.

– Baltimore Lietuvių namuose
(851 Hollins St., Baltimore, MD 21201)
vyks Kristijono Donelaičio lituanis-
tinės mokyklos ir Amerikos legiono
lietuviškojo posto nr. 154 rengiama
Kalėdų eglutės šventė. Pradžia 12 val.
p. p. 2 val. p. p. – mokinių spektaklis
,,Kasdieniai angelų rūpesčiai”. 

– PLC didžiojoje salėje vyks Pa-
saulio lietuvių centro Moterų rengi-
nių komiteto rengiamos tradicinės Kū-
čios. Pradžia 12:30 val. p. p. Registruo-
tis PLC raštinėje arba tel. 630-257-8787.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Ateitininkų Kūčios. Pradžia 1
val. p. p. Registruotis tel. 630-325-3277
arba el. paštu odaugirdas@hotmail.
com (Ona Daugirdienė). 

– Šv. Onos bažnyčioje (433 East
Golfwood Rd., Beverly Shores, IN
46301) 1 val. p. p. šv. Mišias atnašaus
tėvas Antanas Gražulis, SJ. Po Mišių
Beverly Shores Lietuvių klubas kvie-
čia paklausyti choro ir klubo vaikų
atliekamos programos, pabendrauti
prie kalėdinės eglutės. 

– St. Petersburg, FL Lietuvių
klubo scenoje pasirodys lituanistinės
mokyklos ,,Saulutė” mokiniai. Pra-
džia 1 val. p. p. 

Gruodžio 20 d., ketvirtadienį:
St. Petersburg, FL Lietuvių klubo ka-
lėdinė mugė. Pradžia 12 val. p. p. 

– Ateitininkų namuose vyks Sie-
tuvos skaučių draugovės Kūčios.
Pradžia 1 val. p.  p. Negalinčios daly-
vauti sietuvietės prašomos apie tai
pranešti sesei Vilijai tel. 708-567-9611

Gruodžio 22 d., šeštadienį:  Ge-
dimino lit. mokykloje (S. Lek St.,
Mundelein, IL) vyks Kalėdų eglutė.
Pradžia 11 val. r. Tel. pasiteirauti: 847
-244-4943.

Gruodžio 23 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje 10 val. r. šv. Mišias
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po
Mišių parapijos salėje vyks sunešti-
nės kalėdinės vaišės ir susitikimas
su kun. G. Keršiu.

Gruodžio 24 d., pirmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL) 5 val. p. p. – Kalėdų mišios
vaikams lietuvių kalba. 7 val. v. – Ka-
lėdų mišios anglų kalba. 11 val. v. –
Bernelių Mišios, jose giedos parapi-
jos choras, solistė Nida Grigalavičiū-
tė ir Aras Biskis (būgnai).

– Lietuvių klube vyks St. Peters-
burg, FL lietuvių tradicinė Kūčių va-
karienė. Pradžia 5 val. p. p. Vietas už-
sisakyti pas Laimutę Alvarado tel.
727-360-1064 iki gruodžio 16 d.

Gruodžio 25 d., antradienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje 9:30 val. r. ir 12:30 val. p. p. šv.
Mišios anglų kalba; 11 val. r. –  šv. Mi-
šios lietuvių kalba.

– Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mi-
šias atnašaus kun. G. Keršys.

Gruodžio 26–sausio 1 d.: Daina-
vos stovykloje, Manchester, MI, vyks
ateitininkų Žiemos kursai. Kreiptis
el. paštu pas Mirgą Girniuvienę (m-
girnius@hotmail.com), Tomą Girnių
(tomasgirnius@gmail.com) arba And-
rių Kazlauską (Andrius_Kazlauskas@
meei.harvard.edu).

Gruodžio 27–28 d., ketvirta-
dienį ir penktadienį: Ateitininkų
namuose vyks 10-oji Biblinė stovykla
1–6 skyriaus  vaikams nuo 9 val. r. iki
5 val. p. p. Dėl registracijos anketų
kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-1070
arba el. paštu seslaimute@gmail.com.
Registruotis iki gruodžio 16 d.

Gruodzio 31 d., pirmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo parapijos salėje vyks parapi-
jos lietuvių Naujųjų metų sutikimas.
Pradžia 8 val. v.
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Kamčiatkoje išsiveržė ugnikalnis

Kremlius neigia, kad sušlubavo V. Putin sveikata

Pasidavė ekologiniu terorizmu kaltinama kanadietė

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dento Vladimir Putin sveikata ne-
trukdo jam dirbti ar keliauti, sakė jo
atstovas, kuris kalbėjo po šaltinių pa-
teiktos informacijos, kad Kremlius
atšaukė susitikimą su Japonijos prem-
jeru. Tuo tarpu šaltinis Japonijos vy-
riausybėje sakė, jog Rusijos parei-
gūnai pranešė  japonams apie tai,
kad susitikimas atšaukiamas dėl kaž-

kokios V. Putin sveikatos problemos. 
60 metų Rusijos vadovas aktyviai

keliavo nuo pat gegužės, kai grįžo į
Kremlių istorinei trečiai kadencijai,
bet nuo spalio 5 d. vykusio apsilanky-
mo Tadžikistane niekur nebuvo iš-
vykęs iš Maskvos. Šią savaitę Krem-
lius patvirtino, kad kitą savaitę V.
Putin lankysis Turkijoje.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė tęsia susitikimus
su kandidatais į ministrus. Šalies va-
dovė susitiko su partijos Tvarka ir
teisingumas kandidatu į aplinkos mi-
nistrus Valentinu Mazuroniu, Lietu-
vos socialdemokratų partijos kandi-
datu į Teisingumo ministerijos va-
dovus Juozu Bernatoniu, taip pat su
kandidatu į susisiekimo ministrus
Rimantu Sinkevičiumi, kandidatė-
mis į ūkio ministres Birute Vėsaite, į
švietimo ir mokslo ministres – Virgi-
nija Baltraitiene, socialinės apsaugos
ir darbo ministres – Loreta Grauži-

niene.
D. Grybauskaitė yra sakiusi, kad

pagrindiniai reikalavimai minist-
rams bus profesionalumas ir srities, į
kurią norėtų eiti, išmanymas, taip
pat skaidrumas ir vienos iš trijų dar-
binių Europos Sąjungos kalbų mokė-
jimas.

