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Washington, DC (URM info) –
Artėjant didžiosioms metų šventėms,
Lietuvos atstovybėse vyksta įvairūs
renginiai, į kuriuos susirenka svetur
gyvenantys tautiečiai, prisimenamos
senosios Advento tradicijos, atsidė-
kojama iškiliausiems užsienio lietu-
viams. Gruodžio 9 dieną kalėdinės
popietės metu Lietuvos Respublikos
ambasadoje JAV pasveikinta lietuvių
vertėja Angelė Bailey, kuriai nese-
niai įteiktas JAV diplomatinių stu-
dijų ir mokymo asociacijos apdo-
vanojimas už ilgametį produktyvų
darbą JAV valstybės departamente,
mokant amerikiečių diplomatus lie-
tuvių kalbos.

Šventėje įvyko ir dar vienerios
iškilmės – šiuo metu Pennsylvania
sausumos pajėgų koledže studijuo-
jančiam karininkui Raimundui Vai-
šnorui įteiktas Lietuvos prezidentės
Dalios Grybauskaitės dekretu su-

teiktas pulkininko laipsnis. Popie-
tėje, į kurią susirinko apie 100 Wash-
ington lietuvių bendruomenės narių
ir amerikiečių, savo gamintus šiau-

dinius šventinius papuošimus pri-
statė liaudies menininkė Stasė Griga-
navičiūtė.

Vilnius (ELTA) – Kultūros ministerijoje paskelbti
šių metų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų
laureatai. 2012 m. Nacionalines premijas pelnė skulp-
torius Vladas Vildžiūnas, literatūrologas Kęstutis Nas-
topka, dailininkas Vitalijus Mazūras, architektas Euge-
nijus Miliūnas, menininkas Žilvinas Kempinas ir diri-
gentas Modestas Pitrėnas. Premija už viso gyvenimo
nuopelnus paskirta skulptoriui V. Vildžiūnui.

Kasmet teikiama ne daugiau kaip šešios Lietuvos na-

cionalinės kultūros ir meno premijos, kurių kiekvienos
dydis – 104,000 litų. Viena premija teikiama už viso
gyvenimo nuopelnus. Nuo 1989 m. Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už reikšmin-
giausius pastarųjų 7 metų Lietuvos ir pasaulio lietuvių
bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius, viena
premija taip pat gal būti skiriama už viso gyvenimo
indėlį į kultūrą ir meną. Nacionalinės premijos lau-
reatams bus įteikiamos Vasario 16-osios proga.

Brėmenas (ELTA) – Gruodžio 8 d. Brėmene (Vo-
kietija) vykusiame pasaulio Lotynų Amerikos sportinių
šokių ansamblių čempionate nugalėtojos vardą gynusi
Klaipėdos ,,Žuvėdros” pirmoji komanda pelnė sidabrą.
Daugkartinei pasaulio ir Europos čempionei pagrindinei
,,Žuvėdros” komandai du teisėjai (Baltarusijos ir Lie-
tuvos) skyrė pirmąją, trys (Rusijos, Olandijos ir Belgijos)
– antrąją, vienas (Vokietijos) – trečiąją ir vienas (Aus-
trijos) – ketvirtąją vietas.

Pasaulio čempionu tapo Brėmeno ,,Gruen Gold Club”
(Vokietija) ansamblis. Bronzos medaliai atiteko Tiu-
menės ,,Vera” (Rusija) šokėjams. Ketvirtąją vietą užėmė
,,TSZ Aachen-TSC Duesseldorf Rot-Weiss” (Vokietija),

penktąją – ,,HSV Zwolfaxing” (Austrija), o šeštąją –
,,Žuvėdros” antrosios komandos šokėjai. Abi ,,Žuvėdros”
komandas treniruoja Skaistė ir Romaldas Izdelevičiai.

,,Žuvėdros” šokėjai dalyvavo jau 23-juose pasaulio
čempionatuose, iš kurių devyniolikoje (nuo 1994 m.)
iškovojo medalius. Klaipėdos universiteto sportinių šo-
kių kolektyvo nariai pasaulio vicečempionais tapo
septintą kartą. Klaipėdiečiai septynis kartus iškovojo
auksą, o penkis pelnė bronzą. ,,Žuvėdros” šokėjai Eu-
ropos čempionatuose buvo nepralenkiami aštuonis kar-
tus. Pasaulio čempionate Brėmene dalyvavo 18 ansamblių
iš 11-os šalių.

PLC ir vėl šurmuliavo
kalėdinė mugė – 10 psl.
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Viešojoje erdvėje ne -
seniai teko skai tyti
pranešimų apie vy -

rišką Washington, DC re zi -
davusio Gru zijos amba -
sadoriaus Temuro Jakob -
švili žings nį. Šis Gruzijos
atstovas informavo Gru -
zijos užsienio reikalų mi -
nisterijai, jog yra nusi vylęs
savo darbu Jungtinėse Valstijose. Diplomatas pri sipažino, jog
po metus trukusio rezidavimo JAV sostinėje jis nepajėgė
pritraukti deramo Amerikos valdi ninkų dėmesio į savo
„mažytę, bet stra te giš kai svarbią res publiką”. Dip lomatas
taip pat apgai lestavo, „esą Ame ri koje privalu pasi šne kėti su
ke liais šimtais žmonių, jei nori sutvarkyti bet kokią
smulkmeną”. 

Kad diplomatas turėjo drąsos pri sipažinti apie savo
beprasmį gyvenimą Amerikoje pačiai Gru zijos URM
vadovybei, pagirtinas žingsnis. Ta čiau dar įdomiau, kad
šis diplomatas išdrįso atskleisti kai kuriuos diplomatinio
darbo ypatumus viešai. 45-e rių metų diplomatas viešojoje
„Face book” erdvėje paliko maždaug tokią pastabą: „Wash -
ing ton, DC didelė da lis diplomatijos sukinėjasi priė mi  -
muo se ir visuomeniniuose rengi niuose, visi šlamš  čia po -
puliarias ‘Cezario’ salotas ir, suprask, dėl nieko nesuka
sau galvos.” 

Minėtas įrašas „Facebook” grei čiausiai pa kenks
tolimesnei diplomato karjerai. Galbūt kai kas mano, jog
šitaip elgtis diplomatui neleistina. Ir vis dėlto šis dip -
lomato Jakobšvili akibrokštas ver tas pagarbos. Kas
geriau – apsimesti, jog, šlamš damas nemo ka mas salotas,
gini valstybės intere sus, ar prisipžinti, jog salotų val -
gymas nėra vals ty bės interesų gynimas?

Mano supratimu, Lietuva dažno kai susiduria su
panašiomis problemomis kaip ir minėtas Gru zijos dip -
lomatas. Bet Lietuva, skirtingai nei Gru zija, kažkodėl
neturi tokių drąsuo lių, kurie atvirai, nesibaimindami dėl
asmeninės karjeros, rėžtų ne patogią tiesą į akis. Be abejo,
jei visi diplomatai stai ga pradės sakyti tai, ką iš tiesų
galvoja, neabejotinai žlug tų net pati stipriausia valstybė.
Ta čiau valstybei reikia turėti ir tokių vy rų, kurie kartas
nuo karto supurtytų aptingusį, susta ba rė jusį mūsų gy ve -
nimą. Vaizdžiai tariant, leistų mums pažvelgti į save,
valgančius nemokamas sa lotas ir daugiau dėl nieko per
daug giliai neper gyv enan čius.     

* * *
Štai kodėl ypatingai įdomi dabar tinė prezi den tės

Dalios Grybauskai tės laikysena – ji laužo Lie tuvoje nu -
sistovėjusias tradicijas. Galbūt ji pri me na neleistinai
primirštas itin principingas žaidimo taisykles: mažiausia
abejonė dėl skaidru mo – ir trau kis iš politiko ar ministro
kėdės. Ar griež tų reikalavimų taikymas politikams ir mi -
nistrams – blogai? Gal jau laikas mums pasitik rinti, ar vis
dar teisingai suvokiame tokių sąvokų kaip padorumas ir
sąžiningumas prasmę?

Šiandien ji puolama dėl neva įtar tinos pra eities. Bet
prisipažinki me, jog visa tai, ką į dienos šviesą nū nai velka
jos oponentai, daugeliui buvo se niai žinoma. Be to,
prezidentės praeitis dar ne reiškia, kad ji būtinai bloga
prezidentė šiandien.

Į sudėtingus dalykus kaip žmogaus praeitis ne dera
žiūrėti tiesmu kiškai. Nepriklausomybės iš vakarė se ir
pirmaisiais nepriklausomybės me tais daugelis iš mūsų
elgėmės at sargiai, baikščiai. Vis prisibijodavo me, jog
sovietų valdžia netrukus su grįš, o sugrįžusi – visiems
sočiai įkrės „beržinės košės”. Tačiau tai dar ne reiškia, kad
lietuviai, kom  formisiš kai pasielgę Atgimimo pradžioje,
šiandien – niekam tikę generolai, dip lomatai ar mi nistrai.
Nepamirškime aplinkybės, jog mes – ne kinai, mūsų – vos
trys milijonai. Pasirinkimas – ne itin platus. Iš kur paimti
tokių, ku rių ir praeitis būtų idealiai švari, ir moraliniai
principai nūnai būtų pa tys aukščiausi, ir deramos
patirties ir rimtą išsilavinimą turėtų, ir dar būtų darbštūs
kaip bitutės...

.    
* * *

Taigi kas geriau: tikėti ir nusivil ti, ar netikėti ir
paskui sau pačam prisipažinti – kartais ir klysti nau -
dinga? Nereikia galvos guldyti nė už vieną politiką! Tai
tokia grupė žmonių, kuri neturi nei amžinų draugų, nei
amžinų priešų, kaip ir vals tybės. Neguldykime galvos ir
už prezidentę. Bet jos po litiniai veiksmai kol kas –
imponuoja. Mažos valstybės vadovė elgiasi oriai, nekelia -
klupsčiauja kaip Valdas Adamkus prieš Lenkiją, net
Barack Obama ne pataikauja! Kas galėjo pamanyti, kad,
bū dama komunistinės praeities, pre zidentė neras bendros
kalbos su Vla dimir Putin Rusija! Bet juk neranda! Bent iš
pirmo žvilgsnio taip atrodo. 

Keista, politiniai tremtiniai (pa vyz džiui, Sei mo narys

socialdemo kra tas Po vilas
An driukaitis) mano, kad
su dabar tine Ru si ja galima
drau giškai ben drauti nie -
ko ne prarandant, o buvusi
TSKP na rė net po Kovo 11-
osios elgiasi kaip buvusi
po litinė tremtinė arba ka -
linė. Nemany kime, kad
Rusija da bar mums galėtų

bū ti drau giška be Lietuvai gyvybiškai svar bių nuo laidų,
todėl valstybės va dovė ir ne gali nepatikti. Taip, vyresnieji
broliai, su kuriais prieš gerus du dešimtmečius susipy -
kome, ku riuos  išdavėme, mus vis dar labai skriau džia
eko no miškai, klastoja mū sų santykių istori ją…

Visokių yra tremtinių, politinių kalinių – visokių ir
buvusių komunistų. Gal prezidentė Grybauskaitė yra iš tų
buvusių komunistų, ku riems Lietuvos laisvė svarbiau už
pigias dujas ir algas vokeliuose? Gal ji mano, kad
ekonominę ge rovę gali me pasiekti sunkesniu, bet
garbingesniu ir patikimesniu keliu – ne padedant Rusijai
statyti atominės elektrinės Kaliningrade, per teismus iš
„Gazprom” bandant prisiteisti ne teisėtai pasigrob tus mi -
li jardus, sta tant savo dujų terminalą, neatsi sa kant per
penkis okupacijos dešimtmečius pada rytos žalos atly gi -
nimo, pagaliau nesutinkant vėl perrašyti naujausių laikų
istorijos pagal Putin už sakytą istorijos vadovėlį? 

Jeigu taip, tai tepadeda jai Die vas. Tie po litikai ir
politologai, kurie tik dabar sužinojo apie Grybaus kai tės
praeitį, kelia įtarimą. Kas gali paneigti, kad jie bandys
įgyvendinti lietuvių tautai pavojingus planus. Panašiai
kaip su Rusija, jie san tykius gerins ir su Lenkija: nusi -
leisdami, atsi traukdami, pataikaudami. Tokių užuominų
naujo sios valdančiosios daugumos atstovai jau ne kartą
yra padarę. Vien tik ėjimas obuoliauti su toma ševs ki nin -
kais daug pasako. Juk daugumą Seime jie be vargo su -
darytų ir be grupės, raginančios mus integruotis į lenkų
tautinę mažumą, nes mes esą okupavome Vilniaus kraštą.

Nežinau, ką apie šią politinę organizaciją gal voja
prezidentė, bet jos ori laikysena Lenkų rin kimų akciją
maitinančios Varšuvos atžvilgiu taip pat negali ne pa -
tinkti. Sunku patikėti, kad nuo laidžiaudami mes greičiau
nutiesime kelius ir elek tros tiltus į Lenkiją, per Lenkiją.
Jos ape titų mes niekada nepasotinsime, ir apie tai byloja
ilgametė Lietuvos ir Lenkijos santykių istorija, nuo pat tos
akimirkos, kai Didysis Lietuvos kuni gaikštis Jogaila tapo
septynis kartus už Lietuvos Didžiąją Kuni gaikštystę
mažesnės Lenkijos ka ra liumi. Tada švarkas buvo pri -
siūtas prie sagos. Bet ta saga ištrūko, ir len kai dabar jau ją
nori prisiūti prie švarko. Ilgainiui jiems gali pavykti,
reikia tik tokios daugumos Seime, kuri pamintų pa ma -
tinius lietuvių tautos interesus. Beje, nei Seime, nei Vy -
riausybėje žodis tauta seniai ne vartojamas, nes jis neva
gali įžeisti rusų ir lenkų tautines mažumas. Ga lioja jau
minėtas švarko prie sagos derinimo prin cipas.

Abejoju, kad prezidentė yra tautininkė. Bet jos
užsienio politika mi nėtų mūsų kaimynių atžvilgiu stabdo
kairiųjų pastangas, prisidengus ge ros kaimynystės, drau -
giško tarpusa vio bendradarbia vimo siekiu, atiduo ti pa -
skutinę sagą. Siekis pa gir tinas, tik ne bet tokia kaina. 

Lapkričio 27-ąją buvo beato dairiškai ginami įtaria -
mieji Seimo na riai, leidžiant jiems būti teisėjais savo
pačių bylose. Tai – pesimistinis va rian tas, prezidentė gali
pralaimėti, o šviesos tu nelio gale nematyti.
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Kasmet�gruodžio�10�d.�į�Stokholmą
su�važiuoja� žymiausi� pasaulio� moks�-
lininkai,� rašytojai,� visuomenės� veikėjai.
Tą� dieną� vyksta� kasmetinis� Nobelio
premijos� įteikimas� ir� iškilmingi� pietūs.
Nuo�1902�metų�premijas�įteikia�Švedijos
karalius�Stokholme.�Nobelio� taikos�pre�-
mija� taip� pat� dažniausiai� įteikiama� tą
die�ną,� tačiau� jos� įteikimas� vyksta� Osle
(Norvegija).�Kodėl�būtent�tada?�1896�m.
gruodžio�10-oji�–�premijos�įkūrėjo�Adol�-
fo�Nobelio�mirties�diena.�Tą�dieną�įsiga�-
liojo�jo�testamentas,�kuriuo�išra�dėjas�96
proc.�savo�turto�skyrė�5�premijoms�–�fizi�-
kos,� chemijos,� fiziologijos� arba� medi�ci�-
nos,�literatūros�ir�taikos.�Nobelio�pre�mija
–�kasmetinė�premija,�skiriama�žmonėms
ar� organizacijoms� už� svarbius� pasieki�-
mus� tam� tikro� mokslo� srityje� arba� už
ypač�svarbią�visuomeninę�veiklą.�Kol�kas
lietuviškų�pavardžių� tarp�apdovanotojų
nėra,�tačiau,�kas�žino,�gal�ateis�tokia�die�-
na,�kai�ir�Lietuva�sulauks�savojo�Nobelio
premijos�laimėtojo.

