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JANINA SUČYLIENĖ 

Pirmų šalnų pakąstą giedrą ir saulėtą sekmadienio
rytą, 2016 metų lapkričio 20 dieną, į Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misiją rinkosi Čikagos ateitininkių korpo-

racijos „Giedra” (Korp! Giedra) narės padėkoti Kristui Ka-
raliui ‒ Visatos Valdovui už visas gyvenimo dovanas, pa-
simelsti už gyvas ir Anapilin išėjusias giedrinin kes ir at-
švęsti 90-ąjį korporacijos „Giedra” jubiliejų. 

Vaidos Petraitienės nešama „Giedros” vėliava palydėjo
kandidates ir nares į bažnyčios pirmuosius suolus. Šv. Mi-
šias aukojo t. Algis Baniulis SJ, kuriam talkino giedri ninkės:

giesmių giedojimą pravedė Rima Birutienė, skaitinius
skaitė Vaida Petraitienė ir Irena Satkaus kienė, tikinčiųjų
maldas – Loreta Lagunavičienė. 

Šv. Mišių aukojimo metu giedrininkės-kandidatės nešė
aukas prie altoriaus, tuo tarpu Rūta Staniulienė per mik-
rofoną apibūdino jų simbolinę reikšmę. Pašventinimui buvo
atneštos naujoms narėms skirtos korporacijos juostelės ir
kepuraitės, ilgamečio Ateitininkų Fede racijos dvasios
vado kun. Stasio Ylos ,,Ateitininkų vadovas”,  duona ir vy-
 nas, kuriais pats Viešpats mus stiprins, ir surinktų aukų
krepšis.

– 4 psl. 

Korp! Giedra paminėjo 90-uosius veiklos metus

giedrininkės kopia „į kaLnus, į viršūnes!”

Pirmoje eilėje (iš k.): Tauras Radvenis, Virgis Kasputis, Linas Polikaitis, Danius Ane-
lauskas; antroje eilėje: Stepas Puodžiūnas, Erikas Petraitis, Kęstutis Daugirdas, Alek-
sas Vilkas.  Bronės Tamulynienės nuotr.

„Tolimi
aidai”
skambėjo
Lemonte

ALINA BIČKIENĖ

„Tolimi aidai” – tai vyrų vokalinis oktetas
iš Los Angeles, susikūręs prieš 6 metus.
Lapkričio 12–13 d. labdaros koncertu
Pasaulio lietuvių centre (PLC) jis parėmė
Skautų organizaciją ir giedojo Palaimin-
tojo J. Matulaičio (PJM) misijos šv. Mišiose.
Po Mišių kalbėjomės su okteto vadovu
Kęstučiu Daugirdu, Linu Poli kai čiu ir ki-
tais dainininkais.

– Kas paskatino Jus susiburti ir iš kur
kilo pavadinimas „Tolimi aidai”?

– Vyrų vokalinį oktetą subūrė va-
dovas Viktoras Ralys; pavadinimas
kilo nuo žymaus lietuvių poeto (ir
Los Angeles gyventojo) Bernardo
Brazdžionio eilėraščio „Tolimas ai-

das”. Nuo pat susikūrimo 2010 me tų
vasarą grupė dainuoja a’capella. At-
lieka tradicinius lietuviškus kūri-
 nius vyrų chorams ir taip pat origi-
nalias pop dainų iš abiejų Atlanto pu-
sių aranžuotes.

– Iš kur Jūsų meilė lietuviškai mu-
zikai ir  dainai?

– Visi okteto dainininkai yra
antros ir trečios kartos išeiviai, Ame-

 rikoje gimę lietuviai. Tėvų, senelių
dėka, jie nuo pat mažens pamilo lie-
tuvišką dainą, kalbą. Visi jie užaugo
klausydami ir dainuodami lietuviš-
 kas dainas namuose, lietuviškose
stovyklose, tautinių šokių ir dainų
grupių repeticijose, lituanistinėse
mokyklose. Nors jie visi gimė Ame-
 rikoje, lietuviška kalba ir daina jiems
išliko brangi ir gyva.

– 3 psl. 

Įamžindamos korporacijos 90-mečio jubiliejų, giedrininkės susibūrė bendrai nuotraukai, viduryje  LR gen. konsulas Marijus Gudynas.
Dainos Čyvienės nuotr.
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KUN. GINTARAS 
ANTANAS JONIKAS

Nieko panašaus anksčiau nebu-
vau patyręs, kol nenuvykau į
Šven tąją Žemę. Širdimi ir sie-

la susiliejau su visa Išganytojo ir Iš-
rinktosios tautos gyvenimo istorija. Ir
dabar, kai mąstau ir rašau apie Joną
Krikš tytoją ir Mergelės Marijos Ne-
kaltąjį Prasidėjimą, viską matau savo
aki mis – tas aplankytas vietas, istori-
 nius miestus ir miestelius, kalnus ir
dykumas, jūras ir Jordano upę, nuos -
tabias šventoves ir sutiktus puikius
žmones. Anksčiau, kai norėjau susi-
tikti su Dievu, meldžiausi, studijavau,
lankiau bažnyčią ir priimdavau sak-
ramentus. Ir dabar lygiai tuo pačiu
būdu susitinku su Jėzumi ir Šventąja
Dvasia, tik skirtumas yra tas, kad da-
bar viską daug giliau jaučiu, labiau su-
prantu, džiaugsmingiau ir viltingiau
išgyvenu, esu be galo dėkingas už vis-
ką, kas Išganymo istorijoje yra įvy-
kę.  Patyrimas yra didelis dalykas.
Kaip palyginimą pateikiu vienos Phi-
ladelphijoje gyvenančios lietuvaitės
– Daivos komentarą: žinoti, kaip kvepia
Lietuvos miš kai, gali tik tuomet, kuomet
giliai įkve pi to miško oro... Aprašyti, ap-
sa kyti to neįmanoma, turi tai pajusti!

Taigi, keliaudamas po Šventąją
Žemę aš patyriau deja vu: senovės
Egipto kultūra, Romos imperijos civi-
lizacija, judaizmas, Mozė, karalius
Erodas I Didysis, Jeruzalės šventykla,
Elijas ir kiti pranašai, Jonas Krikšty-
tojas, Mergelė Marija, Jėzus Kristus,
jaunoji krikščionybė... Žino ma, aš pats
visur esu, dalyvauju, gir džiu, matau... 

Kalbant apie pasirodžiusį Joną
Krikštytoją, prieš save regiu Judėjos
dykumą ir šį keistą, tiesaus žvilgs-
nio, kupranugario kailiu vilkintį vyrą.
Matau, kaip žmonės Jeruzalėje tie-
 siog atsuko nugaras į šventyklą ir iš-
ėjo į dykumą pas Joną. Jis rengė juos
Jėzui, kuris pakeis šventyklą – kaip pa-
keliui į Tėvą. Antras keistas dalykas
yra tai, kad jie visi buvo krikštijami
Jono. Anksčiau tik pereinantys į ju-
daizmą ir norintys tapti žydais buvo
pakrikštyti. Visa tai simbolizuoja, kad
jie palieka savo seną gyvenimo būdą
kaip niekinį. Judėjos ir visi Jeruzalės
gyventojai Jono bu vo pakrikštyti, kad
gautų atleidimą už jų padarytas nuo-
dėmes. Tai taip pat rodo, kad čia yra
kažkas nauja, nematyta, vyksta naujas
vidinio gy venimo gimimas, ir senas gy-
venimo būdas yra užmirštas. Ir tai yra
tik pradžia to, kas dar iš tiesų įvyks! Jo-
 nas aiškiai visiems pasako, kad jis
nėra Mesijas, yra galingesnis už jį ir
Jis štai ateina. Įvertinant, kokius lai-

kus iki Jono Krikštytojo pasirodymo
žmonija buvo išgyvenusi, ko pa siekusi,
atrodo tikrai neįtikėtina, kad būtent
jis, Jonas, žmoguje keičia per Egipto,
Romos laikotarpius ir judaiz me susi-
formavusias vertybes, gyvenimo būdą.
Romėnai-stabmeldžiai dar nedalyvauja
šiame procese, nes dar nėra jų laikas,
bet laikui atėjus Roma taps krikščio-
nybės lopšiu, ir mes tai žinome. Bet tuo
metu krikštytis atei na net fariziejai ir
sadukiejai (religijos ir įstatymo mo-
kytojai, aukštuomenė). Ir čia Jonas
sako, kad tam, kuris ateina po jo, jis
nėra vertas atrišti net susidėvėjusių
sandalų nuo dulkėtų kojų. Jonas dar
sako, kad „Aš jus krikštijau vandeniu,
Jis krikštys jus Šventąja Dvasia”. (Mk
1: 7–8) Jonas tuo pasako esminę tiesą –
per Jėzų Kristų žmogaus būtis bus iš-
 baigta, ištobulinta, užpildyta Šven tąja
Dvasia. Jonas tik žmogus, nors Dievo
pranašas, nuo pat gimimo ga lingas
dvasia ir darbais, bet jis tik žmogus. Ir
jis buvo geras įrankis Die vo rankose! 

Egiptas, Roma, judaizmas sukūrė
galingas civilizacijas, ekonomiką, iš-
vystė prekybą, meną, architektūrą, fi-
losofiją, davė stiprų impulsą mokslui,
bet... žmogaus prigimtis tuose pasi-
ekimuose taip ir liko užvaldyta nuo-
dėmės... Žmonėse reiškėsi daug nege-
rų savybių, tai nuodėmės palikimas, ir
toks žmogus gali nešti dideles nelaimes
sau ir kitiems. Nuo imperatorių iki pa-
prastų žmonių kraujo liejimasis ir ki-
tos niekšybės buvo tapusios kasdie-
nybe. Dievas sukūrė pasaulį ne nuo-
dėmei, ir Jis ateina pas mus kaip švie-
sa ir tiesa. Jis ateina nugalėti mirties
šaltinį, ateina su trinti nuodingos gy-
vatės galvą – šėtoną. Jis ateina kaip pri-
sikėlimas ir gyvenimas. Ir pirmiau sa-
vęs Jis siunčia pranašus, kad susiti-
kimui su juo būtų paruoštos žmonių

širdys ir protai. Senasis Testamentas
buvo ilgesys, Naujasis Testamentas
tapo išsipildymu.

Kiekvienais metais mes gauna-
me galimybę, tiksliau malonę, per
Bažnyčios kvietimą sąmoningai iš gy-
venti Adventą. Advento laikotarpis –
tai ne tik keturios savaitės smagaus lai-
ko, bet pirmiausia tai troškimas mūsų
gyvenime padaryti daugiau vietos Jė-
zui. Jonas Krikštytojas pa rengė Judė-
jos ir Jeruzalės visuomenę priimti
Jėzų. Per Adventą Bažnyčia, kaip ir Jo-
nas Krikštytojas, skatina mus pasi-
rengti Jėzaus sutikimui. Judėjos ir
visi Jeruzalės gyventojai turėjo atsi-
laisvinti nuo kasdienybės rūpesčių ir
eiti į dykumą, kad sutiktų Joną Krikš-
tytoją ir būti pakrikštyti. Laiko sky-
rimas maldai, meditacijai, buvimui
su Jėzumi šv. Mišių šventime parodo
žmogaus brandą, jo dva sinio pasaulio
grožį, suvokimą savęs, kaip Dievo my-
limo kūrinio, kaip bu vimą vaisinga ša-
kele Kristaus Bažnyčios medyje.

u u u

Adventas mus pasitinka dar viena
nuostabia švente, verta gilaus apmąs-
tymo – Mergelės Marijos Ne kaltas
Prasidėjimas. Mintimis ir vėl keliauju
į Nazaretą, kur gyveno Ma rija, kur Die-
vo siųstas arkangelas Gabrielius su di-
džia naujiena apsi reiškia tai, kuri yra
be gimtosios nuo dėmės ir paties Dievo
išrinkta.  

Angelas tarė Marijai: „Sveika, ma-
lonės pilnoji!” (Lk 01:28) Lukas parašė
Evangeliją, ir čia yra jo žodis, naudo-
jamas apibūdinti Mariją kaip „malonės
pilnoji” (κεχαριτωμένη), reiškia, kad
Marija buvo pilna malonės visą jos gy-
venimą. Tai reiškia, kad Marija yra pil-
na malonės ne tik tuo metu, kai ange-

Taisykite Viešpačiui kelią... (Lk 3,4,6)

las ateina pas ją, bet, kad ji yra pilna
malonės nuo savo gyvenimo pradžios.
Lukas galėjo naudoti kitą žodį parodyti,
kad Marija buvo pilna malonės tik tuo
konkrečiu momentu, kaip tada, kai
jis aprašė Steponą „pilną malonės”
(πλήρης χάριτος) tik akimirkai (Ap-
aštalų 6: 8), kol jis buvo užmuštas ak-
menimis iki mirties. Bet Lukas pa-
brėžia, kad Marija buvo pilna malonės
visą jos gyvenimą.

Angelas Gabrielius pasitiko Mariją
„Sveika, malonės pilnoji!” (Lk 1:28)
Paprastai tuo metu po sveikinimo
„sveika” (moteriai), ar „sveikas” (vy-
rui) sekdavo išsakomas titulas, todėl
„malonės pilnoji” iš tikrųjų yra titulas
ar vardas, kurį angelas Gab rielius su-
teikia Marijai. Toje pasau lio dalyje ti-
tulai buvo labai svarbu, nes jūsų var-
das pasako kažką, kas jums priklauso.
Taigi „malonės pilnoji” apibūdina Ma-
rijos tikrą esybę.

Dievas specialiai Mariją apgaubė
šventumu, kad savo įsčiose išnešiotų
Jėzų. Dievas ir nuodėmė yra prie šingy-
bės, ir Dievas paruošė be nuo dėmės
esamą Mergelę Mariją būti Išganytojo
Motina.

Šiandien mes dėkojame Dievui už
tą ypatingą Nekaltojo Prasidėjimo ma-
lonę, kurią Dievas davė Marijai. Mus
tai skatina apmąstyti savo didybę ir
savo vaidmenį mūsų kelionėje pas Die-
vą. Vienas iš šventųjų, kuris rašė, kaip
Marija mums padeda mūsų kelionėje į
Dievą, tai buvo St Louis Marie de
Montfort. Jo raštai labai didelės įtakos
padarė šventajam popiežiui Jonui Pau-
liui II, iš kurio raštų jis paėmė savo
šūkį: „Totus TUUS O Maria” („Aš esu
visas tavo, Marija”). St Louis Marie de
Montfort savo raštuose paliko daug
nuostabių įžvalgų, apibūdinančių Mer-
gelę Ma riją. Paminėsiu tik šiuos: Die-
vas Tėvas surinko visus vandenis ir pa-
va dino juos jūra; Jis surinko visų ma-
lonių rinkinį ir pavadino jį Marija.

Jėzus atėjo pas mus per Mariją, ma-
lonės pilnąją, kad padėtų mums mūsų
kelyje į Jėzų. Melskis Marijai kiekvieną
dieną, ypač kalbėkime ro žinį. Paimki-
me Marijos ranką ir leiskime jai vesti
mus prie Jėzaus.

Dr. Vytautas Vaičys, kun. Gintaras Jonikas ir inžinierius Tadas Aukštakalnis Jordano upėje,
kur Jonas Krikštytojas krikštijo Judėjos ir Jeruzalės gyventojus. Asmeninio albumo nuotr.



kurią inicijavo Bergeno vyskupas Per Lonning ir su-
dėjo jį parėmę žmonės. Premija (3 mln. Norvegijos
kronų) Lietuvoje vėl buvo sukėlusi triukšmą, nors ap-
dovanotasis pats tų pinigų neėmė, o įsteigė fondą, ku-
rio procentai naudojami nuskriaustiems vaikams pa-
dėti. Pasipiktinusieji putojo, kad premija priklauso
„tautai”, nors akivaizdu, kad ta pasipiktinusioji
„tauta” buvo būtent tos sovietinės atrūgos, kurioms
partizanai buvo (ir tebėra) banditai.

