
Čikaga (,,Draugo” info) – Š. m.
gruodžio 8 dieną Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, Čikagoje, įvyko JAV
Lietuvių Bendruomenės Archyvų ko-
miteto (pirm. Dalė Lukienė) posėdis.
Jo metu išklausyti pranešimai apie
nuveiktus darbus, aptarti būsimi pro-
jektai.

Lietuvių skautų sąjungos atsto-
vas Šarūnas Rimas sakė, jog skautų
sąjunga, nusipirkusi skenavimo apa-
ratą ir naują kompiuterį, netrukus
pradės skautų archyvų skenavimo ir
katalogavimo kompiuterinėje siste-
moje darbus. Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras pasidžiaugė centrą
pasiekusiais Šiaurės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjun-
gos (ŠALFASS) ir Lietuvių moterų
federacijos archyvais.

Archyvų komitetas pateikė dvi
paraiškas Lietuvai dėl dviejų studen-
tų ir dviejų mokslininkų atvykimo
dirbti su archyvais ALK’oje ir LTSC.
Archyvų komitetas sutiko prisijungti
prie Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės ir LVAT vykdomo projekto sura-

šyti visus už Lietuvos ribų esančius
lietuvių archyvinius fondus ir juos
įtraukti į Lietuvos elektroninio ar-
chyvo informacinę sistemą (EAIS).
Archyvų komitetas ragins visas lietu-
viškas organizacijas, muziejus bei
archyvinius centrus JAV apibūdinti
savo turimus archyvinius fondus
(projektas ,,Klausimynas”).

Susitikimo metu taip pat kalbėta
apie pinigų stygių tinkamai archyvų

priežiūrai, apie savanorių talką, vėl
keltas klausimas dėl vieno centro,
kuriame būtų tinkamai saugomi visi
JAV lietuvių archyvai, įkūrimo bū-
tinybės. Posėdžio metu pritarta į
Archyvų komitetą įtraukti ir atstovą
iš Kanados Lietuvių Bendruomenės.
Kitas JAV LB Archyvų komiteto po-
sėdis numatytas 2013 m. kovo pa-
baigoje.

Maskva (BNS) – Rusijos žemųjų parlamento rūmų
pirmininkas Sergej Naryškin pažadėjo, kad nedelsiant
bus imtasi atsakomųjų veiksmų dėl JAV Senato patvir-
tinto prekybos ir žmogaus teisių įstatymo, pagal kurį
žmogaus teisių pažeidimais kaltinamiems Rusijos pa-
reigūnams bus taikomi apribojimai.

S. Naryškin sakė, kad šią savaitę Valstybės Dūma
svarstys priemones, nukreiptas prieš JAV pareigūnus,
,,grubiai pažeidusius žmogaus teises”. Rusija praėjusią
savaitę nusprendė reikalauti, kad visa iš JAV importuo-
jama jautiena ir kiauliena būtų patikrinta dėl maisto

papildo raktopamino. Ši priemonė prilygsta draudimui,
nes JAV raktopaminą laiko saugiu ir nevykdo dėl to jokių
patikrinimų.

Toks Maskvos sprendimas yra vertinamas kaip
atsakas į gruodžio 6 d. JAV Senato priimtą ,,Magnicki
įstatymą”, kuris numato apribojimus kai kuriems Ru-
sijos valdininkams, galimai susijusiems su teisininko
Sergej Magnicki mirtimi tardymo izoliatoriuje 2009 m.
Kad įstatymas įsigaliotų, jį turi pasirašyti JAV preziden-
tas Barack Obama.
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Čikagoje posėdžiavo JAV LB Archyvų komitetas

Rusija žada imtis žingsnių dėl JAV ,,Magnicki įstatymo”

D. Grybauskaitei skirtas
Karolio Didžiojo
apdovanojimas

Iš k.: JAV LB Archyvų komiteto pirmininkė D. Lukienė, Stanley Balzekas, Jr. ir Balzeko
muziejaus bibliotekininkė Irena Pumputienė. DDaalliiooss  CCiiddzziikkaaiittėėss nuotr.

Vilnius (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentei Daliai Gry -
bauskaitei Vokietijos miestas Aach enas
skiria vieną garbingiausių apdo vano -
jimų Europoje – Karolio Didžiojo ap -
dovanojimą (Charlemagne Prize). Pre -
zidentei šis apdovanojimas skiriamas už
Lietuvos indėlį kuriant Euro pos Sąjun -
gos vienybę ir visos Euro pos ekonominį
stabilumą. Karolio Didžiojo apdovanoji-
mo komiteto tei gi mu, Lietuva yra su -
sitelkimo, pasiaukojimo ir sėkmės pa -
vyzdys, kaip įveik ti krizę bei sudėtingus
finan sinius išbandymus.

1950 m. įsteigtas apdovanojimas yra
teikiamas už ypatingus nuopelnus Eu -
ropos idėjai ir vienybei. Juo ap dovanoti
Europos Sąjungos įkūrėjai – Konrad
Adenauer, Robert Shu man, Jean Mon -
net, taip pat Winston Churchill, Vaclav
Havel, Bill Clinton, François Mitter -
rand, karalius Juan Carlos II, Angela
Merkel, Tony Blair, Jean-Claude Jun -
cker ir kiti įžymus Europos bei pasaulio
vadovai. Apdo vanojimas prezidentei bus
įteiktas 2013 m. gegužės 9 d. Aachene.

Čikaga (,,Draugo” info) –
Gruodžio 10 d., eidamas 102 metus,
Čikagoje mirė Antanas Juozas Ru -
dis – katalikiškos veiklos uolus puo -
selėtojas ir dosnus lietuviškos veik-
los rėmėjas, inžinierius, pramo ni -
nin kas, visuomenės veikėjas. Gimė
1911 m. sausio 14 d. Čikagoje. Mo -
kėsi Tilden Technical High School.
1935 m. bakalauro laipsniu bai gė
Illinois Institute of  Tech nology.
Nuo 1935 m. dirbo plieno pra monėje
– buvo „John O’Leary”, vėliau –
„Kelly” bendrovės plieno pramonės
prekybos ir gamybos skyriaus vedė-
jas. 1942 m. įsteigė savo plieno ga -
minių įmonę „Rock well Engi nee -
ring”. Nuo 1943 m. Amerikos lie tu -
vių tarybos (ALT) centro valdybos
narys ir pirmi nin ko Leonardo Ši -
mučio pavaduotojas, 1965–1967 m. –
šios organizacijos pirminin kas.
1950–1955 m. Lietuvių prekybos rū -
mų pirmininkas. 1954 m. JAV LB
tarybos narys. 1955–1956 m.  BALF’o
direktorius. 1957–1959 m. ir 1961–
1964 m. Amerikos lietuvių Ro mos
ka talikų federacijos centro valdy-

bos pirmininkas, ilgametis Lie tu -
vių katalikų spaudos draugijos di -
rektorius. 1986 m. iš rinktas Lietu -
vos krikščionių demo kratų partijos
centro komiteto pirmininku. 

Mirė Antanas Rudis
Jo visas gyvenimas liudijo jo dosnią širdį ir gilų tikėjimą

Nukelta į 10 psl.

Antanas J. Rudis.
,,Draugo” archyvo nuotr.



Nedaugelis Lietuvoje žino, kad
keletą kartų per metus Eu -
ropos Komisijos ir Europos

išorės veiksmų tarnybos (EIVT, o
paprastai kalbant – Europos Sąjun -
gos užsienio reikalų ministerijos)
atstovai ir Rusijos užsienio reikalų
ministerijos valdininkai susirenka
pa sikalbėti apie žmogaus teises. Ofi -
cialus šitų susitikimų pavadinimas –
ES ir Rusijos konsultacijos dėl žmo-
gaus teisių. Gruodžio 7 d. Briuselyje
įvyko 16-asis šių konsultacijų ratas.

Svarbu pabrėžti, kad šie susitiki-
mai būna uždari. Nei Europos Par -
lamento ar Rusijos Dūmos (jei to pa -
nor ėtų) deputatai, nei pilietinės vi -
suo  menės atstovai į juos ne tik ne -
kviečiami, bet ir neįleidžiami. Po il -
gų derybų Europos Parlamento na -
riai išsi kovojo teisę, kad po eilinio
kon sul tacijų susitikimo uždarame
po  sėdyje Europos Komisijos ar EIVT
atstovai pateiktų informaciją apie
kon sultacijų eigą, svarstytus klau si -
mus, atsa kytų į europarlamentarų
klau  simus. Pabrėžiu – uždarame po -
sė dyje, į kurį nei žurnalistai, nei
šiaip stebėtojai neįleidžiami. To kio -
mis slaptumo są lygomis ES kal basi
apie žmogaus tei ses su Rusija...

Prieš kelias dienas elektroniniu
paštu aš, kaip Europos Parlamento
Žmo gaus teisių pakomitečio narė,
gavau trumpą neslaptą EIVT prane -
šimą apie gruodžio 7-ąją įvykusias
konsultacijas. Nors atsiųstoji infor-
ma cija yra bekūnė, bet net ir pagal ją
kai kurias išvadas padaryti galima.

Štai, pavyzdžiui, pažymėta, kad
ES išreiškė susirūpinimą dėl kai ku -
rių naujų, jau po prezidento rinkimų
Rusijoje priimtų įstatymų poveikio
žmogaus teisėms. Kalbėta apie įstaty-
mus, reglamentuojančius nevyriau -
sybinių organizacijų Rusijoje veiklą,
demonstracijų organizavimą, para -
mos iš užsienio teikimą nevyriausy-
binėms organizacijoms ir požiūrį į ją
Rusijos įstatymuose. Kalbėta ir apie

žmogaus teisių aktyvistų baugini -
mus, represijas, nukreiptas prieš
opo zicijos vadovus. Minėti  kon kre -
tūs, gerai žinomi atvejai, nužudymai,
kurie iki šiol nėra iki galo ištirti, o
kaltieji tebėra nenubausti, yra Sergej

Magnitski, Natalija Estemirova, An -
na Politkovskaja nužudymo bylos.
Visa tai – seniai ir plačiai žinomi at -
vejai, bylos, apie kurias kalbama, bet
reikalai nejuda. Arba juda į prie šin -
gą pusę, dar sugriežtinant represijas,
nukreiptas prieš opoziciją, nepri -
klau somus žurnalistus, priimant
nau  jus įstatymus, kurių bendras var -
diklis – duokim jiems tiek, kad ma žai
nepasirodytų...

Tačiau man įdomesnė kita šių
kon sultacijų dalis, toji, kurioje
Rusija kalba apie ES. Štai ir pastara-
jame gruodžio 7 dienos susitikime
Rusija išreiškė susirūpinimą dėl
žmo gaus teisių padėties ES. Štai
kokie didžiausi Rusijos rūpesčiai:
pasak rusų, ES plinta rasizmo ir kse -
nofobijos apraiškos; nepakankamai
aktyviai vykdomas tyrimas dėl slap-
tų CŽV kalėjimų ES valstybių teri-
torijose, ir dar – ne piliečių teisės kai
kuriose ES valstybėse narėse yra
šiurkščiausiai pažeidžiamos.

Tradiciškai ES atstovai, rodyda-
mi dėmesį pilietinei visuomenei, šių
konsultacijų išvakarėse, gruodžio 3
d., Maskvoje susitiko su Rusijos ne -
vyriausybinių organizacijų atsto-
vais, o lapkričio 26 d. Briuselyje – su
tarptautinių žmogaus teisių gynėjų

organizacijų atstovais. Ar ką nors
panašaus daro Rusija, nežinome, apie
tai neskelbiama. Matyt, Rusijos dip -
lomatai, atstovaujantys Rusijai šiose
konsultacijose ir be susitikimų su
pilietinės visuomenės organizaci-

jomis žino, kas ir kaip. Jie turi savo
patikrintus ir patikimus informaci-
jos šaltinius...

Kitas konsultacijų ratas vyks
2013 metų pavasarį. Jau dabar galiu
pasakyti, kad vėl bus kalbama apie
Magnitski, Politkovskaja ir Este mi -
rova bylas, gal tik kita eilės tvarka.
Gal dar primins apie Michail
Chodorkovski, jau devynerius metus
pūdomą kalėjimuose. Ir apie naujas
represijas prieš Rusijos pilietinę
visuomenę ir opoziciją, nes rusai dar
šiemet ruošiasi pasakyti, ką jie mano
apie žmogaus teisių ir laisvių,
demokratijos padėtį jų šalyje. Bet jų
atstovų į dialogus ir konsultacijas
Rusijos valdžia tikrai nepakvies.
Šiemet – dar ne.

Rusijos darbotvarkę irgi galima
nuspėti, nekartosiu. Žinoma, dialo-
gas geriau nei tyla. Kiti tvirtina, kad
diplomatija apskritai mėgsta ramybę
ir ramius susitarimus (quiet diplo-
macy). Tačiau kyla ir kitokių klau -
simų, pavyzdžiui, koks yra tokio ES
veikimo poveikis? Ar tikrai tik tiek
galime?

Bernardinai.lt

Laima Andrikienė – Europos Parla -
men to narė.

ES ir Rusijos dialogai
LAIMA ANDRIKIENĖ

Šį antradienį Čikagos centre, ,,Grant
Thornton LLP” patalpose, vykusiame
Čikagos lietuvių profesionalų grupės
(Chicago Lithuanian Professional Group)
susitikime dalyvių laukė pažintis su ben-
drovės ,,Mondelez International, Inc.”
vyriausiuoju teisininku pasaulinei veiklai
Jonu Bružu. Audriaus Remeikio pokalbio
su Bružu vedami keliavome teisininko
karjeros vingiais, tiksliau – kone tiesia
linija, vis dar tebekylančia į viršų. Nors
Bružas ne kartą minėjo, jog dėl savo kar-
jeros sėkmės jis yra dėkingas palankiai
susiklosčiusioms aplinkybėms ir tiesiog
– laimei, jo nuomone, itin svarbų vaid-
menį, kylant karjeros laiptais, vaidino ir
tebevaidina mentoriai. Tai žmonės, kurie
padeda mažiau patyrusiam asmeniui
ugdyti savo galimybes ir talentus, gelb-
sti sėkmingai atlikti užduotis, tobulinti
įgūdžius, atpažinti dalykus, duoti nau -
dingų patarimų, ilgainiui – skatinti jį patį
priimti sprendimus. Tokių žmonių itin
stokojame savo lietuviškoje veikloje. O
gaila.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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LLAAIIŠŠKKAAII  

LIETUVA – PAVOJUJE 

Pažįstamas iš Lietuvos perdavė
neraminančią žinią – Lietuva yra pa -
vojuje! Dabartiniai rinkimai į
Lietuvos Respublikos Seimą buvo far -
sas, o Darbo partija, beveik vie šai
papirkinėjusi balsuotojus, surin ko
daugumą. Šios partijos vadovas
Viktor Uspaskich tiesiog šaiposi iš
Lie tuvos: kas buvo pažadėta, nevyk-
do ma, viskas, kas sakoma, yra me -
las. Jis visus papirkinėja, todėl jo by -
los nagrinėjimas vilkinamas. Už me -
tų bylai sueis senaties laikas, ir ką
jam tada padarysi? Jis, rusas, viešai
sako, kad greitai bus lietuviško kraš-
to ministras pirmininkas. 

Į Seimą vėl sugužėjo buvę komu-
nistinės partijos žmonės, į valdiškas
pa reigas visur kišami tokie patys.
Žmo nės turėjo viltį, kad prezidentė
Da lia Grybauskaitė gal neleis prieiti
iki tokio skandalo. Žmonės dabar gal -
voja, kad daroma didelė apgavystė, ir
viskas sukama į Rusijos pusę. Net ir

balsuojant dėl atominės jėgainės
statymo Lietu vo je referendumo, žmo -
nės buvo lengvai papirkinėjami, kad
balsuotų prieš, sakant, kad jė gainė
Lietuvai būtų pa vojinga. Bet juk ir
rusai, ir gudai pla nuoja pana šias jė -
gaines statyti prie Lie tuvos sie nos!

Vytautas Šliūpas
Burlingame, CA

SKAITAU ,,NUO PRADŽIOS 
IKI PABAIGOS”

Ačiū už labai įdomų „Draugą”,
kurį perskaitau „nuo pradžios iki
pabaigos”.

Dažnai čia, South Carolina, laik -
raščio rei kia laukti savaitę ar dau-
giau, bet kai dėžutėje randu 4 ar 5
laikraščius, ta da metu viską ir
skaitau, skaitau. Linksmų švenčių!

Ligia  Bardauskienė
Florence, SC

KLAIDOS ATITAISYMAS

Š. m. gruodžio 1 d. ,,Drauge” pa -
skelbtame Loretos Timukienės
straips nyje ,,JAV Lietuvių Ben druo -
menė pasaulio ir Lietuvos įvykių
fone (II)” įsivėlė klaida. Turi būti:
,,Boston vykusioje šventėje dalyvavo
50 tautinių šokių grupių, tarp jų – 5
grupės iš Lietuvos, po vieną grupę iš
Punsko, Švedijos, Anglijos ir Brazi -
lijos, likusios – iš JAV ir Kanados.
Šventėje šoko 1,828 šokėjai, renginį
matė 4,717 žiūrovų, organizatoriams
talkino 223 savanoriai.” 

KLAIDOS ATITAISYMAS

Edvardo Šulaičio straipsnį apie
Cicero lietuvių popietę (,,Draugas”,
2012 m. gruodžio 11 d.) palydinčioje
nuotraukoje neteisingai įvardintas
vienas iš popietės dalyvių. Priekyje
sėdi ne Zigmas, bet Juozas Mikulis.

Dialogas geriau nei tyla. Kiti tvirtina, kad diplomati-
ja apskritai mėgsta ramybę ir ramius susitarimus
(quiet diplomacy). Tačiau kyla ir kitokių klau simų, pa -
vyz džiui, koks yra tokio ES veikimo poveikis? Ar tikrai
tik tiek galime?



Prieš 50 metų, išsigandusi dėl stai  ga
labai realia galimybe tapusio, viską
naikinančio atominio karo, tuome-

tiniam laisvojo pasaulio vado vui JAV pre -
zidentui John F. Kennedy jo žmona Jac -
queline taip kalbėjo: „Verčiau aš noriu
mir ti su tavim, ne gu gyventi be tavęs; to
nori ir mūsų vaikai.” Prisimename tas
baugias kelias savaites ir mūsų šeimoje,
kai kiek viena diena atrodė galinti būti
pa s ku tinė. Iškentėję Antrąjį pasaulinį ka -
rą, bombardavimus, pasitraukimą iš Tėvy -
nės ir laimingai pasiekę Ame ri ką, mąstėme: nejau-
gi žūsime be prasmiškai, vos tik pradėję kurti
šeimą?

