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A. Zuokas su ,,Google” akiniais.
Asmeninio albumo nuotr.

Europos Sąjungos atstovy-
bėje JAV lapkričio 4 dieną
atidaryta žymaus lietuvių

fotomenininko Antano Sutkaus
nuotraukų paroda ,,Jean-Paul
Sartre ir Simone de Beauvoir
Lietuvoje”.

Garsiosiose fotografijose įam-
žintos prancūzų filosofų ir rašy-
tojų J. P. Sartre’o ir S. de Beauvoir
viešnagės Lietuvoje 1965 metais
akimirkos.

Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis pabrėžė
šių prancūzų kūrėjų darbų bei jų
tuomečio apsilankymo vis dar
sovietų okupuotoje Lietuvoje
reikšmę ir pažymėjo dalijimosi
kultūros vertybėmis svarbą de-
mokratijos pažangai.

Parodos atidaryme dalyva-
vęs Europos Sąjungos ambasa-
dorius Washingtone Joao Vale
de Almeida gyrė ambicingus jau
įpusėjusio Lietuvos pirmininka-
vimo ES Tarybai tikslus ir teigė
tikįs jo sėkme. LR amb. JAV info

ES atstovybėje JAV – garsūs lietuvių fotografo kadrai

Ludo Segers nuotraukos

Amerikiečiai stebina lietuvius, lietuviai stebina amerikiečius
JAV lankosi ir Vilniaus meras Artūras Zuokas, ir kultūros ministras Šarūnas Birutis

ĮJungtines Amerikos Valstijas atvykusio Vilniaus mero Artūro Zuoko akiraty-
je – San Franciskas ir New Yorke. Californijoje A. Zuokas lankėsi kompanijos
„Google” būstinėje (Mountain Vew, netoli San Francisko). „Google” pakvietė

40 verslo vadovų iš Vidurio ir Rytų Europos, tarp jų penkis iš Baltijos šalių. 
„Google” būstinėje Vilniaus meras susipažino su kompanijos kultūra ir nau-

jausiais pasiekimais, išbandė „Google” akinius ir savarankiškai važiuojantį au-
tomobilį, taip pat kalbėjosi apie regiono galimybes bendradarbiauti su inovaty-
viausiomis įmonėmis.

New Yorke taip pat numatyti mero susitikimai su galimais investuotojais.
Tuo tarpu Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis kartu su Lietuvos am-

basadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu, garbės konsule Krista Bard ir Lietuvos
menininkų dalyvavimą Philadelphijos moderniųjų amatų mugėje ,,Craft Show” pa -
rėmusio fondo Bajorunas/Sarnoff  nariais Daiva ir Steve tapo žiuri komandos na-
riais ir vertino Lietuvos menininkų darbus. – 15 psl.

,,Philadelphia Craft Show” atidarymo išvakarėse Bajorunas/Sarnoff fondo prizas geriausiam
mugės dalyviui iš Lietuvos įteiktas Indrai Marcinkevičienei. Nuotraukoje (iš k.) – kultūros minist-
ras Š. Birutis, prizo mecenatė D. Bajorunas, prizo laimėtoja Indra Marcinkevičienė, muziejaus
prezidentė Gail Harrity, prizo mecenatas S. Sarnoff, garbės konsulė K. Bard ir ambasadorius Ž.
Pavilionis. R. Gedeikos nuotr. 

,,Draugo” svečias – 
Wendell Mayo. – 10 psl.
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Vieną kartą pas Jėzų atėjo turtin-
gas vyras ir paklausė, ko reikėtų,
kad laimėtų amžinąjį gyvenimą.

Jėzus pa tarė išdalyti turtus vargšams ir
tuo met sekti paskui jį. Tačiau šis p a -
siūlymas turtingam vyrui buvo per sun-
kus, nes jis buvo prisirišęs prie savo gėry -
bių, todėl netapo Kristaus sekėju.

Evangelijoje pasakojama ir apie kitą
turtingą vyrą, vardu Zachiejų (Lk 19), ku-
ris taip pat sutiko Jėzų. Šį kart turtuolio ir
Jėzaus keliai neišsi skyrė. Norėdamas pamatyti Jė -
zų ir negalėdamas per minią prie jo priei ti, Zachie-
jus įlipo į medį. Troškimas pamatyti Mokytoją, kurį
sekė minios žmonių, buvo išpildytas su kaupu. Jis
ne tik pamatė, bet išgirdo: „Zachie jau, greitai lipk
žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo na -
muo se” (Lk 19, 5). Zachiejus su džiaugsmu priėmė
Ga  lilėjos Mokytoją, o žmonės piktinosi, kodėl Jė-
zus parodė tokį dėmesį nusidėjėliui. Mat muitinin-
kai anuomet neturėjo gero vardo, žmonės juos laikė
gobšuoliais ir sukčiais. 

Šventajame Rašte daugelyje vie tų randame go-
dumo smerkimą, nes perdėta meilė turtui žmogų to-
lina nuo Dievo, kartais padaro tiesiog stabmeldžiu.
Tik prisiminkime, kaip Mozė, nulipęs nuo Sinajaus
kalno, pa mato savo tautą, kurią vedė į laisvę ir ar-
tino prie Dievo, garbinančią pasi dirbdintą aukso
veršį. Auksinis sta bas izraelitams atrodė vertesnis
už Mozės Dievą, kuris išvedė juos į dy kumą ir pa-
smerkė nesibaigiantiems vargams.  

Zachiejus buvo graži bendros tai syklės išimtis,
o kodėl jis buvo toksai, liudija jo paties žodžiai:

„Viešpatie, pu sę savo turto aš atiduodu vargšams ir,
jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai”
(Lk 19, 8). Šiuose žo džiuose tiesiog spindi vyro
kilniadva siškumas. Ar daug yra taip nusi tei kusių
žmonių, kurie elgtųsi nors pa našiai, kaip Zachiejus? 

Izraelitams duotas Dievo įstatymas reikalavo,
kad žmonės šventyklai atiduotų dešimtinę. Šie pini -
gai bu vo naudojami šventyklai išlaikyti ir varg-
šams šelpti. Fariziejus, kuris to bulai laikėsi šio rei-
kalavimo, didžia vosi, kad yra ne toks, kaip kiti, kaip
nusidėjėlis muitininkas (žr. Lk 18). O štai muitinin-
kas Zachiejus sakosi net pusę savo gėrybių išdalinąs
varg šams, o jeigu ką būtų nuskriaudęs, yra pasiry-
žęs grąžinti keturgubai.

Tikriausiai visi norėtume išgirs ti, ką Jėzus pa-
sakė Zachiejui: „Į šiuos namus šiandien atėjo išga-
nymas. (...) Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti,
kas buvo pražuvę” (Lk 19, 9–10). Dievas mus nuolat
kviečia arčiau savęs, yra nuolat pasiruošęs apsilan -
kyti mūsų namuose, tik reikia parody ti jam dėmesį,
pasikviesti jį. Pir miausia reikia iš savo namų ir šir-
dies pašalinti visus stabus. Vieniems tai bus godu-

mas, kitiems – besaikis pa tai kavimas sa -
vo seksualiniams polin kiams, tretiems –
alkoholis, dar ki tiems – puikybė, mąsty-
mas, kad jie patys yra sau dievai ir jokio
Die vo jiems nereikia.

Visi mes esame silpni ir dėl savo ne-
apdairumo, neišmanymo ar silpnumo
kartais leidžiame savo širdyje atsirasti
kokiems nors stabams, ku riems tarnau-
jame ir manome, jog jie mus padarys lai-
mingus. Dievas mus kalbina per įvairias

aplinkybes: per rekolekcijas, per patiriamas nesėk -
mes, kančią, kartais per išgirstą ar perskaitytą gerą
mintį. Dažnai eina me tolyn, nekreipdami dėmesio į
Die vo kalbinimą, bet kartais įsiklauso me ir nutaria -
me vieną ar kitą stabą pašalinti iš savo širdies. Tai
būna mū sų atsivertimo, atgailos ir susitai ki nimo su
Dievu atvejai. Kas iš mū sų nėra išgyvenęs tos geros
patirties, kai po nuoširdžios išpažinties mes, kaip
tas Zachiejus, išgirstame mums kalbantį Viešpatį:
„Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose” ir
pa sikviečiame Jėzų Eucharistijos pavidalu.

Šventasis Raštas pristato Dievą kaip labai gai-
lestingą ir kantrų, ilgai laukiantį žmogaus pasikei-
timo į ge ra. Išminties knygoje skaitome: „Už tat tu
pataisai nusižengiančius pama žėle, įspėji ir primeni
jiems dalykus, kuriais nusideda, kad jie paliktų
savo nedorumą ir dėtų viltį į tave, Viešpa tie!” (Išm
12, 2). Brandinkime savyje pasiryžimą taip uoliai
ieškoti Dievo, kaip darė tas į medį įlipęs muitinin -
kas Zachiejus.
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Išimtis ir
taisyklės
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Viešpats yra mano šviesa ir išgelbėjimas,
ko turėčiau bijotis?
Viešpats yra mano gyvenimo tvirtovė,
prieš ką turėčiau drebėti?

(Ps 27, 1)

Šio jubiliejaus proga žvelgiant į ganytojo gyve -
ni mo ir tarnystės kelią, nesunku atpažinti,
jog Viešpats jį trau kė prie savęs nuo pat vai-

kystės metų. Dievas leido jam savo šviesoje aiškiai
atpažinti pašaukimo kelią, nedvejojant pasirinkti
kunigystę ir iš tikimai tarnauti 51 metus. Ši Vieš pa -
ties šviesa atvėrė ypač skaudžią tikėjimo persekio-
jimo tikrovę sovietmečiu ir skatino du tarnystės
dešimtmečius atiduoti nekompromisinei kovai Tie-
sos žodžiu už pagarbą kiek vieno žmogaus laisvei ir
orumui. Vieš pats jį palaikė ir tamsiausiuose KGB
kalėjimo požemiuose, Jo šviesa šildė ir švietė toli
nuo gimtinės kalint lageriuose. 

Viešpaties šviesos ir tiesos pa si reiškimas buvo

popiežiaus Jono Pau liaus II paskyrimas vyskupu ir
konsekracija Kauno arkikatedroje bazilikoje 1991
metų Sekminėse, vėliau, 1996-aisiais – paskyrimas
šios diecezijos arkivyskupu metropolitu. Vieš pa ties
Dvasios šviesoje buvo ir tebėra kuriamas Kauno
arkivyskupijos bendruomenės gyvenimas nuo pat
pirmųjų laisvės metų iki šių dienų – visa skiriant
Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei.

Lapkričio 10 d., sekmadienį,
3 val. p. p. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškil-

mingose šv. Mišiose dėkosime Dievui už arkivys-
kupo Sigito Tamkevičiaus SJ 75-erių metų amžiaus
jubiliejų.

4:30 val. p. p. – šventė arkivys kupijos konferen -
cijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas).

Lapkričio 13 d., trečiadienį,
12 val. šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje.
Kviečiame melstis, švęsti ir būti kartu!

Kauno arkivyskupija ką tik išleido arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus knygą „Viešpats mano šviesa”. 

Ši knyga – tai atsiminimais apie savo gyvenimo
ir tarnystės metus, sutiktus žmones ir bendražy-
gius, taip pat istorine-dokumentine medžiaga gy-
vai paliudytas ilgas ir sudėtingas Ka talikų Bažny-
čios Lietuvoje istorijos tarpsnis. Jis apima laiko-
tarpį nuo gūdžiausio sovietmečio iki laisvės ryto bei
Nepriklausomybės lūkesčių ir darbų metų.

Atsiminimuose atsiskleidžia, ko kių persekio-
jimų ir represijų patyrė tie Bažnyčios žmonės, kurie
vien tiesos žodžiu stojo prieš tikėjimo, tautos laisvės
pavergimą sovietmečiu. Knygos puslapiuose – ir
unikalus pa sakojimas, kaip nelengvai, tačiau su vil-
timi ir tikėjimu nuo pat pirmųjų tautos Nepriklau-
somybės žingsnių buvo kuriamas bažnytinis gyve-
nimas Kauno arkivyskupijoje, kaip Bažny čia Lie-
tuvoje ir šiandien tarnauja bend rajam visuomenės
gėriui likdama tiesos ir sąžinės balsu.

Kauno arkivyskupijos info

Lapkričio 7 dieną Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, SJ sukako 75-eri



nės mokyklos mokiniais Čikagoje pasižiūrėti Biru-
tės Mar (Marcinkevičiūtės) Vilniaus Jauni mo teatre
pastatytą spektaklį ,,Jis ir ji”, kurį rodėme penkiose
JAV LB apy linkėse. Tai dviejų aktorių ir vieno smui-
kininko trumpa kamerinė drama apie Jono Biliūno
ir jo žmonos Julijos meilės istoriją, pasakojama re-
miantis jų rašytais laiškais ir atvirlaiškiais. Nors li-
teratūros pamokų metu Biliūno kūryba yra pristato -
ma jaunimui, prieš jų akis Birutės kūrybingumo
dė ka atskleidžiama J. Biliū no asmenybė, kartu iš-
gyvename jo didžiausias gyvenimo svajones, jo iš-
skirtinę meilės istoriją ir per anksti užsibaigusio
gyvenimo tragedi ją. Mo ki niams šis autorius – jau
ne be kla sikinės, ,,gilios” praeities literatūros atsto-
vas, bet gyvas kūrėjas, su kuriuo jaučiamas naujas,
em patiškas ryšys.

Pirmos kartos lietuvio Viktoro Ralio vadovau-
jamas Los Angeles vy rų oktetas ,,Tolimi aidai” šį pa-
vasarį at liko smagių lietuviškų dainų programą
Hartfordo, CT ir Bostono, MA apy linkėse.

Pasireikšti ir mūsų jauniausi menininkai –
vyko pašto ženklo ir voko, skirto Dariaus ir Gi rėno
skrydžio 80-mečiui, kūrimo kon kursas 6–18 metų
vai kams ir jaunimui. Buvo iš rinkti šeši įvairaus
amžiaus nugalėtojai ir filatelistų draugijos ,,Lietu -
va” dėka išspausdinti ženkliukai  bei vokeliai. Visų
darbelių paroda pristatyta  Čikagoje, Čiurlionio ga -
le  rijoje. 

Liepos 17 d. Kaune, Pasaulio Lie tuvių Ben-
druomenės kvieti mu, pa sau lio lietuvių vienybės die-
nos koncer  te JAV lietuviams su dideliu pa sisekimu
atstovavo vienuolikmetė dai  nininkė čikagietė Agnė
Giedrai tytė.