Red.�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis
ŠŠvviieessooss  ttuunneelliioo  
ggaallee  nneemmaattyyttii
GINTARAS VISOCKAS

KOKIŲ NUOSTABIŲ JAUNŲ 

ŽMONIŲ ESAMA LIETUVOJE!

Ačiū, kad paskelbėte „Drauge” Eg lės Česnakavi -
čiūtės dienoraštį „Trokš tu pabuvoti ten, kur vargo se -
neliai ir proseneliai”, rašytą jai, kartu su 15-ka ben-
dražygių besi ruošiant dalyvauti ekspedicijoje „Misija –
Sibiras’ 12”. Tai buvo ypatinga proga patirti, kokių
nuostabių ir patrio tiš kai susipratusių jaunų žmonių ir
juos išauginusių šeimų esama šiuo metu Lietuvoje. Po
bandomosios ke lionės, dar net nepradėjusi pačios ke -
lionės į Sibirą, Eglė rašo: „Parvažia vau namo, nešina
sunkia kuprine, pa rėjau skaudančiomis kojomis, bet to,
ką čia patyriau, niekada, niekada ne pamiršiu ir saugo-
siu savo atmintyje kaip tėvo ir motinos atminimą.”

Su Sibiru susiję prisiminimai yra labai aktuali
tema, nes vargu ar rasime visame plačiame pasaulyje
gyvenančių lietuvių, kurių šeimų ar jų artimųjų nebūtų
palietusi trėmimų į Sibirą tragedija.   

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

LLAAIIŠŠKKAAII  



Šioje skiltyje jau esu klausęs, ką
žinome apie ,,Kolumbo vyčius”
(,,Drau gas”, 2012 m. rugpjūčio 25

d.), or ganizaciją, kuri, įsteigta airių
kunigo New Haven, CT, šiemet švenčia
130 me tų sukaktį. Popiežius Benediktas
XVI savo pirmoje enciklikoje ,,Deus Ca -
ritas Est” pabrėžė, kad krikščionys turi
matyti, kur reikia meilės, ir ten pri būti.
Prie tų pastangų aktyviai jungiasi
,,Kolumbo vyčiai”, kurdami ir skleisdami
meilės kultūrą.

,,Opus Dei” (liet. Dievo darbas; pil nas pavadi -
ni mas – Šventojo Kry žiaus ir Opus Dei prelatūra),
yra Ka talikų Bažnyčios asmeninė prela tūra. Ją
Madride 1928 m. įkūrė vėliau šventuoju paskelbtas
Josemaría Escrivá de Ba la guer Madride. Šiuo
metu pre latūrą sudaro apie 84,000 žmonių pen -
kiuose žemynuose. Prelatūros būs tinė su prelatu
vyskupu Javier Echevarria yra Romoje.  ,,Opus
Dei” svetainėje (www.opusdei.lt) pateikta informa-
cija skelbia, kad Vati ka no Antrojo Susirinkimo
vienas iš dek retų nustatė, kad ateityje ,,vykdant
ypatingus ganytojiškus uždavinius skirtingų so -
cialinių grupių labui tam tikrose srityse arba tau-
tose, arba vi same pasaulyje”, be kitų institucijų,
gali susikurti ,,savitų vyskupijų arba as me ninių
prelatūrų”. Pagal kanonų teisę kiekvieną asme -
ninę prelatūrą apibrėžia bendrosios teisės ir jos
pa čios nuostatai.

1928 m. spalio 2 d. per rekolekcijas Madride
,,Opus Dei” steigėjas Josemaría Escrivá de Ba la -
guer su vokė ir visiems pabrėžė, kad tas ,,Darbas”
yra ne jo, o ,,Dievo” inicia tyva. Jis savo veiklą pra -
dėjo tarp ne turtingųjų, ligonių, nors nuo pat pra -
džių kreipėsi į visus žmones. 1941 m. Madrido
vyskupas aprobavo ,,Opus Dei” kaip pamaldžią
sąjungą. Tai bu vo pirmoji bažnytinė aprobacija.
1947 m. Šventasis Sostas suteikė ,,Opus Dei” pa -
saulietinio instituto pavadinimą. 1950 m. popiežius
Pijus XII galutinai pripažino ,,Opus Dei”, ir tas pri-
pažinimas leido į ,,Opus Dei” priimti su situo -
kusius, o į Šventojo Kryžiaus kunigų draugiją –
vys kupijos kunigus. 1982 m. popiežius Jonas
Paulius II paskelbė ,,Opus Dei” asmenine pre -
latūra ir jos prelatu pa skyrė Alvaro del Portillo.
2002 m. spalio 6 d. Švento Petro aikštėje įvyko
,,Opus Dei” steigėjo ka nonizacija. 

Po Antrojo pasaulinio karo ,,Opus Dei” ėmė
plėstis ir iki 2009 m. jau apėmė daugiau nei 70
kraštų.  ,,Opus Dei” darbo pradžia Lie tuvoje buvo
1994 m., tais metais Vilniuje įkurtas pirmas cent -
ras. Šiuo metu ,,Opus Dei” taip pat veikia Kauno ir
Kai šiadorių vyskupijose. Delfi.lt žinio mis, prieš
šešerius metus ši organizacija Lietuvoje vienijo

ke lias de ši mtis pasauliečių ir 4 kunigus.
,,Opus Dei” misija – skatinti  visų luomų

krikščionis gyventi visiškai ti kėjimą atitinkantį
gyvenimą pasau ly je ir taip prisidėti prie visų
visuo menės sluoksnių evangelizavimo. ,,Opus
Dei” prelatūra teikia dvasines formacijas pirmiau-
sia savo tikintie siems. Šiuo rūpesčiu skatinama
įgy vendinti Evangelijos mokymą, kasdie niniame
gyvenime praktikuojant krikščioniškas dorybes ir
pašventinant savo darbą. Pašventinti darbą pre -
latūros tikintiesiems reiškia kuo tobuliau atlikti
kiekvieną darbą, dirbti laikantis įstatymų ir etikos
rei kalavimų, darbe ieškoti vienybės su Dievu ir
prisidėti prie visuomenės pa žangos. Į ,,Opus Dei”
įstoję žmonės ir toliau lieka savo vyskupijos tikin-
tieji. Vatikano Antrasis su sirinkimas įteisino
asmeninių pre latūrų instituciją, kad jos galėtų plė-
toti įvairią bažnytinę veiklą. 

Pasauliečiai ,,Opus Dei” nariu gali būti trimis
būdais. Super nu merarijai sudaro narių daugumą.
Dažniausia tai – ištekėjusios mote rys arba vedę
vyrai. Jiems skirta mi sija yra pašventinti šeimos
priedermes. Asocijuotieji nariai yra celibato besi-
laikantys vyrai arba moterys, todėl jie gali skirti
daugiau laiko apaš talavimui. Numerarijai yra vy -
rai ir moterys, kurie laikosi celibato ir paprastai
gyvena prelatūros centrų būstinėse. Dieceziniai
kunigai gali įs toti į Šventojo Kryžiaus kunigų
drau giją, susijusią su ,,Opus Dei” prela tūra. Šiai
draugijai priklauso apie 2,000 kunigų. Be  narystės,
egzistuoja taip vadinami rėmėjai, kuriais gali būti
nekatalikai arba nekrikščionys.

Milda Ališauskienė svetainėje Religija.lt mini
2009 m. Lietuvoje pasirodžiusius straipsnius apie
ūkio ministro Dainiaus Krei vio narystę ,,Opus
Dei”. Savo straipsnyje ji pabrėžia idėjų įvairovę
Katalikų Bažnyčioje, primindama, kad savo vietą
joje randa pranciško niškasis dvasingumas, jėzuitų
švietė jiškumas,  fokoliarų šeimų judėjimas ir
,,Opus Dei” – atsidavusių ir ištiki mų jų Dievo tarnų
sąjūdis. ,,Opus Dei” religijotyrininkų apibrėžia-
mas kaip naujasis religijos judėjimas, nes visa jo
veikla siejama su charizmati niu vadu ir jo moky-
mu, kuris tam tik ra prasme atnaujino katalikybę.

Ališauskienė pastebi, kad didžiausios kritikos

,,Opus Dei” susilaukė dėl kelių priežasčių
– dėl už darumo ir paslaptingumo, dėl
griežtų narystės bei paklusnumo
reikalavimų ir dėl to, kad jauni žmonės
atskiriami nuo šeimų dėl asketinių prak-
tikų, pri me nančių Kristaus kančią ir pan.
,,Ta čiau, pažvelgę į šią kritiką, galėtume
sutikti, kad panašios kritikos ga li sulauk-
ti bet kuri vienuolija ar la biau uždaresnė
organi zacija, klu bas ir pan.”, – pastebi au -
to rė. 

Aukščiau minimoje svetainėje Arū nas Peš -
kaitis bando atsakyti į klausi mą, ar ,,Opus Dei”
yra sekta. Tai da ry damas jis kelią kitą klausimą:
ką lai kome sekta? Jei tuo žodžiu įvar dijame tam
tikrą religinės organiza ci jos tipą ir remiamės gry-
nai socio logine paradigma, gal ,,Opus Dei” ir at -
rastume ,,sektantiškų” bruožų, pvz., uždarumas,
griežtai fiksuota na rystė, griežti reikalavimai dok-
trinos supratimui ir gyvenimo būdui ir pan. ,,Tuo
tarpu, ‘Opus Dei’ – Romos katalikų Bažnyčios ofi-
cialiai pripažintas darinys ir pagal vidinius-religi -
nius-teologinius kriterijus sekta jokiu bū du negali
būti laikomas”, – išvedžioja autorius. Plačiau apie
tai rašo Auš ra Pažėraitė, Vilniaus univer siteto Re -
ligijos studijų ir tyrimų lektorė (Atgimimas.lt.
2011.02.25). 

,,Opus Dei” pavadinimas ypač iškilo,  2003 m.
pasirodžius Dan Brown ro manui  ,,The Da Vinci
Code”, išleistam 44 kalbomis. Viso jo buvo atspaus-
dinta 40 mln. egzempliorių. Vėliau pastatytas fil-
mas. ,,Opus Dei” romane vaizduo jamas kaip pa -
slaptingas kultas, kurio atstovas – kraujo trokštan-
tis vienuolis – už bausmę žalojasi tampriai apsi -
juosdamas šlaunį dantytu dir žu. Po keleto metų su -
kurtas kitas filmas ,,There Be Dragons”, kuriame
teigiamai pristatomas ,,Opus Dei” stei gėjo gyveni-
mas ir jo darbai. Juo tarsi bandoma at sta tyti pir-
mojo fil mo padarytą žalą ,,Opus Dei” įvaiz džiui.
Gyvenimas toliau rieda savo greičiu. Pernai spau -
doje nubangavo pra nešimas, kad Paryžiuje ,,Opus
Dei” nariai bus teisiami dėl ,,sme genų plo vimo” ir
priverstinio darbo.

Pora pastabų pabaigai. Yra žinoma, kad egzis-
tuoja teigiamas ryšys tarp religinio įsitraukimo ir
protinės sveikatos. Teigiamas ryšys rastas 426-iose
iš 724-rių peržiūrėtų studijų. Religinio įsitraukimo
įtaka ypač ryš ki, jeigu jo centre yra meilės ir atlai -
dumo tematika. Tokia nauda sumažėja arba pasi-
daro net neigiama, jei pa brėžiamos kaltės ir baus-
mės te mos.  Skaitydamas apie ,,Opus Dei”, niekur
neužtikau tiesioginių užuominų ar nuorodų apie
artimo meilę. Reikia  manyti, kad ji paslėpta tarp
kitų šios or ganizacijos narių puoselėjamų do ry  -
bių. 

I

Vakar buvo graži žiemos diena. Nu -
si trenkiau iki Puntuko aplankyti šven-
tųjų ąžuolų. Jie auga kaip augę, tik nū -
nai jiems padarytas „euroremontas”, 
t. y. už Europos pinigus jie sutvarkyti ir
papuošti. Aplink medžių šaknis į žemę
įleisti bei įmūryti cementiniai pamatai,
o ant jų (dviem apskritimais) suguldytos
masyvios grindys, idant prie ąžuolo galėtum pri -
eiti kojų nė nesusitepdamas. Tiesa, abu ąžuolai dar
apverti ge le žinėmis grotomis, kad koks nors ne -
naudėlis nesugalvotų prie jų prisiglausti, apkabin-
ti.     

Kartu keliavo bičiulis, šioks toks gamtos mok-
slų žinovas. Pamatęs šį „euroremontą” jis nustėro
– juk ąžuolai numirs, negalima ant jų šaknų nieko
mūryti ir juos dengti. Ypač tai pavojinga senajam
ąžuolui, vieninteliam tikrajam, per stebuklą išli -
ku siam „šventuoliui”, kuris ir taip jau sunkiai
serga. Ir papasakojo apie Stelmužės ąžuolo gelbė -
jimą. Pamačius, jog senasis milžinas irgi sunkiai
serga, buvo išsikviesti užsienio specialistai, kurie
pa tarė, kaip pratęsti ąžuolo gyvastį – medis buvo
aptvertas kelių metrų spinduliu, žemė aplink
papurenta ir „sumulčiuota”, kad stelmužiškis kuo
geriau pasisavintų visas jam reikalingas medžia-
gas. Anykščių ąžuolas, regis, gelbėjamas... kad jo
kuo greičiau neliktų... 

Gal būta ir gražių ketinimų: įsisavinti Euro -
pos pinigus, žmonės gavo darbo. Tačiau kita me -
dalio pusė nykoka – patys, nė nesusimąstydami,
sa vo rankomis naikiname tautos ir tikėjimo sim-

bolius. O gal tai – sąmoningas aktas? 

II

Panašią, tik dar kvailesnę, istoriją papasakojo
apie Alytaus prieplauką Nemune, kur irgi už
Europos milijonus miesto valdžia buvo įpareigota
pastatyti niekam nereikalingą prieplauką. (Juk
laivybos Nemune kaip ir nerasta). Bet centrinė
valdžia, matyt, gerai „priplaukusi” – įsakė, vietinė
pastatė, išsidalino pinigus. Regis, tiek ir būta
rūpesčių. Tačiau pasirodo, ne: po metų prieplauka
ėmė trūnyti, lūžinėti... Reikia remontuoti, o pinigų
savivaldybėje tokioms reikmėms nėra. Ačiū visa-
galiui Dievui, pavasarį ledonešis viską nunešė ir
praplovė Europos pinigėlius – tikrąja to žodžio
prasme. Ten problemos lyg ir baigėsi.

Gaila, kad Anykščiuose Šventoji taip toli nuo
šventųjų ąžuolų teka, sunkiai nuplaus tas
beprasmes, šventus ąžuolus žudančias grindis... O
pagalvojus ūkiškai, juk nemažai ir naudingų
darbų buvo galima už tuos pinigus padaryti. Beje,
bus irgi įdomu, o kas ir už ką taisys kitąmet
medinius paupių takus ir šį parketą aplink šven -
tuosius ąžuolus? O gal išties jau esame tokia pasi-

turinti, prabangi valstybė? Tąsyk sma -
gu.