Tomis lemtingomis 1962 m. spa lio mėnesio die -
nomis kvapą su lai kę panašiai galvojo ir milijonai
žmo nių – amerikiečių, lietuvių išeivijoje ir Lie -
tuvoje, su baime stebėdami pasaulio pabaigą sim-
boliškai ženklinančio laikrodžio rodyklės grės -
mingą artėjimą prie „XII”. Susi rūpinę visi laukė,
kaip į Kennedy veiksmus atsakys sovietų vadovas
Nikita Chruščiov. Ar susitars jie, bandant iš vengti
abiejų valstybių ir vi so pa sau lio sunaikinimo?

Nors istorijoje tas laikotarpis liko žinomas tik
kaip Kubos krizė, jos pasekmės galėjo tapti krau -
piu abipusiu susinaikinimu, biblijos Apreiš ki mų
kny goje išpranašautų kaip blo gų jų ir gerųjų jėgų
apokaliptine kova prieš Paskutinįjį Dievo teismą.

1961 m. sausio 20 d. į Baltuosius rū mus įžengęs
prez. Kennedy iš prez.  Eisenhower paveldėjo neiš -
spręstas Vakarų  Berlyno ir Kubos problemas, galė -
ju sias privesti prie atominio karo. Pirmas už -
davinys buvo iš Kubos pašalinti kraštą užvaldžiusį
komunistą Fidel Castro. Neprityręs prezidentas
bu  vusio prezidento ir CIA pla nų neketino keisti,
bet kartu ir prisibijojo galimo Chruščiov atkirčio.
Balandžio mėnesį jis pasiuntė į Kubą slaptai
Gvatemaloje CIA apmokytus, prieš Castro kovoju-
sius kubiečius su tikslu sukelti revoliuciją ir taip
nu versti Castro nuo valdžios. Suki lė liai kubiečiai

išsikėlė į Kubą prie Bay of  Pigs įlankos, tačiau, ne -
sulaukę jiems prižadėtos amerikiečių karo aviaci-
jos pagalbos, po kelių dienų turėjo pasiduoti dikta-
toriui.

Susitikęs su Kennedy Vienoje 1961 m. birželio
3–4 d., Chruščiov pa tvirtino savo turėtą įspūdį, kad
naujasis JAV prezidentas buvo nepatyręs, jaunas,
neryžtingas, bet sukalbamas valstybės vyras, ku -
riuo jis tikėjosi politiškai pasinaudoti sprendžiant
Vaka rų Berlyno problemą, neįveliant abie jų val-
stybių į pražūtingą karą. Vakarų Berlyne tuomet
buvo tik 15,000 JAV karių. Ir kai 1961 m. rugpjūčio
13 d. sovietai pradėjo statyti Ber lyno sieną (die
Mauer), Kennedy suprato, kad į bet kokį sovietų
ban dymą užimti Vakarų Berlyną realiai bus gali-
ma atsakyti tik grasinant atominiu ginklu. Todėl
kai Ken nedy davė suprasti, kad amerikiečiai bus
patenkinti, turėdami vien „autobahn” priėjimą
prie savų karių, kompromisas buvo pasiektas, ir
ginkluoto susirėmimo išvengta.

Jau tuomet abi pusės turėjo tūkstančius ato -
mi nių bombų, ir abiejų valstybių vadovai tai žino-
jo. Ko Ken nedy nežinojo, buvo tai, kad 1962 m. va -
sarą sovietai į Kubos salą jau buvo atgabenę apie
100 atominių bom  bų ir kad prie Kubos esančių
sovietų povandeninių laivų kapito nams buvo
leista savo nuožiūra tas atominių užtaisų ginkluo-
tas torpedas iššauti. Taip šį kartą problema užvirė
jau netoli Amerikos krantų.

Pasauliui trylikos lemtingų die nų laikotarpis

prasidėjo 1962 m. spa lio 16 d., kai
amerikiečių lėktuvas ,,U-12”, žvalgy-
damasis virš Kubos, pastebėjo ten pradė-
tas statyti raketas. Apie tai tuojau buvo
pranešta prez. Ken nedy. Spalio 22 d. savo
trumpoje 15 minučių kalboje Kennedy
apie iš ki lusį pavojų pagaliau perspėjo ir
visą amerikiečių tautą. Kraštą sukaustė
baimė. Atrodė, lyg būtų nusileidusi sau -
lė. Normalus gyvenimas lyg ir sustojo.
Spalio 23 d. atsiliepė Chruščiov, ra min -
damas, kad tai tik ginamosios raketos, ir

kad JAV grasinama Kubos blokada bus didelė grės-
mė taikai. 

CIA sekė į Kubos vandenis atplau kiančius
sovietų laivus. Šimtai JAV raketų buvo nukreipta
link Kubos, kariuomenė, laivynas ir aviacija pa si -
ruošė aukščiausio lygio parengčiai. Visa tauta
laikė užėmusi kvapą, kilo suprantama baimė dėl
gali mo sovietų atkirčio. Nejaugi pra si dės? Spalio
24 d. sovietų laivai apsisuko ir nu plau kė atgal.

Kennedy sutiko Kubos nepulti, jei Maskva
sutiks iš ten pasitraukti. Spalio 28 d. Maskvos radi-
jas pranešė, kad Kuboje esančios raketos bus išar -
dytos ir išsiųstos namo. Buvo sutarta, kad Ken -
nedy uždarys ir kai kurias Amerikos raketų bazes
Turkijoje. Įtam pa atslūgo, bet gyvenimas tik pa -
mažu grįžo į normalias vėžes. Deja, praėjus vos
trylikai mėnesių, 1963 m. lapkričio 22 d., prez. Ken -
nedy žuvo nuo žudiko kulkos.

Atominio karo pavojus nepraėjo nei po 50
metų. Nors Sovietų Sąjun gos jau seniai nebėra,
liko iki ausų ginkluota Rusija. Atsirado nauji pa -
vojai, kurių gal pavojingiausi yra Ira nas ir Šiaurės
Korėja. Žinoma, rei kėtų neužmiršti, kad atominius
ginklus šiandien jau įsigijo ir Pakis ta nas, Indija
bei Kinija. Nėra abejonių, kad atominius ginklus
turi ir Izrae lis, kuris to neneigia, bet ir netvirtina.
Todėl gal kai kas nors ir norės įrodyti, jog tai, ką
išgyve nome 1962 m., niekada nepasi kartos, tikėti
būtų nerealu.
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„Jei žūsime, noriu 
žūti kartu su tavim”

ALEKSAS VITKUS

Gruodžio 7 d. prezidentė Dalia Gry baus -
kaitė pranešė patvirtinusi Vyriausybę be
dviejų ministrų. Ji atmetė Darbo partijos

kandidates Loretą Graužinienę ir Virginiją
Baltraitienę, kurios siūlytos į socialinės apsau-
gos ir darbo bei švietimo ir mokslo ministres.
Prezidentė nepritarė ir trečio „darbiečio” Kęs -
tučio Daukšio kandidatūrai į kultūros minis -
trus, bet sutiko pa tvirtinti į jo vietą pasiūlytą
Šarūną Birutį. Ko gero, Š. Birutis laimėjo pre -
zidentės palaiminimą, nes visuomenėje jis ma  -
žiau siejamas su „darbiečiais”.

Negaliu pritarti kai kurių apžvalgininkų nuo -
monei, kad pasiektas kompromisas, kad ir prezi-
dentė nusileido. Esą, jei prezidentė būtų tvirtai lai -
kiusis savo paskelbtų (ir išgalvotų) kriterijų, ji būtų
atmetusi dar daugiau kandidatų į ministrus. Yra
tiesos šiame teiginyje. Jei nepritariama Grauži -
nienei ir Baltraitienei, galime atmesti Andriukaitį
bei Vėsaitę. Vis dėlto ne kompetencija, bet partinė
pri klausomybė suvaidino lemiamą vaidmenį prezi-
dentės nutarimuose. Nerekomenduojama kovoti
dviejų frontų karo, tad Darbo partijai vendetą pa -
skelbusi prezidentė suprato, jog neprotinga mesti
iššūkį socdemams.

Pirmą ratą laimėjo prezidentė. Pareiškusi, kad
ji prie valdžios vairo neprileis Darbo partijos, Gry -
bauskaitė gerokai apkarpė darbiečių sparnus, už -
kirs dama kelią į ministrus ne tik Uspaskich ir Gap -
šiui, bet ir kitiems partijos vadovams. Veikta gana
subtiliai. Patys prezidentės pasisakymai buvo ties-
mukumo ir nesubtilumo viršūnė, bet jie neliko be
po veikio. Butkevičius ir Uspaskich reagavo į prezi-
dentės grūmojimus, stengėsi prisitaikyti prie jos
norų, ne kartą nusileido. Rezultatas – Vyriausybė
buvo suformuota, sukuriant regimybę, kad buvo
atmesti tik du kandidatai, taigi, kad Grybauskaitės
elgesys nedaug kuo skyrėsi nuo jos pirmtakų.

Pirmas ratas laimėtas, bet bus kitų. Prezi den -
tės santykiai su valdančiąja koalicija, ypač Darbo
partija, bus įtempti. Ir kitus koalicijos partnerius
turi neraminti prezidentės aiškiai reiškiamas nepa-
si tenkinimas jų atėjimu į valdžią. Nežinia, kaip bus
reaguojama į jos tolesnius veiksmus. Kadaise prezi-
dentė pasakė, kad ji turės tiek galių, kiek Seimas jai
suteiks. Pastarasis Seimas buvo itin dosnus, tik
paskutinį savo kadencijos pusmetį drįso atmesti
vie ną prezidentės veto. Naujasis Seimas turėtų

laikytis kiečiau, nes turi tvirtą daugumą ir mažiau
iliuzijų dėl prezidentės geranoriškumo. Susidaro
įspūdis, kad prezidentė tai nujaučia, tad ir pradėjo
ieškoti sąjungininkų tarp įtakingų socdemų, malo -
nindama juos savo dėmesiu. Be to, Butkevičius ne -
at rodo esąs žmogus, kuris galėtų ilgai atlaikyti pre -
zidentės spaudimą. Daug ką pasakys reakcija į pir-
mąjį prezidentės veto.

Yra kitas, gerokai svarbesnis klausimas, būtent
– jėgos pusiausvyra tarp Seimo ir prezidentės. Gry -
bauskaitė plečia prezidentės galias Seimo sąs kaita.
Demokratijose visos trys valdžios nuolat grumiasi,
siekdamos praplėsti savo galią ir įtaką kitų sąskai-
ta. Parlamentai dažnai siekia apriboti vykdomosios
valdžios galią, Vyriausybės stengiasi išsivaduoti iš
parlamento priežiūros, o teismai mėgina tarti pa -
skutinį žodį visais klausimais. Lietuvoje Seimo ga -
lia pasiekė savo viršūnę 1997–2000 m., pirmininkau-
jant Vytautui Landsbergiui. Nors Seimo įtaka po to
smuko, dar 2007 m. tuometinis prezidentas Valdas
Adamkus skundėsi, kad Lietuva yra „grynai parla-
mentinė valstybė”, ragino padidinti prezidento įsta -
tymines ir vykdomąsias galias, nes tai leistų jam
veiksmingiau reaguoti į valstybės ir visuomenės
po reikius.

Švytuoklė pasuko į kitą pusę. Joks prezidentas
nėra prisiskyręs sau tokio didelio vaidmens for-
muojant Vyriausybę. Ir praeityje nauja valdžia turi
praeiti per du filtrus – ji turėjo laimėti ne tik rin -
kėjų balsus, bet ir prezidento malonę. Dabar kuria-
mas atvejis, pagal kurį abu filtrai yra lygiaverčiai,
pre zidentui prisiskiriant sau teisę nutarti, kiek jis
paisys rinkėjų valios.

Kovodama su Darbo partija, prezidentė pasik-
liovė Konstitucijos neapibrėžtumu. Konstitucijos 96
straipsnyje rašoma: „Ministrai, vadovaudami jiems

pavestoms sritims, atsakingi Seimui, Res -
publikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs
Ministrui Pir mi ninkui.” Galima argumen-
tuoti, kad šis straipsnis suteikia Seimui ir
prezidentui lygias teises prižiūrėti Vy riau -
sybės veikimą. 92 straipsnyje teigiama, kad
„Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15
dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo
sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtin-
tą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos pro-
gramą.” Būsimas premjeras esą privalo lai -
mėti prezidentės patvirtinimą, pristatant jai

priimtinus kandidatus. Taigi bū simas premjeras
turi prisitaikyti prie preziden tės norų, o ne at -
virkščiai.

Tokia Konstitucijos interpretacija suteikia
prezidentei galią nepaisyti rinkėjų valios. Seimas
galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT), prašy-
damas išaiškinti būsimo premjero ir prezidento
teises ir pareigas formuojant ir prižiūrint Vyriau -
sybę. Tai būtų klaida. Seimas leidžia įstatymus, jam
suteikta galia keisti Konstituciją. Save gerbiantis
Seimas turėtų naudotis šia teise, o ne slapstytis už
ne itin kompetentingo KT.

Pagrindinis vaidmuo sudarant Vyriausybę turi
likti rinkėjų palaiminimą laimėjusioms partijoms,
nors reikia atsižvelgti į tai, kad Konstitucija teikia
prezidentui specialius įgaliojimus užsienio ir sau -
gumo politikoje bei teisėsaugos reikaluose. Tad
būtų galima pakeisti 92 straipsnį, nurodant, kad mi -
nistrai yra atsakingi Seimui, bet ir prezidentui
užsienio, saugumo ir teisėsaugos srityse. Būtų gali-
ma patikslinti 96 straipsnį, paliekant prezidentui
tei sę atmesti kandidatus į ministrus jam priskir-
tose srityse, nes su jais jis turi itin glaudžiai ben-
dradarbiauti. Prezidentui pareiškus abejonių ki -
tiems ministrams, pats Seimas galėtų paskirti juos
provizoriškai, po pusmečio surengdamas inter-
pelia ciją, kuri leistų Seimui galutinai patvirtinti ar
atmesti ministrą.

Siekiant užtikrinti rinkėjų valios gerbimą,
reikia patikslinti Konstituciją, apriboti prezidento
galias tvirtinant ministrus. Seimas turėtų sudaryti
specialią komisiją ištirti klausimą ir pasiūlyti dera-
mas Konstitucijos pataisas. Seimo galių stiprinimui
turėtų pritarti visos partijos, kurioms rūpi valdžių
ir institucijų pusiausvyra. Čia bendras, o ne parti-
nis ar dabartinės koalicijos reikalas.               Alfa.lt

Reikia riboti 
prezidento galias
KĘSTUTIS GIRNIUS
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VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Palaimintojo Jurgio Matulaičio me tai, skirti
bažnytiniams 2012 me tams, pasibaigė. Įvykę
renginiai ap ra šyti, darbai atlikti. Šiame

straips nyje noriu pateikti šiek tiek istorijos apie
Pal. Jurgio Matulaičio me tų renginių komiteto
Čikagoje veiklą, pasidalinti keletu minčių.

Pal. Matulaičio metai prasidėjo 2011-aisiais,
Lietuvos vyskupamsoficia liai 2012-uosius pa -
skelbus Pal. Jurgio Ma tu laičio metais. JAV Lietu -
vių Bendruomenės Marquette Park apylinkės
veik lai atgijus, 2011 m. lapkričio pradžioje apy lin -
kės valdybos nariai ir gyventojai rinkosi į Švč.
Merge lės Marijos Gimimo parapijos klebo niją pa -
sitarimui. Posėdžio metu bu vo perskaitytas Lietu -
vos vyskupų konferencijos pranešimas, kuriame
2012-ieji skelbiami Matulaičio metais.  Tuomet nu -
tarta į šių metų apylinkės veiklą įtraukti ir Pal. J.
Matulaitį bei tinkamai paminėti 2012 metus. Pa -
rapijos administratorių kun. Jaunių Kelpšą pasiū-
lyta paskirti Pal. Matulaičio metų rengi nių ko -
miteto globėju. Mane pakvietė ei ti komiteto sekre-
to rės pareigas, kiti komiteto nariai buvo surasti
vė liau. Diskusijos vyko Juozo Kulio iniciatyva.  

Per spaudą, Švč. Merge lės Marijos Gimimo

pa rapijos biuletenį ir asmeninius ryšius kitą susi -
rin kimą sušaukėme 2011 m. lapkri čio 19 d. pa ra -
pijos salėje.  Norėjome, kad ko mitetas apimtų visą
Čikagos apylinkę. Nors susirinko žmonių iš įvai -
rių vie tovių ir parapijų, vėliau, deja, daugiausia
dirbo Švč. M. Marijos Gimimo parapi jos nariai.
Kodėl? Krikščionybės ju biliejaus paminėjimas
1987 m. su traukė daugybę lietuviškų organizacijų
atstovų. Kartu dirbome bendram tikslui.  Gaila,
kad šių me tų veikla nesutraukė di desnio skaičiaus
tų organizacijų atstovų. Žinoma, su mažėjo veikla
ir dir ban čių narių skai čius, bet tokiu atveju reikia
burtis draugėn ir dirbti kartu.

Lapkričio 19 d. susirinkime suda rytas ir pa -
tvir tintas Pal. Matulai čio metų renginių komite-
tas, dr. Li nui Sidriui sutikus eiti pirmininko pa rei -
gas.  

Susirinkime kalbėjo nepažįstamas, svetimtau -
tis dailininkas apie numatytą kurti mozaiką. Pri -
sista tęs parodė savo darbo pavyzdžius. Sakė, jog
mo zaika (darbas ir medžiaga) kainuotų tarp 7,000
dol. ir 8,000 dol.  Kas tas dailininkas ir kaip jis at si -
rado pirmame susirinkime, kai ko mitetas dar tik
ku riamas, klausėme vieni kitų.

Už kelių savaičių vykusiame ki tame posėdyje
išsisprendė tiek dailininko, tiek ir mozaikos klau -
simas. Sužinojome, kad rūpestingas komiteto glo -
bėjas kun. Jaunius kreipėsi į dailininkę Adą Sut -
ku vienę, kad ši sukurtų Pal. Ma tulaičio mozaiką.
Dailininkė suti ko. Ji, kartu su dukra Rasa, dalyva-
vo komiteto posėdžiuose, pranešdamos, kaip vyks-
ta darbas, atnešdamos parodyti pavyzdžius.  Joms,
pa aukojusioms savo darbą ir lai ką, komiteto vardu
dėkoju už talką, pasiaukojimą (juk tai labai sudė -
tingas bei ilgai trunkantis darbas) ir atvy ki mą iš
Be verly Shores dalyvauti po sėdžiuose.