JAV LB Krašto valdybos iniciatyva sukurtas
duetas ,,Eastlande” (,,Iš Rytų šalelės”) šiemet kon-
certavo pen kiose mažiau lankomose apylinkėse, įs -
kaitant Sunny Hills ir St. Peters burg, FL – ten  vyres -
nio amžiaus lie tu viai lingavo į taktą, klausydamiesi
jaunystės laikų liaudies dainų, trepsėjo kai mo ka-
pelos ritmu ir spaudė ašarą išgirdę partizanines dai-
nas. Klausytojai buvo Antrojo pa saulinio karo pa-
bėgėliai, kūrę ir dainavę tas istorines dainas, išgy-
venę tikrai žiaurų mūsų tė vynės istorijos laikotarpį.

Duetas ,,Eastlande”
(,,Iš Rytų ša lelės”) kartu
su Šiaurės Amerikos
liau   dies duetu  ,,Mus-
tard’s Retreat”, va dovau -
jamu antros kartos JAV
lie tuvio David Tamule-
vich, sukūrė programą,
skirtą įvairiems žiūro-
vams. Prog rama vadina -
si „Crossroads of  Lit -
hua nian and N. Ameri-
can Folk Mu  sic”, ji atlie-
kama anglų kalba, su
liau dies dainų simboli-
kos bei isto ri nio kon-
teksto paaiškinimais.
Prog ra mos metu rodo-
mos meninės skaid rės
su tekstų vertimais, su-
kurtos antros kar tos
JAV lietuvaitės fotogra -

fės Sop hios Dzikaitės.  Šiemet progra ma pir mą kartą
buvo pristatyta New Haven, CT apylinkėje.  Prog-
rama džiau  gėsi lietuviškai kalbantys ir ne kal bantys
lietuviai bei amerikiečiai, no rintys susipažinti su
Lietuvos kul tū ra, isto rija ir tradicijomis. Nors šia
programa įgyvendinome dalį savo pa skelbtų tikslų,
stambiausias lai mėjimas – į sa  vo būrį grąžinome
lie tuvį, augusį tarp pirmos bangos CT lietu vių. Ta -
mulevich dabar mokosi lietuvių kalbos, gastroliuo-
damas supažindina klausytojus su lietuviškomis
daino mis, David koncertavo Lietuvoje. Apie grįžimą
į Lietuvą ,,Bridges” žurnale išspausdintame straips-
nyje štai ką jis sako: ,,Lietuviškas  paveldas vi sada
buvo manyje, ypač tai, ką perdavė man ir mano mo-
čiutė. Nėra žo džių nusakyti, kaip aš jaučiausi, bet aš
esu tikras, kad jūsų skaitytojai su pras, ką reiškia at-
rasti savo šeimos šak nis. Iš tikrųjų surasti savo
šeimą, kuri išgyveno Antrąjį pasaulinį karą ir so -
vietus... pirmas ryšys po daugiau kaip 80 metų...
nuostabu.”

Lankydamasi lietuviškuose ren gi niuose paste-
bėjau, kad žmonės gausiausiai renkasi paklausyti
jau seniai žinomų pop muzikos atlikėjų iš Lie tu vos,
mažiau renkasi pasiklausyti ne pažįstamų ar nova-
toriškų atlikėjų bei spektaklių. Kviečiu ir raginu
jus atei ti pasižiūrėti to, kas nauja, ne girdėta – nesi-
varžykite. Jei nelankote spek taklių, nesiklausote
tam tikro stiliaus muzikos, ateikite iš smalsu mo!
Spėju, kad beveik kiekvienu atveju būsite maloniai
nustebinti.

Kviečiame apsilankyti Facebook svetainėje LT
Arts Jam USA, JAV LB ,,Uogienė”, kur pristatomi
jauni bei profesionalūs, žinomi ir nežinomi lie tuvių
kilmės atlikėjai/me ninin kai, pateikiant jų nuo-
traukas ir trum pus aprašymus. Čia taip pat rasite
prane ši mus apie koncertus ir programas. 

Vasarai prabėgus, linkiu visiems gerų darbo ir
mokslo metų, laukiame Jūsų visų  kitų metų
renginiuo se!

Rūta Pakštaitė Cole – JAV LB KV Kultūros tary-
bos pirmininkė. 
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RŪTA PAKŠTAITĖ COLE

„JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tary-
bos vizija yra sukurti erdvę jau žinomiems
bei jaunosios kartos kūrėjams, gyvenan-

tiems ir ku riantiems JAV, skleisti savo idėjas bei
paįvairinti išeivijos lietuvių kultūri nį gyvenimą
naujomis ir netradici nė mis patirtimis, skatinti kul-
tūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir JAV gy-
venančių menininkų, tuo pačiu supažindinti kuo
daugiau amerikiečių su lietuvių kultūra ir menu”,
– tai dalis Kultūros tarybos (KT) veiklos tikslų, ku-
riuos siekiame įgyvendinti.

Besiruošdama 2013 metų JAV LB XX tarybos
antrai sesijai Detroite, sudariau  netrumpą sąrašą
KT šiemet atliktų darbų. Tačiau įdomu, kaip tie dar-
bai ir renginiai padeda įgyvendinti mūsų paskelbtą
viziją? 

KT siekia ne tik išlaikyti tra di cinę lietuvišką
kultūrinę veiklą, bet taip pat įgyvendinti naujas idė -
jas, įtraukiant visas čia gyvenan čių lietuvių kartas
ir bangas. Nori me, kad jaunimas dalyvautų mūsų
renginiuose ir kad per juos pažintų bei pamiltų savo
tėvų šalies kultūrą ir kalbos grožį. Siekiame įver-
tinti ir neprarasti antros ir trečios kartos lie tuvių,
kurie brangina savo senelių paveldą, ir ieškome
progų savo turtinga kultūra dalintis su platesniais
JAV visuomenės sluoksniais. 

Norime dažniau organizuoti renginius kartu su
jaunimo organiza cijomis – lituanistinėmis mo kyk -
lomis, šokių grupėmis ir t. t. Tuo bū du bandome
įtrauk ti jaunesnius žmones į lietuvišką veiklą, ska-
tindami juos įsijungti į darbus, bendrauti su plates -
ne lietuvių bendruomene. Visiems suteikiama pro-
ga pasijusti lygiaverčiais mūsų organizacijos na-
riais.

Šį rudenį gastroliuoja iš Lietuvos atvykęs al-
ternatyvaus roko ansamblis ,,Liūdni slibinai”. Teks-
tus apipindama skirtingais muzikiniais stiliais,
grupė naujai atskleidžia Hen riko Radausko, Mairo-
nio, Justino Mar cin kevičiaus, Juozo Erlicko, Kris  ti -
jono Do nelaičio, Kazio Binkio, Antano Baranausko
ir kitų rašytojų bei poetų kūry bą. Vyresnio ir vidu-
tinio amžiaus kar toms šių ei lių grožį atvėrė dvi -
dešimto amžiaus dainų kū rėjai; šiandien turime ieš -
koti me ni nės išraiš kos, kuri yra aktuali ir priim-
tina.  

Lapkričio 2 d. vykusį ,,Liūdnų sli binų” kon -
certą Willowbrook ,,Bun kerio” klube kartu su JAV
LB Kul tū ros taryba rengė Lemonto ir Čikagos litua -
nis tinės mokyklos.  Mokytojai iš anksto nagrinėjo
programoje atliekamas eiles, ansamblio nariai prieš
kon   certą  bendravo su mokinais.  Visi koncerto bilie -
tai parduoti, į jį  susirin ko   daug jaunimo.

Turėjau progos kartu su Mai ro nio lituanisti-

Ateikite iš smalsumo!

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

,,Liūdni slibinai” su Čikagos moksleiviais.  Loretos Timukienės nuotrauka

Rūta Pakštaitė Cole.

JAV LB XX tarybos antrojoje sesijoje Detroite susitikusios (iš k.): Regina Naru šie -
nė, Marija Remienė ir Birutė Zalatorienė turėjo apie ką pasišnekėti.  

V. Stankaus nuotr.
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Los Angeles, CA

TELKINIAI

27-osios Lietuvių dienos Los Angeles mieste
REGINA GASPARONIENĖ

Californijos Lietuvių dienų mu gė vyksta vė-
sesniu metu, kai Ramu sis vandenynas atsi-
unčia į miestą rudeniškus orus. Šiemet Lie-

tuvių die nos (LD) vyko spalio 5–6 dieno mis. Išva -
karėse iki pat vidurnakčio buvo sta tomos palapinės,
kalami ta keliai, ve damos elektros linijos. Atro do, tu-
rėtų  būti nesudėtinga:  būdeles ir palapi nes atvež-
ti, sukalti ir pasiūlyti sve čiams programa pasi-
džiaugti. Tačiau to kį renginį suruošti reikia ne tik
di delių išankstinių išlaidų, bet ir stropios organi-
zacijos bei sunkaus fizi nio darbo. Todėl į LD ruošimo
komi tetą kasmet ateina dirbti nauji sava noriai – en-
tuziastai. Tai Vytas Juš kys, turintis vadovavimo pa-
tirties, jo pavaduotojas Povilas Žemai taitis, Li nas
Šepikas – iždininkas, Da rius Vo sylius – pardavėjų
koordinatorius, Saulius Jarašūnas – administraci-
nis padėjėjas, Marytė Šepikaitė – ryšių su visuome -
ne atstovė, Ričardas Čer niauskas – muzikinės
prog ramos or ganizatorius, Deana Juškytė – kū rybos
vadovė ir Liana Bandžiulytė – vai kų aikštelės vado -
vė. Kaip visada skoningai išleistos programėlės vir -
šeliuose garsinosi didieji LD rėmėjai: Californijos
Lietuvių Kredito sąjunga Santa Monicoje  ir „Rau-
donas liū tas” – lietuvių pamėgtas restoranas Glen-
dale mieste. Programėlė paruošta lietuviškai, bet su
vertimu į anglų kalbą. Suglaustai aprašyta LD
įkūrimo istorija, kai LA Lietuvių Ben druomenės
anuometinis pirminin kas Edmundas Kulikauskas
1986-tų rudenį surengė pirmąsias Lietuvių dienas,
kurių sėkminga veikla tęsiasi iki dabar – jau 27-erius
metus.

Šeštadienio vidurdienį susirin kus svečiams
Lietuvos Respublikos garbės konsulė Los Angeles
Daiva Navarrette juos pasveikino svečius ir pa dė -
kojo 27-tų Lietuvių dienų organizaciniam komite-
tui. Trumpą žodį tarė Pasaulio Lietuvių Bendruo -
me nės pirmininkė Marija Danguolė Na vickienė. Ve-
dančioji Danguolė Var nie nė pakvietė į sceną šių LD
ruošimo grupę. Jos vadovas Vytas Juškys padėko-
jo visiems, kurie prisidėjo dar bu ar auka, geru žo-
džiu ar dalyvavimu. Buvo pristatyti svečiai: Lie tuvos
Res publikos ambasadorius JAV  Žygi mantas Pavi-
lionis, Estijos garbės kon sulas Los Angeles Jaak
Treiman ir Hollywoodo žvaigždė Rūta Lee-Kil -
monytė.  Ambasadorius Ž. Pavilionis kalbėjo apie
Lietuvos pir mininkavi mą Europos Sąjungai ir
baigdamas pasi džiaugė Los Angeles lietuvių ben-
druomene, kaip pačia žymiausia sa vo veikla ir
stip riausia visoje Ame  rikoje. Jis ragino mylėti ir
dirbti lie tuvybei bei džiaugėsi, kad čia verda platus
darbas tam kilniam tikslui – būti ir jaustis lietuviu.
Hollywoodo aktorė Rūta Lee labai gražiai lietuviš-
kai pasakė: „Šitoje vietoje, šitoje salėje ir šituose kie-
muose aš pradėjau savo kelią į meno pasaulį: šokau
tautinius šokius ir dainavau chore. Čia buvo mano
darbo pradžia ir aš galiu tik padėkoti tiems, kurie
su kantrybe vedė mane tuo keliu. Čia ma no šaknys,

čia mano širdis su to mis gražiomis spalvomis,
melodijo mis ir šokiais. Aš džiaugiuos ir didžiuojuos
savo lietuviška kilme.”  Akto rės kalba buvo  priim-
ta pasigėrėjimo šūksniais.  Po kalbų buvo pristaty-
ti šiųmetinių Lietuvių dienų atidarymo maršalai –
Los Angeles Lietuvos Duk terų draugija, labai nuo-
širdžiai  dir banti su Lietuvos  našlaičiais vai kų glo-
bos namuose. Abi vadovės, Da rija Žaliūnaitė-Fran-
cesco ir Vilija Kir šonienė, trumpai padėkojo už to -
kią didelę garbę – atidaryti Lietuvių dienų šventę.
Lietuvos Dukterys pa sižymi savo pagalba Lietuvos
vaikų namams visoje Lietuvoje: tai Papar čiuose, Obe-
liuose, Rumbonyse, Kau ne, Pakruojyje, Šiauliuose,
Naujojoje Akmenėje, Vilniuje ir kt. Lietuvos Duk terų
kopirmininkės perkirpo juostą, ir Lietuvių dienų
mugė pra sidėjo. Kaip rodo programa, šiemet su-
laukta pakankamai dalyvių-atli kėjų. Tai šokių gru-
pės „Suktinis” iš Čikagos ir gausus šokėjais „Lietu -
tis” iš Seattle, WA, bei dainų atlikėjai: „So džius”,

,,Spindulys” tautiniais drabužiais  ir ... persirengęs ,,Suktiniui” (nuotr. d.). Kęsto Kazlausko ir  Inos Petokienės nuotraukos

,,Lietuvių dienose” dalyvavo ir ,,Suktinis” iš Čikagos.

,,Spindulio” vadovė Danguolė Varnienė (viduryje) džiau -
 gėsi šventės sėkme ir žadėjo, kad kitais metais ,,Lie tuvių
dienos” sugrįš iš esmės atsinaujinusios.

PLB pirm. Danguolė Navickienė (antra iš d.) ir LR garbės konsulė Los Angeles Daiva Navarrette (ketvirta iš k.) su gar -
bin gais svečiais (viduryje) – LR ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu ir aktore Rūta Lee.
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St. Petersburg,  FL

Valgėm, šokom ir dainavom
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MMiissiijjoojjee,, LLeemmoonnttee 
   

„Kristina su penketuku” iš Kana-
dos, jaunoji 12-os metų daini ninkė
Agnė Giedraitytė ir  Kolorado Romas.
LD šventėje dalyvavo ir mūsų Los An -
geles me niniai an sambliai: a capella
dainuojantys „Tolimieji aidai”, inst -
rumen tinė gru pė „Gaia”, ansamblis
„Drau gai”, šaunusis LA „Spindulys”
ir „Spindu liukai” – nuo mažiausių iki
didžiau sių šokėjų bei akordeonistas
Česlovas Geštautas. 