D. Grybauskaitė, atsižvelgdama į
Seimo pritarimą, paskyrė LSDP pir-
mininką Algirdą Butkevičių prem-
jeru. A. Butkevičiui pavesta ne vė-
liau kaip per 15 dienų sudaryti Vy-
riausybę ir pateikti tvirtinti jos su-
dėtį.

Viena (BNS) – Prieš Izraelį nusi-
teikę programišiai, kurie šią savaitę
internete buvo paviešinę duomenis,
pavogtus iš vieno Jungtinių Tautų
(JT) atominės energijos agentūros
serverių, pareiškė, jog išspausdino
dar vieną slaptų agentūrai priklau-
sančių dokumentų dalį.

Naujas programišių pranešimas
internete pasirodė netrukus po JT
Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) generalinio di-
rektoriaus Yukiya Aman pareiškimo,

kuriame jis teigė nemanantis, kad
buvo sukompromituota slapta infor-
macija.

TATENA, kurios misija yra ap-
saugoti nuo branduolinio ginklo pla-
tinimo bei atlikti tyrimus dėl Irano
branduolinės programos, atsisakė
komentuoti naujausią programišių
pranešimą. Programišiai paviešino
specialistų, bendradarbiaujančių su
TATENA, elektroninių paštų adresus
bei ragino agentūrą ištirti Izraelio
branduolinę veiklą.

Tęsiami susitikimai su kandidatais į ministrus

Maskva (Delfi.lt) – Iš Kamčiat-
koje (Rusija) išsiveržusio ugnikalnio
Plokščiasis Tolbačikas išsiliejusi la-
va sunaikino statinius, buvusius
maždaug 10 kilometrų nuo jo. Geofi-
zikos tarnyba pranešė, kad nukentė-
jusių nėra.

Lavos srautas nunešė Rusijos
mokslų akademijos Vulkanologijos
ir seismologijos bazės „Leningrads-
kaja” statinius ir netoliese esančią
turistinę bazę. Gamtos parke „Kam-

čiatkos vulkanai” sugriauti moksli-
ninkų pastatai ir netoli buvę turis-
tams ir inspektoriui skirti nameliai
bei valgykla. Specialistai tvirtina,
kad pavojaus, jog ugnikalnio lava už-
lietų jo apylinkėse esančias gyven-
vietes, nėra. Geofizikos tarnybos
Kamčiatkos padalinio atstovas tvirti-
no, kad Plokščiojo Tolbačiko išsiver-
žimo stiprumas nemažėja. Lava jau
užliejo kelių kvadratinių kilometrų
plotą.

Programišiai tvirtina turį slaptą TATENA informaciją

Vilnius (BNS) – Jungtinių Tautų
(JT) Generalinė Asamblėja pritarė
palestiniečių prašymui suteikti
jiems ,,neprisijungusios valstybės
stebėtojos” statusą. Už Palestinos au-
tonomijos statuso pakeitimą balsavo
138 valstybės, 9 nepritarė ir 41 susi-
laikė. Palestiniečiai žingsniui dides-
nio valstybingumo link priešinosi
JAV ir Izraelis.

Izraelio premjeras Benjamin Ne-
tanyahu pareiškė, kad balsavimas JT
dėl palestiniečių prašymo suteikti
jiems ,,neprisijungusios valstybės
stebėtojos” statusą nebus naudingas
Palestinos valstybingumo ambici-
joms. ,,JT sprendimas nieko nepa-

keis, – sakė jis. – Tai nepaspartins
palestiniečių valstybės įkūrimo, o tik
jį atitolins.”

Europos Sąjunga (ES) pakartojo
palaikanti Palestinos valstybę, ne-
paisant 27 Bendrijos narių pasidali-
nimo dėl aukštesnio statuso suteiki-
mo palestiniečiams per balsavimą
JT.  ,,ES dar kartą išreiškia paramą ir
norą, kad Palestina taptų JT tikrąja
nare, ir laiko tai dalimi konflikto
sprendimo”, – sakoma ES užsienio
politikos koordinatorės Catherine
Ashton pareiškime. ,,ES kartoja
esanti pasirengusi pripažinti Pales-
tinos valstybę tinkamu metu”, – sakė
ji.

2013 m.

SAUSIS

Sausio 27 d., sekmadienį:  Či-
kagos šiaurės lietuviai kviečia  pa-
slidinėti Wilmot Mountain (11931 Fox
River  Rd., Twin Lakes, WI). Rinktis
2:30 val. p. p. Tel. 847-362-8675.

VASARIS

Vasario 2 d., šeštadienį: Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, vyks
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos
rengiama vakaronė. Daugiau infor-
macijos suteiks vado pav. Severinas
Dubininkas tel. 708-691-6565.

Vasario 3 d., sekmadienį: PLC,
didžiojoje salėje, Lemont, bus prista-
tomas organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” metinis veiklos pranešimas.
Pradžia 12:30 val. p. p. Daugiau infor-
macijos: www.childgate.org, vvm@
childgate.org

Vasario 9 dieną: 7 val. v. Pasau-
lio lietuvių centro R. Riškus salėje,
Lemont, vyks Pasaulio lietuvių cen-
tro 25-ojo jubiliejaus pokylis.

Vasario 16 d., šeštadienį: Wau-
kegan-Lake County apylinkės Nepri-
klausomybės dienos minėjimas.
Pradžia 11:30 val. r. Tel. pasiteirauti:
847-855-5294.

KOVAS

Kovo 9 d., šeštadienį: Aspen,
CO, vyks naujo Lietuvos Respublikos
garbės konsulato atidarymas.  