Daugiausia rūpesčių sudarė iškilmingas poky -
lis. Kur jį daryti? Ką kvies ti į svečius? Kokia būtų
meninė programa? Kas kalbėtų? Kiek bilie tai kai -
nuotų? Norėjosi, kad viskas bū tų atlikta gražiai ir
skoningai. Klausta,  kodėl norima parinkti nelietu-
vių sa lė. Pasiūlyta pokylių salę rasti arčiausiai
Švč. M. Marijos Gimimo pa rapijos, be to, kad ji
talpintų daugiau žmonių. Pasiūlyta ,,Hilton Oak
Lawn”, bet, kaip vėliau paaiškėjo, mūsų nu matytą
dieną ten nebuvo vietos. Juozas Kulys surado ,,Be -
verly Country Club” – gražią salę, pasislėpusią
tarp medžių, netoli Marquette Park. Ji puikiai tiko
mūsų renginiui. Pal. Matulaitis buvo kuklus as -
muo, dirbo su neturtingais  žmonėmis, bet, įver ti -
nant jo asmenybę, tokios sa lės komiteto rengia -
moms iškilmėms ir reikėjo.

Dėmesį į mūsų šventę atkreipė Čikagos arki -
vyskupija.  Iškilmingose šv. Mišiose, kurios vyko
2012 m. gegužės 27 d., sekmadienį, dalyvavo kardi-

no las Fran cis George ir apylinkės vyskupas And -
rew Wypych. Tai svarbus įvy kis Čikagos katalikų
istorijoje, mi nint Pal. Ma tulaičio metus.  

Gegužės 27 d. šventė sulaukė ir kitų garbingų
sve čių, tarp jų – marijo nų provincijolo kun. Kazi -
mierz Chwalek iš Stockbridge, Massachu setts,
marijonų vyresniojo kun. Jo seph Roesch iš Romos,
Italijos, LR ambasados pirmoji sekretorė Liana
Vazbienė, LR ambasados JAV ministras patarėjas
Artūras Vazbys bei LR gen. konsulės Čikagoje
Skais tės Aniulienės. Jų dalyvavimas tik dar labiau
pabrėžė renginio svarbumą.

Pal. J. Matulaičiui skirta konferencija vyko
2012 m. birželio 3 d. Marijonų vienuolyno patalpo -
se, esančiose šalia ,,Draugo” redakcijos.  Ten susi -
rin kęs būrys žmonių išgirdo labai išsamią Matu -
lai čio biografiją, kurią paruošė svečias iš Lietuvos
kun. Tomas Mi liaus kas, MIC. Konferencija sudarė
pro gą sugrįžti pas marijonus. Patal pos prižiūri-
mos, vieta patogi. Auto mo biliams pastatyti yra
aikš telė. Jauki aplinka. Gal daugiau kas ir vėl su -
si domės šiomis patalpomis, dabar retai lietuvių
naudojamomis.

Pal. Matulaičio metus už bai gėme su šv. Mi šio -
mis 2012 m. lapkričio 18 d., sekmadienį. Jas konce -
lebravo kun. Kelpšas ir marijonų provincijolas
kun. Chwalek. Šv. Mišių pabaigoje buvo skaitoma
Pal. Matulaičio litanija, kuri rodo ypatingą ar ki -
vys kupo asmenybę, kaip jis pasišventusiai dirbo
Dievo garbei ir pasaulio ge rovei. Po šv. Mišių da -
lyviai rinkosi į pa rapijos salę, kur įdomiai kalbėjo
dr. Augustinas Idzelis. Tą dieną sa lėje vyko foto me -
nininko Arvydo Za bu lionio parodos ,,Bažny ti nis
pa sau lis” atidarymas. Itin įspūdingos fotogra fi jos
te bepuošia parapijos salės sienas (paroda vyks iki
šv. Ka lėdų). Užbaigėme Ma tu  laičio metus, o su
nuos  tabia paroda perėjome į Ti kėjimo metus.

Jaučiu lyg ir kažkokį artimesnį ryšį su jau
pasibaigusiais Matulaičio metais. Sa kevičių šeima
yra kilusi iš apy linkės,  kuri yra netoli Matulaičio
gim tinės. O mano dėdė a. a. kun. Jonas Sake vi čius
priklausė Marijonų vienuolijai, kurią arkivysk.
Jur gis Matulaitis atkūrė.  

Pal. Jurgio Matulaičio metų ren ginių komitetą
Čikagoje sudarė: dr. Linas Sid rys, pirmininkas;
kun. Jaunius Kelp šas, diakonas Vitas Paškauskas,
Bro nė Barakauskienė, Vilė Kilikauskienė, Juo zas
Kulys, Angela Lesčinskienė, Jū ratė Lukminienė,
Juozas Polikaitis, Vida Sakevičiūtė, Marytė Smil -
gaitė, Ligija Tautkuvienė ir Audra Zaka rauskienė.
Komiteto pirmininkas dr. Sidrys 1987 m. ėjo Lie -
tuvių Krikščionybės ju biliejaus komiteto pirmi -
nin ko parei gas, buvo Romoje, kada arki vysk. Ma -
tulaitis buvo paskelbtas palaimintuoju. Tad dr. Sid -
rys tęsia pradėtą darbą. 

Reikia tikėti, jog. Pal. J. Matulaičio metams pa -
sibaigus, likę įs pūdžiai turės teigiamos įtakos ren -
ginių dalyviams, ypač Matulaičio raginimas ,,nu -
galėti blo gį gerumu”.

Vida Sakevičiūtė – Pal. Jurgio Matulaičio metų
rengi nių komiteto Čikagoje sekretorė.

TTEELLKKIINNIIAAII

Chicago, IL

Pal. Jurgio Matulaičio metai Čikagoje 
Apžvalga

Pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakčiai
skirtas šv. Mišias  aukojo Čikagos arkivyskupas kardino-
las Francis George. Kairėje – dail. Ados Sutkuvienės ir Ra -
sos Sutkutės sukurta Pal. Matulaičio mozaika.

Iškilmingos  Pal. Jurgio Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakčiai skirtos šv. Mišios buvo aukotos gegužės 25
d. Švč. Merge lės Marijos Gimimo parapijoje, Chicago. JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.
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Lemont, IL

Lapkričio 11 dieną Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, įvyko jau tra dicine tapusi madų
paroda, šiais me tais pavadinta „Lady in

Red”. Dėko jame rengėjams, rėmėjams, visiems
dalyviams ir žiūrovams, susirinku siems į renginį
– jūsų visų bendrų pas tangų dėka centre įvyko
spal vinga ir graži šventė.

Šiais metais renginys buvo su reng tas erdvioje
R. Riškienės salėje, ku rioje užteko vietos plačiam
podiumui, svečių stalams, net dviems ba rams, taip
pat menininkams, madų kūrėjams, įvairioms dra -
bužių parduo tuvėms, panorusioms parduoti savo
gaminius parodos metu veikusioje mugėje. 

Lietuvės mėgsta puoš tis, smagu buvo matyti
tiek daug  vie noje vietoje susirinkusių elegantiš -
kai ir skoningai apsirengusių mote rų. Beje, visos
mo terys, tą dieną dėvė jusios raudonus drabužius

ar papuo šalais, buvo apdovanotos nedidelėmis
dovanėlėmis. Mes džiaugiamės ne tik jūsų elegan-
cija, bet ir gausiu dalyvavimu mūsų šventėje.

Pasigrožėti rudens sezono mado mis, paben-
drauti, tuo pačiu paremti PLC, susirinko daugiau
nei 370 žmo nių. Pirkdami bilietus į centro organi -
zuojamus renginius, jūs finansiš kai paremiate
mus. Tad ačiū visiems,  atvykusiems į renginį, taip
pat dalyvavusiems loterijoje. 

Fi nan siškai  „Lady in Red” paroda buvo viena
sėkmingiausių centro madų parodų istorijoje.
Visos surinktos lė šos bus skirtos įvairiems PLC iš -
lai kymo ir atnaujinimo projektams. Pa starąsias
dvi savaites dirbame atnaujindami banketinę salę
ir šalia jos esanti koridorių – jau beveik baigtos
dažyti salės ir koridoriaus sienos, užsa kytos užuo-
laidos ir t. t. Stengia mės, kad centras būtų švares-

nis, švie sesnis ir jaukesnis visiems
jo lankytojams, ir be tokių renginių
kaip madų paroda tikrai būtų sun -
ku rasti pinigų visiems šiems pro-
jek tams.

Dėkojame įvairioms organiza -
ci joms ir įmonėms, kurios reklama -
vo savo paslaugas ir veiklą parodos
kny gelėje. Jų buvo daugiau nei tris-
de šimt, todėl sunku butų kiek vieną
pa mi nėti atskirai. Tikimės, kad
reklama mūsų knygelėje pritrauks
naujų klien tų ir praplės jūsų verslą.
Ačiū V. Ivinskis, I. Wilkei, A.
Mockaitytei, R. Straukai, A. Sabo -
nis, B. Zahorai, A. Chaikai, B. Kirk,
E. Reklaitis, R. Po vilaičiui, E. Po -
dolskienei, „Kuni gaikš čių užeigai”,
„Erika’s Home Spa”, „Lietuvėlei”,
„Lina’s  Embroi de ry” bei „Christos
Fur Salon”, paaukoju siems dovanas
parodos metu su reng tai loterijai.

Tačiau labiausiai dėkingi esa -
me madų parodos „Lady in Red”
organizaciniam komitetui ir ypatin-
gai PLC tarybos narei Linai Smil -
gienei. Sava norės komiteto narės
pra leido daug valandų PLC konfe -

Įspūdinga šventė, skirta paremti PLC

,,Lady in Red” šventė – sėkmingiausia centro madų parodų istorijoje. EErrnneessttoo  SSttaanniiuulliioo  nuotr.

rencijų kambaryje, aptardamos ir kurdamos paro-
dos viziją, dar daugiau valandų sun kiai dirb-
damos, kad ši vizija taptų tik rove. Menininkų, par-
duotuvių, rėmė jų  paieška, bilietų užsakymas ir
pardavimas, salės puošimas, repeticijos prieš paro-
dą – darbų sąrašas buvo nesibaigiantis, kaip ir pa -
ro dos organizatorių energija. Nuoširdžiausias
ačiū skiriamas Dainai Siliūnienei, Žibutei Prans -
kevičienei, Renatai Žilienei, Gitanai Mizerienei,
Ag nei Sabonis, Daliai Dubauskienei, Ingai Wilkei,
Ritai Pašilienei ir komiteto pirmi nin kei Linai
Smilgienei, subūrusiai apie save šių nuostabių,
veiklių ir kūrybin gų moterų grupę. 

Pasibaigusi madų paroda yra vie nas iš dauge-
lio PLC organizuojamų renginių. Artėjant Ka -
lėdoms ir Nau jie siems metams, norime jums pri -
min ti apie artėjančius renginius.  Gruo džio 16 d.
po 11 val. r. šv. Mišių PLC Moterų renginių komite-
tas rengia tradicines Kūčių vaišes. Tai dar viena
graži galimybė susirinkti pa žįs tamų ratelyje, pa -
bendrauti, taip pat paragauti šeimininkių paga -
min tų patiekalų. Naujųjų metų išvakarė se, gruo -
džio 31 d., 8 val. v. PLC kartu su JAV LB Le mont
apylinke organizuoja 2013 metų sutikimą. Tad pa -
sižymėkite šias datas savo kalendoriuose ir atvy -
kite švęsti kartu su mu mis! Stalą arba atskiras vie -
tas galite užsisakyti PLC raštinėje (tel. 630-257-
8787).

PLC administracijaMadų paroda susirinkusius žavėjo suknelių puošnumas ir įvairumas.



Ateinančiais 2013 metais Lietu vių skautija
švęs savo devyniasde šimt penktuosius gy va -
vimo metus.  Vasaros metu vyks jubiliejinės

sto vyklos Lietuvoje ir JAV. Lietuvių skautų sąjun-
gos (LSS) jubiliejinė sto vykla „Viltis” vyks rug-
pjūčio 7–17 dienomis Camp Manatoc, Peninsula,
Ohio.

Norėčiau pradėti mūsų iškilmingus jubi lie -
jinius metus su Taikos šviesos liepsnele. Taikos
švie sa, gimusi Betliejuje, jungia visą žmoniją į ben-
drą pasaulinį taikos tikslą. Ta liepsnelė, perduo-
dama iš skautų ran kų, keliauja traukiniais, dvira -
čiais, autobusais į visus pasau lio kampelius. Ji ke -
liauja ir į Ameriką, kur pasišventę skautai ją išve -
žio ja per visą kraštą, norėdami išdalinti šv. Kalė -
doms. 

Jau daug metų se sių Lauros Lapinskienės ir
Onutės Savickienės iniciatyva ta liepsnelė sim-
boliškai yra persiunčiama rajono vadams, kad jie
galėtų tęsti šį svarbų tikslą savo rajonuose. Taikos
esmė gyvuoja mūsų širdyse, ir ta liepsnelė yra tai -
kos ir vilties simbolis. Prašo me pirmiausia uždegti
taikos lieps nelę ir ramybę savyje, tada skleisti ją sa -
vo būreliuose, šeimose ir bendruo menėje (bažny čio -
se, ligoninėse, sene lių namuose, mokyklose ir t. t.).
Taip mes taika apjungsime visus pasaulyje.

Mūsų svajonė yra Taikos švie sa apjungti visus
LSS narius šiuo  Kalėdų šventės metu. Sesės Laura
ir Onutė ir šiais metais išsiųs rajono vadams tą sim-
bolinę liepsną, kad ji būtų išdalinta jų rajonuose.
Kviečiu visus, kur tik lietuviai skautai bebū tų,
gruodžio mėnesį dalyvauti Taikos šviesos dalinime.
Praneškite savo vienetams, kad dalyvautų šiame
isto riniame įvykyje. Paskirkite laiko sueigose arba
prisijunkite prie kitų ruo šiamų „eglučių” ar šv.
Mišių. No rėtume, kad visi tuo metu, kai lieps nelę
da linate, rankomis susiėmę, padainuotumėte IV
Tautinės stovyklos dainą „Laužai liepsnoja va ka -
ruos”.

Prašome nufilmuoti savo apei gas, kad galėtume
su visais pasidalinti. Praneškite mums per el. paštą,
kaip ir kur žadate dalintis tai kos šviesa. Gauta in -
for macija bus viešai paskelbta. Nuotraukas ir video
siųskite tuo pačiu adresu pirm@skautai.net. Dau -
giau informacijos apie taikos šviesą rasite
www.peacelight.org.

Uždekime mūsų širdis ir sielas taika ir meile.
Pradėkime LSS jubilie jinius metus su skautiška
daina ir pasauliniu tikslu, kuris jungia mus visus į
vieną skautišką šeimą.

v.s. fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas
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V. Bražėnas

Laužai liepsnoja vakaruos
IV Tautinės stovyklos daina

Laužai liepsnoja vakaruos,
Pietuose, šiaurėj ir rytuos,
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina –
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos. (2 k.)

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai,
Nors ir toli gimti namai.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina –
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos. (2 k.)

Nei vandenynai, nei kalnai
Negal atskirti mūs ilgai
Nuo skautų laukiančių miškų,
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina –
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos. (2 k.)

Noriu papasakoti, kaip New York ir New
Jersey skautų ir kitos lietuvių šeimos vis
dar kovoja su sunkiomis gyvenimo sąly-

gomis, pra  ėjus trims savaitėms po audros ,,Sandy”.

Nuo audros nukentėjo nemažai lietuviškų
šeimų. Mes vos ne visi praradome elektrą, šildymą,
daug žalos pridaryta mūsų miestuose: išversti
medžiai, užkirsti keliai, nutraukti elektros laidai,
apribotas benzinas. Tiems, ku rie išgyveno potvynį,
dar per anksti pradėti atstatyti užpiltus rūsius, pir-
mus aukštus. Viskas turi pir   miausia išdžiūti, nega -
lima skubė ti su naujomis statybomis.

Mūsų skautų fondas jau remia še šias šeimas, o
jų skaičius vis auga. Visai neseniai sužinojome apie
lietuvių šei  mą, gyvenančią Staten Island, ku ri
prarado viską, kas buvo jų rūsyje: du automobilius,
elektros ir šildymo sistemą.

Taip pat sužinojome apie kitą šeimą, gyve-
nančią Brick, NJ. Kadangi ji negyvena potvynio
zonoje („flood zone”), tai nemanė, kad gali būti blo-
gai. Pakilęs vandenynas apsėmė vi są jų rūsį, gara -
žą, automobilius, kie mą, po to – ir pirmą aukštą.
Naktį ši šeima pra laukė antrame aukšte, kol  pary -
čiais išgelbėjo gelbėtojai. Šeima žada atstatyti savo
na  mą.

Iš skautaujančių šeimų viena mū sų skautukė
jau trečia savaitė gy vena be namų. Jos šeimai pa -
sakyta, kad ne gali grįžti į butą, nes potvynis apsėmė
šei mos butą, taip pat sudegė pastato elek tros siste -
ma. Skautukės mama rašo, kad dar 30 dienų joms
teks kažkur pasidėti, jos negali grįžti į na mus, kol
nebus sutvarkyta elektra. Šiuo metu jos yra apsisto-
jusios jau pas trečius draugus, stengiasi būti stip -
rios. 

Kita skautaujanti šeima prarado viską, spėjo
tik išsaugoti drabužius ir dalį avalynės. Gelbėdami
savo gyvybę per audrą jie įsilaužė į antro aukšto
butą – taip išsigelbėjo nuo potvynio. Jiems reikėjo
pirkti automobilį, su sirasti naują butą, pradėti visą
gyve nimą iš naujo.

Trečiai šeimai vėjas per audrą nu nešė dalį
stogo. Atvykę skautai sukrovė visus seno stogo ga -
balus į gatvę, su tvarkė kiemą. Kaip minėjau, mes

finansiškai arba darbu jau remia me šešias šeimas.
Norime padėti joms atsistoti ant kojų. Žadame remti
šias bei kitas šeimas, apie ku rias esame girdėję. Tik
laukiame daugiau informacijos, ryšių. 

Jau su si siekėme su dviem New Jersey litu-
anistinėmis mokyklomis, pranešdami, kad yra įkur-
tas specialus skautų fondas „Padėti ar timui”.
Norime padėti visiems lietuviams, kurie rimtai
nukentėjo nuo audros. Dievo palaima visi išliko gy -
vi. 