Abi dienos prabėgo stebintis me -
ninių gaminių gausa, ypač iš me  ta lo,
gintaro ir lino. Meistras Vytautas
Jo nas Ruzgys rodė ir pasakojo apie
sa vo gintaro rinkinį iš viso pasaulio,
net Kinijos ir Afrikos. Čia pat Lie tu -
vos Dukterų darbščioji Genovaitė
Ža liūnienė siūlė gražiausiais lietu-
viškais raštais išmegztas staltiesėles
iš lino, pabrėždama, kad Lietuvoje
lino nebėra, linas šalyje nebeaugi-
namas, ir tie rankdarbiai yra pasku -
ti niai. Šalia menininkų savo kepi-
nius ir skanumynus siūlė labdaringos
drau  gijos: Lietuvos Dukterys, Biru -
tietės, Gražinietės, Vaikų Vilties gru -
pė, skautai ir kitos. Savo kioskus tu -
rėjo ir Californijos Lietuvių Kredito
sąjunga – lietuvių bankelis Santa
Monicoje (vadovas Dainius Vaidila),
Clearpath Credit Union, prie kurio
prisijungė Tautiniuose namuose ilgai
dirbęs Lietuvių kredito kooperatyvas
(vadovė Dalia Beltz), Šv. Kazimiero
mokykla (Marytė Newsom) su biblio -
tekėle ir kiti. Na, o apie maistą net
skaudu dabar rašyti: bulviniai blynai,
kugelis, cepelinai, šaltibarščiai, švie-
žiai paraugti agurkai ir dar šimtai šei-
mininkių rankomis iškeptų žaga -
rėlių, spurgų, bandelių ir pyra gų!
Šiemet maistą ruošė labiausiai pa -
tyrusios parapijos šeimininkės An -
tanina Uldukienė ir Laima Leko.  Ne -
gali atsistebėti, kiek daug skanaus lie -
tuviško maisto pagamino mūsų talen -
tingos šeimininkės. Neveltui šios pa-
rapijos statytojas prel. Jonas Kučin-
gis  labai  vertino  šeimininkių  dar-
bą. 

Dainos ir melodijos skambėjo
abi dienas. Kiekvieną atliktą melodiją
ar šokį lydėjo klausytojų šypsenos ir
plo jimai. Negalėjai likti abejingu,
kai matei, kokie grakštūs šokėjų ju -
de siai, kiek džiaugsmo jų šokio sū-
kuryje.  Negalėjai būti abejingu, kai
dainų melodijos  vedė atsiminimų ke-
liais – į žalią vaikystę prie sodų, upe-
lių, miš kų, kur buvome pilni svajo-
nių, kaip ir tie, kurie dabar dainuoja.
Ir aš gal voju – ar tie, kurie čia daly-
vauja, braukė prakaitą sunkiose re -
peticijo se, ar jie įsivaizduoja, kaip vi -
sa tai svarbu? Didelė pagarba an-
samblių vadovams – Giedrei Elekšy-
tei-Knieža ir Zitai Petkienei, „Sukti-
nio” ir „Lie tučio” vadovėms, taip pat
„Spin du lio” ir „Spinduliukų” vadovei
Dan  guolei Varnienei, Linui ir Regi nai
Po likaičiams, Danutei Scola už jų
sun kų darbą. Mus nuo pat mažens
mokė gerbti giesmę, dainą ir šokį. Ir
su nuoskauda prisiminiau, kad susi -
klosčius nepalankioms aplinkybėms
parapijoje mums, Šv. Kazimiero pa-
rapijos chorui, nebeliko sąlygų nei
giedoti, nei dainuoti. Senieji išeivijos
veikėjai mokė kiekvieną veikiančią
grupę, ypatingai kultūrinę-meninę,
gerbti, remti ir tausoti. Užtat su šir -
dies skausmu sekiau gražiausią mū -
suose programą, išreikštą šokėjų sū-
kuriais ir ansamblių melodijomis.
Šokite iki senatvės nepavargdami,
dainuokite kitų džiaugsmui ar aša -
roms, ir niekada nenustokite. Šokis iš-
reiškia tautos praeities ir ateities
rūpestį, daina ir giesmė sušildo mūsų
sielas, kad  jos ilgai būtų gailestingos
ir mylinčios.

MEČYS ŠILKAITIS

Su lapkričio pradžia, pirmąjį mė -
nesio sekmadienį šiemet, kaip ir
kasmet, Lietuvių Klubo valdyba

suruošė puikų naujo veiklos sezono
ati dary mą. Sumažėjus grįžtančiųjų
buvo gal vota, kad toks renginys gali ir
ne įvyk ti, tačiau pasitaikius progai
pa sikviesti Amerikoje koncertuojan -
čius dainininkus iš Lietuvos, salė
buvo pilna. Žymią dalį dalyvių suda rė
čia įsikūrę naujieji imigrantai.

Klubo pirmininkė Vida Meilu vie -
nė džiaugsmingai sveikino visus  susi -
rinkusiuosius  ir kvietė atsipalaidavus
bei gražiai   bendraujant, linksmai pra-
dėti naująjį žiemos sezoną su muzika,
dainomis ir šokiais. Suma nioji Ange-
lė Straukienė pa ruošė pui kius pietus.
Šį kartą ne reikėjo stovėti eilutėje prie
virtuvės lango – valdybos narių dėka
pa tie kalai buvo patiekti kiekvienam
sta lui. Visa salė dūzgė nuo pašne kesių
su naujai atvykusiais ar retai apsi-
lankančiais klube tautiečiais.

Pasivaišinus ir atsigaivinus rink-
tiniais gėrimais iš baro, prasidėjo mu -
zikinė programa, kurią atliko po ra
dai nininkų ir akordeonistas iš Lietu-
vos. Jų paruošta programa buvo pa-
vadinta  „Mūsų jaunystės dainos”. Ją
atliko Lietuvoje gerai žinoma estra dos
dainininkė, populiarių bei romantiš-
kų dainų atlikėja Rūta Mo rozovaitė ir
stiprų balsą turintis Juozas Janušaitis.
Jie dainavo pa vieniai ir duetu dauge-
liui pažįstamas linksmas, trankias ir
svajingas dai nas. Kartais žiūrovai bu -
vo kviečiami kartu dainuoti ar ploti į
tak tą. Dau gu ma dainų buvo lydimos
įra šytos orkestro muzikos. Kai ku -
rioms dai noms akompanavo akordeo -
nistas Arū nas Kalvaitis. Programos
pabai goje jis įtraukė dalyvius į ilges-
nę tautinių dainų pynę. Salės vidury-
je buvo pa likta truputis tuščios vietos
pašokti tiems, kurie buvo ar jautėsi esą
jau nesni ir pajėgesni.

Popietės dalyviai dar ilgai nesku -
bėjo skirstytis į namus ir, susirinkę į
būrelius, šnekučiavosi ir dalinosi va -
saros įspūdžiais.

Rūta Morozovaitė po koncerto apdovanoja -
ma gėlių puokšte.

Klubo pirmininkė Vida Meiluvienė. 

Skambant akordeono muzikai buvo smagu ir pasišokti. Mečio Šilkaičio nuotraukos 

Rūta Morozovaitė ir Juozas Janušaitis. Pritaria akordeonistas Arūnas Kalvaitis.
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Dalinkimės savo laiku ir 
sugebėjimais su jaunimu
Ieškomi kandidatai naujai Moksleivių
ateitininkų sąjungos Centro valdybai 

Šeštadienį, spalio 26 d., Kun. A.
Lipniūno – Prez. A. Stulginsio
moksleivių ateitininkų kuopos

nariai susirinko Ateitininkų na muo -
se, Lemonte, į savo mėnesinį susirin-
kimą. Susirinkimo tikslas: apsvars-
tyti  Moksleivių ateitininkų sąjungos
(MAS) Centro valdybos kandidatus.
Centro valdybos kandencija baigėsi
praėjusios vasaros pabaigoje ir da-
bar yra laikas siūlyti naujus kandi-
datus, kurie galėtų perimti šias atsa-
kingas pareigas – organizuoti vasa-
ros stovyklas ir Žiemos kursus bei
tvarkyti organizacijos einamuosius
reikalus. 

Į susirinkimą atvyko buvusios
MAS CV pirmininkės Dalia Lietuv -
ninkienė ir Dainė Quinn. Jos paaiš-
kino moksleiviams valdybos svarbą
bei valdybos vaidmenį šioje organiza -
cijoje, o taip pat padėjo moksleiviams
apsispręsti, kuriuos kadidatus siū-
lyti  į  naują MAS Centro valdybą.   

Susirinkimo pradžioje, susi -
skirs  tėme į penkias grupes. Kiek -
viena grupė diskutavo, koks yra
mūsų ir mūsų organizacijos tikslas.
Kai visos grupės vėl suėjo į vieną
būrį,  nusprendėme, kad svarbiausi
mūsų moksleivių ateitininkų tikslai
yra šie: 1. Lietuvybės įvertinimas ir
puoselėjimas, 2. Visuomenės brandi-

nimas, ir  3. Tikėjimo skleidimas.
Žiemos kursuose, kurie vyks

Dai navos stovyklavietėje, 2013 m.
gruodžio 26 d. iki 2014 m. sausio 1 d.,
numatyti naujos Centro valdybos rin-
kimai. Nutarėme, jog svarbu, kad
kandidatas į Centro valdyba pasižy-
mėtų tokiomis savybėmis: darbštu -
mu, atsakingumu, būti susipratusiu
lietuviu, tikinčiu kataliku, sugebėtų
vadovauti bei rūpintųsi Ateiti ninkų
organizacija ir moksleivių veik la.

Kai nusprendėme svarbiausias
kandidatų į centro valdybą savybes,
tada vėl susiskirstėme į grupes pa-
svarstyti, kurie mums pažįstami as -
me nys labiausia tiktų šioms parei-
goms. Šiems asmenims parašėme
laiš kus – paaiškinome, kodėl jie rei -
ka  lingi moksleiviams ir pakvietėme
juos kandidatuoti į Moksleivių Cen -
tro valdybą.

Tikimės, kad mūsų pastangos
bus vaisingos ir iš rinksime gerą ir
stiprią Centro valdybą. 

Dėkojame Daliai Lietuvnin kie -
nei ir Dainei Quinn už jų dalyvavimą
susirinkime, už paaiškinimą apie or-
ganizacijos struktūrą bei išreikštą
norą padėti kandidatų rinkimuose. 

Buvo prasmingas ir įdomus su-
sirinkimas!

Moksleivės ateitininkės Julija Žliobaitė, Katarina Majauskaitė, Nida Aleksaitė ir Ūla
Lapkutė rašo laiškus studentams ir sendraugiams ateitininkams, kviesdami juos kan-
didatuoti į Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybą.     Marijos Čyvaitės nuotr.

Dvi buvusios MAS CV pirmininkės Dainė Quinn ir Dalia Lietuvninkienė vedė pokalbį su Čikagos moksleiviais ateitininkais apie dabartinę MAS Centro valdybą ir jos baigiančią
kadenciją. Moksleiviai kartu sugalvojo, kas galėtų perimti valdybą ir parašė tiems asmenims pakvietimus.  Susirinkime dalyvavo 41 moksleivis.                   Marijos Čyvaitės nuotr.

Šiuo metu yra ieškomi ateitininkai sudaryti naują Moksleivių
ateitininkų są jungos (MAS) Centro valdybą. Norintys dirbti
su moksleiviais ateitininkais, padėti formuoti jų asmeny-

bes, vesti juos kritišku formavimosi metu, yra kviečiami prisista-
tyti. Nauja valdyba bus patvirtinta per Moksleivių ateitininkų
2013 m. Žiemos kursus Dainavoje.

MAS CV pirmininkės Da lios Lietuvninkienės (viena iš CV
pirm.) dvejų metų kadencija tęsėsi nuo 2011 m. iki 2013 m. sausio
1 d. Kadencijai pasibaigus, valdyba sutiko pusmetį toliau dirbti ir
suruošti 2013 m. vasaros stovyklą Dainavoje.  Stovykloje įvykusia -
me MAS suvažiavime susiorganizavo grupė jaunų sen draugių iš
buvusios MAS valdybos ir apsiėmė vadovauti moksleiviams dar
vienam pusme čiui, suruošiant MAS Žiemos kursus. Šios  valdybos
sudėtis:  Liudas Lands bergis (pirm.), Matas Čyvas, Vaiva Čyvienė,
Julius Kas niū nas, Sigita New som ir Kristina Volertienė.  

Moksleiviams jau buvo pranešta, kad po 2013 m. Žiemos kursų
šios valdybos darbas pasibaigs. Todėl dabar reikalinga sudaryti
naują MAS Centro valdybą. 2013 m. Žiemos kursuose įvyks MAS
suvažiavimas, per kurį, moksleivių patvirtinimui,  turi būti pri-
statyta naujos MAS Centro valdybos sudėtis.

Niekas nepasidaro savaime. Reikia susipratusių žmonių, ku-
riems rūpi moksleiviai ateitininkai, ir kurie taip brangina ateiti-
ninkų idealus, kad norėtų juos perduoti jaunimui. Darbas yra di-
delis, jo daug, bet sudarius gerą grupę darbuotojų – įma nomas.  Be
to, jis neša gra žius vaisius ir didelį pasitenkinimą.

Kviečiame siūlytis, organizuoti bendraminčių grupę,  ar net
siūlyti kitus, kurie, jūsų manymu, tiktų šiam darbui. 

Į jūsų klausimus atsakys ir pasiūlymus priims Liudas Lands -
bergis el. paštu: 

liudaslands@gmail.com 

Š. Amerikos ateitininkų konferencija – ŠAAK atidėta

Š. Amerikos ateitininkų valdyba praneša, kad Washington D.C. 2014 m. sausio 3-
5 d. numatyta ateitininkų konferencija neįvyks. Ji atidedama kitam kartui – nau-
jos datos bus netrukus paskelbtos. Konferencija atidėta, nes keli svarbesni prele-
gentai negalėjo tuo metu atykti į Washingtoną.

Knygų klubas Ateitininkų namuose

Knygų diskusijų būrelis rinksis Ateitininkų namuose, Lemont, IL šeštadienį, lapk-
ričio 16 d.,  10 val. ryto. Bus diskutuojama knyga: ,,Killing Jesus” autoriai Bill O’Reilly
ir Martin Dugard. Diskusijos vyks lietuvių kalba. Galite dalyvauti ir nespėję knygos
perskaityti. Visus kviečia Ateitininkų namų valdyba.

Klaidos atitaisymas

Pereitos savaitės ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje, nebuvo pažymėtas Arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus sveikinimo autorius. Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu
arkivyskupą sveikino ŠAA Tarybos pirmininkas dr. Tomas Girnius.

Čikagos moksleivių ateitininkų susirinkime
nariai svarstė gero vadovo savybes

VAIDA NARYTĖ

SIŪLĖME KANDIDATUS

Moksleiviai susirūpino: Kas jiems vadovaus?
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DEANNA HOWES 
IR 

ALGIS ŠILAS

Spalio 19 d. 2016 metų Šokių šven-
tės  organiza cinis komitetas su -
si rin ko Baltimorės mieste, Ma-

rylando valstijoje, apžiūrėti vietoves,
kuriose vyks įvairios Šokių šventės
ir festiva lio programos. Be to, organi-
zacinio komiteto nariai išklausė Bi-
rutės ir Ma riaus Žiaugrų pranešimo
apie 2012 metų Bostono Šokių šventės
ko miteto patirtį organizuojant šventę.