Šaknys – giliau

Kai šį rudenį vykusių Seimo rinkimų metu Są-
jūdžio palikuonys, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čio nys demokratai, daugumos nelaimė jo, buvęs il-
gametis partijos pirmi ninkas Andrius Kubilius pa-
reiš kė, kad pralaimėjo dėl to, jog didelė dalis žmonių
vis dar ilgisi „anų laikų”. Mintį šiek tiek koreguočiau,
bet yra panašiai, nes dabartinės bobutės tuomet buvo
„jaunos ir gražios”, o kad jos stovėjo eilėse prie mė-
sos ar bananų (kitos tokio egzotiško vaisiaus skonio
net ir nepažino), nebe prisimena, nes jos nežinojo, kad
gali būti kitaip, geriau. O buvo ir tokių, kuriems iš
tiesų buvo geriau negu kitiems – pvz., pardavėjoms,
kurios galėdavo ką nors pakišti po prekystaliu ir už
tai iš interesantų už „deficitą” gauti papildomą mo-
kestį. Bet, manyčiau, tokių, kuriems „prie ruso” buvo
geriau, tebėra nedidelė dalis, dauguma jau išmirė.
Balsuo jan tys prieš dešiniuosius jau yra jų palikuo-
nys, kurie vis dar keršija V. Landsbergiui už pačią ne-
priklausomybę, ir jų pyktis yra baisesnis už nostal-
giją „prie ruso buvo geriau”. Ta neapykanta aiškiai
buvo matyti praėjusių rinkimų į Seimą antrajame rin-
kimų rate, kuomet, išskyrus konservatorių rinkėjus,
visi kiti balsavo prieš juos. Tai buvo Darbo partijos,
Tvarkos ir teisingumo ir nusivylusieji socialde-
mokratais žmonės. Todėl valstiečiai-žalieji ir galėjo

gauti tiek daug balsų.
Tai tos pačios legendos, kad Lands-

bergis sugriovė kolūkius ir partizanai
buvo banditai, dalis. Bū tent čia yra ta gi-
lioji šaknis, ir kalba eina ne apie vieną
asmenį, nes tas asmuo yra simbolis pa-
sipriešinusios Lietuvos. Okupacinės
rusų valdžios ir jos pakalikų Lietuvoje
tikslas buvo kovotojus dėl nepriklauso-
mybės – partizanus parodyti kaip ban-

ditus. Tai okupantų propagandinė leksika, nukreipta
kompromituoti pasiprie šinimo judėjimą. Partiza-
nus reikėjo parodyti kaip paprasčiausius plėši kus, va-
gis, marodierius. Taip plačiosios Rusijos gyventojai
ir suprato (pvz., vienas leningradietis, po karo ko-
mandiruotas į Lietuvą, vėliau pasakojo: „Nors pas jus
siautė banditai, bet dviračių niekas nevogdavo”), tik
taip neturėjo suprasti Lietuvos gyventojai, nes jie visa
tai matė iš arti. Ir vis dėlto bandito pavadinimas pri-
gijo, okupacinė propaganda pa darė savo, nes žmonės
neturėjo kitos informacijos, tik okupantų suklasto-
tąją. Be to, didelė visuomenės dalis buvo (ir yra) bai-
li ir prisitaikanti, todėl besipriešinantys jai atrodo
ramybės drumstėjai. O partizanai buvo gyvas prie-
kaištas tiems, kurie susitaikė su okupacija. Likusiai
daliai visuomenės jie neleido užsimiršti, ragino ko-
voti arba kitaip prisidėti prie laisvės kovos, baudė tar-
naujančius priešui ir gėdino susitaikėlius.

Štai už tai Landsbergiui ir konservatoriams, kaip
ramybės drumstėjams, ir keršijama. Tuo labiau kad
po senovei aktyviai veikia Kremliaus propaganda, ku-
rios tikslas yra dis kredituoti Lietuvą ir jos nepri-
klausomybės šauklius (neseniai Putinas pareiškė, kad
Lietuva yra „nepavy kusi”, „žlunganti” valstybė).
Kaip bebūtų liūdna, Sąjūdžio stebuklas, kuomet
buvo paskelbta Nepriklau somybė, ir 1996-ieji, kuomet
sąjūdi nės politinės jėgos vėl triuškinančiai laimėjo
Seimo rinkimus, greičiausiai nebepasikartos. Tie par-
tizanai ir tremtiniai, kurie nežuvo miškuose ir ne-
mirė sibiruose, jau numirė dėl senatvės, o jų pali-
kuonių, matome, liko mažiau negu sovietų pakalikų
ir susitaikėlių palikuonių. Kokią ideologiją nešasi
naujoji politinė jėga – Lietuvos valstiečių-žaliųjų są-
junga – dar nežinome, ji savo ideologijos dar nea tsklei-
dė. Tiesa, joje yra patriotiškai nusiteikusių žmonių,
tik ar jie sugebės suformuluoti Lietuvai palankią
ideologiją ir įtikinti likusius? 

Laisvės premija

Viskas, ką dabar daro naujasis Sei-
mas ir naujoji dauguma, polito logams ir
rinkėjams yra įdomu, nes niekas nežino,
kaip vienu ar kitu at veju ji elgsis. Viena
įdomesnių žinių galima laikyti tai, kad
Seimo valdyba Žmogaus teisių komite-
tui pavedė skubiai pasirūpinti Laisvės
premijos komisijos sudarymu. Kadangi se-
noji kairiųjų valdžia nepasirūpino skelbti šiemeti-
nio Laisvės premijos konkurso, bus svarstoma ga-
limybė šią premiją skirti praėjusiais metais at-
rinktam kandidatui Vytautui Lands ber giui. Kaip pri-
simename, 2015 m. Lais vės premijos komisija pre-
miją siūlė skirti Aukščiausiosios Tarybos-Atku -
riamojo Seimo pirmininkui V. Lands bergiui, bet tam
nepritarė kairiųjų Seimas. Po tokio Seimo spren-
dimo atsistatydino dalis komisijos narių, ir premi-
ja liko nepaskirta niekam. Pa sigirdo netgi siūlymų
šią premiją panaikinti visai. Ją Seimas įsteigė 2011
m. (premija – 5 tūkst. eurų), ir ji teikiama sausio 13-
ąją, iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.
Pir moji premija buvo skirta Rusijos kovotojui už
laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Ko-
valiovui, kuris okupacijos metais artimai bendra-
darbiavo su Lietuvos disidentais; antroji – Lietuvos
laisvės lygos įkū rėjui politiniam kaliniui Antanui
Terleckui; trečioji – pogrindinės spau dos leidinio
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” steigėjui ar-
kivys kupui Sigitui Tamkevičiui; ketvirtoji – Lenkijos
disidentui, dienraščio „Gazeta Wyborcza” vyriau-
siajam redaktoriui Adam Michnik. 

Šiomis dienomis per vieną iš ra dijų vyko po-
kalbis visai kita tema, kai paskambinusi klausytoja
su baisiu įniršiu ėmė šaukti, kad Vytautas Lands-
bergis yra vagis, jis užsienyje yra prisipirkęs vilų...
Laidos vedėja nepasimetė – klausytojos balsą iš-
 jungė, pakomentavusi, kad, matyt, ji supainiojo te-
lefono numerį ir pataikė ne į tą laidą. Šis klausyto-
jos pareiškimas nebuvo atsitiktinis, tai atsitiko kaip
tik pasirodžius žiniai apie Lais vės premijos galimą
įteikimą V. Lands bergiui. Nors gali būti, kad mote-
riškė buvo ne visai stabilios psichikos, bet tai yra
simptomiška – neapykantą Lietuvos nepriklauso-
mybei ir jos simboliui Vytautui Lands bergiui sunku
paslėpti, ji prasiveržia tai vienur, tai kitur, netgi, kaip
ma tome, Seime, kuris praėjusiais me tais išdrįso
Laisvės premijos neskirti žmogui, Lietuvos valstybę
atvedusiam į nepriklausomybę. Tuomet savo kolegų
sprendimu pasipiktino netgi socialdemokratų vienas
iš lyderių Gediminas Kirkilas bei politikos komen-
tatorius, 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto
signataras Rimvydas Valatka (pastarasis šiaip jau ant
visų „pavaro”, taip pat ir ant V. Landsbergio), kurie
nėra dideli konservatorių mylėtojai. 

Tvartelio problemos

Tikėkimės, kad šiemet teisybė bus atstatyta, ir
V. Landsbergiui simbolinė premija bus įteikta, bet
eilinį kartą bandai suprasti – iš kur vi suo menėje tiek
neapykantos, kuri už go žia sveiką protą. Netgi žinomi
žmo nės, politikuotojai, į viešumą išmeta juokelius,
pvz., apie „tvartelį”. Gal ne visiems suprantama, ką
tai reiškia. O tai yra iš tos pačios temos – neapy kan-
tos nepriklausomybei ir Lands ber giui. Kažkada, ne-
priklausomybės pradžioje, kai visi Lietuvos piliečiai
bandė atsiimti sovietų nusavintą turtą, norą susi-
grąžinti savo tėvo vilą Pakaunėje pareiškė ir V.
Landsbergis. Ūkinio pastatėlio kaimynai nesutiko
atiduoti, todėl Landsbergis kreipėsi į teismą. Kilo vėl
baisus triukšmas, kuris aidi dar iki šiol – suprask
– koks jis menkysta. Tarsi tas „tvar telis” būtų bu-
vęs auksinis ir tą auksą Landsbergis būtų pavogęs.
Kažkodėl nekyla triukšmai dėl buvusių komunistų
užgrobto turto, dėl to paties komunistų vado Algir-
do Brazausko pilaičių, išdygusių sovietų okupacijos
metais ant Lietuvos ežerų, „prichvatizuotų” kolūkių
ir gamyklų, kurių savininkai arba jų vaikai dabar
yra Lietuvos „elitas”. Nežinau tarp Sąjū džio veikė-
jų, kurie būtų susikrovę didžiulį turtą, tarp jų ir Vy-
tautas Landsbergis, kuris gyvena tame pačiame bu-
telyje Žvėryne, Vilniuje, anais laikais skirtame
Kompozitorių sąjungos. 

Vytautas Landsbergis yra labai atidžiai „sau-
gomas” nuo kokio nors „praturtėjimo” visus ne-
priklausomybės metus. Pvz., bandė nusipirkti žemės
sklypelį tame pat Žvėryne, tai pakilo tokia velniava,
kad žmogus turėjo jo atsisakyti. Kai V. Lands bergis
buvo nominuotas Nobelio premijai, bet jos negavo,
jam buvo įteikta norvegų tautos solidarumo premija,

Iš kur tiek neapykantos 
nepriklausomybei?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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„Tolimi aidai” skambėjo Lemonte

Atkelta iš 1 psl.

Malonu pristatyti vyrų vokalinį oktetą, kurį
sudaro 8 dainininkai: Kęstutis Daugirdas, Danius
Anelaus kas, Virgis Kasputis, Erikas Petraitis, Li-
nas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Rad-
venis ir Aleksas Vilkas.

– Šešerius metus Jūsų koncertinė veikla buvo tu-
rininga ir akty vi, kas Jus skatina?

– Daug koncertų oktetas skiria labdarai. Tai
kasmetiniai koncertai Los Angeles lietuvių die-
nose, Nauja metiniai koncertai senjorams, Su tvir  -
tinimo sakramento Mišiose, Los Angeles ir San
Diego Amerikos Lietuvių Bendruomenės Vasario
16-osios minėjimuose, skautų akade mikų meti-
nėse šventėse, Šv. Kazi miero parapijos 70 ir 75
metų sukakties minėjimuose.

Koncertai Hartford, CT, Boston, Detroit, MI,
JAV LB XX tarybos sesijoje Washington, DC, Lie-
tuvos amba sadoje, lietuvių imigrantų skautų 65
metų sukakties paminėjime, šv. Mi šiose Šiluvos
koplyčioje ir bazilikoje. Čikagoje labdaros kon-
certas Jauni mo centre, skirtas paremti Čikagos
lituanistinę mokyklą, labdaros koncertas Švč.

Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir dar daug
kitų.

Šių metų lapkričio 12 d. PLC  vyko labdaros
koncertas, skirtas lietuvių Skautų organizacijai
parem ti ir atsisveikinimo koncertas PJM mi sijos
šv. Mišiose lapkričio 13 d.

Oktetas dainuoja a’capella. Tai unikalus
muzikos žanras, kuris ne visiems pasiekiamas,
nes reikalauja preciziško kiekvieno balso tiks-
lumo, kad muzikos garsai susilietų ir skambėtų
tartum vienas akordas, lyg muzikos instrumen-
tas, atkartojantis gamtos garsus. Tai lyg švelnus
upelio čiurlenimas, žolės šnarėjimas ar ga lingo
ąžuolo ošimas visomis šakomis. Tai mūsų pro-
tėvių kelių kartų muzika, niekada neužmirštama.
Tai etnografinių ansamblių daugiabalsės su tar-
tinės, kurios niekada nenustos sa vo grožio. Nau-
jai skambanti a’capella muzika kelia susidomė-
jimą oktetu. Malonu klausytis ir žavėtis, kad lie-
tuviai, kur jie begyventų, neužmiršta savo tautos
vertybių, kurtų šimtmečiais.

Kol žmonės svajos ir dainuos, tol švies jiems
ugnis amžinoji. (A. Bal takis)

Vyrų vokaliniam oktetui „Tolimi aidai” lin-
kime kūrybinės sėkmės, lauksime jų Čikagoje vėl.

„Tolimų aidų” skambesys džiugino gausiai susirinkusiųjų širdis. Jono Kuprio nuotr.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1psl.

Akademija Ateitininkų namuose

Po šv. Mišių gausus būrys giedri-
ninkių rinkosi į Ateitininkų namus iš-
kilmingai akademijai – pri siminti
Korp! Giedra nueitą kelią ir prasmin-
gą istoriją, pasidžiaugti per metus at-
liktais darbais ir pasiekimais bei pri-
imti naujas nares. Salę pripildė kil-
niems siekiams į ateitininkių Korp!
Giedra susibūrusios skirtingo am-
žiaus, įvai rių profesijų ir patirčių, ta-
lentingos, kūrybingos, darbščios, sklei-
džian čios Dievo šilumą ir meilę, mo-
terys, jų šeimų nariai ir svečiai.

Prieš prasidedant akademijai, sve-
čiai turėjo progos apžiūrėti įdomiai
paruoštus plakatus apie korporacijos
„Giedra” istoriją ir darbus, susipažin-
ti su įvairia, prasminga, o svarbiausia,
altruistine giedrininkių veikla.

Šventės atidarymas

Visiems atsistojus, į salę buvo
įnešta korporacijos vėliava. Į susirin-
kusius kreipėsi renginio vedėja dr.
Ona Daugirdienė: „Esame susirinkę
kartu ‒ giedrininkės, ateitininkai,
mieli svečiai – švęsti ‘Giedros’ korpo-
racijos devyniasdešimtąjį jubiliejų.
Korp! Giedra, kaip ir visa ateitininki-
ja, nuo pat pirmųjų dienų, pirmųjų
savo žingsnių, pasirinko Kristų savo
kelrodžiu, gyvenimo atnaujintoju, savo
gyvenimo tikslu. Tad pradėkime šią
džiugią ‘Giedros’ šventę trumpu susi-
mąstymu ir malda”.  

Giedrininkių pirmtakės

Kartu sukalbėjus maldą, O. Dau-
girdienė nuotaikingai pasveikino ren-
ginio dalyvius, ir  pabrėžė, kad šios die-
nos susitikimas ne tik malonus, bet ir
istorinis: „Prieš 90 metų, 1 mėnesį ir 17
dienų studentės ateitininkės Kaune,
Lietuvos universitete, žengė lemiamą
žingsnį, kuris atvedė mus iki šiandie-
nos. Tai buvo 1926 metų spalio mėnesio
trečioji diena. Studentės, iki tol daly-
vavusios bendroje mišrios studentų
draugovės veikloje, pajuto poreikį veik-
ti savarankiškai ir įsteigė atskirą stu-
denčių ateitininkių draugovę. Ši drau-
govės įsteigimo diena ir laikoma mūsų
korporacijos pradžia. Vėliau draugovė
prisitaikė sau vardą ‘Giedra’ ir persi-
organizavo į korporaciją ‘Giedra’. Man
šios draugovės moterys, giedrininkių
pirmtakės, kelia nuostabą ir pasidi-
džiavimą.” 

Ryžtingos moterys

O. Daugirdienė tęsė: „Rašant ‘Gied-
ros’ istorijos knygą, teko skaityti šių
pirmųjų narių biografijas. Jos buvo gi-
musios prie caro, daugiausia ūkininkų
dukros. Manau neklysiu sakydama,
kad, su mažom išimtim, jos buvo pir-
mosios šeimoje (ar bent pirmoji gene-
racija), kurios stojo į universitetą. Ga-
lima įsivaizduoti, kokio tvirto cha-
rakterio jos turėjo būti, kad išdrįstų pa-
likti savo šeimą, ūkio ar miestelio gy-
venimą, persikelti į didmiestį, stoti į
universitetą ir susirasti darbą pragy-
venimui. Ir jos taip padarė. Jos gyve-
nime nepasimetė. Jos studijavo ne-
lengvus mokslus: lingvistiką, fiziką,
matematiką, mediciną, pedagogiką.

Korporacija „Giedra” paminė jo 90-uosius veiklos metus

Šalia to, jos dalyvavo įvairiose orga-
nizacijose, ir ne tik veikė, bet užėmė va-
dovaujančias pareigas. Jos buvo idea-
listės, ryžtingos, nebijančios vargo ir
darbo”.