Kovo 16 d., šeštadienį: 10 S. La-
ke St., Mundelein, IL, vyks Wauke-
gan-Lake County apylinkės metinis
susirinkimas. Pradžia 9:30 val. r.
Daugiau informacijos tel. 847-855-

5294 arba svetainėje: www.cikagos-
siaurietis.com

BALANDIS

Balandžio 6 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose, Lemont, vyks
Ateitininkų šalpos fondo metinis su-
važiavimas. Pradžia 4 val. p. p.

Balandžio 20 d., šeštadienį:
PLC, Lietuvių Fondo salėje, vyks lie-
tuviškos Montessori mokyklėlės ,,Ži-
burėlis” 30 metų jubiliejaus šventė. 

LIEPA
Liepos 25–28 d.: Quincy, MA

vyks Lietuvos vyčių 100-mečio jubi-
liejinis suvažiavimas.     

Sekmadieniais: PLC, Lemont,
101-ame kambaryje vyksta Al-Anon
šeimos grupės ,,Šviesa” susirinki-
mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau in-
formacijos tel. 630-267-7065 (Daina).

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  

Washington, DC (BNS) – Ekolo-
giniu terorizmu JAV teritorijoje kal-
tinama Kanados pilietė po 10 metų
slapstymosi pasidavė FTB pareigū-
nams. 39 metų Rebecca Jeanette Ru-
bin pasidavė Amerikos ir Kanados
pasienyje. Moters poelgio motyvai
kol kas nežinomi. Manoma, kad ji

priklausė grupuotei ,,The Family”,
kurią sudarė 13 žmonių. Jie puldi-
nėjo ūkio ir pramonės objektus vaka-
rinėje JAV dalyje 1996–2001 m. Gru-
puotės nariai teigė, jog jų taikiniais
tapdavo tik tie objektai, kurie darė
žalą aplinkai. Ekologijos aktyvistų
padaryta žala viršijo 40 mln. dolerių.

NNeeww  YYoorrkk  (ELTA) – New York mieste,  Rockefeller centre, per 80-tas kasmetines iš-
kilmes buvo įžiebta įspūdinga Kalėdų eglutė.                                                               EEPPAA 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



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
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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

IEŠKO DARBO
* Moteris ieško (perka) žmonių prie žiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar ru sų šei -
mose. Tel. 708-663-4577.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo su gyvenimu kartu. Ge ros
rekomendacijos. Kalba angliškai, nevai ruo -
ja. Tel. 773-759-8677.

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

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

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

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



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
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

IŠNUOMOJA

Sudoku Nr. 57 atsakymai

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

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:

JOhN GALT GROUP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent.  

For more info call John 
317-654-6529.

,,Draugo” sudoku Nr. 56 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Zita Baniulienė, Tucson, AZ
Martin Taoras, Findlay, OH
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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JAV LIETUVIŲ bENDRUOMENĖS 
XX TARYbOS PIRMOS SESIJOS

R E ZO L I u C I J O S
2012 m. rugsėjo 28–30 d. Atlanta, Georgia

Pastaba: Pristatome JAV Lietuvių bendruomenės XX
Ta ry bos rezoliucijų/nutarimų santrauką.  Visas nutarimų

tekstas yra JAV Lietuvių bendruomenės tinklapyje:
www.javlb.org

JAV  Lb XX Taryba, suprasdama lietuvių kultūros svarbą
išeivijoje, priėmė šias rezoliucijas lietuvių kultūros rei -
kalais:

• ragina JAV Lb Krašto valdybą kartu su Kanados Lie -
tuvių bendruomene ir Muzikos sąjunga priimti
spren  dimą ir ruošti X Dainų šventę;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą raginti visas apy -
lin kes surengti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skry džio per Atlantą 80-mečio minėjimus 2013 me -
tais; 

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą raginti apylinkes
pa minėti 1863 m. sukilimo 150 metų sukaktį, nes
2013-ie ji yra paskelbti 1863 m. sukilimo metais; 

• ragina JAV Lb Krašto  valdybą kartu su Tautinių šo -
kių ins titutu kuo greičiau pradėti organizuoti XV tau -
tinių šokių šventę, vyksiančią 2016 metais;

• 2018 metais Lietuva minės Vasario 16-tosios Lie -
tuvos nepriklausomybės akto 100-metį. JAV Lb XX
Taryba pri taria, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ir Lie tuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir at -
min  tinų datų paminėjimo komisija įtrauktų PLb
atstovą i ko ordinacinę Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio mi nėjimo programos įgyvendinimo
grupę ir šiai šventei pradėtų ruoštis jau šiais metais.

JAV Lb XX Taryba, suprasdama bendradarbiavimo svarbą
su Lietuvos Respublikos vyriausybinėmis institucijomis  ir
įtakingos atmosferos puoselėjimą su JAV valdžia, priėmė
šias rezoliucijas visuomeninės veiklos srityje:

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą ir apylinkes kreip -
tis į JAV senatorius ir Kongreso narius, prašant juos
stoti į baltic Caucus ir paremti baltijos šalis da bar ti -
nėje pa saulio politinėje scenoje.

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą dėti pastangas re -
miant JAV 112 Kongreso H. Res. 790 „Express support

for designation of August 23 as black Ribbon Day to
re  cognize the victims of Soviet Communist and Nazi
regimes”;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą kreiptis į JAV Kon -
gresą ir administraciją prašant liberalizuoti su skys -
tintų dujų eksportą į Lietuvą bei kitas NATO šalis-są -
jungininkes, tokiu būdu prisidedant prie energe t i nio
saugumo bei alternatyvių energijos šaltinių už tik ri -
nimo;

• kadangi Rusija modernizuoja ir stiprina karines jė -
gas Lietuvos pasienyje, įpareigoja JAV Lb Krašto
valdybą per duoti JAV valdžiai XX Tarybos susirūpini -
mą ir ra ginimą sustiprinti nuolatinę NATO apsaugą
Lietuvai;