Tikimės, kad 2016 m. liepos 3 die -
ną „Baltimore Arena” (buvusi First
Mariner arena) susirinks per 1,500 šo -
kėjų iš viso pasaulio. „Baltimore Are -
 na” yra pačiame miesto centre, ke le -
tas  kvartalų nuo Baltimorės uosto.
2009 ir 2011 metais „Billboard Maga -
zine” ir „Venues Today” žurnaluose
ši vieta buvo pavadinta geriausia
Jung tinėse Amerikos Valstijų arena.
Ji yra tik per du kvartalus nuo oficia-
laus Šokių šventės viešbučio – Hil  ton
Baltimore. Netoli ir kiti vieš bu čiai,
populiarusis „Inner Harbor”, Balti-
morės lietuvių visuomenės įkurta Šv.
Alfonso bažny čia bei Lietuvių namai. 

Praeityje „Baltimore Arena” yra
pasirodę garsūs muzikantai bei  žino-
mos grupės, pvz: The Beatles, Rol ling
Stones, Elvis Presley, Johnny Cash,

Bruce Springsteen, Led Zeppe lin, Pri-
nce, U2, Michael Buble, Usher ir Bob
Dylan. Be to, čia vyko ar dar vyks
Andre Rieu and Johann Strauss kon-
certas, Trans-Siberian orkestro gast -
ro lės, pasirodė Blue Man Group ir
Ringling Brothers  and Barnum & Bai-
ley Circus, numatyti Disney on Ice 2013
ir 2014 metų CAA universitetų vyrų
krepšinio čem pio no turnyras.  

Po rytinės posėdžio dalies (B. ir R.
Žiaugrų pranešimo), Šokių šven tės or-
ganizavimo komitetas tu rė jo progą su-
sitikti su viešbučio ir arenos atstovais
ir apžiūrėti pastatus. Organi za cinis
komitetas, vadovaujamas Li no Oren -
to, susideda iš Wa shingtono ir Balti -
mo rės JAV Lietu vių Bendruo menės
narių.

Po pietų, Šokių šventės 2016 me no
vadovas Tomas Mikuckis su komi tetu
pasidalino savo mintimis apie bū simą
Šokių šventės programą. Mikuckis pa-
brėžė: „Meninės progra mos apmąsty-
mas ir ruoša jau prasi dėjo. Kurdami
šventės programą no rime laikytis
trijų pagrindinių tikslų:  pirmiausia,
išlaikyti ir tęsti mū sų švenčių tradi-
cijas ir išlaikyti jų savitumą. Taip pat,
sukurti spektaklį, kurio turinys ir iš-
raiška pritrauks ir nustebins ir lietu-
vių, ir amerikiečių žiūrovus. Ir tre-
čia, visa tai įvykdyti su smagiais šo-
kiais, kurie patiks šo kėjams, skatins
juos repetuoti ir di dins šventės daly-

Šokių šventė 2016 m.
atvyksta į Baltimorę

Rytis Grybauskas, Artūras Vorobjovas, Rūta Skučienė, Tomas Skučas, Tomas Mikuckis,
Marius Žiaugra ir Linas Orentas.                                                                       Algio Šilo nuotr.

vių skaičių.  Apžiū rėję salę, kurioje
vyks šventė, buvo me labai patenkinti.
Platūs įėjimai ir talpūs koridoriai bus
labai patogūs šo kėjams, o pati aikštė
yra kaip tik reikiamo dydžio. Taip pat
jau pradėjo ryškėti apšvietimo ir de-
koracijų gali mybės.”

Lino Orento, organizavimo komi-
teto pirmininko, nuomonė: „Šokių
šventės ruošos darbai jau prasidėjo ir
esu labai patenkintas, kad buvusios
Bostono šventės vadovai, Marius ir
Birutė Žiaugroms bei Tomas Mikuc -
kis buvo labai paslaugūs ir malonūs,
nepatingėjo atskristi į Baltimorę, pra -
leisti visą dieną kartu su mūsų orga-
nizaciniu komitetu ir pasidalinti

savo patirtimi. Jie išsakė pasiūlymus,
kaip ga lėtume planuoti mūsų tre jų
metų darbus ruošiant šventę Baltimo -
rė je. Toks pasidalinimas ver tinga in-
formacija reikšmingai prisi dėjo prie
šventės darbų tęstinumo ir kitos šven -
tės programos tobulinimo.  Lauk sime
šokėjų ir dalyvių Balti morėje 2016 me-
tais!” 

Per ateinančius trejus metus, 2016
m. Šokių šventės organizacinis komi-
tetas artimai dirbs su Tomu Mikuc-
kiu ir kitais JAV Lietuvių Bendruo-
menės atstovais, planuojant ir ruo-
šiant 15-tą Šo kių šventę.

Spalio 27 d. savo skaitytojus ir rėmėjus ,,Draugas” pakvietė į metinius pietus Willowbrook salėje. Jono Kuprio nuotraukose – popietės akimirkos: kalba laikraščio bendradarbis ir
mecenatas  adv. Donatas Januta, Kenoshos parapijos klebonas marijonas William Hayward, rėmėjas dr. Linas Sidrys. Dainų programą pritardamas gitara atlieka Povilas Strolia. 

Dainingas stalas. Draugo fondo pirmininkė ir leidėjų tarybos narė Marija Remienė už ilgametį darbą ,,Drauge” padėkojo ir gėlių puokštę įteikė daugiau nei  40 metų laikraštyje
dirbančiai Onai Gintautienei.
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SPORTAS

Čikagiškis P. Rulevičius prisidėjo prie
dviejų pergalių

Sporto rėmimas – tai milžiniški pinigai

ŠALFASS suvažiavime – 
svarbiausi išeivijos sporto klausimai

Antrą pergalę iš eilės NCAA
III diviziono ledo ritulio
čempionate iš ko vojo St.

Norbert koledžas (De Pere, WI) su
Čikagos lietuviu Pijumi Rule -
vičiumi.

Lapkričio 2 d. St. Norbert ko-
manda namuose 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
įveikė Marian universiteto (Fond
du Lac, WI) klubą. Puolėjas iš Lie-
tuvos buvo pastebimas ir įmušė pa-
skutinį rungtynių įvartį (58:02
min.).

Dieną prieš tai vykusiose
rungtynėse St. Norbert koledžas
svečiuose Marian universitetą įvei-
kė rezultatu 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), o P. Ru-
levičius šiose rungtynėse atliko
rezultatyvų perdavimą.

St. Norbert koledžas (6 tšk.)
tarp 10 NCHA konferencijos ko-
mandų užima 3-ią vietą.

Lapkričio 23 d. Clevelande (OH)
vyks kasmetinis visuotinis Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio

auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS)
suva žia vimas. Šeštadienį, 11 val. r.
praside dančio suvažiavimo vieta –
Cle ve lan do Lietuvių namai (877 East
185th St., tel.  216-531-2131).

Šalia įprastų ŠALFASS reikalų,
svarbiausi darbotvarkėje šiais me tais
bus Žaidynių pravedimo finansavimo
didinimo, draudimo ir pagrindinių
kitų metų porto varžybų vietovių pa -
rinkimo klausimai, taip pat vyks rin -
kimai į Centro valdybą kitai 3-jų metų
kadencijai.

Pagal ŠALFASS statutą, visuoti -
niame JAV ir Kanados išeivijos lietu-
vių sporto veikėjų suvažiavime pilna -
teisiais nariais dalyvauti yra kviečia-
mi sporto klubų visuotinio narių su si -
rinkimo išrinktieji atstovai, sporto
klubų pirmininkai ar jų įgaliotieji as-
menys, ŠALFASS Centro valdybos na-
riai ir kandidatai, ŠALFASS revizijos
komisijos nariai, ŠALFASS garbės ir
teismo nariai, sporto apygardų vado-
vai ir apygardos komiteto na riai, at-
skirų sporto šakų komitetų ir ki tų
specialių ŠALFASS padalinių va dovai
ar jų įgaliotieji, ŠALFASS centro val-
dybos nuožiūra pakviesti as me nys.

Klubo rinktasis atstovas, negalė-
damas asmeniškai suvažiavime daly-
vauti, gali raštu įgalioti save atstovauti
kitą to paties klubo rinktąjį ir suva-
žiavime dalyvaujantį asmenį.

Klubą suvažiavime atstovauti gali
tik to klubo nariai. Jokiu būdu nega-
lima atstovauti svetimo klubo pilna
balsavimo teise. Suvažiavime ne -
dalyvaujantys pilną balsavimo tei sę tu-
rintys ŠALFASS administracijos pa-
reigūnai negali perduoti įgaliojimo
atstovauti save kitam tos pačios ad-
ministracijos nariui.

Suvažiavime dalyvauti pilna bal-
savimo teise gali tik 2013 m. metinę re-
gistraciją ŠALFASS atlikę klubai. 

Išskyrus ŠALFASS Garbės na rius,
visi rinktieji ir skirtieji suvažia vimo
atstovai bei ŠALFASS administracijos
pareigūnai privalo būti atli kę 2013 m.
registraciją (kitaip sustabdoma bal-
savimo teisė). 

Sporto apygardos, atskirų sporto
šakų komitetai bei kiti specialūs ŠAL-
FASS padaliniai įpareigojami, o spor-
to klubai raginami savo metinės veik-

los pranešimus pateikti suvažiavimui
raštu lietuvių arba anglų kalbomis.

Patariamuoju balsu suvažiavime
dalyvauti kviečiami sporto darbuoto-
jai, fizinio lavinimo mokytojai, spor to
veteranai, lietuviškų organizacijų,
ypač jaunimo, atstovai, spaudos dar-
buotojai ir visi lietuvišku sportiniu ju-
dėjimu besidomintys asmenys.

Norintieji pateikti pasiūlymus,
pageidavimus ir gauti kokios nors de -
talesnės informacijos prašomi kreiptis
į Centro valdybos pirm. Lauryną Mi-
sevičių (adresas: 37 Elliot Pl., Edi son,
NJ, 08817; Tel./fax.: 732-317-9195, E-
mail.:  rytupakrante@yahoo.com.

Lapkričio 23-osios vakarą (8 val.)
sporto veikėjams neteks nuobodžiau-
ti: Clevelando Lietuvių Piliečių klu bas
visus pakvies į Eugenijaus Dice vičiaus
koncertą. Visi kviečiami at vykti!

ŠALFASS suvažiavimo
darbotvarkė:

Suvažiavimo atidarymas.  Prezi -
diu mo ir Mandatų komisijos sudary-
mas.

Darbotvarkės priėmimas.
Sveikinimai žodžiu ir raštu.
Praėjusio suvažiavimo protokolo

skaitymas ir priėmimas.
2014 metų varžybų kalendorius.
Metinės 2013 metų pirmenybės: a)

slidinėjimas, b) senjorų krepšinis, c) 63-
sios žaidynės Čikagoje, d) jaunu čių
krepšinio pirmenybės kartu su suau-
gusių, veteranų turnyrais, e) ki tos
sporto šakos.

IX Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nės Klaipėdoje, galimas Žiemos spor-
to žaidynių organizavimas ateityje at-
skirai nuo vasaros šventės.

Lietuvių sporto fondų (Kanados ir
JAV) reikalai.

Sportinės spaudos reikalai, ry -
šiai, ŠALFASS tinklalapis.

Žaidynių finansavimo klausimas,
ŠALFASS draudimo reikalai.

Sekretoriaus paieška, nauji Val dy -
bos nariai, pirmininkas.

ŠALFASS Garbės arenos („Hall
of  Fame”) ir archyvų projektų eiga. 

Diskusijos.
ŠALFASS Statuto pakeitimai, pa -

siūlymai. 
Centro valdybos pirmininko, sek -

retoriaus, iždininko – pranešimai ir pa-
siūlymų svarstymas.

Kitų 3-jų metų Centro valdybos
rin kimai, 2014 metų ŠALFASS su va -
žiavimo vieta ir data.

Spėjama, kad jau 2014 me tais pa-
saulinės sporto sektoriaus pa -
jamos iš rėmimo viršys pajamas

iš bi lietų pardavimo ir sieks 45,5 mlrd.
JAV dolerių. Net 60 procentų pasauli -
nių sporto rėmimo pajamų atitenka
Šiaurės Amerikos bei Europos regio -
nui.

Daugiausia paramos pasaulyje
pritraukianti sporto šaka yra futbolas.
Pavyzdžiui tapti „Barcelona” futbolo
klubo rėmėju kainuo-
ja apie 30 mln. eurų
per metus, Didžiosios
Bri ta nijos „Premier”
lygos rėmėju – apie 50
mln. eurų per metus.

Įspūdingas sumas privatūs rėmė-
jai skiria ir „Formulės 1” komandoms
remti. Tokios įmonės kaip „Vo dafone”,
„Redbull” per metus „For mu lės 1” ko-
mandoms perveda nuo 100 iki 250 mln.
eurų. Beje, bolidų pi lotai per metus už-
dirba nuo kelių iki keliolikos milijonų
eurų.

Daugiausia paramos iš privačių
rėmėjų 2012 metais Lietuvoje pritrau-
kusi sporto federacija yra Lietu vos
krepšinio federacija (daugiau kaip 5
mln. litų), antroje vietoje – Lie tuvos
lengvosios atletikos federacija (apie
800,000 litų).

Didžiausia visų laikų sportinin ko
rėmimo sutartis priklauso NBA krep-
šininkui Derrick Rose – 14 metų truk-
mės sutartis bendrovei „Adidas” kai-
navo 260 mln. JAV dolerių. Futbo -

lininkas Deivid Beckham iš „Adidas”
už „viso gyvenimo” sutartį gavo 160
mln. JAV dolerių. 

Ričardo Berankio gaunama para-
ma iš privačių rėmėjų 2012 m. siekė ne
vieną šimtą tūkstančių litų. Tarp di-
džiausių šio tenisininko rėmėjų – Da-
rius Mockus, „Omnitel” ir „Sam sung”.
Rūta Meilutytė šiemet sulaukė šimtą
tūkstančių litų siekiančios pa ramos iš
Garbaravičių šeimos.

Pirmosios moder-
niosios Olimpi nės žai-
dynės, vykusios 1896
metais Atė nuose taip
pat turėjo rėmėją. Ša -
liai pritrūkus pinigų

žaidynėms,  grai kų filantropas George
Averoff  joms skyrė 120,000 JAV dol. Už
tai jo garbei pavadintas karo laivas ir
pastatyta skulptūra.

Tarptautinis olimpinis judėjimas
turi dešimt partnerių per visą pasau -
lį. Ši partnerystės programa sutelkia
apie 40 procentų pasaulinio olimpi nio
judėjimo pajamų. Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas 2012 metais iš pri-
vačių rėmėjų pritraukė apie 1 mln. litų.