Pranešėjos žodžiais, kai 1926 me-
tais studentės panoro atsiskirti nuo
mišrios draugovės, „Lietuvoje tuo metu
daug kas vystėsi, kūrėsi. Atsiminkime,
ateitininkija buvo dar visai jauna – tik
16 metų po įsikūrimo, pati Lietuva ‒
vos 8 metai po Nepriklausomybės pa-
skelbimo, o Lietuvos universitetui ‒ tik
ketveri metai. Bet galime didžiuotis ‒
Lietuvos moterys šiame naujame pa-
saulyje jau buvo įsitvirtinusios. Mūsų
progresyvioje Amerikoje, taip vadi-
namos ‘feministės’ pradėjo moterims
reikalauti lygių teisių tik šeštame ir
septintame dešimtmetyje, o Lietuvoje
moterys seniai tomis teisėmis naudo-
josi. Amerikoje 1920 metais moterys vos
buvo gavusios teisę balsuoti, o Lietu-
voje, 1920-taisiais Steigiamajame Seime
jau buvo 8 moterys atstovės ir pirma-
jam posėdžiui pirmininkavo ne kas
kitas, o moteris. Mūsų ‘Giedros’ pirm-
takės moterys buvo ugdytos šioje ap-
linkoje”, – su pasididžiavimu kalbėjo dr.
Daugirdienė.

,,Ne tik Lietuva kūrėsi, bet pačios
moterys kūrė savo gyvenimus, darė
sprendimus, siekė nepriklausomumo
ir savarankiškumo. Jos aiškiai jautė

savo vertę, savo potencialą, ir suprato
moters ypatumus, suprato, kad kaip
moterys, jos turi unikalių galimybių
prisidėti prie pasaulio. Studentės at-
eitininkės turbūt tą ypatingai suprato.
Jų atsiskyrimas nebuvo visų mergai-
čių vienodai paremtas, bet praėjus 90
metų galime drąsiai sakyti, kad jų
sprendimas pasiteisino.”

Tavo gyvenimas toks, kaip 
tavo diena

Baigdama sklandžią ir įdomią kal-
bą, O. Daugirdienė pasidalino eilutėmis
iš kardinolo Romano Guardini rytinės
meditacijos, kurią monsinjoras Talač-
ka rytais pakartodavo kunigui Stasiui
Ylai. Šios eilutės jai susumavo giedri-
ninkių  požiūrį į gyvenimą: 

Dieną galima pradėti be pradžios,
be minties, be valios. 

Tada iš viso nebus diena, o tik lai-
ko atbraila. 

Betgi diena yra kelias; ji nori turė-
ti kryptį. 

Diena yra kūrinys; ji reikalauja aiš-
kios valios. 

Diena yra giesmė; ji šaukiasi tyros
intencijos. 

Diena yra visas tavo gyvenimas. 
Tavo gyvenimas yra toks, kaip tavo

diena.

Prie vėliavos Giedrė Gillespie ir Vaida Petraitienė. Įžodininkės (iš k.): Ilona Didžbalienė, Jolanta Kurpienė, Silvija Radvilienė, Janina Su-
čylienė, Irena Vilimienė, Laima Žliobienė. Priesaiką veda seselė Daiva Kuzmickaitė.                                             Dainos Čyvienės nuotraukos

Apibendrindama „Giedros” veiklą,
pranešėja įtikinamai pareiškė, kad
„pažvelgus atgal į giedrininkių gyve-
nimus, jų darbus ir pasiekimus per pra-
ėjusius 90 metų, aš tikrai manau, kad
kiekviena jų diena buvo pilna krypties
ir valios, idealo, darbo ir meilės, taip
kaip ir jų gyvenimai. Belieka ir mums
būti tokioms”. 

Mes – krikščioniškų vertybių 
puoselėtojos

Pristatydama Čikagos „Giedros”
skyriaus pirmininkę Ritą Venclovie-
nę, renginio vedėja parinko jai ypatin-
gai šiltus žodžius: „Ji yra mūsų darbš-
čioji rūpintojėlė, kuri savo energija, iš-
tverme ir ryžtu kalnus verčia. Aš savo
vaikams vis sakau: jei jūs kada suabe-
jojate, ar vienas žmogus gali ką nors pa-
daryti, pasižiūrėkite į  Ritą Venclovie-
nę”. 

Sveikinimo kalboje „Giedros” pir-
mininkė sakė: ,,Mieli svečiai, sena ta
mūsų korporacija, bet gyva, veikli ir
ryžtinga. Sveikiname jus visus, atvy-
kusius atšvęsti su mumis šią svarbią
sukaktį, pasidžiaugti ir pagerbti šešias
kandidates, kurios pasirengusios įsi-
jungti į ‘Giedros’ šeimą ir savo kilnio-
mis asmenybėmis, naujomis idėjomis,
patirtimi ir sumanymais pagyvinti
korporaciją.    

Gyvename  pasaulyje, kuriame
vyksta karai, gamtos stichijos, pažei-
džiamos žmonių teisės, daug kur pyk-
tis, smurtas, bejėgiškumas. Drįskime
eiti prieš srovę, neleiskime, kad tie
įvykiai atimtų mūsų gyvastingumą ir
viltį. Būkime bendrakeleivės per mums
skirtą gyvenimą šiame pasaulyje, siek-
damos, kad jis būtų prasmingas ir įta-
kingas. Ištieskime ranką tiems, kurie
jaučiasi apleisti, vieniši ir skriaudžia-
mi. Skleiskime dorą, draugystę ir gėrį
mūsų bendruomenėje ir aplinkoje. To-
bulėkime ir pasitikėkime Dievo meile
ir gailestingumu.  Ženkime ‘Į kalnus,  į
viršūnes’ kaip mūsų šūkis mus įpa-
reigoja, kad ir eidami mažuoju keleliu,
kuriuo keliavo šv. Teresė iš Lisieux,
mūsų globėja Danguje. Esame ateiti-
ninkės, tad pasiryžkime gyventi pagal
ateitininkų šūkį ir kelrodį ‘Visą at-
naujinti Kristuje’.”      

R. Venclovienė pasidžiaugė, kad
šiuo metu „Giedra” vienija 153 nares ir

Iš k.: Giedrė Končienė, Irena Polikaitienė, Asta Kleizienė, Lidija Ringienė ir Daiva Kisielie-
nė. Dešinėje – Violeta Valaitytė.
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gretos pamažu plečiasi, viliamasi iš
naujo įsteigti  korporaciją „Giedra” ir
Lietuvoje.

Šių laikų iššūkiai

Šventės paskaitoje ,,Quo vadis,
moterie?” ses. dr. Daiva K. Kuzmic-
kaitė priminė švenčių svarbą asmeniui
ir organizacijai, nes per šventes į kas-
dienybės laiką prasiskverbia Dievo
amžinybė. Švęsdami mes ištariame
,,taip” savo kasdienybei ‒ ją įprasmi-
name ir pašventiname. 

,,Moterų korporacijos ‘Giedros’ nu-
eito kelio minėjimas parodo giedrinin-
kių plačiašakių darbų vaisius, kurie
noko dažnai atšiauriomis istorinių su-
iručių, karų ir okupacijų sąlygomis.
Šiandienos pasaulis taip pat krečia-
mas neramumų ‒ Sirijoje, Ukrainoje ir
kitur, ne mažiau ir ideologinių išpuolių.
Svarbu atsiminti, kad civilizaciją kuria
ne agresijos, kovos ir prieštaravimų
dvasia, bet kasdienybėje puoselėjamas
žmogiškasis artumas, bičiulystė ir at-
jauta. Ji suteikia laimę, kuri yra pa-
matinė žmogaus istorijoje, ir kurios
kūrimas yra didysis iššūkis šių dienų
moteriai”, – kalbėjo paskaitininkė.

,,Iš Romos nuo kankinystės bė-
gančiam Petrui Kristaus užduotą klau-
simą Quo vadis? mes moterys kartoja-
me šiandien, klausdamos: ‘kur tu eini,
moterie?’ Perfrazuojant Popiežiaus
Pranciškaus žodžius iš  Evangelium
Gaudium, atsakyti galime pasirinkda-
mos tapti Išganymo bendradarbėmis
kaip Mergelė Marija. Ji nieko neturėjo,
išskyrus kalną švelnumo ir kelis vys-
tyklus, todėl tvartelį pavertė namais
savo Kūdikiui. Ji išėjo į kalnus, į vir-
šūnes, kai skubėjo patarnauti gimi-
naitei Elžbietai, išliko tvirta po pasau-
lio atstumto ir išjuokto Sūnaus kry-
žiumi. Šiandienos moteris, kai šeimo-
je kuria namų jaukumą, kai pasilenkia
prie visuomenės paribiuose atsidūru-
siųjų, ir kai pirmosios pastebi dova-
notąjį dieviškąjį grožį atstumtuosiuose,
jos kuria atjautos – išganymo civiliza-
ciją”.

Iškilmingas įžodis

Svarbiausia ir giedrininkių šventės
dalis – naujų narių įžodis. Tai yra iš-
kilmingas ir viešas nario įsipareigoji-
mas ir pasižadėjimas gyventi ateiti-
ninkų šūkio dvasia, vadovautis jų prin-
cipais ir vykdyti pareigas. Jis duodamas
kryžiaus ir vėliavos  akivaizdoje, daly-
vaujant liudininkams, daromas lais-
vai pasiryžus ir sąmoningai pasirengus. 

Iškilmingai skambėjo ses. Daivos
Kuzmickaitės skaitomi įžodžio žodžiai,
rimtai kartojami šešių kandidačių.
Naujomis narėmis tapo Ilona Vaičiu-
lytė-Didžbalienė, Jolanta Barauskaitė-
Kurpis, Silvija Martinkutė-Radvilie-
nė, Janina Tintirytė-Sučylienė, Irena
Lingytė- Vilimienė ir Laima Leonaity-
tė- Žliobienė. Valdybos narės įteikė
joms korporacijos uniforminius ženk-
lus ir dovanėles. Kepuraites uždėjo
Laima Garbonkienė,  juosteles užrišo
vicepirmininkė Lidija Ringienė, gėles
įteikė Loreta Lagunavičienė ir žurna-
lą „Ateitis” padovanojo Jolita Naru-
tienė. Po įžodžio apeigų visi šventės da-
lyviai kartu sukalbėjo ateitininkų Cre-
do.

Dirbsime lietuvybės labui

Įžodininkių vardu kalbėjo Irena
Vilimienė.  Ji pasidalino prisimini-
mais apie tai, kaip susidomėjo Korp!
Giedra, kad maždaug prieš pusantrų
metų buvo pakviesta į pažintinį susi-
rinkimą. ,,Labai jaudinausi, nes be
Ritos [Venclovienės] ir Ramintos [Mar-

chertienės], nieko daugiau nepažinau.
Tačiau mano jaudulys išgaravo vos
peržengus Ritos svetingų namų slenks-
tį. Kambaryje, kuriame vos sutilpo
gausus būrys giedrininkių, tvyrojo
šilta, maloni, draugiška dvasia.” 

,,Įstojau į ‘Giedros’ korporaciją,
nes nuo seno žavėjausi giedrininkėmis.
Jos visada pasitempusios, inteligen-
tiškos ir labai gražios! Giedrininkės
spinduliuoja turtingu, dvasingu, gražiu
vidumi, atsispindinčiu jų išorėje. Dėl
to ir kilo paskatas lygiuotis su jomis,
sekti jų pėdomis. O svarbiausia, ‘Gied-
ros’ korporacijos ir ateitininkų idėjos-
principai: katalikiškumas, tautišku-
mas, mokslo ir žinių siekimas, visuo-
meniškumas, dora ir šeimyninkišku-
mas atitinka tiek mano, tiek mano
draugių kandidačių ‒Janinos, Jolan-
tos, Ilonos, Laimos ir Silvijos asmeni-
nius siekius. Mes, jau dabar tapusios
tikromis ‘Giedros’ narėmis, stipriai
susikabinusios rankomis ir širdimis,
su šūkiu ‘Į kalnus, į viršūnes’, su Vil-
timi, Tikėjimu ir Meile dirbsime lie-
tuvybės labui. Tepadeda mums Die-
vas.”

Sveikinimai jubiliejaus proga 

Renginyje dalyvavo gerbiami sve-
čiai, kurie atvyko pasveikinti Korp!
Giedra   90-tojo jubiliejaus proga. Šil-
tus, nuoširdžius sveikinimus perdavė
Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, atvykęs su visa šei-
ma, Ateitininkų Šalpos Fondo Tarybos
pirmininkas dr. Petras Kisielius, Či-
kagos sendraugių skyriaus priminin-
kė Pranutė Domanskienė ir Akade-
minio skautų sąjūdžio atstovė Dan-
guolė Bielskienė. Ši atskleidė įdomų as-
meninį ryšį su Lietuvos laikų ,,Giedra”
‒ pasirodo, kad jos vyro giminaitis,
kun. Pijus Bielskus, 1928 metais buvo
studenčių ateitininkių draugovės vė-
liavos krikšto tėvas!

Raminta Marchertienė perskaitė
sveikinimus gautus raštu. Prasmin gus
linkėjimus atsiuntė Šiaurės Ameri-
kos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pir-
mininkas dr. Tomas Gir nius ir korpo-
racijos „Giedra” Cleve lande pirmi-
ninkė Violeta Leger.

„Giedros” istorija linksmai 
ir rimtai

Linksmąją šventės dalį paruošė
Giedrė Gillespie. Jos sukurtuose kup-
letuose atgijo „Giedros” susikūrimo ir
veiklos ištraukos. Vidai Gilvydienei,
Loretai Lagunavičienei, Ramunei Mo-
tekaitienei, Silvijai Radvilienei ir Vio-
letai Valaitytei skaitant humoro pilnas
eiles, salėje vilnijo lengvas juokas. Me-
ninė dalis renginiui suteikė lengvumo

ir linksmai nukėlė į tolimą praeitį.
Korporacijos nares džiugina ir kita

,,Giedros” istorija ‒ ta, kuri kaupiama
į knygą, ir kurios rašymas artėja prie
pabaigos. 1953 metais pirmąją „Giedros”
istorijos sėklą pasėjo vyresnioji giedri-
ninkė Elena Masai tienė. Vėliau istori-
kė Alicija Rugytė rinko medžiagą ir ra-
gino kitas prisidėti. Tačiau projektas
nuo žemės nepakilo iki 2009 m., kai pa-
mirštos „Giedros” istorijos reikalu su-
sirūpi no ilgametė korporacijos pirmi-
ninkė Raminta Marchertienė. Buvo su-
darytas redakcinis komitetas, į kurį
įeina Ona Daugirdienė, Asta Kleizienė,
Raminta Marcher tienė ir Rita Venc lo-
vienė. Pirmasis posėdis įvyko 2011 m.

lapkričio 29 d. Nuo tos dienos dirbama
nuosekliai ir tikimasi, kad kitais metais,
knygos rašymas bus užbaigtas.

Visiems dalyviams sugiedojus At-
eitininkų himną, užsibaigė graži šven-
tė. Norėdamos įamžinti šią jubiliejaus
dieną, giedrininkės susibūrė bendrai
nuotraukai, o po to kartu su svečiais
perėjo  prie  turtingo vaišių stalo, ku-
rį  paruošė Lidija Ringienė, Loreta
Grybauskienė ir Irena Polikaitienė.
Šventės dalyviai nesiskubino skirsty-
tis, ilgai netilo kalbos tarp bendra-
minčių, rezgėsi nauji sumanymai, ve-
dantys prasmingų, gerų darbų ir šūkio
,,Į  kalnus, į viršūnes!” įgyvendinimo
link.

SVAJONĖ KERELYTĖ

Gražų, saulėtą spalio 23 d. rytą daugelis JAV LB St. Louis apylin-
kės narių rinkosi į šv. Mišias, kuriomis prasidėjo St. Louis apy-
linkės rudens šventė. Po šv. Mišių apie 150 žmonių susirinko į pa-

rapijos salėje pietums ir programai. Popietę pradėjo apy linkės pirmininkė
Danutė Lasky, pasi džiaugdama gausiais svečiais ir pakviesdama pasi-
vaišinti. Stalai lūžo nuo skanių lietuviškų patiekalų:  kugelio, dešrų su
kopūstais, įvairių salotų ir saldumynų. Visiems papie tavus, pirminin-
kė pakvietė iš Čika gos atvykusį svečią, JAV LB Vidurio vakarų apygardos
valdybos narį Joną padainavo penkias amerikietiškas dainas, puikūs mu-
zikos garsai užpil dė visą salės erdvę. Įdomu pastebėti, kad be veik visi
St. Louis apylinkės nariai yra antros, trečios ar net ketvirtos kartos lie-
tuviai, jau nebe kalbantys lie tuviškai, bet labai norintys puo selėti lie-
tuvybę ir kuo daugiau pa sisemti žinių apie Lietuvos istoriją, kalbą ir kul-
tūrą. Apylinkės narių nuoširdumas – nepaprastas. Valio St. Louis LB apy-
linkės valdybai su pir mininke Danute Lasky, kad suruošė tokią puikią
šventę.