• įpareigoja JAV Lb atstovus PLb/LR Seimo komisijoje
ir skatina PLb Seimą raginti Lietuvos Respublikos
Sei mą pakeisti Darbo kodeksą ir sudaryti palan kes -
nes sąly gas smulkiam verslui bei užsienio inves ti ci -
joms;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą prašyti naujai iš -
rink to Seimo ir būsimos Lietuvos Respublikos Vy -
riau sybės pri imti sprendimą, kad kituose LR rin ki -
muose užsie nyje gyvenantiems Lietuvos Respubli -
kos piliečiams: (a) būtų leidžiama balsuoti internetu,
užtikrinant in ter neto saugumo reikalavimus ir ano -
ni miškumą, (b) kad vietoj vienos vienmandatės
Nauj amiesčio apygardos būtų įkurta daugiau rin ki -
minių apygardų, skirtų u sie nyje gyvenantiems lietu -
viams, atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių lietuvių
realų skaičių ir (c) įsteigti daugiau balsavimo punktų
vietovėse, kur gyvena gausus lietuvių skaičius;

• skatina JAV Lb atstovus PLb/LR Seimo komisijoje ra -
ginti Lietuvos valdžią, kad būtų skiriama pakan ka -
mai lėšų krašto gynybai, remiantis NATO reika la vi -
mais;

• įpareigoja JAV Lb atstovus PLb/LR Seimo komisijoje
raginti Lietuvos Respublikos Seimą: (a) sukurti ir pri -
imti Pilietybės įstatymo pataisas, kurios neatimtų iš
Lie tuvos piliečio jo prigimtinės teisės į pilietybę prieš
jo valią, (b) kad LR pilietybės būtų galima atsisakyti
sa vo valia tik apie tai pranešus Lietuvos valstybei
raštu, (c) kad Lietuva pripažintų tik Lietuvos Res pub -
likos pi lietybę Lietuvos teritorijoje. 

JAV Lb XX Taryba, suprasdama dvasinių vertybių svarbą
jaunimo ugdyme, atkreipiant ypatingą dėmesį į lie tu -
viškas religines tradicijas, priėmė šias rezoliucijas reli -
ginio au klėjimo srityje:

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą lituanistinėse mo -
kyklose, kuriose nėra galimybių įvesti tikybos pa -
mokų, siūlyti į programą įtraukti religines šventes ir
su jomis pla čiau supažindinti jaunimą; 

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą siūlyti mokyklose
supažindinti jaunimą su lietuvišku religiniu menu
bei su lietuviškomis religinėmis tradicijomis; 

• rekomenduoja JAV Lb Krašto valdybą raginti apy -
linkes 2013 metais paminėti žemaičių krikšto 600
me tų jubiliejų.

JAV Lb XX Taryba, matydama besikeičiančią išeivijos lie -
tuvių demografinę sudėtį, priėmė šias rezoliucijas orga -
nizaciniais reikalais:

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą sukurti strateginį
pla ną pagal anksčiau pristatytas gaires, kuris bus
skirtas užtikrinti JAV Lb gyvastingumą, atsižvelgiant
į besikeičiančias JAV Lb veiklos sąlygas. Į strateginio
plano kūrimo darbo grupę įtraukti įvairių emigracijų
ir kartų atstovus ir paruošti įgyvendinimo planą per
še šis mėnesius.

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą tęsti seminarus,
sie kiant supažindinti JAV gyvenančius lietuvius su
JAV Lb struktūra, tikslais ir veikla;  

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą sudaryti darbo
grupę viešųjų ryšių reikalams Lietuvių bendruo -
menės įvaizdžiui formuoti. Ši grupė reaguotų į
neteisingus pa sisakymus lietuviškoje arba ame -
rikiečių žinia sklai doje. Jei reikia, skirti lėšų tam tikslui
(samdyti profe sio nalą).

JAV Lb XX Taryba, žinodama, kad išeivijos lietuvių ateitis
glūdi lietuviškame jaunime ir jų bendravime su Lietuva,
priėmė šias rezoliucijas jaunimo klausimais:

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą tęsti ir plėtoti
Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) prog -
ramą;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą paruošti ir su -
rengti visose apylinkėse apklausą, kuri parodytų jau -
nimo pageidaujamas veiklos kryptis ir ateities norus;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą organizuojant
kultūrinius renginius atsižvelgti į jaunimo poreikius;

• įpareigoja JAV Lb Krašto valdybą skatinti apylinkių
valdybas į jų sudėtį įtraukti atstovą jaunimo
reikalams.

JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos prezidiumas
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rime būti dėkingi pirmiesiems litu-
anistinių mokyklų kūrėjams ir rėmė-
jams už gražios tradicijos pradžią.
Bu vusi Čikagos lituanistinės mokyk-
los direktorė Jūratė Dovilienė, At lan -
ta ,,Saulės” lituanistinės mokyklos
di rek torė Virginija Šileikaitė-Thor -
sen pristatė savo mokyklas, pasidali-
no problemomis, su kuriomis susi du -
riama mokant vaikus išeivijoje. Buvo
svarstoma, ar būtų galima įkurti in -
ter netinę lituanistinę mokyklą.

JAV LB Kultūros tarybos pir mi -
ninkė Aldona Page kalbėjo apie tau -
tinę kultūrą – kelią į tarptautinį pri-
pažinimą ir bendravimą. Kultūros
ata šė JAV Evaldas Stankevičius pa pa -
sa kojo apie Lietuvoje vykdomus kul -
tū rinus projektus, apie numatomą
veik lą kultūros srityje. Šokių šventės
organizatorius Marius Žiaugra api -
ben drino praėjusią šokių šventę. Bos -
ton vykusioje šventėje dalyvavo 20
tautinių šokių grupių, tarp jų 5 gru -
pės iš Lietuvos, po vieną grupę iš
Puns ko, Švedijos, Anglijos ir Brazi -
lijos, likusios – iš JAV ir Kanados.
Šven tėje  šoko 1,828 šokėjai, renginį
ma tė 4,717 žiūrovų,  organizatoriams
talkino 7,223 savanoriai. Gauta
689,000 dol. pajamų, išlaidos sudaro
465,000 dol.,  pelnas – apie 200,000 dol.,
kuris bus perduotas Krašto valdybai.

