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Pirmosios užsienio reikalû ministro kelionès –
î Ukrainâ, Gruzijâ ir Baltarusijâ

Vilnius, gruodžio 26 d. (ELTA) –
Naujasis užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas pirmųjų oficialių
dvišalių vizitų vyks į Ukrainą, Gru-
ziją ir Baltarusiją. Juose didelį dėme-
sį žadama skirti šių valstybių santy-
kiams su Europos Sąjunga (ES) bei
dvišaliams reikalams. Antrąją šv. Ka-
lėdų dieną, Lietuvos diplomatijos va-
dovas lankysis Ukrainoje.

V. Ušacką priims Ukrainos prezi-
dentas Viktor Juščenko, ministrė
pirmininkė Julija Tymošenko. Kijeve
numatytas susitikimas su Ukrainos
užsienio reikalų ministru Vladimir
Ogryzka.

Ukrainos integraciją į NATO re-
miančios Lietuvos užsienio reikalų
ministras su Ukrainos pareigūnais
aptars Metinės nacionalinės progra-
mos įgyvendinimą. Šią programą, ku-
ri padės Ukrainai siekti narystės
NATO, Šiaurės Atlanto aljansas pa-
siūlė gruodžio 3 d. NATO ministrų
susitikime.

Taip pat bus kalbama apie Uk-

rainai atsiveriančias santykių su ES
gilinimo galimybes, kurias numato
ES Rytų partnerystės iniciatyva.

Kelionės metu ketinama aptarti
2008 m. gruodžio 9 dieną Lietuvos ir
Ukrainos prezidentų pasirašytos
strateginės partnerystės gairių įgy-
vendinimo planus.

Nukelta į 6 psl.

Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas. Elta nuotr.

Prezidentas tapo
Gruzijos Metû žmogumi

Vilnius, gruodžio 24 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus už pa-
laikymą sunkiu šaliai metu Gruzijoje
išrinktas Metų žmogumi. Antroje vie-
toje liko Lenkijos Prezidentas Alek-
sander Kaczynski.

Tai šalies vadovui pranešė trečia-
dienį Prezidentūroje apsilankę tele-
vizijos kanalo ,,Rustavi-2” žurnalis-
tai. Pirmiausia V. Adamkų Metų
žmogumi išrinko žurnalistai, po to
buvo nuspręsta surengti ir gyventojų
apklausą.

Lietuvos vadovui V. Adamkui ne
kartą teko lankytis šioje Kaukazo
valstybėje padedant sureguliuoti vi-
daus pilietinius neramumus bei kon-
sultuoti santykiuose su Rusija.

Galvoti apie valstybės ateitį ir
atidėti į šalį asmenines ambicijas
Gruzijos politikus Lietuvos vadovas
ragino Tbilisyje lankydamasis minint
Rožių revoliucijos metines bei kito-
mis progomis.

Lietuvos vadovas ėmėsi aktyvaus
vaidmens tarptautinėje bendruome-
nėje rugpjūtį įsiplieskus Rusijos ir
Gruzijos kariniam konfliktui Pietų
Osetijoje, kurią tarptautinė bendrija
laiko Gruzijos dalimi, o separatistai
palaiko glaudžius ryšius su Maskva.
Gruzija savo žingsnius motyvavo
noru atkurti teritorinį šalies vien-
tisumą. Rusija į tokį Tbilisio žingsnį
atsakė galingu puolimu prieš Gru-
ziją.

Šį Gruzijos įvertinimą Preziden-
tui primins gruziniškas suvenyras.

Vilnius, gruodžio 22 d. (lietu-
viams.com) – Seime pirmadienį su-
daryta bendra Seimo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės komisija. Tokia
komisija veikė ir ankstesniuose par-
lamentuose. Už tokį Seimo nutarimą
balsavo 69 parlamentarai, nė vieno
nebuvo prieš, 2 susilaikė.