Pasaulinio olimpinio judėjimo pre -
kės ženklas yra vienas iš penkių ver-
tingiausių pasaulyje. Skaičiuoja ma,
kad 2012 metais jo vertė siekė apie 50
mlrd. JAV dol. Tarp dešimties vertin-
giausių prekės ženklų pasaulyje – ir ke-
turi olimpinio judėjimo pa sauliniai
partneriai.

Parengė Dainius Ruževičius

ŠALFASS pirmininkas Laurynas Misevičius
– gausiausios išeivijoje sportinės organi-
zacijos vadovas.

P. Rulevičius St. Norbert koledžo komandoje
rungtyniauja naudingai.

JAV prezidentas pagerbė Čikagos 
„Blackhawks” komandą 
Jungtinių Amerikos Valstijų pre zidentas Barack Obama Baltuo siuo -
se rūmuose priėmė praėjusių metų NHL lygos čempionę „Chicago
Black hawks” komandą. 

„Ši komanda yra puikus pavyz dys to, kuo pasižymi Čikaga ir jos
gy ventojai”, – teigė B. Obama, kuris ilgą laiką jaunystėje gyveno bū-
tent Čika goje, čia baigė universitetą, čia jo šei ma turi namus ir dabar.

„Blackhawks” ledo ritulininkai 2012–2013 metų NHL finalo seri-
joje per šešis susitikimus įveikė „Boston Bruins” komandą ir penktą -
jį kartą klubo istorijoje iškovojo Stenley tau rę. Prieš tai prestižiniu
lai mėjimu ko manda džiaugėsi 2009–2010 metų se zone, kai po 49 metų
pertraukos laimėjo NHL.

Šio sezono varžybose „Black hawks” per 16-a rungtynių surinko
24 taškus ir absoliučioje NHL komandų įskaitoje žengia trečioje vie-
toje.
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LIETUVA IR PASAULIS

Popiežius susitiks su V. Putinu

Protestuotojai reikalavo J. Tymošenko išlaisvinimo. ELTA nuotr.                                                                                               

J. Arafat kūne rasta radioaktyvaus polonio

Ukrainos parlamentas svarstys, ar leisti kaliniams
gydytis užsienyje

Prašo paleisti „Greenpeace” aktyvistus

Vilnius (ELTA) – Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) atstovė Re-
gina Narušienė teigė, kad lietu viams,
kurie paliko šalį po Nepriklausomy-
bės atkūrimo ir tapo kitos valstybės
piliečiais, turi būti suteikta galimybė
išsaugoti ir Lietuvos pilietybę. Ji aiš-
kino, kad galima išsaugoti lietuvių
kilmės žmonių pilietybę. Anot jos,
tam reikia tik nežymiai pakeisti dabar
galiojantį pilietybės įstatymą: reikia
tik papildyti dabartinį įstatymą, kad
būtų galima įtraukti tuos, kurie iš-
vyko po Nepriklausomybės. Pasak
PLB atstovės, referendumas būtų tik
lėšų ir laiko švaistymas. Laikas Lie-
tuvai atsižvelgti į tai, kas vyksta vi-
same pasaulyje. Latvija po ilgų disku-

sijų surado būdą, kaip išlaikyti savo
diasporą. Dauguma Europos Sąjungos
valstybių savo kilmės žmones išlaiko
su pilietybe. Pasak JAV lietuvio
Arūno Pemkaus, pilietybės turėjimas
yra žmogaus įsipareigojimas valsty-
bei, todėl Lie tuva, leisdama išsaugoti
pilietybę emigravusiems žmonėms,
galėtų gauti naudos. Pilietybė reiškia
ir atsakomybę. Ją prisiima kiekvie-
nas pilietis. Ta atsakomybė galėtų
būti: karinė tarnyba, jei ji būtų priva-
loma, mokestinės deklaracijos. Visa
tai apribojama įstatymais. Pasak PLB
atstovų, liberalesnis pilietybės įstaty-
mas gali padėti kovoti su opia Lietu-
vos problema – piliečių mažėjimu. 

Išvykusiems turi būti leista 
išsaugoti Lietuvos pilietybę

Dėl slaptos pažymos krečiami žurnalistai

Kijevas (ELTA) – Ukrainos parla-
mentas atnaujins diskusijas dėl įsta-
tymo projektų, leidžiančių kalina-
miems asmenims gydytis užsienyje.
Tai lemtų svarbią kryptį kalinamos
ekspremjerės Julijos Tymo šenkos by-
loje. Patvirtinus keturis įstatymo pro-
jektus, J. Tymošenko galėtų pasinau-
doti Vokietijos siūlymu ir išvykti į
Ber lyną gydytis. Dėl piktnaudžiavi-
mo valdžia septynerių metų laisvės at-
ėmimo bausmę nuo 2011-ųjų atliekan-
ti J. Tymošenko nuo praėjusių metų ge-

gužės gydoma Charkovo klinikoje.
Daugelis bylą vertina kaip politiškai
motyvuotą. Pareigūnai Briuselyje įspė-
jo, kad laiko lieka vis mažiau šio klau-
simo sprendimui, jeigu Kijevas nori su
Europos Sąjunga pasirašyti asociaci-
jos ir laisvosios prekybos sutartį per
viršūnių susitikimą Vilniuje lapkričio
28–29 dienomis. Lapkričio 7 d. ma-
žiausiai 2,000 opozicijos aktyvistų bei
jų šalininkų, reikalavo J. Tymošenko
išlaisvinimo.

Kaunas (Bernardinai.lt) – Kau ne
įsteigta nauja Palaimintojo Jono Pau-
liaus II parapija. Vis labiau plečiantis
Kauno miestui Šilainių gyvenama-
jame mikrorajone esanti viena baž-
nyčia nebegali patenkinti didėjančių
tikinčiųjų dvasinių po reikių. Parapija
kuriama siekiant sudaryti palankes-
nes sąlygas tikintiesiems burtis į ben-
druomenę bei užtikrinant tolygesnį

maldos namų išdėstymą. Naujos pa-
rapijos klebonu paskirtas kun. And-
rius Alminas, iki šiol ėjęs Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio parapijos vi-
karo ir Kauno universitetinių klinikų
kapeliono pareigas. Jam pavesta burti
gyvą parapijos bendruomenę, rūpin-
tis maldos namų įkūrimu bei parapi-
jos bažnyčios statyba.

Kaune įkurta nauja parapija

Įsteigtas Gegužės 17-osios fondas 

Betliejus (ELTA)  – JAV valstybės
sekretorius John Kerry pranešė, kad
JAV suteiks 75 mln. JAV dolerių pa-
pildomą paramą palestiniečiams dar-
bo vietoms sukurti bei kelių, mokyk-
lų ir kitų įstaigų infrastruktūrai. Pasak
JAV pareigūnų, parama siekiama su-
stiprinti palestiniečių taikos derybų su

Izraeliu pastangas. J. Kerry tai prane-
šė lapkričio 6 d. vi zi to Betliejuje metu,
kur susitiko su palestiniečių autono-
mijos prezidentu Mahmoud Abbas.
Jis taip pat susitiko su Izraelio mi-
nistru pirmininku Benjamin Neta-
nyahu Jeruzalėje. 

Vilnius (Tiesos.lt) – Už tai, kad
2012 m. gegužės 17 d. piliečiai buvo
Garliavos antpuolio stebėtojai, 39 tą
rytą sulaikytiems asmenims po metų
buvo pareikšti įtarimai padarius nu-
sikalstamą veiką. Daugeliui Klo nio
gatvės gynėjų pastaruoju metu nema-
žai laiko ir energijos tenka išeikvoti
teisminiams procesams. Be teisininkų
pagalbos įrodyti tiesą ir apsiginti nuo
nepagrįstų kaltinimų nėra paprasta.
Todėl įsteigtas Gegužės 17-osios lab-
daros ir paramos fondas, kurio su-
rinktos lėšos pir miau sia skiriamos
2012 m. gegužės 17 d. Garliavos įvy-

kiuose nukentėjusių ir teisėsaugos
persekiojamų asmenų teisinei kovai
remti, t. y. samdyti jiems advokatus.
Fondas sieks ir kitų tikslų: rems nuo
pedofi lijos nukentėjusius vaikus ir jų
šeimas; praneš visuomenei apie sek-
sualinius nusikaltimus prieš vaikus.
Fondo valdytoja – Birutė Vaikš norai -
tė. Lėšas fondui galima pervesti: Ge -
gu žės 17-osios labdaros ir paramos
fondas, sąsk. nr. LT38 7300 0101 3649
1467, AB Swedbank, SWIFT HABAL -
T22. Daugiau informaci jos: geguzes
17osiosfondas@gmail.com.

Vilnius (ELTA/Delfi.lt) – Tyri mą
dėl Valstybės saugumo departamento
(VSD) medžiagos nutekinimo atlie-
kantys pareigūnai nusitaikė į žurna-
listus – lapkričio 7 d. buvo suimtos dvi
naujienų agentūros BNS žurnalistės:
naujienų skyriaus vyr. redaktorė Jū-
ratė Damulytė ir jos pavaduotoja Jū-
ratė Skėrytė buvo apklaustos. J. Skė-
rytę pareigūnai išsivedė iš Seimo. Iš
BNS patalpų pareigūnai paėmė kelis
kompiuterius. Pirmą kartą per Ne -

priklausomybės laikotarpį taip nuo-
dugniai tiriama, kas nutekino slaptą
VSD pažymą apie galimus informaci-
nius antpuolius prieš Lietuvą. Lietu-
vos žurnalistų sąjungos vadovas Dai-
nius Radzevičius stebisi, kodėl kre-
čiami ne pareigūnai, kurie paskleidė
informaciją, o žurnalistai. „Man tai
kvepia baisia įtaka teisėsaugos struk-
tūroms, – sakė D. Radzevičius. – Arba
tų struktūrų visišku neįgalumu, nes
sugeba sulaikyti tik žurnalistus”. 

Amsterdamas (BNS) – Ny der -
landai prašo tarptautinio teismo Ham-
burge duoti nurodymą paleisti į laisvę
Rusijoje sulaikytus 28 aktyvistus ir du
žurnalistus po protesto prie naftos ga-
vybos platformos Arktyje. Visa laivo
„Arctic Sunrise” įgula buvo apkaltin-
ta piratavimu, bet vė liau kaltinimas
buvo perkvalifikuotas į chuliganiz-
mą. Nyderlandų užsienio reikalų mi-
nisterija pranešė, kad jie turėtų būti
paleisti į laisvę prieš teismo pradžią.
Tačiau Rusija neketina išsiųsti savo de-
legacijos į Tarptautinį jūrų teisės tri-

bunolą. Maskva tvirtina turėjusi teisę
areštuoti „Greenpeace” aktyvistus,
nes jie pažeidė šalies įstatymus, ir ne-
ketina dalyvauti teismo procesuose.
Nyderlandai dėl šio įvykio į jūrų teisės
tribunolą, esantį Vokietijos Hamburgo
mieste, kreipėsi spalį. Šalies Užsienio
reikalų ministerijai atstovaujantys
advokatai paprašė 21 teisėjo nurodyti
Rusijos valdžiai paleisti į laisvę akty-
vistus iš 18 vals tybių dar prieš prasi-
dedant jų bylos nagrinėjimui teisme. 

Ženeva (BNS) – Šveicarų moksli-
ninkai patvirtino, jog tyrimai pa ro dė,
kad palestiniečių vadovo  Yasser Ara-
fat palaikuose rastas didelis radioak-
tyvaus polonio kiekis. Tačiau moksli-
ninkai teigė negalintys patvirtinti,
jog mirtina polonio izotopo koncent-
racija buvo Y. Arafat mirties priežas-
tis 2004 m. Remiantis pranešimo išva-
domis, Y. Arafat kūne rasto polonio kie-
kis 18 kartų viršija normą. Y. Arafat
našlė Suha užtikrino, kad mokslinin-

kų ataskaita įrodo, jog jis buvo nužu-
dytas. Tačiau moteris teigė, kad nega-
li pareikšti kaltinimų, nes jis turėjo
daug priešų. Šveicarų mokslininkų
ataskaitą paskelbė „Al Jazeera” tele-
vizija. 2012 m. lapkričio 27-ąją specia-
listų grupė ekshumavo Ramaloje pa-
laidotus Y. Arafat palaikus ir paėmė
kaulų mėginių tyrimui dėl galimo nu-
nuodijimo. Panašius tyrimus taip pat
atlieka Prancūzijos ir Rusijos specia-
listai. 

Vatikanas (BNS) – Vatikanas pra-
nešė, kad popiežius Pranciškus lapk-
ričio 25 d. susitiks su Rusijos prezi-
dentu Vladimiru Putinu. Tai bus pir-
masis naujojo popiežiaus susitikimas
su Rusijos vadovu. Rusijos ir Vatikano
santykiai yra įtempti nuo sovietų blo-
ko žlugimo 1991 m. Rusija kaltina Ka-
talikų Bažnyčią bandymu pervilioti

tikin čiuosius iš Rusijos Ortodoksų
Bažnyčios. Vatikanas tai neigia. Popie -
žius Jonas Paulius II 1989 m. susitiko
su sovietų vadovu Michailu Gorbačio -
vu, bet jam taip ir nepavyko įgyven-
dinti svajonės vėl aplankyti Rusiją, nes
tam priešinosi Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčia. 

PLB atstovai Vilniuje. Iš k.: A. Pemkus, D. Navickienė, R. Narušienė, P. Streeter.
D. Labučio nuotr.

JAV palestiniečiams suteiks paramą
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VISI MĖGSTA KINĄ

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?

Šis filmas yra apie laivo „Maersk Alabama”
užgrobimą prie Somalio. Filmo pradžioje Phillips
važiuojan į oro uostą – ironiška, kad vairuodamas
jis sako, jog kiekviena nauja kelionė darosi vis sun -
kesnė ir sunkesnė. Jis nuskrenda į Omaną, ir ten
įlipa į „Maersk Alabama”. Jiems reikia nu plukdyti
laivą iš Omano į Keniją (Somalis pagar sėjęs savo pi-
ratais – aut). Antrą dieną laivui nu plaukus nuo
kranto apie 240 mylias (400 km), du maži laiveliai

bando pa sivyti Maersk laivą. Kapitonas Phil lips
įsako visiems jūreiviams pasi ruošti kovai prieš pi-
ratus. Kai kapito nas pamato, kad piratai toliau ruo -
šiasi pulti, jis bando juos apgauti pra nešdamas per
radiją, kad į pagalbą atskrenda kariniai lėktuvai.
Vienas iš dviejų laivų apsisuka, bet kitas nesustoja
tol, kol ne su genda jo variklis. Kitą dieną grįžta dvi-
motoris laivas su ko pėčiomis. Phillips liepė įjungti
vandens purškimo sistemą (kaip būdą apsiginti),
bet viena laistyklė nevei kia, ir piratai užlipa ant
laivo. Jeigu norėsite žinoti, kas atsitiks laivui ir jo
jūreiviams, teks žiūrėti filmą.