Sesijos metu pranešta apie pa -
keistą Lietuvių Fondo (LF) įstatų
rezo liuciją ,,Dėl pelno nesiekiantiems

lietuviškiems fondams”. Pagal šią re -
zoliuciją LF galės priimti įnašus arba
aukas iš kitų ne pelno siekiančių lie -
tu viškų organizacijų, jeigu jų tikslai
sutampa su Fondo tikslais. Priimtus
įnašus, įkūrus atskirą fondelį LF, bus
galima panaudoti tik investavimui, t.
y. Fondas padės investuoti kitoms lie -
tu viškoms organizacijoms. Tai ne -
turės įtakos LF kapitalui. LF valdy-
bos pirmininkas Marius Kasniūnas
atsakė į iškilusius klau si mus. 

Nemažai laiko praleista svars tant
Birutės Baltrus nekilnojamojo tur to
dovanojimą JAV Lietuvių Ben druo -
me  nei. Kilo klausimas dėl do va nos
paskirstymo  ir dovanotojos in ten ci -
jos, kadangi JAV LB įstatuose tokiu at -
veju nėra jokių nurodymų. Finan si -
nių reikalų komisija  pasiūlė įstatų
pakei timą, kaip ateityje tvar ky tis, išk-
ilus tokiam atvejui. Nutarta gau tas
do vanos pajamas laikyti, bet nenau-
doti JAV LB sąskaitoje. Jeigu iki
nurodytos datos nebus gautas raštiš -
kas su tarimas tarp B. Baltrus ir
Krašto val dybos, tolimesnį šių rei ka lų
tvarkymą perims JAV LB Prezi diu -
mas.

Vyko rinkimai į įvairius JAV LB
padalinius. Garbės teismo pirminin -
kais išrinkti Irena Blekys, Laura Gar -
nytė, Tomas Girnius, Dalia Puško rie -
nė, Paulius Slavėnas ir 3 kandidatai:
Gediminas Damašius, Kęstutis Eidu -
ko nis, Milda Šatienė. Į Kontrolės ko -
misiją išrinkti Sigita Barysienė, Ed -
var das Bubnys, Diana Norkienė. 4

metų kadencijai pagrindiniais JAV
atstovais PLB-LR Seimo komisijoje
išrinkti Kęstutis Eidukonis, Regina
Narušienė, Jonas Prunskis, antrinin -
kais išrinkti Gediminas Damašius,
Lau  ra Garnytė, Arvydas Urbona vi -
čius.

Į Krašto valdybos pirmininkės
pareigas buvo pasiūlytos dvi kandi-
datės – Rima Girniuvienė ir Sigita
Šim kuvienė. Sutikdama kandida tuo ti
S. Šimkuvienė savo prisistatymo
kalboje pabrėžė, jog Bendruo me nė tu -
ri keistis, kviesti naujus žmo nes,
ieškoti naujų veiklos formų. ,,Jūs iš -
mokėte suvokti, kas yra lietuvybė”, –
sakė kandidatė, kreipdamasi į Lie tu -
vių Bendruomenės ,,senjorus”. S.
Šim  kuvienė padėjo įkurti 11 apy -
linkių, dirbo su keturiais Krašto val -
dy bos pirmininkais. ,,Dainavoje”
prieš 10 metų vykęs apylinkių pir mi -
ninkų suvažiavimas ,,Tikėkime savo
ateitimi” įkvėpė ją pirmiems žings -
niams lietuviškoje veikloje.  

Balsų dauguma KV valdybos pir -
mi ninke buvo išrinkta S. Šimkuvie -
nė. Padėkojusi už didžiulį pasitikė -
jimą pristatė KV narius – vykdo -
mąjį vicepirmininką Rimantą Bitė -
ną, vicepirmininkus: archyvų reika -
lams – Dalę Lukienę, finansiniams
rei kalams – Algimantą Gustaitį,
infor macijai – Loretą Timukienę, jau-
nimo reikalams – Liepą Gust, organi-
zaciniams reikalams – Lauryną Vis -
maną, sporto reikalams – Arvydą Bu -
bulį, LISS programos direktorę Rasą

Ardytę Juškienę, iždininką dr. Žydrū -
ną Gimbutą, JAV LB tinklalapio ko -
man dą – Danguolę Navickienę, dr.
Elo ną Vaišnienę ir Algį Grybą.  Buvo
pristatyti JAV LB KV tarybų pir mi -
nin kai: Kultūros tarybos kopirminin -
kės Rūta Pakštaitė-Cole ir Laima
Apana vičienė, Mokslo tarybos pir -
minkė dr. Regina Balčaitienė, Reli -
ginių reika lų tarybos pirmininkas
kun. Gintaras Jonikas, Socialinių rei -
kalų tarybos pirmininkas Gražvydas
Supronas, Švietimo tarybos pirmi -
ninkė Daiva Navickienė, Visuo meni -
nių reikalų tarybos pirmininkė Da -
nelė Vidutienė.

Balsų dauguma į prezidiumą iš -
rinkti Arvydas Barzdukas, Rima Gir -
niu vienė, Juozas Polikaitis, Janina
Udrienė, Arvydas Urbonavičius. Bu -
vo apdovanotos ilgametės JAV LB KV
narės – seselė Margarita Barei kaitė ir
Marija Remienė. Svarstant, kur vyks
kita tarybos sesija, Ramutė Žukaitė
siūlė New York apylinkę, Andrius
Anužis – Detroit apy lin kę. Daugumos
sprendimu, sesija vyks Detroit 2013
m. rugsėjo pabaigoje arba spalio pra -
džioje. Sesijoje dalyvavę detroitiškiai
Andrius Anužis, Laima Mazkas, Lau -
ra Garny tė, Ja nina Udrienė bus at sa -
kingi už XX ta rybos antros sesi-
jos organizavimą.