Seimas į šią komisiją paskyrė
Seimo valdančiųjų ir opozicinių frak-
cijų parlamentarus Rimą Baškienę,
Saulių Bucevičių, Paulių Saudargą,
Andrių Šedžių, Dalią Teišerskytę, Zi-
tą Užlytę, Oną Valiukevičiūtę ir Ar-
tūrą Zuoką.

Užsienyje gyvenantiems tautie-
čiams komisijoje atstovaus Irena
Gasperavičiūtė, Aurelija Goris-No-
rienė, Romualdas Kašūba, Joana Ku-
raitė, Jadvyga Kuršelienė, Rimtautas
Marcinkevičius, Angelė Nelsienė,
Dalia Puškorienė, Antanas Rasiulis
bei Elona Vaišnienė.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės komisija nagrinėja išeivijo-
je gyvenantiems tautiečiams aktua-
lius klausimus.Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė Piemenėlių Mišiose Vilniaus ar-

kikatedroje. Elta nuotr.

Sudaryta Seimo
ir Pasaulio
lietuviû komisija
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UNIVERSITETO
PASLAPTYS

Kas ten tikrai vyksta?

Padėkos savaitgalį dauguma studentų su-
grįžta į namus iš universitetų. Pasinaudo-
dama šia proga, Moksleivių ateitininkų

sąjungos centro valdyba sugalvojo suvesti stu-
dentus ateitininkus su moksleiviais šeštadie-
nį, lapkričio 29 d., Ateitininkų namuose ir
pristatyti moksleiviams aktualią temą – ,,Gy-
venimas universitete”.

Susirinkę studentai lanko įvairius JAV
universitetus, tarp jų: Lake Forest College, St.
Xavier University, University of Illinois, Lewis
University, Loyola University, St. Louis Uni-
versity ir Rose–Hulman Institute of Techno-
logy. Jų studijų šakos irgi įvairios: logopedijos
mokslas, integratyvinė biologija, medžiagos
inžinerija, taikomasis menas, verslo mokslas,
biochemija, šokis, elektros inžinerija, robotika,
pedagogika.

Moderatorė Vija Sidrytė pristatė studen-
tus, kurie patarė moksleiviams, kaip pasirink-
ti universitetą, svarstė tokius klausimus: ar
geriau gyventi namuose, ar universitete, su
kuo gyventi universitete, kaip pasirinkti stu-
dijų šaką, kaip kalbėtis su profesoriais, kaip
įsijungti į universiteto gyvenimą, ką studentai tikrai daro
universitete (mokosi, mokosi, dar mokosi ir truputį pa-
miega), ar įstoti į graikiškų vardų korporacijas, ar daly-
vauti kituose klubuose ir t.t.

Studentai pastebėjo, kad kai išsikelia iš namų, suma-
žėja progos kalbėti lietuviškai. Kita vertus, atsiranda
daugiau galimybių pasidalyti savita lietuvių kultūra su
kitais studentais, pvz. suorganizuoti tautinių šokių ratelį,
išmokyti savo draugus lietuviškų žodžių, papasakoti apie
lietuviškus papročius. Studentai sutiko, kad dabar dau-

giau įvertina savo lietuviškumą. Nors lietuviai studentai
yra išsibarstę po visos Amerikos universitetus, šių laikų
technologija palengvina palaikyti ryšius su ateitininkais
draugais. Pasistengus nesunku susieiti su kitais lietu-
viais.

Buvo ypatingai gyvos diskusijos ar pasirinkti lankyti
didelį, ar mažesnį universitetą, kaip studentai praleidžia
savo laisvalaikį ir kaip rinktis profesiją.

Studentų svarbiausi patarimai moksleiviams: aplan-
kykite universitetą prieš apsisprendžiant į jį stoti. Susi-

siekite su pažįstamu studentu ir jį ar
ją aplankykite. Pernakvokite ben-
drabuty, išklausykite kelias paskai-
tas. Pasvarstykite, ar toje aplinkoje
norėsite praleisti ketverius metus.
Pasinaudokite savo lietuvių draugų
tinklą, bet rinkitės universitetą pa-
gal savo poreikius, ne pagal draugų
norus. Pagalvokite ir apie privačius
universitetus – kai kada iš jų leng-
viau sulaukti finansinės pagalbos.