Jauno kritiko kėdėje

„Captain Phillips” filmo aprašymas

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Apsilankykite ,,Draugo” redak-
cijoje (4545 W. 63rd gatvėje ne-
toli Midway) š. m. lapkričio 22

d., penktadienį, 7 val. v., kai čia vyks li-
teratūrinė vakaronė su rašytoju Wen-
dell Mayo. Svečias  pristatys savo nau -
jausią apsakymų rinktinę The Cu-
cumber King of  Kėdainiai, kurios siu-
žetai vystosi Lietuvoje. Ši rašytojo
Mayo knyga įvertinta prestižiniu „Su-
bito Press Award for Innovative Fic-
tion” (apdovanojimo mecenatas – Uni-
versity of  Colorado at Boulder). Bus
pristatytos ištraukos iš The Cucumber
King of  Kėdainiai, vyks knygos apta-
rimas. Pokalbį su autoriumi ves Eas-
tern Illinois University dėstytoja, Ci-
cero gimusi Daiva Markelytė (kn. Whi-
te Field, Black Sheep: A Lithuanian –
American Life autorė). Bus proga ir be-
tarpiškai pabendrauti su autoriumi bei
tarpusavyje ir paprašyti knygos au-
tografo. Mayo ankstesnė knyga In Lit-
huania Wood sulaukė palankių atsi-
liepimų  The Los Angeles Times, Li-
tuanus, The International Fiction Re-
view bei kituose periodiniuose leidi-
niuose. Jo Hour of  the Wolf buvo iš -
vers ta į lietuvių kalbą (Vilko Valanda,
Vilnius, leidykla Mintis) ir sulaukė di-
delio Lietuvos skaitytojų susidomėji-
mo.  

Personažai rašytojo naujausiame
veikale yra iš tiesų unikalūs. Lietuvis
mafijos tėvas siekia užvaldyti pasau-

linę rinką savo juodosios rinkos agur-
kais. Badaujantis rusas dailininkas
sugalvoja pasipelnyti parduodamas
nuspalvinimui skirtą („paint-by-num -
bers”) buvusio generalinio sekreto-
riaus Leonido Brežnevo portretą. Arba
štai du voratinkliai atkuria Šaltojo
karo scenarijų apleistoje tarybinių
laikų sanatorijos vonioje. Buvęs kege -
bistas klausinėja moters, kur galėtų bū -
ti amerikietis, kurio ji niekada gyve ni -
me nebuvo sutikusi. Pilietis išmaino
mai šelį šaltų keptų lydekų į žinias
apie savo lietuvius protėvius. Paskuti -
nis apsakymas The Universal Store –
tai tarsi širdies turgus, kuriame at-
skleidžiami naujausi pasikeitimai
Rytų Europoje po Berlyno sienos su-
griovimo.

Šiemet sukanka 20 metų, kai rašy -
tojas Wendell Mayo savo kūriniuose
nau doja lietuvišką tematiką. Savo žmo-
nos, Amerikos lietuvaitės De borah
Masonis raginimu Mayo 1993 m. nu-
vyko į neseniai laisvę atkūrusią Lie-
tuvą. Ten jis bendradarbiavo su Ame-
rican Professional Partnership for Lit-
huanian Education (APPLE) progra-
ma. Daug vasarų praleido Lietuvoje
dėstydamas ir rašydamas. Tapęs Fullb-
right stipendininku metus dėstė Vil-
niaus universitete. Daugiau nei 100 jo
apsakymų išspausdinta populiariuose
žurnaluose bei antologijose, tarp jų
Yale Review, Harvard Review, Manoa,
Missouri Review, New Letters, Prism In-
ternational ir kt. others. Mayo profe-
soriauja Bowling Green State Univer-

Ar filme vaidina žinomi aktoriai?

Šiame filme vaidina tik du žinomi aktoriai: ka-
pitonas Phillips – Tom Hanks („Forrest Gump”, „Sa-
ving Pri vate Ryan”) ir jo žmona – Catherine Keener
(„Being John Malcovich”, „Capote”).  Žmonos vaid-
muo nebuvo didelis. Filmo piratai yra aktoriai, ku-
rie dabar gyvena JAV, bet jie gimė Somalyje ar netoli
jo. Tie keturi asmenys buvo atrinkti iš 2,000 norin -
čių vaidinti filme. Juos parinko kaip labiausiai tin-
kančius tokiam vaidmeniui.

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko Tom Hanks vaidmuo. Aš
norėčiau pasa kyti, kad šis vaidmuo jam labai tiko,
ir todėl jis taip puikiai vaidino. Man tai kažkiek
priminė jo vaidmenį filme „Saving Private Ryan”,
nes abu filmai susiję su kovomis ir abiejuo se jis
(Tom Hanks) išlieka ramus. Bežiūrint filmą, atrodo,
kad čia ir yra kapitonas Phillips, o ne aktorius Tom
Hanks – taip jis susilieja su savo personažu. Man
taip pat patiko jūreivių kova prieš piratus.

Kas nepatiko?

Man nelabai patiko, kad viena sce na filmo pa-
baigoje labai ištempta. Apart to, man viskas šiame
filme patiko.

Kam pasiūlyčiau šį filmą žiūrėti, ir ar verta šį
filmą žiūrėti kino teatre?

Aš būtinai siūlyčiau šį filmą žiū rėti tiems, ku-
rie mėgsta labai gerus aaktorinius darbus, kurie
mėgsta Tom Hanks bei veiksmo filmus. Man patiko
visi trys dalykai, tai ir filmas man tikrai patiko. Aš
taip pat manau, kad šį filmą verta žiūrėti kino teat -
re. Šis filmas yra tikrai labai ko kybiškas. Mano
mama pastebėjo, kad seniai bebuvo tokį gerą filmą
ma čiu si. Iš dešimties taškų, aš duočiau – visus de-
šimt!

Premijuotas rašytojas Wendell Mayo – ,,Draugo” vakaronėje

sity, Ohio valstijoje – dėsto kūrybinį ra-
šymą ir literatūrą.

Literatūrinėje vakaronėje su ra-
šytoju Wendell Mayo ,,Draugo” redak -
cijoje laukiamas kiekvienas knygos bi -
čiu lis. Šio vakaro svečias, pagerbda-
mas laikraščio ilgaamžiškumą bei
svar bą išeivijos lietuvių gyvenime, at-
vyksta pas mus, nereikalaudamas nei
honoraro, nei kelionės išlaidų paden-
gimo. Tai išskirtinis rašytojo gerano-
riškumo gestas ir mes neturėtume lik-
ti tam abejingi. Dalyvaukime visi li-

teratūros mylėtojai (lietuviai ar ne
lietuviai) ir jaukioje kamerinėje ap-
linkoje susipažinkime su šmaikščiu ra-
šytoju. Susitikimas vyks anglų kalba
– tai puiki proga įsijungti tiems, kurie
lietuviškai silpnai ar visai nekalba.
Priminsime, jog šalia ,,Draugo” redak -
cijos yra erdvi, aptverta, nemokama
sto vėjimo aikštelė, kur galima sau-
giai statyti automobilius.

Tad iki pasimatymo ,,Drauge”
lapkričio 22 d.!

Rašytojas Wendell Mayo.Knygos ,,The Cucumber King
of Kėdainiai“ viršelis.
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EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Simboliniai poetų ir karių emig-
racijos herojai pasiekė taip pat
ir Pietų Ame rikos lietuvių dias-

poros atmintį. Štai Brazilijos lietuviai
savo pasakojime retai apsieina be
karo inžinieriaus Roberto Adolfo Cho-
dosevičiaus, gimusio Vilniuje 1932 m.,
mirusio 1896 m. Argentinoje. Kur jo
ne būta ir kur jo neklajota. Baigęs
Sankt Peterburgo karo akademiją
pra dėjo karo kelią 6 deš. viduryje Kry -
me, kur tarnavo rusų generolo Totlei-
beno ginamame Sevastopolyje. Kaip
ne vienas len kas ir lietuvis jis spruko
per gynybos liniją į anglų pu sę. Tapo
anglų žvalgybos karininku. Nors po
rusams pragaištingo karo anglai
siun tė jį į Indiją, bet jis ne susiviliojo
tokia perspektyva ir pasiliko Turki-
joje, kur šešerius metus vadovavo
valstybės topografijos įstaigai. Per tą
laiką Londone išleido kny gą apie
Krymo karą. Išgirdęs Amerikos pilie-
tinio karo griausmus kaip mat atsi-
dūrė šiauriečių pusėje, generolo Gran -
to padėjėju. Nurimus patrankų kano-
nadoms, pabandė ra mes nį gyvenimą
– buvo šachtų, kuriose jau rodėsi ir
naujieji lietuvių imigran tai, inžinie-
rius. Bet nerami prigimtis nuginė jį į
Pietų Ameriką, kur Argentinos ka -
riuomenėje buvo bene vienintelis tik-
ras karo inžinierius. 1867 m. pulki-
ninkas Robertas Adolfas Chodose -
vičius jau tarnavo Brazilijos kariuo-
menėje labai prieš taringame Parag-
vajaus kare. Dar po dvidešimt metų
jis vėl buvo matomas Argen tinoje, jau
kaip generalinio štabo topografijos
skyriaus karininkas94. Atrodo, kad to-
kių emigrantų užtenka kelių šaliu ir
net kelių diasporų pasakojimams. 

Emigracijos poveikis jaunosios
Lie tuvos idėjų užgimimui XIX a. vi-
duryje taip pat nėra vienareikšmis.
Viena vertus, kaip jau buvo užsimin -
ta, Lietuvos valstybės žlugimas, pra-
laimėti sukilimai, rusų represijos ir
vilionės skatino atsidūrusius bėdoje
lietuvius glaudžiau šlietis prie lenkų,
ieškoti kompensacijos stiprėjančioje
istorinių partnerių bendrystėje. Ki-
taip sakant, nelaimės ir emigracija
stiprino sa votišką polonofiliją ir lie-
tuvių polonizacijos procesus, neretai
skatino neigiamai reaguoti į galimas
„se pe ratistinių” veiksmų pasekmes
ir iš šių pozicijų vertinti viską, kas
su lietuvių savastimi bei atskirumu
su siję. Tačiau buvo ir kita tenden cija,
kuri atsidūrusiems emigrantų inter-
nacionalo katile lietuviams kėlė už-
duotis atsakyti į išskirtinai lietu-
viams knietinčius klausimus. Svar-
biausią – jau nebe pirmą kartą mūsų
istorijoje girdėtą: ar tam, kad būtume
su lenkais, reikia nustoti būti lietu-
viais?

4. Lietuvių savimonės pokyčiai
emigracijoje (1831–1864 m.) 

Emigracija lietuviams užaštrino
ir savo atskirybės bei lemties dilemas.
Jie tuo pačiu metu bandė ir solidari-
zuotis su lenkais, ir kurti atskiras or-
ganizacijas, kur stengėsi svarstyti iš-
skirtinai lietuviškus klausimus, siek-
dami derinti veiksmus ir kurti atei-
ties vizijas. Tačiau to neužteko, kad
XIX a. vidurio lietuvių politiniai pa-
bėgėliai, jų pastangos ir kūriniai pa-
kankamai giliai paveiktų ankstyvuo-
sius tautos atgimimo procesus ir įsi-
tvirtintų vėlesnių kartų istorinėje at-
mintyje. Nors lietuviškosios diaspo-
ros pradmenys prancūzų žemėje ne-
išsikovojo (kaip lenkų atveju) Didžio-
sios emigracijos vardo, nors liko tar-
tum netikra emigracija (arba dar daž-
niau – tikra, bet ne tikrų lietuvių
emigracija), bet anos epochos lietu -
vybės pėdsakai Paryžiuje tikrai ne-

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

verti visiškos užmaršties. Ar ne para-
doksalu, kad lenkų emigracija istori-
nės atminties pamatuose buvo įtvir-
tinta lietuvių au toriaus? Čia peršasi
vaizdus palyginimas su Tadeušo Kos-
ciuškos ar Adomo Mic kevičiaus feno-
menu: lietuviai kūrė lenkų tapatumo
vaizdinius, bet bemaž patys
išnyko iš lietuvių pasau-
lio diasporinės atmin-
ties.

Liubomiras  Gado-
nas savo didžiajame
vei kale apie XIX a. vi -
du rio emigraciją pa-
rodo, kad Lietuvos
Didžiosios Ku ni -
gaikš tystės žemių iš-
eiviai ne tik sudarė la -
bai svarią dalį bendros
lenkų-lietuvių pabėgė-
lių minios, bet
buvo vieni
p i r  m ų j ų
susiorgani-
zavusių ir pra-
dėjusių siste-
miškai veikti
emigran tų. Tai
lėmė aplinky bė, kad
Nikolajaus I nurody -
mu buvo taikomos skir-
tingos priemonės ir bausmės
Lenkijos Karalystės ir LDK žemių su-
kilėliams. Pirmieji turėjo palankesnes
gali mybes sugrįžti iš Austrijos ir Prū-
sijos, o antriesiems, t. y. lietuviams,
grėsė dides nės bausmės ir mažesnės
amnestavimo viltys. Vakaruose, net
tuose sluoksniuose, kurie buvo gera-
noriškai ir globėjiškai nusiteikę emig-
rantų atžvilgiu, tie skirtu mai, o ir pati
Lietuvos būklė, nebuvo lengvai su -
pran tami dalykai.

Jau 1831 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje
vienas iš buvusių Lietuvos sukilimo
vadų Cezarijus Plateris inicijavo Lie-
tuvių draugijos steigiamąjį susirin-
kimą. L. Gado nas rašo:

Paskata tam buvo lietuvių sieki-
mas duoti apie save žinią dėl nepa-
kankamo ir klaidingo Europoje jų ša-
lies įsivaizdavimo (...) Įstatuose api-
brėžtas Draugijos tikslas buvo rinkti
medžiagą apie sukilimą Lietuvoje ir
gudiškose žemėse; tų kraš tų istorinis ir
statistinis aprašymas; rūpestis jų tau-
tiškumu; be viso to, stebėjimas, kad
visa tai liečiančiose publikacijose ne-
būtų dalykų, kurie keltų rusų perse-
kioji mo pavojų krašte likusiems.95

Kitaip tariant, pats svarbiausias
draugijos tikslas buvo pasauliui liu-

dyti, kad Lietuva yra. Kad ji užka-
riauta ir prislėgta Rusijos imperijos,
kad ji taip pat turi teisę būti pripa-
žinta Europos tautų šeimos nare. Tai
buvo esminis politinių emi grantų mi-
sijos reikalas, kuris nuo tada tapo
svarbiu besikeičiančios sudėties ir sa-
vimonės lietuvių diasporos elgesio

bruožu. Ir prieš Vasario 16-ąją,
ir po sovietų invazijos liudyti

pasauliui savo egzistencijos
teisę, neleisti jam užmiršti
ir susitai kyti su neteisybe –
štai kas nuolat motyvavo
emigrantus.