Atlanta LB apylinkės valdyba XX
Tarybos sesijos dalyviams ir jos sve -
čiams pasiūlė puikią meninę progra -
mą. Koncertavo liaudiškos muzikos
kapela iš Indianapolio ,,Biru Bar”,
dai nininkė Violeta Leškytė Cuc -
chiara, savo darbus pristatė at lan -
tiškiai menininkai. 

JAv Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone

Atkelta iš 7 psl.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

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

Šventiniai renginiai Lietuvių klube
4880 46th Ave., North, St. Petersburg, FL 33714

Gruodžio 12 d., trečiadienį, Lietuvos Dukterų draugijos St. Peters -
burg skyriaus valdyba kviečia visas nares ir viešnias į skyriaus kalėdinį
pabendravimą, kuris vyks Lietuvių klubo salėje. Pradžia 2 val. p. p.

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val. p. p. St. Petersburg Lietuvių klu bo
scenoje vyks lituanistinės mokyklos ,,Saulutė” mokinių pasirodymas 

St. Petersburg Lietuvių klubo kalėdinė mugė įvyks gruodžio 20 d.,
ketvirtadienį. Pradžia 12 val. p. p. 

St. Petersburg lietuvių tradicinė Kūčių vakarienė Lietuvių klube ren-
giama gruodžio mėn. 24 d., pirmadienį. Pradžia 5 val. p. p. Auka asmeniui
– 25 dol. Vietas užsisakykite pas Laimutę Alvarado 727-360-1064 iki
gruodžio 16 d.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
2745 West 44th St., Chicago IL

Tel.: 773-523-1402

Mišių tvarka švenčių dienomis:

Gruodžio 8 d., šeštadienis – Nekalto Prasidėjimo šventė. 12 val. p. p.
kun. Paulius Rudinskas, OP, ves rekolekcijas ir atnašaus šv. Mišias. Bus
klausoma išpažinčių

Gruodžio 9 d. – 2-asis Advento sekmadienis. 10:30 val. r. šv. Mišias
atnašaus kun. Paulius Rudinskas, OP

Gruodžio 16 d. – 3-asis Advento sekmadienis. 10:30 val. r. šv Mišias
atnašaus kun. Paulius Rudinskas, OP

Dėmesio! Nuo š. m. gruodžio 23 d. Švč. Mergelės Marijos Ne kal tojo
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje keičiasi lietuviškų šv. Mišių laikas.
Mišios bus atnašaujamos nuo 10 val. r. 

Gruodžio 23 d. – 4-asis Advento sekmadienis. 10 val. r. šv. Mišias
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje vyks susi-
tikimas su kun.  Gediminu Keršiu. Vaišės – suneštinės

Gruodžio 24 d., pirmadienis – 9 val. v. Bernelių Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 25 d., antradienis – Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 30 d., sekmadienis – Šv. Šeimos Mišias 10 val. r. atnašaus
kun. Gediminas Keršys.      

Gruodžio 31 d., pirmadienis – 8 val. v. parapijos choras ruošia Naujų
metų sutikimą parapijos salėje

Sausio 1 d., antradienis – Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventės
ir Naujųjų metų Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.      

Sausio 7 d., sekmadienis – Trijų karalių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.      

Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. kun. Jaunius Kelpšas
atnašauja šv. Mišias. Po pamaldų klausomos išpažintys.

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

Tel.: 773-776-4600

Mišių tvarka švenčių dienomis:

Gruodžio 22 d., šeštadienis – 3 val. p. p. – išpažinčių klausymas; 4 val.
p. p. – šv. Mišios lietuvių kalba

Gruodžio 23 d., sekmadienis – 9:30 val. r. ir 12 val. p. p. šv. Mišios anglų
kalba; 11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba

Gruodžio 24 d., pirmadienis – 5 val. p. p. Kalėdų mišios vaikams
lietuvių kalba. Mišiose giedos vaikų popchoras ,,Svajonė”, vadovė Alina
Šimkuvienė; 7 val. v. – Kalėdų mišios anglų kalba. Mišiose giedos St.
Mary Star of  the Sea bažnyčios choras, vargonininkė Giedrė Sokas

11 val. v. – Bernelių Mišios. Gieda parapijos choras, vadovė Jūratė
Luk mi nienė, solistė Nida Grigalavičiūtė ir Aras Biskis (būgnai)

Gruodžio 25 d., antradienis – Kalėdos, Kristaus gimimo šventė. 9:30
val. r. ir 12:30 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba; 11 val. r. – šv. Mišios lietuvių
kalba

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos info Padėka iš Kauno

Kauno nacionalinis dramos teatras sulaukė malonaus siuntinio iš anapus
Atlanto. Jungtinėse Ameri kos Valstijose gyvenanti architekto Vytauto
Petrausko našlė Regina Petrauskienė teatrui padovanojo savo vyro 1963

m. nutapytą paveikslą „Chicago”. 
Paveikslas teatrui įteiktas dėka lemtingo susitikimo. Šių metų spalį New

York Lietuvių Bendruomenė paskelbė Maironio mėnesiu. Šia proga buvo orga-
nizuotas Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirtas koncertas, kurio
metu pranešimą „Maironis ir teatras: jo įtaka ir palikimas Lietuvos teatrui”
skaitė Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Renginį stebėjusi
Regina Petrauskienė, kuri taip pat yra žymaus kovotojo už laisvę, poeto,
ilgamečio Kauno dramos teatro aktoriaus ir režisieriaus Kęstučio Genio pus -
seserė, iki šiolei atmena ilgą laiką pusbrolio gyvenimo dalimi buvusią Kauno
dramos teatro sceną. Tai paskatino ją padovanoti savo vyro V. Petrausko
sukurtą paveikslą būtent šiam teatrui. 

Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas nuoširdžiai dėkoja už
teatrui brangią dovaną ir drauge kviečia kitus JAV gyvenančius lietuvių kū -
rėjus bei jų šeimos narius pasidalinti vertingu kūrybiniu palikimu su Lie -
tuva. Pirmojo profesionalaus teatro erdvės, alsuojančios giliomis scenos me no
tradicijomis, yra puiki terpė išsaugoti ir atverti pla čiai Lietuvos vi suo menei
svarbų užsienio lietuvių kultūros ir meno istorijos paveldą.