Svajonė Kerelytė – JAV LB Vidu rio vakarų apygardos pirmininkės pa-
vaduotoja.

rudens šventė st. Louis

JAV LB St. Louis apylinkės pirmininkė Danutė Lasky. Programos atlikėjas – JAV  LB
Vi   durio vakarų apygardos valdybos narys Jonas Platakis.       S. Kerelytės nuotraukos
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Iš ATEITININKų GYvENImO

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Ateitininkių korporacija „Gied -
ra” savo oficialia pradžia laiko 1926 m.
spalio 3 d. Minint korporacijos 90-me-
čio jubiliejų lapkričio 18–19 d. vy ko
šventinis savaitgalis su dviem skir-
tingais renginiais Ateitininkų na-
muose, Lemonte. Sekmadienį, lapkri-
čio 19 d., Kristaus Karaliaus die ną,
vyko tradicinė korporacijos meti nė

šventė. O šeštadienis, lapkričio 18 d.,
buvo skirtas susimąstymui. Kor po ra-
cija surengė rekolekcijas moterims, į
kurias buvo kviestos dalyvauti ne vien
korporacijos narės ar ateitininkų or-
ganizacijai priklausančios, bet visos
susidomėjusios rekolekcijomis. Susi-
rinko gražus būrys norinčių vie nai die-
nai susikaupti, pabūti kartu. Ateiti-
ninkų namuose jos pripildė kun. St.
Ylos menę.

Šeštadienis prasidėjo šv. Mišio-
 mis, kurias atnašavo kun. Algis Ba niu-
 lis SJ. Jis priminė įvairius reko lekcijų
būdus ir linkėjo rekolekcijų dalyvėms
sėkmės apmąstymuose. Po trumpos
kavos pertraukėlės įvadinį žodį tarė
Laima Garbonkienė, pasvei kinusi re-
kolekcijų dalyves, bendramintes, ap-
suptas Kristaus meilės, ir pristatė ypa-
tingą rekolekcijų vadovę, viešnią iš
Kauno – ses. Daivą Kuzmic kaitę MVS
(Vargdienių seserų kongregacijos
narę). Ses. Daiva – sociali nė darbuo-
toja, sociologijos mokslų dak tarė, kuri
neseniai baigė 16 metų tiesioginį aka-
deminį darbą, dėstė Vytauto Didžiojo
universitete bei tapo Kauno „Caritas”
Gerovės instituto vadove. Po instituto
sparnu vyksta įvairūs projektai ir už-
duotys, rūpinamasi vaikų ir motinų
globa, jų gerove sunkiais gyvenimo at-
vejais, taip pat beglobių vaikų įvaiki-
nimu ir t. t. Šioje srityje ji turi ir as-
meninės patirties, nes jau septyne-
rius metus globoja ir augina du ber-
niukus. Nuo Lietuvos nepriklauso-
mybės metų yra ateitininkė, federaci-
joje ėjusi įvai rias pareigas. Savo sese-

rų kongregacijoje ses. Daiva taip pat
ėjo įvai rias pareigas, vieną kadenciją
buvo kon gregacijos vyriausioji.

Rekolekcijose ,,Motinos Bažny-
 čios širdyje aš būsiu meilė” buvo su-
pažindinta su Korp! Giedra glo bėjos, šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gyvenimu
ir paliktais dvasiniais turtais. (Kor-
poracijos obalsis: „Į kalnus, į viršū-
nes”, o pasirinkta globėja: šv. Teresė iš
Lisieux). Rekolekcijų dienos darbot-

varkėje – mąstymai, filmų apie šv. Te-
resėlę ištraukų peržiūra ir dva sinis su-
sibūrimas (pasidalinimas ses. Daivos
pateiktomis mintimis diskusijų būre-
liuose), kartu sukalbėta šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresės malda. Mąs  tymams ir
parinktų filmų ištrau kų rodymui buvo
skirtos temos: „Gai lestingi kaip Tė-
vas”; ,,Sukūręs mo ti nų širdis”: šv. Te-
resės pasitikėjimo Die vu kaip Tėvų ke-
lias”; ,,Prieš Die vą būti mažu vaiku
(KJT): nauja šv. Teresės šventumo
samprata” ir t. t.  

Nors yra tokių rekolekcijų, ku-
 rios vyksta tyloje ir visiškoje vienat vė-
je, tačiau šios dienos rekolekcijų metu
buvo palinkėta palydėti viena kitą.
Šios dienos rekolekcijų tikslas – at-
gaivinti, atnaujinti atmintį, „pada ryti
tvarką dvasiniame sandėliuke”. 

Rekolekcijų metu vedėja skaitė
ištraukas iš šv. Teresės prisiminimų ir
pasakojo apie jos visišką pasitikė jimą
Dievu, kuris sukūrė motinų šir dis.
Ses. Daiva priminė, kad šeima yra
Dievo meilės lopšys ir citavo šv. Tėvo
pasakymą, kad namai yra lizdas, ku-
riame auga paukščiai – kiek vienas iš
jų skrenda ten, kur mato savo misiją.
Taip buvo su šv. Terese, kuri labai
jauna įstojo į vienuolyną pas karme-
lites. Šv. Teresė mokė eiti mažuoju ke-
liu į šventumą su šviežumu, origina-
lumu,  Naujosios Evange lijos seki-
mu. 

Prieš pietus vykusių diskusijų bū-
reliuose buvo sudaryta proga pasida-
linti, kokios rekolekcijose pateiktos
mintys įstrigo ir palietė dalyvių širdis.

Ne kartą buvo pasisakyta, kad jas pa-
veikė ses. Daivos priminimas apie
Evangelijos jungą (Jėzus – didysis jau-
tis, kuris žino kur eina ir prisiima visą
darbą, o didysis pažadas – kad su juo ei-
nantis pajus tik švelnų jungą pasi-
duoti Dievo valiai). Iš re kolekcijų va-
dovės sužinota, kad Šv. Rašte daž-
niausiai pasikartojantis žo dis – „ne-
bijokite”, pavartotas 365 kartus. Gru-
pėse motinos dalijosi minti mis apie rū-

pinimąsi savo vaikais –
kad stengiasi visko ne-
kontroliuoti, už juos
melstis.

Rekolekcijų metu
išreikštos min tys pynė-
si į gražų audinį, ir sun-
ku jį pateikti pabirais

pavyzdžiais… Nuo dėmė mus labai su-
žeidžia – kaip apendicito uodegytė.
Samariečio iš gel bėtas primuštasis Je-
ruzalės – Jericho kely primena, kad
sunkumus reikia ištverti. Dėkingu-
mas nepalie ka vietos pykčiui. Dievas
iš meilės kryžiaus neduoda. Pikta dva-
sia yra visur, ir kiekviena nuodėmė pa-
liečia visą kosmosą, tačiau blogis ne-
užvaldo dėkingos širdies. Reikia dirb-
ti gai lestingumo darbus, nelaukiant at-
lygio. Dievas kviečia mus mylėti, kaip
jis mus myli. Šv. Ignaco pamokymas –
tai, kad kiekvienas susitikimas su
žmogumi turi būti su nuostata, kad jį
ar ją įsidedu į savo širdį (arčiau Die vo).
Cituojant kun. Juraitį – „Gyve nimo
šventumas – tai atskirti, kas nebūtina,
nuo to, kas neišvengiama”.

Popietei einant į pabaigą buvo
duota progos kiekvieno diskusijų bū-
relio atstovei pasidalinti keliomis min-
timis iš vykusių diskusijų. Lai ma Gar-
bonkienė rekolekcijas baigė dėkodama
vedėjai ses. Daivai už vilties žodžius,
kad visi galime tikėti ir pasiekti šven-
tumo, galime stiprėti ir tobulėti. 

Visi esame šios žemės keleiviai,
esame dvasiniai kariai (kovojame su
savim pačiais). Šią šeštadienio popie-
tę korporacijos „Giedra” dėka dva siš-
kai praturtėjome. Rekolekcijų metu
sumanių ir kompeten tingų vedėjų  dė-
ka sužinojome apie šv. Teresėlės gy-
veni mą ir paliktas sektinas jos dvasi-
nes pamokas, mokėmės dvasinių pra-
tybų, pasisėmėme gilių minčių mąs-
tymui ir įgyvendinimui.

,,Motinos Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė”

Korp!
Giedros
Rekolekcijos
moterims

Rytiniame JAV pakraštyje
gyvenantieji gimnazistai,
nepraleiskite šios progos!

Gruodžio 26 – sausio 1 d. Dainavos stovyk -
lavietėje, Michigan valstijoje, vyks Ateiti-
ninkų žiemos kursai. Bostono ateitininkai,
norėdami paskatinti JAV rytinio pakraščio
gimnazistus dalyvauti Žiemos kursuose,
ruošiasi paremti išlaidas tų, kurie gyvena
New England ar kitose rytų pakrantės
valstijose ir norėtų šiuose kursuose daly-
vauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami
kreiptis į vieną iš šių ateitininkų:

Mirga Girniuvienė:
mgirnius@hotmail.com

Tomas Girnius:
tomasgirnius@gmail.com

Andrius Kazlauskas:
andrius_namie@yahoo.com

Rekolekcijų vadovė –
ses. Daiva Kuzmickaitė, MVS 

Rekolekcijų dalyvė Grasilda Reinytė  atpasakoja savo diskusijų būrelio narių išreikštas mintis.        Dainos Čyvienės nuotr.

Iš rekolekcijų vadovės sužinota, kad Šv. Rašte dažniausiai

pasikartojantis žodis – „nebijokite”, pavartotas 365 kartus. 

Ateitininkų Kūčių agapė 
Čikagos ateitininkų ruošiama Kūčių agapė vyks sek-

madienį, gruodžio 18 d., 1 val. p. p. Jaunimo centre,
5620 S. Claremont, Chicago, IL. Visi kviečiami daly-
vauti.

Svečius registruoja Ona Daugirdienė el. paštu:
odaugirdas@hotmail.com arba tel. 630-325-3277.
Prašome registruotis iki gruodžio 11 d. Kainos: 10 dol.
jaunučiams, moksleiviams, studentams, 20 dol. su-
augusiems, 15 dol. pensininkams, o vaikams iki 8 m.
nemokamai. 
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nuo pat Miguel de Cervantes
romano ,,Don Kichotas” (ne-
sutrumpintas pavadinimas

„Išmoningasis idalgas Don Kichotas
iš La Mančos”) pasirodymo, štai jau
400 metų, garsusis ispanų rašytojo he-
rojus įkvepia ne tik eilinius skaity-
tojus, bet ir kitus kūrėjus: dailinin-
kus, aktorius, režisierius, kompozi-
torius. Tarp jų – ir prancūzų kompo-
zitorių Jules Massenet, kuris šios te-
mos ėmėsi jau būdamas brandaus
amžiaus. Jo penkių veiksmų operos
,,Don Quichotte” premjera įvyko Ope-
ra de Monte-Carlo 1910 m. vasario 19
d. Beje, Massenet ją rašė specialiai
Fiodorui Šaliapinui, kuris ir dainavo
kūrinio premjeroje. Čikagos Lyric
,,Don Quichotte” pirmą kartą buvo
pastatyta 1974 m. lapkričio 22 d. Be
galo džiugu, kad didysis svajotojas iš
La Mancha su savo ištikimu palydo-
vu Sancho Pansa nutarė ir vėl apsi-
reikšti „Vėjų mieste”. Šio sezono Ly-
ric pastatymas – tai dovana, kurią
daugelis melomanų tikrai įvertino.

Jules Massenet herojinė kome-
dija tik netiesiogiai atsispindi tai,
apie ką rašė Cervantes savo romane.
(Galbūt didžiojo ispano genialumas ir
slypi tame, kad jo kūrinys sunkiai pa-
siduoda adaptacijai; į šią kietą uolą at-
simušė ne vienas, bandęs į ją kopti.)
Prancūzų kompozitorių labiau įkvė-
pė poeto Jacques Le Lorrain pjesė ,,Le

chevalier de la longue figure”, pasta-
tyta Paryžiuje 1910 m. Šioje versijoje
Cervantes charakteriai gerokai trans-
formuoti, o kai kurie epizodai, pa-
vyzdžiui, Dulsinėjos perlų vagystė –
grynai pjesės autoriaus vaizduotės
vaisius.

Sentimentalaus lyrizmo pripildė
visą operos rūmų erdvę Sir Andrew
Davis diriguojamas orkestras. Žino-
ma,  čia ženkliai prisidėjo nuostabu-
sis italas bosas Ferluccio Furlanetto,
šį vaidmenį atlikęs jau ne viename
garsiame pasaulio teatre. Jis ne tik
puikus dainininkas, bet ir nepakar-
tojamas aktorius. Furlanetto meist-
riškai interpretuoja kiekvieną savo
vaidmens detalę – ar tai būtų bepro-
tystė (vėjo malūnai), ar pamaldumas
(ypač arijoje ,,Dieve, priimk mano sie-
lą, ji nėra bloga”), patosas (santy-
kiai su Dulsinėja) ar paprastas nuo-
širdumas (,,Brangenybė – niekas, bet
tikslas –  šventas”). Lūdna, kad be-
pročiams svajotojams nėra vietos
šioje žemėje, bet nuostabu, kad jie gali
apsigyventi mūsų širdyse.

Kiti pagrindiniai šios operos vei-
kėjai – Lyric debiutantai. Savo puikiu
dainavimu bei vaidyba reikėtų iš-
skirti Nicola Alaimo (Sancho) bei
Clementine Margaine (Dulcinea). Iš-
radingas režisierius Matthew Oza-
wa kiekvieno operos veiksmo pra-
džioje pateikia žinomą citatą iš Cer-
vantes romano. Jaudinančios pasakos
dvasia nepriekaištingai atsispindi
Ralph Funicello scenografijoje bei

Missy West kostiumuose (taipogi,
Lyric operos debiutantai).    

Ateikite, pasigrožėkite seniai
matytu ,,Don Kichotu”. Liko du
spek takliai – sekmadienį, gruodžio
4 d., 2 val. p. p. ir trečiadienį, gruo-
džio 7 d., 7:30 val. v. 

Gruodžio 10 d. į repertuarą įsi-
jungia nauja sezono opera – Wolf-
gango Amadeus Mozarto ,,Užburto-
ji fleita”  (,,Die  Zauberflote”). Tai pa-
sakiškas kūrinys, tinkamas visai
šeimai. Ar gali būti geresnis būdas
sutikti artėjančias šventes? Pagrin-
dines partijas čia atliks Andrew
Staples (Tamino, gruodžio 10 d. –
sausio 8 d.), Matthew Polenzani (Ta-
mino, sausio 12 – 27 d.), Christiane
Karg (Pamina), Kathryn Lewek
(Nakties karalienė), Adam Plachet-
ka (Papageno) ir Christof  Fischesser
(Sarastro). Diriguos Rory Macdo-
nald. Režisierius – Neil Armfield.
Daugiau informacijos sužinosite pa-
skambinę tel. 312-827-5600  arba ap-
silankę teatro svetainėje www.lyri-
copera.org. Gruodis be ,,Užburto-
sios fleitos” – tarsi Kalėdos be do-
vanų. Paskubėkite bilietus įsigyti iš
anksto! Jie, kaip ir pirmasis sniegas,
greitai tirpsta!

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Pirmadienį, gruodžio 5 d. 6:15 vakaro
Gene Siskel kino centre (164 North
State Street) dar kartą bus demonst-
ruojamas jaunos lietuvių kilmės reži-
sierės Aldonos Watts filmas „Dainų
šalis”. Pernai Čikagoje vykusiame 19 -
tame Europos Sąjungos filmų festiva-
lyje jis pelnė garbingą „Audience
Award” apdovanojimą. 

Filme pasakojama apie Lietuvoje
esančio Dzūkijos Puvočių kaimo
etnografinio ansamblio mote-

ris. Nuostabios Dainavos krašto gam-
tos fone jos prižiūri artimųjų kapus,
dirba kitus darbus ir daug dainuoja.
Aldona Watts yra sakiusi, kad mintis
filme įamžinti Puvočių kaimo daini-
ninkes jai kilo dar būnant paaugle, kai
ji pirmą kartą išgirdo šias močiutes
dainuojant. Apie šią svajonę ji pasakė
Puvočių ansamblio moterims. Toks
amerikietės mergaitės pažadas dai-
nininkėms sukėlė juoką: jos netikėjo,
kad ši idėja bus įgyvendinta. Tačiau
menininkė savo pažadą išpildė, sukū-
rusi lyrišką, kartu ir humoru per-
smelktą filmą, kurį puikiai įvertino
žiūrovai.  

Kaip susiklostė Aldonos Watts to-
limesni santykiai su filmo herojėmis?
Ką dar savo kūryboje apie Lietuvą
norėtų papasakoti menininkė? Apie tai
„Draugo” skaitytojams trumpas in-
terviu su Aldona Watts.