Kalbant su nukentėjusiais, gera žinoti, kad mes,
lietuviai, esame stiprūs, ištvermingi, kad nepasi -
duodame. Taigi – „Skautas nenustoja vilties”. Tie,
ku rie priima finansinę paramą (priima ne visi) arba
sulaukia fizinės pagalbos, žino, kad skautas padeda
arti mui. Skautas yra draugas savo arti mui ir brolis
kitam skautui.

Prašome pranešti visiems, kad mes sąžiningai
atliksime savo parei gą išdalinant paaukotus pini-
gus. Jau pradėjome klausti šeimų, kada jos norėtų
sulaukti skautų pagalbos pradėti remonto darbus.
Galėsime  pranešti, ka da darbai vyks, jei sesės ir
broliai norėtų atvykti iš toliau  padėti. Mie lai pri-
imsime pagalbą. Vis budžiu!

Sesė Aldutė ir 

New York skautų vadovai

P. S. Skautai dirba kartu su JAV LB New York
apylinke. Daugiau in formacijos, kaip padėti lietu -
viams New York ar New Jersey valstijose, ku riems
audra ,,Sandy” pridarė daug žalos, rasite New York
LB tinklalapyje www. nylit huanian.org (dešinėje
puslapio pusėje spauskite „Paremkite lietuvius, nu -
ken tėjusius nuo uragano ,,Sandy”) arba čekius
rašykite: „Lit huanian Scouts Association”, „me mo”
skiltyje pažymėkite „uraga nas Sandy”. Čekius
siųskite adresu: Lithuanian Scouts Association
NY, 86-01 114th Street, Richmond Hill, NY
11418.

Dėkojame visiems, kurie vienu ar   ba kitu būdu
prisidėjo arba pri si dės prie „Padėti artimui”.

Čikagos „Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės pri-
tyrę bei jūrų skautai iškyloje į „Robbie House”
siekiant architekto specialybės: Lukas Ruscutti,
Simas Vaitkevičius ir Matas Vaitkevičius. 

BBrroolliioo  kkuunn..  VViilliiaauuss  DDuunnddzziillooss nuotr.

KVIETIMAS
Čikagos ASD/Korp! Vytis skyrius kviečia visus
akademikus dalyvauti ASD/Korp! Vyties iškil -
mingoje kalėdinėje sueigoje, kuri vyks gruo -
džio 22 d., šeštadienį, 4:30 val. p. p. (9147 S.
Francisco Ave. Evergreen Park, IL 60806). 

Vyks pasižadėjimai, bus vaišės ir linksmava ka -
ris. Kviečiame norinčius stoti į skautų akade -
mikų programą kartu dalyvauti.

Apie savo dalyvavimą praneškite:

Audriui Alek siūnui 708-423-6503
aaleksiunas@comcast.net 

2012 m. lapkričio 19 d., Dover, NH

Lietuvių skautų sąjungos jubiliejiniai metai

Padėkime savo artimui
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Čikagos lituanistinės mokyklos antro kės
Monikos Papartytės ,,nulipdytas” Sniego
senis besmegenis.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr. 

Mes nulipdėm sniego senį
Martynas Vainilaitis

Mes nulipdėm sniego senį,

Sniego senį – Besmegenį.

Na, o Senis Besmegenis –

Nesmagu, vaikai, be senės

Mes nulipdėm seniui senę,

Kaip ir senis –   

Besmegenę,

Na o, Senė Besmegenė

Sau anūkų užsimanė,

Mes papustėm delniu kus

Ir nulipdėm anūkus.

Gražuolė eglutė
Violeta Palčinskaitė

Gražuolė eglutė 
Šypsojos linksmai, 
Kalėdų šalelėj 
Papuošta dailiai! 
Ir žėri, ir spindi, 
Didžiuojas jinai, 
Dailiais ir gražiais, 
Raudonais žaislais. 

Vaikučiai ją puošė 
Puikiau, vis puikiau, 
Eglutė šypsojos 
Linksmiau ir linksmiau. 
Tada išsitiesė, 
Papuošta įstabiai. 
Eglutė dėkojo 
Vaikučiams už tai. 

Mažieji atsakė: 
– Nėra juk sunku, 
Mes laukiame šventės, 
Tad švęskim kartu! 
Kalėdinė pasaka 
Baigsis juk greit –
Skubėkit, vaikučiai, 
Į šventę ateit.

Viso pasaulio krikščioniškose šalyse populiarios Kalėdų prakartėlės turi savo istori-
ją. Prie  kalėdinės eglutės prakartėlės istoriją sužinojo ir Čikagos lituanistinės mokyk-
los darželinukai. Pasiklausyti jos atvyko ir Kalėdų Senelis. 

Nuotraukoje ČLM darželio B mokinukai prie prakartėlės su Kalėdų Seneliu ir
mokytojomis Jolanta Gudynaite (šalia Senelio) ir Sandra Gutaravičiene (stovi pir ma iš
kairės).                                                                                             LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Draugės – angelai

Visi sako, kad angelai gyvena dan -
guje ir žiūri žemyn. Jie mano,

kad angelai gali daryti, ką nori, nes
jie – vėlės. O aš manu, kad mano
drau gės yra mano angelai. Turiu
daug draugių, bet angelai yra tik ar -
timiausios. Jos gyvena arti ir toli, jos
didelės ir mažos – visada jos mano
mintyse.

Daug keliaudama sutinku seniai
pažįstamas drauges ir surandu nau -
jų. Naujas drauges aš patikrinu savo
sugalvotu testu. Nuoširdžios ir geros
mergaitės tampa mano draugėmis-
an gelais. Su jomis bendrauju Boston,
Connecticut ir Neringos stovykloje.
Jos supranta, kada man liūdna, už -
jaučia, jei kažkas ypatinga atsitinka.
Jos žino, kaip mane pralinksminti ir
su manim džiaugtis. Mano draugės
supranta mane gal net geriau, nei
bro lis ar sesė. Jos – draugės? Ne, jos –
mano angelai.

Alina Orentaitė
K. Donelaičio lit. m-los 

(Washington, DC) 8 kl. mokinė

Krentanti žvaigždė

Vieną šaltą tamsų vakarą aš be -
vaikščiodama pamačiau ryškią

žvaig ž dę. Ji buvo labai šviesi. Žiūrė-
jau į ją ir mąsčiau, kad tai tikriausiai
krentanti žvaigždė, todėl greitai su -
galvojau norą: ,,Miela žvaigžde,
prašau, kad mano tėveliai nesirgtų ir
kad mamytė manęs nebartų...”

– Mergaite, koks tavo vardas? –
žvaigždė paklausė.

Iš karto aš nesupratau, kas su
manim kalba, pagalvojau, gal Vėjas
ar Mėnulis?

Žvaigždė vėl prabilo:
– Žiūrėk į dangų ir pamatysi ma -

ne. Aš – pati šviesiausia žvaigždė
danguje!

Tada pamačiau ją!
– Matau tave! Mano vardas yra

La ra! O kaip tave vadinti?!
– Aš esu krentanti žvaigždė ir ga -

liu išpildyti tavo visus norus. Tavo
norai labai geri, bet ar tu sau nieko
ne nori? – žvaigždė toliau kalbėjo.

– Ne, mano šeima yra man svar-
biausia, – atsakiau.

– Man reikia keliauti į kitą pa -
sau lio kraštą. Gal dar kada susitiksi -
me ir pakalbėsime.

Enija Davidonytė
K. Donelaičio lit. m-los 

(Washington, DC) 8 kl. mokinė

Klevo lapo kelionė

Visą gražią vasarą mažas klevo
lapas kabojo ant šakos. Jis buvo

ža lias, bet kai atėjo ruduo pradėjo
keisti spalvą nuo žalios iki raudonos.
Šito lapo vardas buvo Žapas (žalias
lapas). Kai vėjas pradėjo stipriai
pūsti, jis suprato, kad jau laikas pa -
leisti šaką. Žapas ilgai skrajojo, kol
atsirado kitame miške. Gulėdamas
ant žemės jis pamatė žalius spygliuo-
tus medžius.

– Kodėl jūs dar žali ir kodėl jūs
dar ant medžio šakų? – klausė Žapas.

– Mes esame eglės spygliai. Mes
niekad nenukrentam.

Žapas nustebęs žiūrėjo į spyg -
lius.

– Oh, tu klevas? – klausė spygliai.
– Mes daug klevų matome, bet tu

ki toks! Tu esi dviejų spalvų! – nuste-
bę pasakė spygliai.

– Taip, aš klevas. Aš visada šitaip
atrodau, kai ateina ruduo, – atsakė
Žapas.

Kelias valandas Žapas kalbėjo su
spygliais. Pradėjo snigti.

– Kada mes vėl tave pamatysime?
– klausė spygliai.

– Kitais metais, kai atvyks ruduo
ir stipriausi vėjai pūs! – atsakė Ža -
pas. – Iki kitų metų!

– Iki! – atsakė spygliai.
Ir užklojo Žapą baltas sniegas.

Dau giau jo niekas nematė.

Alina Orentaitė
K. Donelaičio lit. m-los

(Washington, DC) 8 kl. mokinė

Iš Čikagos lituanistinės mokyklos 
mo kinių darbų parodos.

Moterų klubas ,,Alatėja” ir Čikagos
lituanistinė mokykla jau trečią savaitgalį
kviečia visus dalyvauti ge rumo renginy-
je ,,Padovanok pirš tines, sušildyk širdį
Lietuvoje”. Jau nimo centro vestibiulyje
sto vi didžiulė dėžė, į kurią pirštines, ša li -
kus, šiltas kojines deda moki niai, jų tė -
veliai, mokytojai. 

Surink tas dovanas ,,Alatėjos” klubo
mo terys savo lėšomis nusiųs į Lietuvą
sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams. 

Tai jau nebe pirmas renginys, kurį
,,Alatėjos” klubas ir ČLM rengia kartu. 

,,Alatėjos” klubo ir ČLM info
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Artėja didžioji metų šventė – Kalėdos. Kas jų nelaukia? Tai didelio džiaugsmo ir stebuklų šventė, kada išsipildo mūsų norai, svajonės. JAV lituanistinėse mokyklose jau prasidėjo
kalėdinių eglučių šventės. Mokiniai skuba susitikti su Kalėdų Seneliu. Kad jo laukimas labai neprailgtų, vaikai vaidina linksmus, nuotaikingus ir pamokančius vaidinimus, šoka ir
dainuoja. Nuvykęs į bet kurią lituanistinę mokyklą negali atsistebėti mokytojų  kūrybiškumu, išmone, tėvelių pastangomis. Gražiausi kostiumai, puikios programėlės pakeri visus,
atvykusius į šventę. O vaikams tai didžiulis džiaugsmas, juolab kad programos atvyksta pažiūrėti ir Kalėdų Senelis. O ir Kalėdų Seneliui yra kuo pasidžiaugti – pilna mokykla
snaigių, senių-besmegenių, angeliukų, ežiukų ir visokių kitokių miško žvėrelių.  NNuuoottrraauukkoojjee:: kalėdinės eglutės akimirkos Čikagos lituanistinėje mokykloje.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Kiekviena V. Karlinskienės kurta maža lėlė turi savo charakterį. 
GGiinnttaarroo  ŠŠiiuuppaarriioo nuotr.

Šiaulietės kurtas lėles-sages 
graibsto ir užsieniečiai

GINTARAS ŠIUPARYS

Šiaulietės Violetos Karlins kie nės
sukurtas lėles-seges graibsto ne
tik tautietės, bet ir retų pa puo -

šalų mėgėjos iš užsienio. Jiems su kurti
prireikia ir kruopštaus dar bo, ir kan -
trybės.

Šiaulių Gintarės galerijoje 30
dar bų pristačiusios V. Karlins kie nės
kūriniais puošiasi JAV, Singa pūro,
Rusijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos,
Šveicarijos ir Lietuvos mo terys.

Neakivaizdžiai dailės studijas
bai gusi V. Karlinskienė anksčiau kū -
rė gėlių puokštes, iš molio darė rai -
žinius, paveikslus, tapė. Idėja kurti
mažus papuošalus šiaulietė užsikrėtė
prieš pustrečių metų.

„Pamaniau, kad tai – puikios ir
originalios dovanos”, – paaiškino me -
nininkė.

Šiaulietė nutarė daryti mažy tes
lėles, kurias būtų galima įsi seg ti į
atlapą ar kepurę. Pirmąjį pa puošalą
menininkė sukūrė drau gei, su kuria
keliavo per atostogas.

„Labai mėgstu planuoti kelio nes
– pati sudarinėju maršrutus, do miuo -
si lankytinomis vietomis, o draugė –
visiška priešingybė. Ji pajuokavo,
kad praėjusiame gyve ni me tikriau -
siai buvo poniutė su skėčiu nuo sau -

lės, todėl jai sukū riau segę-princesę”,
– pirmojo pa puošalo atsiradimo is to -
riją prisi me na kūrėja.

Pirmas tris lėles šiaulietė pa siu -
vo iš audinio, todėl vaikščiojo kru vi -
nais pirštais. Po to buvo pri siminta
pa pjė-mašė technika, nau do jama nuo
tų laikų, kai buvo iš rastas popierius.

Naujausią rinkinį tris mėnesius
kūrusi moteris į dažną kelionę pasi-
imdavo plieninės vielos ir rep les –
mat pirmiausia reikia padaryti būsi-
mo papuošalo rėmą. Toles niems dar-
bams naudojamas didi na masis stik-
las.

Menininkė lėlės galvą lipina iš
molio, o po to ją šlifuoja, formuoja
skruostikaulius, akiduobes, lūpas.

„Kuriu ne žmogaus užuominą, o
konkretų tipažą, todėl kiekviena
skulp tūrėlė yra savita, su charakte -
riu”, – aiškino valandų valandas su
dan tų krapštuku, pincetu ir plo nu
teptuku rankose praleidžianti Vio -
leta.

V. Karlinskienės kurtas seges
graibsto retų papuošalų gerbėjai, bet
kol kas menininkė delsia parduoti pa -
rodos eksponatus – nori, kad iki gruo -
džio pabaigos juos spė tų pama tyti ga -
lerijos lankytojai.

lrytas.lt

Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centre
baig tas restauruoti seniausias

mūsų laikus pasiekęs molbertinės ta -
pybos kūri nys Lietuvoje – Lukiškių
Die vo Moti nos ikona.

Penkerius metus tirta ir restau-
ruota XV a. pabaigos – XVI a. pra -
džios iko na antradienį oficialiai bus
perduota broliams dominikonams.
Prieš grįždama į Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo bažnyčią, esančią prie Lu -
kiškių aikštės, ikona rodoma Baž -
nytinio paveldo muziejuje, informavo
Eltą Lietuvos dailės muziejuje.

Po tyrimų ir restauravimo darbų
vėl galima pamatyti tikrąjį kūrinio
vaizdą – atidengta pirminė, autentiš-
ka Lukiškių Dievo Motinos ikonos ta -
pyba, nustatyta jos kilmė ir patiks lin -
tas ikonos sukūrimo laikas.

,,2008–2012 m. restauracijos metu
nuo XVII a. pabaigos stebuklingu lai -
komas atvaizdas buvo prakalbintas
kaip meno kūrinys, unikali Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kultūros
istorijos vertybė. Seniausiu dailės kū -
riniu Lietuvoje tituluojame Vil niaus
katedroje esančią Jėzaus nuk ryžia vi -
mo scenos freską (XIV a. pab. –XV a.
pr.), o Lukiškių Dievo Motinos ikoną
turime pagrindo laikyti se niau siu
Lietuvoje esančiu istoriniu paveik-
slu”, – teigia Lietuvos dailės mu -
ziejaus direktorius Romualdas Bud -
rys.

Dievo Motinos ikoną kaip karų
su Maskva laimikį XVII a. parsivežė
LDK artilerijos generolas, Lazdijų se -

niūnas Motiejus Korvinas Gosievs -
kis.

Po Motiejaus mirties jo sūnus
Vin centas Dumblių dvare buvusį
atvaizdą atidavė Seinų dominiko -
nams. Vienuoliai jau turėjo stebuk-
lais garsėjančią Marijos statulėlę,
todėl ikoną 1684 m. dovanojo Vil niaus
Šv. Pilypo ir Jokūbo domi ni konų
vienuolynui.

Išsamius istorinius ir meno-
tyrinius ikonos tyrimus atlikusi dr.
Tojana Račiūnaitė teigia, kad, pate -
kusi į katalikų bažnyčią, ikona tapo
kultiniu atvaizdu. Nuo 1684 m. Vil -
niaus dominikonų vienuolyne pra -
dėti patirti stebuklai, susiję su Lu -
kiškių Dievo Motinos atvaizdu, 1737
m. aprašyti stebuklų knygoje ,,Mis ti -
nis fontanas”. Lukiškių Dievo Mo tina
kabojo prieš Didįjį altorių įtaisytoje
ikonos nišoje, papuošta aptaisais ir
votais. 

Lukiškių Dievo Motinos veidas
kito, ir minėtoje knygoje aprašyta at -
vaizdo kilmė dėl vėlesnių autentiš kos
tapybos užtapymų negalėjo būti nei
patvirtinta, nei paneigta. Tiriant
atvaizdo meninę genezę nustatyta,
kad Lukiškių Dievo Motinos ikona
yra XV a. pabaigoje Rusijoje labai iš -
plitusio Smolensk Hodegetrijos iko -
nografinio tipo. Pasak T. Račiūnaitės,
atidengtos ikonos kompozicija, pieši -
nys, tapybos pobūdis ir technika lei-
džia ją sieti su XV a. pabaigos – XVI a.
pradžios vidurio ir šiaurės Rusi joje
žymiausia Maskvos, arba Dio nisijaus
ir jo aplinkos mokykla, vadinamuoju
dionisiškuoju stiliumi.

Nuo 2008 m. ikoną Prano Gudyno
restauravimo centre restauravo auk š -
čiausios kategorijos tapybos restau-
ratorė Janė Bilotienė. Restauravimo
metu sluoksnis po sluoksnio buvo
pašalinti visi užtapymai ir atidengta
autentiška tapyba. Visi restauravimo
darbai buvo at liekami kartu su meno-
tyriniais, fi zikiniais ir cheminiais
tyrimais, už tikrinusiais autentiškos
tapybos iš saugojimą. Lietuvos spe-
cialistus konsultavo garsiausi ikonų
tyrinėtojai iš Rusijos.