Dėkojame studentams, kurie pa-
skyrė kelias savo atostogų valandas
pasikalbėti su moksleiviais.

– MAS CV –
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Studentų ir moksleivių būrys susirinkęs Ateitininkų namuose, Lemonte, viešino universiteto studijų paslaptis. Pirmoje eilėje: Daiva Siiūnaitė, Vija
Kasniūnaitė, Kristė Lapkutė, Vincas Sidrys, Regina Čyvaitė, Vija Marija Sidrytė, antroj eilėj: Žara Kisieliūtė, Vaiva Lagūnavičiūtė, Kamilė Kevličiūtė,
Gintas Sidrys, Emilija Pranckevičiūtė, Lina Poskočimaitė, Kristina Quinn, trečioj eilėje: Alena Pranckevičiūtė, Julius Kasniūnas, Vilija Aleksaitė, Pat-
rikas Gladstein, Jonas Čyvas, Tomas Quinn, Sigita Poskočimaitė, Marius Poskočimas ir Žibutė Sidrytė.

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos berniukų būrelis susirinkimo metu. Iš k:
vadovas Audrius Rušėnas, Antanas Riškus, Petras Rušėnas, Aleksas Jeske, Danielius Mockaitis, Erikas
Anužis, Kovas Rugienius, būrelio padėjėjas Jonas Čyvas. Dainos Čyvienės nuotrauka

Rinkimai į ŠAA tarybą — kvietimas kandidatuoti
Kandidatavimo laikas pratęstas iki sausio 12 d.

2009 metais bus renkama nauja Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
(ŠAAT). Kviečiame kandidatuoti ar kitus siūlyti. ŠAA tarybos nariu gali
būti renkamas kiekvienas ateitininkas, sulaukęs aštuoniolika metų ir
išbuvęs ateitininku ne mažiau kaip penkerius metus. Tarybos narys gali
eiti ir kitas pareigas ateitininkų organizacijoje. ŠAA tarybos nario kaden-
cija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite Šiaurės Amerikos ateitininkų tin-
klalapyje www.ateitis.org Prašome atsiųsti iki š.m. sausio 12 d. Dau-
giau informacijos suteiks ŠAAT nominacijų komisijos narė Loreta Gry-
bauskienė tel: (708) 349-7426 arba el. pašto adresu: Vlasr@aol.com

ŠAAT nominacijų komisija
Nijolė Balčiūnienė, Loreta Grybauskienė, Kazys Razgaitis

Ruošiantis ŠAAT rinkimams yra tik-
slinami ateitininkų sąrašai. Prašome
pateikti savo adresus, jei:

• esate ateitininkas, nepriklausantis
jokiam ateitininkų vienetui
• esate pakeitę savo gyvenamąją
vietą per paskutinius trejus metus.
• esate studentas, gyvenantis univer-
sitete.
• esate jaunas sendraugis, nebe-
gyvenantis tėvų namuose.

Prašome visų ateitininkų ateiti į
talką — susidomėkite ar jūsų vaikai,
vaikaičiai, draugai ir bičiuliai yra
sąrašuose ir paraginkite juos prisi-
rašyti. Norima sudaryti kuo platesnį
ir tikslesnį adresyną.

Adresus siųsti iki sausio 12 d.
ŠAAT nariui Kaziui Razgaičiui

7 Arthur Rd, Rosemont, PA 19010
el. pašto adresu: kazys@op.net

Telefonu: 610-527-1122

Visų ateitininkų
sąrašų patikrinimas
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POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI
KALĖDINIS SVEIKINIMAS 