Jūsų pirmas filmas „Land of Songs”, pa-
diktuotas nuostabos ir susižavėjimo Puvo-
čių kaimo dainininkėmis, sulaukė įvertini-
mo – pelnė Europos Sąjungos filmų festi-
valio žiūrovų simpatijas ir buvo apdovanotas
„Audience Award”. Ką Jums pačiai reiškia
šis įvertinimas? 

Man šis apdovanojimas buvo di-
delė garbė. Žiūrovai Čikagoje nuosta-
būs, ir tarp jų tiek daug lietuvių!

Nuo to laiko, kai pradėjote Lietuvoje
kurti šį filmą, bendravote su Puvočių kaimo
močiutėmis, praėjo keleri metai. Ar bent ret-
sykiais palaikote ryšį su savo herojėmis, do-
mitės, kaip jos dabar gyvena, ar tebedai-
nuoja? Ką Jums pačiai davė tas pabendra-
vimas su nuošalaus Lietuvos kaimo mote-
rimis?

Žinoma, kad jos tebedainuoja. Tu-
riu įrodymą – mano tėveliai šį rudenį
buvo Lietuvoje. Jie nuvyko į tą kaimą
ir močiutes aplankė. Mano motina
man atsiuntė videofilmą, kuriame ma-
žoji Jonukė dainuoja. Aš su močiutė-
mis palaikau ryšius. Joms siunčiu do-
vanėles švenčių progomis. Į Lietuvą
vykstančių savo tėvelių paprašiau

joms perduoti mano suruoštas dova-
nas. Ten buvo ir vilko sagės, kurios tin-
ka prie dainininkių tautinių rūbų. 

Jos mėgsta puošti savo drabužius
sagėmis, o vilko sagė man priminė
siaubingas istorijas apie vilkus, kurias
jos mėgo pasakoti. Aš ir pati turiu pa-
našią vilko sagę. 

Puvočių močiutės yra labai mielos.
Jų tvirtybė, linksmas požiūris į gyve-
nimą ir man teikia jėgų. Kai mane kar-
tais apima baimė, aš prisimenu, kokių
sunkumų šios moterys turėjo pakelti
ir taip atgaunu stiprybę. Kai pirmą
kartą jas sutikau, jos man priminė
mano močiutę, kuri ką tik buvo mi-
rusi. Mėgstu sakyti, kad praradau
vieną močiutę, o įgijau penkias! 

Praėjusiais metais viename savo in-
terviu minėjote, kad norėtumėte įgyvendinti
ir daugiau panašių lietuviško paveldo iš-
saugojimo projektų. Ką Jums labiausiai no-
rėtųsi įamžinti? Gal tie planai jau įgavo rea-
lų pavidalą? 

Norėčiau atlikti daugiau projektų
lietuviška tema. Idėjos dar tebeverda
mano galvoje. Mane ypač domina Ne-
priklausomybės judėjimas 1990-tai-
siais. Mačiau filmus apie Lietuvių pa-
sipriešinimą, kuris man atrodo neįti-
kėtinas. Lietuvos Nepriklausomybės
judėjimas man šiuo metu teikia daug
įkvėpimo. 

Taip pat domina tema apie lietuvių
atvykimą į Ameriką. Ypač pasakojimai
apie kelias moterų kartas, pavyzdžiui,
mano močiutės, motinos ir mano. Taip
pat ateityje planuoju kartu su broliu at-
likti projektus, kuriuose bus įdomu pa-
lyginti lietuvių liaudies meną su šiuo-
laikiniu. 

Ką veikiate šiuo metu? Kokius kūrybi-
nius projektus įgyvendinate? 

Dar vis užsiimu ,,Land of  Songs”
filmo platinimu ir demonstravimu ek-
rane.  Tačiau turiu kelis naujus pro-
jektus.  Aš esu koprodiuserė doku-
mentinio filmo apie provokuojančią
Anglijos menininkų antikultinę gru-
pę, susiformavusią 1981 m. ir pasiva-
dinusią ,,Thee Temple ov Psychick
Youth”.  Grupės vadas buvo Genesis
Breyer P-Orridge.  Taip pat režisuoju
trumpą dokumentinį filmą apie olan-
dų kūrybinio kolektyvo ,,Steinbeis-
ser” eksperimentinį kulinarinį ren-
ginį.  Jame bus rodoma, kaip žymūs
,,Michelin” žvaigždėmis įvertinti vi-
rėjai David Kinch, Corey Lee ir Daniel
Patterson kartu sukūrė nepaprastus
pietus, naudodami eksperimentinius
gaminimo indus.  Mano brolis, kuris
yra stalius, dalyvauja filme.  Jis yra
tuos indus sukūrusių menininkų gru-
pėje. 

TEATrų Ir KONcErTų SALėSE

Aldona Watts
apie savo herojes ir naujus planus

Jei ne ant žemės, tai bent širdyje
Atmintinas ,,Don Quichotte” pastatymas Lyric operos scenoje

Scena iš spektaklio Ferluccio Furlanetto – Don Kichotas.         Todd Rosenberg nuotr.

Aldona Watts. Jono Kuprio nuotr.
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LIETUvA  Ir PASAULIS

EBPO prognozės Lietuvai
Vilnius (Mano vyriausybė)  –

Tarptautinė ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
paskelbė prognozes, kuriose numato,
kad Lietuvos ekonomika šiemet augs
2,1 proc., o kitąmet ir 2018 m. – atitin-
kamai 2,6 ir 2,7 proc. bei rekomenduoja
sutelkti dėmesį į pensijų sistemos per-
tvarką ir darbo rinkos skatinimą.

„EBPO  Lietuvai  siūlo   aktyviai
tęs ti struktūrines pensijų, švietimo,
sveikatos sistemų reformas, įgyven-

dinti priemones, kurios didintų darbo
našumą, skatintų darbo jėgos akty-
vumą ir augintų  šalies potencialą”, –
sakė laikinai finansų ministrės pa-
reigas einanti Rasa Budbergytė.

EBPO prognozuoja, kad Lietuvos
ūkis greičiau augs 2017 ir 2018 metais,
o eksportas palaipsniui stiprės, atsi-
gaunant kitoms rinkoms. 

Tarp ekonomikos augimo rizikų –
neapibrėžtumas dėl „Brexit” ir Euro-
pos Sąjungos sankcijų Rusijai.

Vokietijos rinkimams – pavojus iš Rusijos

Vilnius (LRT.lt) – Prieš 40 metų
veiklą pradėjo Lietuvos Helsinkio gru-
pė. 1976 m. gruodžio 1-ąją Maskvoje
rusų disidentų suorganizuotoje neofi-
cialioje spaudos konferencijoje užsienio
žurnalistams pirmą kartą paskelbtas
grupės susikūrimo manifestas. 

Vienas iš Lietuvos Helsinkio gru-
pės steigėjų Tomas Venclova sako, kad
tiesioginė grupės užduotis buvo re-
gistruoti žmogaus teisių pažeidimus

sovietų okupuotoje Lietuvoje ir platinti
šią informaciją.

1977 metais KGB suėmė grupės ly-
derį Viktorą Petkų, jis buvo nuteistas
15-ai metų laisvės atėmimo.

Viešų draugijų, pavadintų Hel-
sinkio grupėmis, idėja kilo žymiam Ru-
sijos disidentui Andrejui Sacharovui.

Pirmoji tokia grupė susikūrė
Maskvoje, jai priklausė Rusijos disi-
dentai.

Lietuvos Helsinkio grupei – 40 

Vilnius (ELTA) – Spalį vykusių
Seimo rinkimų rezultatais patenkinti
55 proc. apklaustų šalies gyventojų, o
daugiau kaip 24 proc. respondentų
ministro pirmininko poste norėtų ma-
tyti būtent paskirtąjį premjerą Saulių
Skvernelį.

Kad rinkimų baigtis jų netenkina,
teigė 30 proc. respondentų, o 15 proc.

apie rinkimų rezultatus neturėjo jo-
kios nuomonės. Labiausiai rezulta-
tais patenkinti laimėjusios Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkėjai
(96 proc. patenkinti), Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų
sąjungos elektoratas (65 proc.), taip pat
balsavusieji už Liberalų sąjūdį (59
proc.) ir konservatorius (52 proc.).

Kiek patenkintų Seimo rinkimais?

Vilnius/Washingtonas (ELTA) –
Lapkričio 30 d. Washingtone surengtos
JAV ir Baltijos šalių konsultacijos dėl
bendradarbiavimo saugumo srityje.

Susitikimas Washingtone įgy-
vendina rugpjūčio mėnesį Rygoje pri-
imtą bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir JAV politinę deklaraciją dėl ben-
dradarbiavimo padidinto saugumo ir
gynybos srityse, kuria dar kartą buvo
patvirtinta strateginė Baltijos šalių
ir JAV partnerystė. 

Konsultacijų metu pabrėžta JAV
pajėgų buvimo svarba regiono saugu-
mui, gynybai ir atgrasymui, pabrėžtas

siekis investuoti į stiprias, lanksčias ir
tarpusavyje efektyviai sąveikaujan-
čias karines pajėgas. Pažymėta, kad na-
cionalinio atsparumo didinimas, atsa-
ko hibridinėms ir kibernetinėms grės-
mėms stiprinimas, energetinis saugu-
mas, sienų apsauga, pilietinės valios ir
pasirengimo gintis ugdymas, veiks-
minga kritinės infrastruktūros apsau-
ga yra vieni esminių JAV ir Baltijos ša-
lių bendradarbiavimo prioritetų.

Susitikime Washingtone dalyvavo
Lietuvos užsienio reikalų, krašto ap-
saugos ir vidaus reikalų ministerijų
pareigūnai.

Aptarė saugumo klausimus 

Vilnius (ELTA) – Nuo gruodžio 1
d. įsigalioja Vyriausybės nutarimo
pakeitimai, leidžiantys nuotoliniu
būdu nustatyti kliento tapatybę. Tai
reiškia, kad klientui bus sudarytos
sąlygos gauti finansų įstaigos skyrių
ar kitų subjektų teikiamas paslaugas
į juos neatvykus.

Bankai ir kitos įstaigos gali nu-
statyti kliento tapatybę nuotoliniu tie-
sioginio vaizdo perdavimo būdu. Klien-
to veido atvaizdas iš priekio ir as-

mens tapatybės dokumento originalas
tam tikrą laiką turi būti rodomi kartu,
kad galima būtų identifikuoti kliento
veidų bruožų tapatumą su jo patei-
kiamo tapatybės dokumento nuotrau-
koje užfiksuoto asmens veido bruožais. 

Turėtų būti rodomas tas doku-
mento puslapis, kuriame yra šio fizinio
asmens nuotrauka, dokumentas turi
būti pakreipiamas kelis kartus, kad
būtų galima įsitikinti, kad rodomas do-
kumentas yra tikras, originalus.

Tapatybę bankai nustatys per atstumą

Klaipėda (LRT.lt) – Lietuvos jūrų
muziejaus Delfinų terapijos centre pir-
mą kartą atliekamas delfinų ir žmonių
gerovės mokslinis tyrimas. Aiškina-
masi, koks delfinų terapijos poveikis ne
tik įvairių sutrikimų turintiems vai-
kams, bet ir patiems delfinams. 

Delfinų terapija jūrų muziejuje
pradėta taikyti prieš 15 metų. Teigia-
mas jos poveikis įvairių sutrikimų tu-
rintiems vaikams – akivaizdus. Ta-
čiau tobulindami programą Delfinų
terapijos centro specialistai pradėjo

naujus, gilesnius tyrinėjimus ir pirmą
kartą aiškinasi abipusį terapijos po-
veikį. Mėnesį truksiančiuose tyrimuose
dalyvauja 10 šeimų. Mokslininkai ste-
bi ne tik vaiko elgesio, bet ir delfinų
hormonų bei jų elgesio pokyčius.

Specialistams įdomu, kiek ben-
draudamas su vaiku elementus delfi-
nas atlieka savo iniciatyva, o kiek va-
dovaujant treneriui. Ar delfinas tikrai
prisimena po poros metų į terapiją
grįžtančius pacientus ir ar tarp delfi-
no ir vaiko užsimezga glaudus ryšys.

Tiria terapijos poveikį delfinams 

Londonas (ELTA) – Rusijos dip-
lomatai ir žmonės su rusiškomis ka-
rinėmis uniformomis dalyvavo ne-
onacistinės Vengrijos organizacijos
„Vengrijos nacionalinis frontas”
(MNA) atstovų treniruotėje, pranešė
Vengrijos specialiosios tarnybos. 

Vienas iš MNA lyderių 76 metų Ist-
van Gyorkos šiuo metu yra suimtas už
policininko nužudymą.

Tyrimo duomenimis, organizaci-
jos lyderių susirašinėjimas leidžia da-
ryti išvadą, kad jie gaudavo finansinę
paramą iš Rusijos.

Šaltiniai Vengrijos specialiosio-
se tarnybose pranešė, jog oficialiajam
Budapeštui buvo žinoma apie šiuos ry-

šius. Bet šalies valdžia nusprendė ne-
kelti šio klausimo, būgštaudama, kad
Rusija atsisakys bendrų su Vengrija
ekonominių projektų. Omenyje turimi
dujų tiekimas ir dviejų reaktorių sta-
tyba Pakšo atominėje elektrinėje.

MNA – neįregistruota sukarinta
Vengrijos organizacija, aktyviai ver-
buojanti jaunimą į savo gretas. Ji buvo
įkurta dar 1989 metais kaip karinė-
sportinė jaunimo organizacija. MNA
nariai yra kraštutinių dešiniųjų pa-
žiūrų, laiko viena didžiausių šalies
problemų čigonų mažumą ir gina veng-
rų mažumos Serbijoje, Rumunijoje
bei Slovakijoje interesus.

Rusija veikė per Vengrijos neonacistus

Džakarta (Diena.lt) – Indonezijos
karinis tribunolas nuteisė buvusį bri-
gados generolą Teddy Hernayadi kalėti
iki gyvos galvos už neteisėtą maždaug
12 mln. dolerių pasisavinimą perkant
ginkluotę ir karinę techniką.

Tyrėjai nustatė, kad, eidamas Gy-
nybos ministerijos Finansų valdybos
vadovo pareigas 2010–2014 metais,
aukštas kariškis pervedė į savo sąs-

kaitas dideles sumas, skirtas pirki-
mams. Kaip sakė ministerijos vyriau-
siasis auditorius generolas Hadi Tjah-
janto, „nuteistasis taip pat turės grą-
žinti į iždą pagrobtą 12 milijonų dole-
rių sumą”.

Nuo 2010 iki 2014 metų technikai
ir ginkluotei modernizuoti Indone-
zijoje išleista apie 15,8 milijardo do-
lerių.

Buvęs generolas nugvelbė 12 milijonų dolerių 

L o n d o n a s
(Alfa.lt) Anglijos
centrinis bankas
pareiškė kartu su
tiekėjais spren-
džiantis problemą
dėl gyvūninių rie-
balų naujoje plas-
tikinėje penkių
svarų kupiūroje.
Bankas pareiškė
nežinojęs apie šią
problemą, kai pa-
sirašinėjo sutartį
su tiekėjais. 

Jungtinės Ka-
ralystės veganai
ir vegetarai patei-
kė peticiją, reikalaudami išimti iš apy-
vartos penkių svarų sterlingų kupiūrą
dėl joje esančių gyvūninių riebalų. Pe-
ticiją pasirašė keli tūkstančiai žmonių.

„Tai nepriimtina milijonams
Jungtinės Karalystės veganų ir vege-
tarų, teigiama peticijoje. – Mes reika-
laujame, kad gaminant pinigus, ku-
riuos mes naudojame, nebūtų naudo-
jama gyvūninės kilmės produktų.”

Lapkričio 28 dieną Anglijos cent-
rinis bankas patvirtino, kad naujųjų
plastikinių kupiūrų gamyboje buvo
naudojamas iš gyvūnų riebalų išgau-
namas lajus, kuris taip pat naudojamas
gaminant žvakes bei muilą.

Nauja plastikinė kupiūra į apy-
vartą buvo išleista 2016 m. rugsėjį. Iš
viso buvo atspausdinta 440 mln. nau-
jųjų penkių svarų vertės kupiūrų.

Britams nepatinka riebios kupiūros 

Berlynas (BNS) – Vokietijos už-
sienio žvalgybos vadovas Bruno Kahl
perspėjo, kad Rusija gali siekti kiber-
netinėmis atakomis žlugdyti kitais me-
tais vyksiančius rinkimus ekonomiškai
pajėgiausioje Europos valstybėje.

„Europa, o ypač Vokietija, yra šių
trikdymų centre”, – sakė B. Kahl.

Šis perspėjimas lydėjo Vokietijos
telekomunikacijų bendrovės „Deut-
sche Telekom” paskelbtą pranešimą,
kad programišiai buvo sutrikdę in-
terneto paslaugų tiekimą beveik mili-
jonui šios kompanijos klientų.

Pasak B. Kahl, yra požymių, kad
„kibernetinės atakos vyksta be jokio
tikslo, išskyrus siekį pasėti politinį ne-
tikrumą”. Remdamasis saugumo eks-
pertais, kurių pavardžių nenurodė,
dienraštis „Tagesspiegel” pranešė, kad
šią kibernetinę ataką galėjo įvykdyti
Rusijos programišiai.