Lukiškių Dievo Motinos ikonos
technologinių tyrimų ir restauravi-
mo darbus iš dalies rėmė Kultūros
rėmimo fondas, menotyrinius tyri -
mus – Lietuvos mokslo taryba.

ELTA

Baigtas restauruoti seniausias 
molbertinės tapybos kūri nys Lietuvoje 

Bažnytinio paveldo muziejuje rodomas
seniausias Lietuvoje stebuklingas pa -
veikslas.

DDaaiinniiaauuss  LLaabbuuččiioo  ((EELLTTAA)) nuotr.



Lietuvininkų trupininis obuo lių pyragas

Reikės: 17,5 oz rūgščių obuolių, 8 oz sviesto, 7
oz cukraus pudros, 14 oz kvietinių miltų, 4 oz maltų
migdolų, 3,5 oz razinų.

Nulupkite ir skiltelėmis supjaus tykite obuo -
lius. Su plakite kambario temperatūros sviestą ir
cukraus pudrą, kol masė pabals ir taps panaši į
kre mą. Suberkite išsijotus kvietinius mil tus, mig -
do lus ir maišykite tol, kol iš masės pasidarys tru -
piniai. Pusę trupinių pasemkite, išmaišykite su
nuplautomis ir nusausintomis ra zi nomis ir ati dė -
kite. Likusius trupinius suberkite į kepimo po pie -
riumi išklo tą skardą ir suspauskite. Ant vir šaus
sudėkite pjaustytus obuolius. Po to ant obuo lių, tri-
nant pirštais, vienodu sluoksniu iš barstykite liku-
sius trupi nius. Kepkite 350° F or kaitėje 40 min.

Vincento Kalėdų pyragas su obuoliais

Reikės: 21 oz rūgščių kietų obuolių.
Trupiniams reikės: 3 oz kruopmilčių, 2 oz

cukraus pudros, apie 3 šaukštelių vanilinio cuk -
raus, 2,4 oz sviesto.

Tešlai reikės: 8 kiaušinių, 6 oz cukraus, 1 oz
vanilinio cukraus, 9,5 oz kvietinių miltų, 2,5 šaukš -
telio kepimo miltelių, 5 oz aliejaus.

Pirmiausia paruoškite trupinius: gerai iš mai -
šykite išsijotus kruopmilčius su išsijota cukraus
pudra ir vaniliniu cukrumi. Paskui mišinį pirštais
ištrinkite su sviestu. Trupinius laiky kite šaldy-
tuve.

Nulupkite obuo lius, išpjaukite sėkladėžes,
supjaustykite skiltelėmis į keturias da lis. Kiau -
šinius išplakite su 6 oz cukraus ir 1 oz vanilinio
cuk  rumi, kad cukrus ištirptų. Persijotus miltus iš -
maišykite su kepimo milteliais, paskui išmai šy -
kite su šiltu aliejumi ir suplaktais kiaušiniais. Pu -

sę tešlos supilkite į kepimo popieriumi išklotą gi -
lią skardą. Išilgai trimis juostomis išdėliokite pu sę
obuolių skiltelių, ant viršaus užpilkite likusią
tešlą ir vėl trimis juostomis sudėliokite obuolių
skil teles. Kepkite 350° F orkaitėje 40 min. 

Ant viršaus pirštais kuo smulkiau tru pin kite
ir vienodai išbarstykite trupi nius ir dar kepkite 20
min. Pyragą atvėsinkite. 

Atpjautą gabalą dėkite ant cukraus pudra
pabarstytos lėkštutės, šalia dėkite 4 plonas obuolio
skilteles ir plaktos grietinėlės.

Vincento kalėdinis spanguolių pyragas

Reikės: 6 kaušinių, 14 oz spanguolių ki sie liaus
miltelių (padalintų į dvi dalis), 0,7 oz vandens, 7 oz
margarino, 7 oz kvietinių miltų, 2,5 šaukštelio kepi-
mo miltelių.

Kaušinių trynius iki baltumo sutrinkite su 3,5
oz spanguolių ki sie liaus miltelių ir vandeniu. Į
juos supilkite ištirpintą margariną, su berkite išsi-
jotus miltus, išmaišytus su kepimo milteliais. Dar
įberkite 10,5 oz spanguolių kisieliaus miltelių ir
gerai išmaišy ki te. Po to išpla kite iki standumo
kiau šinių baltymus, atsargiai įmaišy ki te į tešlą ir
sudėkite į margarinu pa teptą ir maltais džiūvėsė -
liais iš bars tytą kekso formą. Kepkite 350º F orkai -
tėje 40 min. Lėtai ataušinkite. 

Papuoškite spanguolėmis arba grai kinių rie -
šutų puselėmis. Atpjau tą gabaliuką dėkite ant
lėkš tės, šalia pa pilkite trintų braškių, aplink braš -
kes užvarvinkite šokoladinio ruo šinio.

Vincento kalėdiniai 
sausainėliai su obuoliais

Reikės: 2 oz cukraus, apie šaukštelio cinamono,
7 oz margarino, 19 oz kvietinių miltų, 7 oz grietinės,
2 šaukštelių druskos, 0,7 oz vandens, obuolio skil-
telių, 2 kiaušinių.

Cukrų išmaišykite su maltu cinamonų – tai
bus pabarstymui. Kepimo margariną sukapo kite
mažais gabaliukais ir sumaišy kite su išsijotais
mil tais, grietine, druska, labai šal tu vandeniu. Di -
deliu peiliu viską su kapokite, kol tešla pradės kib -
ti, ir ją greitai rankomis suminkykite į vientisą
gabalą. Tešlą įvyniokite į virtuvinę plėvelę ir dė -
kite valandai į šaldomą kamerą. 

Atšalusią tešlą pada lin kite į 3 vienodo svorio
gabalus. Iš kiekvienos tešlos gabalo iškočiokite vi -
du tinio dydžio apvalų ploną paplotį. Specialiu
rantuotu ratuku paplotį su pjaustykite spinduliais
į 12 lygių dalių. Kiekvieną paplotį patepkite plaktu
kiaušiniu ir apibarstykite cukrumi su cinamonu.
Ant platesnio galo dė kite nulupto obuolio skiltelę
ir nuo platesnio galo susukite velenėlį. Velenėlius

dėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą, aptep-
kite kiauši nių plakiniu ir kepkite 350° F karštumo
orkaitėje 30 min.

Senovinis žemaitiškas Kalėdų plokštainis

Receptas atgaivintas iš XVI amžiaus
ir pritaikytas mūsų dienoms

Reikės: 10 kiaušinių, 10,5 oz medaus, 11 oz grie -
tinės, 11 oz kvietinių miltų, 10,5 oz džiovintų slyvų,
10,5 oz lazdynų riešutų.

Glajui reikės: 3,5 oz cukraus pudros ir 0,7 oz
citrinos sulčių.

Kiaušinių trynius sutrinkite iki baltumo su
ištirpintu medumi. Supilkite grietinę, su berkite
kambario temperatūros išsijotus miltus. Supjaus -
ty ki te gabalėliais džiovintas slyvas, pakepintus ir
smulkintus lazdynų riešutus. Išmaišykite tešlą.
Kiau  ši nio baltymus su žiupsneliu druskos iš pla -
kite iki standumo, atsargiai įmai šykite į tešlą. Su -
dėkite į skardą, išteptą sviestu ir sočiai išbars tytą
maltais džiuvėsiais. Išlyginkite ir kepkite 350º F
karštumo orkaitėje 40 min.

Glajui išsijotą cukraus pudrą išplakite su cit-
rinų sul timis. Jei glajus per tirštas, įmaišykite po
pusę šaukštelio citrinos sulčių iki no rimo tirštu-
mo. Glajų užpilkite ant plokštainio, papuoš kite
džio vintais abrikosais, razinomis, be odelės mig do -
lais, graikiniais riešutais.

Senovėje žemaičiai ant tokių plokštainių gla-
jaus nepildavo, o puošdavo riešutais ir džiovintais
vaisiais, pa mirkę į baltymą, kad geriau laikytų si.

Vincentas Sakas – mitybos ir kulinarijos žinovas.
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

V. Sako kepiniai Kalėdoms
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LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

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

Ukrainos parlamento posėdį lydėjo protestai 

JAVpripažino Sirijos opozicijos koaliciją

Iranas pateikė kaltinimus 18 amerikiečių pareigūnų

Mažėja Estijos gyventojų skaičius

Atkelta iš 1 psl.
Kaip statybos komitetų pir mi -

ninkas rėmė Maria High School, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios,
„Draugo” pastato ir marijonų vienuo -
ly no, Šv. Kryžiaus ligoninės, Jaunimo
centro, Šventos Šeimos senelių prie -
glaudos statybas. Savo lėšomis išleido
vadovėlių lituanistinėms mokykloms.
Įsteigė ir vadovavo radijo laidai ,,Lith -
uanian Radio Forum”.

Savo pažintis panaudojo Lietuvos
laisvinimo reikalams: nuo 1953 m.
buvo Kongreso Kersten komiteto spe-
cialusis patarėjas ir ALT’o įgaliotinis
(su JAV Kongreso atstovu Charles J.
Kers ten 1954 m. vyko į Europą tirti
SSRS agresijos Baltijos kraštuose).
1945 m. dalyvavo JAV delegacijoje
Jung tinėse Tautose dėl Lietuvos oku-
pacijos panaikinimo, 1957 m. Lietuvos
reikalais lankėsi pas Vokietijos užsie -
nio reikalų ministrą. 

1954 m. iš arkivysk. Juozapo Skvi -
rec ko Austrijoje gavo pavedimą sau -
goti Popiežiaus Pijaus XII bulę apie šv.
Kazimiero paskelbimą Lietuvos jau -
ni mo globėju ir ją perduoti Lietuvai.
Bulę atvežė į Vilnių ir 2001 m. kovo 4
d. Arkikatedroje perdavė kardinolui
Audriui J. Bačkiui. Drauge su Antanu

Dambrava pasirūpino, kad Kersten
komiteto dokumentai „Baltijos valsty-
bių užgrobimo byla” (išleista 1972 m.
New York) būtų išleisti ir Lietuvoje
(1997 m. Kaune). 

Savo ir žmonos Marijos Juozai -
tytės-Rudienės lėšomis 2001 m. Vil -
niuje išleido I Lietuvos statuto (1529
m.) vertimą į lietuvių, anglų ir lotynų
kalbas, įsteigė dvi kasmetines stipen -
dijas Statuto studijoms. Popiežiaus
Jono Pauliaus II 1987 m. apdovanotas
Šv. Grigaliaus ordinu. 2003 m. įteiktas
Vy tauto Didžiojo ordino Komandoro
kryžius. 2012 m. spalio 28 d. metiniu-
ose ,,Draugo” pietuose už Lietuvos
vardo garsinimą JAV ir išeivijoje ap-
do vanotas Užsienio reikalų ministeri-
jos garbės ženklu ,,Lietuvos diploma-
tijos žvaigždė”.

,,Draugo” tarybos pirmininkas
Vytas Stanevičius, prisimindamas
vel ionį, sakė, kad išeivija neteko vie -
ną iš pagrindinių jos veikėjų — ,,An -
tanas Rudis ir jo žmona Marytė Ru -
dienė iš pamatų sustiprino išeivijos
dvasinį ir visuomeninį gyvenimą. An -
tano Rudžio pasišventimas savo tau-
tai bei jo visas gyvenimas liudijo jo
dosnią širdį ir gilų tikėjimą.”

Mirė Antanas Rudis 
Kijevas (BNS) – Pirmąjį naujai

išrinkto Ukrainos parlamento posėdį
trikdė protestai ir deputatų ginčai
bei apsistumdymai. Prezidento Vik-
tor Janukovyč valdančioji Regionų
partija spalio 28 d. vykusius rinki-
mus, kuriuos dėl nesąžiningumo kri-
tikavo Vakarai, laimėjo nežymia dau-

guma balsų , antroje vietoje liko
Jungtinis opozicinis tėvynės blokas,
kuris priklauso kalinamai buvusiai
premjerei Julija Tymošenko. Grupė
opozicijos narių užėmė savo vietas
parlamente vilkėdami megztinius su
J. Tymošenko atvaizdu.

Briuselis (URM info) – Europos
Sąjungos (ES) šalių ministrai gruo-
džio 11 d. Briuselyje patvirtino ES
Tarybos darbo programą pirminin-
kaujant Airijai, Lietuvai ir Graikijai.
Vadinamasis Trejetas vadovaus ES
teisėkūros procesui nuo 2013 m. sau-
sio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.

„Trejeto programoje svarbiau-
sios yra priemonės atkurti pasitikė-
jimą ES ekonomika, skatinti ūkio au-
gimą ir užimtumą, toliau gilinti
bendrąją rinką, užtikrinti finansinį
stabilumą ir stiprinti ekonominę ir

pinigų sąjungą”,– sakė Lietuvos už-
sienio reikalų viceministras Vy-
tautas Leškevičius Bendrųjų reikalų
taryboje, pristatydamas 18 mėnesių
programą. Pasak viceministro, tai
ypač svarbios iniciatyvos Europos
Sąjungai, taigi ir Lietuvos žmonėms,
ūkiui ir verslui. Pasak V. Leškevi-
čiaus, Trejeto programoje atsispindi
ir sritys, kurioms padidintą dėmesį
pirmininkaudama skirs Lietuva:
energetika, Rytų kaimynystė, Balti-
jos jūros regiono strategija, veiks-
minga išorės sienų apsauga.

Washington, DC (BNS) – JAV
formaliai pripažino Sirijos opozicijos
sukilėlių koaliciją kaip teisėtą žmo-
nių atstovę. JAV prezidento Barack
Obama teigimu, JAV žengė šį ,,didelį
žingsnį”, nes Sirijos opozicijos koali-
cija jau pakankamai gerai atstovauja
šalies žmonėms. Didžioji Britanija,
Prancūzija, Turkija ir Persijos įlan-

kos šalys koaliciją jau yra pripažinu-
sios. B. Obama sakė, kad naujoji Siri-
jos opozicijos koalicija užsitarnavo
teisę atstovauti Sirijos žmonėms, bet
perspėjo, kad su pripažinimu ateina
ir atsakomybė. Pasak JAV preziden-
to, koalicija privalo veiksmingai or-
ganizuoti savo veiklą ir atstovauti vi-
soms žmonių grupėms. 

Patvirtinta pirmininkavimo ES trejeto programa

Popiežius pradėjo naudotis socialiniu tinklu ,,Twitter”

Baigta sudaryti Lietuvos vyriausybė
Prancūzija pradeda kovą su religiniais radikalais

Vatikanas (BNS) – Popiežius Be-
nediktas XVI savo asmeninėje socia-
linio tinklalapio ,,Twitter” paskyroje
paskelbė ilgai lauktą pirmąją žinutę.
Popiežiaus atstovas sakė, kad ponti-
fikas su žmonėmis bendraus per aš-
tuonias skirtingų kalbų ,,Twitter”
paskyras. Popiežiaus paskyrą ,,@ pon-
tifex” anglų kalba seka daugiau nei
660,000 žmonių.

Manoma, kad popiežius tik pasi-
rašys žinučių pabaigoje, bet pats ne-
kurs kiekvienos žinutės. Benedikto
XVI paskyrų sekėjai galės matyti ži-
nutes iš jo savaitinės audiencijos,
sekmadieninių laiminimų, bažnyti-
nių švenčių proga sakomų pamokslų
bei popiežiaus nuomonę apie  pasau-
lio įvykius. 

Seulas (BNS) – Nepaisydama
tarptautinės kritikos, Šiaurės Korė-
ja, Pietų Korėjos ir Japonijos duome-
nimis, paleido ilgojo nuotolio raketą.
,,Unha-3” tipo raketa buvo paleista,
pareiškė Pietų Korėjos gynybos mi-
nisterijos atstovas.

Anot Japonijos vyriausybės, ra-
keta nuo Šiaurės Korėjos vakarinės
pakrantės skriejo pietų kryptimi. Ja-
ponų žiniasklaidos duomenimis, ji
netrukus nukrito Ramiajame vande-
nyne į rytus nuo Filipinų. Japonija
sušaukė nacionalinės saugumo tary-
bos posėdį.

Šiaurės Korėja buvo paskelbusi,
kad išves į kosmosą palydovą. Tačiau
raketos paleidimas daugeliui stebėto-
jų buvo netikėtas, nes režimas Pchen-
jane raketos paleidimo datą buvo
pratęsęs iki gruodžio 29 d. Todėl buvo
kalbama apie technines problemas.

Šiaurės Korėjos duomenimis, ra-
keta turėjo išvesti į kosmosą palydo-
vą, kuris tarnautų tik taikiems tiks-
lams. Tačiau šiuos planus, be kita ko,
aštriai kritikavo Japonija, JAV ir
Pietų Korėja. JAV valstybės departa-
mentas galimą raketos paleidimą pa-
vadino ,,provokacija”.

Talinas (BNS) – Nuo 2000 m. Es-
tijos gyventojų skaičius sumažėjo 5,5
proc. Vaizdžiai kalbant, galima teigti,
kad iš šalies žemėlapio ,,dingo” tre-
čias pagal dydį Estijos miestas Nar-
va. Tai – viena iš išvadų, kurią lei-
džia daryti Statistikos departameno
paskelbti 2011 m. vykusio gyventojų
ir gyvenamųjų patalpų surašymo re-

zultatai. 
Nuo 2000 m. Estijoje gyventojų

sumažėjo 75,600 – maždaug tiek žmo-
nių gyvena Narvoje. Iš viso Estijoje
šiuo metu yra 1,295.000 nuolatinių gy-
ventojų. 2000 m. šalies gyventojų vi-
dutinis amžius sudarė 38,7 metų, da-
bar – 40,8 metų. 

Teheranas (BNS) – Irano vy-
riausiojo teisėjo pavaduotojas prane-
šė, kad islamiškoji respublika dėl
,,nusikaltimų prieš Iraną” iškėlė kal-
tinimus 18 esančių ir buvusių ameri-
kiečių pareigūnų, kurių pavardės ne-
skelbiamos. Nežinoma, ar įtariamieji
šiuo metu yra Irane. Iranas planuoja
pateikti skundą Jungtinėms Tau-
toms dėl tariamų JAV ,,teroristinių”

operacijų, įskaitant mokslininkų, at-
likusių branduolinius tyrimus, nužu-
dymus.

Iraniečių žiniasklaida užsiminė,
kad tarp kaltinamųjų yra keli ameri-
kiečių neokonservatoriai. Teheranas
praėjusiais metais prašė Interpolo
padėti suimti du buvusius JAV pa-
reigūnus, kurie kaltinami pagalba
nužudant iraniečių pareigūnus. 