Kur gyvename: praeityje,
dabartyje ar ateičiai?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau pagarsėjusiame tyrime psichologas Walter Mischel keturme-
čiams davė pasirinkti: gauti vieną saldainėlį dabar arba, kiek pa-
laukus, gauti du. Kai kurie saldainį tuoj pat pasiėmė ir suvalgė. Kiti

sugebėjo tai pagundai atsispirti ir palūkėjo. Kai po keturiolikos metų tas
pats tyrinėtojas vėl su tais vaikučiais susitiko – jie jau buvo aštuoniolikos
metų. Mischel atrado dramatišką skirtumą tarp tų dviejų grupių. Tie,
kurie nusprendė palūkėti, tapo patikimi, savimi pasitikintys, gerai mokėsi
mokykloje. Tie, kurie saldainį pasirinko ir jį tuoj pat suvalgė, užaugo im-
pulsyvūs, užsispyrę. Pastarieji kolegijos atrinkimo egzaminuose gavo 250
taškų mažiau negu tie, kurie sugebėjo palūkėti.

Anot Stanford universiteto profesoriaus Philip Zimbardo, pagrindinis
skirtumas tarp tų dviejų grupių slypi jų laiko perspektyvoje. Tie, kurie
sugebėjo savo atpildą atidėti, darydami sprendimus daugiau žiūrėjo į
ateitį. Pasirinkę saldainį tuoj pat ir užaugę liko prisirišę prie neatidėlioti-
no savo poreikių patenkinimo. Prof. Zimbardo yra įsitikinęs, kad kiek-
vienas mūsų sprendimas yra saistomas mūsų vidinės laiko perspektyvos.
Tai yra tarsi pasąmoninė reakcija, kurią suformavo šeima, ekonomika,
geografija, išsimokslinimas ir kultūra.

Mums visiems reikia sveikos lygsvaros tarp nusiteikimo praeičiai, da-
barčiai ir ateičiai. Gyvenimas tik vienoje ,,laiko zonoje” gali pakenkti
mūsų sveikatai, mūsų santykiams su kitais ir mūsų finansams. Tai ypač
galioja, jeigu per daug suaugame su tamsesniais, neigiamais vieno laiko
orientacijos aspektais. ,,Kiekviena orientacija gali būti gera, bet nei-
giamoje pusėje gali daryti žalą”, teigė minėtas profesorius Amerikos psi-
chologų sąjungos suvažiavime.

Ar dažnai esate kokio nors pokylio dėmesio centre ir su tuščiomis
kišenėmis? Daugumas tokių žiūri į dabartį. Žiūrintys į dabartį žmonės yra
linkę į azartinius žaidimus, rizikingą seksą, besaikį nusigėrimą ir neblai-
vų vairavimą. Tai vienos studijos, apėmusios 1,700 universiteto studentų,
duomenys, paskelbti ,,Personality and Individual Differences” žurnale.
Tuo pačiu į dabartį žiūrinys žmonės yra vieni iš energingiausių, draugiš-
kiausių, kūrybingiausių ir spontaniškiausių žmonių. Šioje grupėje ran-
dame improvizatorius, džiazo muzikantus. Jie mėgsta tyrinėti prieš akis
turimą padėtį. Zimbardo žodžiais, jei sugebėsi juos išlaikyti ant grandinės,
jie labai padės tavo prekyboje.

Prisirišę prie praeities irgi turi du kraštutinumus. Praeities negaty-
vistai yra įsitikinę, kad geri laikai liko praeityje arba praeitį kaltina dėl
savo nesėkmių dabar. Praeities pozityvistai turi aukštą savigarbą, yra
patriotiški, vertina išmintį ir rodo dėkingumą. Tačiau abiejuose kraštu-
tinumuose esantieji turi su gyvenimu grumtis. Tai žmonės, kurie prieši-
nasi gyvenimo pokyčiams, kurių jie bus palikti nuošalėje.

Į ateitį žiūrintys atrodo idealiausi. Tokie žmonės yra sėkmingi, taupo
pinigus ir daro sveikus pasirinkimus. Zimbardo Romoje tyrinėjęs moteris,
kurios turėjo krūties vėžio patikrinimą, pamatė, kad dauguma jų buvo
orientuotos į ateitį. Tuo pačiu per daug į ateitį žiūrintys dėl darbo save
nuo kitų atriboja, nuvertina tarpasmeninius santykius, lytinį gyvenimą
bei poilsį. Vis daugiau ir daugiau amerikiečių yra į šį ateities verpetą
įsisukę, nors tai ir nėra jiems naudinga.

Didesnis suvokimas, kaip laiko orientacija paveikia sprendimus, gali
padėti ypač tiems, kurių laiko orientacija nėra teigiama, neatneša norimų
rezultatų. Pavyzdžiui, tyrimai apie reabilitaciją rodo, kad 50 nuošimčių
žmonių, pradėjusių pooperacinį fizinės terapijos gydimą, iš jos iškrenta,
nes terapija yra skausminga, o teigiami rezultatai nėra staigiai pasiekia-
mi. Prieš laiką iškrentantieji turi praeities ar dabarties laiko orientaciją.
Terapijoje išlikę iki galo yra sau nutarę, kad vieną dieną jų padėtis pa-
gerės, nors iki to laiko teks sunkiai padirbėti ir net pakentėti. Jeigu fizio-
terapeutai iš anksto galėtų numatyti, kurie pacientai prieš laiką iš gydy-
mo iškris, jie galėtų tokiems padėti geriau suvokti ateities orientacijos
svarbą ir jos ryšį su gydymo pasekmėmis.

Idealiai, reikia sugebėti savo laiko perspektyvą keisti pagal esamus
poreikius. Kai darbas prieš akis, reikia galvoti apie ateitį, bet darbą
atlikus, jį turėtų sekti užsitarnautas poilsis, jėgas grąžinantis masažas ir
kita hedonistinė atgaiva. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą.

,,Apparuit gratia Dei Salvatoris
nostri omnibus hominibus” 

(Tit 2, 11).

Brangieji broliai ir seserys, apaš-
talo Pauliaus žodžiais kartoju džiugią
žinią apie Kristaus Gimimą: taip,
šiandien „Išganingoji Dievo malonė
pasirodė visiems žmonėms”!

Pasirodė! Štai ką Bažnyčia šian-
dien švenčia. Gerumo ir švelnumo
kupino Dievo malonė jau nebe pa-
slėpta, bet „pasirodžiusi”, apsireiš-
kusi kūne ir atskleidusi mums savo
veidą. Kur tai įvyko? Betliejuje. Ka-
da? Valdant imperatoriui Augustui,
pirmojo visuotinio surašymo metu,
apie kurį užsimena ir evangelistas
Lukas. Kas yra tasai, kuris apreiškia?
Naujagimis, Mergelės Marijos Sūnus.
Jame pasirodė Dievo, mūsų Išgany-
tojo malonė. Dėl to šio kūdikio vardas
Jehoshua, Jėzus, o tai reiškia „Dievas
gelbėja”.

Pasirodė Dievo malonė: štai ko-
dėl Kalėdos yra šviesos šventė. Ne
visuotinė šviesa, kuri kasdien viską
apgaubia, bet naktį įsižiebęs spinde-
sys, kuris plinta į visą pasaulį iš tik-
sliai apibrėžtos vietos: iš Betliejaus
grotos, kur dieviškasis Vaikelis „išvy-
do pasaulio šviesą”. Iš tiesų gi, tai jis
yra sklindanti šviesa, kaip dažnai
vaizduojama tapyboje. Jis yra šviesa,
kuri pasirodydama išsklaido ūkanas
ir padeda mums suprasti mūsų gy-
venimo ir istorijos prasmę ir vertę.
Kiekviena prakartėlė – tai paprastas,
bet iškalbus raginimas atverti širdį ir
protą gyvybės slėpiniui. Tai susitiki-
mas su Amžina gyvybe, kuri mistinė-
je Kalėdų scenoje tapo mirtinga. Mes
galime gėrėtis tąja scena ir čia, šioje
aikštėje, ir daugybėje viso pasaulio
bažnyčių ir koplyčių, ir kiekvienuose
namuose, kur garbinamas Jėzaus
vardas.