Paklaustas, ar sutinka su Was-

hingtono vertinimu, kad Rusija siekė
kibernetinėmis atakomis kištis į JAV
rinkimus, B. Kahl atsakė: „Yra požy-
mių, kad tai atėjo iš šio fronto”.

Kanclerė Angela Merkel lapkri-
čio pradžioje sakė, kad Rusija gali
bandyti kibernetinėmis atakomis arba
dezinformacijos kampanijomis pa-
veikti Vokietijos visuotinius rinki-
mus, vyksiančius 2017 metų rudenį.

Pastaraisiais metais prieš Vokie-
tiją buvo surengta virtinė kibernetinių
atakų. Rugsėjo mėnesį kelios politinės
partijos buvo atakuotos suklastotais
elektroniniais laiškais neva iš NATO
būstinės. Laiškuose iš tikrųjų buvo
nuoroda, kurią spragtelėjus į aukų
kompiuterius būdavo įdiegiama šni-
pinėjimo programa.

2015  metais  programišiai ataka-
vo Vokietijos parlamentą Bundesta-
gą. Vėliau  saugumo  tarnybos  dėl   šios
atakos kaltino Rusiją.

Naujų banknotų gamyboje buvo naudoti gyvuliniai riebalai.
The Telegraph nuotr.
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JAV vykusio profesionalaus bok so vaka-
ro pagrindinėje kovoje 30-metis lietuvis
Virgilijus Stapulionis 0:3 pralaimėjo 24-
erių metų ameri kiečiui Patrick Day.

Po visų 10 raundų pirmo vidutinio
svorio kategorijos kovoje perga-
lę amerikiečiui skyrė visi trys

teisėjai (97:92, 99:90, 98:91). Trečiame
raunde P. Day buvo pasiuntęs lietuvį į
nokdauną. 

Tai buvo ketvirtas V. Stapulionio
pralaimėjimas profesionalų bokso rin-
ge. Jis yra iškovojęs 27 pergales (19 –
nokautais) ir vieną kovą baigęs ly-
giosiomis. P. Day, kuris yra 2012 metų
JAV mėgėjų čempionas, savo sąskai-
toje turi 13 pergalių (6 – nokautais),
vienerias lygiąsias ir du pra laimėji-
mus. Pasaulio bokso organizacijos
(WBO) lentelėje V. Stapulionis užima
10-ą vietą.

„Švyturys” įsiveržė į priekį
Paskutinį spalio mėnesio savaitgalį Či-
kagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate sužaistos ketverios rung-
tynės, po kurių vienvaldžiu turnyro ly-
deriu tapo visas 7-ias pergales šiame se-
zone nuskynę „Švytu rio” krepšininkai.
Praėjusio sezono vicečempionai rezul-
tatu 69:65 palau žė iki tol be pralaimė-
jimų rungtynia vusią lygos senbuvę „Li-
tuanicos” komandą.

Nuožmioje kovoje, įpusėjus rung-
tynėms, minimalią vieno taško
per svarą (30:29) turėjo „Litua-

nicos” krepšininkai, tačiau po per-
traukos, aktyviai palaikomi savo sir-
galių, iniciatyvą į savo rankas per-
ėmė „Švy turio” komanda, kuri prin-
cipinėje dvikovoje iškovojo labai reikš-
mingą pergalę.

Ketvirtą pergalę iš eilės iškovojo

praėjusio sezono čempionai „Juod -
krantės” krepšininkai, kurie vos 5-ių
taškų persvara – 60:55 įveikė „Liet -
kabelio” komandą. Jos gretose rezul-
tatyviausiai šiame ture rungtyniavęs
Gvidas Drungilas savo komandai pel-
nė 23 taškus.

Iš 9-os į 6-ą turnyrinės lentelės vie-
tą šoktelėjo keturiskart ČLKL čem-
pionai „Radviliškio” krepšinin kai. Ti-
tuluočiausia lygos komanda rezultatu
73:56 nugalėjo „Stumbro” krepšinin-
kus, nors po trijų kėlinių ji turėjo tra-
pią, vos keturių taškų (47:43), persvarą.

Tris kėlinius savo varžovams –
„Atleto” krepšininkams atkakliai prie-
šinosi ir „Lietavos” komanda, kuri
prieš prasidedant lemiamam rungty-
nių ketvirčui atsiliko tik penkiais taš-
kais (44:49). Vis dėlto, paskutiniame kė-
linyje daugiau jėgų išsaugojo „Atleto”
vyrai, kurie ir iškovojo pergalę rezul-
tatu 72:59.

Mėgėjų lygoje pirmauja 
„Ąžuolas” ir „Kaunas”

ČLKL mėgėjų lygos varžybose penkias
pergales per septynerias žaistas rung-
tynes iškovojo čempionato lyderiai –
„Ąžuolo” ir „Kauno” krepšininkai. Pirmieji
rezultatu 51:44 nugalėjo „Savas LT” pen-
ketuką, o kauniečiai – 56:38 palaužė
vos vieną susitikimą šiame sezone iško-
vojusią ČLKL naujokę „Vyčio” komandą.

Praėjusio sezono finalininkų –
„Alytaus” ir „Arkos” komandų
dvi kovoje, stipresni buvo ČLKL

čempio nų vardą ginantys „Alytaus”
krepši ninkai, kurie nugalėjo varžo-
vus re zultatu 57:51. Po šios pergalės aly-
 tiškiai, kartu su „Arka”, iškovoję po 4
pergales, dalinasi 3–4 vietomis. 

Paskutines šiais metais rungty-

nes ČLKL komandos žais gruodžio 17
d. Į aikštelę krepšininkai sugrįš tik 2017
m. sausio 7 d..

ČLKL turnyrinė lentelė (vieta, ko-
manda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Švyturys” 7 0
2. „Jaunimas” 6 5
3. „Atletas” 6 1
4. „Lituanica” 6 1
5. „Juodkrantė” 5 2
6. „Radviliškis” 4 3
7. „Stumbras” 4 3
8. „Lietkabelis” 3 4
9. „Aukštaitija” 3 3
10. „Vynera” 1 10
11. „Kaunas” 1 10
12. „Lietava” 1 5

D. Sabonis vis dar pratinasi 
prie NBA krepšinio

20-metis Domantas Sabonis savo nau-
joko karjerą pradėjo kiek ne įpras tai – re-
tas NBA duris pravėręs krepšininkas
starto penkete. „Thun der” sunkusis
krašto puolėjas turi trenerio Billy Do-
novan pasitikėjimą bei demonstruoja
bran dų žaidimą, tačiau komandai jau da-
bar reikia daugiau. 

Kaip žinia, D. Sabonis yra jau-
niausias legendinio krepšinin-
ko Arvy do Sabonio sūnus, o šie-

met jis naujokų biržoje buvo pasirink-
tas 11 šaukimu. Lietuvį „Thunder” va-
dovai gavo mainų būdu, į Orlandą iš-
siuntę Serge Ibaka. Kartu su D. Saboniu
į Oklahomą atkeliavo ir Victor Oladipo
bei Ersan Ilyasova. Buvo manoma, kad
turkas pakeis S. Ibaka startiniame pen-
kete, tačiau jis buvo atleistas nepraėjus
nė mėnesiui. 

„Thunder” nereikia, kad D. Sabo nis
būtų puikus krepšininkas ateityje.
Jiems reikia, kad lietuvis užtikrintai
rungtyniautų jau dabar. Statistika per
pirmąsias 19 rungtynių tikrai nenuvi-
lia. Naujokas, kuris vidutiniš kai per
rungtynes renka po 6,7 taško, atkovoja
po 3,3 kamuolio bei atlieka 1,4 rezulta-
tyvaus perdavimo nusipelno pagarbos.

Įdomu tai, kad Oklahomos ko man-
dai reikia, kad D. Sabonis rungtyniau-
tų visai kitaip, nei jis žaidė Gonzagos
universitete. Praėjusiais metais Gon-
zagoje lietuvis rungtynes pradėdavo
nuo atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau
vėliau, pagrindiniam komandos vidu-
rio puolėjui Przemek Karnowski, gavus
traumą, buvo įtrauktas į starto penke-
tą ir pradėjo rodyti puikius rezultatus.
Šalia jo žaidęs Kyle Wiltjer buvo gera
pora lietuviui, nes tai aukštaūgis, ga-
lintis pataikyti iš toli. Tai reiškė, kad
puo lėjas iš Lietuvos turėjo daug erdvės
baudos aikštelėje. 

D. Sabonis universitete buvo do-
minuojantis vidurio puolėjas, tačiau
jam trūksta ūgio žaisti toje pačioje po-
zicijoje NBA. Jo rankos taip pat nėra la-
bai ilgos, todėl jam būtų su dėtinga sėk-
mingai dirbti gynyboje bei atkovoti
kamuolius prieš aukštesnius savo var-
žovus.

Thunder” į šias problemas pažiū rė-
jo kitu kampu – jie tiesiog pakeitė lie-
tuvio poziciją ir liepė jam nebe tūnoti
baudos aikštelėje. Kol kas D. Sabonis su
užduotimi susitvarko. Jis šį sezoną
metė 41 tritaškį ir pataikė 16. Lietuvis
šiek tiek mažiau nei pusę savo metimų
meta būtent nuo šios žymos, o tikslą pa-
siekia 39 proc. Sprendimas daugiau
nei aiškus – Russell Westbrook prie sa-
vęs pritraukia keletą gynėjų ir tuo-
met prie tritaškio linijos turi laukti D.
Sa bonis. 

„Thunder” žūtbūt reikia lietuvio to-
limų metimų, o jeigu jie bus netaiklūs,
tai D. Sabonis gali prisėsti ant atsargi-
nių žaidėjų suolelio. Tačiau Oklahomos
komandai reikia sugal voti dar kelis bū-
dus, kaip lietuvis galėtų būti efektyvus
puolime. Uni versitete jis puikiai žaidė
nugara, atkovojo kamuolius puolime
bei užtikrintai rungtyniavo „du prieš
du” , tačiau tai NBA padaryti kol kas
sunku.

Problemų yra ir gynyboje, tačiau
jos naujoko žaidime nestebina nieko.
Nuostabą kelia nebent tai, kad D. Sa-
bonis nesigina prasčiau. Jis turi iš-
mokti daugybės dalykų, tačiau neblo-
gai ginasi vienas prieš vieną, bet arčiau
krepšio dažnai prasižengia. Vietos to-
bulėjimui yra nemažai, nes D. Sabonis
vis dar pratinasi prie NBA krepšinio.
Jeigu lietuvis stabiliai atakuos iš toli,
tai atvers jam daugiau galimybių pra-
siveržti po krep šiu. Ten pelnyti taškus
bus nelengva dėl atletiškumo stokos, to-
dėl savo puolimo arsenalą jam teks pa-
pildyti įvairesniais metimais, kurių
neuž blo kuotų varžovai. 

Puolėjui dar reikia sustiprėti fi-
ziškai, nes žemas atkovotų kamuolių ro-
diklis reiškia, kad dažnai jis iš baudos
aikštelės yra išstumiamas. Ta čiau jis
prisitaikys. D. Sabonis aikštėje nie-
kuomet neatrodo pasimetęs ir visuomet
atlieka protingus sprendi mus. Iš vienos
pusės „Thunder” turi labai perspekty-
vų krepšininką, kuris gali tapti pati-
kimu starto penketo nariu. Iš kitos
pusės – Oklahoma komanda turi vieną
superžvaigždę, aplink kurią reikia lip-
dyti čempionišką komandą. Čia nebe-
liko S. Ibaka bei Kevin Durant, todėl D.
Sabonio tobulinimas gali „Thunder”
kainuoti šiek tiek prastesnį pasiro-
 dymą šiemet. Reikia tikėtis, kad ko-
mandos vadovai bei treneriai yra teisūs
ir lietuvis taps tuo krepši ninku, kurio
taip nekantriai laukia visi.

Parengta pagal „The Ringer”

E. Mockevičius patyrė traumą
Į NBA bandantį prasimušti lietuvį Egi-
dijų Mockevičių Brooklyne pristabdė ne-
maloni trauma. Lap kričio 27-ąją 24-
erių vidurio puolėjas NBA Plėtojimosi ly-
gos rungtynėse išsinarino petį. Tiesa, šis
susižeidimas galėjo baigtis gerokai
liūdniau.

E.
Mockevičius turėtų nerung-
tyniauti iki 4 savaičių. Svar-
biausia, kad išniręs petys fa-

tališkai nepažeidė jokių raiščių, saus-
gyslių ar audinių, todėl reabilitacijai
prireiks tik sa vaičių. Geriausiu atveju,
E. Mocke vičius vėl užsivilks Long Is-
lando „Nets” aprangą po 2–3 savaičių.

Reabilitacijos laikotarpis galėjo
būti gerokai ilgesnis. Palyginimui,
2015–2016 metų sezoną petį išsinarino
buvęs „Chicago Bulls” vidurio puolė-

jas Joakim Noah. Traumos reabilita-
cijai jam tada prireikė net pusmečio. E.
Mockevičius petį susižeidė rungtynė-
se su Grand Rapids „Drive”. Petys iš-
niro pirmojo kėlinio pabaigoje, kai
lietuvis bandė blokuoti prie šininko
metimą. „Centras” greitai nu bėgo prie
atsarginių suolo ir krei pėsi į komandos
gydytoją. 

Iš dalies garantuotą sutartį su
Brooklyno „Nets” sudaręs E. Mocke vi-
čius stažuojasi Long Islando  „Nets” ko-
mandoje. Tai reiškia, kad bet kurią aki-
mirką NBA klubas pasilieka teisę jį
perkelti į stipriausią krepšinio lygą.
Per 7-ias NBA Plėto jimosi lygos rung-
tynes 208 cm ūgio „centras” aikštėje
praleisdamas po 23 minutes rinko vid.
11,4 taško (54,8 proc. dvit., 22,2 proc.
trit.), atkovojo 6,1 kamuolio ir blokavo
1,3 metimo.

V. Stapulionis pralaimėjo
JAV čempionui

NBA debiutantui D. Saboniui kol kas sudė-
tinga sėkmingai dirbti gynyboje bei atko-
voti kamuolius prieš aukštesnius savo var-
žovus, tačiau „Thunder” tiki Lietuvos krep-
šininko perspektyva.
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Iš KELIONėS SUGrĮŽUS

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kaip reikėtų jaustis, jeigu prieš Padėkos dieną
susiruošiate skristi paatostogauti, tačiau at-
sidūrę lėktuve sužinote, kad jis skrenda ne ta

kryptimi, į kurią jūs pirkote bilietus? Mūsų šešių
žmonių grupei atsitiko būtent taip. Nusipirkę bilie-
tus į New Orleans ir Čikagos  O’Hare oro uoste kone
paskutinieji  klestelėję į savo vietas lėktuve, išgir-
dome piloto žodžius: „Lėktuvas po kelių minučių pa-
kils į New Hampshire”. 

Piloto humoras išgąsdino ir pralinksmino

Pradžioje pamanėme, kad įvyko neįtikėtina
klaida, o mes tapome jos įkaitais. Laimė, netrukus
paaiškėjo, kad tai būta pokšto. Lėktuvo vadas tiesiog
pajuokavo, norėdamas nuotaikingai pradėti kelionę.
Orlaivis pakilo ir pasuko į pietus – į Louisiana vals-
tijoje esantį, Mississippi pakrantėje įsikūrusį vieną
turistų lankomiausių Amerikos miestų New Or-
leans. 

Šis „džiazo lopšiu” tituluojamas miestas traukia
žmones iš viso pasaulio savo nepakartojama at-
mosfera: gatvėse, baruose ir klubuose „gyvai” skam-
bančia džiazo muzika,  kreoliškos virtuvės patieka-
lais, ypatinga gamta, istorija, senovine architektū-
ra, ir siautulingu naktiniu gyvenimu. 

Po 2,5 valandų skrydžio iš Čikagos į New Orleans
išlipame Louis Armstrong tarptautiniame oro uos-
te. Mums pasisekė: „Uber” vairuotojas kelionę į mies-
tą paįvairino pasakojimais ir patarimais, ką vertė-
tų pamatyti, ko ir kokiame restorane paragauti, kokį
džiazo klubą pasirinkti. Nors prieš kelionę viena iš
mūsų grupės narių buvo gerai paruošusi „namų dar-
bus” ir pagal „Trip Advisor” pateiktus keliautojų at-
siliepimus parengusi viešnagės New Orleans prog-
ramą, tačiau papildoma vietinio gyventojo infor-
macija tikrai mums pravertė. 