Paryžius (BNS) – Prancūzija de-
portuos užsienyje gimusius imamus
ir išvaikys radikalias religines gru-
puotes, tarp jų – ir katalikų radika-
lus, jeigu naujai steigiama agentūra
nuspręs, kad jie kenčia nuo ,,religi-
nės patologijos” ir gali imtis smurto.
Prancūzų islamisto kovo mėnesį

įvykdytas išpuolis, per kurį žuvo trys
kariai ir keturi žydai, parodė, kaip
greitai religiniai fanatikai gali grieb-
tis smurto, sakė Prancūzijos vidaus
reikalų ministras Manuel Valls per
konferenciją oficialios pasaulietinės
politikos klausimais.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė pasirašė
dekretą dėl vyriausybės sudėties pa-
pildymo. Šiuo dekretu šešioliktosios
vyriausybės sudarymas baigtas. Ga-
vusi ministro pirmininko teikimą
dėl socialinės apsaugos ir darbo bei

švietimo ir mokslo ministrų kandi-
datūrų, vadovaudamasi Konstitucija,
prezidentė pasirašė dekretą ir pa-
skyrė Algimantą Pabedinskienę so-
cialinės apsaugos ir darbo ministre,
o Dainių Pavalkį – švietimo ir mokslo
ministru.

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC (LR ambasados JAV info) – Š. m. gruodžio 11 d. LR ambasadoje
apsilankė Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, dvejų metų laikotar-
piui išrinktas į Pasaulio Banko Prieigos prie informacijos apeliacinę tarybą (rinkimuose
į tarybą dalyvavo daugiau kaip 80 pasaulio šalių). Susitikime ambasadoje aptartas ir
Lietuvos išeivijos archyvų likimas. Nuotraukoje iš kairės: ambasadoriaus pavaduotojas
Simonas Šatūnas, vyriausiasis archyvaras dr. R. Kraujelis, LR ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis, Lietuvos atstovė Pasaulio banke Giedrė Balčytytė. 

Š. Korėja paleido ilgojo nuotolio raketą
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L I E T U V A PA S A U L I S

Pristatytos verslo galimybės Lietuvoje Jungtinių Valstijų prekybos defici-
tas spalį padidėjo, nes eksportas smuko
daugiausia per beveik ketverius metus.
Šie duomenys leidžia spręsti apie tai,
kad lėtėjanti pasaulinė paklausa nei-
giamai veikia jau ir taip silpną JAV
ekonomiką. Prekybos departamentas
pranešė, kad prekybos deficitas padi-
dėjo 4,9 proc., iki 42,2 mlrd. JAV dol. Im-
porto mastas smuko iki žemiausio ly-
gio per pusantrų metų, o tai atspindi
silpną vidaus paklausą. Prekių ir pas-
laugų eksportas sumažėjo 3,6 proc., iki
180,5 mlrd. JAV dol. Tai didžiausias mė-
nesinis nuosmukis nuo 2009 m.  sausio.
Po 2007–2009 m. recesijos eksportas bu-
vo vienas iš tvirčiausių JAV ekonomi-
kos ramsčių. Prekių ir paslaugų impor-
tas spalį sumažėjo 2,1 proc., iki 222,8
mlrd. JAV dol. – žemiausio lygio nuo
praėjusių metų balandžio. Prekyba ne-
daug prisidėjo prie 2,7 proc. trečiojo
ketvirčio metinio ūkio augimo. 

***
JAV valdžia parduoda paskutinį

jai priklausantį didžiausios JAV drau-
dikės ,,American International Group”
(AIG) akcijų paketą. Per biržą parduo-
dama likusi 234 mln. akcijų dalis. Pas-
tarąjį kartą rugsėjį buvo parduota akci-
jų už 18 mlrd. JAV dol. 2008 m. per patį
finansinės krizės įkarštį JAV valdžia
beveik nacionalizavo AIG, gavusi be-
veik 93 proc. draudikės akcijų. Iš viso
JAV valdžia investavo į bendrovę per
182 mlrd. dol.

***
Vokietijos milijardierius Berthold

Albrecht, kuris buvo prekybos centrų
,,Aldi” tinklo paveldėtojas ir vienas iš
turtingiausių žmonių šalyje, mirė bū-
damas 58 metų. B. Albrecht kartu su
broliu Theo jaunesniuoju valdomą tur-
tą žurnalas ,,Forbes” vertina 17,8 mlrd.
JAV dol. Berthold tėvas buvo vienas iš
,,Aldi” įkūrėjų Theo Albrecht, kuris
mirė 2010 m. ,,Aldi” imperija, kurios
pasaulinė metinė apyvarta yra apie 50
mlrd. eurų, taip pat valdo ,,Trader
Joe’s” maisto parduotuvių tinklą Jung-
tinėse Valstijose. 

***
Po to, kai Australijoje keli žmo-

nės, ieškodami 30,000 gyventojų tu-
rinčio miesto, beviltiškai pasiklydo,
Milduros miesto policija paskelbė,
kad bendrovės ,,Apple” kartografinė
paslauga ,,Apple Maps” gali kelti pa-
vojų gyvybei. Vienas vyras 24 val. bu-
vo įstrigęs nacionaliniame parke,
kur visai nėra vandens, o oro tempe-
ratūra pakyla iki 46 laipsnių pagal
Celsijų. Gelbėtojams teko ieškoti ne
tik šio vyriškio, bet ir dar trijų žmo-
nių, kurie naudojosi ,,Apple Maps”.
Susivienijimas ,,Apple” rugsėjį išlei-
do naują operacinę sistemą ,,iOS 6”,
kurioje atsisakė anksčiau naudotų
,,Google” žemėlapių ir pakeitė juos
savais. Vartotojai ėmė skųstis dėl
,,Apple Maps” paslaugos, tvirtinda-
mi, kad ji teikia neteisingus duome-
nis ir iškreiptus vaizdus. Nuo to lai-
ko ,,Apple” savo žemėlapių paslaugą
tobulina. Australijos policijos per-
spėjimas reiškia, kad žemėlapių pas-
lauga susivienijimui ,,Apple” gali
pridaryti rimtesnių problemų. Jei
panašių problemų atsiras JAV, bend-

rovė gali sulaukti brangiai kainuo-
siančių ieškinių. 

***
Didžiausia JAV draudimo bend-

rovė ,,American International Group”
(AIG) susitarė su grupe investuotojų
iš Kinijos dėl 80,1 proc. savo aviacijos
lizingo antrinės įmonės ,,Internatio-
nal Lease Finance Corporation (ILFC)”
akcijų pardavimo už 4,23 mlrd. dol. Šis
akcijų pardavimas yra didžiausias
sandoris, kada nors sudarytas tarp
JAV ir Kinijos bendrovių. Iki šiol
didžiausiu sandoriu buvo laikomas
,,Blackstone Group” dalies pardavi-
mas Kinijos susivienijimui ,,China
Investment” už 3 mlrd. dol. 2007 m.

***
Jungtinės Tautos (JT) teigia, kad

kinai pernai padavė daugiausia pa-
tento paraiškų visame pasaulyje ir
pirmą kartą aplenkė Jungtines Vals-
tijas. Kinijos patentų biuras pernai
gavo 526,412 patento paraiškų, o JAV
– 503,582. Pernai visame pasaulyje iš
viso buvo paduota 2,14 mln. patento
paraiškų – 7,8 proc. daugiau nei 2010
m. Pagal tai galima spręsti, kad, ne-
paisant silpnų ekonominių sąlygų,
naujovių svarbos pabrėžimas yra
sveikas. Kinija Japoniją aplenkė 2010
m. Japonija pernai sulaukė 342,610
patento paraiškų.

***
Vokietijos gyventojai turi beveik

8,000 tonų aukso, kurio vertė – 393
mlrd. eurų. Kiekvienas suaugęs žmo-
gus turi vidutiniškai 55 gramus auk-
sinių papuošalų, taip pat 62 gramus
aukso luitų ir monetų, kurių bendra
vertė – 5,065 eurai. Aukso turi maž-
daug 69 proc. Vokietijos gyventojų,
tačiau dauguma jų turi tik auksinių
papuošalų. Apie 30 proc. vokiečių tu-
ri aukso monetų arba luitų. Apie pu-
sė privačių asmenų auksą laiko na-
muose. Tik kas antras patiki jį sau-
goti bankams ar specializuotom ben-
drovėm.

***

Britų bankas HSBC, kaltinamas
Jungtinėse Valstijose neteisėtomis fi-
nansinėmis operacijomis, sutiko su-
mokėti JAV valdžiai 1,9 mlrd. dol.
Bankas sutiko sumokėti 1,3 mlrd. do-
lerių žalos atlyginimą ir 650 mln.
baudą. Be to, pagal sutartį su valdžia
HSBC vadovybei teks viešai pripa-
žinti savo kaltę pažeidus įstatymą dėl
bankininkystės paslapties ir įstaty-
mą dėl prekybos su priešu. JAV Fi-
nansų ir Teisingumo departamentai
įtarė HSBC plovus Meksikos narko-
tikų kartelių, bendrovių iš Irano, ku-
rioms galiojo apribojimai, taip pat
organizacijų, JAV pripažintų tero-
ristinėmis, pinigus. Tokia informaci-
ja buvo paskelbta ataskaitoje apie
HSBC veiklą, kurią 2012 m. liepą pa-
teikė JAV Senato Nacionalinio sau-
gumo tyrimų komitetas.

Čikaga (Lietuvos prekybos biu-
ro inf.) – Šių metų gruodžio 7 d. Lie-
tuvos prekybos biuras dalyvavo ,,Mc-
Henry County Economic Develop-
ment Corporation” surengtoje verslo
eksporto mugėje. Renginys buvo skir-
tas įvairių pramonės šakų atstovams
ir aptarnavimo bendrovėms. Daly-
viai buvo supažindinti su eksporto
galimybėmis į įvairius kraštus, tarp
jų – ir į Lietuvą. 

Lietuvą pristatė Lietuvos preky-
bos biuro ko-direktorė Ingrida Bub-
lienė.  Biuras taip pat turėjo stalą su
įvairia informacija apie verslo gali-
mybes Lietuvoje. Susidomėjimo su-
laukė loterija, kurioje, pristačius sa-
vo verslo kortelę, buvo galima laimė-

ti šakotį.  Mugėje dalyvavęs LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas ištraukė laimėtojo kortelę –
šakotis atiteko bendrovės ,,Image In-
dustries” vadybininkui Dan Neal. 

Buvo pristatyti įvairūs praneši-
mai apie verslo vystymą, bankinius
reikalus, logistiką ir apie tai, kokios
pagalbos galima tikėtis iš JAV vals-
tybės įstaigų. Iš lietuvių konferenci-
joje dalyvavo  Lietuvos prekybos biu-
ro padėjėja Vaida Armanavičiūtė,
LR generalinio konsulato Čikagoje
kultūrinių ir ekonominių reikalų ko-
ordinatorė Agnė Vertelkaitė, Regina
ir jos vyras Narušiai bei jų sūnus Vy-
tautas Narušis.

Marijampolėje pradėjo veikti UAB
,,Mantinga Food” greito maisto gamyk-
la. Jos vertė siekia 36 mln. litų, iš kurių
26 mln. litų finansavimą suteikė Ūkio
bankas, likusi dalis buvo finansuojama
iš Europos Sąjungos bei pačios įmonės
lėšų. Nauja gamykla siūlo platų anks-
čiau rinkoje nebuvusių produktų pasi-
rinkimą: duoną, picas, sumuštinius,
sriubas. Planuojama, kad greitu metu
jos gaminiai pasieks ir Prancūzijos,
Lenkijos, Skandinavijos valstybių, Ru-
sijos, Baltarusijos bei Ukrainos rinkas. 

***
Kauno T. Ivanausko vidurinė mo-

kykla sulaukė svečių iš Rumunijos. Jie
susipažino su moderniomis technolo-
gijomis, veikiančiomis šioje ugdymo
įstaigoje. Svečius labiausiai domino
daugiafunkcinė mikromokėjimų siste-
ma ,,Tapsis”. T. Ivanausko mokyklos
auklėtiniai yra kol kas vieninteliai
Kaune, galintys raktų pakabuku atver-
ti prie ugdymo įstaigos įrengtus varte-
lius, sumokėti už pietus valgykloje, ko-
pijavimo ir spausdinimo paslaugas
bibliotekoje. Pasak  sistemą sukūru-
sios UAB ,,E-verslo klasteris” vadovo
dr. Albino Bačiliūno, toks technologi-
nis sprendimas nėra sukurtas jokioje
kitoje pasaulio šalyje, tad, anot bend-
rovės vadovo, dėsninga, jog Lietuvos
mokyklose įdiegtomis naujovėmis do-
misi užsieniečiai.

***
Įsibėgėjus pirmą kartą Lietuvos

viešajame sektoriuje vykdomai jaunų-
jų profesionalų programai (JPP) „Kurk

Lietuvai”, programos dalyviai grįžta į
Lietuvos regionus, iš kurių yra kilę,
tam, kad savo įžvalgomis, idėjomis ir
patarimais pasidalintų su vietos bend-
ruomene. Per pirmuosius tris JPP mė-
nesius jaunieji profesionalai jau apsi-
lankė Medininkuose, Šiauliuose, Aly-
tuje ir Panevėžyje, kur susitiko su mo-
kyklų, kuriose kadaise mokėsi patys,
moksleiviais, miestų savivaldybių at-
stovais, verslo asociacijomis, lankėsi
kultūros įstaigose ir įmonėse. Iš viso
iki 2012–2013 m. laidos JPP „Kurk Lie-
tuvai” pabaigos planuojama aplankyti
apie 12 Lietuvos miestų ir miestelių.

***
Lietuvos banko išleista 1 Lt kolek-

cinė apyvartinė moneta, skirta krepši-
niui, laimėjo vieno didžiausių pasauly-
je kolekcinių monetų katalogo leidėjo
Krause Publications (JAV) metų apdo-
vanojimą. Šiais metais nominuotos 99
monetos iš įvairių pasaulio šalių. Tai
jau ne pirmasis šios krepšiniui skirtos
monetos apdovanojimas, ji jau buvo
įvertinta kaip „Gražiausia metų mone-
ta” šiais metais Vienoje vykusioje Pa-
saulio monetų kalyklų direktorių aso-
ciacijos konferencijoje.

Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.

Iš kairės: ,,Huntley Illinois Economic Development” koordinatorius Vytautas Narušis, LR
generalinio konsulato Čikagoje kultūrinių ir ekonominių reikalų koordinatorė Agnė
Vertelkaitė, Lietuvos prekybos biuro ko-direktorė Ingrida Bublienė, Lietuvos prekybos
biuro padėjėja Vaida Armanavičiūtė prie Lietuvos prekybos biuro stendo. 

LLiieettuuvvooss  pprreekkyybbooss  bbiiuurroo nuotr.



RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kadaise lietuvių tirštai apgyventame rajone
Mississauga, netoli Toronto, gimė mergaitė
vardu Julytė. Augo gatvėje labai keistu pa -

va dinimu – Bob-O-Link. Tokiu netikrovišku, jog
lietuvaitę nusižiūrėjęs dailus švedukas net apkalti-
no ją išsigalvojus – kad tik mergaitės nepasiektų jo
meilės laiškučiai. Lankė katalikišką pradžios mo -
kyklą, po to – valdišką gimnaziją. Kaip ir visi pa -
vyzdingi lietuviukai, Julytė klusniai trynė šešta -
dieninės mokyklos suolą. 

Jos tėvas buvo gabus lingvistas: be lietuvių ir
anglų, laisvai vartojo vokiečių, rusų bei prancūzų
kalbas. Būdamas griežtas, kiekvieną penktadienio
vakarą kartu su dukryte skaitydavo lietuviškas
kny gas. Ko gero, iš tėvo duktė perėmė pagarbą
ling vistikai bei literatūrai. Išmoko lietuviškai
užtektinai gerai ir dabar be suvaržymų vartoja ją
savo tyrinėjimams. Julijos tėvas mirė, kai jai buvo
tik aštuoniolika.

Mama – visada linksma, tikras „kompanijos
žmogus”, mėgdavo svečius priiminėti. Prie plytos
entuziastingai troškinius gamindama ir savęs ne -
nu skriausdavo – dūmelį patraukdavo, vyno pa -
gurkšnodavo, visai užmiršusi, kad svečiai jau
prieš valandą tikėjosi susėsti prie stalo. Julija ma -
no, kad šį bei tą gero paveldėjo ir iš savo mamos –
įskaitant meilę raudonam vynui. Augo su bro liu -
ku, kurį tėvai įsūnijo dar visai mažiuką. Vaikys tė -
je juos visuomet supo naminiai gyvūnai: pri -
glaudė pasiklydusį katiną (kuris pasirodė tikras
ilgaamžis – išgyveno dvidešimt metų!), penkerius
metus augino žiurkėną.

Ir štai užaugo Julija Šukys – mokslininkė,
gabi rašytoja, mylima bei mylinti žmona ir moti-
na, „neišgydoma” lietuvė patriotė. Šiandien turi -
me progą kiek arčiau su ja susipažinti „Draugo”
puslapiuose, o netrukus – ir susitikti asmeniškai.
Penktadienį, gruodžio 14 d., Balzeko lietvių kul -
tūros muziejuje, Čikagoje, vyks Julijos naujos
knygos „Epistophilia: Writing the life of  Ona Ši -
maitė” sutiktuvės.

Pašaukimo jėga stipresnė už viską

Julija rašytoja norėjo tapti nuo pirmos pra -
džios mokyklos klasės. Pamaldų metu ji rašydavo
poeziją bažnytinio biuletenio paraštėse, o lie tin -
gomis popietėmis po pamokų – ant „špargalkų”.
Pirmos klasės mokytoja įvertino mergaitės gabu-
mus: surinko tuos trupinėlius, suklijavo į sąsiu-
vinėlį ir aplenkė viršelį tapetiniu popieriumi. Šis
jaunos poetės rinkinėlis sėkmingai keliavo per
mokytojų rankas. Tačiau pašaukimas rašyti Ju -
lijos pragyvenimo šaltiniu netapo iki šiol. Julija
prisipažino, jog vis dar viliasi, kad tai kada nors
taps tikrove. Gerai, kad jos kantrus vyras vertina
savo žmonos siekius, ambicijas, nors pelno hori-
zonte ir nematyti. Ilgus metus Julija apskritai ra -
šydavo anonimiškai. Bet ji – realistė, padėties
nedramatizuoja: „Paklauskite bet kurį rašytoją –
greičiausiai pasakys, kad sunku iš rašymo pra -
gyventi. Leidybos verslas iš esmės keičiasi, ir kiek -
vienas rašytojas privalo taikytis prie naujos
tikrovės. Tikiuosi, kad viskas tik į naudą, o kol kas
stengiuosi rašyti kuo geriausius esė bei knygas.”