Kauno dramos teatro info.

Vytautas Petrauskas ,,Chicago”. 1963.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) gruodžio 2 d.
po 10:30 val. r. pamaldų JAV LB Brigh -
ton Park apy linkė ruošia pietus naujo
ku nigo iš Lie tu vos garbei. Šeštadienį,
gruo džio 8 d., 12 val. p. p. rekolekcijas
ves kun. Pau lius Ru dinskas, OP. Po to
bus klausomos iš pa žintys ir atnašauja -
mos šv. Mišios. 

��  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 5
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk  lą, kur bus rodomas Kristijono Vil -
džiū no filmas ,,Kai apkabinsiu tave”,
ku  riame pasakojama istorija nukelia žiū -
rovus į Berlyną, kur 1961 m. susitinka
pa simetę tėvas ir dukra.        

��  Čikagos lituanistinėje mokykloje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) gruodžio 8 ir gruodžio 15 die -
no mis vyks kalėdinės eglutės moki -
niams. Gruodžio 8 d. Jaunimo centro
(JC) mažojoje salėje 9 val. r. eglutė pa -
ties mažiausiems – 3–4 metų – vai -
kams, JC didžiojoje salėje 10 val. r. Ka -
lėdų se nelis atvyks pas pirmokus, o
11:30 val. r. toje pat salėje Kalėdų se -
ne lį į savo ra telį kvies darželinukai.
Gruo  džio 15 d. 9 val. r. mažojoje salėje
Kalėdų rytą su tiks trečiokai; 9:30 val. r.
didžiojoje sa lė je ratelyje su Kalėdų se -
neliu suksis ket virtokai ir šeštokai; 9:30
val. r. Čiur lionio galerijoje penkto kai
švęs tradi ci nes Kūčias. 10:30 val. r. an -
tro kai pa kvies Ka lėdų senelį į mažąją
salę,  o 11 val. r. didžiojoje salėje mūsų
mo kyklos vy riau sieji – 7–10 klasių
mokiniai – svei  kins vieni kitus Kalėdų
pro ga. Kvie čiame vi sus – tėvelius, seses
ir brolius, močiutes ir senelius ir tuos,
kurie dar nel anko mū sų mokyklos – ap -
silankyti mū sų šven tėse ir pasidžiaugti
ka lėdine nuotaika. 

��  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos choras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris vyks gruodžio 9 d., sekma-
dienį, 12:45 val. p. p. misijoje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Koncerte taip
pat dalyvaus vaikų choras „Vyturys” ir
solistai. Bilietus į koncertą galima įsigyti
kiekvieną sekmadienį misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

��  LR Generalinis konsulatas Či ka goje
ma loniai kviečiame gruodžio 9 d. 2 val.
p. p. atvykti į Navy Pier (600 E. Grand
Ave., Chicago, IL) pasižiū rėti „Suk  tinio”
ir „Lietuvos vyčių” atliekamų lietuvių

liau dies šokių, pasigėrėti šven tinėmis
eg lutėmis bei pasidžiaugti kitomis „Žie -
mos stebuklų festivalio” pramo go mis.

��  Gruodžio 13 d. 5 val. p. p. Cicero Šv.
Antano bažnyčioje vyks kalėdinis susi -
kaupimas, kurį pravęs kunigas domini -
konas Paulius Rudinskas, OP. Jis atna -
šaus šv. Mišias, pa sa kys pamokslą. Bus
klausoma išpažinčių. 

��  Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pi ja gruodžio 16 d., po 11 val. r. Mišių,
kviečia visus prie bendro Kūčių stalo.
Prašome iš anksto užsisakyti stalus ir
nu sipirkti bilietus. Dėl vietų užsisakymo
skambinti  Audrai tel. 773-776-4600.
Me ninę programą atliks vaikų studija
„Tu ir aš” (vadovė Loreta Janulevičiūtė),
solistės Urtė Zakarauskaitė ir Monika
Deksnytė ir fortepijono klasės mokiniai,
vadovaujami Jolantos Banienės.

��  10-oji Biblinė stovykla 1–6 skyriaus
vaikams vyks gruodžio 27–28 dienomis
(ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL). Dėl
registracijos iki gruodžio 16 d. pra šo me
kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. 

IŠ ARTI IR TOLI...
��  V. Krėvės lituanistinė mokykla kviečia
visus į kalėdinę eglutę, kuri vyks gruodžio
16 d. 12 val. p. p. Šv. Andriejaus parapijos
salėje (19-ta ir Wallace St., Philadelphia,
PA 19130). Tėveliai, neužmirškite savo at -
ža loms nedidelių dovanėlių (knygos, DVD
ar CD), kurias atėję palikite prie Kalėdų
senelio padėjėjų langelio. Informacija tel.
484-557-7073 arba el. paštu: meliri@
yahoo.com

��  Gruodžio 26 — sausio 1 dienomis Dai -
na vos stovykloje, Manchester, MI, vyks
atei  tininkų Žiemos kursai. Kursuose daly-
vauja gimnazistai iš įvairių JAV vietovių.
Kreiptis el. paštu į vieną iš šių ateitininkų:
Mir gą Girniuvienę (mgirnius@hotmail.
com), Tomą Girnių (to masgirnius@gmail.
com) arba Andrių Kaz lauską (Andrius_Kaz
lauskas@meei. har vard.edu).