Prancūzų kvartalas – miesto pradžia

Apsistojome istorinėje miesto dalyje, turistų ir
keliautojų pamėgtame Prancūzų kvartale (French
Quarter). Čia palyginti nebrangiai senovinio namo
antrame aukšte buvome iš anksto išsinuomoję dvie-
jų miegamųjų apartamentą aukštomis lubomis ir di-
džiuliais langais. Laikinasis mūsų prieglobstis buvo
patogus – iš čia dauguma turistų lankomų vietų tie-
siog ranka pasiekiamos. 

New Orleans miesto pradžia tapęs Prancūzų
kvartalas yra įsikūręs šalia  upės ir užima nedide-
lį, vos 1,7 kvadratinio kilometro plotą. Jame gyvena
per 3,5 tūkstančio gyventojų. Tačiau daugumoje

šiame istoriniame kvartale stovinčių pastatų yra įsi-
kūrę restoranai, viešbučiai, nedidelės parduotuvė-
lės, dailės galerijos, antikvariatai. 

Prancūzų kvartale rikiuojasi kolonijinio sti-
liaus namai su ilgais balkonais, prilaikomais meta-
linių kolonų ir konstrukcijų. Dauguma čia esančių
pastatų atsirado XVIII amžiaus pab., valdant ispa-
nams. Prieš tai šių namų vietoje stovėjo prancūzų sta-
tiniai, tačiau juos sunaikino  1788 ir 1794 metais įvy-
kę didžiuliai miesto gaisrai. Tiesa, nors ispanų at-
statyta, istorinė miesto dalis vis dėlto išlaikė seną-
jį pavadinimą. Praėjusio amžiaus
septintame dešimtmetyje Pran-
cūzų kvartalas paskelbtas nacio-
naline istorine vertybe.

Nauja patirtis – 
kreoliškas maistas

Pirmasis mūsų tikslas – po
kelionės gerai pasistiprinti. Su-
kame į „Trip Advisor” keliautojų
gerai įvertintą kavinę. Jos viduje
pilna valgytojų. Tai pirmas sig-
nalas, kad maistas čia turėtų būti
geras. 

Užsisakome kelių rūšių tra-
dicinio kreoliško troškinio gumbo,
patiekalo, egzotiškai skambančiu
pavadinimu jambalaya, skubame
paragauti ir legendinių po-boy,
ypatingų Louisiana sumuštinių.
Jie gaminami iš traškaus pran-
cūziško batono, keptos jautienos
arba  skrudintų krevečių, ar kito-
kių jūros gėrybių, pagardintų dar-
žovėmis ir skirtingais padažais.

Pavadinimas po-boy kilo iš
frazės „poor boy”. Taip 1929 metais
kilusio keturių mėnesių streiko
metu buvo vadinami streikuo-
jantys tramvajų vairuotojai. Juos
rėmė vietinio restorano savininkai, broliai Benni ir
Clovis Martin. Pastarieji pasižadėjo nemokamai
maitinti streikuotojus, kurie atėję valgyti, turėdavo
pasakyti esą „poor boys”.  Streikuotojams gaminti su-
muštiniai gavo „po – boy” pavadinimą. Jie neprara-
do savo populiarumo iki šių dienų.

Mūsų kavinėje užsisakytas gumbo pasirodė
esantis aromatingas, turtingo skonio, primenantis
tirštą sriubą, pagardintą nedideliu kiekiu ryžių.
Maistą įvertinome puikiai, jis pasirodė tikrai neį-
prasto, bet gero skonio ir buvo mums įdomi nauja pa-
tirtis. 

džiazo mieste new orleans
„džiazuoja” net maisto patiekalų kūrėjai

Prancūzų kvartalas – istorinė ir labiausiai turistų lankoma New Orleans dalis. Senamiestyje gatvės muzika skamba kone kiekviename žingsnyje.
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Siaubingame interjere – 
nuostabūs patiekalai

Beje, kelias dienas valgant įvairiose New Orleans
kavinėse susidarė įspūdis, kad dauguma eiliniams tu-
ristams skirtų maitinimo įstaigų bei muzikos klubų
į interjerą investuoja arba nedaug, arba labai mažai.
Tačiau didelis dėmesys kavinėse skiriamas maisto
skoniui ir kokybei. Ne veltui New Orleans visame pa-
saulyje garsėja išskirtinio skonio patiekalais. 

Vienoje iš kitomis dienomis aplankytų kavinių

nustebino originali jos reklama: „Šiltas alus, at-
mestinai pagamintas maistas ir prastas aptarnavi-
mas”. Reklamos kūrėjai drąsiai „džiazavo” ir, atro-
do, pataikė į tašką. Kadangi šią kavinę labai išgyrė
kiti keliautojai, nusprendėme būti kantrūs. Nepa-
bėgome iš jos net tada, kai patekome į vidų. Mat in-
terjeras nuteikė nekaip. Tačiau vietas kavinėje jau
buvome užsisakę iš anksto. Paprastai iš gatvės be iš-
ankstinio užsakymo čia nepateksi. 

O visų geidžiamos kavinės viduje – skirtingo
margumo klijuočių staltiesėmis apdengti stalai, dar
margesni, nederantys tarpusavyje indai, ant stalų –

Prancūzų turguje siūloma pirkti keisčiausių suvenyrų.
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kapinių stiliaus žvakės. Ryškiomis
spalvomis rėkiančių sienų ir lubų, iš-
kaltų įrėmintais senais paveikslais
net labai norėdamas nepavadintum
stilingu sprendimu. Na, nebent gali
save pabandyti įtikinti, kad tai origi-
nalu. Akivaizdu, kad šeimininkai pa-
miršo tiesą, jog pirmiausiai ragaujama
akimis.

Tačiau maistą, kurį užsisakėme,
galėjome drąsiai vertinti dešimčia
balų iš dešimties. Mūsų ragauti už-
kandžiai ir karštieji patiekalai – kre-
večių ir aligatoriaus dešrelių pyra-
gas, sraigės su česnakais ir parmeza-
nu, bei trofie makaronais, triušienos
nugarinė su kreoliškų garstyčių kre-
miniu padažu, midijos su pomidorų ir
bazilikų sultiniu bei bulvių koše, kep-
ti baklažanai su austrių ir miško gry-
bų padažu, kaimiškai kepta stirniena,
kumpiu, foie gras, shiitake grybais
įdarytos putpelės su spanguolių pada-
žu buvo nuostabūs.  

Bažnyčios šventoriuje – 
burtininkai ir chiromantai

Į New Orleans atvykusių turistų
maršrutas paprastai pirmiausiai
krypsta link karvedžio ir septintojo
Amerikos prezidento Andrew Jack-
sons aikštės ir joje stovinčios Saint
Louis katedros. Ten pasukome ir mes.
Jau iš tolo mūsų ausis pasiekia aikštėje
skambanti muzika, mušamųjų garsai.
Ant kelių suolelių įsitaisę muzikantai
groja džiazą. Aišku, už savo muziką ti-
kėdamiesi atlygio. Pro šalį einantys tu-
ristai renkasi, kurios grupės jiems la-
biau norisi klausytis, prie kurios norisi
stabtelti. Dažnas palieka muzikan-
tams pinigų. 

Erdvėje priešais bažnyčią vyksta
ir daugiau veiksmo: gatvės fokusinin-
kai rodo savo meną, keli mažamečiai
afroamerikiečiai berniukai, tarp kojų
įspraudę plastikinius kibirus, medi-
nėmis mušamųjų lazdelėmis trenkia
smagų ritmą. 

Bažnyčios šventoriuje patogiai įsi-
taisę ne tik muzikantai ir gatvės ar-
tistai. Čia darbuojasi ir kokių dešimt
būrėjų, ateities spėjikų, chiromantų ir
kitokių likimo aiškintojų bei turistų
mulkintojų. Kiekvienas iš jų stengia-
si kuo nors išsiskirti iš minios: spal-
vingais apdarais, ant stalo sukrauta bū-
rimo atributika, viliojančiais užra-
šais, ar net mįslingu, patiklesnį žmo-
gų „skenuojančiu” ir patraukiančiu
žvilgsniu. Visi šie atlikėjai ir uždar-
biautojai vieni kitiems netrukdo. Lauk-
dami savojo kliento, jie atsipalaidavę
klausosi muzikos.

Perėjus aikštę ir už jos esančią gat-
vę, galima patekti į Mississippi pa-
krantę ir čia pat įsikūrusią prieplauką.
Iš jos turistus plukdo istorinis garo lai-
vas „Natchez”. Kas nenori mokėti 50
dolerių už turą šiuo laivu, gali tiesiog
pasivaikščioti krantine ir iš tolo stebėti
upe plaukiojančius turistinius laivus,
taip pat ir praplaukiančias didžiules
baržas. Arba pasivažinėti mulų trau-
kiamomis karietomis, dviratininkų
minamais „taksi”.

Pasivaikščiojimą galima tęsti
Prancūzų turguje. Jį labai taikliai api-
būdino vienas mūsų grupelės keliau-
tojas: „Šiame turguje yra visko, ko
nereikia žmogui”. Iš tiesų, ant pre-
kystalių išdėliotas prekes įdomiau ap-
žiūrėti, nei pirkti: suvenyrais pavers-
tos džiovintos jauniklių aligatorių gal-
vos, afrikietiški papuošalai, kaukės, ap-
darai, iš Pakistano atgabenti įvairių rū-
šių pusbrangio akmens gaminiai, si-
dabro papuošalai, įvairūs New Orlea-
ną prisiminti skirti suvenyrai, tarp jų
vudu (voodoo) burtų lėlės. Visko net ne-
išvardinsi. 

yra užmūrijama. Tačiau įdomiausia tai,
kad karstas negali būti judinamas tik
vienerius metus ir vieną dieną. 

Praėjus šiam laikui, leidžiama jį
stumti gilyn, į antkapio statinyje pa-
liktą tuščią ertmę. O ant atsilaisvinu-
sios plokštės galima statyti jau kitą
karstą. Ertmė atsiveria į apačioje po
kapinėmis esančią bedugnę pelkę. Į ją
nustumtas karstas nugrimzta žemyn.
Tolimesne šių palaikų kelione niekas
nebesidomi. Taip viename kape galima
laidoti dešimtis ir šimtus mirusiųjų.
Šiose kapinėse yra net kolektyvinis
New Orleans muzikantų kapas. 

Gidės teigimu, nedidelėje Saint
Louis kapinaičių Nr. 1 teritorijoje pa-
laidota per 100 tūkstančių mirusių šio
miesto gyventojų.

Plovė bučinius nuo 
aktoriaus kapavietės

Tačiau ne tik New Orleans gy-
ventojai randa amžinąją ramybę šiose
neįprastose kapinėse. Prieš šešerius
metus 52-jų metų aktorius Nicolas
Cage nusipirko jose vietą ir pasistatė
netradicinį – devynių pėdų aukščio pi-
ramidės formos antkapį. Ant jo yra už-
rašas „Omnia ab uno”  (išvertus iš lo-
tynų kalbos reiškia „viskas iš vieno”). 

Dar tuščias aktoriaus būsimas ka-
pas jau tapo Saint Louis Nr. 1 kapinių
įžymybe. Spėliojama, kad antkapio
forma pasirinkta neatsitiktinai. Vieni
mano, kad tai slaptos senovinės, iki šių
laikų išlikusios galingos iliuminatų or-
ganizacijos simbolis. Kiti šaiposi iš ak-
toriaus didybės manijos, neva šis nori
būti palaidotas kaip koks senovės Egip-
to faraonas. Tačiau daugelio vietinių
nuomone,  antkapio forma – nieko
daugiau, tik ją sukūrusio dizainerio pa-
sirinkimas. 

Prieš kurį laiką balta Nicolas Cage
būsimojo amžinojo poilsio piramidė
buvo nusėta raudonos spalvos lūpų
formos atspaudais. Kapavietę aplan-

Miesto vaistinės muziejuje - eksponatai, pasakojantys farmacijos istoriją.

Vudu magija vis dar populiari

Beje, iš Afrikos žemyno kilusi
vudu religija buvo ypač paplitusi Loui-
sianoje ir, aišku savaime, New Or-
leans. Šis miestas, vienas iš stam-
biausių Amerikos uostų, buvo ir vergų
pirklių pamėgta vieta. Čia buvo laivais
gabenami juodaodžiai vergai iš Afri-
kos, kurie į Ameriką ir atsivežė vudu
šamanizmo tradicijas.

Tarp gausybės turistams skirtų su-
venyrų parduotuvėlių yra ir vudu ma-
gijai skirta parduotuvė. Joje iškabin-
ti užrašai, draudžiantys fotografuoti.
Užsukęs į tokią parduotuvėlę, gali nu-
sipirkti ne tik suvenyrinę vudu lėlę, bet
ir specialaus poveikio žolių mišinių,
natūralių, esą magiškai veikiančių
pusbrangių akmenų, žiedų su įtaisyta
slaptaviete nuodams, įvairių būrimo at-
ributų, yra net specialios formos žva-
kių. Jos išlietos kaip vienos garsiausių
XIX amžiaus viduryje New Orleans gy-
venusios vudu karalienės Marie La-
veau skulptūrėlės. Turistų smalsumui
patenkinti sutemus rengiami vudu ir
vaiduoklių turai po miestą. Teko įsi-
tikinti, kad norinčių juose dalyvauti
tikrai netrūksta. 

Beje, Marie Laveau palaidota Pran-
cūzų kvartalo ribą žyminčiose Saint
Louis kapinėse Nr. 1 (iš viso New Or-
leans yra trejos to paties pavadinimo
kapinės). Ekskursiją seniausiame, dar
1789 metais įkurtame šiame mirusių-
jų mieste mums pravedusi gidė Kathy
pasakojo, jog vudu išpažinėjų ne-
trūksta ir šiais laikais. Dar pernai ka-
pinių tvarkytojams teko ne kartą nuo
Marie Laveau kapo rinkti iš po nakties
ten atsiradusias pelių ir gyvačių gai-
šenas. Manoma, kad naktimis kažkas
čia atlikdavo vudu apeigas. 

Tai buvo viena iš priežasčių, kad
miesto valdžia nusprendė atsitikti-
niams lankytojams uždaryti šias isto-
rines kapinaites. Dabar į jas gali patekti
tik gido lydimos turistų grupės. O pa-
matyti ir sužinoti jose tikrai yra ką. 

Mirusiųjų palaikus 
praryja pelkė

Pirmiausiai nustebina kapinių
architektūra. Šiame mirusiųjų mieste
stovi neįprasto dydžio antkapiai, pri-
menantys nedideles koplytėles. New
Orleans mirusieji nelaidojami įprastai,
užkasant karstus į žemę. Mat prieš ke-
lis šimtus metų tokie bandymai buvo
pasmerkti. Apačioje po kapinėmis liu-
lanti pelkė anksčiau ar vėliau karstą su
palaikais iškeldavo į žemės paviršių. 

Todėl imta karstus dėti į savotiškus
betoninius, ar iš plytų sumūrytus „na-
melius”. Jų viduje keliais aukštais yra
įtvirtintos akmeninės plokštės, už ku-
rių palikta tuščios erdvės. Laidojant
karstas su mirusiojo palaikais yra sta-
tomas ant plokštės, o ertmė į šią vietą

kiusios turistės dažytomis lūpomis
stengdavosi pabučiuoti baltas pirami-
dės sienas (panašiai prieš kurį laiką
buvo ,,papuošta” Oscar Wilde antkapi-
nė skulptūra, esanti vienose Paryžiaus
kapinė se). Tačiau tokia meilės išraiška
nepatiko miesto valdžiai. Piramidė
buvo nuvalyta. Tokiu kapinių prižiū-
rėtojų sprendimu  liko labai nepaten-
kintas kapavietės šeimininkas N. Cage.

Vaistinėje – ir auksu 
dengtos tabletės

Ką dar veikėme New Orleans? Ap-
lankėme šio miesto Vaistinės muziejų.
Jį įkūrė farmacininkas Luis Dufilho Jr.
1823 metais paties statytame name.
Jame iki XX amžiaus vidurio veikė
New Orleans vaistinė. Keitėsi namo
šeimininkai, tačiau statinio paskir-
tis nesikeitė. 1950 metais čia buvo
įkurtas muziejus. 

Eksponatų jam padovanojo net
archeologai, kurie kasinėdami apy-
linkes rado neblogai išsilaikiusių se-
novinių buteliukų nuo vaistų. Loui-
siana tapo pirmoji valstija Amerikoje,
kurioje jau nuo 1816 metų buvo sutei-
kiamos licencijos gydytojams, pribu-
vėjoms, dantistams ir vaistininkams.
Ir, aišku, praktikuojantiems specia-
listams reikėjo jas turėti. 

Beje, New Orleans vaistinės mu-
ziejuje galima sužinoti, kad vaistinėse
iš po prekystalio būdavo prekiaujama
ir vudu žynių rekomenduojamais vais-
tais nuo kai kurių ligų. Kiek šie pre-
paratai buvo veiksmingi, nežinia. Ta-
čiau verčia suklusti tas faktas, kad dar
prieš atrandant peniciliną, vudu žy-
niai, gydydami sifilį, jau rekomen-
duodavo valgyti supelijusią duoną. 