Nutarusi siekti daktaro laipsnio Julija pasi -
rinko literatūrą. Dar paskutiniame kurse McGill
University Montreal gabi studentė „pro plyšį žvil-
gterėjo į rašymo jėgą”. Smalsumas kaskart didėjo.
Literatūroje juk be galo daug ir paslapčių, ir tik -
rovės – tai traukte traukė. Anot Julijos, ji „stovėjo
ties nuostabaus kanjono pakraščiu – toliau nieko
nebesimatė. Norėjo nuodugniai to kanjono paslap -
tin gą gilumą ištyrinėti”. University of  Toronto sėk-
mingai apgynė doktoratą iš literatūros kritikos.
Ge rai mokėjo tekstus nagrinėti, tačiau... Julija su -
prato, kad nenori viso savo gyvenimo aukoti aka -
deminiam tekstų nagrinėjimui. Ji pati troško ra -
šyti knygas! „Tikras knygas”, nors tuomet dar ir
nežinojo, kokios jos turi būti. „Aš norėjau kurti li -
te ratūrą, kurią kiti komentuotų”, – atviravo Mon -
treal gyvenanti rašytoja. Kartu su vyru Sean ji dve-
jus metus stažavosi Northwestern University
Evans ton, netoli Čikagos. Būtent tada, anot jos pa -
čios, „ji pradėjo eiti ‘tikros rašytojos’ pėdomis. 

Ar laukti įkvėpimo?

Julija dirba penkias dienas per savaitę. Augin -
da ma penkiametį sūnų, ji vis dėlto stengiasi pra -
dėti ir baigti savo dieną rašymu. Todėl ji rašo, kai
vaikas išeina į mokyklą, tol, kol jis sugrįžta namo.
Indai, skalbiniai palieka antraeiliai darbai. Julija
žino, kad, jei iškart neatsisės prie darbo stalo, „die -
na nueis šuniui ant uodegos”. Kartais prabunda
nak timis nuo netikėtai užplūdusio minčių pro-
trūkio, tuomet būtina viską iškart užrašyti. Julija
patyrė visiems žinomą faktą – „geriausios mintys
gimsta, kai kūnas ir protas ilsisi”.

Nors Julija rašo kompiuteryje, redaguoja „se -
no  viškai” – ranka. Išspausdina rankraščio dalį ir
pieš tuku žymi pastabas bei taiso korektūros
klaidas. Paskleidžia puslapius ant grindų, paskui,
tarsi šachmatų figūrėles, juos dėlioja, reikalui
esant, karpo ir klijuoja. Tas „rankų darbo” etapas
dažnai vyksta pasitelkus sūnelio piešinių an trą -
sias puses ar šiaip „špargalkas”. Procesas gali
tęstis net iki mėnesio – galiausiai gimsta naujas
rankraščio variantas.

Keliaudama savo mokslinių tyrimų keliais,
rašytoja visuomet nešiojasi rankinėje užrašų
knygutę, kurioje užrašo, ką pastebėjo, su kuo susi-

tiko, ką naujo sužinojo. Žinutės-pabirutės, brūkš -
teltos važiuojant traukiniu ar prisėdus ant parko
suolelio, dažnai pakliūna į knygos rankraštį be jo -
kių pakeitimų. Anot Julijos, kelionės metu užfik-
suotos mintys įneša į kūrybą šviežumo.

Savojo „aš” paieškos

Kalbėdama apie save ir pasirinktą profesiją,
Julija pripažįsta, kad pradžioje ją kamavo tapaty-
bės paieškos – ji niekaip nenorėjo vadinti savęs
biografe. Kanados lietuvė teigia, kad ji nepa si -
rinko rašyti tokias knygas. Biografijos – kaip mei -
lė ir katinas – pačios ją susirado. Nepaisant, jog
auto rius – miręs ir jau niekam neberūpi, ką jis
norėjo pasakyti, juolab atkurti jo literatūrinį
gyvenimą, ji visada jautė, kad biografijos yra tai,
ką ji nori daryti.

Pirmos Julijos Šukys knygos „Silence is
Death” (,,University of  Nebraska”, 2007 m.) pagrin-
dinis veikėjas – Tahar Djaout. Nepaprastai pro-
duktyvus (parašė net 12 novelių bei poezijos rinki -
nių) 39 metų prancūzų kalba kūręs autorius buvo
nušautas priešais savo butą Algiers mieste.
1993–1994 m. Alžyre virė daug kraujo praliejęs pi -
lie tinis karas. Pati Šukys tuomet gyveno Pran cū -
zijoje ir prisiminė, kaip kiekvieną rytą žiniasklai-
da pranešdavo, jog naktį buvo išžudyti ištisi kai -
mai, tačiau nusikaltimų vykdytojai likdavo neiš -
aiškinti. Prieš mirtį Djaout redagavo laikraštį
„Rup tures”, kuriame jis su kolegomis pasisakyda-
vo tiek prieš islamistus, tiek ir prieš šalies autori-
tarinį režimą. Nepaisydamas nuolatinių grasini -
mų susidoroti, savo vedamuosiuose vyr. redakto-
rius gynė demokratijos bei atvirumo principus. Jo
mėgstamiausias aforizmas buvo: „Tyla – tai mirtis.
Jei prabilsi – mirsi. Jei tylėsi – mirsi. Tad prabilk
ir mirk.” Djaout prabilo ir už tai sumokėjo savo gy -
vybe. Po to buvo susidorota su dar maždaug 100
intelektualų – poetų, dainininkų, kino kūrėjų, pro-
fesorių, žurnalistų, fotografų. 

Julija apie Djaout sužinojo, skaitydama Assia
Djebar raštus, kai ruošėsi mokslinei disertacijai.
Šios rašytojos pastabos dešimto dešimtmečio
pradžioje paskelbtos jau iš egzilio – Prancūzijos
bei JAV. Šukys nutarė imtis atsakomybės parengti
knygą apie asmenį, kuris jau buvo beveik užmirš-
tas. Tiek kraujo ir sielvarto matė Djaout tėvynai -
niai, kad Julija, visa tai įvertinusi, pasiryžo pas-
tatyti tokį paminklą, kuris amžiams liks bib-
liotekų lentynose. Taip gimė „Silence is Death”.

Su savo mirusiais veikėjais kalbasi

Tačiau biografijas Julija rašo netradiciniu
stiliumi. Kita disertacijos tyrinėjimų kryptis at -
vedė Šukys prie Vilniaus geto vartų. Į jos akiratį
pateko Antrojo pasaulinio karo metu dar vaikas
buvęs, holokaustą išgyvenęs litvakas, rašytojas Ic -
chokas Meras. Jo romanas „Lygiosios trunka
akimirką” (angl. „Stalemate”) itin intrigavo. Ju li -
ja, pradėjusi nagrinėti ir kitų holokausto liu-
dininkų atsiminimus, juose dažnai užtikdavo Onos
Šimaitės vardą. Moteris padėdavo gete atsi dū ru -
siems. Šukys parūpo išsiaiškinti, kas buvo ta gel-
bėtoja Ona Šimaitė.

2000 m. vasarą disertacijos reikalais Šukys nu -
skrido į Vilnių – norėjo padirbėti sostinės archy -
vuo se bei bibliotekose. Keliai, žinoma, greitai at -
vedė į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Besklaidydama kartoteką, Julija užtiko apie 100
išrašų, priskirtų Šimaitei. Netrukus jai buvo pris-
tatyta didelė krūva rankraščių.

Jau pirmieji perskaityti laiškai užbūrė
jaunąją mokslininkę. „Pamilau tą moterį, jos balsą
bei švelnumą. Panorau kuo daugiau apie ją suži -
noti, – prisipažįsta Kanados lietuvė. – Kai kuriuos
Ši maitės laiškus įtraukiau į savo disertaciją.”
Apgynusi mokslinį darbą ir įpusėjusi pirmą knygą
apie Djaout, pradėjo „žaisti” su mintimi parengti
monografiją apie Šimaitę. „Kai žinojau, jog pavyks
gauti stipendijų ir galėsiu apvažiuoti visus rei -
kalingus pasaulio archyvus, nutariau pasinerti į
tokį akademinį projektą”, – pasakojo Šukys.

Pradėjusi Antrojo pasaulinio karo metu žydus
Lietuvoje gelbėjusios Šimaitės herojišką biografi-
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Kanados lietuvės gyvieji paminklai
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

2011 metų vasara Lietuvoje buvo
ypatinga. Už kelių dienų į Vilnių at -
vyko žentas dr. Donatas Siliūnas su
savo mama Vlade ir duk ra Audra.
Audra atvyko dirbti savanore dienos
centruose Vilniuje ir Varėnoje pagal
„Vaiko vartai į mokslą” progra mą.
Su savo draugėmis savanorėmis iš
Čikagos Siga ir Svaja ji apsigyveno
Svajos tėvelių bute. Vladė Siliūnienė
iškeliavo aplankyti savo sesutę Zo se -
lę Utenoje.

Pas mus atskrido anūkė Daiva
Siliūnaitė, jos pusseserė Žiba Sidrytė
ir draugė Julija Sirgėdaitė. Daiva
taip pat norėjo dirbti savanore dienos
centruose, bet pagal „Vaiko vartai”
programą jai nebebuvo vietos. Klau -
sė, ar, būdama Lietuvos vaikų globos
būrelio „Saulutė” pirmininke, nega -
lė čiau rasti, kur ji galėtų padirbėti.
Daiva, daug kartų buvusi Lietuvoje,
sakė nenorinti būti Vilniuje ar Kau -
ne, verčiau norėtų darbuotis kaime.
Pasiūliau labai tvarkingai vedamus
Šv. Antano Paduviečio parapijinius
namus Pamūšyje, prie Pakruojo.

Buvo svarbu, kad mūsų savano -
rėms būtų saugu. Gražiai suremon -
tuotuose kaimo trobesiuose gyvena
25 vaikai, prižiūrimi direktorės Ro -
mos  Bartke vičiūtės ir klebono Ričar -
do Rutkaus ko bei savanorių ir so -
cialinės darbuotojos. Šiuos namelius
bu vome anksčiau aplankę su Lie -
tuvos vaikų fondo Vilniuje direktore
Ro mualda Navikaite, atrodė, kad
mūsų studentėms tai būtų tinkama
aplinka.

Kadangi Žiba ir Julija Lietuvoje
viešėjo pirmą kartą, norėjosi, kad jos
kuo daugiau pamatytų Lietuvos. Dai -
va susitarė su seniau susipažinta
Mu  zikos akademijos studente Ieva
Juo zapaityte drauge aplankyti Ka -
ted ros požemius, Prezidentūrą, Rotu -
šę, Ge dimino pilį, Genocido muziejų,
nueiti Pilies gatve iki Aušros vartų.
Be turistinių lankomų vietų ir res -
toranų, Ieva pasiūlė ir jaunimo mėgs -
tamų koncertų, renginių. Iš „Rimo”
nuomo tu automobiliu (be vėsinimo)
nu vežėme mergaites į Trakus, kur
jos ne tik apžiūrėjo pilį, bet ir pa -
plaukiojo laiveliais, apsirūpino su -
venyrais. Laukdami lauko kavinėje,
su Donatu grožėjomės vaizdais, pa -
stebėjome, kad daug turistų iš už sie -
nio, ypač Vokietijos.

Prieš mums išvykstant į Pamūšį
gavau žinią, kad vienas vaikutis ser -
ga vėjaraupiais. Teko pasitikrinti su
Daivos, Žibos ir Julijos tėveliais, ar

jos vis tiek ten gali važiuoti – ar yra
persirgusios, ar yra skiepytos. Tėve -
liams sutikus, išnuomavome mikro -
au to busėlį su vairuotoju. Keliavome
su LVF Romualda Navikaite, savano -
rėmis ir jų manta.

Pakeliui sustojome R. Navikaitės
brolio kaimo namuose, kur mer gai -
tės pamatė gražiai prižiūrėtą daržą
su šiltnamiu. Kelionę tęsėme į  Šven -
čio nėlius pas Donato pusseserę Ge -
nu tę. Chemikė Genutė, daug metų
dirbusi Vilniaus Stiklo studijoje, kur
buvo pučiami nuostabūs autoriniai
stiklo kūriniai, daug laiko praleidžia
numy lėtoje kaimo sodyboje, kurioje
gimė jos ir Donato tėveliai.

Jaunimui visuomet nepaprastai
įdomu apsilankyti šioje aplinkoje,
kur ne tik užsilikę, bet dar ir tebe -
nau dojami antikvariniai prosenelių
ga minti rakandai, prosenelių siūti
švar kai su kailiniu pamušalu, skry -
nios su močiučių audiniais ir linų
kuo deliais. Čia – geldos kiaulienai
sū dy ti, senolių rankų gaminti mo -
liniai puodai. Čia auginamos viš -
tytės, vais medžiai. Netoliese ganosi
kaimynų karvutė. Ant stulpo, lizde,

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

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:

NESU PRINCESĖ!NESU PRINCESĖ!
2011-ųjų vasara Lietuvoje
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INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

snapelius tiesia trys gandriukai. Sa -
koma, jei gandrienė nujaučia, kad
vasara bus sausa, negalėsianti gan -
driukų išmai tinti, tai vieną gan -
driuką iš lizdo iš meta (tą vasarą, kai
mes lankėmės, nebuvo išmetusi dar
nė vieno.) Galima pasimėgauti pir -
timi ir šokti į ežerą.

Šv. Antano Paduviečio parapi -
jinius namelius pasiekėme dangui
prasivėrus negailestingu lietumi.
Lai kinas lietus nesuglumino nei sa -
vanorių studenčių, nei smalsuolių
vaikelių. Drąsesni tuoj priėjo ir pa -
rodė sveikinimais papuoštas sava -
norių kambarių duris.

Daiva, Žiba ir Julija, į Lietuvą iš
anksto nusiuntusios dėžes su reikme -
nimis įvairiems užsiėmimams, buvo
suplanavusios programas, pritai ky -
tas įvairaus amžiaus vaikams. Su

vai kučiais jos ne tik susidraugavo,
bet iš jų daug išmoko, aplankė pa si -
bai sėtinus namus, kur gyveno
vaikai, kol tėvų teisės nebuvo at im -
tos, stebėjo teismų eigą.

Direktorė Roma Bartkevičiūtė
pasirūpino, kad savanorės plačiau
su sipažintų su aplinka – nuvežė jas į
Kry žių kalną, Palangą, Jonines Pa -
kruojo dvare. Prieš išvykdamos mer -
gaitės paliko auką nameliams, o
grįžusios į JAV toliau palaikė ryšį. Į
Vilnių studentes parvežė direktorė
Roma su savanoriu, o kad visi arti -
mai susibendravo, man buvo akivaiz -
du iš to, kad at vykę neišsiskyrė tuo -
jau, o dar drauge patraukė pava ka -
rieniauti blyninėje.

* * *

Bus daugiau.

Iš k.: Žiba Sidrytė, Julija Sirgėdaitė ir Daiva Siliūnaitė.



ją, Julija ją rašė tvarkingai, chro no logiškai, tre -
čiuoju asmeniu – neį ter pė savęs, kaip pirmoje kny-
goje. Ta čiau išlaikyti pasirinkto stiliaus ne pa vyko.
Tekstas atrodė plokščias, be veidis, buvo daug spra -
gų, aibės klaus tukų. Po ilgų ir nesėkmingų iš ban -
dymų autorė suprato, jog būsimos knygos istorija
glūdi judviejų po kalbyje apie Julijos klajones Ši -
maitės gyvenimo vingiais – su spra gomis ar be jų!
Ir tada, kai autorė leido sau tapti pasakojimo
dalyve, kai jame pasirodė jos ,,aš”, knyga įga vo
kvė pavimą.

Julijos knyga apie Šimaitę – ne pir moji. Šios
kuklios lietuvės biogra fiją yra parengę LR Seimo
narys Rimantas Stankevičius bei Šimaitės sūnė-
nas Kęstutis Kazys Šimas. Iš tų knygų daug žinių
pasisėmė ir Šukys, jau nekalbant apie pagalbą jos
viešnagių Vilniuje metu. Tačiau Julijos knyga
gerokai skiriasi nuo tų, kurios buvo išleistos
Lietuvoje – savo profiliu, stiliumi, kalba. Šukys
rašė angliš kai ir taikė knygą tarptautiniam skai -
tytojui, jos Šimaitė pasirodė visiškai kitoje švieso-

je. O kadangi knygos rank raščiu susidomėjo
akademinė leidykla, tekstas ne kartą buvo griežtai
redaguojamas. Turinys turėjo būti itin tikslus. Jį
smulkmeniškai nagrinėjo istorijos bei moterų
studijų žinovai, kol pagaliau buvo patvirtintas
knygos išleidimas. 

Knyga „Epistolophilia: Writing the life of  Ona
Šimaitė” sulaukė nemažai gerų atsiliepimų,
palankių recenzijų JAV, Kanadoje ir Europoje.
„Epistolophilia” nėra tradicinė biografija – kaip ir
Šimaitė nėra tipiška Antrojo pa saulinio karo hero-
jė. Tačiau tiksliausią knygos įvertinimą galėsite
suteikti būtent Jūs, mielas skaitytojau. Prisi -
mindami Mažvydo žodžius „Imkit mane ir skaity -
kit”, nukreipkite savo žvilgsnius į Julijos knygą.
Tai puikiausia kalėdinė dovana – tiek lietuviams,
tiek amerikiečiams draugams. O norintys as me -
niškai susi pažinti su knygos autore, galės tai pa -
daryti gruodžio 14 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kul -
tūros mu ziejuje. O aš noriu palinkėti gabiai litera -
tūrologei, biografijų kūrėjai Julijai Šukys netylėti
ir toliau prabilti savo nuostabių veikėjų balsais!

reikšmingiausių miesto kultūrinių įvykių. Šven-
tės rengėjai jau planuoja jubiliejines – penktąsias –
Lietuvos kultūros dienas, svarsto, kokius dalyvius
kviesti. Susitikimų su vietos valdžios atstovais
metu kalbėta ir apie tai, kad būtų galima surengti
atsakomąją šventę Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Mari -

jampolėje organizuoti Karaliaučiaus krašto dieną.
Šiuo metu didelis dėmesys kreipiamas ir tinkamai
pasirengti poeto Kristijono Donelaičio 300-osioms
gimimo metinėms, kurios bus minimos 2014 m.
sausio 1-ąją. 
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai Rusijos Federacijos Karaliaučiaus
srities Įsruties (Černiachovsko) mieste
surengtos Lietuvos kultūros dienos. Jau

ketvirtą kartą vykusiame tokiame renginyje daly-
vavo kultūros ir meno atstovai iš įvairių Lietuvos
miestų – Marijampolės, Vilkaviškio, Kybartų,
Vištyčio, Vilniaus, Telšių, Šiaulių, Kauno, Šilutės
ir Klaipėdos.