Dievo malonė pasirodė visiems
žmonėms. Taip, Jėzus, gelbstinčio
Dievo veidas, pasirodė ne mažam
žmonių būriui, ne kai kuriems, bet
visiems. Tai tiesa, kad kukliame Bet-
liejaus būste jį sutiko tik labai ne-
daug žmonių, tačiau jis atėjo pas vi-
sus: žydus ir pagonis, turtingus ir
vargšus, artimus ir tolimus, tikinčius
ir netikinčius... Pas visus. Antgamti-
nė malonė, Dievo noru, yra skirta vi-
siems kūriniams. Tačiau reikia, kad
žmogus ją priimtų, kad ištartų savąjį
„taip”, kaip Marija. Tik tada jo širdį
nušvies dieviškosios šviesos spin-
dulys. Tą naktį įsikūnijusį Žodį pri-
ėmė Marija ir Juozapas, kurie su
meile jo laukė, ir piemenys, kurie ne-
toliese saugojo savo bandas. Mažoji
bendruomenė atskubėjo pagarbinti
Kūdikio Jėzaus; mažoji bendruome-
nė, atstovaujanti Bažnyčiai ir visiems
geros valios žmonėms. Taip ir šian-
dien Dievą, dėl meilės tapusį mūsų
broliu, sutinka tie, kurie jo laukia ir
ieško, kurių širdys dega troškimu
matyti jo veidą ir darbuotis, kad
ateitų jos Karalystė. Pats Jėzus vė-
liau tai pasakys: jie yra dvasingieji
vargdieniai, liūdintieji, romieji, išal-
kusieji teisybės, gailestingieji, tyra-
širdžiai, taikdariai, persekiojamieji
dėl teisybės (pal. Mt 5, 3-10). Jie Jė-
zuje atpažįsta Dievo veidą ir ima gy-

venti, kaip Betliejaus piemenys, su jo
meilės džiaugsmu atnaujintomis šir-
dimis.

Broliai ir seserys, kurie manęs
klausotės, vilties žinia, kuri yra Kalė-
dų naujienos širdis, skirta visiems
žmonėms. Jėzus gimė visiems ir, kaip
Betliejuje Marija jį parodė pieme-
nims, taip šiandien Bažnyčia jį rodo
visai žmonijai, kad kiekvienas žmo-
gus kiekvienoje gyvenimo situacijoje
galėtų pajusti išganingosios Dievo
malonės veikimą, nes ji viena gali blo-
gį paversti gėriu, ji viena gali per-
keisti žmogaus širdį ir paversti ją tai-
kos „oaze”.

Išganingosios Dievo malonės
veikimas tepasiekia daugybę žmonių,
kurie dar gyvena sutemose ir mirties
šešėlyje (pal Lk 1, 79). Dieviškoji Bet-
liejaus šviesa tepasklinda Šventojoje
Žemėje, kurios horizontas izraelie-
čiams ir palestiniečiams vėl aptemęs,
tepasklinda Libane, Irake ir visuose
Artimuosiuose Rytuose. Tepadaro
vaisingas pastangas tų, kurie nenu-
sileidžia išsigimusiai susirėmimų ir
smurto logikai, o renkasi dialogo ir
derybų kelią, stengdamiesi sumažinti
įtampą valstybių viduje ir rasti teisin-
gus ir ilgalaikius sprendimus visą
regioną slegiantiems nesutarimams.
Šitos atnaujinančios ir perkeičiančios
šviesos trokšta Zimbabvės gyventojai
Afrikoje, jau ilgai slegiami politinės ir
socialinės krizės, kuri, deja, vis gilėja,
o taip pat moterys ir vyrai, gyvenan-
tys Kongo Demokratinėje Respubli-
koje, ypač išvargintame Kivu regione,
Sudano Darfure ir Somalyje, kurių
nesibaigianti kančia yra nestabilumo
ir taikos nebuvimo pasekmė. Šitos
šviesos visų pirma laukia tų šalių ir
visų sunkumus išgyvenančių šalių
vaikai, kuriems turi būti grąžinta
geresnės ateities viltis.