Šokoladinis sirupas nuo kirmėlių,
opijaus preparatai vaikams, turtin-
giems pacientams skirtos aukso ir si-
dabro dulkėmis dengtos tabletės, ak-
meninis sodos vandens fontanas, są-
rašas su gimdymo kainomis laisvo-
sioms moterims ir vergėms, bei daug
kitokių įdomių eksponatų galima pa-
matyti šiame muziejuje.  

Visą kelionės laiką mus lydėjo gy-
vai grojamas džiazas: gatvėse, kavi-
nėse, klubuose, net oro uoste. Norint
patekti į kai kuriuos klubus, kartais te-
kdavo net ir po valandą atstovėti eilė-
se. Kad ir skurdžiausiame, apmusiju-
siame interjere skambėjusi gyva mu-
zika vertė pamiršti visus patiriamus
nepatogumus. Ką gi galima papasakoti
apie muziką? Jos reikia tiesiog klau-
sytis, ja mėgautis. Todėl po šios kelio-
nės lieka tik pasidžiaugti, kad telefonu
išgirdusi klausimą, ar nenorėčiau nu-
sipirkti netikėtai pasitaikiusių ne-
brangių lėktuvo bilietų į New Orleans,
neabejodama atsakiau teigiamai. Ši ne-
planuota kelionė per Padėkos dienos iš-
eigines pasiteisino su kaupu.

Garsus aktorius Nicolas Cage dar gyvas būdamas New Orleans Saint Louis Nr.1 kapinė-
se nusipirko ir įsirengė savo būsimą kapavietę.
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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 

bendra prakTika 

odos LigŲ speCiaLisTai

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ Ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

ausŲ, nosies, gerkLės Ligos 

sTuburo ir skausMo Ligos 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

skausMo gYdYMas

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

.
KEPyKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Surašymas nr. 65
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

danTŲ gYdYTojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

IŠnUOmOJA

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO UVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494s k e L b i M a i
7 7 3 - 5 8 5 -

9 5 0 0

Ar turite klausimų apie Medica-
re? Ar praradote savo grupinį draudi-
mą? Ar reikia vaistų draudimo? Skam-
binkite Tomui Vieraičiui 

tel. 708-927-4570

Notarizuoti vertimai •  įgalioJimai • migraciNių
formų pildymas •  vertėJo paslaugos

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

Pasaulio lietuvių centre, 14911 E.
127th St., Lemont, IL 60439 išnuo-
mojamos erdvios biuro patalpos. Pa-
siteirauti skambinkite į PLC raštinę 

tel. 630-257-8787

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Balzeko lietuvių kultūros muziejui
reikalingi: 

bibliotekininkas(ė) ir žurnalistas (ė),
rašantis anglų kalba.

Reziume siųsti
info@balzekasmuseum.org

5 raidės:
AKLYS – GALVA – IETIS – JIDIŠ – KIČAS – KŪMAI – NAŠLĖ –
SODAS – ŠELMĖ – TANGO – TYMAI – ŽUVYS.

6 raidės:
ATOLAS – ATSEIT – DIDYBĖ – DVIAKĖ – KABLYS – KUPETA –
MEČETĖ – RANDAI – RĄSTAI – ROTARU – VARPAI – ŽEMUMA.

7 raidės:
AKINIAI – EDVINAS – GYVULYS – ĮLAIDAS – INTRIGA – IŠTARMĖ
– KASKADA – PADĖLYS – SKLAIDA – SKURSNA – TARKIAI – VAI-
DILA.

8 raidės:
ASFALTAS – ASKARIDĖ – KVAPSNIS – PEDAGOGĖ – SLĖPSNOS –
ŠNEKOVAS – TERAPIJA – UŽTVARTĖ.

9 raidės:
DINAMITAS – DŪDMAIŠIS – EGZAMINAS – ĮBRĖŽIMAS – NEMA-
TODAI – SAVISAUGA – SAVISTABA – VALYTUVAI.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DrAUGO FONDAS

Su 200 dolerių:
Kristina Kažemek,  Chicago, IL,

garbės narė,  iš viso 2,275 dol.
Dalia Tallat-Kelpša, Palos Heights,

IL, garbės narė, iš viso 1,800 dol.

Su 100 dolerių:
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

Palos Heigts, IL, garbės nariai, iš vi -
so 3,400 dol.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto,
Sparkill, NY, garbės narė, iš viso
1,500 dol.

Salomėja Daulienė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,000 dol.

Jurgis ir Roma Stuopiai, Sharon,
MA, iš viso 900 dol.

Su 50 dolerių:
Dr. Eugenijus ir Regina, Willogh-

by, OH, garbės nariai, iš viso 1,900 dol.
Jonas ir Birutė Sverai, Bloomfiled

Hills, MI, garbės nariai, iš viso 1,880
dol.

DF rudens vajus
Ką padėsime po Kalėdine eglute?

Artėja kalėdinis laikotarpis, kai beveik prie kiekvieno kampo skamba Ka-
lėdų varpeliai, o krautuvių vitrinos išpuoštos šventinėmis  dekoracijomis.
Visa tai daroma, kad žmonės pirktų daugiau dovanų. Pašto dėžutės už-

verstos įvairiomis siuntomis ir prašymais. Vieni siunčia atvirukus, kiti ka-
lendorius ir įvairius lipinukus. Visi kukliai prašo tik keleto dolerių, tikėda mie-
 si sulaukti 15 milijonų ar daugiau.

Daugelis labdaringų organizacijų yra sąžiningos ir atlieka daug naudingų
darbų.  Bet tarp jų yra tokių, kurios 90 proc. aukų panaudoja administraciniams
reikalams, o tų ,,šalpos” organizacijų vadovai gauna šimtatūkstantinius atly-
ginimus. Tad siunčiant aukas, reikia pagalvoti apie tai, kam savo aukas skir-
ti.

Mums, lietuviams, pasirinkimas yra lengvas, nes mūsų lietuviškos šalpos
organizacijos yra sąžiningos ir jose visi dirba savanoriškai. Todėl labai svar-
bu neužmiršti Draugo fondo, kurio dėka gyvuoja vienintelis lietuviškas laik-
raštis Amerikoje. Būtų labai liūdnos Kalėdos ir Naujieji metai, jeigu nebūtų
,,Draugo”, kuris mus lanko jau 107-tuosius metus. Tad tegul po kiekvie na eg-
lute ir ,,Draugui” dovanėlė būna padėta, ypač naujos prenumeratos savo arti-
miesiems, draugui, ar lit. mokyklėlei. Ame ri kiečių spauda ir internetas  mūsų
poreikių patenkinti negali. 

Šventės yra ne tik dovanų metas, bet gera proga žvilgtelėti į  praeitį. ,,Drau-
go” prenumeratorių skaičius sparčiai mažėja, o lietuvių, atvy ku sių ir įsikūrusių
Amerikoje, skaičius išaugęs. Lietuvių Bendruo menė ir organizacijos turi  per-
galvoti mūsų išeivijos ateitį – ar viską uždaryti ir sunaikinti, kas buvo sukur-
ta per daugiau nei šimtą metų, ar toliau palaikyti lietuvybę Amerikoje? LR am-
basadorius Washingtone Rolandas Kriščiūnas, apsilankęs  ,,Draugo” metinia-
me pokylyje pareiškė, kad lietuvybės estafetės tęstinumą, turi užtikrinti nau-
jieji lietuviai emigrantai.

Draugo fondas linki visiems geros valios lietuviams  gražių, prasmingų Ka-
lėdų švenčių ir nuoširdžiai dėkoja už aukas nariams ir rėmėjams.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

Nuoširdi padėka visiems, kurie atsiuntė auką 
istorinei knygai ir įnašus Draugo fondu.

Marytė Vizgirdienė, įamžinu -
si savo a. a. vyrą Juozą Vizgir dą
Drau go fondo leidžiamai knygai
aukojo 100 dolerių.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Alicia  Solienė, Juno Beach, FL,
garbės narė, iš viso 1,020 dol.

Ramutė Aidienė, Bethesda, MD, iš
viso 920 dol.

Dr. Algis ir Jūratė Norvilos, Oak
Lawn, IL, iš viso 810 dol.

Kastytis ir Rita Giedraičiai, Lo-
vonia, MI, iš viso 345 dol.

Su 25–10 dolerių:
Lilija Jasaitė, Palos Hills, IL, iš

viso 175 dol.
Dalia Puškorienė, Willoughby

Hills, OH, iš viso 50 dol.
Andrius Zubinas, Westmont, IL,  iš

viso 15,98 dol.

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti ,,Draugą”

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys 

turėtų parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
Skaitykite ,,Draugą” greičiau! 

www.draugas.org

Adventinis 
atsinaujinimas

ŠV. AntAno
lietuVių PArAPijoje
Adresas: 1501 S. 50th Avenue,

Cicero, IL 60804

Sekmadieni,̨ 
gruodžio 11 d. – Adventinė agapė
8:45 val. r. – šv. Mišios
9:40 val. r. – Agape.̇ Pusrycǐai su adventine programa,
Aldonos Zailskaiteṡ paskaita, parapijos choro adventinis
koncertas ir giesmeṡ (vad. Vilma Meilutyte)̇ 

Ketvirtadieni,̨ 
gruodžio 15 d. – Susitaikinimo sakramentas.
Pamaldas ves kun. Gediminas Keršys
5 val. p. p. – klausoma išpažincǐų
5:30 val. p. p. – šv. Mišios 

Sekmadienį, 
gruodžio 25 d.  –  Šv. Kalėdų Mišios 
8:45 val. r. šv. Mišias aukos kun. Gediminas Keršys
Giedos muz. Vilmos Meilutytės
vadovaujamas Šv. Antano parapijos choras
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
MARIJA PILECKIS

Mirė 2016 m. lapkričio 28 d.
Gimė Vilkaviškyje, Lietuvoje.
1949 m. atvyko į Ameriką.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnūs Raymond Pileckis ir Robert

Pileckis su žmona Julianne Jackson.
A. a. Marija buvo dukra a. a. Marijos ir Motiejaus Miknaičių

ir sesuo a. a. Romo Miknaičio.
Laidojimo apeigos vyks gruodžio 6 d. antradienį, 11 val. ryto Šv.

Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašom aukoti Pancreatic  Cancer Action Network.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700

„Saulutės” narei, ilgametei „darbščiąjai bitelei”

A † A
MARIJAI PILECKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui JO-
NUI, sūnums RAIMONDUI, ROBERTUI, jo šeimai
bei kitiems artimiesiems.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus, prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

A † A
STASĖ VANAGAITĖ

PETERSONIENĖ
Mirė 2016 m. lapkričio 30 d.
Gimė 1916 m. kovo 22 d., Šakėnuose, Lietuvoje.
Gyveno Brighton Park, Chicago, Illinois.
Velionė buvo a. a. Ričardo Petersono mylima žmona.
Nuliūdę liko: duktė Daiva ir sūnus Vytas, sesuo Zita Klevi nienė

Toronte, giminės Kanadoje ir Lietuvoje.
Rašytoja, poetė, mokytoja ir redaktorė, nuo 1998 metų iki dabar,

Stasė Petersonienė buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė.
Pedagoginio instituto ilgametė direktorė, gavusi žymių ap-
dovanojimų, tarp kurių buvo „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius” (1997
m.) ir Vytauto Didžiojo ordiną už nuopelnus Lietuvai (2004 m.).

A. a. Stasė bus pašarvota gruodžio 6 d., antradienį, nuo 3 val.
popiet iki 9 val. vakaro Richard Modell Funeral and Cremation
Services, 5725 S. Pulaski Rd., Chicago, Illinois, 60629  (tel. 773-767-
4730).

Gruodžio 7 d., trečiadienį, 10 val. r. Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje 2745 W. 44 St., Chicago, IL 60632. bus auko-
jamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą.  Po šv. Mišių a. a. Sta -
sė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

Darbščiai Lemonto LB istorinių popiečių talkininkei
ir rėmėjai

A † A
MARIJAI MIKNAITYTEI

PILECKIENEI

mirus, visi popiečių rengėjai ir lankytojai reiškia
gilią užuojautą vyrui JONUI, sūnums RAI MUNDUI
ir ROBERTUI bei kitiems giminėms.

Atsisveikinimo pamaldos ir laidotuvės įvyks
antra dienį, gruodžio 6 d. Šv. Kazimiero kapinių kop -
lyčioje 11 val. ryto.

Visi pažįstami prašomi dalyvauti.

LB Lemonto istorinių popiečių
rengėjai ir lankytojai

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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http://draugokalendorius.org

Draugo fondo Padėka 
Iš Daugeliui išeivijoje ir Lietuvoje gerai žinoma dailininkė Magdalena Stankūnienė,
dailės knygų mecenatė, Draugo fondui atsiuntė 1 000 dol. Tai dosni parama Lietu-
vos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga rengiamai knygai finansuoti. Tokiu gražiu
būdu  dailininkė įamžino savo a. a. vyrą Joną-Gintautą Stankūną.

www www www

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos pirmininkė Nijolė Dobrovols-
kienė sąjungos vardu atsiuntė 200 dol. auką rengiamai knygai ,,Amerikos lietuvių
įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį”. Aukas istorinei knygai prašome siųs-
ti adresu:

Draugas foundation
4545 W. 63rd Street, Chiciago, IL 6069

Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus skelbiamos knygoje.

RAGUOLIS
2, 3, 5 arba 10 svarų 

Siunčiame į visas valstijas
30 metų patirtis

Juozas Liūdžius 
New Britain, CT

Tel: 860-223-2380, 
Fax: 860-224-3341

El. paštas:
JBL101@webtv.net

LIETUVIŠKAS PYRAGAS
visoms šventėms

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius praneša, kad trečiadienį, gruo-
džio 7 d., 1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio
lietuvių centro skaityklą, kur matysite do-
kumentinį filmą „Partizano žmona”, pasa-
kojantį apie legendinio partizanų vado Juo-
zo Lukšos Daumanto žmoną Nijolę.

� Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro XXI
kalėdinis koncertas vyks sekmadienį, gruo-
džio 11 d., 12:30 val. p. p. Adresas: 14911
127th St., Lemont, IL 60439.

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 1:30 val. p.
p. Seton Catholic School Gym (165 Rhinecliff
Drive, Rochester, NY 14618) Edvardo Ger-
vicko lituanistinė mokykla, Rochester lietu-
vių draugija, Lietuvių Bendruomenė ir  Šv.
Jurgio parapija visus kviečia prisijungti prie
šventės  „Eglutė ir Kūčios”.  Daugiau infor-
macijos el. paštu: regina_juodeikiene@ya-
hoo.com arba paskambinus tel. 585-364-
6554 (R. Juodeikienė).

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 4:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje (14911 127th St., Le-
mont, IL 60439) kviečiame visus į  miuziklą

„Švelniukų šaly”! Kiekvieno mažojo žiūrovo
laukia siurprizas-dovanėlė! Bilietus galite įsi-
gyti lietuviškose parduotuvėse. Daugiau in-
formacijos el. paštu: popchorassvajone@
gmail.com arba paskambinus tel. 630-
936-7745. 

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai kviečiame visus para-
pijiečius prie bendro Kūčių stalo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Vie-
tas užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (3855
Evans St., LA, CA 90029) kviečiame visus
sutikti Naujuosius metus! Svečiuose lanky-
sis grupė „Studija”. Bus šventinė vakarienė,
veiks baras. Užsisakyti vietas galite pa-
skambinę tel. 323-360-7786 (Ričardas). 

� Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos su-
sirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konfe-
rencijų salėje du kartus per savaitę: sek-
madieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir tre-
čiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: tęsiant vaiko paramą – Lietuvos Vyčiai Frackville,
PA $500, Salomėja Daulienė $360, Theresa Strolia $360, Edward ir Deborah Ches-
na $360, dr. Algirdas ir Raminta Marchertai $360, Tadas ir Rūta Kulbiai $360, Alma
Ericson $560, Jurgis ir Jūratė Augiai $360. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Or-
phan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, IL 60439, tel. (630) 347-8527, (630)
243-7275, el. paštas: indretijunelis@ sbcglobal.net Aukos nura šomos nuo
mokesčių.

Dalis L.A.P.A.S. narių (iš k.): Linda Gehrt, Virga Remeika, Gintas Kušeliauskas, Vikto-
rija Ramonis-Refacz, Rūta Kirkus, Juozas Kalvaitis co-pirm., Danguolė Bielskienė, Onu-
tė Stoškus, Birutė Apke co-pirm., Paulius Petrošius, Mileta Kemez, Viktorija Kulbokas,
Jūratė Variakojienė, Alicija Juška-Afzal ir Alina Meilė.

Amerikos Lietuvių Farmacininkų asociacija L.A.P.A.S. 
sveikina „Draugo” redakciją, darbuotojus ir visus skaitytojus

su šv. Kalė domis ir nuoširdžiai linkime sveikų, 
laimingų ir sėkmingų Naujųjų 2017 metų.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

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

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais


