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Kalėdinių dovanų 
– į ,,Draugą” – 10 psl.  

Politika yra pernelyg svarbus dalykas, kad ją būtų galima patikėti politikams – Charles de Goulle 
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LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Popiežius Pranciškus ruošiasi atidaryti Šventąsias Duris.                                                                                                                        EPA-ELTA nuotr.

Prasidėjo jubiliejiniai Gailestingumo metai

RASA MILIŪTĖ 

Ruduo tas metas, kai vasariški džiaugsmai lieka tik
prisiminimuose, kai mažiau skubame ir galime pa-
galvoti ne tik apie save, bet ir kitus – galbūt, ma-

žiau tų džiaugsmų patiriančius ir nepritekliuje gyve-
nančius.

Prieš trejus metus, kai JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Centrinė New Jersey (NJ) apylinkė įsitraukė į pro-
jektą „Vaikų svajonės”, teko kalbėtis su socialine dar-
buotoja iš Lietuvos, užrašinėjančia vaikų svajones. Ji
skaudama širdimi pasakojo, kad sunkiai gyvenančių ir
socialiai remtinų šeimų vaikams Lietuvoje ne tik kalė-
dinių dovanų reikia.

Dovanos, be abejo, vaikus pradžiugina, bet kartais la-
biau nei šventinių dovanų vaikams reikia kasdieninių
buitinių dalykų – šilumos ir šviesos patalpose rudenį ar
žiemą, priemonių vaikų užsiėmimams. Mums čia, Ame-
rikoje, gyvenantiems ir nepriteklių nepatiriantiems,
tai, ko gero, sunku suvokti. O Lietuvoje dar yra kaimų ar
miestelių, kurie mažiau pastebimi nei didmiesčių vaikų
įstaigos ar centrai, ir kuriuose vaikai neturi ne tik pra-
mogų, bet ir galimybių naudingai popamokinei veiklai.

– 4 psl. 
Alytaus apskrities Alovės vaikų dienos centro vaikai džiaugia-
si šiltomis patalpomis.

Katalikų Bažnyčia gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės dieną, pradėjo
popiežiaus Pranciškaus paskelbtą ypatingąjį Gai-

lestingumo Jubiliejų, kuris tęsis iki 2016 m. lapkričio 20 d.
– Kristaus Karaliaus iškilmės. Popiežius Pranciškus jubi-
liejinius metus pradėjo atverdamas Šventąsias Duris Šv. Pet-
ro bazilikoje Romoje. Šv. Durys atsidarė pažymint atleidi-
mo reikšmę. Atleidimas yra Šventųjų Metų centras.    

Ypatingas Jubiliejus yra paskelbtas dėl labai svarbios
priežasties, švenčiant neeilinės reikšmės įvykį. Paskelb-
damas šį neeilinį Gailestingumo metų jubiliejų, popiežius
įvardijo priežastį: Bažnyčia dar stipriau perteiks savo misiją
liudyti gailestingumą. 

Popiežius Pranciškus pristatė šiuos ypatingus jubilie-
jinius metus su savo laišku Misericordiae Vultus arba Gai-
lestingumo veidas. Pirmajame sakinyje skaitome: Jėzus Kris-
tus yra Tėvo gailestingumo veidas. Vėliau mes skaitome: Gai-
lestingas kaip tėvas... Tai yra šių Šventųjų Metų moto. Taip
pat – Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pa-
čia savo prigimtimi ji yra konkreti – kasdienėje veikloje pa-
sireiškiantys ketinimai, nuostatos ir elgsenos. Dievo gailes-
tingumas yra jo atsakomybė už mus. Jis jaučiasi atsakingas,
t. y. trokšta mums gėrio, nori matyti mus laimingus, kupinus
džiaugsmo ir giedrumo. Tokiomis pačiomis bangomis turė-
tų sklisti ir gailestingoji krikščionių meilė. Kaip myli Tėvas,
taip myli ir jo vaikai. – 2 psl. 

Dovanodami kitiems
– ne tik savyje, bet ir aplinkui gerumą žadiname



nalistas, prakalbinęs ne vieną aukšto ranko žvalgy-
binin ką, įskaitant sovietams tarnavusį JAV žvalgy-
bininką Aldrich Ames. Tad „Baltų lankų” leidyklos
išleistos knygos nepavadinsi lengva pasa kai te, leng-
vu skaitalu. Joje apstu naujų pavyzdžių, bylojančių,
kokios sudė tingos, painios ir sunkiai išnarpliojamos
patikimų – nepatikimų asme nų paieškos tiek Ame-
rikoje, tiek Ru sijoje. 

Tik mums, lietuviams, įtartinai vis kas aišku ir
paprasta. Tinklala pyje delfi.lt apžvalgininkas Rim-
vydas Valatka net specialų terminą sugal vojo. Ap-
žvalgininko tvirtinimu, „ma da lovščina” – pelkė
tarp Europos Sąjungos taisyklių ir sovietizuotų če-
čėnų papročių. Tarsi tarp ES tai syklių nebūtų nė vie-
nos idiotiškos, o čečėniški papročiai neturėtų nė ma-
žyčio racionalaus grūdo. 

a a a

Šių eilučių autoriui ne itin aiški ir Vaido Sal-
džiūno paskelbta pozicija straipsnyje „Kam nau-
dingas sąmyšis dėl šarvuočių” (delfi.lt), kuriame už-
 si puolamas Aurimo Navio požiūris, išguldytas
straipsnyje ‘Bokseris’ prieš sveiką protą” (tas pats del-
fi.lt). 

Specialiai nevertindamas įsigyti ketinamų šar-
vuočių techninių galimybių, noriu dar sykį pabrėž-
ti gyvybiškai svarbų politinį aspektą. Kad ir kokie
būtų galingi, modernūs ir pi gūs vokiški, lenkiški ar
suomiški šar vuočiai, Lietuvai derėtų pirkti tik ame-
rikietiškus. Nepaisant net aplin kybės, jog naujojo mo-
delio amerikie čių „Stryker” šarvuočiai – eksperi-
mentiniai, neišbandyti. 

Turėtų būti aišku, kodėl akcen-
tuoju šią mintį. Kaip ir gerb. A. Na vys
manau, jog vienintelė valstybė, kuri
mus gins, užpuolus Rusijai, – Amerika.
Štai kodėl pasielgtume ma žų mažiau-
siai netaktiškai, pirmenybę atiduoda-
mi ne Amerikai. Jeigu V. Saldžiūnui šis
argumentas neatrodo rimtas, negaliu
būti jo pusėje.

a a a

Šių eilučių autoriui keistas ir Andriaus Užkal-
nio straipsnis „Iššif ruo ti Rusiją. A. Užkalnis apie
rusų režisierių Eldarą Riazanovą”. Tiek daug už-
gaulių palyginimų, primity vumų ir nesąmonių vie-
name straips nyje nesu matęs.

Riazanovas kūrė lengvo stiliaus filmus apie
meilę ir žmonių santykius? Riazanovo filmai niekada
nelietė politinės sistemos arba ideologinių klausimų?
Riazanovas dosniai žarstė turgaus lygio klounadą?
Riazanovo filmai – lagerio klasika? Riazanovo dar-
bai – nerangūs bandymai links minti sovietinę liau-
dį, neperžengiant nustatytų politinių ribų?  

Deja, Lietuvoje tampa madinga kritikuoti Ana-
pilin išėjusiuosius di džius žmones, esą šie gyvendami
nepadarė ir to, ir ano, ir trečio. Štai visai neseniai poe-
tas Sigitas Paruls kis tuoj po laidotuvių užsipuolė dai  -
nininką Stasį Povilaitį, esą jo dainos – nei šiokios, nei
anokios. Būta net bandymų filosofuoti, kokias ne-
tinkamas vizijas kadaise braižė Jonas Basanavičius.

Žinoma, gal ir gerai, kai taikomi patys aukščiausi
reikalavimai. Bet kodėl aukščiausius kriterijus tai-
ko me ne sau, o tik kitiems? Riazanovo filmuose ga-
lima rasti trūkumų. Bet palyginkime humorą, kurį
rusų reži sierius kūrė sovietinės diktatūros metais,
su mūsiškiu humoru, puose lėjamu per pastaruosius
dvidešimt pen kerius demokratijos ir laisvės me-
tus, ir būsime priversti iš nuostabos sušukti: kokie
mes lėkšti, niekingi, lyginant su Riazanovo talentu.  

Taigi šiandien tiek: čečėnas S. Madalovas vertas
Laisvės premijos, Lietuva privalo pirkti tik amerikie -
tiškus šarvuočius, o A. Užkalnio ban dymai iššifruoti
Rusiją – primityvūs. 

Štai ir vėl Lietuvoje per daug triukš-
maujama. Jeigu šaukiama vardan šū-
kaliojimo – pusė bėdos. Galima kentė-

ti. Gal triukšmadariams tiesiog pritrūko dė-
mesio, garbės, populiarumo, todėl jie ir ėmė
beprasmiškai kumš čiu trankyti stalą? 

Kur kas pavojingiau, jei triukšmau jama
siekiant įpiršti neteisingus akcentus, su-
klaidinti, sumėtyti pė das.   

Naujojo Viešojo saugumo tarybos (VST) va-
dovo Ričardo Pociaus nepažįstu, su juo niekad nesu
bendravęs kaip žurnalistas. Todėl nežinau, kodėl jis
viešai išdėstė priekaištus buvusiam Viešojo saugu-
mo tar nybos vadui Ser gejui Madalovui. 

Iki šiol maniau, jog spaudoje nuo širdžiai apie
tarnyboje susiklos čiusias negeroves prabilęs pa-
reigūnas kur kas sąžiningesnis ir padoresnis už tą,
kuris, matydamas blogybes, apie jas nedrįsta viešai
prabilti. Vie šumas visuomet geriau už slėpimą, ty-
lėjimas visuomet blogiau už disku sijas. Ypač kai pa-
stebimi valstybei nelojalūs statutiniai pareigūnai,
tu rin tys teisę nešiotis kovinį ginklą bei susipažin-
ti su konfidencialia valstybės informacija.

Tad naujojo VST vado žingsnis tarti viešą žodį
– patrauklus. Kai ku rių politikų patarimai, esą pir-
 miau siai jam derėjo informuoti savo tie sio ginius va-
dus, ir tik po to, jei vadai nieko netobulintų, ieško-
ti žiniasklaidos pagalbos, – niekam tikę. Puikiai ži-
nome, kada lietuviška valdžia su krunta – tik su-
laukusi niukso į nu garą.

Tačiau iškilusios abejonės dėl buvusio VST
vado Sergejaus Mada lo vo padorumo bei patikimu-
mo šių eilu čių autoriui – netikėtos. 1998 – 2003-aisiais
metais leisdamas Krašto apsaugos ministerijos fi-
nansuojamą karinį leidinį „Vardan Lietuvos” ne sykį
rinkau žinių straipsniams ir apie čečėno S. Madalovo
vadovauja mą struktūrą. Sutikite, penkerius me-
tus kasdien domėtis karine problematika, – ne tiek
jau mažai. Deja, tais laikais mano sukauptos žinios
apie S. Madalovą ir jam pavaldžius pareigūnus ne-
sutapo su naujojo VST vado viešumoje išguldytais
priekaištais. Apie S. Madalovą buvau susida ręs
nuomonę kaip apie padorų, są ži nin gą, principingą
ir Lietuvai lojalų karininką, lemtingomis akimir-
komis nepabūgusį mirtinų pavojų. Galėčiau tarti dar
aštriau: „anuomet S. Mada lovą laikiau žymiai pa-
tikimesniu už kai kuriuos lietuvius karininkus.” 

Kaip S. Madalovą vertinu dabar, atidžiai susi-
pažinęs su naujojo VST vadovo pastabomis? Naujojo
VST va dovo kritika nepadarė įspūdžio. VST greto-
se esama Lietuvai nelojalių asme nų? Į šį priekaištą
norėtųsi at kirsti: o kur jų nėra? Jei esate tokie iš-
mintingi, gal galite pateikti receptą, kaip įmanoma
išvengti valstybei nelojalių asmenų, jei juos daž-
nusyk gina ir teisė viešai reikšti įsitikini mus, ir pa-
pirkta žiniasklaida, ir tendencingi teismai, ir neto-
buli įstatymai? Kas išdrįs viešai laiduoti, jog Lie-
tuvos VSD ir KAM 2-ajame opera tyvinių tarnybų de-
partamente visi plušantys pareigūnai – valstybei lo-
 jalūs?

Bet svarbiausia abejonė ši: gal S. Madalovas puo-
lamas ne todėl, kad pra žiopsojo keletą nelojalių as-
menų (tokia tikimybė visuomet egzistuoja), o todėl,
kad juos principingai vijo šalin? Gal kažkas pano-
ro atkeršyti už tai, kad nelojaliesiems neleido įsiga -
lėti, dominuoti, paimti valdžios į savo rankas? 

Šiandien kaip tik skaitau Pete Earley knygą
„Draugas Žanas”. Tai – pasakojimas apie Rusijos šni-
pą, kuris veikė Amerikoje po Šaltojo karo. Pagrin-
dinis veikalo herojus – neišgalvotas aukšto rango
KGB kari nin kas Sergejus Tretjakovas, pasitrau-
 kęs į JAV. O knygos „Draugas Žanas” autorius – žur-
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Kodėl čečėnas Sergejus Madalovas 
vertas Laisvės premijos?
GINTARAS VISOCKAS

Žurnalas ,,Time” Metų žmogumi išrinko A. Merkel
JAV žurnalas ,,Time” Metų žmogumi išrinko
Vokietijos kanclerę Angela Merkel. Vokietijos
vadovė įveikė septynis kitus finalininkus,
tarp kurių buvo ,,Black Lives Matter” aktyvistai,
,,Islamo valstybės” (IS) vadovas Abu Bakr al-
Baghdadi, transseksualė Caitlyn Jenner,
,,Uber” vadovas Travis Kalanick, Rusijos pre-
zidentas Vladimiras Putinas, Irano vadovas
Hassan Rouhani ir verslininkas Donald Trump.

Lapkričio 9 dieną paskelbdama nugalė-
toją per NBC televizijos ,,Today Show” laidą,
,,Time” vykdomoji redaktorė Nancy Gibbs
gyrė A. Merkel gebėjimą susitvarkyti su įvai-
riausiomis problemomis, įskaitant Europos
ekonominę krizę, susijusią su tokiomis šali-
mis kaip Graikija, pabėgėlių antplūdį iš Vidurio Rytų ir Afrikos ir kelias mirtinas teroristų atakas regione. Pa-
sak leidinio, Vokietijos kanclerė ,,pareikalavo iš savo valstybės daugiau, nei sau leistų kiti vadovai”.

Pirmą kartą šis apdovanojimas 1927 metais buvo įteiktas JAV aviatoriui, rašytojui ir išradėjui Charles Lind-
bergh. Šiemet antrąją vietą Metų žmogaus rinkimuose užėmė teroristinės grupuotės IS vadovas A. Bakr al-
Baghdadi, o trečioje liko respublikonų kandidatas į JAV prezidentus D. Trump. 

ELTA

EPA-ELTA nuotr.



tuaciją švelninti, pareiškęs, kad jis būtų elgęsis ki-
taip. 

Politikos apžvalgininkas Vladi mi ras Laučius, ne-
santis didelis konservatorių gerbėjas, minėtoje te-
levizijos laidoje sakė: „Iš tikrųjų tai yra la bai sunkiai
paaiškinamas sprendimas, kaip ir kai kurie kiti reiš-
kiniai Lietuvos Respublikos Seime. Tai yra panašu
į smulkmenišką sąskaitų su vedinėjimą. Tai yra pa-
našu į nesugebėjimą būti valstybininkais ir mąs tyti
valstybiškai. Tai yra panašu į pa prasčiausią pikt-
džiugišką pataikavi mą panašiems į ‘banderlogus’, ku-
rie bando įgelti didingam džiunglių vie nišiui, kuris
už juos yra gerokai garbingesnis, protingesnis ir stip-
resnis. Bet reikia įgelti, reikia įkąsti, reikia atkeršyti.
Man ši situacija atrodo paprasčiausiai labai negra-
ži, nes ji tiesiog dar kartą parodo kai kurių politikų
nesugebėjimą mąstyti ne kaip interesų grupių at-
stovams, o kaip valstybininkams. ...Problema yra ne-
noras pripažinti Lietuvos isto rijos tikrovės”.

Aštrusis politikos komentatorius, Nepriklau-
somybės akto 1991 m. kovo 11-ąją signataras, nesle-
piantis li beralių pažiūrų, Rimvydas Valatka, pa-
reiškė kategoriškiausiai: „Men kys tos. Visi Seimo so-
cialdemokratai – menkystos. Išskyrus Gediminą
Kir kilą. Apie kitus, balsavusius prieš Laisvės premiją
V. Landsbergiui, nė nekalbu – marginalai ir lieka mar-
 gi nalais, bet kad socdemai virstų marginalais? Tačiau
jei valdžios partijoje tik VIENAS žmogus supranta,
kas yra Lietuva, Lietuvos laisvė ir Lie tuvos istorija,
tai vargas tai šaliai, ku rią jie valdo. V. Landsbergį ga-
lima mėgti, galima nemėgti ar net nekęsti, bet ne-
suprasti jo vietos istorijoje – per daug net į Seimą pa-
tekusiems dun dukams. Kartoju jau nuvalkiotą klau-
simą: ar Lietuvos tauta nusipelnė politikos be as-
meniškumų? Tik vienintelis G. Kirkilas – pagarba,
Ge diminai, – šiandien pasakė, kad mes, lietuviai, nu-
sipelnėme politikos be asmeniškumų. Kur vis pra-
sčiokiškai kumetiškai keršydami ir su tokia buka ne-
apykanta nueisim, ponai?”

Kairieji apskritai pastaruoju me tu elgiasi keis-
tai (švelniai tariant). Jie ėmė kovoti, pvz., su Prezi-
dente. Štai du kartus jau netvirtino jos siū lomo vy-
riausiojo prokuroro, nors jau pusmetis šiame poste
nėra pareigū no, ir toks svarbus valstybės gyvenimo
baras negali normaliai funkcio nuoti. Pagalvoji – gal
čia veikia Mė nu lis ar Saulės žybsniai?! Būtų nieko
nuostabaus – pasaulyje šiuo metu esa ma ir daugiau

įvairiausių protrūkių, tokių kaip
prasiveržęs pabė gėlių srautas ar
pasipylę teroro aktai.

Socialdemokratų mestas iššūkis
užvedė ir kitą pusę. Netrukus po
Lais vės premijos šurmulio grupė
Seimo narių iš centro ir dešinės
(konservatoriai Audronius Ažubalis,
Va len tinas Stundys, Arvydas Anu-
šaus kas, Arvydas Vidžiūnas, libe-
ralė Da lia Kuodytė ir mišriai Seimo

narių grupei priklausantis Povilas Urbšys) pasiūlė
buvusią Sovietų Sąjungos Komunistų partiją ir Lie-
tuvos komunistų partiją (LKP) pripažinti nusi kals-
 tama organizacija. Tai numatantį Seimo rezoliucijos
projektą jie įregistravo Seime: „SSKP ir jos padali-
nys Lietuvoje – LKP – nusikalstama organizacija, Lie-
tuvos gyventojų genocido organizatorė ir vykdytoja,
atsa kinga už Lietuvos gyventojų naikinimo, trėmi-
mo ir kitų represijų organizavimą bei įgyvendinimą”.
Projekte taip pat teigiama, kad LKP atliko pagrindinį
vaidmenį talkinant Sovie tų Sąjungai aneksuoti Lie-
tuvą, 1940–1991 m. ji veikė kaip okupacinio režimo po-
litinė atrama bei slopino ne pri klausomos Lietuvos
valstybės atkūrimo siekį. „(Seimas) konstatuoja,
kad Lietuvos komunistų partija sovietinės okupacijos
laikotarpiu (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.) šalyje
įtvirtino dik tatūrą, veikė kaip paklusni ir iniciaty-
vi SSKP valios reiškėja ir įgy ven dintoja srities or-
ganizacijos tei sėmis bei yra atsakinga už šias SSRS
okupacinės valdžios priemo nes: Lie tuvos gyventojų
genocidą, nusikal ti mus žmoniškumui, masines rep-
resijas, terorą, baudžiamąsias akcijas, trė mimus, ko-
votojų už Lietuvos lais vę, taip pat civilių gyventojų
naikinimą, režimo priešininkų kalinimą ir kanki-
nimą, sovietizaciją, visuotinę va gystę – suvalstybi-
nimą, nusavinimą, nacionalizaciją ir konfiskaciją, ko-
lektyvizaciją, nuskurdinimą, pri vers tinę emigraci-
ją, mobilizaciją į SSRS kariuomenę, nutautinimą, ru-
 sifikaciją, kolonizaciją, planinio ūkio sujungimą su
Sovietų Sąjungos eko nomika, militarizavimą, atei-
zaciją, cenzūrą, kultūros ir religijos paminklų nai-
kinimą, dvasinę prievartą, šnipinėjimą bei pagrin-
dinių žmogaus teisių ir laisvių paneigimą“. Be to, siū-
loma pripažinti, kad dėl okupa cinio režimo institu-
cijose pareigybes užėmusių asmenų veiklos Lietuva
neteko trečdalio gyventojų, ir šių orga nizacijų nu-
sikaltimams prieš lietuvių tautą negali būti taikoma
senatis. Rezoliucijos autoriai tuo pa čiu siūlo parla-
mentui patvirtinti LKP ir jai pavaldžių okupacinio
režimo institucijų struktūrinį pareigybių są rašą
nuo LKP legalizavimo 1940 m. iki uždraudimo 1991
m.

Šis pareiškimas, deja, yra gero kai (bent jau dvi-
dešimt penkerius metus) pavėluotas ir pasiūlytas
esant didelei kairiųjų persvarai Seime, bet konsta-
tuoja Lietuvoje tebesančią ašt rią ideologijų takos-
kyrą. Taigi kova už Nepriklausomybę dar tęsiasi.

Jau lyg ir nurimo bangos dėl Lais-
 vės premijos, – prieš porą savai čių
Seimas nubalsavo, jog Sąjūdžio,

atvedusio į Kovo 11-ąją, vadovas ir pir-
 masis nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas Vytautas Lands ber gis jos
nevertas. 

Turiu pripažinti, kad paskubėjau,
prieš gal pusmetį pasvajojusi apie so-
cialdemokratų ir konservato rių galimą
bendradarbiavimą ir „vai vorykštinę vy-
riausybę”. Jau lyg atro dė, kad bradauskai ir kitos so-
vietinės iškasenos socialdemokratų nebevei kia.
Deja, šis balsavimas dėl Laisvės pre mijos rodo, kad
posovietinė epo cha dar nesibaigė. Už nutarimą dėl
premijos skyrimo V. Landsbergiui bal savo 53 Seimo
nariai, prieš buvo 13, susilaikė 48 parlamentarai. Už
pre mijos skyrimą buvo konservatoriai, liberalai, di-
džioji dalis „tvarkie čių”, vieningai prieš buvo arba
susilaikė „darbiečiai” (kuriems šiandien jau vado-
vauja ne V. Uspaskichas, o  buvęs „tvarkietis” Va len-
ti nas Mazu ronis), Lietuvos lenkų rinkimų akcija, taip
pat socialdemokratai, išsky rus vienintelį balsavusį
už – Gedimi ną Kirkilą. Kodėl pastarasis balsavo ne
su visa frakcija, paaiškino taip: jis yra Laisvės pre-
mijos skyrimo ko misijos narys ir laikosi komisijos
sprendimo. 

Palaikyti komisijos sprendimą Seime taip ragino
konservatorius Arvydas Vidžiūnas: „Mums Seime,
daž nai įpuolusiems į įvairių smulkių, materialių ir
kasdienių dalykų nag rinėjimą, dažnai nepavyksta pa-
 kilti virš savo buities trupučiuką plačiau, bet atsi-
randa temų, kai turime tai padaryti, ir kai tai pa-
vyksta, mes pamatome, kad savo istorijoje turime ste-
buklingų dalykų... Šiandien Seimo balsavimas dėl
Laisvės premijos V. Landsbergiui iš esmės yra po-
žiūrio į mūsų istoriją ir į nepriklausomybės atkū-
rimo metus klausimas”. 

Tai ką – Sąjūdžio siekiui – skelbti nepriklauso-
mą Lietuvos valstybę ne pritariama iki šiol? Popu-
liariojo in ter netinio dienraščio „Delfi” apklau sa
parodė, kad ir visuomenė („Delfi” daugiausiai skai-
to jaunimas) yra pa našiai pasiskirsčiusi: kad Seimas
nu sprendė teisingai, pasisakė daugiau ne gu pusė da-
lyvavusių apklausoje. 

Laisvės premiją Lietuvos Seimas įsteigė 2011 m.
Premija – 5 tūkst. eurų. Ji teikiama kasmet, sausio
13-ąją, iškilmingame Laisvės gynėjų die nos minėji-
me. Ją yra gavęs rusų disidentas S. Kovaliovas, Lais-
vės ly gos įkūrėjas A. Terleckas ir kt. Šie met Laisvės
premijos kandidatu buvo pasiūlytas ir Prezidentas
Valdas Adam kus.

Rusijos agresija Ukrainoje, atro dė, susiaurino
prarają tarp kairės ir dešinės, bet, matyt, tai buvo mo-
mentinis impulsas. Landsbergio pavardė šiandien te-
bėra tas lakmuso popierė lis, kaip kas žiūri į Nepri-
klausomybę. Atrodo, kad buvę komunistai, jų pa li-
kuonys bei pasekėjai niekada neat leis Landsbergiui
už sovietijos su griovimą. Todėl Vokietijos atvejo, kai
su sivienijo dešinieji ir kairieji ir antrą kadenciją val-
do valstybę, dar teks pa laukti. Tikėkimės – neilgai
(vėl iliuzi jos?), nes buvę komunistai neturi jaunimo,
išskyrus nebent garsiojo Lie tuvos komunistų partijos
vadovo XX a. pradžioje Karolio Poželos anūką Ju rą
Poželą, kuris yra išrinktas į Sei mą (o išgarsėjo, kai
įkaušęs Vilniaus oro uoste pareiškė apie bombą, ir
bu vo suimtas). Tiesa, kairiuosius vis dar išrenka, o
tai reiškia, kad ir vi suomenėje dar gana storas
sluoksnis tų, kuriems „prie ruso buvo geriau”. 

Kokie motyvai nuskambėjo, kad negalima V.
Landsbergiui skirti Lais vės premijos: esą istorinės
tiesos pripažinimas yra pamatinė sąlyga sie kiant di-
desnio solidarumo valstybės politiniame ir visuo-
meniniame gyve nime, o Landsbergio asmenybė
skal do tautą. Kai kas iš politikos apžvalgininkų pa-
svarstė, kad kairiuosius erzina Landsbergio pašai-
pus tonas, jo kandi šypsenėlė. Televizijos laidoje „Dė -
mesio centre” Seimo socialde mo k ratų frakcijos se-
niūnė Irena Šiau lienė  taip pareiškė: „Tiesiog ver ti-
 nau visumą. Ne tik tuos nuopelnus, kaip politiko, bet
ir kaip asmenybės, kaip žmogaus. Niekam ne pa-
slaptis, kad greta nuopelnų jis turėjo ir kitų pozici-
jų per visą Nepriklausomybės laikotarpį. Frakcijo-
je balsavimas bu vo laisvas ir rezultatas yra toks, koks
yra. ...Manau, šis teikimas premijai tik parodė, kad
Lietuva vėl suskilo jo klausimu”.

Žiniasklaidoje buvo nuomonių, kad tai kairių-
jų kerštas, kad kairieji ruošiasi rinkimams ir mano,
kad „nubausdami” Landsbergį sutelks savo rinkėjus
(išties įdomu, kaip tai atsispindės 2016 m. rudenį vyk-
sian tiems rinkimams). Socialdemokratų vadas ir Vy-
riausybės vadovas Algir das Butkevičius bandė si-
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Kova už Lietuvos 
nepriklausomybę dar nebaigta
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkelta iš 1 psl.

Taip pat šv. Tėvas ragina:
Iš naujo atraskime gailestin-
gumo darbus kūnui: išalkusį
pavalgydinti, ištroškusį pa-
girdyti, nuogą aprengti, atei-
vį priimti, ligonį slaugyti,
kalinį aplankyti ir mirusį
palaidoti. Neužmirškime
ir gailestingumo darbų sielai:
nemokantį pamokyti, abejo-
jančiam patarti, nuliūdusį
paguosti, pikta darantį su-
drausti, įžeidimus atleisti,
kantriai pakęsti mus skaudi-
nančius žmones, melstis už
gyvus ir mirusius.

Popiežius rašė: Leiskime
Dievui mus nustebinti.

Šventuosius Metus po-
piežius kviečia išgyventi kaip piligrimystę. Gruodžio
13 d. Šv. Jono Laterano bazilikos Šv. Durys ir visų ka-
tedrų Šv. Durys visame pasaulyje bus atidarytos. Pi-
ligrimų perėjimas pro šias Duris simbolizuos jų at-
gailą ir įsipareigojimą gyventi tikėjimu. Dalyvių pra-
šoma pasiruošti peržengti pro Šv. Duris maldoje ir au-
koje, dalį kelio iki durų įveikiant pėsčiomis.Visiems
dalyviams yra žadamos didelės atsivertimo bei dva-

sinio atsinaujinimo malonės.
Lietuvoje tokių jubiliejinių
šventovių bus 15. Vilniuje Gai-
lestingumo durys atsivers Ar-
kikatedroje bazilikoje, Dievo
Gailestingumo šventovėje ir
Aušros vartuose.

Jubiliejiniai metai užsi-
baigs 2016 m. lapkričio 20-ąją
su liturgine Kristaus Visatos
Karaliaus iškilme. Popiežius
rašo: Tą dieną būsime kupini
dėkingumo Švenčiausiajai Tre-
jybei už tai, kad ji mums do-
vanojo tokį ypatingą malonės
metą.

Jubiliejiniai metai kildi-
nami iš Senojo Testamento.
Kas 50 metų būdavo nurašo-
mos skolos, paleidžiami ver-
gai, grąžinamos žemės jų tik-

riesiems šeimininkams. 
Paprasti jubiliejai vyksta kas 25-erius ar 50

metų. Ypatingieji jubiliejai šaukiami esant specia-
lioms progoms. XX a. tokių buvo du: 1933 m. jubiliejus
ženklino 1900-ąsias Kristaus atpirkimo (33 m. po Kr.)
metines ir 1983 m. – minint 1950-ąsias to paties įvy-
kio metines.

Parengė Renata Žiūkaitė

Prasidėjo jubiliejiniai Gailestingumo metai



4 2015 GRUODŽIO 10, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Dovanodami kitiems – ne tik savyje, bet ir aplinkui gerumą žadiname

Atkelta iš 1 psl.

Kad tie vaikučiai turėtų galimybę rinktis po
mokyklos, lavintųsi ir ugdytų socialinius įgūdžius,
jau daug metų Lietuvoje ne tik kuriami, bet ir sėk-
mingai veiklą vykdo vaikų dienos centrai.

Išpildytos buitinės svajonės

Pirmoji labdaringa popie tė  „Pa ža dink savyje
gerumą” prieš trejus metus įvyko ne tik siekiant iš-
pildyti  vaikų svajones, bet ir norint  pagelbėti fi-
nansiškai Alytaus apskrities Alovės vaikų dienos
centrui. Už renginyje tuomet suaukotus per du
tūkstančius JAV dolerių, Alytaus apskrities VŠĮ „Pa-
dovanokim šypseną” direktorės Daivos Daugėlienės
rūpesčiu Alovės seniūnijos patalpose, kur įsikūręs
vaikų dienos centras, ir kur patalpos nebuvo šil-
domos, buvo įrengta šildymo sistema. Alovės vai-
kučiai jau treti metai džiaugiasi šiluma, gali susi-
rinkti ne tik vasarą, kai šilta, bet ir šalčiams atėjus
dalyvauti įdomiuose užsiėmimuose.

Už renginyje „Pažadink savyje gerumą” pra-
ėjusiais metais Centri nės NJ, Philadelphijos ir Eli-
zabeth lietuvių suaukotus pinigus buvo išdažytos pe-
lėsio pažeistos Alovės vaikų dienos centro sienos,
atlikti kiti remonto darbai.  

Renginys spinduliuoja nuoširdumu

Š. m. lapkričio 15 dieną Centrinėje NJ apylin-
kėje, Howell (NJ) mieste jau trečiajį kartą susirin-
kome į labdaringą popietę, skirtą Lietuvoje sunkiai
gyvenantiems ir sergantiems vaikams paremti bei
projekto „Vaikų svajonės” dovanoms surinkti.

Jau tapo tradicija, jog renginyje dalyvauja ne
tik Centrinės NJ lietuviai, lituanistinės mokyklos
„Lietuvėlė” vaikų muzikos grupė „Spindulėlis”, bet
ir kaimyninių – Elizabeth dr. Vinco Kudirkos bei Phi-
ladelphijos Vinco Krėvės lituanistinių mokyklų
vaikučiai, kaimyninių bendruomenių lietuviai bei
svečiai.

Šiais metais prie mūsų – kad ir netiesiogiai – pri-
sijungė ir New Yorko Maironio lituanistinė mokyk-
la, paaukojusi 400 JAV dolerių sumą. Didelis ačiū šios
mokyklos direktorei Rasai Sprindys už iniciatyvą, o

visiems niujorkiečiams-„maironiečiams” už gera-
noriškumą ir supratimą.

Pati šilčiausia padėka vaikučiams, kurie šiose
nuoširdumu spinduliuojančiose labdaringose po-
pietėse jau trečią kartą  šoka, groja ir dainuoja.

Koncertavo vaikučiai

Šių metų labdaros koncertą pradėjo Violetos
Kundrotienės vaikų muzikos grupės „Spindulėlis”
mažieji dainininkai. Besislėpdami po skėčiais nuo
„lietučio” ir dainuodami lietuvių kompozitorės In-
gos Jankauskaitės dainelę „Lašeliai”, vaikučiai sa-
lėje skleidė džiugią nuotaiką. Dvejus metus iš eilės
labdaringoje popietėje dalyvavusį vaikų chorą „Var-
pelis”, vadovaujamą  ilgametės ir nepavargstančios

lietuviškos dainos puoselėtojos Birutės Mockienės,
šiais metais  pakeitė vaikų šokių grupė iš Elizabeth
dr. V Kudirkos lituanistinės mokyklos (direktorė Dai-
na Petkevičienė), šauniai šokusi „Pasėjau kanapėlę”.

Vaikučius šokti išmokė vadovės Aušra Covalesky ir
Jurgita Kašiuba.

Philadelphijos V. Krėvės lituanistinės mokyklos
mokiniai smagiai dainavo lietuvių liaudies dainą
„Oželis”, pritariant kanklėms, kuriomis skambino va-
dovės Irina Melikova (ji yra ir Philadelphijos V. Krė-
vės lituanistinės mokyklos vadovė) ir Ramunė Stan-
kevičiūtė. Ačiū joms ir Esterai Wachovskyj, smagiai
„Kalvelį” šokusios vaikučių šokių grupės „Aguonė-
lė” iš Philadelphijos, vadovei.

Po trumpo, bet įspūdingo vaikučių pasirodymo,
tautiniais kostiumais pasipuošusios, kūrybiškumo
niekad nestokojančios lituanistinės mokyklos „Lie-
tuvėlė” mokytojos: Onytė Žukauskienė, Reda Šešel-
gienė, Rasa Lukošienė ir Onutė Stučkienė kvietė vai-
kus į ratelį žaidimui  „Duonutės gimimas”. Daina, šo-
kis ir žaidimas – viskas susipynė į vieną, neįprastai
tradicijas pasakojančią duonutės gimimo istoriją.

Kas nedrįso prisijungti į ratelį – tėveliai, vai-
kučiai ir svečiai galėjo pasidairę pamatyti  Alovės vai-
kučių ankstesnių metų piešinukus – padėkas, nuo-
traukas apie tai, ką jie veikia ir kaip smagiai leidžia
laiką Alovės vaikų dienos centre.   

Popietėje – meno paroda

Pasaulyje atstumai jau seniai nieko nereiškia –
lietuviai vieni kitiems pagelbėti, pasidalinti idėja ar
ją padėti įgyvendinti gali ir už tūkstančio mylių bū-
dami. Taip ir šįkart, atsitiktinai pastebėjus nuotai-
kingus menininko iš Lietuvos piešinius virtualioje
erdvėje, kilo idėja pakalbinti autorių ir pakviesti tuos
darbus parodyti tautiečiams Užjūriuose.

Labdaringoje popietėje galėjome pasidžiaugti ta-
lentingo dailininko Laimono Šmergelio dailės darbų

Į labdaringą popietę, skirtą Lietuvoje sunkiai gyvenantiems ir sergantiems vaikams paremti bei projekto „Vaikų svajonės” dovanoms surinkti, sugužėjo gausus būrys dalyvių.
Danutės Donbroski, Karachano Melikovo ir Mariaus Vilemaičio nuotraukos

Vaikučių šokių grupė „Aguonėlė” iš Philadelphijos smagiai šoko „Kalvelį”.

Svečiai iš Philadelphijos V. Krėvės lituanistinės mokyklos dainavo ir grojo kanklėmis. Už vaikų – vienas iš dailininko Lai-
mono Šmergelio kūrinių.
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Spalio 24-ąją, gražų rudens vaka-
rą, Atlantos Lietuvių Bendruome-
nė (LB) susirinko į Kugelio šventę
– paramos renginį su kilniu tikslu.
Šis renginys buvo suorganizuo-
tas paremti Lietuvoje gyvenančio
profesionalaus ugdomojo vado-
vavimo  (angl. couching) specialisto
Povilo Petrausko ir jo draugų prieš
pora metų įsteigtą labdaros fondą.
Su Povilu Atlantos lietuviai susi-
pažino dar pavasarį, jam viešint
Tarptautinės ugdomojo vadova-
vimo  federacijos ICF (angl. Inter-
national Coach Federation) orga-
nizuotoje konferencijoje Atlanto-
je.

Povilo veikla susijusi su žmo-
nių įkvėpimu siekti savo
svajonių. Jis tai daro ke-

liais būdais: per labdaros fondą,
kuris rūpinasi, kad mažo Lietuvos
miestelio vaikai galėtų lankyti jų
norimus būrelius (Povilas su drau-
gais remia Šakių vaikų dienos
centrą). Jis taip pat veda ugdomojo
vadovavimo užsiėmimus, rašo
straipsnius saviugdos ir motyva-
cijos tema, yra profesionalus ak-
redituotas ICF specialistas bei
Lietuvos ICF padalinio preziden-
tas.

Fondas savo veiklą pradėjo
turėdamas tik vieną idėją, kuri,
panašu, greitu metu peraugs visai
į kitą lygmenį. Idėja buvo pasėta
Šakių vaikų dienos centre, kuris
priklauso „Gelbėkit vaikus” or-
ganizacijai. Visuomeninė organi-
zacija „Gelbėkit vaikus” („Save
the Children”) – tai 1991 metais
Lietuvoje įkurta nepolitinė, ne-
vyriausybinė ir nereliginė, už vai-
ko teises kovojanti organizacija,
šiuo metu turinti 21 struktūrinį
padalinį įvairiuose Lietuvos mies-
tuose ir rajonuose. Tai vienintelė
Šiaurės Rytų Europos organiza-
cija, nuo 2002 metų esanti tarp-
tautinės organizacijos „Save the
Children International” tikrąja
nare.

Šiam paramos renginiui savo
namų duris atvėrė Atlantos LB na-

riai Ramunė ir Ričardas Badaus-
kai. Susirinko per 50 suaugusiųjų
ir apie 20 vaikų,  daugiausiai At-
lantos LB narių, tačiau buvo at-
vykusių ir bendruomenės narių
draugų bei svečių iš Tennessee
valstijos.  

Pagrindinė renginio organi-
zatorė Virginija Šileikaitė-Thore-
sen pasitelkė Atlantos LB valdy-
bos ir narių pagalbą, tad aplinka,
gėrimai bei namuose gamintas
ku gelis visiems priminė gimtinės
jausmą.

Renginio metu bendruome-
nės nariai turėjo progą pabend-
rauti, pasigardžiuoti kugeliu ir
išgirsti daugiau informacijos iš
Povilo Petrausko apie šią labda-
ringą visuomeninę organizaciją ir
jos veiklą.

Šventės metu pavyko surink-
ti apie 500 dolerių labdaros fondui
paremti. Visos lėšos iškeliavo į
Lietuvą ir jos padės Šakių vaikų
dienos centro auklėtiniams siekti
savo svajonių, kurių jie negali pa-
siekti vieni. Tai maži žingsniai, bet
jie palieka didelį pėdsaką vaikų
širdyse.

Povilas Petrauskas teigė, jog
iki šiol vaikai turėjo keletą savo
„vyresniųjų brolių ir seserų” tik
Lietuvoje, o dabar jie žinos, kad jų
svajonėms išsipildyti padeda ir
tie lietuviai, kurie gyvena kitoje
Atlanto pusėje.

Plačiau apie organizaciją ga-
lite skaityti čia: www.gelbekit-
vaikus.lt.
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Padėkos raštas iš Lietuvos

Kelmės rajono  savivaldybės meras Vaclovas
Andrulis  Padėkos raštu 85 metų sukakties
proga ap dovanojo JAV pilietę Aldoną Čėsnaitę

(Aldona Cesna) už Lietuvos ir Kelmės rajono garsi-
nimą pasaulyje, veiklą Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, siekiant Lietuvos  nepriklausomybės, misijų, ak-
cijų, susijusių su lietuvybės puoselėjimu, organiza-
vimą ir dalyvavimą jose.

Aldona Čėsnaitė gimė 1930 m. lapkričio mėn.
29 d. Kelmės valsčiuje, Preikurų kaime, ūkininkų šei-
moje. 1942 m. spalio mėn.15 d. su tėvais per Lenki-
ja išvyko į Čekiją, kurį laiką ten gyveno. Beveik po
metų šeima išvyko į Vokietiją ir 1945 m. gegužės mėn.
sulaukė karo pabaigos. Laimingo atsitiktinumo
dėka papuolė į JAV kariuomenės kontroliuojamą Ba-
varijos  kraštą ir gyveno Eichstatto DP pabėgėlių nuo
karo stovykloje.

1949 m. šeima persikėlė į JAV, Floridos valstiją. Amerikoje Al-
dona baigė mokyklą ir iki užtarnautos pensijos dirbo įvairius darbus.
Aldona Čėsnaitė visada buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė,
misijų ir akcijų, susijusių su lietuvybės puoselėjimu, organizatorė ir
dalyvė. 

Šiuo metu, būdama garbaus amžiaus, geros sveikatos ir švie-
saus proto, aktyviai dalyvauja St. Petersburgo Lietuvių Bendruomenės

veikloje. Aldona yra St. Petersburgo labdaringos Lietuvos dukterų
draugijos, kuriai vadovauja Aldona Stasiukevičienė, narė.

Iki šių dienų ji dainuoja ir šoka bendruomenės ansambliuose,
skaito pranešimus,  gieda vietos bažnyčios chore.

Aldona laisvai kalba ir rašo anglų ir lietuvių kal-
bomis.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Aldona Čės-
naitė atvyko į laisvą Lietuvą, Kelmės rajoną, domė-
josi Lietuvos žmonių gyvenimu, dalyvavo susitikime
su to meto Kelmės rajono savivaldybės meru Kos-
tu Arvasevi čiumi ir savivaldybės administracija, lan-
kė ligonines. Du kartus su St. Petersburgo Lietuvos
Dukterų drau gija skyrė finansinę paramą Kelmės li-
goninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriui. Al-
dona ir jos brolis Joseph Cesna iš savo santaupų fi-
nansiškai parėmė našlaitę Aistę R. iš vaikų namų.

Aldona aplanko Lietuvoje gyvenančius gimines,
apžiūri Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų baž-
nyčią, kurioje pirmąsias Mišias aukojo jos dėdė ku-

nigas, vėliau kanauninkas, Kauno  arkivyskupijos kapitulos pirmi-
ninkas,  Bažnytinio  tribunolo  oficiolas,  ilgametis Kauno dekanas
a. a. N. Čėsna. Vargonininkės Albinos Kalvaitienės dėka Ji pamatė
vargonus, prie kurių giedojo jos močiutė, paklausė vargonų muzi-
kos.

Aldonos gimtadienis gražiai paminėtas St. Petersburgo lietu-
vių bendruomenėje.

Karolis Vienuolis – Kelmės raj., Lietuva

Padėti onkologinėmis ligomis Lietuvoje
sergantiems vaikams

galite ir jūs:
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė”

Fondo kodas 300070090
Fondo atsiskaitomoji sąskaita:
Nr. LT557044060004620867,

AB SEB bankas, banko kodas 70440,
SWIFT kodas CBVILT2X

El. paštas info@rugute.lt

Jei norėtumėte padėti VŠĮ „Padovanokim
šypseną” vaikų dienos centrų vaikams,
prašome susisiekti el.paštu dėl sąskaitos:
padovanokim.šypsena@gmail.com

arba parašykite į
lietuviskabendrija@yahoo.com

– Centrinė NJ apylinkė suteiks daugiau in-
formacijos. 

Atlantos lietuviai išpildys Šakių vaikų svajonesreprodukcijų paroda: iš paveikslų į
mus žvelgė tarsi kiekviename jų pa-
našius bruožus turintis vaiko veidukas,
bet vis kitą istoriją nebyliai pasako-
jantis, tarsi slėpdamas reikšmingą
mintį, tarsi kviesdamas patiems ją at-
spėti. Spalvingi piešiniai nuotaiką
skaidrino ir ne vieną šypseną veiduo-
se pažadino. Už tokį geranoriškumą
esame labai dėkingi dailininkui (susi-
pažinti su dailininko darbais galite
čia: www.smergelis.lt).  

Išsipildys keli šimtai
vaikų svajonių

Į renginį daugelis atskubėjo neši-
ni vaikų išsvajotomis kalėdinėmis do-
vanomis, kurios čia pat buvo pakuo-
jamos į dėžes ir ruošiamos siuntimui.
„Vaikų svajonių” projekto koordina-
toriaus JAV Mariaus Vilemaičio teigi-
mu, visų trijų bendruomenių lietu-
viai – Elizabeth, Philadelphijos bei
Centrinės NJ  – kartu išpildė beveik
pustrečio šimto vaikų svajones. Ra-
gindamos tautiečius prisidėti prie pro-
jekto „Vaikų svajonės” daug  padirbė-
jo Vida Lanys-Anton, Aušra Matutis. Ži-
nią skleisti padėjo lituanistinė mo-
kykla „Lietuvėlė” su vedėja Aukse
Motto, mokytojos Rasa Lukošienė ir
Reda Šešelgienė.  

Didelė padėka krovinių ir siuntų
gabenimo bendrovei  „Atlantic Ex-
press of  NJ” ir jos vadovui Ramūnui
Žiaušiui. Bendrovė  jau trečius metus
remia akciją ,,Vaikų svajonės” ir ga-
bena šias siuntas su dovanomis vai-
kams į Lietuvą nemokamai.

Ačiū visiems, ne tik vaikučiams,
bet ir tėveliams, juos atvežusiems; vi-
soms šaunioms lituanistinių mokyklų
ir grupių vadovėms bei mokytojoms už
geranoriškumą ir energiją; visiems at-
vykusiems į renginį ir visiems auko-
jusiems; prisidėjusiems prie renginio
paruošimo buities – Astai Šuminskie-
nei, Jolantai Šukienei, Žydrūnei Fede-
ravičienei, Rasai Ardytei, Kostui  Maš-
tauskui ir Virgiui Bra žinskui.

Renginio metu paaukota apie pu-
santro tūkstančio dolerių, kurie dali-
mis bus pervesti onkologinėmis ligo-
mis sergančių vaikų fondui „Rugutė”
(www.rugute.lt) ir Alytaus VŠĮ   „Pa-
dovanokim šypseną” Alovės vaikų die-
nos centro vaikučiams, kuriuos jau ne
pirmi metai pažįstame ir paremiame.

Norėtųsi  pakviesti tapti dosnes-
niais už mus silpnesniems – vaikams,
kurie vieni yra bejėgiai. O kartu mes
galime daug. Ir ne tik kartą metuose tai
galėtume padaryti. Dovanodami ki-
tiems, aukodami – ne tik savyje, bet ir
aplinkui gerumą žadiname.

Rasa Miliūtė – JAV LB Centrinės
NJ apylinkės pirmininkė

Paramos renginiui savo namų duris atvėrė Atlantos
LB nariai Ramunė ir Ričardas Badauskai.

Renginio metu surinktos lėšos iškeliavo į Lietuvą ir
jos garantuos Šakių vaikų dienos centro auklėti-
niams siekti savo svajonių, kurių jie negali pasiekti vie-
ni. Nuotraukoje – pagrindinė renginio organizatorė
Virginija Šileikaitė-Thoresen.

Paramos vakaro metu svečias iš Lietuvos Povilas Petrauskas Atlantos lietuviams papasakojo apie
„Gelbėkit vaikus” organizacijos veiklą.                                             Justino Bartkevičiaus nuotraukos

Aldona Čėsnaitė
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Dalis Rako administracijos ir RASLK (Rako atnaujinimui lėšų su kėlimo komitetas) nariai.
Pirmoje  eilėje iš kairės: Renata Borucki, Taiyda Chiapetta. Antroje  – Ramunė Papartie-
nė, Linas Liubins kas, Vilia Kielienė, Edis Leipus. Trečioje – Andrius  Rasutis, Aras Lintakas,
Robertas Vitas, Donatas Ramanauskas ir Jurgis Riškus. Taiydos Chiapettos nuotr.

Ar buvai oro skautas?

A † A
ČESLOVAS KILIULIS

Mirus brangiam tėveliui, nuo širdžiai užjaučiame
dukrą DAIVĄ KILIULYTĘ-CHAUHAN, sūnus TOMĄ
ir RIMĄ KILIULIUS. Telydi Jus paguoda ir dva sios
stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Lietuvių skautų sąjunga

X Tautinė stovykla – Rake

Mieli broliai, mielos sesės!

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) Taryba su pasitenkinimu praneša lietuviškosios
skautijos šimtmečio jubiliejaus stovyklos vietą Šiaurės Amerikoje.

LSS X Tautinė stovykla 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 8 dienomis vyks Rako
stovyklavietėje netoli Custer miestelio, Michigano valstijoje. 

Skatiname visus brolius bei se ses planuoti stovyklauti Šiaurės Ame rikos 2018
X Tautinėje stovykloje, talkininkauti ruošos darbuose ir dalyvauti 2018 šimt-
mečio jubiliejaus renginiuose.

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

LSS Tarybos pirmininkė

Čikagos ASD/Korp! Vytis sky rius
kviečia visus akademikus skautus dalyvauti 

ASD/Korp! Vytis iškil mingoje kalėdinėje sueigoje.

Sueiga vyks gruodžio 19 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
adresu: 9147 S. Fran cisco Ave., Evergreen Park, IL 60805 

Kandidatų pristatymas, aukštesnių laipsnių suteikimas, 
vaišės, links mavakaris ir, žinoma, dainos.

Linkime Jums 
džiaugsmingų
šv. Kalėdų 

ir 
sėkmingų
Naujųjų metų!

Pažvelkite pro langą į aplinkumą baltą,

Uždekite žvakelę širdžiai ir akims,

Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą,

Kuris šventą Kūčių naktį pasauliui užmigs!

Lietuvių skautų sąjunga

LSS Tarybos pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
LSS vyriausias skautininkas s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr. ir

ASS pirmininkas v.s. fil. Ričardas Chiapetta

Ruošdamiesi lietuvių skautų šimt mečiui, bandome surinkti
buvu sių ir esamų oro skautų vardus, nuotraukas ir prisiminimus.
Jei buvote pats, o gal pažinojote oro skautų, pra neškite apie tai  el.
paštu  OroSkautai2018@gmail.com arba tel. 703-507-3048, kad galė-
tumėme surinkti daugiau duomenų. Ačiū.

Vis aukštyn!
Brolis Tomas Dundzila Aušros vartų prausykla, kuri bus naujai pastatyta Rako stovykloje. 

Aro Lintako nuotraukos

Lituanicos prausykla, kuri bus atnaujinta. 
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Šv. Kalėdos – gražiausia metų šventė. Kiekvienuose
namuose sužibės gra žiai išpuošta Kalėdų eglutė.
Šiais laikais net nesusimąstome, kad eglu tę puošia-
me ne šiaip sau, ne vien tik vaikams. Iš tikro šis me-
dis mums primena  nepaprastai seną, iš tolimų pro-
 tėvių paveldėtą Pasaulio medžio vaizdinį, kuris padeda
pažinti Pasau lį ir mūsų pačių vietą jame. Su atėjusiomis
Kalėdomis pradeda ilgėti die na, o per Tris karalius, kaip
liaudis sako, diena pailgėja ,,per gai džio žingsnį”. Gra-
žiai Saulėgrįžos šven tei paminėti  Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) gruodžio
18 d. 7:30 val. v. atidaroma paskutinė šių metų paroda
– Vilmos Marė ,,Eglė žalčių karalienė”. Joje – baltų sti-
liumi siūti drabužiai, įvairiausios vėliavos. Artėjant Sau-
lė grįžos Kalėdų ratui, dailininkė kvie čia pasikalbėti,
susitelkti, padainuoti Saulės giesmes. 

Daugiau kaip prieš du dešimtme čius į Ameri-
ką atvykusi ir tiek šiame žemyne, tiek Lie-
tuvoje gyvenanti ir ku rianti dizainerė Vilma

Marė į Či kagą atveža iš natūralių medžiagų – vil nos,
šilko, viskozės, medvilnės, tri kotažo – pasiūtus ga-
minius: drabu žius ir vėliavas. Suknelės, švarkeliai,
skraistės – viskas bus eksponuojama ant manekenų
arba pakabinta kaip vėliavos. „Kiekvienas turime tu-
rėti sa vą vėliavą. Ne tik trispalvę, bet ir šeimos, gi-
minės, darbo ar kokią kitą. Ja gali būti ir drabužis,
gebantis transformuotis”, – sako kūrėja.

Modernus žaismas tradicijų tąsoje
Vilmos Marė parodą pasitinkant

Žvelgiant į drabužių visumą, ma tome, kad į
vientisą vaizdą apsijungia spalvos, siluetai, o taip
pat vienas svarbiausių dalykų – rūbų apdaila. Ją di-
zainerės rūbuose sudaro nuosta bios išryškintos siū-
lės, iš kurių Vil ma Marė sukuria faktūriškus or-
namentus, tapusius geriausiai atpažįstamu meni-
ninkės drabužio, o gal net jos stiliaus požymiu. Pati
dizainerė sako, kad įkvėpimo ornamentams ji se-
miasi iš baltiškosios epochos, ją ypa tingai domina
baltų tradicijos. Tas domėjimasis neatsirado iš
karto – baltiškos lietuvių šaknys pamažu traukė
kaskart labiau, teikė kūrybi nio peno. ,,Kai ėmiau
domėtis savo ištakomis, atkakliu, istoriškai tragiš -
ku mūsų prigimtinės religijos keliu, ėmiau dar
skaudžiau reaguoti į okupaciją, tautinę mutaciją,
urbanistinę gigantomaniją ir panašius dalykus”, –
,,Lietuvos žinioms” yra sakiusi V. Marė.

Visgi derėtų pabrėžti, jog šalia baltų meno įta-
kos, menininkę ne abe jotinai įkvepia ir tautiškasis
XIX a. kostiumas. Tai matome iš dailių ir kiek ti-
pingų švarkelių, liemenių bei sijo nų siluetų. Kal-
bant apie dekoro faktūringumą ir kompoziciją, raš-
tų vaizdinę sanklodą, neabejotinai gali me prisi-
minti gotikos stiliaus ornamentiką, siūlės kontū-
ro grožį ir tur tingumą sustiprina aksesuarų puo-
šyba karoliukais (kaunas.lt).

Kurdama drabužius bei ieškodama originalių
jų eksponavimo bū dų, menininkė skatina žiūrovus
iš sau goti savo individualumą, gerbiant savo tautos
išskirtinius bruožus, pa saulėjautą. Menininkė stu-
dijuoja Žal vario amžiaus Baltų meno dirbinius bei
papuošalus, žaidžia neo-baltišku stiliumi nenu-
krypdama nuo savo protėvių estetinių principų, ir
atranda originalią siuvimo techni ką. Meni nin  kės
darbai siuvami mašina ar rankomis, dabinami
raštais iš gi lios senovės. Menininkei rūpi kilnios
moters portretas. Aprangą suvokiant kaip kūno pri-
dengimą, puošmeną, išlaikomas jos dvasinis turi-
nys – ap sauga nuo pikto, vaisingumo skatinimas,
laimės pritraukimas. Šiam tiks lui, regis, tarnauja
visa: simbolinės audi nių spalvos, rūbų apdaila, tie-
sių ritmiškų linijų raštai. Vilmos Marė darbai
tarp kosmopolitų iškalbingi originalumu, o tarp et-
ninių mažumų jie – it modernus žaismas tradicijų
tąsoje. 

Dizainerė savo kolekcijas yra pri stačiusi JAV,
Prancūzijoje, Japonijo je, Suomijoje. 1999 metais
„Art Di rector’s Club” už kūrybą V. Marė ap dovanojo
sidabro medaliu. Ji yra dir busi kostiumų kūrėja
New Yorko teatro grupėse „WaxFactory”, Ridge
Theater and Stage Works”. Vilmos darbų galima
rasti daugelyje parduotuvių Lietuvoje ir JAV.

Parodos atidarymo metu žiūro vai galės ne tik
pamatyti Vilmos kū rybą, bet  ir pasimatuoti, įsigyti
arba užsisakyti savitą dizainerės aprangą bei jos
priedus. Autoriniai darbai yra pasiūti Lietuvos auk-
sarankių iš megztos veltos vilnos bei viskozės.

Vilma Marė

Eglė

Uosis ir drebulė

Tad kviečiame į darbų parodą – instaliaciją
,,Eglės Žalčių karalienė”, kur galėsite ne tik pasigė-
rėti Vilmos Marė kūryba, bet ir pasimokyti, kaip pa-
sisemti originalumo iš savo šaknų, kaip jaustis sau-
giu ir savitu viso perpildytame agresyviame pasau-
lyje.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Stengiamasi, kad Britanija nepaliktų ES

Briuselis (BNS) – Europos Vado-
vų Tarybos pirmininkas Donald Tusk
išreiškė viltį, kad vasario mėnesį vyk-
siančiame viršūnių susitikime bus
pasiektas susitarimas, užkirsiantis
kelią Britanijos pasitraukimui iš Ben-
drijos, nepaisant sunkiai įgyvendina-
mų Londono reikalavimų apkarpyti so-
cialines garantijas ES migrantams.

D. Tusk sakė, kad trijose srityse
daroma pažanga siekiant reformų, dėl
kurių Britanija nori derėtis iki refe-
rendumo dėl narystės Bendrijoje; jis tu-
rėtų įvykti iki 2017 metų pabaigos.

Tačiau nesutarta dėl ketvirto klau-
simo – Britanijos ministro pirmininko
David Cameron reikalavimo, kad į
Britaniją dirbti atvykstantys ES mig-
rantai privalo joje išgyventi mažiausiai
ketverius metus, kad galėtų gauti so-
cialines išmokas.

„Konsultacijos rodo, kad britų
premjero iškelti klausimai yra sunkūs.
Taip pat visos šalys yra tvirtai pasi-
ryžusios rasti sprendimus, kurie at-
sakytų į Britanijos prašymus ir būtų
naudingi visai Europos Sąjungai”, –
sakė jis.

Viena (ELTA) – Austrija pradėjo
statyti beveik 4 km ilgio tvorą Slovė-
nijos pasienyje. Taip šalis tikisi apsi-
saugoti nuo pabėgėlių antplūdžio. Pa-
ruošta ir spygliuota viela, tačiau ji,
anot vyriausybės, bus
naudojama tik ,,ekstra
atveju”.

3,7 km ilgio tvora
Austrijos ir Slovėnijos pa-
sienyje yra netikėta, nes
abi šalys priklauso Šen-
geno zonai. Austrų duo-
menimis, tvora bus baig-
ta tverti iki gruodžio 25
dienos. Statyti maždaug
dviejų metrų aukščio tvo-
rą padeda ir kariai.

Bendras Austrijos ir
Slovėnijos sienos ilgis
yra 330 km. Vadinamuo-
ju Balkanų maršrutu
šiuo metu į abi šalis pa-

tenka daug pabėgėlių, kurie yra tikras
iššūkis vietos žinyboms. Austrija lapk-
ritį paskelbė statysianti tvorą, tačiau
patikino, kad ji vėl greitai gali būti iš-
ardyta.

IS pajamos – 80 mln. dol. per mėnesį
Londonas (ELTA) – „Islamo vals-

tybės” (IS) pajamos, pasak ekspertų,
per mėnesį siekia 80 mln. dolerių.
Maždaug 43 proc. šios sumos grupuo-
tė gauna iš naftos prekybos, pusę lėšų
sudaro vadinamojo jos kalifato gy-
ventojų sumokėti mokesčiai bei pini-
gai už konfiskuotą turtą. Likusi dalis
yra lėšos iš narkotikų prekybos, elekt-
ros rinkos ir aukų.

„Kitose teroristinėse grupuotėse
nieko panašaus nėra”, – sakė IHS eks-
pertas Columb Strack, turėdamas ome-
nyje įvairiapusę į valstybės panašią pa-
jamų struktūrą. Antra vertus, IS turi

administruoti dideles kontroliuoja-
mas teritorijas Sirijoje ir Irake.

Tačiau IHS institutas jau mato
pirmųjų požymių, kad džihadistai su-
siduria su problemomis savo pajamas
išlaikyti stabilias. Esą yra praneši-
mų apie algų mažinimą kovotojams,
elektros ir kitų pagrindinių paslaugų
kainų didėjimą bei naujo žemės ūkio
mokesčio įvedimą.

Be to, poveikį jau turi JAV vado-
vaujamos karinės koalicijos bei Rusi-
jos antskrydžiai prieš IS kontroliuo-
jamą naftos infrastruktūrą. 

Rusijos rublio ateitis – nekokia 

Maskva (ELTA) – Rublio kursas
kiek pervertintas, todėl jis ir toliau gali
smukti. 

Banko analitikų vertinimu, Rusi-
jos valiutos vertė gali kristi net iki 70–
75 rublių už JAV dolerį. 

Rublio vertės nuosmukis susidarė
smukus naftos kainoms. 2016 metų
sausio mėnesio ,,Brent”  markės atei-
ties sandorių kaina Londono ICE pre-

kybos žaliavomis biržoje pirmadienį
buvo smukusi iki 40,6 JAV dolerio už
barelį, t. y. žemiausiai nuo pat 2009
metų vasario.

Daugiausiai įtakos krintančioms
naftos kainoms turėjo Naftą ekspor-
tuojančių šalių organizacijos (OPEC)
susitikimas, kurio metu buvo nu-
spręsta  nekeisti  naftos gavybos kvo-
tų.

Pinigai byra iš dangaus
Paryžius (Mokslas.lt) – Paryžiuje

vyko neįprastas aukcionas, kuriame už
šimtus tūkstančių eurų parduoti...
meteoritai. Vykusio aukciono ,,vinis”
buvo 110 kg svorio meteoritas, už kurį
interesantas nepagailėjo 130 000 eurų.
Jis 1836 metais buvo rastas Namibijo-
je. Meteoritą įsigijo milijonierius iš

Azijos, panešė aukcionų namai
,,Drouot”. 

17 kg dangaus kūnas, nukritęs ne-
toli Arizonos kraterio JAV, parduotas
už 37 000 eurų. Iš viso realizuota 250
meteoritų, mineralų, istorinių moks-
linių instrumentų bei knygų. Už visa
tai sumokėta 649 520 eurų. 

Ragina įgyvendinti atgrasymo priemones 
Vilnius (Prezidentūros info) –

NATO turi pradėti įgyvendinti ilga-
laikes atgrasymo regione priemones,
sako prezidentė Dalia Grybauskaitė,
susitikusi su Vengrijos kolega Janos
Ader.

„Šalies vadovė pabrėžė, jog geo-
politinė padėtis mūsų regione išlieka
įtempta, todėl Aljansas turi pereiti į
kitą saugumo lygmenį ir pradėti įgy-
vendinti atgrasymo priemones, dėl
kurių bus sprendžiama 2016 metais lie-
pą vyksiančiame NATO viršūnių su-
sitikime Varšuvoje”, – cituojama D.
Grybauskaitė.

Per NATO viršūnių susitikimą
Lietuva sieks ilgalaikio sąjungininkių
karių ir karinės technikos dislokavimo
mūsų regione, nuolatos atnaujinamų
ir pratybų metu patikrinamų gynybos
planų Baltijos šalims, spartinti NATO
pajėgų reagavimo į grėsmes laiką.

Lietuvos ir Vengrijos prezidentai
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje
Šiauliuose aptarė Lietuvos ir Vengri-
jos karinį bendradarbiavimą, pasi-
rengimą NATO viršūnių susitikimui
Varšuvoje, Europos energetinio sau-
gumo klausimus.

Nuo pabėgėlių Austrija atsitvers tvora

Vilnius (Mano vyriausy-
bė) – Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė Vil-
niuje atidarė „Thermo Fisher
Scientific” laboratoriją, kurio-
je gaminamos magnetinės da-
lelės turėtų tapti rimtu prie-
šnuodžiu kovoje su onkologi-
nėmis ligomis ir ŽIV. Lietuva –
pirmoji ir kol kas vienintelė
pasaulyje valstybė, pradedanti
gaminanti tokio lygio techno-
loginius produktus.

Unikalioje laboratorijoje
įrengta moderniausia technika
pasaulyje leis Lietuvos mokslininkams
atverti kelią inovatyviai gydymo kryp-
čiai – individualiai medicinai. Mūsų ša-
lyje gaminami produktai bus naudo-
jami gydymo būduose, pritaikytuose
kiekvienam pacientui asmeniškai. Pa-
sitelkiant šiuos gydymo būdus, kova su
vėžiu, ŽIV ir autoimuninėmis ligomis
bus gerokai efektyvesnė ir paprastesnė.

Prezidentės teigimu, Lietuva vis la-
biau įsitvirtina kaip pažangi, žinio-
mis grįsta ekonomika, kurianti pa-

saulinio lygio mokslą ir inovacijas.
Prieš 5 metus mūsų šalyje veiklą

pradėjusi „Thermo Fisher Scientific”
– pirmaujanti biotechnologijų rinkoje
ir viena iš didžiausių pasaulio kom-
panijų, kurianti produktus gyvybės
mokslų tyrimams ir diagnostikai. Lie-
tuvoje gaminami produktai yra nau-
dojami visame pasaulyje tiriant genų
sandarą ir kuriant naujus įgimtų, pa-
veldimų ir užkrečiamųjų ligų diag-
nostikos metodus.

Vilnius (VRM info) – Į Lietuvą kitą
savaitę atvyks pirmoji pabėgėlių ira-
kiečių šeima, kuri perkeliama įgy-
vendinant Europos Sąjungos (ES) prog-
ramą. Viceministras Elvinas Jankevi-
čius sakė, kad keturių asmenų šeima
bus perkelta iš Graikijos. Jis teigė,
kad daugiau pabėgėlių į Lietuvą šiemet
neatvyks.

Jauna musulmonų šeima į Lietu-
vą atskris lėktuvu. E. Jankevičius
sakė, kad vaikų tėvas mokėsi aukš-
tesniojoje vadybos mokykloje, turi va-
dybos, statybų darbo patirties, o moti-
na niekur nėra dirbusi. Šeima kalba
angliškai. Su ja Lietuvos migracijos pa-

reigūnai ir specialiųjų tarnybų dar-
buotojai Graikijoje susitiko praėjusią
savaitę. Į Europą šeima atvyko šie-
met.

Lietuvos pareigūnai tikrino ir dau-
giau Graikijoje esančių pabėgėlių, ta-
čiau tik minėta šeima atitiko reikala-
vimus, sakė vidaus reikalų vicemi-
nistras.

Lietuva įsipareigojo per dvejus
metus priimti 1 105 asmenis, kurie
bėga nuo smurto Sirijoje, Irake ir Erit-
rėjoje. Pabėgėliai perkeliami iš Italijos
ir Graikijos, kurios susidūrė su di-
džiausiu migrantų antplūdžiu.

Lietuva kuria unikalų vėžio gydymą

Laukiama pirmosios pabėgėlių šeimos 

Vilnius (BNS) – Lietuva kitais
metais sieks privilioti Didžiosios Bri-
tanijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos,
JAV ir Japonijos turistus. Tai numa-
tyta Turizmo tarybos pristatytame
Lietuvos rinkodaros 2015–2020 metų
strategijos projekte.

2016 metais turizmo atstovavimo
paslaugas numatoma įsigyti 4 tiksli-
nėse (Vokietijoje, Jungtinėje Karalys-
tėje, Italijoje ir Švedijoje) ir 2 tolimo-
siose atvykstamojo turizmo rinkose
(Japonijoje ir JAV). Nuo 2017 metų
tikslinių šalių sąrašą papildys Norve-
gija ir Prancūzija.

Prie svarbių turizmo rinkų pri-
skiriamos Baltarusija, Estija, Latvija,
Lenkija, Rusija ir Ukraina. Šiose šalyse
bus vykdoma aktyvi informacijos apie
turizmo galimybes sklaida, pagrindi-
nių ir nišinių turizmo produktų pri-
statymas.

Perspektyvinėse rinkose – Belgi-
joje, Danijoje, Ispanijoje, Nyderlan-
duose ir Suomijoje – numatoma dirb-
ti su žurnalistais ir kelionių organi-
zatoriais,  siekiant  gerinti   Lietuvos
žinomumą, o Suomijoje numatyta da-
lyvauti tarptautinėje turizmo parodo-
je.

Lauks užsienio turistų

Prezidentė atidarė naują „Thermo Fisher Scientific”
laboratoriją.                                              R. Dačkaus nuotr.

Austrija pradėjo statyti beveik 4 km ilgio tvorą Slovėnijos
pasienyje.                                                               EPA-ELTA nuotr.



Aštrūs tuno suktinukai
Ar žinote, kodėl tie suktinukai

būna tokie aštrūs? Ogi todėl, dėl ko ir
daugelyje abejotinos higienos vietų
mėsa yra gausiai barstoma priesko-
niais: mėsa yra įtartina. Ji nebūtinai
būna sugedusi, tačiau vieno restorano
savininkas sakė: „Aš nuo tuno suk ti-
nukų laikausi atokiai, nes jiems ga-
minti naudojama atliekinė tuno mėsa,
kuri gausiai barstoma prieskoniais”. 

Tešloje kepti kalmarų žiedai
Šiuo atveju kalmarų ir tešlos san-

tykis yra toks pat, kaip ir reklamos ir
krepšinio santykis per paskutines 30
NBA rungtynių sekundžių. „Jūs iš
es mės mokate už tešlą”, – sakė vienas
virtuvės šefas.

Trumai 
Daugeliu atvejų „trumų aliejuje”

trumų yra tiek pat daug, kiek žaliosios
citrinos sulčių „Sprite” gėrime. Beveik
visi kalbinti virtuvės šefai pri pažino,
kad dažniausiai tai cheminiu būdu su-
kurta imitacija arba ge riau siu atveju
labai praskiestas eks traktas. Ir net tais
retais atvejais, kai aliejuje iš tiesų yra
trumų, tikrai ne verta tiek mokėti už
kelis juodus tru pinėlius ant savo ri-
sotto. 

Vanduo buteliuose
Šis atvejis ne toks akivaizdus,

kaip manote. Žinoma, restorane vis
tiek vienaip ar kitaip sumokate už tai,
kas yra „nemokama”. Ir jeigu ne sate
iš tų žmonių, kurie sako „aš ne galiu
gerti vandens iš krano, nes tai šlykš-
tu”, geriau paklauskite padavė jo apie
restorano vandentiekio vandenį. Daž-
nai restoranuose statomi papildomi
vandens filtrai, ir tokiu at veju van-
dentiekio vandens skonis bus ne pras-
tesnis už nemažai kainuojantį į bute-
lius išpilstytą vandenį. 

Makaronai su sūriu ir omaru
Kelių dolerių antkainis ruošiant

makaronus su sūriu nėra didžiulis nu-
sikaltimas. Tačiau viskas, kas yra
daugiau, jau yra pinigų švaistymas.
„Užsisakydami makaronų su sūriu
ir omaro mėsa negausite omarų uo-
degyčių ar čiuptuvų. Gausite makaro -
nų su nuskabytais omaro mėsos ga ba-

liukais. Gal ir bus skanu, tačiau taip
tikrai gerokai papildysite resto rano
kasą”, – aiškino vienas virtuvės šefas.

„Bevardis” alkoholis
Jeigu bare paprašysite „ko nors iš-

gerti”, jums įpils pačio pigiausio gė ri-
mo. Paprastai tokie ne itin žinomų pre-
kės ženklų gėrimai barmenui sto vi po
ranka. Vieno restorano savinin kas
pripažino, kad tokiems gėrimams tai-
komas antkainis yra gerokai di desnis,
o jų kokybė yra prastesnė. Geriau iš-
leisti vieną kitą dolerį ir užsisakyti ge-
resnės kokybės gėrimo. 

Vištienos užkandžiai, 
kainuojantys daugiau

nei 25 dol.
Net jei vištos buvo auginamos

leidžiant joms laisvai vaikščioti lauke,
restoranui tokių vištų mėsa vargiai
kainuos daugiau nei kelis dolerius
už kilogramą, sakė vieno restorano sa-
vi ninkas ir virtuvės šefas. „Net sūris
jū sų quesadilla su vištiena kainuoja
daugiau”, – sakė jis. 

Austrės
Jeigu austrės yra naudojamos ko-

kiam nors įmantriam patiekalui pa-
ruošti, tai gal ir verta už jį sumo kėti
brangiau. Tačiau užsisakyti vien tik
austrių, kurių ruošti nereikia, ir mo-
kėti didelę sumą pinigų tikrai never-
 ta.

Skrudinta duona su užtepėle
Pagalvokite, kiek išleidžiate pini -

gų paprastai duona ir ketchupui, nes
iš esmės tai ir gaunate, tik kiek gra žes-
nėje formoje. Kaip pasakė vienas vir-
tuvės šefas, „tai puikus būdas užsi-
prašyti daug pinigų už duoną ir svies-
tą”. 

Brangus vynas ar šampans
Vienas restorano savininkas pa-

 aiškino, kad kuo brangesnis vynas res-
torane, tuo didesnis antkainis jam
taikomas. Jeigu nesate tikras vyno ži-
novas, geriau į restorano atsineš kite
savo mėgiamo vyno ir sumokė kite
kamščio mokestį. Priešingu atveju
neverta išsidirbinėti ir apsimeti nėti
ekspertu, o geriau užsisakyti pigesnio
vyno.

Delfi.lt 
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Naudinga žinoti
Patiekalus, už kuriuos 
permokame daugiausiai

VERSLO N AUJIENOS

Aštuntus metus vilniečiai ir miesto svečiai renka sostinės sve tingiausius:
viešbutį, restoraną, kavi nę, muzikinį klubą, barą, muziejų, galeriją,

krautuvėlę ar gidą.Gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d. vykusio konkurso metu galėjo
balsuoti ir vilniečiai bei miesto svečiai. Už jų nuomone svetingiausius Vilniaus
mies te savo balsus atidavė 8,5 tūkstančio žmonių. 

Atvykstamojo turizmo agentūros buvo vertinamos pagal informacinę me-
džiagą, pristatančią Vilnių, šalių, iš kurių priimami turistai, įvairovę, atvež-
tų turistų ir užsienio žiniasklaidos atstovų skaičių. Sostinėje ekskursijas ve-
dantys gidai taip pat buvo vertinami pagal atvykstamojo turizmo agentūrų, Vil-
niaus turizmo informacijos centro  ir  Vilniaus gidų bendrijos rekomendaci-
jas. 

Konkurso „Vilniaus svetingumas 2015” nugalėtojai:
Svetingiausias didysis Vilniaus viešbutis 2015 – „Holiday Inn Vil nius”.
Svetingiausias vidutinis Vil niaus viešbutis 2015 – „Shakespeare Boutique Hotel”.
Svetingiausias mažasis Vilniaus viešbutis 2015 – „City Hotels Rūd ninkai”.
Svetingiausias Vilniaus restora nas 2015 – „Kitchen”.
Svetingiausia Vilniaus kavinė 2015 – „Cat cafe”.
Svetingiausias Vilniaus muzikinis klubas 2015 – „Tamsta”.
Svetingiausias Vilniaus baras 2015 – „Piano man”.
Svetingiausias Vilniaus muzie jus 2015 – Energetikos ir technikos muziejus.
Svetingiausia Vilniaus galerija 2015 – Užupio kalvystės muziejus-galerija.
Svetingiausia Vilniaus krautuvėlė 2015 – „Užupio krautuvė”.
Svetingiausia Vilniaus turizmo agentūra 2015 – „Amber Tours”.
Svetingiausias Vilniaus miesto gidas 2015 – Kristupas Šepkus.

Vilnius.lt

Rinkos dalyviams laukiant naujausių duomenų apie JAV naftos at sargas bei
tikintis JAV bazinės pa lūkanų normos padidinimo, Azijoje „juodojo aukso”

kainos laikosi že miausiai per beveik septynerius metus. WTI rūšies naftos kai-
nos sausio sandoriams ūgtelėjo 16 centų iki 37,81 JAV dolerio už barelį.

„Brent” kainos sausio san do riams pakilo 26 centais iki 40,99 JAV dolerio už
barelį.

WTI kainos smuko 5,8 proc. iki 37,65 JAV dolerio, o „Brent” sumažėjo 5,3 proc.
iki 40,73 JAV dolerio – že miausiai nuo 2009 metų vasario.

BNS

Šveicarija: išmetama kas antra bulvė

Šveicarijos maisto tie-
kimo gran dinėje dėl

aukštų kokybės rekala-
vimų lauk išmetama
daugiau kaip pusė vi sų
užaugintų ir valgyti tin-
kamų bulvių. Kelionę iš
lauko iki lėkštės įvei kia
tik 47 procentai bulvių.
Jos švaistomos visuose
tiekimo grandinės ly-
 giuose: iki ketvirtadalio
išmeta augin tojai, dar
tiek pat – supirkėjai. Tuo
tarpu parduotuvės atsi-
krato tik 1–3 proc.bul-
vių.

Nors namuose iš-
švaistoma palyginti nedaug – apie 15 proc. nu pirktų bulvių, čia patiriami nuo-
s to liai yra didžiausi, nes bulvės išmetamos į šiukšliadėžes arba komposto krū-
vas. Tuo tarpu augintojai ir per dirbėjai didžiąją dalį netinkamų bulvių panaudoja
pašarams arba biokurui gaminti.

Dėl tokios padėties labiausiai kalti aukšti kokybės reikalavimai, ke liami pir-
kėjų. Kas trečia bulvė yra papuvusi arba pažaliavusi ir išmetama dėl galimos
grėsmės sveikatai. Likusios bulvės yra tinkamos valgyti, tačiau turi skylių, ku-
rias paliko vabalų lervos, yra deformuotos arba nepatrauklios estetiškai.

Kadangi pirkėjų išrankumas var gu ar sumažės, specialistai siūlo keistis ga-
mintojams: naudoti infekcijų tikimybę mažinančius kultivavimo metodus, sau-
goti bulves nuo sprakšių ir veisti naujas, patvaresnes jų veisles.

„Mūsų ūkis”

Nebūtos naftos kainos

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų gruodžio 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,92 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €

1 CAD (Kanados doleris) – 0,68€

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,63 €

Vilniaus svetingiausieji 

Išauginama daug nereikalingų bulvių. Teršiama gamta, nio-
kojama dirva. Bauer.de nuotr

Spaghetti su mėsos kukuliais. Sa lotos. Butelis vyno. Nereikia būti ge rai pasikausčiusiu
maisto žinovu, kad suprastum, jog už kai ką resto ra ne permoki. Tačiau esama ir gero-
kai daugiau patiekalų, kurių kaina atrodo nedidelė, tačiau iš tiesų jie leidžia restoranams
gerokai užsidirbti. 

Siekdami sužinoti, kas restorane labiausiai paplonina mūsų kišenę, vieno JAV lei-
dinio žurnalistai anoni miškai pasikalbėjo su keliais virtuvės šefais, kurie atskleidė, ku-
riuos pa tiekalus rinkdamiesi metame pinigus į balą.

Kai kurių patiekalų kainomis restoranai piktnaudžiauja. „Facebook” nuotr.
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Kalėdinės dovanos –  
,,Draugo” krautuvėlėje

Artėja Šv. Kalėdų šventės. Galvojame apie
kalėdines dovanas šeimos nariams, vai-
kams, vaikaičiams, artimiems draugams,
bendradarbiams.  Dažnas aimanuoja – ne-
žinau, ką pirkti, ką dovanoti.  Nepulkit į ne-
viltį!  Jums į pagalbą ateina ,,Draugo’’ krau-
tuvėlė! Joje galima rasti daug įdomių knygų,
plokštelių, atvirukų, net ir šiaudinukų kalė-
dinei eglutei. Štai keletas pasiūlymų:  

Kompaktiniai albumai 
Kalėdinę nuotaiką geriausiai sukuria graži muzika. At-
vykę pas mus nusipirksite šias kalėdinių giesmių kom-
paktines plokšteles:

,,Adeste Fideles’’ – Montrealio lietuvių choras

,,Kalėdos” – Montrealio lietuvių choras

,,My Christmas Gift to You” – Vilija Kerelis 

,,Gintarėliai – Kalėdinės giesmės” – Toronto, 2006 m.

Vaikams bus įdomu pasiklausyti vaikiškų dainelių ir ei-
lėraštukų plokštelėje ,,Pučia vėjas”. O suaugusieji gali
pasiklausyti gražiausių partizanų dainų – ,,Už laisvę, tė-
vynę ir tave”.  Kompaktinių albumų kaina – 15 dol., par-
tizanų dainų rinkinys kiek brangesnis – 19 dol.

Dokumentiniai filmai
Jus nudžiugins ir įdomių dokumentinių filmų įvairovė: 

,,Sielų daktaras” – filmas apie žinomą gydytoją ir vi-
suomenės veikėją dr. Petrą Kisielių; 

,,Likau gyvenimo paraštėje” – filmas apie žymų rašytoją,
politiką, patriotą Juozą Brazaitį; 

,,Pavergtųjų sukilimas’’ – filmas apie 1941 m. birželio su-
kilimą. Visi filmai kainuoja 20 dol.  

Populiarus ir dokumentinis filmas apie Baltijos kraštus
– ,,Baltic States – Estonia, Latvia, Lithuania”.  Trijų
DVD  serija – tik 25 dol.

Kulinarijos mėgėjams
Kalėdos ne Kalėdos be skanių tradicinių patiekalų.
Krautuvėlėje galite nusipirkti populiarių lietuviškų re-
ceptų knygų, pvz.:

Josephine J. Dauzvardis ,,Popular Lithuanian Recipes”
– 15 dol.

,,Omaha Lithuanian Women’s Club Family Favorite Re-
cipes”  – 14 dol.

Kalėdinės dovanos ir atvirutės
Kalėdų eglutę papuoškite lietuviškais šiaudinukais –
jų nusipirksite ,,Drauge”. Kaina nuo 4 dol. iki 15 dol.
Yra ir stiklinių Kalėdų eglutės papuošalų (15 dol.).

Įdomi dovana keliautojams – trispalsvis lagamino dir-
žas (13 dol.).

Ypač didelis kalėdinių atvirukų pasirinkimas. Galite įsi-
gyti pavienių atvirukų arba jų rinkinį.  Vieno atviruko kai-
na – 1 dol.  

Knygos vaikams
Nenuskriausti ir vaikučiai – jūsų laukia didelis vaikiškų
lietuviškų knygų pasirinkimas.

Mirgos Girniuvienės ,,Senojo bokšto paslaptis’’ – 12 dol.

Mirgos Girniuvienės ,,Dingusio gintaro paslaptis”

– 12 dol.

Richard Scarry ,,Mano žodynas” – 20 dol.

Knygos anglų kalba
Ieškote dovanos savo draugams ar giminaičiams, ku-
rie domisi  lietuviškais reikalais, bet nekalba lietuviškai? 

Istorinių ir mokslinių knygų pasirinkimas
anglų kalba:
Vlado Terlecko ,,The Tragic Pages of Lithuanian History
– 1940–1953” – 25 dol.;

,,Concise Encyclopedia of Lithuania Minor”  – 50 dol.

Felicia Prekeris Brown ,,God Give Us Wings” – 13 dol.

Elenos Juciūtės ,,Footprints in the Death Zone”  – 15
dol.

Grožinės literatūros mėgėjus gal sudomins
šios knygos:
Wendell Mayo ,,The Cucumber King of Kėdainiai” – 15
dol.

Wendell Mayo ,, In Lithuanian Wood” – 15 dol.

Rim Tveras ,,Hole”  – 12 dol.

Religinės knygos
Puiki kalėdinė dovana – lietuvio kunigo parašyta kny-
ga. Knygynėlyje galite nusipirkti:

Gedimino Kijausko, SJ ,,Į didžiąją meilę” – 15 dol. 

Kun. Kęstučio Trimako ,,Mano pasaulėjautos kelionė”
– 30 dol.

Kun. Algirdo Palioko, SJ ,,Invokacijos”  – 7 dol.

Knygos lietuvių kalba

Daugiausia mūsų knygynėlyje –  lietuviškų knygų.  Štai
keletas pasiūlymų:

Eglės Juodvalkės ,,Cukraus kalnas” – 20 dol.

,,Mažosios Lietuvos enciklopedija’’ – 20 dol.

Vlado Terlecko ,,Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai” –
25 dol.

Rimvydo Sidrio ,,Lietuvis žvelgia į Orientą” – 17 dol.

Donato Janutos ,,Lietuviški takai” – 25 dol.

Danutės Brazytės-Bindokienės ,,Lietuvių papročiai ir tra-
dicijos išeivijoje”  – 25 dol.



DRAUGO PRENUMERATA
– puiki KALĖDINĖ DOVANA,

kuri tęsis visus metus.
Prenumeruokite internetinį DRAUGĄ 

ir skaitykite jį tą pačią dieną!

Kaina metams – 120 dol. (naujiems prenumeratoriams)
Pusmečiui – 60 dol. 

Internetinė (pdf) prenumerata metams – 115 dol.
Internetinė (pdf) 3 mėn. – 30 dol.

UžsAkykIte DRAUGĄ sAvo ARtIMIesIeMs IR bIČIUlIAMs
www.draugas.org arba tel. 773-585-9500
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KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

,,DRAUGE” PASIEKS
PASAULIO PAKRAŠČIUS

Palinkėkite bičiuliams,
klientams, bendradarbiams
Kalėdų Vilties ir Džiaugsmo! 

DRAUGO laikraštis nuo 1909 metų atspindi
amžiną tautos dvasią, žydinčią žmogaus širdyje,
perduotą darbuose, įamžintą spaudoje.

Įamžinkite DRAUGE ir Jūs savo kalėdines
mintis, maldas, padėką, linkėjimus. 

Pagarsinkite savo organizaciją, verslą, misiją, renginius.

Sveikinimo tekstą, nuotrauką, organizacijos ar verslo ,,logo” siųskite
Audronei Kižytei

AudreyKizys@gmail.com.

Nurodykite sveikinimo dydį ir pasirinkite dieną 

– DRAUGAS spausdinamas antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.

Galite užsakyti ir skelbimus 

– ANTRAS SKELBIMAS 
UŽ PUSĘ KAINOS!!!
Tel. pasiteirauti: 630-805-1404.

AČIŪ

DRAUGO šeima linki Jums linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ!

www.draugas.org

KALĖDINĖ SVAJONĖ
LIETUVIŠKA DRAUGYSTĖ 

Kultūra • Menas • Tradicijos • Istorija • Tikėjimas

Popchoras SVAJONĖ linki visiems 

STEBUKLINGŲ KALĖDŲ!

Čiurlionio gerbėjams
Čiurlionio gerbėjams ,,Draugo” krau-
tuvėlė siūlo dvi ypatingas dovanas:

Antologija straipsnių apie Čiurlionį ang-
lų kalba –  Stasys Goštautas ,,Čiurlionis:
Painter and Composer” –10 dol. 

Knygą lietuvių kalba Rokas Zubovas ,,M.
K. Čiurlionis – kūriniai fortepijonui” – 45
dol. Pastaroji papuošta spalvotomis Čiur-
lionio paveikslų reprodukcijomis  ir par-
duodama kartu su šešiomis Čiurlionio
muzikos kompaktinėmis plokštelėmis.   

Fotomeno entuziastams
Šiais metais netekome ypatingo lietu-
vio fotomenininko – Algimanto Kezio.
,,Draugo” krautuvėlėje yra didelis Al-
gimanto Kezio knygų pasirinkimas.
Jos būtų ne tik graži dovana, bet ir ta-
lentingo fotografo prisiminimas.  Štai
keletas pasiūlymų:

,,Susipynę pasauliai” – Algimanto Kezio
fotografijos, Nijolės Gražulienės eilėraš-
čiai – 15 dol.

,,Dvigubas solo” – Algimanto Kezio fo-
tografijos, Loretos Vaškus eilėraščiai – 15
dol.

,,Nature – Forms and Forces” –  14.95 dol.

,,Cityscapes” ($25) ir ,,Cityscapes II”– 25
dol.

,,Būties fragmentai”  – 10 dol. 

,,Grįžtančių paukščių preliudijos” – 15 dol.

,,Lithuania” – 20 dol.

,,Chicago – 2000” – 20 dol.

,,Draugo” krautuvėlėje tikrai rasite gra-
žių kalėdinių dovanų.  Čikagoje ir apy-
linkėse gyvenantys raginami atvykti
darbo valandomis pirm. – penkt., (8:30
val. r. – 4:30 val. p. p.) ir išsirinkti  pa-
tinkančias dovanas. 

Adresas: 4545 W. 63rd Str. Daugiau
informacijos tel.  773-585-9500.

Parengė Rimas Černius
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Pastaraisiais metais vis daugiau
girdime kalbų apie marichua-
ną, pa brėžiant, kad tai yra vais-

tas, o taip pat nekenksmingas malo-
numas, ku ris neturėtų būti draudžia-
mas ir lai komas nelegaliu. Tai viena iš
plačiausiai paplitusių narkotinių me-
džiagų, kurią legaliai ir nelegaliai var-
toja 180 milijonų pasaulio gyventojų.
Nepaisant griežtų marichuanos, kaip
narkotiko gamybos ir vartojimo apri-
bojimų, kai kuriose šalyse yra įteisin-
tas marichuanos naudojimas medici-
niniams gydymo tikslams. Medici ni nė
marichuana yra legali 24 Ame rikos
valstijose, Kanadoje, Nyderlan duose, Is-
panijoje, Belgijoje, Austrijo je, Švedijoje,
Danijoje, Vokietijoje. 

Marichuana – kas tai?

Marichuana – psichotropinė me-
 džiaga, gaminama iš kanapių (Can -
na bis sativa) lapų ir žiedų, kurie yra iš-
džiovinami, susmulkinami ir rūkomi
cigarečių, cigarų pavidalu ar vartoja-
mi kitais būdais. Pagrindinė psi-
choaktyviai veikianti medžiaga esan-
ti kanapėse –  tetrahidrokanabinolis.
Tai tik vienas iš daugiau kaip 400 che-
 minių junginių, randamų šiuose auga -
luose. 

Marichuana vartojama kaip nar ko-
 tikas, sukeliantis nuotaikos page rė jimą
ir net euforiją, aplinkos dirgik liai at-
rodo intensyvesni – spalvos tampa ryš-
kesnės, o garsai stipresni. Marichuana
slopina nerimą, žmogus jaučiasi labiau
atsipalaidavęs, page rėja apetitas. Jau
nuo XX amžiaus ka napių auginimas,
vartojimas ir pardavimas daugelyje
pasaulio valstybių yra nelegalus, as-
menys baudžiami, ta čiau tarp jaunų
žmonių nuolat di dė ja marichuanos
vartojimas. 

Sveikatos būklės, kurių požymius 
palengvina marichuana

Jau šimtmečius marichuana bu vo
vartojama kaip skausmą malšinan ti
priemonė. Moksliniai tyrimai patvir-
tino, kad karabinoidai veikdami tam
tikrus receptorius sumažina skaus mo
pojūčius. Viena pirmųjų me dicininių
tetrahidrokanabinolio ir kitų kanabi-
noidų indikacijų yra chemoterapijos
sukelto pykinimo bei vėmimo suma-

žinimas. Įrodyta, kad ka nabinoidai
turi priešuždegiminį poveikį, nes jie
gali stabdyti ląstelių vešėjimą, ma-
žinti uždegiminių me džiagų išskyri-
mą. Taip pat pastebėta, kad asmenims
sergantiems glaukoma, marichuana
gali sumažinti aki spū dį. 

Marichuana gali palengvinti kai
kuriuos neurologinius požymius: su-
 mažina neuropatinį skausmą, padeda
esant miego sutrikimams, sumažina
raumenų spastiškumą sergant išsėti-
 ne skleroze, slopina epilepsijos prie-
 puolius.

Pašalinis poveikis 
vartojant marichuaną

Vartojant marichuaną gali su trik-
 ti suvokimas, trumpalaikė atmin tis,
kritiškos situacijos vertinimas, su ma-
žėti pastabumas, todėl tampa sun ku
mokytis, įsimintinti naują in formaciją.
Gali pablogėti motorinės funkcijos ir
koordinacija, žmogus nebegali sau-
giai vairuoti, padidėja avarijų tiki-
mybė. Vartojant mari chua ną žmogus
tampa nekritišku, gali priimti spren-
dimus, kurių normaliai nepriimtų.
Pašalinis poveikis trumpai pavartojus
marichuaną ilgai neužsitęsia. 

Vartojant marichuaną ilgą laiką ir
didelėmis dozėmis, pašalinių požy-
 mių atsiranda daugiau, ir jie yra žy-
 miai sunkesni. Gali išsivystyti neri-
mas, psichozės. Padidėja priklauso-
 mybės išsivystymo tikimybė, ypač
tarp paauglių.  Marichuaną vartojan-
t iems vaikams ir paaugliams sutrinka
smegenų bei psichikos funkcijų vys ty-
mąsis, didėja rizika susirgti psichi kos
ligomis. Ilgalaikis marichuanos rū-
kymas gali būti lėtinio bronchito ar net
plaučių vėžio išsivystymo prie žastimi.

Marichuanos įteisinimas Illinois
valstijoje

Nepaisant, kad marichuana yra
narkotikas, iššaukiantis tam tik ras
pasekmes, bet įvertinus jos teigiamas
gydomąsias savybes, JAV jau ke linti
metai vykdomas marichuanos įteisi-
nimas. Šiuo metu marichuana legali-
zuota 24 valstijose, 26 – šiam įstatymui
dar nepritarė. Kai kuriose valstijose
marichuana įteisinama tik medicini-
niams tikslams, o kitose – rekreaci-
niams, t. y. jėgoms atgauti. 2013 metais
Illinois valstijoje medici ninė mari-

Medicininė marichuana įteisinta 24 valstijose

Ar nauda nusvers žalą?
chuana buvo įteisinta. Bu vo patvir-
tinta 4 metų ,,Pilot” progra ma, pagal
kurią ligoniai, sergantys tam tikromis
ligomis (buvo pa tvirtintos 39 medici-
ninės būklės), turi teisę įsigyti medi-
cinę marichua ną. Be to, svarstoma
,,sušvelninti” baus  mes, kurios buvo
taikomos už nelegalų marichuanos
platinimą ir vartojimą, patraukiant as-
menis bau džia mojon atsakomybėn.
Kadangi to kių nu sikaltimų yra labai
daug, ka lėjimai perpildyti, o nuteistųjų
išlai kymas pareikalauja didelių kaštų,
ku riuos padengti turi mokesčių mo kė-
tojai. Todėl ateityje asmenys, su laikyti
su tam tikru (valstijos nustatytu) ma-
 richuanos kiekiu, nebus sodinami į ka-
lėjimus, bet baudžiami piniginė mis
baudomis. Jei šis įstatymas įsigalės –
Illinois bus 21-oji JAV valstija, priė-
musi tokį įstatymą.

Čikagoje pradėta 
prekiauti 

medicinine marichuana

Illinois marichuana pradėta pre-
 kiauti šių metų lapkričio mėnesį. Čika -
goje jau yra patvirtintos 8 vietos (dis-
pensaries), kuriose bus galima įsi gyti
medicininės marichuanos. 5 tokios
vietos jau pradėjo prekiauti. Asmenys,
turintys gydytojų reko men dacijas (pa-
gal patvirtintą ligų są rašą), užsire-
gistravę ,,Pilot” progra mai, įsigiję ma-
richuanos tapatybės korteles (angl.
Marichuana identifica tion card – ID),
turi teisę įsigyti marichuanos. Šiuo
metu  Illinois  jau  yra užsiregistravę
3 300 asmenų.  Ma richuanos ID išduo-
damos patikrinus asmens istoriją, at-
likus pirštų ant spau dų patikrinimą,
sumokėjus 150 dol. metinį mokestį
(turintys invalidumą mokės 75 dol.).
Vals tija griežtai kontroliuos mari-
chuanos pirkimą, asmuo negalės įsi-
gyti daugiau kaip 2,5 uncijos 14 dienų
laikotarpyje (viso 5 uncijos per mėne-
sį).

Medicininės būklės, kurioms
esant bus taikomas gydymas 

marichuana

Kiekviena valstija yra patvirtinu-
 si skirtingą ligų sąrašą. Illinois sąraše
yra išvardintos 39 medicini nės būklės,
kurių keletą paminėsiu. Tai yra:

*Alzheimerio liga; *autizmas;
*vė žiniai susirgimai; *polineuropati-
niai skausmai; *krono liga; *išplitę
raumenų sausgyslių skausmai; *gliau -
koma; *dirglios žarnos sindromas;
*išsėtinė sklerozė; *parkinsono liga;
*traukuliai; *reumatoidinis artritas;
*žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV). 

Visą sąrašą galite rasti internete
www.leafy.com.

Kam neskirtina 
marichuana?

*Jaunesniems nei 18 metų asme-
 nims.

* Sergantiems širdies ligomis.

* Nėščioms moterims.

* Asmenims, praeityje turėju-
 siems psichozines būkles.

Kokiais pavidalais 
vartojama marichuana?

Marichuanos bus galima įsigyti
įvairiais pavidalais: jei asmuo yra rū-
 kantis – galės įsigyti cigarečių pavida-
lu. Medicininė marichuana yra var to-
jama kvėpuojant – ją išgarinus; valgant
– jos aliejų pridėjus į maisto produktus
(sausainius, saldainius, kavą); geriant
iš lapų pagamintą ar ba tą. Marichuanos
ištraukos vartojamos lašais, purškalų
bei tepalų pa vidalu. Marichuanos var-
tojimas pri klauso nuo to, kokia liga bus
gydoma.

Marichuanos vartojimo ,,Pilot”
pro grama veiks iki 2017 metų. Laikas
parodys, ar ši programa pasitvirtino, ar
marichuana gali būti naudojama kaip
visiškai saugus ir efektingas vais tas,
taip ilgai lauktas daugelio skaus mą
kenčiančių žmonių.

Paruošta remiantis: www.mpp.org, webMD,
www.nbc.chicago, www.Leafy.News.Health,
SunTimes network, www.provizorius.lt   

Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

1540 West 44th Street (East of Ashland)
Chicago, IL 60609 - Tel: 773-247-8888

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIRURGAI VIDAUS LIGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DANTŲ GYDYTOJAI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRŪS

n  Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbų su gyvenimu.
Patirtis, geros rekomendacijos. Gali
pakeisti ar  išleisti  atostogų. Siūlyti įvai -
rius variantus. Tel. 708-691-6542.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir
vaikus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimo-
je. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti
ligonius ar vyresnio amžiaus žmones.
Galite siūlyti ir kitus darbus. Legalūs
dokumentai. Tel. 872-214-2203.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,

minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali
pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

n  Nuoširdi slauga, gebėjimas ben-
drauti,  sveikas  naminis   maistas, kas-
dieninis atėjimas ar buvimas visas 24 val.
Tel. 779-774-8182.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slau-
gos darbo patirtį, ieško darbo su gyve-
nimu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-
280-1347.

n  Moteris , turinti CNA sertifikatą, labai
geras rekomendacijas, slaugos darbo
patirtį,  ieško darbo.  Siūlyti  įvairius va-
riantus. Tel. 312-647-3208.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško
darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos prie -
miesčiuose. Tel. 773-330-0092.

MANO  VIRTUVĖ

Naminiai saldainiai – dovanai ir sau
Žiemą, ypač prieš šventes, labai patogu turėti namie pagamintų saldu-
mynų, kuriais galima pavaišinti užėjusį svečią ar kaimyną. Paprastai ke-
pame įvairius sausainėlius, bet šįkart siūlau pabandyti pasigaminti sal-
dainių. Jie skanūs, natūralūs, traukia akį gražia spalva ir puošia stalą.

SIŪLO DARBĄ

ADMIN ASSISTANT – For appoint ment
Coordinator, event/meeting planning,
make travel arrangements, banking.
Send resume to: e.onez@aol.com and
text 708-607-2229 for follow-up.

Spanguolių saldainiai

Reikės:

20 g želatino (0,7 oz) – 1 arbatinio
šaukštelio su kaupu
3,5 puodelio natūralių spanguo-
lių sulčių (500 ml)
3–4 šaukštų cukraus (cukraus kie-
kį reguliuokite pagal savo skonį)
3 šaukštų vandens

Želatiną užpilti vandeniu ir pa-
laikyti, kad išbrinktų. Tuomet iš-
tirpinti garuose (virš puodelio su
verdančiu vandeniu).

Į puodelį supilti sultis, suberti
cukrų ir kaitinti ant nedidelės ug-
nies, bet neužvirti. Ištirpintą žela-
tiną supilti į įkaitusias sultis, iš-
maišyti ir supilstyti į mažas for-
meles (tinka plastmasinės ledukų
užšaldymo formelės, ypač jei jos fi-
gūrinės – žvaigždutės, žuvytės ir
pan.). Dėti į šaldytuvą 2 valandoms
arba kol sustings. 

Šie saldainiai ypač tinka vai-
kams vietoj visokių guminukų ir
čiulpinukų, kurie nežinia iš ko pa-
gaminti. Tokiu principu saldainius
galima gaminti iš įvairių natūralių
sulčių.

Morkų saldainiai (Imberlekh)

Šis ryškiaspalvis aitrus saldu-
mynas – litvakų (Lietuvos žydų)
virtuvės paveldas. Jį paruošti reikia
laiko, bet užtat šiais saldainiais ga-
lėsite ilgai mėgautis – jie greitai ne-

sensta, jei laikomi uždarame stikli-
niame ar keramikiniame inde.   

Reikės:

1 kg morkų (apie 2 svarus)
1 kg cukraus (apie 2 svarus)
2 šaukštelių malto džiovinto im-
biero (arba tarkuoto šviežio) 
smulkiai tarkuotos citrinos žieve-
lės
200 g (7 oz) smulkintų graikinių
riešutų arba migdolų (nebūtinai)

Nuskusti ir smulkiai sutarkuo-
ti morkas, sumaišyti su cukrumi ir
citrinos žievele. Kaitinti morkas
uždengtame puode ant mažos ug-
nies, kol masė pradės tirštėti ir ne-
beliks vandens – gali užtrukti iki 1
valandos. Sudėti imbierą ir, jei nau-
dojate riešutus, išmaišyti. (Pastaba:
jei naudojate šviežią imbierą, jį
reiktų truputį pavirinti kartu su
morkomis).

Sudrėkinkite didelę lentą ir pa-
skleiskite ant jos morkų masę. Su-
drėkinta mentele išlyginkite, kad
būtų vienodo storio. Palikite sting-
ti 10–12 valandų (kartais prireikia
daugiau). Kai masė sustingsta, su-
pjaustykite rombais. Apverskite ga-
balėlius, kad apdžiūtų kita pusė.
Taip kelis kartus apversdami džio-
vinkite saldainius 2–3 dienas. 

Galbūt iš šių saldainių paruoši-
te ir mažas gražias dovanėles vai-
kams ar bendradarbiams? Malo-
naus darbo virtuvėje!

Jūsų Indrė

Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba parašytus
vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas Senkevičius,
per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1 200 vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004 me-
tais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika metų” –
kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą išleido Pasvalio
Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Česlovo Sen-
kevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų būti ve-
damieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.



DRAUGAS

TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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Dirigentė Marin Alsop Adriane White nuotr. Pianistas Jon Kimura Parker pirmą kartą koncertavo Čikagos Symphony Centre. Tara McMullen nuotr.

CSO stebina toliau
Symphony Centre scenoje – du neeiliniai atlikėjai – Alsop ir Parker

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nepaisant teroristinių išpuolių pasau-
lyje bei piketų gausos Čikagos centre,
„Vėjų mieste” visur jaučiama šventinė
dvasia – ypač teatruose. Tokia pakili
nuotaika tvyro ir Symphony Centre – di-
dingoje Čikagos simfoninio orkestro
(CSO) buveinėje Michigan Avenue. Šeš-
tadienio, lapkričio 28 d. CSO koncertas
atmintyje liks dėl keleto priežasčių –
dviejų rinktinių XX amžiaus amerikiečių
kompozicijų suporavimo (retas reiški-
nys šiais laikais CSO programose), vir-
tuozinio pianisto Jon Kimura Parker
debiuto šioje salėje ir, žinoma, dėl to,
kad pirmąsyk ant šios scenos podiumo
užlipo dirigentė Marin Alsop. Tai buvo
iš tikrųjų ypatingas akcentas švenčiant
Padėkos dienos savaitgalį. Alsop pa-
skutinį sykį mūsuose matėme prieš
gerą dešimtmetį Ravinia vasaros festi-
valyje Highland Parke. Kodėl taip ilgai
užtruko sugrąžinti į Čikagą šią gabią di-
rigentę? 

Nors pasaulyje ir prieš ją būta
moterų dirigenčių (net Vilniu-
je, kur 1961–1993 m. Lietuvos

nacionalinės filharmonijos simfoni-
niam orkestrui dirigavo Margarita
Dvarionaitė), 59-metė niujorkietė Ma-
rin Alsop yra pirmoji amerikietė, ga-
linti didžiuotis neeiliniu tarptautiniu
pripažinimu. Nuo 2007 m. Alsop yra
Baltimorės simfoninio orkestro vado-
vė. Ji taipogi diriguoja Sao Paulo sim-
foniniam orkestrui Brazilijoje, dažnai
yra kviečiama koncertuoti su pir-
maujančiais pasaulio orkestrais. Su-
sipažinę su jos muzikiniu keliu muzi-
kos mylėtojai  puikiai supranta, jog
lapkričio 28-tosios CSO koncertui pa-
rinkti Dvořák, Clyne bei amerikiečių
kompozitorių kūriniai nebuvo atsi-
tiktiniai – Clyne, Barber ir Gershwin

yra Marin Alsop „arkliukai”. 
Koncertas prasidėjo su jaunos ang-

lės kompozitorės Anna Clyne (beje,
Čikagos premjera) Masquerade. Šiame
vos penkerių minučių trukmės kūri-
nyje trykšta Londono miesto karna-
vališka nuotaika. Nors Masquerade
muzika nuskambėjo labiau padrikai,
chaotiškai negu linksmai, ji klausyto-
jų buvo šiltai priimta. Pasibaigus kū-
riniui, pati Anna Clyne pasirodė sce-
noje, nuolankiai priimdama klausyto-
jų padėką.

Kompozitoriaus Samuel Barber
populiarumas glūdi jo kūrinyje  Ada-
gio for Strings and Violin Concerto.
Kiek mažiau yra žinomi jo Three Essays
for Orchestra (Opus 17), kurių antrąjį
dalį kaip tik ir girdėjome tą šventišką
šeštadienio vakarą. Šiame karo metu
(1942 m.) parašytame veikale kompo-
zitorius supina dramos ir melancholi-
jos elementus. Essay No. 2 būtų galima
apibūdinti kaip mikrosimfoniją, ku-
rioje tiek daug skirtingų jausmų sudėta
į vos 11 minučių trunkantį kūrinį.
Marin Alsop temperamentingai diri-
gavo šį opusą – vien dėl šio kūrinio ver-
tėjo šiame koncerte dalyvauti!

Kitas vakaro perliukas buvo Geor-
ge Gershwin Rhapsody in Blue, kuria-
me solo fortepijonu atliko Jon Kimura
Parker, pirmąsyk pasirodęs su CSO
Symphony Centre. Kanadoje gimęs
pianistas šį Gershwin kūrinį, kuriame
„džiazas kaktomuša susiduria  su kla-
sika”, atliko su ypatingu ,,įsiūčiu”.
Jis nuskambėjo energingai ir šviežiai
– tarsi niekur iki šiol negirdėtas. Alsop
diriguojamas CSO, grodamas šį le-
gendinį kūrinį kartu su kanadiečiu pia-
nistu, taip pat buvo ,,įsielektrinęs”, o
kūrinio pradžioje klarnetisto John
Bruce Yeh solo buvo atliktas meistriš-
kai ir nuskambėjo labai dekadentiškai.

Ne vienas muzikos mėgėjas pasa-
kys, kad Dvořák Septintoji simfonija
yra pats geriausias šio čeko kompozi-
toriaus kūrinys, kuriame puikiai at-
sispindi bohemų dvasia. Tą šeštadienio

vakarą klausydamasis Septintosios sim-
fonijos tikėjausi išgirsti daugiau dina-
miškumo bei muzikinių atspalvių, ta-
čiau dirigentė Alsop kūrinį nutarė in-
terpretuoti kiek kitaip. Man ši simfo-
nija nuskambėjo blankiau nei kiti to va-
karo kūriniai. 

Gyvenimas gruodžio mėnesį
Symphony Centre virte verda. Kiek
daug, vos ne kas vakarą, ten vyksta
nuostabių koncertų! Muzika kiekvie-
 nam skoniui. Priminsiu tik keletą įdo-
mesnių. Gruodžio 11–12, 15 bei 20 die-
nomis čia skambės kompozitoriaus
Handel „Messiah” (dirigentas Bernard
Labadie, sopranas Lydia Teuscher,
meco-sopranas Allyson McHardy, te-
noras Jeremy Ovenden, bosas-barito-
nas Philippe Sly, Chicago Symphony
choras – meno vadovas Duain Wolfe).
Gruodžio 17–19 dienomis ant CSO po-
diumo sugrįžta dirigentas James Colon
su įdomia programa (Mozart Lucio
Silla overtiūra, Vanhal Double Bass
Concerto in D Major, Dvořák The Wild
Dove bei Dvořák The Golden Spinning
Wheel). Ko gero nėra nė vieno, kuris
nėra matęs ir pamilęs legendinį kino
filmą-miuziklą „Muzikos garsai”? Po
pusės amžiaus atsirado išskirtinė pro-
ga išgirsti Vonn Trapp šeimos dainuo-
jantį jaunimą – jie koncertuos Symp-
hony Centre gruodžio 18, 19, 21, 22 bei
23 dienomis. Tarp daugelio atmintinų

dainų bei giesmių nuskambės „An-
gels We Have Heard On High”, „Brazi-
lian Sleigh Bells”, „Carol of  the Bells”,
„Little Drummer Boy”. „Jingle Bell
Rock”, „Lonely Goatherd” bei „Edel-
weiss”. Nepraleiskite progos vėl prisi-
minti savo jaunystėje pamiltą miuzik-
lą! Na, o tie, kurie nenori laukti iki
gruodžio 31 d. vakaro, galės Naujuosius
Metus pasitikti iš anksto. Sekmadienį,
gruodžio 27 d., 2:30 val. p. p. Symphony
Centre įvyks šventinis „Salut to Vien-
na” koncertas (gros „Strauss Symp-
hony of  America”, diriguojamas iš
Vienos, Austrijos atvykstančio Ber-
nhard Schneider, dainuos sopranas
Patricia Nessy bei tenoras Adam Lut-
her, šoks „Kiev-Anik” teatro iš Ukrai-
nos baleto bei pramoginių šokių meist-
rai). 

Išsamesnę informaciją apie visus
vykstančius koncertus Symphony
Centre sužinosite apsilankę interneti-
nėje svetainėje www.cso.org arba pa-
skambinę telefonu 312-294-3000 (nuo
pirmadienio iki šeštadienio, 10 val. r. –
5 val. p. p., sekmadieniais nuo 11 val. r.
– 3 val. p. p.). Bilietų kasa įsikūrusi
miesto centre, skersai nuo Meno ins-
tituto, 220 South Michigan Avenue (dir-
ba nuo pirmadienio iki šeštadienio, 12
val. p. p. – 6  val. v., sekmadieniais 12 val.
p. p. – 4 val. p. p., o taip pat koncertų die-
nomis iki pirmosios pertraukos).

www.draugofondas.org
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A † A
ELENA JABLONSKIS

Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., sulaukusi
91 metų.

Gimė 1924 m. vasario 17 d.
Gyveno Melrose Park, IL.
A. a. Elena buvo duktė a. a. Antano ir

a. a. Alexandros Lingių, svainė a. a.
Joseph Pažerūno, Kęstučio Kriaučiūno, a.
a. Antano (a. a. Regina) Lingių.

Nuliūdę liko: vaikai Arūnas (Lori)
Jablonskis ir Linas Jab lons kis, seserys
Eugenia Pažerūnas, Aurelia Kriaučiū-
nas, Lucy (Algis) Tirva; daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Elenos atminimui galima aukoti Lietuvos našlaičių or-
ganizacijoms ar kitai labdaros organizacijai.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Bormann FH. Tel. 708-344-0714 arba
www.bormannfuneralhome.com

A † A
LEONAS DOBKEVIČIUS

DAUKUS

Mirė 2015 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 98 metų amžiaus.
Gimė 1917 m. birželio 10 d. Taškente, Turkistane (šiandien

Uzbekistane), išaugo Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Chicago, IL, Brighton Parko apylinkėje.
Leonas buvo a. a.  Felikso ir Apolonijos Dobkevičių vyriausias

sūnus ir brolis a. a. Felikso Dobkevičiaus Daukaus.
Leonas baigė Lietuvos Karo mokyklą leitenanto laipsniu ir buvo

vienas iš jauniausių karininkų, kuris tarnavo Lietuvos ka ri-
uomenėje per Antrąjį pasaulinį karą.

Po karo baigė mechaninės inžinerijos mokslą Berlyno uni-
versitete.

Emigravęs į JAV, dirbo projektuotoju Rockwell Collins, Boeing
ir kitose kompanijose.

A. a. Leonas mėgo keliauti ir laisvai kalbėdamas penkiomis
kalbomis, turėjo pažįstamų įvairiuose kraštuose Europoje, Azi-
 joje, Afrikoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje.

Paskutiniais gyvenimo metais a. a. Leonas dažnai keliaudavo
į Lietuvą.

Nuliūdę liko: dukterėčia Sofija Daukutė (Sophia Daukus) su
draugu Rick Neuhaus, a. a. brolio Felikso posūniai Terry ir Mi -
chael  Engle, svainė Rūta Daukienė, jos vaikai ir šeimos bei kiti
artimieji ir draugai.

Velionis bus palaidotas Lietuvoje.

Nuliūdusi šeima

Ilgametei Ateitininkų namų rėmėjai ir valdybos
na  rei

A † A
ALDONAI ANKIENEI

mirus, mūsų užuojauta jos sūnums ALGIUI ir VY -
TAU TUI bei jų šeimoms.

Su prisikėlimo viltimi,

Ateitininkų namų valdyba

A † A
DALIA GERMANAITĖ

Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., Prospeckt Heights, IL.
Buvo chemikė, daug metų dirbo UOP kompanijoje.
Nuliūdę liko: brolis Vytautas, žmona Liuda; sūnėnai Saulius,

Juris, Vidas, Kęstutis ir dukterėčia Nida.
Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 11 d. Po 11 val. ryto šv.

Mi šių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL, velionė bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

REGINA IR LEONAS
RASLAVIČIAI

Mylimi tėveliai ir seneliai

Mūsų brangi mamytė Regina, sulaukusi 88-erių metų am ži-
aus, Amžinybėn iškeliavo 2010 m. lapkričio 8 d., o po trijų mė-
nesių 2011 m. vasario 17 d. Dievas pasišaukė 91-erių metų
amžiaus sulaukusį mūsų brangų tėvelį Leoną. Reginos ir Leono
santuokinis gyvenimas tęsėsi 67-erius metus.

Regina savo kelionių po pasaulį įspūdžiais dalinosi su
tuometinio dienraščio „Draugas” skaitytojais, taip pat rašė
straips nius periodinėje spaudoje slapyvardžiu Renė Rasa.

Leonas, JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybos na rys,
pri sidėjo prie Lituanistikos katedros įsteigimo Illinois univer-
sitete Čikagoje, taip pat rūpinosi lietuviškų vadovėlių, knygų,
naujo Lietuvos žemėlapio ir lietuvių tautinių šokių plokštelės
išleidimu. Buvo Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos
tėvų komiteto narys.

Mišios už Reginą ir Leoną bei kitus mirusiuosius bus auko-
jamos š. m. gruodžio 20 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijoje, Lemont, IL.

Prašome draugus ir pažįstamus už juos pasimelsti.

Šeima

A † A
JONAS  JOVARAUSKAS

Mirė 2015 m. gruodžio 8 d., sulaukę 89-erių metų.
Gyveno Harvard, IL, anksčiau Wisconsin Dells, WI (prieš tai

Lemont IL).
Gimė 1926 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakštaitė), dukra Rasa Narbu -

tai  tienė, žentas Alvydas, anūkai Aidas ir Darius su žmona Re -
becca.

A. a. Jonas bus pašarvotas gruodžio 12 d., sekmadienį, 8 val.
ry to Modell laidojimo namuose (7710 S. Cass Ave. Darien, IL). Mi -
šios už velionio sielą bus aukojamos tą pačią dieną 9:45 val. ry  to
St. John of  the Cross bažnyčioje 5005 S. Wolf  Rd. Western
Springs.

Po Mišių a. a. Jonas  bus palaidotas Šv. Kazimiero  kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose

laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Modell FH tel. 630-852-3595, el. paštas www.modelldarien.com

www.facebook.com/draugolaikrastis
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http://draugokalendorius.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

� Gruodžio 10 d. 6 val. v. Jungtinių Tau-
tų (JT) būstinėje New Yorke (E 46th Street
ir 1st Avenue, New York, NY 10017) vyks
LR nuolatinės misijos JT organizuojamos Ray
Bartkus instaliacijos pristatymas ir priėmi-
mas JT Delegatų vestibiulyje (neturintys Jung-
tinių Tautų leidimo bus pasitikti prie įėjimo). 

� Sekmadienį, gruodžio 13 d., po 10 val.
r. šv. Mišių Our Lady of Mount Carmel baž-
nyčios salėje (275 N. 8th Street, Brooklyn,
NY 11211) Maironio lituanistinė mokykla,
NY skautai ir Apreiškimo parapija ruošia Kū-
čias. Bus tradiciniai valgiai, mokyklos vaikų
programa ir Kalėdų senelis. Ši šventė yra li-
tuanistinės mokyklos didžiausias aukų rin-
kimo renginys – dalyvaukite.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 13 d. 10 val. r. švęsime tre-
čiąjį Advento sekmadienį.  Eucharistijos šven-

timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Šeš-
tadienį, gruodžio 19 d., 1 val. p. p. Adven-
to rekolekcijas ves tėvas Lukas Laniauskas,
SJ. Sekmadienį, gruodžio 20 d., po šv. Mi-
šių parapijos salėje – suneštinis Kalėdinis po-
būvis. Dalyvaus Panevėžiečių klubo na-
riai. Maloniai kviečiame visus.

� San Francisco lietuvių bendruomenės Kū-
čios vyks gruodžio 19 d., šeštadienį, 5 val.
p. p. Oakwood Athletic club, 4000 Mt. Diab-
lo Blvd., Lafayette, CA 94549. Kalėdų se-
nis, Rolando Dabruko programa vaikams ir
suaugusiems, ,,Genio” mokyklos vaikų pa-
sirodymas, tradiciniai patiekalai. Daugiau in-
formacijos: info@sflithuanians.com. 

� Gruodžio 19 d., šeštadienį, 6:30 val. v.
Moose Lodge, 51 Madison Street, Riverhead,
NY 11901, rengiama JAV LB Rytinio Long
Island apylinkės vakaronė ,,Kalėdinė kelio-
nė aplink pasaulį”. 

ADVENTINIS ATSINAUjINIMAS
Pradedant Šventuosius Gailestingumo metus

Šv. Antano parapijoje
1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804

Sekmadienį, gruodžio 13 d., 8:45 val. r. – šv. Mišios 
9:40 val. r. Agapė – pusryčiai su adventine programa:  
Aldona Zailskaitė pristatys savaitės susikaupimo temą

„Įvadas į Šventuosius Gailestingumo Metus:  pop. Pranciškaus
patarimai”.

Šv. Antano parapijos choro adventinis koncertas ir gies-
mės (vad. Vilma Meilutytė)

Ketvirtadienį, gruodžio 17 d. – Susitaikymas su Dievu (ves kun.
Gediminas Keršys)

5 val. p. p. – klausoma išpažinčių
5:30 val. p. p. – šv. Mišios

Šeštadienį, gruodžio 19 d., 6 val. v. – susitikimas bei diskusijos su
kun. Luku Laniausku, SJ lietuvių kavutės kambaryje, Šv. Anta-
no mokyklos pastate. 

Vaišės

Gruodžio 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Onos bažnytėlėje (433 E. Golfwood
Rd., Beverly Shores, IN 46301) bus au-
kojamos šv. Mišios. Jas atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Kalėdines giesmes atliks
bažnytinis lietuvių choras, vadovaujamas
Revitos Durtinavičiūtės. Po šv. Mišių, 2
val. p. p., Beverly Shores lietuvių klubas
kviečia pasiklausyti solistės Agnės Gied-
raitytės dainavimo. Vėliau laušime ka-
lėdaičius, vaišinsimės Kūčių vakarienę
primenančiais valgiais. Visi laukiami.
Pasiteirauti tel. 219-512-3493.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Savo bičiulius, gimines, bendradarbius pa-
sveikinkite laikraštyje,,Draugas”! Nudžiuginsite artimuosius ir paremsite lie-
tuvišką spaudą! Sveikinimo tekstą ir 25 dol. čekį siųskite ,,Draugo” administ-
racijai adresu: 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629.

Lietuvaitė Kotryna Staputytė futbolo
aikštėje laimėjo stipendiją

Praeitą šeštadienį, gruodžio 5 d., vyko daug amerikietiško futbolo rung-
tynių.  Vienos iš svarbesnių – tai PAC-12 konferencijos čempionato
susitikimas tarp  University of  Southern California (USC) ir Stanford

universiteto komandų   Santa Clara mieste, Californijoje.  Rungtynes laimėjo
Stanford universiteto komanda, įveikusi USC komandą rezultatu 41–22. 

Pertraukos tarp kėlinių metu vyko kitokios rungtynės.  ,,Dr. Pepper” ben-
drovė, kuri gamina populiarų gaivų gėrimą ,,Dr. Pepper”, paskelbė futbo-
lo metimo konkursą studentams.  Bendrovė konkurso laimėtojui paskyrė
100 000 dol. stipendiją.  Varžovams reikėjo mesti kamuolius į didžiulę sta-
tinę aikštės gale.  Kas per 30 sekundžių į statinę įmes daugiausia kamuolių,
laimės  100 000 dol. stipendiją.  Konkursą laimėjo lietuvaitė studentė Kot-
ryna Staputytė, gyvenanti Naperville, IL.  Per 30 sekundžių ji įmetė 17 fut-
bolo kamuolių.  

Kotryna Staputytė šiuo metu studijuoja tiksliuosius mokslus College of
DuPage.  Studijas ji žada tęsti DePaul universitete, kur studijuos biologiją.
Jos svajonė – padėti žmonėms su fizine negalia.  Tokią pagalbą Kotryna jau
yra suteikusi savo geram draugui Dominykui Mockapetriui, kuris turi fi-
zinę negalią ir kuriam, atvykus iš Lietuvos, buvo sunku prisitaikyti prie nau-
jo gyvenimo Amerikoje.  Dominykas kartu su Kotrynos Staputytės šeimos
nariais džiaugiasi jos laimėjimu.  O Kotryna Staputytė dėkojo ,,Dr. Pepper”
bendrovei ir pareiškė, kad ji labai laiminga, kad dabar galės siekti moks-
lų nesirūpindama mokesčiais dėl studijų. 
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Studentė iš Naperville per 30 sekundžių į statinę įmetė 17 kamuolių ir laimėjo 100 000
dol. stipendiją. 