III

Populiari šių dienų tema – „varyti”
ant Viktor Uspaskich. Tačiau man, kaip
pasakų rašytojui, vis tiek norisi gražią
pabaigą sukurti, net ir Viktor. Bet,
norint sukurti, pirmiausia reikia įsi-
vaizduoti – ne tik pačią pasaką, bet ir

jaudinančią pasakos pabaigą. Tad ir bandau įsi-
vaizduoti. O ką, jei visa Lietuva imtų melstis (su
pačiu V. Tomaševski priešakyje), prašydami
Viktor Aukščiausiojo malonės. Senojo tikėjimo
žmonės galėtų deginti šiaudines mores, giedoti
Viktor apsaugančias giesmes, kad tik Uspaskich ir
šaunieji jo juodosios buhalterijos bendražygiai
pavirstų gražiais žmonėmis, tikraisiais Lietuvos
patriotais. Juk dievams nieko nėra neįmanoma. 

Juolab ir psichologija teigia, kad sąmoningas,
apsisprendęs blogis kitąsyk daug greičiau pavirsta
į gėrį, nei koks drungnas, nepasisprendęs žmoge-
lis. Jei kas netiki, galėtų pasiskaityti populiarią
knygą „Stipriau už neapykantą” – buvusio užkie -
tėjusio žmogžudžio autobiografiją, kurioje at -
skleista būtent tokio pasikeitimo galimybė – iš nu -
sikaltėlių į pasišventėlius.     

Norėtųsi po penkerių metų paskaityti nušvitu-
sio ir atgailą atlikusio, didžios dvasios žmogaus,
kultūros mecenato, našlaičių ir senelių globotojo
bei doro, ištikimo vyro Viktor panašią atsiminimų
knygą. Dievaži, labai norėtųsi... 
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Ką žinome apie
,,Opus Dei” prelatūrą?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

lietuvos vynas
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Nukelta į 11 psl.



4 2012�GRUODŽIO�11, ANTRADIENIS DRAUGAS

Įvyko Lietuvių klubo 
pareigūnų rinkimai

Lapkričio 10 d. vykusiame narių
metiniame susirinkime buvo išrinkti
2013 metų Lietuvių klubo pareigūnai.
Klubo valdybos, sudarytos iš trijų as -
me nų, nominacijų komisijos pir mi -
nin  kas dr. Pranas Budininkas pateikė
su sirinkimui kandidatų sąrašą, kuris
dalyvių buvo vienbalsiai priimtas.
2013 metų pareigūnais išrinkti: pir mi -
ninke – Vida Meiluvienė, vicepir mi -
ninke – Elena Jasaitienė, iždinin ke –
Ely tė Radvilienė, sekretore – Ri ma
Kil bauskienė; direktoriai: Lai mu tė
Alvarado, Zita Cherkus, Svajū nas
Grucė, Danutė Mažeikienė, And rius
Radvila, Zigmas Radvila ir An gelė
Straukienė.

Parama „Draugui”

Lietuvių klube lapkričio sek ma -
dieninių ir ketvirtadieninių pietų me -
tu klubo valdybos atstovė priimi nėjo
aukas laikraščiui „Draugas” pa remti.
Surinkta graži su ma pasiųsta Draugo
fondui. Auko tojų sąrašas pa skelbtas
„Lie tuvių žinių” aukų sky riuje. Klu -
bo valdyba nuoširdžiai dė koja vi -
siems aukoju siems. „Draugo” pusla -
piuo se labai dažnai randame ap rašy -

mus apie mū sų veiklą. Džiau giamės,
kad  galėjome  atsidėkoti  už skiriamą
dėmesį mūsų Lietuvių klu bo veik lai.

Įrėminti Lietuvos 
kunigaikščių portretai

Jau seniau Lietuvių klubas buvo
gavęs dovanų – meniškai išaustus Lie -
tuvos kunigaikščių portretus. Gražiai
įrėminti karaliaus Mindau go, kuni -
gaikščių Algirdo, Gedimino, Kęstučio
portretai ir Vilniaus pano ra mos aus -
tinis paveikslas dabar jau puošia mū -
sų klubo salės sieną. Klubo val dyba
nuoširdžiai dėkoja dr. Ro mual dui Po -
vilaičiui už menišką pa veikslų įrė -
minimą. Jau ne pirmą kartą dr. Po vi -
laitis, aukodamas savo darbą ir lai ką,
ateina į pagalbą mūsų klubui. 

Padėkos pietūs klube

Jau keletą metų Padėkos dienos
pietūs nebuvo ruošiami Lie tuvių klu -
be, bet šiais metais, pasigirdus pagei -
davimams, Klubo valdyba juos su ren -
gė ir, dideliam nustebimui ir džiaugs -
mui, pietums užsirašė daugiau nei 70
asmenų.

Padėkos dieną šventiškai pasi -
puo  šę svečiai rinkosi į klubo salę, kur
juos pasitiko gražiai išpuošta salė, o
ant kiekvieno stalo pintinėlėse mar -
gavo apelsinai ir raudoni obuoliai.
Pirmininkei Vidai Meiluvienei išvy -
kus į šiaurę praleisti šią šventę su
sūnaus šeima, pietų programą vedė
vicepirmininkė Elena Jasaitie nė. Ji
trumpai priminė susirinku siems apie
šios dienos reikšmę ir mū sų visų dė -
kin gumą šiam kraštui ir Aukš čiau -
siajam. Kan. B. Talaišis pa lai mino
gau  sias vaišes. Rima ir Aure lijus Kil -
bauskai išvežiojo gardžiai kve piantį
kalakutą su visais priedais kiekvie -
nam stalui, o Danutė Mažei kie  nė siū -
lė svečiams vyno, lietuviško alaus ir
gi ros.

Pietūs vyko tikrai šventiškoje ir
šeimyniškoje nuotaikoje. Kalakutas
buvo labai gardus. Ačiū šeimininkei
Angelei už gardžius pietus. Dėko jame
Rimai ir Aurelijui Kil bauskams ir
Danutei Mažeikienei už patarna vimą.
Svečiai nesiskubino skirstytis, šne ku -

čiavosi prie stalų, išeidami dė kojo už
šventę.

Pasikeitimai 
Šv. Kazimiero misijoje

Šv. Kazimiero misijos narių meti -
niame susirinkime, įvykusiame lap -
kričio 1 d., dešimt metų misijos ko mi -
tetui vadovavęs Vilius Juška pasi -
traukė iš pareigų. Išrinkta nauja ko -
miteto valdyba pasiskirstė parei go -
mis: pirmininke tapo Aldona Čes -
naitė, sekretore – Loreta Kynienė, iž -
di  ninke – Stefa Prialgauskienė, nare –
Al dona Stasiukevičienė. Revi zijos ko -
misiją sudaro: Elena Jasai tienė, Al do -
na Jasinskienė ir Vytenis Ra dze vi -
čius. Studento klieriko fondo vedėja –
Loreta Kynienė.

Lietuvių Fondo koncertas

Lietuvių Fondo atstovė St. Pe ters -
burg Aldona Stasiukevičienė lapkri -
čio 11 d. Lietuvių klubo salėje su rengė
koncertą Lietuvių Fondui (LF) pa rem -
ti.

LF ženklu papuoštos scenos ekra -
ne žiūrėjome filmą apie Fondo veiklą,
kurį specialiai šiai progai iš Čikagos
atvežė ir trumpu žodžiu pristatė LF
Tarybos pirmininkas Marius Kasniū -
nas. Meninę programą, kurią finan sa -
vo LF, atliko viešnia, dainininkė iš
New York Audronė Simanonytė.

Koncertas surengtas tuoj po klu -
bo pietų, norint palengvinti dalyva vi -
mo ir susisiekimo sąlygas tiems, ku -
rie negali vairuoti vakare. Už koncer -
tą nebuvo renkamas atskiras mokes -
tis. Salėje pietavo 101 asmuo. Gaila,
bet po pietų ir koncerto prie aukų sta -
lelio LF, kuris yra pagrindinė insti tu -
cija, remianti lietuvybės išlaikymą
JAV ir kuris surengė šį koncertą,
sustojo tik 24 žmonės. Tikėkime, kad
li ku  sieji koncerto klausytojai asme -
niš  kai pasiuntė auką LF arba buvo ją
pasiuntę anksčiau.

Gražus renginys

Kiekvienais metais Lietuvių klu -
bo valdyba rengia naujo veiklos se -
zono atidarymo renginį, kuriuo kar tu
pasveikina ir iš šiaurės sugrįžusius
narius – „sniego paukštelius”. Tokį
renginį šiais metais klubo val dyba
surengė lapkričio 18 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Seniau tai buvo daroma va -
kare, poroms sukantis skambant  or -
kes tro muzikai ir stebinant svečius iš -
tai gingomis pokylio suknelėmis bei
smo kingais. Laikui sparčiai bėgant ir
keičiantis laikams, to atsisakyta, bet
nuoširdus parvykstančiųjų sutikimas
išliko toks pat.

Svečius pasitiko salės parskren -
dančių paukš čių dekoracija ir gražiu
pasvei kinimu išpuošta scenos už dan -
ga. Pirmininkė Vida Meiluvie nė savo
kalboje pasveikino visus ir pasi džiau -
gė, kad taip gausiai žiemą pra leisti
Florida valstijoje į klubą su sirinko
par važiavę nariai ir svečiai iš šiaurės
miestų.

Prieš pietus kun. dr. Matas Čyvas
perskaitė gautą Šv. Tėvo palaiminimą
Šv. Kazimiero misijos St. Petersburg
vadovui kan. Bernardui Talaišiui jo

60-ties metų sukaktuvių proga. Prie
gražiai papuoštų stalų sve  čiai buvo
pa vaišinti šampanu ir klubo virtuvės
šeimininkės Angelės Strau kienės
ska  niai paruoštais valgiais.

Meninę programą pradėjo trys
„Ritmo” šokėjos, pašokusios pasvei ki -
nimo šokį „Kepurinę”. Jau tradicija
tapo visų lau kia ma programos dalis –
Mečio Šil kaičio paruošti linksmi
praeitų metų klubo veiklos „apdū mo -
jimai”. Jis ir šiais metais susirin ku -
siųjų nenuvylė su „Mūsų klubas –
2012-ji”.

Jaunimo tautinių šokių grupės
„Saulė” nariai pašoko „Kurapkytę”.
Rūta Bandžiukienė perskaitė A. Stru -
činskienės-Aistės eiles „Tik ne liū -
dėk”. „Ritmo” šokėjos, vedamos nau -
jai išrinkto klubo direktoriaus šokėjo
Svajūno Grucės, linksmai su šoko
„Len ciūgėlį”. G. Stauskienės ei les
„Le kiančios mintys” perskaitė Al vita
Kerbelienė. Toliau jaunimėlis – du
dailūs vyrukai ir keturios grakš čios
merginos – sušoko „Šeštinį”.

Programa užbaigta visų šokėjų
pa šoktu šokiu „Pradės aušrelė aušti”.
Atspausdintoje programoje parašyta,
jog šokius atlieka jaunimas, suau -
gusieji ir senjorai. Ir tikrai tarp šokė -
jų matėme „Saulės” jaunimėlį, „Rit -
mo” suaugusius, buvusius vete ranų
gru pės „Audra” šokėjus ir net naujai
įtrauktus šokėjus. Dėkojame Rimai ir
Au relijui Kilbauskams, paruošu -
siems ir apjungusiems visus į bendrą
šo kį. Tai buvo gražus klubo renginys,
pasveikinęs žiemai sugrįžusius na -
rius ir svečius.

Būsimi renginiai

Gruodžio 12 d., trečiadienį, Lietu -
vos Dukterų draugijos St. Petersburg
skyriaus valdyba kviečia visas nares
ir viešnias į skyriaus kalėdinį pa ben -
dravimą, kuris vyks Lietuvių klubo
salėje. Pradžia 2 val. p. p.

• • •

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. St. Petersburg Lietuvių klubo
scenoje pasirodys lituanistinės mo -
kyk los ,,Saulutė” mokiniai. Pamaty si -

St.�Petersburg,�FL

TTEELLKKIINNIIAAII

St. Petersburg lietuvių naujienos

Audronė Simanonytė.

Lietuvių Fondo atstovė St. Pe ters burg Al -
do na Stasiukevičienė.

Dainininkė iš New York Audronė Simanonytė ir LF Tarybos pirmininkas Marius Kasniū nas.                               
MMeeččiioo  ŠŠiillkkaaiiččiioo nuotr.
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Šv. Kazimiero seselės dėkoja
bendruomenei už dosnią pa -
ramą jų vadovaujamai maisto

rinkliavai (,,SSC Food Pantry”),
vykstančiai seselių Motiniškuose
namuose (2601 W. Marquette Road,
Chicago). Šiam seselių projektui,
pra dėtam įgyvendinti 1994 metais,
šiuo metu vadovauja ses. Mary
Louise Andrulonis, SSC.

Lapkričio 17 d., Šv. Elžbietos Ven -
grės, seselių kazimieriečių maisto
rinkliavos globėjos, dieną, ses. kazi -
mierietės eucharistinėje liturgijoje
pagerbė savanorius iš St. Linus pa -
rapijos. Šv. Mišių pagrindinis cele -
brantas buvo St. Linus parapijos,
Oak Lawn, klebonas kun. William
Cor coran. Giedojo Maria High
School direktorė, St. Linus para -
pijietė Margaret Hayes. St. Linus pa -
rapija kas mėnesį renka maistą SSC
Food Pantry. Šios parapijos sa vano -
riai buvo apdovanoti padėkos raštais,
kuriuos po Mišių jiems įteikė ses. ka -
zimieriečių vyresnioji ses. Im macula
Wendt.

Lapkričio 12 d. ses. Grace Ann
Kalafut ir Lourdine Ramoska, kartu
su savanore Karen Strabel, apsilankė
St. Norbert pradžios mokyklos meti -
nė se Padėkos Mišiose Northbook, IL.
Mokiniai į Mišias atnešė krepšius,
pilnus maisto, skirtus Šv. Kazimierio
seselių maisto rinkliavai. Padėkos
Mišios yra kasmetinis mokyklos ren -
ginys, jos pradėtos švęsti ses. kazi -
mierietėms administruojant St. Nor -
bert mokyklą.

Ses. Mary Louise dėkoja už
maistą, šiais metais gautą iš Ko -
lumbo vyčių, St. Louis De Monfort
Council, Oak Lawn; Kolumbo vyčių,
susibūrusių Čikagos Our Lady of
Fatima Council; St. Mary Star of  the
Sea parapijos ir mokyklos, Čikaga, ir

Pal. Jurgio Matulaičio misijos, Le -
mont, IL. Kiti geradariai, padedantys
SSC Food Pantry, yra Šv. Kryžiaus
ligoninės darbuotojai, ses. kazimie -
riečių slaugos darbuotojai bei JAV
pašto tarnybos darbuotojai. 

Ses. Kazimieriečių maisto atsar -
gas taip pat papildė ,,Azteca Foods”
500 dol. apdovanojimas, skir tas
Maria High School mokiniams, besi -
mokantiems ,,Peer Ministry” klasėje.
,,Azteca Foods” konkursas paskatino
paauglius savanorius būti aktyves -
niais savo vietos bendruo menėse.
Gau tos lėšos leido ,,Peer Ministry”
klasei, vadovaujamai mo ky tojai Ju -
dy Bumbul, paruošti švie timo pro -
jektą ,,The Hunger Games”, skirtą
išryškinti bado problemą ir padėti
rink ti maistą SSC Food Pantry. ,,Az -
teca Foods, Inc.” vice prezidentas va -
dybai Joe Rabaglia, kalbėdamas apie
projektą, sakė, jog ,,pagalba paaug -
liams, kurie padeda kitiems, daro
mus laimingus.”

Projektas ,,Hunger Games” supa -
žindina Maria High School ir Ca ta -
lyst Maria mokinius su bado prob le -
ma vietinėse bendruomenėse ir pa -
sau lyje. Jo metu taip pat ren giamos
draugiškos varžybos, kurios skatina
mokinius maistą rinkti išti sus moks -
lo metus. Ses. kazimierietės prašo
maisto produktų, kurių la biausiai
rei kia jų lankomoms šei moms: žemės
riešutų sviesto (peanut butter), želė
(jelly) ir sausų pusryčių (breakfast
cereals). Jei norėtumėte paaukoti
šiuos ar kitus maisto produktus, su -
sisiekite su Judy Bum bul tel. 773-925-
8686 (papild. 154) arba judyb@maria -
highschool .org

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

Ses. Mary Louise Andrulonis, SSC, SSC Food Pantry vadovė, dėkoja St. Linus klebonui
kun. William Corcoran (centre) ir St. Linus parapijos parapijiečiui Mike Creghin (k.) už
nuolatinę geranorišką pagalbą ses. kazimieriečių maisto rinkliavai.

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš Lietuvos trims mėnesiams pa -
viešėti į Dėdės Samo žemę at vy -
kusi tautietė Milda Andrulienė

per pirmo gruodžio mėnesio sekma -
dienio Cicero lietuvių susirinkimą
ne tik kalbėjo, bet ir padainavo. Ši
Vil niaus tremtinių choro choristė su -
sirin ku siuosius maloniai nuste bino
savo gra žiu balsu ir sugebėjimu įtai -
giai perteikti dainos žodžius. Vieš  nia
sakė turinti choro dainų įra šų, ku -
riais galėtų pasidalyti su savo tautie -
čiais prieš išvykdama atgal į tė  vynę.

Šv. Kryžiaus ligoninės ateitis

Susiėjime buvo kalbama ir apie
ke  tinimą perduoti daugiausia lietu -
vių lėšomis pastatytą Šv. Kryžiaus
ligoninę žydų pastatytai Mount Sinai
ligoninei. Tokiam žingsniui jau pri -
tarė Šv. Kazimiero seserų vienuolyno
vy resnioji. Kaip teigė šiuo klausimu
nema žai besirūpinantis adv. Saulius
Kup rys, Šv. Kryžiaus  ligoninė yra pa  -
statyta ant lietuvių nupirktos že mės,
tad turėtų būti paisoma ir lie tuvių,
ku rių dauguma pasisako už ligoni -
nės sujungimą su katalikiška St. Ant -
hony ligonine, nuomonės. 

Lietuviai, pasisakydami prieš
tokį žingsnį, šiuo reikalu parašė
laiškus Illinois Health Facilities and
Services Review Board. Įdomu yra
tai, kad Mount Sinai ligoninė yra
žydų nuosavybė, ir jos taryba nori,

jog visi sujungtų ligoninių tarybos
nariai būtų žydų tautybės.

Seselės kazimierietės adminis -
travo ir kitą prie Cicero, bet jau Či -
kagos ribose, buvusią Loretto ligo -
ninę, kuri seniai priklauso nelietu -
viams, joje kažkada savo ligonius
guldė amžinos atmin ties dr. Petras
Kisielius. Atrodo, kad iki šiol gar bin -
toms Čikagos kazi mierietėms lietu -
viš ki reikalai jau nelabai rūpi. Prisi -
minkime Šv. Kazimiero akademiją
(gimnaziją), kuri buvo pakrikštyta
Marijos vardu, o lietuvaitėms per -
trau kų metu buvo draudžiama kal -
bėti lietuvių kalba.

***
Gruodžio 1 d. sekmadieniniame

subuvime pirmą kartą po ilgesnės
pertraukos dalyvavo aktyvi Cicero
lie tuvių telkinio narė Ona Venc lo vie -
nė. Susirinkimo dalyviai taip pat pa -
sira šė atviruką ilgametei Ci cero lie -
tuvių veikėjai Birutei Zala torie nei,
kuri netikėtai pakliuvo į ligo ninę. Vi -
si palinkėjo jai greito pa svei kimo ir
sugrįžimo į lietuvišką veiklą, kuriai
reikia daugiau dar buotojų.

***
Gruodžio 9 d. visi Cicero ir apy -

lin kių lietuviai po šv. Mišių buvo pa -
kviesti į Cicero lietuvių adventinę
aga  pę, kurią ruošė JAV LB Cicero
apy   linkės valdyba, vadovaujama Ma -
rijos Remienės. Čia advento minti -
mis pasidalino Rima ir dr. Linas Sid -
riai, gie dojo parapijos lietuvių cho  -
ras, vado vaujamas vargoninin kės
Vil  mos Mei lutytės. Buvo sureng tos
su neštinės vai šės. 

Advento susikaupimo 
valanda

Ji rengiama ketvirtadienį, gruo -
džio 13 d., Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje. Advento susikaupimui vado -
vaus kun. Paulius Aurimas Rudins -
kas, OP iš Lietuvos. Pradžia 5 val. p.
p. Bus kon ferencija, Sutaikymo sak -
ra  mentas (bus klausoma išpažinčių),
au kojamos šv. Mišios. Dalyvauti kvie-
čiami visi tikintieji.

10 puslapyje skaitykite apie kalė di nę
PLC mugę.

Cicero lietuvių popietėje 
apsilankė viešnia iš Lietuvos 

Marquette�Park,�Chicago

Seselių maisto rinkliavą 
parėmė vietinė bendruomenė 

Cicero lietuvių sekmadie ninio subuvimo
programos vedėja Jonė Bobinienė.

Kalba žymi veikėja Ona Venclovienė. Šalia jos sėdi viešnia iš Lietuvos Milda Andrulienė.
Priekyje Zigmas Mikulis.                                                                         EEddvvaarrddoo  ŠŠuullaaiiččiioo nuotr.

te mokinukų vaidinimą, išgirsite dai -
nelių ir eilėraščių. Kviečiame vi sus,
ypač jaunuosius lietuviukus, at vykti
pažiūrėti programą ir pabendrauti.
Vaikučiai šiemet buvo labai geri, tad
tikimės sulaukti ir Kalėdų senelio.

• • •

Lietuvių klubo Ka lėdinė mugė
įvyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį.
Pra džia 12 val. p. p. Bus priešpiečiai,
po ku rių būsite pavaišinti vynu. Mu -

gėje ga lėsite įsigyti įvairių ska nu my -
nų ir kitokių ,,muginukų”.

• • •

St. Petersburg lietuvių tradicinė
Kūčių vakarienė Lietuvių klube
rengiama gruodžio mėn. 24 d., pir -
madie nį. Pradžia 5 val. p. p.  Auka as -
meniui – 25 dol. Vietas užsisakykite
pas Lai mutę Alvarado (727) 360-1064
iki gruodžio 16 d.

,,Lietuvių žinios” Nr. 436
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ANTANAS SEIBUTIS

Gruodžio 6-ąją, Biržų pilies rū mų
rūsyje įsikūrusio restorano ,,Pi -
lies skliautai” menėje buvo

pristatyta humanitarinių mokslų dak-
tarės, dailininkės, M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus Taikomosios dailės
sky riaus vedėjos Aldonos Snitkuvienės
monografija „Lietuva ir Senovės Egi -
ptas”.

Dr. A. Snitkuvienė prieš tai yra
išleidusi dvi monografijas, liečian -

čias grafų Tiškevičių šeimos istoriją –
„Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir
jų palikimas” (1998) bei „Biržų gra fai
Tiš kevičiai ir jų palikimas” (2008).
Pri statydama viešnią, Biržų krašto
muziejaus „Sėla” direktoriaus pava -
duo toja Edita Lansbergienė sa kė, kad
ir naujausioje A. Snitku vienės knygo-
je yra nemažai sąsajų ir su kunigaikš -
čiais Radvilomis, ir su grafais Tiš -
kevičiais, ir su Biržais.

A. Snitkuvienė kalbėjo, kad daž-
nai temas knygoms ar straipsniams
pateikia patys muziejaus lankytojai.
Įrengus M. Žilinsko dailės galerijoje
Se novės Egipto parodą, dažnai būda-
vo sulaukiama klausimų – o kaip čia
atsirado? Iš kur? Kada? Kas atvežė ar
padovanojo? Tad ir tenka domėtis ir
tyrinėti Lietuvos muziejuose sukaup-
tų Senovės Egipto dailės rinkinių is -
toriją.

Naujausioje A. Snitkuvienės mo -
nografijoje nagrinėjamos įvairiau-
sios temos – bandymai skaityti hie -
roglifų raštą, apie mumijas ir amule-
tus karalių bei didikų rinkiniuose,
apie piligrimystę ir misijas, aprašo-
mos seniausios lietuvių kelionės į
Egiptą, pristatomi ta šalimi domėjęsi
mokslininkai, kolekcininkai, jų dar-
bai ir rinkiniai. Pristatymo metu A.
Snit kuvienė daugiausia dėmesio sky -
rė trims asmenybėms: kunigaikščiui
Mikalojui Radvilai Našlaitėliui (1549
–1616), grafui Mykolui Tiškevičiui

(1828–1897) ir Marijai Rudzinskaitei-
Arcimavičienei (1885–1941).

Pirmasis išgarsėjo 1582–1584 m.
su rengta piligrimiška kelione į Šven-
tąją žemę, Siriją, Egiptą, aprašyta
1601 m. išleistoje knygoje „Kelionė į
Je ruzalę”. Šios kelionės metu M. Rad -
vila Našlaitėlis išbuvo Egipte du mė -
nesius, įsigijo įvairiausių radinių,
mu mijų ir gabenosi jas namo. Tačiau
kilus audrai ir tikint, kad nelaimių
priežastis gali būti egiptietiški ra di -
niai, visa tai buvo išmesta ir pražuvo
bangose.

Grafas M. Tiškevičius išgarsėjo
ke  lionėmis ir archeologiniais tyri -
nėjimais Romoje ir Egipte. 1863 m.
Paryžiuje iš leido  knygą „Kelionės po
Egiptą ir Nubiją dienoraštis”. Jis į
Lie tuvą atgabeno nemažai egiptietiš -
kos medžiagos, radinių ir pirkinių,
dvi vaikų mumijas. A. Snitkuvienė
pa  sakojo, kad ilgą laiką rimti moks -
lininkai jas datuodavo I tūkstantme -
čiu prieš Kristų ir tik visai neseniai,
P. Gudyno restauravimo centre at li -
kus išsamius tyrimius, paaiškėjo, kad
tai XIX a. vidurio egiptiečių klas to tės,
kurias vietiniai gyventojai įbruk davo
užsieniečiams.

M.  Rudzinskaitė-Arcimavičie nė
– pirmoji Lietuvos egiptologė. Su si -
žavėjusi Egipto istorija, ji jame ap -
silankė tris kartus – 1910, 1924 ir 1934
metais, įsigijo įvairių radinių, tarp jų
sarkofagą, straipsniais, paskaitomis
populiarino egiptietišką kultūrą.
Kar tu ji susidūrė ir su įvairiausiais
sunkumais, niekas nenorėjo priimti
jos radinių.

Dabar tai skamba kaip koks
anek dotas, bet A. Snitkuvienė pa sa -
ko jo, kad buvo laikas, kai M. Ar cima -
vi čie nė sarkofagą laikė nuomojama -
me kambarėlyje po lova, o išsigandę
ir pasibaisėję šeimininkai rei kalavo
išsikraustyti. Vėliau visi jos tu rimi
radiniai pateko į dabartinį M. K.
Čiur lionio dailės muziejų.

Dr. A. Snitkuvienė aptarė ir vi -
siškai naują temą – Egipto kultūros
apraiškos Lietuvos mene nuo XIX a.
iki XX a. pradžios. Ji analizavo, kaip
tapyboje, balete, operoje, fotografijo -
se, knygose įvairiausių sričių me ni -
ninkai atspindėjo egiptietišką dvasią
ar jos supratimą.

Kartu su šypsena viešnia pasa ko -
jo, kad atsiranda vis naujų šalti nių,
knygų apie tarsi jau neblogai ir pa -
žįstamas temas. 2011 m. Varšuvos
archeologijos muziejuje vyko didžiu lė
paroda, skirta 150-osioms archeo -
loginių tyrinėjimų metinėms pami -
nėti. Šioje parodoje buvo skirtas ne -
mažas dėmesys ir grafui Mykolui Tiš -
kevičiui. Tačiau šios parodos ati -
daryme A. Snitkuvienė pamatė vieną
knygą – tai grafo Benedikto Tiške -
vičiaus knygą „Dumy i Dumki czyli

Gruodžio 9 d. Vilniuje, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos
koncer tų salėje vyko vieno ryš -

kiausių lietuvių pianistų – Andriaus
Žlabio koncertas. 

Pianistas Andrius Žlabys – aukš -
čiausios prabos muzikantas. Tokiu jis
yra įvardijamas ne kieno nors sub-
jektyvia nuomone. Pianisto biog ra -
fija paženklinta duomenimis, liu di -
jančiais apie šio nuostabaus muzi ko
sugebėjimus. Mokslus pra dėjęs Lie -
tuvoje, Nacionalinėje Mi ka lojaus
Kons tantino Čiurlionio menų mo kyk -
loje, studijas tęsė JAV, Curtis Institute
of  Music. Ši meno ugdymo mokykla
ne vienam yra tarsi neįgy vendinama
svajonė ir siekiamybė, ke lianti pagar-
bią baimę. Čia studijuoti priimami
išskirtinių gabumų muzikantai, ku -
riems yra suteikia mos ypatingos
sąlygos. Vėliau A. Žlabys mokėsi Cle -
ve land Institute of  Music pas garsų
pianistą bei dirigentą Sergei Ba -
bayan.

Šiais metais Andrius Žlabys de -
biutavo Salzburg festivalyje Aus t ri -
joje, kur atliko W. A. Mozart koncertą
fortepijonui ir orkestrui su Gustav
Mahler jaunimo orkestru, diriguoja-
mu Mirgos Gražinytės.

Pristatytas garsiam ,,Grammy”
apdovanojimui, pianistas Andrius
Žlabys savo biografijos puslapiuose
įra šęs eilę reikšmingų profesinių fak -
tų, atvedusių jį į klasikinės mu zikos
aukštumas, ir jau daugelį metų įtvir -
tinusių į klasikos elito gretas.

Pianisto ,,rafinuotas menišku-
mas” (,,The New York Sun”) atvėrė
duris į geriausias pasaulio sales, kaip
antai Avery Fisher Hall (Lincoln

Center, New York), Concertgebouw
(Amsterdamas), Carnegie Hall (New
York), Teatro Colón (Buenos Aires),
Wigmore Hall (Londonas), The
Musikverein (Viena) ir Suntory Hall
(Tokijas).

Andrius Žlabys koncertavo su
įvairiais pasaulio orkestrais: New
York Philharmonic, Boston, Cleve -
land, Roterdam simfoniniais orkest -
rais, Buenos Aires filharmonijos ir
kt. Pianisto koncertinė patirtis sie-
jasi su tokiomis garsiomis atli kėjų
pavardėmis kaip: Yuri Bashmet (al -
tas), Hilary Hahn (smuikas), Gidon
Kremer (smuikas).

Pianistas muzikos mylėtojų at -
pažįstamas iš savito atlikimo braižo,
ku pino subtilaus nuoširdumo ir kil-
naus atsida vi mo, leidžiančio klausy-
tojui susilieti su intymiausiomis ko -
mpozitorių mu zikinėmis užma čio -
mis. Koncerto programoje skambėjo
kom pozitorių J. S. Bach, J. Brahms,
R. Schumann kūriniai.

Užsienio kritikai negaili susiža -
vė jimo kupinų epitetų:

Ne tik Žlabio „natūralus virtuo -
ziškumas” (žur. ,,Strad”), arba „tur -
tin  gas ir visaapimantis garsas” (,,The
Philadelphia Inquirer”), bet ir pianis-
to „užburianti interpretacija” (,,Plain
dealer”) bei „brandus mu zi kos suvo -
kimas” (,,Greenville News”) – yra tai,
kas atnešė pianistui viena reikšmišką
pripažinimą.

Ne kartą A. Žlabys yra koncer-
tavęs ir JAV lietuviams. Jo pasirody-
mai visuomet dvelkia nuo širdumu ir
visišku atsidavimu.  

www.musicperformers.lt info

Apie Egiptą, mumijas, sarkofagą palovyje ir tetą monstrą

Aldona Snitkuvienė pristato savo naująją knygą. AAnnttaannoo  SSeeiibbuuččiioo  nuotr. 

prawdziwa powiešč”, laisvai verčiant
– pamąstymai, pasakojimai, istorijos,
prisiminimai. Per didelius vargus
gavusi paskaityti šią dvitomę knygą,
viešnia pasakojo, kad joje rado labai
įdomių dalykų, istorijų, samprota -
vimų apie Tiškevičių šeimą.

Knygoje yra duomenų ir apie bir -
žietiškus Tiškevičius – autoriaus pus-
brolius Juozapą Tiškevičių (1850–
1905), jo brolį Joną (1851–1901), ypač
apie judviejų motiną Mariją Radvi -
laitę-Tiškevičienę (1828–1902), kurią
autorius vadina ne visai šeimyniškai
– teta monstru. 

Aldona pasakojo, kad, rašydama
knygą apie Biržų Tiškevičius, minė-
tos M. Tiškevi čie nės labai gailėjo. Jos
vyras, jau minėtas žinomas archeolo-
gas, kolekci nin kas M. Tiškevičius ją
paliko su 5 vai kais, susirado Pary žiu -
je simpatiją ir su ja praleido visą
likusį gyvenimą.

Tačiau kai minėtoje knygoje au -

torius aprašė despotišką M. Tiške -
vičienės charakterį, jos dukterims
surastus be jų žinios jaunikius, pas-
tovų pinigų „melžimą” iš žentų, mei lę
prabangai ir pinigams, anot A. Sni t -
kuvienės, tas gailestis gerokai su ma -
žėjo ar net pranyko. Ji pateikė malo -
nią staigmeną ir Biržų mu zie ji nin -
kams, išsirūpinusi iš Lenkijos šią B.
Tiškevičiaus knygą ir padova no da ma
Biržų muziejui.

Knygos pristatymas baigtas, gur -
k š nojant arbatą, besiklausant egip tie -
tiškos muzikos ir atsakant į įvairiau-
sius klausimus. Dr. Aldona pa sa kojo,
kad yra gavusi pasiūlymą 2013 m.
Vasario 16-ąją šią knygą pristatyti
Lietuvos ambasadoje Egipte, bet dar
yra daug neaiškumų dėl įvy kių
Egipte, kada, nuvertę H. Muba rak val -
džią, egiptiečiai jau rengia daugiatūk-
stantinius protesto mitingus ir prieš
naujos valdžios atstovus.

Lietuvoje koncertavo pianistas Andrius Žlabys

Pianistas Andrius Žlabys.                                                           hhttttpp::////kkaauunnoo..ddiieennaa..lltt nuotr.
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Atidengta atminimo lenta poetui S. Simkin

Iranas tvirtina iššifravęs JAV lėktuvo informaciją

Iranas pasmerkė JAV branduolinį bandymą

Popiežius važinės nauju ,,papamobiliu”

Vilnius (BNS) – Du iš trijų tarp-
tautinėje jaunimo gamtos mokslų
olimpiadoje dalyvavusių Lietuvos at-
stovų grįžta su bronzos medaliais.
Teherane vykusioje tarptautinėje
jaunimo gamtos mokslų olimpiadoje
bronzos medalius pelnė Marius Kluo-
nis iš Kauno technologijos universi-
teto gimnazijos (jo mokytojai – Aldo-
na Matiukienė, Birutė Maciulevičie-
nė, Alvydas Jotautis) ir Dovydas
Drakšas iš Klaipėdos licėjaus (moky-
tojai Antanas Kontautas, Rima Gra-
bauskienė, Marius Žadvydas). Lietu-
vai taip pat atstovavo Jonas Viršilas

iš Klaipėdos licėjaus (mokytojai A.
Kontautas, R. Grabauskienė, M. Žad-
vydas).

Šioje olimpiadoje mokiniai iki 16
metų iš viso pasaulio varžosi atlikda-
mi chemijos, biologijos bei fizikos už-
duotis. Lietuvos komandos šioje
olimpiadoje dalyvauja nuo 2008 m. ir
kiekvienąkart grįžta su apdovanoji-
mais. Prieš metus Pietų Afrikos Res-
publikoje vykusioje olimpiadoje bu-
vo iškovoti vienas sidabro bei du
bronzos medaliai. Šiais metais įvai-
riose tarptautinėse olimpiadose me-
dalius pelnė 43 Lietuvos mokiniai. 

Oslas (BNS) – Atsiimdamas Eu-
ropos Sąjungai (ES) skirtą Nobelio
taikos premiją Europos Vadovų Ta-
rybos pirmininkas Herman Van
Rompuy prisiminė Baltijos kelią 1989
m., kai du milijonai žmonių sudarė
gyvą grandinę paminėti nacių Vokie-
tijos ir Sovietų Sąjungos paktą, nulė-
musį Lietuvos, Latvijos ir Estijos
okupaciją. Prieš 23 metus vykusią
manifestaciją Belgijos politikas Nor-

vegijos sostinėje Osle paminėjo tarp
akimirkų, kurios, jo teigimu, išgydė
Europą.

H. van Rompuy kartu su Europos
Komisijos ir Europos Parlamento va-
dovais gruodžio 10 d. atsiėmė Nobelio
taikos premiją, kurią Nobelio komi-
tetas skyrė už Europos pavertimą ,,iš
kariaujančio žemyno taikiu žemy-
nu”. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuviai pelnė bronzos medalius

Europos Sąjungai įteikta Nobelio taikos premija

Haga (BNS) – Nyderlandų vy-
riausybė pritarė ,,Patriot” gynybinių
sistemų dislokacijai Turkijoje. Kartu
su raketomis vieneriems metams į
Turkijos ir Sirijos pasienį bus at-
siųsta ir iki 360 olandų karių, pareiš-
kė užsienio reikalų ministras Frans
Timmermans. ,,Patriot” raketų ir 400

vokiečių karių buvimą Turkijoje
,,palaimino” ir Vokietijos vyriausy-
bė. Atitinkamos NATO misijos tiks-
las yra apsaugoti organizacijos narę
Turkiją nuo išpuolių iš Sirijos. Ny-
derlandų ir Vokietijos vyriausybių
sprendimui dėl ,,Patriot” raketų dar
turi pritarti šalių parlamentai.

Teheranas (BNS) – Iranas pra-
nešė, kad šalies Revoliucinė gvardija
iššifravo visą JAV centrinės žvalgy-
bos valdybos nepilotuojamo lėktuvo,
kuris buvo sučiuptas praėjusiais me-
tais, informaciją.

Teheranas anksčiau pranešė,
kad perėmė bepiločio žvalgybinio
lėktuvo ,,RQ-170 Sentinel” informaci-
ją, tačiau valstybinės televizijos
,,Press TV” paskelbtas pranešimas

nurodo, kad specialistai įveikė duo-
menų šifravimo sistemą. Pranešime
cituojamas Revoliucinės gvardijos
aviacijos vadas generolas Ami Ali
Hajizadeh, kuris teigė, kad bepilotis
lėktuvas prieš numušimą 2011 m.
gruodį nevykdė misijų virš branduo-
linių objektų Rytų Irane netoli sienos
su Afganistanu. ,,Press TV” nepatei-
kė daugiau informacijos apie lėktu-
vą, turintį slaptą technologiją.

Pritarta ,,Patriot” raketoms Turkijoje

Vokietija išsiuntė iš šalies Sirijos diplomatus

Ieškoma lėšų ,,Sandy” padariniams pašalinti

Berlynas (BNS) – Vokietija iš Si-
rijos ambasados Berlyne išsiuntė ke-
turis darbuotojus. Tokiu diplomati-
niu veiksmu siekiama padidinti
spaudimą prezidento Bashar al-As-
sad režimui. Užsienio reikalų minis-
tras Guido Westerwelle pranešė, kad
keturių diplomatų, kurių pavardės
neskelbiamos, išsiuntimas reiškia

,,aiškų ženklą, jog mūsų santykiai su
B. al-Assad vyriausybe yra ribojami
iki absoliutaus minimumo”. 

Pasak G. Westerwelle, Vokietija
tikisi, kad naujai sudaryta opozicinė
Nacionalinė koalicija kaip įmanoma
greičiau sugebės sukurti veiksmingą
instituciją, skirtą valdžios perdavi-
mui. 

Vilnius (BNS) – Rusijos Kara-
liaučiaus srities mieste Zelenograds-
ke gruodžio 9 d. atidengta atminimo
lenta čia gyvenusiam poetui ir vertė-
jui Sem Simkin. Poetas puoselėjo Lie-
tuvos ir Rusijos kultūrinius ryšius.
S. Simkin vardas žinomas ne tik Ka-
raliaučiaus srities gyventojams, bet

ir jo talento gerbėjams Lietuvoje, Vo-
kietijoje, Lenkijoje. Poetas į rusų kal-
bą išvertė Liudviko Rėzos, Hermano
Zudermano, Vytauto Brenciaus kū-
rinius, buvo pagrindinis poezijos rin-
kinio ,,Sestra moja Litva” sudaryto-
jas. Nuo 1987 iki 2010 metų gyveno ir
kūrė Zelenogradske.

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – JAV Kongrese gruo-
džio 7 d. surengta konferencija, ku-
rioje aptarta demokratijos padėtis
pasaulyje ir dalintasi sėkmingais ša-
lių perėjimo iš priespaudos režimų į
demokratiją pavyzdžiais. Renginyje
dalyvavęs Lietuvos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis pabrėžė
demokratijos kaip tęstinio proceso
svarbą ir ragino šia valdymo forma
grįstas valstybes veikti išvien sklei-
džiant demokratijos vertybes pasau-
lyje. 

Ambasadorius taip pat atkreipė
dėmesį į būtinybę demokratinėms
valstybėms veikti išvien siekiant pa-
rodyti, jog visi piliečiai turi teisę gy-
venti santvarkoje be baimės. Privalu
siekti, kad demokratiniai procesai
nebūtų apriboti valstybių sienomis, o
turėtų platesnį regioninį ir tarptau-

tinį atspindį. Pasak Ž. Pavilionio,
Lietuva tokios nuostatos laikėsi pir-
mininkaudama Demokratijų bendri-
jai bei ESBO, todėl ir Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES metu svarbi politinės
darbotvarkės dalis bus demokratinių
vertybių sklaida plėtojant Rytų part-
nerystės iniciatyvą.

Konferencijoje dalyvavusiems
JAV Kongreso ir administracijos na-
riams, Washington reziduojantiems
ambasadoriams ir žurnalistams Ž.
Pavilionis pabrėžė, jog ekonominiu
sunkmečiu demokratinių jėgų bend-
radarbiavimas tampa dar svarbesnis.
„Naują postūmį demokratijos plėtrai
pasaulyje suteiktų tolesnis transat-
lantinio bendradarbiavimo stiprini-
mas. Laisvesnio prekybos režimo
tarp JAV ir ES nustatymas būtų svar-
bus žingsnis šia linkme”, – sakė am-
basadorius.

Maskva (BNS) – Rusijos minist-
ras pirmininkas Dmitrij Medvedev
gina naujus įstatymus, kurie, pasak
kritikų, bus naudojami opozicijai
slopinti, ir rodė paramą prezidentui
Vladimir Putin. Per interviu pen-
kiems Rusijos televizijos kanalams
D. Medvedev stengėsi parodyti, kad
jis sutaria su prezidentu V. Putin.
Premjeras bandė nutildyti gandus,
kad dėl nesutarimų V. Putin gali jį
nušalinti nuo pareigų. 

D. Medvedev gynė įstatymą, pa-
gal kurį užsienio finansuojamos or-
ganizacijos turi užsiregistruoti kaip
,,užsienio agentai”, ir sakė, kad šis
terminas nėra žeminantis, o tai, kad
jis primena Šaltojo karo laikus, yra
tik sutapimas. D. Medvedev taip pat
neigė, kad V. Putin sugrįžus į prezi-
dentus priimti įstatymai, praplėtę
valstybės išdavystės sąvoką bei padi-
dinę baudas protestuotojams, nėra
skirti susidorojimui su opozicija. 

LR ambasadorius JAV Kongrese 
kalbėjo apie demokratijos plėtrą

Vatikanas (BNS) – Popiežius Be-
nediktas XVI turi naują ,,papamobi-
lį”. Bendrovės ,,Daimler” vadovas
Dieter Zetsche perdavė Vatikanui
specialios gamybos ,,Mercedes” mar-
kės automobilį ir garbe pavadino ga-
limybę ,,ir ateityje kelionėse lydėti
popiežių su mūsų nauju ‘papamobi-
liu’”. Jis atkreipė dėmesį į ilgą bend-
radarbiavimą su Vatikanu.”

Naujajame ,,papamobilyje” gero-
kai pakeistas vidus. Be kita ko, į au-
tomobilį bus patogiau įlipti, popie-
žius galės gerokai plačiau matyti,
sostas automobilyje papuoštas siuvi-
nėtu Šventojo tėvo herbu. Katalikų
bažnyčios vadovas naudojasi ,,papa-
mobiliu” per daugybę viešų pasiro-
dymų šalyje ir užsienyje.

Maskva (BNS) – Irano valdžia
pasmerkė Jungtines Valstijas dėl ne-
seniai vykusio branduolinio bandy-
mo ir jį įvertino kaip grėsmę taikai ir
stabilumui. Irano užsienio reikalų
ministerijos atstovas spaudai sakė,
kad šis bandymas atspindi JAV veid-
mainiavimą, nes jos vis dar pasi-
kliauja masinio naikinimo ginklais.

Bandymas gruodžio 5 d. buvo at-

liktas požeminiame objekte Nevada
valstijoje. JAV Nacionalinė branduo-
linio saugumo administracija teigė,
kad 27-as subkritinis bandymas buvo
atliktas norint užtikrinti, kad JAV
gali palaikyti saugias, patikimas ir
veiksmingas branduolinių ginklų at-
sargas. Vienas Irano įstatymų kūrė-
jas sakė, kad bandymas dar kartą pa-
rodė agresyvią JAV prigimtį.

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinių Valstijų prezidentas Barack
Obama paprašė Kongreso skirti dau-
giau nei 60 mlrd. JAV dol. viesulo
,,Sandy” padariniams sutvarkyti.
Šiuo prezidento prašymu apsidžiau-
gė New York ir New Jersey valstijos,
kurios labiausiai nukentėjo nuo vie-
sulo. Tačiau ši suma yra mažesnė už
bendrus apskaičiuotus ,,Sandy” pa-

darytus nuostolius, kurie siekia apie
80 mlrd. JAV dol.

Baltieji rūmai pažymėjo, kad šis
viesulas tikriausiai bus antras ar tre-
čias ,,brangiausias” viesulas JAV is-
torijoje. Dėl ,,Sandy” žuvo daugiau
nei 120 žmonių, tūkstančiai žmonių
vis dar negali gyventi savo namuose,
kurie smarkiai nukentėjo dėl potvy-
nio.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvauja Nobelio taikos premijos teikimo iškil-
mėse Osle.                                                                                      DDžžoojjooss  BBaarryyssaaiittėėss  ((EELLTTAA)) nuotr.

D. Medvedev gina griežtesnius įstatymus 
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2�Advento�sekmadienis

Renkamas�geriausias�2012�m.�pasaulio
futbolininkas

Benediktas XVI: Pasaulį�išvaduoja�ne
žmogaus�pastangos,�bet�Dievo�malonė

Jau paaiškėjo 3 futbolininkai į
„Auksinio kamuolio” apdova -
no jimą, kurį gaus geriausias

fut bolo žaidėjas pasaulyje. Prieš mė -
nesį Tarptautinė futbolo asociacijų
federacija (FIFA) paskelbė 23 žaidėjų,
galinčių tapti geriausiu 2012 metų
pasaulio futbolininku, sąrašą. Dabar
jame liko tik 3 futbolininkai. Tai
2009, 2010 ir 2011 metų geriausias fut-
bolininkas argentinietis Lionel Mes -
si, 2008 m. šį apdovanojimą gavęs por-
tugalas Cristiano Ronaldo bei ispa -
nas Andres Iniesta. 

Geriausią futbolininką rinks

FIFA priklausančių 205 valstybinių
rinktinių treneriai, kapitonai bei
žurnalistai. „Auksinis kamuolys”
lai mėtojui bus įteiktas sausio 7 d.
Ciuriche (Šveicarija). 

Marijos Nekaltojo Pra si dėji -
mo šventės popietę popie -
žius Benediktas XVI pagal

seną tradiciją nuvyko pagerbti Dievo
Gimdytoją Ispanijos aikštėje Romoje.
Popiežius padėjo gėlių vainiką prie
paminklo, kurį Marijos Nekaltojo
Pra sidėjimo dogmos paskelbimui at -
minti pastatydino jo pirmtakas Pijus
IX. Ta pačia proga popiežius pasakė
trum pą kalbą, kurioje paminėjo tris
pamokymus, kuriuos Advento laiko-
tarpiu primena Marijos Nekaltojo
Pra sidėjimo šventė.

Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
mums padeda suprasti, kaip reikia
klausytis tyloje mums kalbančio Die -
vo balso, kaip priimti Jo malonę, ku -
ri mus išvaduoja iš nuodėmės ir bet
kokio egoizmo, kad šitaip galėtu me
patirti tikrąjį džiaugsmą.

Iš tikrųjų labai stebina, kad ta
visai žmonijai lemtinga akimirka,
kai Dievas tapo žmogumi, yra ap -
gaubtas stulbinamos tylos. Dieviš -
kojo pasiuntinio ir Nekalto Pra si dė -
jimo Mergelės susitikimas praeina
visiškai nepastebėtas. Niekas apie jį
nežino, niekas apie tai nešneka. Tai
įvykis, apie kurį, jei būtų įvykęs
šian dien, nebūtų jokių pėdsakų laik -
raščiuose ir žurnaluose, nes tai slė -
pinys, kuris įvyksta visiškoje tyloje.
Tikrai dideli dalykai praeina ne -
pastebėti, o rami tyla pasirodo esanti
vaisingesnė už nesuvaldomą skubo-
tumą, kuriuo pasižymi mūsų pa -
saulio miestai ir kuris jau anuomet
buvo juntamas svarbiuose miestuose
kaip Jeruzalėje. Per tokį skubotumą
nebesugebame sustoti, pabūti ramūs,
įsiklausyti į tylą, kurioje Dievas lei-
džia išgirsti jo tykų balsą. Marija tą
dieną, kai ją aplankė Angelas, buvo
susikaupusi, pasirengusi klausytis
Die vo balso. Joje nėra kliūties, nėra
skydo, nėra nieko, kas ją atskirtų nuo
Dievo. Tai ir yra jos Nekaltojo Pra -
sidėjimo reikšmė, t. y. kad jos san-
tykis su Dievu yra visiškai laisvas
nuo bet kokio, kad ir mažiausio pa -
krikimo. Nėra atskirtumo, nėra ego -
izmo šešėlio, o yra tobula darna: jos
maža žmogaus širdis tobulai susi -
derino su didele Dievo širdimi.

Atvykimas į Romos centrą prie
Marijos paminklo visų prima prime-
na, kad Dievo balso negalime atpa -
žinti triukšme ir triūse; jo planų
mums, mūsų asmeniniam ir socia -
liniam gyvenimui negalime pajusti,
likdami paviršiuje – reikia nužengti į
gilesnę pakopą, kur veikiančios jėgos
yra ne ekonominės ir politinės, o mo -
ralinės ir dvasinės. Marija kviečia
nusileisti būtent į ten ir susiderinti
su Dievo veikimu.

Dar vienas ir dar svarbesnis yra
Nekaltai Pradėtosios pamokymas,
jog pasaulio išlaisvinimas nėra žmo-
gaus darbas, nėra mokslo, technikos
ar ideologijos rezultatas, o kyla iš
ma lonės. Malonė reiškia tyriausią ir
gražiausią meilę, patį Dievą, kuris
apsireiškė Šventojo Rašto išganymo
istorijoje ir įvyko Jėzuje Kristuje.
Ma rija yra malonės pilnoji, prime -
nanti Dievo pirmumą mūsų gy ve -
nime ir pasaulio istorijoje, kad Dievo
meilės galia yra galingesnė už blogį
ir gali užpildyti tuštumos ertmes, ku -

rias egoizmas sukuria žmonių, šei -
mų, tautų ir pasaulio istorijoje. Šios
tuštumos ertmės gali tapti pragarais,
kuriuose žmogaus gyvenimas yra
tar si tempiamas žemyn, link nebū -
ties, kur išnyksta prasmė ir šviesa.
Marija sako mums, jog kad ir kaip
žemai pultų žmogus, niekad nebus
per žemai Dievui, kuris nužengė į
pra garus. Kad ir kokia nuo tiesaus
kelio nukrypusi būtų mūsų širdis,
Dievas visuomet „didesnis už mūsų
širdį” (1 Jn 3,20). Švelnus malonės
dvelksmas gali išsklaidyti pačius juo -
džiausius debesis, gali paversti gyve -
nimą gražiu ir prasmingu, net ir la -
biausiai nužmoginančiomis aplinky-
bėmis.

Nekaltai Pradėtoji Marija pamo -
ko dar ir trečio dalyko. Ji mums liu -
dija džiaugsmą, tikrąjį džiaugsmą,
ku ris sklinda iš širdies išvaduotos iš
nuodėmės. Nuodėmė neša neigiamą
liūdesį, kuris verčia užsisklęsti savy-
je. Malonė neša tikrąjį džiaugsmą,
kuris nepriklauso nuo daiktų turėji-
mo, o yra įsišaknijęs intymume, žmo-
gaus asmens gilumoje ir kurio
niekas negali atimti. Todėl krikščio -
nybė iš esmės yra džiaugsminga ži -
nia, nors kai kas mano, kad yra kliū -
tis džiaugsmui, nes mato joje drau di -
mų ir normų junginį. Tačiau krikš -
čionybė iš tiesų yra skelbimas apie
Malonės pergalę prieš nuodėmę, gy -
vybės – prieš mirtį. Marijos džiaugs -
mas yra sklidinas, nes jos širdyje
nėra nuodėmės pėdsako. Šis džiaugs-
mas sutampa su Jėzaus buvimu jos
gyvenime. Jėzus, pradėtas ir išnešio-
tas jos įsčiose, paskui pavestas jos
motiniškai globai, vaikas, po to pa -
auglys ir subrendęs vyras, iš leistas iš
namų, lydėtas iš tolo ištikimai iki
kry žiaus ir prisikėlimo: Jė zus yra
Ma rijos džiaugsmas ir Baž nyčios 
džiaugsmas.

Prašykime Advento metu, už -
baigdamas sakė Šventasis Tėvas Be -
ne diktas XVI, kad Nekaltai Pradėtoji
Marija mus išmokytų klausytis tylo-
je mums kalbančio Dievo balso, pri-
imti Jo malonę, kuri mus išvaduoja
iš nuodėmės ir bet kokio egoizmo,
kad galėtume šitaip patirti tikrąjį
džiaugs mą. Marija, Malonės pilnoji,
melski už mus.

,,Vatikano radijas”

Los Angeles „Galaxy” iškovojo
JAV profesionalų futbolo (jis
čia vadinamas „soccer”) taurę.

Baigia mo sio se rungtynėse stebint
daugiau nei 30,000 žiūrovų „Home
De  pot Center” aikštėje Carson mies -
te, California, gruo džio 1 d. ji įvei kė
Houston „Dy na mo” vienuolikę rezul-
tatu 3:1. Du įvarčius iš 11 metrų bau  -
dinių įmušę „Galaxy” at stovai iš -
kovojo sunkią, bet užtarnautą perga -
lę. Landon Do no van, 65-ą žaidimo mi -
nu tę įmušęs baudinį, savo ko man dai
atnešė pergalę. 

„Galaxy” atstovavo ir buvęs An g -
lijos rinktinės žaidėjas David Beck -
ham, kuris po šios pergalės ap leis
vie nuolikę ir kelsis į kažkurią ki tą
pasaulio šalį. Jis pasigyrė, kad turi
sulaukęs nemažai Europos futbolo
klubų pasiūlymų. Pasak D. Beckham,
jį savo aikštelėse norėtų matyti ir kai
kurie Anglijos klubai. Nepaisant jo
amžiaus (jam jau 37-eri), D. Beckham

vis dar yra populiarus žaidėjas dau -
gelyje valstybių. Amerikoje, kur fut-
bo las nėra toks populiarus kaip tas,
kuris žaidžiamas daugiau rankomis,
o ne kojomis, šis futbolininkas pra -
leido 6 metus. 

„Galaxy”�komanda�iškovojo�taurę
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvoje stalo tenisas oficialiai
pradėtas žaisti 1927-aisiais.
Tuo met stipriausiųjų gretose

buvo Lietuvos žydų sporto draugijos
„Makabi” žai dėjai.

Keista, kad tų dienų Lietuvos
spauda šį žaidimą vadino visiškai ne -
naudingu sportu ar net kenksmingu
– labai „gadinančiu nervus”, nesu tei -
kiančiu jokios fizinės naudos. Ta -
čiau, ne pai sant tokių neigiamų ver ti -
nimų, stalo tenisas (kai kurie jį va -
dino net ping pongu) Lietuvoje grei -
tai prigijo ir atnešė nemažai pergalių
tarptautinėje arenoje.

1939-aisiais Egipte vykusiame
pa saulio čempionate Lietuvos rink -
tinė laimėjo ketvirtą vietą. Sovietų
okupacijos, trukusios 50-metį, metais
lie tuviai sugriebė 143 SSRS čempio -
natų medalius, iš jų 50 – aukso, taip
pat 16 Europos pirmenybių medalių.

Dabartiniu metu Lietuvoje stalo
teniso žaidėjai savo gerbėjus perga -
lėmis nelabai džiugina. Tačiau Lietu -
voje vis dar veikia 220 klubų, kurių
da lyviai varžosi 8 skirtinguose ly -
giuo se.

Minint 85-ąją stalo teniso gyva -
vimo Lietuvoje sukaktį, lapkričio 24
d. Stalo teniso asociacija surengė ju -
bi lie jines iškilmes, kuriose kalbėjo
Lie  tuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) nauja prezidentė Daina Gu -

dzinevičiūtė, buvo perskaitytas ir LR
prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimas. Lietuvos stalo teniso
aso ciacijai pastaruosius 18 metų va -
do vauja Rim gaudas Balaiša. Jo sąsa -
jos su šia sporto šaka gana gilios, nes
Rimgau do mama ir sesuo buvo vie -
nos stip riausių sovietinės Lietuvos
stalo teniso žaidėjų.

Šventės metu surengta buvusių
žymių stalo tenisininkų bro lių Fran -
c kaičių sukauptų šios sporto šakos
trofėjų paroda, apdovanoti nu sipelnę
stalo teniso treneriai, žaidėjai, rė -
mėjai. Brolių Vinco ir Romualdo
Fran c kaičių surengtoje parodoje
buvo galima pamatyti visus teniso
ka muoliu kus iš pasaulio ir Europos
pirmenybių. Jose yra tekę teisėjauti
ir V. Franckaičiui. Parodoje buvo ir
prieš karinės Lietuvos žaidėjų ra -
kečių, nuotraukų iš pirmųjų pa sau -
lio čempionatų, įvairių retų leidinių,
dokumentų bei kitų reliktų. Pačiu
įspū din giausiu rodiniu reikėtų lai -
kyti „būgnines” raketes, kuriomis
bu vo žaidžiama dar XIX–XX a. san -
dūroje.

Franckaitis pažymėjo, kad stalo
teniso žaidimas buvo išrastas Ang -
lijoje. Pradžioje buvo žaidžiama ant
didelių, poliruotų valgomųjų stalų, o
vietoj tinklo naudotos taurės ir kiti
daiktai.

Lietuvos�stalo�teniso�asociacijai�– 85-eri

Landon Do no van



Vienu laiku, kai buvau maža ir
gy venome Čikagos Marquette
Park apylinkėje, antrame mū -

sų namo aukšte kambarį nuomojo tė -
velių bičiuliai Niūta ir Petras Ma -
čiuliai. Man jie darė įspūdį ne tik
tuo, kad buvo gyvenę Pietų Ame -
rikoje, bet kad gyvendami pas mus
dar dirbo pas turtuolius pra ban -
giame Lake Forest priemiestyje.  Kar -
tais ponia Niūtai padovanodavo jai
nereikalingų, labai madingų suk -
nelių. O Petras Mačiu lis, pasisodinęs
mane šalia savęs ant suolelio, skam -
bindavo pianinu ir deklamuodavo
Maironio „Vakaras ant ežero keturių
kantonų”:

Saulė už Alpių leidos sutingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos.

* * *
Audžiau nurimęs aukso svajones
Aušros spinduliais.
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
Padangių keliais.

Baigęs melodeklamaciją, Mačiu -
lis sakydavo: „Indrute, kai užaugsi,
Ta  ve siųsiu studijuoti į universitetą
Šveicarijoje”. Išpūtusi akutes lau -
kiau... 

Tapti princese buvo proga, kai
Mo  nako princas Rainier ieškojo gy -
venimo draugės, bet jis pasirinko ne
mane, o žavingąją aktorę Grace Kel -
ly! Tačiau radau aš savo princą –
juodaplaukį cheminės inžinerijos
stu   dentą, vasaromis dirbantį karš -
toje „Inland Steel” plieno gamykloje.
Su juo nuo okupacijos laikų keliau -
jame ne į Šveicariją, Pietų Ameriką
ar Monaką, bet ten, kur mums mie -
liausia, – į Lietuvą.

2011 metais atrodė, kad dėl mano
vyro dėstomų kursų universitete
mudviem nepasiseks suderinti ke -
lionės į Tėvynę. Nusipir kau bilietą
skristi suomių „Finnair” oro linija, o
jis, vėliau pertvarkęs savo darbo
grafiką, pirkosi skristi LOT lenkų li -
nija. Taip susiklostė, kad Donatas at -
sirado Vilniuje birželio 5-os naktį, o
aš – birželio 6 dienos ryte.

Keliauju patogiai – dėviu švarką
su kišenėmis, aviu išsitampiusius
pla čius batus, nenešioju juvelyrikos,
išskyrus laikrodį ir auksinį žiedelį.
Čikagos O’Hare oro uoste, eidama
per patikrinimą, nusi  ėmiau žiedelį
ir, kad nepasimestų, įdėjau į batą.
(Batus reikia nusiauti peršvietimui.)

Perėjusi patikrinimą atsisėdau
apsiauti. Tuo metu man paskambino
buvusi Illinois gu bernatoriaus Jim
Edgar, vėliau Cook County iždi nin -
kės Maria Pappas pa dėjėja Patricia
Michalski. Ji priminė, kad ji ir jos
vyras Harry su turistine grupe bus
Lietuvoje ir norės aplan kyti „Sau -
lutės” paremtus vaikų globos namus.
Pasakiau, kad viskas su sitarta su
Vai kų fondo direktore Romualda Na -
vikaite, kad jie galės aplankyti „An -
truosius vaikų globos namus” (Min -
ties g. 1, Vilnius). Apgai lestavau, kad
mūsų viešnagės laikai nesutampa.
Baigusi pokalbį nužingsniavau prie
savo vartų. Po valandos pastebėjau,
kad neturiu žiedelio. Ne nusiaviau
batų, bet juose nejutau žie delio ir
nutariau, kad jis pasilikęs pa tik -
rinimo vietoje. Ėjau pasitei rau ti.
Nie kas žiedelio nerado. Kai jau Vil -
niuje nusiaviau batus, bate pamačiau
žiedelį! Dar kartą įsitikinau nesanti
princesė – pasakoje princesė po de -
šimčia čiužinių jautė žirnelį ir dėl jo
ne galėjo užmigti!

* * *
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

NESU PRINCESĖ!NESU PRINCESĖ!
2011-ųjų vasara Lietuvoje

I

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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

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

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

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siuntiniu surinkimo vietos:

Bus daugiau.

Tel .  773-585-9500
DRAUGAS

4545 WEST 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti 
visus 2011 m. 
,,Draugo” numerius 
su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje 
plokštelėje (CD)

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org
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NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Tik atsikėlusi pagalvojau, kad šian dien
(gruodžio 1 d.) visi keliai veda ne į Romą, bet
į Lemont. Į kalėdinę mugę Pasaulio lietuvių

centre išsiruošiau iš pat ryto. Bevažiuojant viso -
kios min tys lindo į galvą. Tą rytą kalbėjau su te ta
Lietuvoje, ir ji patarė apsirūpinti mais tu, nes gruo -
džio 21 dieną bus pa saulio pabaiga. ,,Tad, – sakiau
jai, – kam ruoštis, jei niekas gyvas neišliksime?”
Prisiminiau šiomis dienomis gamtoje vykstan čius
reiškinius – siaučiančias pū gos, viesulus, ki tas
gamtos nelaimes. Gal iš tiesų jau einame į pasaulio
pabaigą? Ypač kai tiek daug blo gio pa saulyje. Bet,
kaip sakoma, Viešpaties keliai nežinomi. Ge rai,
kad kelias trumpas, PLC – čia pat ir reikia grįžti į
realybę.

Centro sa lė buvo pavirtusi tikra didžiule tur-
gaviete, tik be garsių pardavėjų riks mų. Nuo -
latiniai prekiautojai jau iš anksto buvo užsiėmę
savo įprastas vietas, tad žinojai, kur kokios organi -
zacijos stalas bus. Pirmiausia nutariau apžiūrėti
visus sta lus, susipažinti, kas naujo šių metų ka -
lėdinėje mugėje.

Bendros pastabos

PLC administracija mugei ruošėsi iš anksto.
Informaciją apie ją paskelbė Le mont miestelio
spaudoje, aktyviai ra gino norinčius joje prekiauti
ar tik jo je apsilankyti. Centro administracija sakė,
jog nemažam prekiautojų skaičiui bu vo atsakyta,
nes salėje ėmė trūkti vietos. Kitais  metais mugę
žadama perkelti į sporto (Ritos Riškienės) sa lę, tad
ji bus dvigubai didesnė. Dėl automobilių pastaty-
mo nebus prob  lemos, galima bus pasinaudoti ša -
limais esančia sporto aikšte.  PLC administracija,
direktorius Artūras Žilys įdėjo daug darbo, kad
mugė pa vyktų. Galėjai matyti juos besisukiojant ir
pačioje mugėje. Trumpai apsilankė ir Lietuvos
Respublikos gen. konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas su vaikučiais. Smagu jį matyti beveik
kiekviename mūsų renginyje.

Ką mums siūlė prekiautojai

Jų buvo tiek daug, tad neįmano ma čia visų iš -
vardinti. Skautai, kaip vi sada, buvo rimtai pasi -
ruošę mu gei – tvarkingomis uniformomis, gra žiais
ir įmantriais darbeliais, kurie traukė lankytojus.
Čia buvo daug iš šiaudinukų pagamintų kalėdinių
pa puošalų bei girliandų, iš keramikos su dė liotų
meniškų lėkščių, padėklų, žvakių, skautukų su -
varstytų papuo ša lų. Kiekvieno skautų tunto stalai
turėjo kuo pasigirti, ir ne tik pasigirti, bet ir paro-
dyti, kiek daug skautai dirba. Mugėje dalyvavo
,,Aušros vartų”, jūrų skaučių ,,Neris” ir
,,Lituanikos” tuntai. Vyresniosios ,,Sietuvos”
skau  ti ninkės  salės gale surengė loteriją. Prie lote -
rijos darba vosi sesės Svajonė Kerelytė, Birutė Vilu -
tienė, Valė Kliknienė, Birutė Matiu kienė ir Au -
šrelė Sakalaitė. O jūrų skau čių ,,Neris” vyresnio-
sios, išleidu sios Juzės Daužvardienės kulinarijos

knygą anglų kalba, pagal šios knygos receptus
prikepė įvairių skanės tų, kuriais čia pat prekiavo.
Buvo siū loma įsigyti ir vertingą Daužvardienės
knygą. Kaip sakė Roma Norkienė, visiems šiems
skanumynams buvo naudojami tik ekologiški pro-
duktai. Nupirkau knygą ir aš – vienai iš savo mar -
čių. 

Sveiko maisto stalai

Kalbant apie sveikus produktus, savo stalą
mu gėje turėjo dr. Vilija Kerelytė. Jau iš tolo akį
traukė jos įvairūs paruošti skanėstai. V. Kerelytė,
neseniai  perėjusi į privačią sveikos mitybos prak-
tiką, rengia sveikos mitybos seminarus, jų metu
supažindina su sveika mityba, kepa duoną, įvai -
rius pyragaičius – viską iš sveikų, be jokių chemi-
nių papildų pro duktų. Jų sudėtyje yra įvairių
organinių riešutų, džiovintų vaisių, džiovintų
sėklų. 

Maisto stalų buvo ir daugiau. Vienur prekiau-
ta Amish sveikais produktais, kepta duona. Kitur –
gražiai iškeptais šakočiais, taip pat rūkytais
gaminiais. Na, o visokių gardžių duo nų nebuvo
įma noma  išsirinkti!

Kaip visada, kelis prekystalius buvo užėmusi
bendrovės ,,Food Depot International” prezidentė
Angelė Kavakienė su savo dukromis. Parūpo
sužinoti, ką nau jo šiais metais Kavakienės vado -
vaujama įmonė galinti pasiūlyti pirkėjams. Ji pir-
miausia atkreipė dė mesį į dr. Eugenijos Šimkū-
naitės įvai rias žolelių arbatas. Jos ne tik dailiai
įpakuotos į lininius maišelius, bet ir pasižymi
vertingomis sa vybėmis. Esu  gerai susipažinusi su
E. Šimkūnaitės knyga ,,Gyvenimas be tablečių”.
Nusipirkau ir aš kelis mai šelius raminančios ar -
batos, kve piančių džiovintų baravykų. Tai  A.

Kavakienės ir jos bendrovės ,,Food
Dept. Inter national” dėka mes šian-
dien galime įsigyti įvairių maisto
produktų iš Lietuvos įvariose nelie -
tuviškose  parduotuvėse. 

Maisto produktais bei saldumy-
nais prekiavo krautuvėlės ,,Lietu -
vė lė” darbuotojai. 

Kitos pasiūlos

Prie jų  reikia pri skirti labdaros
organizacijų stalus. Mums ge rai
žinomas būrelis ,,Sau   lutė” prekiavo
įvai  riomis gro žybėmis, ver tingais
daikčiukais, prės kučiais ir džiovin-
tais obuoliais. Visas pelnas eina lab-
darai. Ne susilaikiau ir aš pas In drę
Tijūnėlienę nenu sipirkusi dova -
nėlės savo pirmajam anūkėliui, ku -
ris gruodžio 30 d. sulauks vienerių
metukų. Nupirkau jam gražų, lietu-

viškų ryškių spalvų futbolo kamuolį. 
Kita labdaros organizacija ,,Vai ko vartai į

mokslą” taip pat turėjo gražių ir vertingų
suaukotų  prekių,  bet didžiausią paklausą turėjo
šeimininkių kepti tortai, pyragai, kava. Ša lia jų
savo gražius dirbinius pardavinėjo papuošalų
menininkė Al dona Kaminskienė. Ji tam tikrą par-
duoto dirbinio sumos dalį skyrė ,,Vaiko vartams į
mokslą”. Iš jos nupirkau du gražius vė rinius savo
marčioms, esu tikra, kad joms patiks. Kaip sako-
ma, vienu šū viu du zuikiai: parėmiau ir organiza -
ciją, ir prekiautoją.

Raminta Lapšienė šįkart prekiavo savo stiklo
ir krikštolo dirbiniais. Tai nuostabios vazos,
lėkštės, paveiksliukai, eglutės žaisliukai, kurie,
sau lės spindulių pagauti, žibėjo įvairio mis
vaivorykštės spalvomis. 

Otilija Kasparaitienė savo dir biniais gali
pagrįstai didžiuotis. Ne apsivils ir pirkėja, įsigijusi
jos papuo šalą, nes jis bus ne tik gražus, bet ir
vienetinis. 

Gitana Variakojienė visada pir kė jams pasiūlo
iš Lietuvos atvežtų gra žių prekių. Pirkėjai čia rado
gra žias apsiaustes, megztukus, linines suk nutes,
patogių šliurių, įdėklų ba tams, kad kojos nevargtų,
pirštinių ir kt.

Jau įpratome mugėje matyti prabangių kailių
kolekcijas. Šįmet jų bu vo dar daugiau ir įvai -
riausių. Na, ir kainos jų nemažos, bet ko norėti,
juk tai tikri ir dar moderniai pasiūti kailiai. Ma -
čiau, jog daug kas matavosi, tad gal ir pirko? 

Palaimintojo J. Matulaičio misija siūlė kalė-
daičių, įvairaus dydžio bu teliukų šventam vande-
niui, visokiau sių rožančių ir net žiedinių, kurie
pa togūs kelionėse. Besidarbuojančios se selės
Jolanta ir Laimutė bei padė jėjos Genutė Treinienė,
Irena Kerelie nė teikė įvairią informaciją apie mi -
si ją ir jos veiklą.

Knygos

Vien tik  knygų stalus turėjo tik dvi organi-
zacijos: Vydūno fondas ir Mažosios Lietuvos
draugija Čika go je, prie kurios darbavosi Romas
Kas paraitis ir dr. Jurgis Anysas. Prie pastarojo
stalo sustojau ilgėliau. Pirmą kartą savo gyvenime
atkreipiau dėmesį į mažlietuvius ir jų kraštą. Juk,
augdami Lietuvoje tikros istorijos nežinojome. Į
Karaliaučiaus kraštą žiūrėjome kaip į Rusijos dalį,
o iš tėvų girdėjome, kad anksčiau tai yra buvusi
prūsų žemė, taigi ir vėl ne mūsų. Dr. Anysas man
davė informacinės medžiagos apie Mažąją Lietuvą,
kurią grįžusi tuoj pat perskaičiau. 

Muge likaus patenkinta. Nors ir iš leidau pi -
nigų, dėkoju visiems jos organizatoriams, visiems
prekiau  tojams bei joje atsilankiusiems. Lau k sime
kitų metų mugės dar di desnėje salėje!

Kalėdinė mugė Pasaulio lietuvių centre

Lietuvos Respublikos kultūros atašė Karaliaučiaus srityje R. Senapėdžio sveikinimas.

Lemont,�IL

Mugės mažieji dalyviai mėgavosi įvairiais skanėstais. Dainos Čyvienės nuotr.

Prie ,,Saulutės” prekystalio (d.) stovi jos valdybos pirm. I. Tijūnėlienė.



IV

Po rinkimų su bičiuliais vis pa -
sišnekame apie naujų vynmaišių te -
oriją. Jei, pilant naują vyną į senus
vyn maišius, jis ten prarūgsta, tai ir
politikoje manding galioja panašūs
dėsniai. Pagrindiniai partiniai vyn-
maišiai nekeičiami nuo pat Nepri -
klau somybės pradžios. Nebent atsi -
randa keistų, naujų (gal net slapta
eksportuotų?) vynmaišių, bet juos
gaminantys vyndariai stengiasi į
vidų pilti itin pigų ir greitai nukvai -
šinantį iliuzijų vynelį, skirtą pavar-
gu siems nuo gyvenimo.

Tad kas Lietuvoje galėtų sukurti
naują – sąmoningos, atviros, pado-
rios ir nearogantiškos politikos vyn-

maišį? Klausimas retorinis – ar gali į
senas partijas įsilieti nauji jauni,
pro fesionalūs žmonės ir pakeisti
vyno gaminimo tradicijas, ar turi
kurtis nauji politiniai dariniai?

Nauja vynmaišių gamintojų kar -
ta gali būti ir specialiai auginama,
brandinama, ypač regint, jog Kubi -
lius ar kitos senosios partijos tokiam
darbui dar nepasiruošę. Tarkime, at -
sirastų moksleivių parlamentas prie
Prezidentūros, susirenkantis į sesi-
jas kartą per mėnesį ir svarstantis
įstatymus, siūlantis... Paskui ge riau -
si moksleivių parlamento nariai
dalyvauja TV ar parlamentinėse dis -
kusijose, siūlydami naujos, geresnės
Lietuvos modelius. Reikia Lietuvą
kuo greičiau atiduoti į jų rankas.
Mes jau įrodėme, kad priklausome
se nųjų vyndarių kartai – tiek kai -
rieji, tiek dešinieji, tiek tvarkiečiai,
tiek darbiečiai... Gal dėl to Lietuvos
vynas nebeskanus, tik vietiniams
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Antradienį, lapkričio 27 d., De -
troit lietuvių telkinys su ži -
nojo, kad tik prieš dieną Vieš -

paties angelas į Viešpaties namus pa -
sišaukė motiną, uošvienę ir tetą
Eleną Stankevičiūtę-Čižauskienę, su -
laukusią 94 metų amžiaus. 

Atsi svei kinimas su velione vyko
kaimy ni niame rajone, Val S. Baužos
lai dojimo koplyčioje, Detroit, MI.
Rožinį sukalbėjo Šv. Antano pa ra pi -
jos klebonas kun. Gintaras Anta nas
Jonikas. Laidotuves tvarkė Yo lan da
Zaparackienė, Val S. Baužos lai do ji -
mo koplyčios direktorė.

Elena Stankevičiūtė gimė 1918
m. balandžio 10 d. Kudirkos Nauja -
mies tyje, Vilkaviškio apskrityje,
Mar   celės Jakaitytės ir Juozo Stan -
kevičiaus šei moje.  Elena Čižaus kie -
nė buvo jauniausia iš trijų vaikų. Ji
turėjo dvi vy resnes seseris Česlovą ir
Eugeniją. Elena Čižauskienė pri -
klausė tai kartai, kuri kūrė ir statė
Lietuvos Nepri klausomybę, patyrė
jos okupaciją. 1943 m. sausio 17 d.
Lietuvoje gimė Elenos ir jos vyro
agronomo Prano Vytauto Čižausko
didžiausias turtas – mylima duktė
Violeta. Šeima pabė gėlių gyvenimą
patyrė Bonn ir Det mold stovyklose,
Vokietijoje. Čižaus kų šeima į Jung -
tines Amerikos Valstijas emigravo
1949 m. lapkričio mėn. Atvykę abu įsidarbino pieni nin kystės ūkyje „Bel la
Vista Farm”, Ypsilanti, Mich igan. Netrukus Čižauskų šeima per sikėlė į
Detroit, kur Pranas dirbo „Det roit Edison”, o Elena – „R. L. Polk Co.”

Čižauskai, išauginę ir į mokslus išleidę Violetą, džiaugėsi jos sukurta
lietuviška šeima su Jurgiu Balčiūnu. Jie ypatingai džiaugėsi Violetos nuo s -
tabiu balsu, sudarė sąlygas dukte riai savo balsą toliau lavinti. Visa Či žauskų
šeima buvo nuo latiniai Det roit operos teatro lan kytojai. Net ir Violetai
persikėlus gyventi į Massa chusetts valstiją, tėveliai lankė Mich igan operą
tol, kol sąlygos leido.

Velionė savo laisvalaikį skyrė Šv. Antano parapijai, kur ji padėjo savo
vyrui dirbti kun. Dagilio įkurtame kny gynėlyje, kuriame buvo galima įsigyti
lietuviškų laikraščių, knygų, plokštelių ir pan. Velionės vyrui mi rus,
knygynėlis perkeltas į naują Dievo Apvaizdos parapiją Southfield, MI. Dabar
šį knygynėlį tvarko Vita Neve rauskienė.

Elena Čižauskienė pri klausė Šv. Antano altoriaus drau gijai, buvo Gyvojo
rožančiaus draugijos pir mi ninke bei iždininke, Šv. Antano kavinės nuo latinė
talkininkė ir ka sininkė. Ji taip pat priklausė Detroit BALF’o 76-ajam skyriui,
buvo radijo programų „Amerikos lie tuvių bal sas” ir „Lietuviškos melodijos”
klau sytoja bei jų rėmėja. Ji dalyvaudavo visuose lietuvių telkinio
renginiuose ir juos rėmė. Velionė nuolat skaitė laikraščius, atidžiai sekė
lietuvišką spaudą. 

Mamytės sveikatai sušlubavus, Violeta pasirūpino jos priežiūra – ją
gražiai prižiūrėjo ir globojo iš Lietuvos atvykę giminaičiai. Pasku ti nius
ketverius metus su didele meile ir draugyste Eleną Čižaus kienę pri žiūrėjo jos
dukterėčia Zita Malakaus kienė. Zita prisimena ve lionės daž nus apsi lan -
kymus į Lie tuvą – jos dosnumą ir meilę visiems giminėms. Jau nuo tų dienų
užsi mez gė ypatingas ry šys ir draugystė tarp tetos ir dukterėčios. Tad dukra
Vio leta galėjo būti rami, žinodama, kad jos mamytė yra gražiai ir su didele
meile prižiūrima.

A. a. Elenos Čižauskienės šeimai gilią užuojautą pareiškė: JAV Lie tuvių
Bendruomenės Detroit apylin kės valdyba, Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Detroit Algis Zapa rackas, Šv. Antano parapijos pasto racinė ta ryba,
Šv. Antano parapi jiečiai, De t roit ateitininkai, Lietuvos vyčių 102-oji kuopa,
Lietuvos Duk terys bei „Lie tuviškų melodijų” radi jo programa.

Gruodžio 1 d. kun. Gintaras A. Jo nikas atnašavo gedulingas šv. Mi šias Šv.
Antano lietuvių bažnyčios koplyčioje, Detroit, MI. Šv. Raštą skai tė Antanas
Strakšys. Mišių metu var gonavo Erik Bak. Solo giedojo Ju liegha
Noruševičiūtė. Po gedulingų šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kapo
kapinėse (Holy Schepul chre) Southfield, MI, šalia vy ro agronomo Prano
Vytauto Čižaus ko. Paskutines religines apeigas  atli ko kun. Jo ni kas.
Gedulingi pietūs vyko Dievo Apvaizdos kultūros centre, kur šei mininkavo
Regina Green haulgh.  Da ly vavo arti 80 žmonių.

Giliame nuliūdime liko dukra ir žentas Violeta ir Jurgis Balčiūnai,
dukterėčia ir velionės ištikima pri žiū rėtoja Zita Malakauskienė su vy ru
Juozu bei jų šeima, dukterėčia Lietu voje Eugenija Šatienė su šeima, gi mi nės
Marytė ir Jonas Šimoniai su šei ma, gyvenantys Santa Barbara, Cali  fornia,
bei giminės Lietuvoje ir Cle veland, Ohio.

Ilsėkis ramybėje, brangi ma myte, uošviene, teta, 25-tos gatvės kai myne,
Šv. Antano parapijos para pijiete Elena Čižauskiene. Tegul ši žemelė bū na
Jums lengva.                                                                             

išlydėjome 
a. a. eleną Čižauskienę

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Elena Čižauskienė, 2011 m. Kūčios Šv. An -
ta no parapijoje. 

ZZiittooss  MMaallaakkaauusskkiieennėėss  nuotr.

Rašytojui, ilgamečiui aktyviam JAV Lietuvių
Bendruomenės nariui

A † A
VYTAUTUI VOLERTUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

A † A
AINIUI SUPRONUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo tėvelius GRAŽINĄ
ir GRAŽVYDĄ, brolį bei artimuosius.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

A † A
SESERIAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ARVYDĄ BUBULĮ.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

lietuvos vynas
Atkelta iš 3 psl.

Vytautas J. Penkiūnas, gyve nantis  Annapolis, MD, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už paramą.

Vytenis ir Vida Damušiai, gyvenantys Tinley Park, IL, pratęsė me -
ti nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi
už paramą.

Jonas ir Ona Daugirdai, gyvenantys Burr Ridge, IL, suprasdami
nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol.
Dėkojame Jums už paramą.

Stasys Dubauskas, gyvenantis Clarendon Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Marytė Newsom, gyvenanti Beverly Hills,  CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.
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��  JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia gruodžio 12 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
popietę. Bus ro  domas filmas ,,Dotnuva”
iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”. Filmai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės. Po
filmo pasikalbėjimas su sveikatos spe-
cialiste Solvita T., kuri supažindins su
valdžios teikiamomis globos ir terapijos
pa slaugomis. Bus užkandžiai. Visus
kvie   čiame atvykti.

��  Gruodžio 15 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky rius ruošia kalėdinę popietę, kuri
vyks adresu: 13429 W. Oakwood Ct.
Ho  mer Glen, IL 60491. Bus vaišės. No -
rintys dalyvauti prašoma skambinti Au š -
relei tel. 630-243-6302.

��  Kviečiame į dainų ir šokio teatro
,,Pa saka” muzikinį spektaklį ,,Auksinė
žuvelė” sekmadienį, gruodžio 16 d., 4
val. p. p. R. Riškienės salėje. Tel. pasi -
teirauti 312-804-5012.

��  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
60439). Dėl registracijos anketų pra šo -
me kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. Vietų  skai čius yra ribotas. Regis t -
racija iki gruodžio 16 d. 

��  PLC ir JAV LB Lemont apylinkės or -
ganizuojamas Naujųjų Metų sutikimas
vyks pirmadienį, gruodžio 31 d., 8 val.
v. PLC didžiojoje salėje. Vakaro svečius
linksmins Bronius Mūras ir Arvydas Sta -
kaitis, maistą ruoš ,,Kunigaikščių užei -
ga”, veiks baras.  Bilieto kaina – 75 dol. 
Tel. 630-257-8787.

��  Sutikite Naujus Metus su Bri ghton
Park choro dainininkais ir artistais!
2013 metų sutikimas vyks 2012 m.
gruodžio 31 d. 8 val. v. Brighton Park
parapijos salėje (4426 S. Fairfield  Ave.,
Chicago, IL 60632). Jūsų laukia šven-
tiška nuotaika,  muzika, gardus maistas.
Programoje: trumpas spek taklis ir šokiai
šokiai šokiai! Kaina: 45 dol. bilietus įsi-
gyjant iki Kalėdų, 60 dol. perkant vė -
liau. Stalus ir bilietus įsigyti galima tel.
773-627-2137 arba tel.  708-703-
7114.

IŠ ARTI IR TOLI...
��  Rytinio Long Island bendruomenė ir
A. Kazickienės lituanistinė mokykla gruo-
džio 15 d. 6 val. v.  kviečia visus į nuos -
tabią kalėdinę šventę, kuri vyks bu vu -
siose mokyklėlės patalpose (573 Roa  -
noke Ave., Riverhead, NY 1190). Bi lie -
tus jau galite nusipirkti mokyklėlėje pas
Snieguolę arba siųskite čekį Gerdai Va -
deikienei adresu: 54 Old Saddle Rd.
Rid ge, NY 11961. 

��  Apreiškimo parapija, New York Mai -
ronio lituanistinė mokykla ir LSS skautai
kviečia visus sekmadienį, gruo džio 16
d., į Mt. Carmel bažnyčios salę (Have -
mey er Str. ir North 8th Str. san kryža,
Brooklyn NY 11211), į rengiamą tra di -
cinę Kūčių šventę. Šventės pradžia tuoj
po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Apreiš -
kimo bažnyčioje.

��  Kristijono Donelaičio lituanistinė mo -
kyk la ir Amerikos legiono lietuviškasis
postas 154 gruodžio 16 d. kviečia visus
į Kalėdų eglutės šventę Baltimore Lietu -
vių namuose (851 Ho llins St., Balti mo -
re, MD 21201). Šventės pradžia 12 val.
p. p. 2 val. p. p. mo kinių spektaklis
,,Kas  dieniai angelų rū pesčiai”. Galėsite
nusi pirkti įvairiausių šventinių prekių
kas metiniame kalėdiniame turguje ir
pasivai šinti ,,Jūratės virtuvės” ska nu my -
nais. Šventėje dalyvaus Ka lė dų se nelis.

��  Gruodžio 16 d.  4 val. p. p. V. Ku dir -
kos lituanistinė mokykla kviečia į Šv.
Petro ir Povilo parapijos salę (21 6 Rip -
ley Pl., Elizabeth, NJ 07026) pasižiūrėti
mokinių spektakliuko ,,Obuolių mai -
šas”. Programėlę pradės vaikų choras
,,Varpelis”. Pasiteirauti tel. 917-238-
1049 arba el paštu nijlituanistine@
yahoo.com

��  Apreiškimo parapija, NY, Maironio li -
tuanistinė mokykla ir LSS skautai New
York kviečia visus sekmadienį, gruodžio
16 d. į Mt. Carmel bažnyčios salę (Ha -
vemeyer St., Brooklyn NY 11211) į ren-
giamą tradicinę Kūčių šventę. Šventės
pradžia tuoj po 10 val. r. lietuviškų šv.
Mi šių Apreiškimo bažnyčioje. Mokiniai
parodys spektaklį ,,Kaip gaidelis Kalėdų
ieškojo?” (pagal L. Jakimavičių). Vaišin -
simės tradiciniais Kūčių valgiais, gie do -
sime  ka lėdines giesmes, atvyks  Kalėdų
senelis. Bilietus galite įsigyti pas Rai -
mun  dą Šližį po šv. Mišių Apreiškimo
baž  nyčioje arba pas Nidą An geliadis.
Daugiau in formacijos gausite el. paštu:
director@nymaironiomokykla.org

,,Draugo”� krautuvėlėje� galima
nusipirkti� kalėdaičių.� At�vykę� ga�-
lėsite� įsigyti� ir� kalėdi�nių� atvirukų,
ku�rių�pasirinkimas�– tik�rai�didelis.�

Nežinote,� ką� padovanoti� Ka�lė�-
doms?� Gera� dovana� – knyga.
,,Drau�ge”�galite�nusipirkti� kny�gelių
ir� kompaktinių� plokštelių� vai�kams
bei� knygų� ar�meno� al�bu�mų� suau-
gusiems.�

krautuvėlė dirba nuo 
8:30 val. r. iki  4:30 val. p. p. 

Tel. pasiteirauti
773-585-9500.

Savo draugus, gimines, artimuosius 
ir pažįstamus galite pasveikinti per ,,Draugą”.

Sveikinimus�su�tekstu�ir�25 dol.�čekiu�siųskite
,,Draugo” administracijai adresu 

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629 

Jūsų sveikinimus mielai išspausdinsime  mūsų laikraštyje.

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

Tel.:�773-776-4600

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,� var-
gonininkė� 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 Nekaltojo Prasidėjimo parapija
2745�West�44th�St.,�Chicago�IL

Tel.:�773-523-1402

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

Gruodžio 23 d. –� 4-asis� Advento� sekmadienis.� 10� val.� r.� šv.� Mišias� atnašaus� kun.
Gediminas�Keršys.�Po�šv.�Mišių�parapijos�salėje�vyks�susitikimas�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��
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. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911�W.�127th�Street,�Lemont�IL

Tel.:�630-257-5613;�matulaitismission@sbcglobal.net

Gruodžio 12 d.,�trečiadienis�– Bendruomeninis susitaikymo vakaras (išpažintys)
7�val.�v.

Gruodžio 14 d.,� penktadienis� – 7� val.� v.� adventinis vakaras ,,Šviesa�mūsų� žings�-
niams”�(prašoma�atsinešti�Šv.�Raštą)

Gruodžio 21 d.,�penktadienis�– Bendruomeninis susitaikymo vakaras (išpažintys)
7�val.�v.

Gruodžio 24 d.,�pirmadienis�– 4�val.��p.�p.�Kūčių vakaro šv. Mišios bažnyčioje;�7�val.
v.�misijos�Kūčios (registruotis�iki�gruodžio�20�d.);�11�val.�v.�Bernelių Mišios Ritos�Riš�kienės
salėje

Gruodžio 25 d.,�antradienis�– 9�val.�r.� ir�11�val.�r.�šv. Kalėdų Mišios Ritos�Riš�kie�nės
salėje�

Gruodžio 27–28 dienomis,�ketvirtadienį�ir�penktadienį�– Ateitininkų�na�muose�(1380
Castlewood�Drive,�Lemont,�IL�60439)�nuo�9�val.�r.�iki�5�val.�p.�p.�– Biblinė vaikų stovykla

2013 m. sausio 1 d.,��antradienis�– 9�val.�r.,�11�val.�r.��ir�7�val.�v.��Naujųjų�Metų�šv.�Mi���-
šios�bažnyčioje������������������������

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000�S.�Menard�Ave.,�Oak�Lawn,�IL�60453
Tel.:�708�422-1433;�Fax:�708�422-1485;
El.�paštas:�zionlithlutheran@aol.com�

Gruodžio 16 d.,� trečias�Advento�sekmadienis�–�10:30�val.� r.� Jungtinės�pamaldos�su
Komunija;� sekmadieninės�mokyklėlės� kalėdinė� programa.� Po� pamaldų� vaišės� ir� Kalėdų
Senelio�apsilankymas

Gruodžio 21 d.,�penktadienis�– 12�val.�p.�p.�kalėdinės�pamaldėlės�vaikams.�4�val.�p.�p.
– kalėdinis�koncertas�ir�šventė

Gruodžio 23 d.,�ketvirtas�Advento�sekmadienis�– 9:30�val.�r.�pamaldos�anglų�kalba�su
šv.�Komunija;�11�val.�r.�pamaldos�lietuvių�kalba�su�šv.�Komunija

Gruodžio 24 d.,�pirmadienis�– 5�val.�p.�p.�šventinės�Žvakių�šviesos�pamaldos�su�šv.
Komunija;�pamokslai�2�kalbomis;�gieda�choras�ir�solistė�Nida�Grigalavičiūtė.

Gruodžio 25 d.,� antradienis�– Kalėdų� ryto�pamaldos� (9:30�val.� r.�anglų�kalba�su�šv.
Komunija,�kalėdinių�giesmių�giedojimas;�11�val.�r.�pamaldos�lietuvių�kalba�su�šv.�Komunija,
kalėdinių�giesmių�giedojimas

Gruodžio 30 d.,�sekmadienis�– 9:30�val.�r.�pamaldos�anglų�kalba;�11�val.�r.�pamaldos
lietuvių�kalba

Gruodžio 31 d.,�pirmadienis�– 5�val.�p.�p.�Tradicinės�Naujų�Metų�sutikimo�pamaldos
anglų�kalba

ŠvenTinis MiŠių ir renginių TvarkaraŠTis
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