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
naš laičiams, beglobiams ir su nega -
lia vaikams, daugiavaikėms šei -
moms bei studentams Lietuvoje. Au -
kojo: Jo nas ir Ona Treškos $30, Sta -
nis lavos Gritėnienės palikimas per
Oną Ra kaus kienę $5,000, Dana Ma -
cie jaus kas $50, Bruno Jaselskis $50,
Audra Holdorf  $63.50, Donatas Ti -
jūnėlis $100; vaiko metinei para mai
Knights of  Lithuania Foundation
(Irene Oza lis) $500, Jaunutis ir Dalia
Gilvy džiai $300, Algirdas ir Raminta
Mar cher tai $360, dr. Donatas ir
Daina Si liūnai $360, dr. Patrick ir dr.
Rasa Mc Carthy $500, Marytė Utz
$360, Giedrė Gilles pie $360. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sun light Orphan
Aid), 414 Free hauf  St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-6435, tinkla la -
pis www.sunlightorphanaid.org. Au  -
kos nurašomos nuo federalinių mo -
kesčių.

Nuo pat Vydū�no jaunimo fondo
įsi   �kū�rimo 1952 metais fondo pagrin-
dinis au kų� rinkimo vajus yra kalė �di n ių�
at virukų siuntimas savo rė �mė� jams.
Kiek  vie nais me tais fondo val dyba
kvie č�ia lietuvius me ninin kus ir foto -
gra fus pa teikti savo at vi rukų� projek-
tus, iš kurių� at  renka tin ka miau sius
me tų� vajui. 

Neseniai fon das išleido naują ka -
lė dinių at vi rukų rinkinį. Jame – Kristos
Au gius, Petro Plačo ir žino mos dai li -
nin kės Ados Sutkuvienės su kurti at vi -
ru kai. No rinčius įsigyti šį rinkinį pra -
šoma kreip tis el. pašto adresu:

vyduno.fondas@sbcglobal. net. 
Atvirukai plati na mi kartu su vo -

kais.

DDRRAAUUGGOO  FFOONNDDOO  KKOONNTTRROOLLėėSS  KKOOMMIISSIIJJOOSS  AAKKTTAASS
Komisija, susidedanti iš Antano Paužuolio, Sigutės Užupienės ir Vi dos Sakevičiūtės,

susirinkusi 2012 m. lapkričio 5 d. „Draugo” patalpose pa tikrino Draugo fondo iždininko
Leo  poldo von braun vedamas ats kai tomybės knygas, apimančias laikotarpį nuo 2012 m.
sausio 1 d. iki 2012 m. spa lio 1 d. Komisija rado:

1. Įrašai apie gautus Draugo fon do narių ir rėmėjų įnašus yra lengvai randami ir
patikrinami.

2. Pajamų ir išlaidų knygos yra vedamos labai tvarkingai pagal iždi ninko metodus,
kurie yra labai lengvai suprantami. Knygose įrašytos su mos sutinka su pateisinamais doku -
men tais. Pajamos sutinka su banko pa kvitavimais. Išlaidos surašytos pa gal sąskaitas ir
atitinka pateisinamus dokumentus. banko pranešimai bei investicijos kompanijos pateikti
pra  nešimai, nurodantys, kur Draugo fon do pinigai yra, lengvai randami.

3. Administracinės išlaidos suda ro mažiau nei 10 proc. vajaus pajamų.
4. Komisija siūlo pareikšti padė ką iždininkui Leopoldui von braun už pasiaukojimą ir

labai tvarkingai ve damas knygas.

Kontrolės komisija: Antanas Pau žuolis, Sigutė Užupienė ir Vida Sakevičiūtė

RuDEnS vAJAuS įnAŠAI

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 10,500 dol., Oakland, CA

Su 200 dolerių:
Juozas ir Bronė Mikuliai, gar-

bės na riai, iš viso 6,000 dol., West -
chester, IL

Stasys ir Dalia Strasiai, garbės
na  riai, iš viso 2,700 dol., Ann Arbor, MI

Dr. Nijolė Dėdinienė, garbės na -
rė, iš viso 2,450 dol., Parrish, FL

Mečys Mikutaitis, iš viso 749
dol., Chicago, IL

Su 100 dolerių:
Julius ir Regina  Matoniai, gar-

bės nariai, iš viso 2,500 dol., Bur -
bank, IL

Algis ir Angelė Raulinaičiai,
gar bės nariai, iš viso 1,000 dol., Bur -
bank, CA

Dr. Mindaugas ir Lydija Griauz -
dės, iš viso 600 dol., Riverside, IL

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto,
iš viso 600 dol., Sparkill, NY

JAV LB St. Petersburg, FL apy -
linkė, iš viso 400 dol., per Loretą Ky -
nienę.

Algirdas Keblinskas, iš viso 300

dol., Santa Monica, CA
Mykolas ir Ona Abariai, iš viso

125 dol., Farmington Hills, MI

Su 75-50 dolerių:
Genovaitė Ankienė, garbės na -

rė, iš viso 1,350 dol., Oak Lawn, IL
Algimantas ir Virginija Gurec -

kai, iš viso 965 dol., Germantown,  MD
Jonas Kasputis, iš viso 500 dol.,

Farmington,CT
Rimas ir Pranutė Domanskiai, iš

viso 475 dol., Western Springs, IL
Bronius ir Marilyn Jeselskiai, iš

viso 295 dol., Evanston, IL
Vytas Petrulis, iš viso 225 dol.,

Franklin, IL
Lilija Jasaitė, iš viso 200 dol.,

Palos Hills, IL

Su 40-25-20 dolerių:
Renata Alinskienė, garbės narė,

iš viso 1,290 dol., Ridgewood, NY
Raimundas Kiršteinas, iš viso

490 dol., Rochester, NY
Aldona Kavaliūnienė, iš viso 375

dol., Waukegan, IL

DF taryba nuoširdžiai dėkoja
vi siems aukotojams 

Dail. A. Sutkuvienės atvi rukas ,,Balandžių eglutė”.

DD RR AA UU GG OO
FF OO NN DD AA SS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

A. a. Daumanto Jono Maleiš kos
at minimą pagerbiant, jo žmona Vida
Deveikytė Maleiškienė „Saulu tei” pa au -
kojo $400, Algis ir Jūratė Maurukai $20.
„Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas pa dėti
vargingai gyvenan tiems vaikams Lietu -
voje, ir reiškia nuoširdžią užuojautą a. a.
Jono Ma leiškos šeimai ir arti mie siems.

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500