Jų metu rengiamos Lietuvos menininkų  pa ro -
dos, kino filmų peržiūros, poezijos skaitymai, kon-
certuoja susigiminiavusių miestų bei profesio -
nalaus meno kolektyvai. Kartu su Lietuvos me ni -
ninkais pasirodo ir Įsruties bei kitų Kara liau čiaus
srities miestų kolektyvai, jaunieji atlikėjai, besi -
mokantys lietuvių kalbos, kultūros tradicijų būre-
liuose.

Šių metų renginiuose dalyvavo Lietuvos Res -
publikos kultūros atašė Karaliaučiaus srityje
Romanas Senapėdis, kiti oficialūs asmenys, taip
pat Marijampolės savivaldybės ir Šiaulių rajono,
Kuršėnų miestelio delegacijos, kiti svečiai. Jiems
surengtas priėmimas Įsruties miesto savivaldybės
administracijoje, jo metu aptarti Lietuvos kul tū -
ros dienų organizavimo šiame mieste, susigimi -
nia vusių miestų bendradarbiavimo klausimai, ša -
lių kultūros pristatymo reikšmė draugiškų tarpu -
sa vio ryšių plėtojimui.

Vėliau Įsruties miesto bibliotekoje surengtas
Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos
ir municipalinės įstaigos „Centralizuota biblio -
tekų sistema” specialistų susitikimas, kuriame
pri statytas pradedamas įgyvendinti projektas
„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai”.
Jo metu numatyta modernizuoti abiejų miestų
vie šųjų bibliotekų patalpas ir jas pritaikyti
kultūrinėms, švietimo ir informacinėms paslau-
goms šeimai plėtoti. Taip pat bus organizuojami
bendri renginiai, plėtojant tarpkultūrinius ir
informacinius mainus, įstaigų darbuotojų ir kūry-
binių darbuotojų bendradarbiavimą. 

Vėliau Įsruties vaikų dailės mokykloje buvo
atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos narės
Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės darbų paro-
da, o bibliotekoje veikiančiame intelektualaus ki -
no mėgėjų klube „Brolių Lumiere” gausiai susi -
rinkusiems žiūrovams pristatytas lietuvių re -
žisieriaus Algimanto Puipos filmas „Miegančių
dru gelių tvirtovė”. Nemažo susidomėjimo su lau -
kė ir kultūros centre atidaryta Kuršėnų liaudies
amatų centro darbų paroda.

Vakare miesto kultūros rūmuose vyko baigia-
masis Lietuvos kultūros dienų renginys, kuriame
dalyvavo Įsruties (Černiachovsko) rajono ir
miesto vadovai, lietuvių bendruomenės nariai.
Čia buvo iškilmingai įneštos Lietuvos ir Rusijos
Federacijos vėliavos, koncertavo šio miesto ir
rajono mokyklų lietuvių kalbos fakultatyvų meno
kolektyvai, taip pat atlikėjai iš Lietuvos. Gausių
žiūrovų plojimų sulaukė jaunosios vietos atli -
kėjos, padainavusios lietuviškų dainų. Žiūrovams
labai patiko ir Marijampolės savivaldybės pučia -
mųjų instrumentų orkestro vadovo Audrius
Pučinsko triūba atliekama solinė programa. Visą
salę išjudino labai energingas ir jaunatviškas
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio
(vadovas Eugenijus Čiplys) pasirodymas.

Lietuvos kultūros dienų pagrindiniai rengėjai
– Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos cen-
tro Įsrutyje vadovas, Karaliaučiaus krašto regio -
ninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pir -
mininkas Aleksas Bartnikas ir vietos rajono bei
miesto administracijos. Sveikindami šio renginio
organizatorius Marijampolės savivaldybės mero
pavaduotojas Sigitas Valančius ir administracijos
direktorius Metas Ražinskas dėkojo Bartnikui už
prasmingus darbus puoselėjant lietuvių kalbą,
kultūrą, tradicijas Karaliaučiaus krašte ir įteikė
jam atminimo lentelę, sukurtą palaimintojo arki -
vyskupo Jurgio Matulaičio jubiliejiniams
metams. 

Lietuvos kultūros dienos Įsrutyje, kaip teigia
šio tradicinio renginio organizatoriai, yra vienas

Lietuviškas dainas dainuoja jaunosios Įsruties gyventojos. RReennggiinniioo  oorrggaanniizzaattoorriiųų nuotr.

Įsrutyje surengtos IV Lietuvos kultūros dienos

Baigiamojo renginio akimirka.

Kanados lietuvės gyvieji paminklai
Atkelta iš 12 psl.



Aldona O. Dulskis, gyvenanti Cocoa Beach, FL, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiun-
tė ir 50 dol. Esame dėkingi už paramą.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethle hem, PA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą paaukojo 50 dol. Dėkojame už paramą.

Lietuvių skautininkių būrelis „Sietuva”, Lemont, IL, „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti atsiuntė 150 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame
už paramą.
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A † A
ANTHONY J. RUDIS, Sr.

Mirė 2012 m. gruodžio 10 d., sulaukęs 101 metų.
Gimė 1911 m. sausio 14 d. Čikagoje.
Gyveno Monee, IL.
Nuliūdę liko: duktė Rosemary Jurjonas su vyru Edmundu;

sūnus Anthony J. Rudis, Jr.; sūnus Mark Rudis; anūkai Lilija,
Gintaras, Anthony J. Rudis, III, Christina, John, Marissa,
Matthew ir Andrew; 4 proanūkai; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a.  Anthony buvo vyras a. a. Mary Juozaitytės, tėvelis a. a.
Margaritos Krupa, senelis a. a. Michael Krupa.

Velionis priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų, Rotary
Club International of  Chicago ir kitoms organizacijoms.

A. a.  Anthony bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 14 d. nuo
3  v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 15 d. Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

PADĖKA
A † A

LIUDO STANKAIČIO

netekus, sulaukėme daug paguodos ir užuojautos.
Jums visiems mieliesiems giminėms, draugams ir pažįs-

tamiems reiškiame nuoširdžią padėką. Ačiū už gražias gėles,
užprašytas šv. Mišias ir dosnias aukas. Jums dėkojame, kad
atvy kote atsisveikinti su mūsų brangiu Liudu, kuris buvo myli-
mas vyras, tėvas, senelis, brolis ir dėdė.

Nuoširdžiai dėkojame dr. V. Nemickui už rūpestingumą
Liudo ligos metu. Dėkojame kun. A. Saulaičiui, SJ už maldas
atsisvei kinimo metu, kun. A. Gražuliui, SJ už atnašautas šv.
Mišias, solistei Nidai Grigalavičiūtei už nepaprastai gražų
giedojimą, Jūratei Grabliauskienei už vargonininkavimą Mišių
metu, karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui  Donald M.
Petkus už nuoširdų patarnavimą.

Visa Liudo liūdinti šeima

Aktyviam Amerikos lietuvių visuomenės veikėjui,
buvusiam Amerikos lietuvių tarybos pirmininkui,
Lietuvių prekybos rūmų pirmininkui, JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos nariui, BALF’o direktoriui,
Romos katalikų federacijos pirmininkui, filantropui

A † A
dr. ANTANUI JUOZUI RUDŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su
velionio artimaisiais, giminėmis  ir draugais, išgyve-
nančiais šią netektį.

Lietuvos Respublikos ambasada JAV
bei generalinis konsulatas Čikagoje

Amerikos Lietuvių Tarybos 
buvusiam pirmininkui

A†A
ANTANUI J. RUDŽIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Rosemary, 
sūnums Anthony ir Mark, jų šeimoms, 

giminėms  ir artimiesiems.

amerikos LietuviŲ taryba

Ilgamečiui ALRKF pirmininkui,
lietuvių katalikų organizacijų rėmėjui

A†A
ANTANUI J. RUDŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Rosemary, 
sūnums Anthony ir Mark, jų šeimoms, 

giminėms  ir artimiesiems.

amerikos LietuviŲ
romos kataLikŲ federacija

Iškiliam katalikui visuomenininkui,
ilgamečiam lietuvių katalikų spaudos

draugijos pirmininkui,
Marijonų vienuolyno ir ,,Draugo” 

pastato statybos komiteto vadovui

A†A
ANTANUI J. RUDŽIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Rosemary, 
sūnums Anthony ir Mark, jų šeimoms, 

giminėms  ir artimiesiems.

LietuviŲ kataLikŲ spaudos draugija,

,,draugo” redakcija ir administracija

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. lap-
kri čio 30 d., sulaukęs 103 metų, mirė buvęs Lietuvos
ka va lerijos kapitonas

A † A
VLADAS ŽIDŽIŪNAS

Velionis buvo palaidotas Holy Savior kapinėse,
Beth le hem, PA, šalia mylimos žmonos Marijos.

Nuliūdusi šeima



Gruodžio 16 d. 11:30 val. r. pa mal   dos su
Šv. Vaka riene 3-asis Advento sekmadienis.

Gruodžio 23 d. 11:30 val. r.  pa mal   dos su
Šv. Vaka riene 4-asis Advento sek madienis.

Gruodžio 24 d. 5 val. p. p. Kūčių va ka ro
pamaldos. Žvakių šviesoje skambės cho -

rinė ir  arfos muzika. Pamaldos  vyks lietu-
vių ir anglų kalbomis.

Gruodžio 25 d. 11:30 val. r.  šv. Ka lėdų
pamaldos lietuvių ir anglų kalba.

Gruodžio 30 d. 11:30 val. r.  pa mal dos su
Šv. Vaka riene. 

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); www.teiske.org

Mišių tvarka švenčių dienomis

Daugiau informacijos suteiks Nico le Šmulkštienė 
tel. 630-670-7146 ar ba el. paštu: nsmulkstys@yahoo.com
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AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) trečią advento
sekmadienį, gruodžio 16 d., 10:30 val.
r. šv. Mišias atnašaus dominikonų kun.
Paulius Rudinskas, OP. Nuo gruodžio 23
d. keisis Mišių laikas – šv. Mišios prasi -
dės 10 val. r. Jas atnašaus kun. Gedi mi -
nas Keršys. Po pamaldų, gruodžio 23
d., parapijos salėje vyks suneštinis kalė-
dinis pasisėdėjimas ir susitikimas su
kun. G. Keršiu. Daugiau informacijos su -
teiks Salomėja Daulienė tel. 773-847-
4855.

��  Gruodžio 16 d., sekmadienį, Pasau -
lio lietuvių centro Moterų renginių ko mi -
tetas rengia tradicines Kūčias. Jos įvyks
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje.
Vi sus kviečiame dalyvauti. Registruotis
pra šoma PLC raštinėje arba tel. 630-
257-8787.
.

��  Sietuvos skautų draugovės Kūčios
vyks ketvirtadienį, gruodžio 20 d., 1 val.
p. p. Ateitininkų namuose. Sietuves, ku -
rios negalės dalyvauti Kūčiose, prašo me
pranešti sesei Vilijai tel. 708-567-
9611.

��  Gedimino lituanistinės mokyklos ka -
lėdi nis koncertas ir susitikimas su
Kalėdų Seneliu vyks gruodžio 22 d.,
šeš tadienį, 11 val. r. St. Andrews Luth -
eran Church pa talpose (10 S. Lake St.,
Mundelein, IL. 60060). 

��  Kviečiame į Naujųjų metų sutikimą
gruodžio 31 d., 7:30 val. v. Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos salėje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL). Vakaro vedėjas – Arvydas. Progra -
mo je dalyvauja aktoriai Apolonija ir Pet -
ras Steponavičiai. Muzikinę programą
atliks Arvydas ir Virgis (,,Cigarai”) ir
Gied  rė (,,Sandalai”) Kaina – 65 dol. as -
me niui. Bilietus įsigyti prašoma iki gruo -

džio 20 d. Informacija tel. 773-776-
4600.

��  Gruodžio 16 d. Šv. Onos bažnyčioje
(433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) 1 val. p. p. šv. Mišias at na -
šaus tėvas Antanas Gražulis, SJ. Po šv.
Mišių Beverly Shores Lietuvių klubas vi -
sus maloniai kviečia paklausyti choro ir
klubo vaikų atliekamos programos, pa -
bendrauti prie kalėdinės eglutės. Kaip ir
kiekvienais metais, klubo valdyba pa  -
kvies visus prie vaišių stalo.

IŠ ARTI IR TOLI...

��  Gruodžio 16 d. 2 val. p. p. Trijų Ka -
ralių (Epiphany) bažnyčioje (2712
Dum barton St.,  NW, Washington, DC
20007) bus atnašaujamos lietuviškos
šv. Mišios Po  Mišių – kavutė. Bus gali-
ma įsigyti kalėdaičių, keptos naminės
duo  nelės ir kūčiukų. Visi kviečiami daly-
vauti. Daugiau informacijos galima gauti
el. pašu dvidutis@dclac.org

��  Kalėdinės eglutės šventė gruodžio 22
d. 1 val. p. p. lituanistinės mokyklėlės
,,Lietuvėlė” mokiniams ir bendruomenės
vaikams vyks mokyklos patalpose (4
Cross St., Veterans Hwy, Jackson NJ
08527). Matysite spektakliuką ,,Vilkas
ir ožiukai”, galėsite pasigėrėti kalėdinių
puokščių paroda, prekiausime kūčiukais
ir meduoliukais, vaišinsimės kalėdiniais
kepiniais ir žaisime su Kalėdų Seneliu.
Galėsite paskanauti lietuviškų valgių.
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: 
www.lietuvele.org

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Š. m. gruodžio 10 d., pirmadienį, Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba rinkosi į
direktorių posėdį, kuris vyko Tėvų marijonų vienuolyne. Posėdį sukvietė marijonų vie -
nuolijos provincijolas kun. Kazimierz Chwalek (v.).                                      JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotr.

ŠVIETIMO PREMIJA – 2012 M.

JAV LB Švietimo taryba ruošia Švietimo premiją švietėjui, kuris ilgus metus dirbo
švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kan-
didatus iš šiuo metu JAV gyvenan čių lituanistinių mokyklų  mokytojų, kurie pasižy mėjo
lietuviško švietimo srityje, va dovėlių bei knygų leidime ir redagavime, programų ir gai -
rių tobulinime ar ilgus metus dirbo ir tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2013 m. vasario 29 d. paštu: Lithuanian Edu cational Council,
170 Query St. New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donavickas95@hotmail.com pažy -
mint, kad siūlote švietimo premijai kandidatą. Prašome prie pasiūlymo pridėti rekomen-
daciją.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmi ninkė yra Daiva
Navickienė.

2011 m. Švietimo premija buvo įteikta Nekalto Prasidėjimo Seserų kongregacijai.
Laureatais yra buvę Jūratė Dovilienė, Audronė Elvikienė, Dalilė Polikaitienė, Regina
Kučienė, Danutė Bindokienė,  Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius
Širka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje (Washington, DC) sujudimas – kalė-
dinio spektaklio „Kasdieniai angelų rūpesčiai“ generalinė repeticija, vykusi Baltimore
Lietuvių namuose. Visi rimti ir susikaupę, kaip tikri artistai. Kiekvienas yra labai svar-
bus, nes turi savo vaidmenį ir savo vietą scenoje. Spektaklio režisierė – mokyklos vedė-
ja Ilona Verbušaitienė. Mamos ir tėveliai prižiūrėjo, kad repeticija vyktų sklandžiai,
ruošė dekoracijas ir puošė salę. Su nekantrumu laukiame šventės.

Nuotraukoje: patys mažiausieji repetuoja kartu su tėveliais.
RRūūttooss  PPuušškkoorriiuuss nuotr.

Kino festivalis „Kino pavasaris” skelbia atranką 

Programoje pristatomi lietuvių vaidybiniai, dokumentiniai, trumpamet ražiai filmai,
o naujoje sekcijoje „Lietuviai svetur” – užsienyje kuriančių lie tuvių režisierių darbai.
Atrankoje gali dalyvauti visi lietuviški bei ko-pro duk cijos filmai, nepriklausomai nuo jų
metražo bei žanro, sukurti ne anks čiau kaip 2012 m. kovo mėn. (užsienyje kurti filmai ne
anksčiau kaip 2012 m. sausio mėn.) ir ne vėliau kaip 2013 m. kovo mėn.

Filmo kūrėjas, siūlydamas savo kūrinį į Lietuvišką programą iki 2013 m. sausio 7 d.
turi: Užsiregistruoti festivalio Lankytojo puslapyje adresu 

http:// vp.eventi val.eu/viff/2013; 
Užpildyti filmo atrankos formą; Atsiųs ti aukštos kokybės filmo, re ži sieriaus ir prodiuse-
rio nuotraukas; Pristatyti fil mo kopiją peržiūrai internetu arba paštu; Filmas gali būti ir
pogamybiniame etape.

2013 m. vasario 4 d. apie Lietuviškos programos atrankos rezultatus filmo kūrėjai
bus informuojami asmeniškai.   Daugiau informacijos: www.kinopavasaris.lt

2013 m. sausio 27 d. minėsime  palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui
dieną.  Kviečiame jungtis į maldos už ligonius devyndienį (2013 m. sausio 19–27
dienomis).  Intencijų (ligonio vardas, pavardė, amžius, trumpas padėties įvardinimas)
lauksime iki gruodžio 25 d. adresu: daliamvs@gmail.com 

Intencijų sąrašus išsiųsime visiems pal. Jurgio Matulaičio gerbėjams. Nepaliaukime
melsti pal. Jurgio Matulaičio kanonizacijos – paskelbimo šventuoju.

Mindaugas ir Aldona Klygiai, Oak Brook, IL, atmindami sūnų dr. Liną, iš -
ke liavusį pas Viešpatį, atsiuntė 1,000 dol. auką Draugo fondui. Teapgaubia
dr. Liną Aukščiausiojo palaima ir kartu tepaguodžia jo šeimą.

Draugo fondas reiškia užuojautą ir nuoširdžiai dėkoja už dosnią paramos auką.