Pirmuoju Lietuvių drau-
gijos pirmininku buvo iš-

rinktas grafas Cezarijus
Pla teris, o jo sekreto-
riumi tapo Leonardas
Chodzka. Atskiros or-
ganizacijos atsira -

dimas, ir dar
toks spartus,
atskleidė ke-
letą svarbių
visai emigra-
cijai dalykų:
pir  miausia
priminė, kad

nepaisant žlu-
gusios valsty-

bės, LDK atskirumo
ir gyvasties tradicija nėra

galutinai numarinta. Kita vertus, lie-
tuviškumo ar savumo atpaži nimo
ženklai vis dar ne filologija, ir ne et-
nografiniais argumentais buvo pa-
remti. Lietuvių draugija pratęsė išei-
vijoje daugiakultūrės politinės tautos
egzistenciją, kuri vis sunkiau derėjo
su naujos etnolingvistinės tapatybės
principais. Vis sun kiau derėjo, bet dar
vis gebėjo tilpti vienoje pasaulio vaiz-
duotėje. Neužilgo po draugijos atsira-
dimo prie jos ėmė dėtis kitų Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žemių pa-
bėgėliai. 1832 m. kovo 4 d. prie jos pri-
sijungė Volynės, Podolės ir visos liku-

sios Ukrainos atstovai, tai yra tie, ku-
rie kadaise buvo Abiejų Tautų Respu -
blikos piliečiai, bet netilpo į nominalų
valstybingumą demonstruojančią
kon gresinę Lenkijos Karalystę. Šis
veiksmas nebuvo vienareikšmiškai
sutiktas lenkų (koroniarzų).

Štai kokios jų reakcijos atsispin-
dėjo L. Gadono knygoje:

Labai keistas dalykas, kad pirmo-
siomis Emigracijos akimirkomis Ko-
roniaržai nerodė pakankamai broliš-
kos širdies Lietuviams, laikė save aukš-
tesnės rūšies len kais ir su nepagarbia
panieka (z pogardliwem lekcewaze-
niem) žvelgė į žemiečius iš už Nemuno
ir Bugo. Galbūt neklystame many-
dami, kad tokia koroniaržų nuostata
prisidėjo prie motyvų, kurie pastūmėjo
Lietuvius susivienyti Draugijoje. „Ma-
tyda mi, kad Varšuviečiai tik savais
nuopelnais gėrisi – rašė vienas iš na-
rių, – tik savo pasišventimą vertina,
apie Lietuvą ir Volynę mažai siekia ži-
noti, ėmėmės steigimo Lietuvių Drau-
gijos, turėjusios užsiimti informavi-
mus, apie įvykius mūsų krašte. Verta
buvo parodyti, ką darė tie, kurie pa-
kėlė laisvės vėliavas be reguliariosios
ka riuomenės paramos”...96?

Vakarų Europos visuomenėms
buvo nelengva susigaudyti, kas darėsi
soli darumo bangą sukėlusiame suki-
lime. Emigrantai jautė skirtumą tarp
maištą prieš caro valdžią pakėlusios
Lenkijos Karalystės reguliariosios ka-
riuomenės ir partizanų Lietuvoje. Jie
žinojo, kam buvo sunkiau ir kam rei-
kėjo daugiau ryžto patikėti, kad tokia
kova turi prasmę ir vilties laimėti.
Dar daugiau, lietuvių emi grantų or-
ganizaciniai veiksmai palaikė forma-
lius buvusių Abiejų Tautų Respu -
blikos žemių politinės perspektyvos
vaizdinius. Mat jau nuo Napoleono
laikų, kada jo štabo aplinkoje susi-
klostė strateginis trilypės Lenkijos,
Lietuvos ir Voly nės (Ukrainos) sukū-
rimo vaizdinys, lietuviai emigrantai
būtent tokius politinius planus pa-
laikė. Tuo metu lenkų pusėje į juos
žiūrėta tik pro pirštus, o viešpatavo
unifikuotos Lenkijos idėjos.

94. Saulaitis, Antanas (red.) Lietuvių imigracijos
Brazilijon penkiasdešimtmetis. 1926–1976. Sao Paulo–Rio
de Janeiro, 1976, p. 9.

95. Gadon, Liubomir. Emigracja Polska, t. 3, p. 37.

96. Ten pat, p. 37–38.

Bus daugiau
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dR. PeTRAS V. KISIeLIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIdAS J. neMICKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS VIŽInAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIoBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

WWW.DRAUGAS.ORG
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,,Draugo” sudoku Nr. 69 atsakymus atsiuntė: 
B. Kasperavičienė,  St. Petersburg, MI

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, IL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoVITA KeReLIS
dR. dAIVA BIdVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LInA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALIA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA dAnTŲ PRIeŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GInTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAI

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

SIŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

DĖMESIO! 

Perku Lietuvoje žemę, mišką. Gali

būti ne iki galo sutvarkyta nuosavy-

bė. Tel. 630-340-9604

Turite teisę gauti pensiją Lietuvoje? Jei
dirbote Lietuvoje, sukaupėte reikiamą
stažą pensijai – tvarkome dokumentus

pensijai gauti, darome paieškas archyve,
atostovaujame Sodroje.

Kreipkitės – info@ilawfirm.lt

esate laukiami svečiai Flori doje, jaukiame
delray Beach mies telyje, naujai įrengtame 2
mieg., 2 vo nių B&B. Papildomai galite užsisa -
kyti pilną maitinimą kasdien, šventinius pie-
tus ar vakarienę, vaikučių priežiūrą valando-
mis ar visą parą. Tel. 773-895-4720.

AIDA KRIVINSKAITĖ 
padės jums nusipirkti, parduoti ar
išnuomoti nekilnojamą turtą Čikagos
miesto cen tre. Dirba su Coldwell Ban -
ker Gold Coast grupe ir pati gyvena
rajone 15 me tų. Turi didelę patirtį. 

Tel. 312-453-1186  
aida.krivinskaite@cbexchange.com 

aida0521@gmail.com  

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

�  Moteris ieško (perka) žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų
šeimose. Tel. 708-663-4577.

�  Moteris ieško įstaigų, klinikų valymo
darbo arba senelių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Tel. 708-415-3641.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo po Padėkos dienos. Turi rekomen-
dacijas, patirties. Buitinė anglų kalba.  
Tel. 847-436-2583.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Vairuoja, laisvai kalba ang-
liškai. Tel. 630-390-7977.

�  Moteris ieško darbo su grįžimu na -
mo. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-960-6278.

�  Moteris ieško senelių slaugos darbo
su gyvenimu 5–6 dienas. Anglų kalba, re-
komendacijos, vairuoja. 
Tel. 773-786-7078.

�  Moteris ieško darbo savaitgaliais su
grįžimu ar su gyvenimu, o taip pat dar-
bo antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Tel. 773-712-5906.

�  Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

,,Surašymas” Nr. 23 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: SMULKMENA.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 21  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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2013 METAI
LAPKRITIS

Lapkričio 9 d., šeštadienį: 7:30 val. v.
LR garbės konsulate Philadelphijoje (412
South 16th Street Philadelphia, PA) – susi-
tikimas su menininkais iš Lietuvos, daly-
vaujančiais Taikomojo meno parodoje. Pa-
roda veikia iki lapkričio 10 d. The Pennsyl-
vania Convention Center. 1101 Arch Street,
Philadelphia, PA.

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietuvių
Fondo pokylis Pasaulio lietuvių centre,
(14911 127 th St. Lemont, IL). Meninę
programą atliks pianistas Rudolfas Budginas.
Kokteiliai 5:30 val. p. p., koncertas 6:30 val.
v., šventinė vakarienė 7:30 val. v.  Bilie tus
galite įsigyti atskirai tik į koncertą arba į kon-
certą ir šventinę vakarienę. Infor macija
tel. 630-257-1616 arba rašykite el. paš-
tu: admin@lithfund.org. 

Lapkričio 10 d., sekmadienį: Brighton
Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Ge diminas Keršys. Tą dieną visi parapijiečiai
bus prašomi užpildyti savo pažadų an ke tas
3-jų metų ,,Capital Campaign – To Teach
Who Christ Is” vajui. 1:30 val. p. p. pa  rapijos
didžiojoje salėje vyks šio vajaus šventimas
su vaišėmis ir muzika. Bus parapijos orga-
nizacijų stalai su informacija apie jų veiklą.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

Lapkričio 10 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p., Tautodailės galerijoje Lietuvių Dailės
muziejuje, PLC, Tautodailės institutas ruo-
šia Stasės Tallat-Kelpšienės ,,Raštuotų megz -
tų drabužių ir pirštinių parodą”. 1 val. p. p.
Dalia Tallat-Kelpšaitė Urbutienė papasakos
apie savo mamą ir jos kūrybą. Parodą dar bus
galima aplankyti lapkričio 16, 17, 23 ir 24 die-
nomis nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p. 

Lapkričio 10 d. sekmadienį: 4 val. p. p.
koncertas Lietuvos kūdikių namams pa-
remti rengiamas Round Hill Community
Church, 395 Round Hill Road, Greenwich,
Connecticut. Lietuvių Moterų federacija,
Greenwich, CT pažymės Lietuvos pirminin-
kavimą Europos Sąjungos Tarybai ir pagerbs
LR nuolatinę atstovę prie Jungtinių Tautų
ambasadorę Raimondą Murmokai -
tę. Koncertuos smuikininkė Justina Auške-
lytė (Julliard muzikos mok. mokinė) ir pia -
nis tė Vilija Naujokaitienė. Po koncerto vai-
šės. Tel. pasiteirauti: 203-353-3328.

Lapkričio 15 d., penktadienį: 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) – Jonės
Reed fotografijos paroda ,,Sapnai apie gy-
venimą”. Informacijai tel. 773-582-6500.

Lapkričio 16 d., šeštadienį: 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiosios salės
vakarinėje dalyje Amerikos lietuvių inžinierių
ir architektų sąjunga  (ALIAS) kviečia į su -
 sitikimą su iš Washingtono atvykstančiu LR
Gynybos atašė JAV ir Kanadai, plk. Juozu Ka-
čergiu. Paskaitos tema – ,,Lietuvos ka riuo -
menė ir jos misijos užsienyje”.

Lapkričio 16 d., šeštadienį: 4 val. p. p.
Tėviškės parapijos patalpose (5129 Wolf
Road, Western Springs, IL 60558) vyks neti -
piškas savaitgalio video seminaras ,,Per
juo kus į geresnę santuoką” (autorius Mark
Gungor). Video seminaras vyks lietuvių kal -
ba. Daugiau informacijos suteiks Aneta
Kast rickienė tel. 630-441-8698 arba rašykite
el. paštu:teviskesparapija @gmail. com. 

Lapkričio 16 d., šeštadienį: 5 val. p. p.
Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte – Jau-
nimo Mišios. Po Mišių – pabendravimas ir
vaišės.

Lapkričio 17 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p. PLC Riškus salėje – Pasaulio lietuvių
centro madų paroda ,,Spalvų simfonija”. Vie-
tas užsisakyti tel. 630-257-0153 (Žibutė
Pranckevičius) arba tel. 630-852-32-04 (Dai -
na Siliūnienė). 

Lapkričio 17 d., sekmadienį: 10 val. r.
visi, norintys išmokti padaryti šiaudinukus
Kalėdų eglutei yra kviečiami į užsiėmimą
Balze ko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd.), kurį ves Vaida Lagoneckytė. At-
sineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes
pasirūpinsime šiaudeliais, siūlais ir instruk-
cijomis. Registracija tel. 773-582-6500 arba
muziejaus internetinėje svetainėje: www.
bal zekasmuseum.org

Lapkričio 22 d., penktadienį: ,,Drau go”
redakcijoje (4545 W. 63rd gatvėje, netoli
Midway oro uosto) 7 val. v. įvyks lite ratū -
rinė vakaronė su premijuotu apsakymų
autoriumi Wendell Mayo. Svečias  pristatys
savo naujausią apsakymų rinktinę ,,The
Cucumber King of Kėdainiai”, kurios įvykiai
vystosi Lietuvoje.  Pokalbį su autoriumi
ves Eastern Illinois University dėstytoja, Ci-
cero gimusi Daiva Markelytė. Betarpiškas pa-
bendravimas ir vaišės.

Lapkričio 23– 24 d.: Clevelande (OH)
vyks kasmetinis visuotinis Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos
(ŠALFASS) suvažiavimas. Pradžia – šeštadie -
nį, 11 val. r.; vieta – Lietuvių namai (877 East
185th Str., Cleveland, OH); Tel. pasiteirau-
ti: 216-531-2131.

Lapkričio 24 d., sekmadienį: Korp!
Giedra  šventė. Po 9 val. r. šv. Mišių už vi-
sas nares Pal. J. Matulaičio misijoje – kan-
didačių įžodis Ateitininkų namuose (1380
Caslewood Dr. Lemont, IL.) Daugiau infor-
macijos tel. 630-243-9488  (Raminta)  arba
tel. 630-243-1228 (Rita).

Lapkričio 24 d., sekmadienį: klubas
,,Alatėja” ir Čikagos lietuvių evangelikų liu-
teronų Tėviškės parapija (5129 Wolf Road,
Western Springs, IL) kviečia į poezijos ir mu -
 zikos popietę, skirtą Padėkos dienai. Da -
lyvaus solistė Sandra Vaitiekūnienė ir akom-
paniatorė Svajonė Geleželienė. Pradžia –
12:30 val. p. p.  

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį: 1 val. p.
p. Lietuvių klube St. Petersburge, FL – Pa-
dėkos Dienos pietūs klubo nariams. 

Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. Nerin-
gos stovykloje pasinaudokite unikalia pro-
ga prieš šventes susitelkti ties savo santy-
kiu su Dievu. Renginys vedamas lietuvių kal -
ba. Renginį koordinuoja Dainora Kupčins-
kaitė. Dalyvių skaičius ribotas. Registraciją
priima Dana: dana@neringa.org. Daugiau in-

formacijos: http: //ne rin ga.org/ lt_events -
_ad vent.html

Lapkričio 30 d., šeštadienį: 6 val. v. klu-
bo ,,Alatėja” labdaros vakaras ,,Gerumu su-
šildyk” Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd.). Bilietus užsisakyti iki
lapkričio 15 d. tel. 708-205-8742 (Audronė). 

Lapkričio 30 – gruodžio 1 d.: Lietuvos
– JAV bokso turnyras, skirtas pažymėti 80-
ąsias lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą bei Lietuvos bokso 90-
ečio metines. Boksininkų kovas dvi savait-
galio dienas galima bus stebėti Pasaulio lie-
tuvių centro salėje Lemonte. Bilietai – visose
lietuviškose parduotuvėse, pas organiza-
torius (tel:. 630-935-1757), o taip pat var-
žybų dienomis prie salės. 

GRUODIS
Gruodžio 1 d., sekmadienį: 10 val r.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke – kunigo Jauniaus Kelpšo
įvesdinimas į parapiją klebono pareigoms.
Dalyvaus Jo Ekscelencija Vyskupas And-
rew Wypych. Šv. Mišios bus aukojamos ang-
lų ir lietuvių kalba. Po Mišių kviečiame visus
į pa rapijos salę pietums, programai ir pa -
bendravimui. Prašome vietas užsisakyti iš
anksto tel. 773-776-4600 (Audra).

Gruodžio 7–8 d.: kasmetinė Pasaulio
lietuvių centro Kalėdinė mugė. Šeštadienį,
gruodžio 7 d., 9:30 val. r. – 4:30 val. p. p. ir
sekmadienį, gruodžio 8 d., 10:30 val. r. – 3:30
val. p. p. Stalus prekybai galite užsisakyti tel.
708-403-7858. Jei norite prisidėti prie mu-
gės organizavimo, skambinkite tel. 708-
403-7858.

Gruodžio 8 d., sekmadienį: Jaunimo
centro tradiciniai pietūs didžiojoje salėje. Šv.
Mišios už gyvus ir mirusius centro rėmė jus
– 1 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje, giedos so-
listai Margarita ir Vaclovas Momkai. Aka-
deminė dalis ir meninė programa – 2:30 val.
p. p. Pietūs – 3:30 val. p. p. Vyks pinigi nė lo-
terija. Maloniai kviečiame organizacijas ir pa-
vienius asmenis užsisakyti stalus. Skambinti
tel. 708-447-4501 (Milda Šatienė) arba tel.
773-778-7500 (Reda Daubarienė).

Gruodžio 8 d. sekmadienį: Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijos choras kvie-
čia visus į Kalėdinį koncertą, kuris vyks
1:30 val. p. p. misijos bažnyčioje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Dalyvauja misijos
choras, vaikų choras ,,Vyturys” ir solistai. Bi-
lietus į koncertą galima įsigyti misijos prie-
angyje prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių kiekvie -
ną sekmadienį.

Gruodžio 21 d., šeštadienį: Lietuvių
meno ansamblis  ,,Dainava” visus kviečia į

adventinį/kalėdinį koncertą, kuris vyks Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio je, Mar-
quette Park. 

Gruodžio 22 d., sekmadienį: 1 val. p.
p. Jaunimo centre – Čikagos ateitininkų ruo-
šiama tradicinė Kūčių agapė, su šv. Mišio-
mis, Kūčių valgiais ir papročiais. Vietas už-
sisakyti  tel. 630-325-3277 (Ona Daugir-
dienė) arba el. paštu: odaugirdas@hot-
mail.com.

Gruodžio 26 – sausio 1 dienomis Dai-
navos stovyklavietėje Michigano valstijoje
vyks ateitininkų Žiemos kursai. Kursus lan -
ko gimnazistai iš visų JAV. Bostono ateiti-
ninkai parems gyvenančius New England
valstijose ir norinčius šiuose kursuose da-
lyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami
kreiptis į vieną iš šių ateitininkų: Mirgą
Girniuvienę (mgirnius@hotmail.com), Tomą
Girnių  (tomasgirnius@gmail.com) arba
Andrių Kazlauską (andrius_namie@ya-
hoo.com).

2014 METAI
SAUSIS

Prasideda registracija į pirmąją Šiaurės
Amerikos ateitininkų (SAA) konferenciją
,,Profesionalų kelias”, kuri vyks 2014 m. sau-
sio 3–5 d. ,,Re naissance DuPoint Circle” vieš-
butyje Washington, DC. Daugiau informa-
cijos: saak@ateitis.org arba rašykite el.
paštu: rasakas@aol.com. 

Sausio 15–19 d.: lietuviška opera ,,Ha -
ve a Good Day” bus rodoma HERE, 145 6th
Avenue, New York, NY, 10013. Kompo -
zitorė – Lina Lapelytė. Daugiau informaci-
jos: http://prototype festival. org/shows -
/listing/http://prototypefestival.org/show/h
ave-a-good-day/#sthash.sRaKYOAi.dpuf

VASARIS
Vasario 9 d., sekmadienį: Organizacija

,,Vaiko vartai į mokslą" kviečia visus į me-
tinį veiklos pranešimą visuomenei. 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 

KOVAS
Kovo 15–20 d.: kasmetinė ŠAL-

FASS/ALGS slidinėjimo kelionė šiemet bus
Jackson Hole, WY. Daugiau informacijos –
Edvardas Mickus: Edmickus1@aol.com

Kovo 16 d.: 12:30 val. p. p. – ,,1863 –
tautos tragedija”. Vaidybinis sukilimo pri-
statymas PLC, Lemonte. Rengia Korp! Gied -
ra.

• • •

Organizuojame bilietus į krepšinio
varžybas, vyksiančias 2014 m. sausio 5 d.
tarp Miami ,,Heat” ir Toronto ,,Raptors” ir
2014 m. kovo 16 d. tarp Miami ,,Heat” ir
Houstono ,,Rockets”. Po pirmų varžybų – su -
sitikimas su J. Valančiūnu, po antrų – su D.
Motiejūnu. Bilietų kainos prasideda nuo 45
dol. Skambinkite Arvydui tel. 561-574-
0024.

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių cent -
re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje vyksta
Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa” su sirin ki -
mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau infor ma -
ci jos tel. 630-267-7065.

• • •

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų
į ,,Renginių kalendorių”, informaciją siųs-
kite redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street,
Chi cago, IL 60629 arba el. paštu: redakci-
ja@drau gas.org. 

S.Tallat-Kelpšienės ,,Raštuotų megz tų drabužių ir pirštinių” paroda vyks lapkričio 10
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p., Tautodailės galerijoje Lietuvių Dailės muziejuje, PLC.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PeTKUS & Son
FUneRAL dIReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Mūsų šviesuolės

A † A
GIEDRĖS TERCIJONAITĖS

KULPIENĖS

netekę ir nuliūdę, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos
dukrelei JŪRATEI LIOBIENEI, sūnums ALGIUI ir
VY TAUTUI, jos sesutei ALDONAI RYGELIENEI ir vi -
siems giminaičiams su šeimomis.

Hanau Gimnazijos bendraklasių vardu
Regina Malcanaitė Petrauskienė

A † A
JUZEI IVAŠAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą MARGARITĄ
ir žentą VACLOVĄ MOMKUS, anūką EDVARDĄ
MOM KŲ su šeima, anūkę VIDĄ JASAITIENĘ su
šeima bei visus gimines.

Čikagos Jaunimo centro taryba,
valdyba ir Moterų klubas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
SUVAŽIAVIMAS 

įvyks
2013 m. gruodžio 7 d.

Registracija 9:30 val. ryto, suvažiavimo pradžia 10 val. ryto

SLA Centrinėje įstaigoje, New Yorke
307 West 30th Street, New York, New York 10001

Daugiau informacijos: 
slalass@verizon.com Tel (212)-563-2210

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

LR generalinis konsulas Čikagoje susitiko su
Amerikos žydų komiteto atstovais

Nuotraukoje iš kairės: Cory Joyrich, Barbara Glueck, Dale Ginsburg, Marijus Gudynas,
Charles J. Kurland, David T. Rudman, Martin L. Roth, Phil Dunn.

2013 metų lapkričio 7 dieną Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje lan-
kėsi Amerikos žydų komiteto (angl. American Jewish Committee) padalinių
JAV Vidurio-Vakarų regione vadovai. 

Susitikimo metu generalinis konsulas Marijus Gudynas pristatė Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, akcentuodamas arti-
miausiu metu Vilniuje įvyksiančio Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimo
aktualumą vieningos ir nedalomos Europos kūrimui. Susitikime aptartos Lie-
tuvos pirmininkavimo ES metu prasidėjusios derybos dėl Transatlantinės in-
vesticijų ir prekybos partnerystės susitarimo bei sėkmingo šių derybų užbai-
gimo svarba ekonominiam ir politiniam stabilumui bei demokratijos plėtrai pa-
saulyje. Diplomatas svečiams pasakojo apie rugsėjį Vilniuje įvykusį IV Pa-
saulio litvakų kongresą bei visus šiuos metus vykstančius Vilniaus Geto lik-
vidavimo 70-mečiui paminėti skirtus renginius. Susitikime taip pat kalbėta
apie Lietuvoje įsteigtą Geros Valios fondą ir jau paskirtas pirmąsias kompen-
sacijas nuo holokausto Lietuvoje nukentėjusiems asmenims.

Pokalbio metu taip pat buvo diskutuota kitomis tarptautinių politinių ak-
tualijų temomis, tarp jų apie vykstančias derybas dėl Irano branduolinės prog-
ramos, Izraelio – Palestinos taikos procesą, Artimuosiuose Rytuose vykstančius
politinius procesus.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija ir nuotrauka

,,Lietuviai sutikti kaip laukia-
miausi svečiai, šalis pristatyta gra-
žiausiais žodžiais apibūdinančiais lie-
tuvių darbštumą ir kūrybingumą.
Mūsų amatai sudomino amerikiečius ir
vos prasidėjus mugei, jau pradėti
graibstyti lietuvių darbai”, – pasakoja
kultūros ministras Šarūnas Birutis. 

Pirmąją mugės dieną Amerikos
lietuvių įsteigto fondo Bajorunas/Sar-
noff  prizas įteiktas menininkei Indrai
Marcinkevičienei. Pasak fondo atstovų
Daivos ir Steve, autorė pristatė prak-
tiškus, modernius, tačiau pagamintus
iš tradicinių lietuviškų medžiagų dir-
binius.

,,Jos ryškūs ir praktiški baldai iš
karto patraukė mūsų žvilgsnius ir la-
bai sudomino autorės iš lino paga-
mintas spalvingas kilimas”3, – pasajojo
Daiva Bajorunas.

,,Visi mūsų menininkai, senųjų
amatų puoselėtojai šiomis dienomis
pristatys JAV Lietuvą aukščiausiu ly-
giu, todėl neabejoju, kad šis pirmasis
pasirodymas bus gražaus bendradar-
biavimo su JAV rinka pradžia. Labai
svarbu ir džiugu, kad Lietuvos kūrė-
jams padeda lietuviai, gyvenantys JAV,
be kurių pagalbos šis Lietuvos sėk-
mingas prisistatymas būtų mažai ti-
kėtinas”, – sako ministras Š. Birutis.

Pasako jo, tokios mugės ir įverti-
nimas jose dar kartą įrodo, kad šaliai
svarbu turėti kūrybingus žmones, ku-
rie kuria unikalius produktus ir sėk-
mingai konkuruoja su žymiausiais
pasaulio dizaineriais. ,,Šiandien Lie-
tuvos eksportas susijęs su autorių tei-
sėmis sudaro apie 5 proc. Tai didelis
procentas, todėl turėtume atreipti dė-
mesį į šio perspektyvaus sektoriaus pa-
laikymą ir skatinimą”, – sako minist-
ras.

Amerikiečiai stebina lietuvius, 
lietuviai stebina amerikiečius
Atkelta iš 1 psl.
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www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 13 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite video filmą apie Ne-
munaitį,  prie Nemuno prisiglaudusį ka-
ringų dzūkų vaišingą miestelį.       

� Maironio mokykla organizuoja lietuvių
kalbos kursus suaugusiems. Pamokos
vyksta nuo 9:30 val. r. iki 12 val. p. p. Pa-

saulio lietuvių centre, konferencijų kam-
baryje. Dėl išsamesnės informacijos skam-
binkite MLM tel. 630-257-0888 arba ra-
šykite gmisiuniene@maironis.org

� Skelbiame įdomiausio 2013 m.
,,Drauge” paskelbto straipsnio konkursą.
Siūlykite iki gruodžio 20 d. tel.: 773-585-
9500 arba el. paštu: redakcija@ drau-
gas.org.

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFICe oF
AndRIUS
SPoKAS

Pirksiu Vizgirdos, Jono ir Petro Rimšos,
Galdiko, Domšaičio, Žmuidzinavičiaus,
Kalpoko, Katiliūtės ir Šimonio tapybos
darbus. 

Tel. 708-349-0348.

ATKReIPKITe dĖMeSĮ!!!
Parduodame septynis Eleonoros Marčiu-
lionienės keramikos kūri nius. Kreipkitės į
Antaną ir Aldoną Minelgus, 

tel. 360-491-4663,
gyvenančius Olympia, WA.

Grąžindami „draugo” pokylio bilietėlių  šakneles aukojo: 160 dol. Victor
Lapatinskas, Seatt le, WA; 110 dol. Liucija Gar liaus kas, Baltimore, MD; 60 dol.
Dainius ir Nida Petroniai, Willow brook, IL; 50 dol. Zita Baltramonas, Chicago, IL.

nuoširdžiai dėkojame už para mą laikraščio leidybos išlai doms sumažinti.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Igno,
K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, C. Janušo, J. Čeponio, L. Tuleikio, J.
Švažo, A. Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Martinaičio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus,  A. Valeškos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Zavisaitės, A. Motiejū -
no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių dailininkų
sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno, E. Kepalas ir
kitų lietuvių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina tai
padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

Didžiausioje taikomojo meno ir dizaino parodoje SOFA (Sculpture Objects Functional
Art + Design), vykusioje Čikagos Navy Pier lapkričio 1–3 d., dalyvavo ir dailininkas Ri -
mas Čiurlionis. Jubiliejinėje, 20-ojoje SOFA parodoje prisistatė septyniasdešimt galeri-
jų iš vienuolikos pasaulio šalių, iš viso daugiau nei 800 menininkų, kuriančių stiklo, ke -
ramikos, metalo, juvelyrinius ir kitokius dirbinius. Lietuvių menininko R. Čiurlionio
sten dą aplankė ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. A. Vertelkaitės
nuot raukoje – Rimo Čiurlionio žmona Rita pristato generaliniam konsului dailininko
dar bus.

SOFA parodoje ir lietuvio darbai

Aldona Šmulkštienė, „Draugo” gar-
bės prenumeratorė, gyvenanti Chi-
cago, IL, dar metams pratęsė laikraš-
čio garbės prenumeratą. Nuoširdžiai
dėkojame, kad skaitote laikraštį.

Atsineškite lAiškų!
PLB Lituanistikos katedra lapkričio 10 dieną 12:30 val. p. p. kviečia visus

į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte, į Didžiąją salę, kur galėsite susipažinti su
rankraščių kaupimo ir saugojimo projektu. Prašome visų į renginį atsinešti savo
turimų laiškų, ranka rašytų tekstų, o renginyje dalyvaujantys mokslininkai – prof.
Giedrius Subačius, dr. Daiva Litvinskaitė ir iš Lietuvos specialiai šiam renginiui at-
vystantys dr. Aurelija Tamošiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas) ir dr. Min-
daugas Šinkūnas (Vilniaus universitetas) – atskleis nepaprastai žavų laiškų pasaulį. 