Kur pamintas žmogaus asmens
orumas ir teisės; kur pavienių žmo-
nių ar grupių egoizmas keliamas
aukščiau bendro gėrio; kur yra iškilęs
pavojus apsiprasti ir susitaikyti su
brolžudiška neapykanta ir žmonių
išnaudojimu; kur nesibaigiančios ko-
vos ardo žmonių ir etninių grupių
sambūvį; kur vyksta teroristiniai
pasikėsinimai; kur trūksta pragyve-
nimui būtinų dalykų; kur su baime
žiūrima į vis labiau neaiškią ateitį,
taip pat ir turtingose valstybėse –
visur tenušvinta Kalėdų šviesa ir
tesuteikia visiems žmonėms drąsos
atlikti savo pareigas kupiniems soli-
darumo dvasios. Jei kiekvienas gal-
vos tik apie save, pasaulis neišvengia-
mai eis į pražūtį.

Brangūs broliai ir seserys, šian-
dien išganingoji Dievo malonė pasi-
rodė (pal Tit 2,11) dabartiniam mūsų
pasauliui, su visomis jo galimybės ir
silpnybėmis, su pažanga ir krizėmis,
su viltimis ir baimėmis. Šiandien
šviečia Jėzaus Kristaus, Aukščiau-
siojo Sūnaus ir Mergelės Marijos sū-
naus, šviesa: „Dievas iš Dievo, šviesa
iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Die-
vo. Dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išga-
nymo, nužengė iš dangaus.” Kiekvie-
name žemės pakrašty šiandien mes jį
garbiname suvystytą vystyklais ir
paguldytą ėdžiose. Mes garbiname jį

tylėdami, o jis, dar kūdikis, tarsi
norėtų mus paguosti: Nebijokite, „aš
esu Dievas – kito nėra” (Iz 45, 22).
Ateikite pas mane, vyrai ir moterys,
gentys ir tautos, ateikite pas mane,
nebijokite. Aš atėjau atnešti jums
Tėvo meilės ir parodyti jums taikos
kelio.

Taigi, eime, broliai! Paskubėki-
me, kaip piemenys Betliejaus naktį.

Dievas išėjo mūsų pasitikti ir parodė
mums savo veidą, pilną malonės ir
gailestingumo! Tenebūna nereikalin-
gas jo atėjimas! Ieškokime Jėzaus,
tetraukia mus jo šviesa, išsklaidanti
liūdesį ir baimę žmogaus širdyje;
pasitikėdami artinkimės prie jo,
nuolankiai pagarbinkime jį. Visiems
džiugių Kalėdų!

,,Vatikano radijas”
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WEST PALM BEACH, FL

PAGALVIŲ TAIP IR NEPRIREIKĖ
Kalėdinė šventė Florida valstijoje

DANUTÈ BALÇIÙNIENÈ

Nežinau, juokais ar rimtai, bet iš
Atlanto vandenyno pakrantės į Mek-
sikos įlankos pusę dar bene prieš po-
rą mėnesių atskriejo gandas, kad Ka-
lėdinės šventės programa West Palm
Beach šiemet būsianti tokia nuobodi,
jog jos metu teksią paprasčiausiai
miegoti. Gandas buvo toks gajus, kad
dar ir dar kartą atlėkė jau iš skirtin-
gų Floridos kampelių. Suprantama,
pasidarė smalsu. Juolab, kad puikiau-
siai žinojau numatomą programą ir
niekaip negalėjau suprasti, kuri jos
dalis turėjo įvaryti žiūrovams tą
nenugalimą žiovulį. Tad gruodžio 13
d., skubiai susidoroję su savais dar-
bais, mudu su vyru ir anūku Skir-
mantu išrūkome į kitą Floridos pa-
krantę. Beje, vieną pagalvę vis dėlto
įsimetėme, nes – ką gali žinoti...

Po beveik tris valandas trukusios
kelionės atsidūrėme šventinio šur-
mulio pilnoje salėje. Pirmiausia at-
kreipėme dėmesį į labai gražiai pa-
puoštus stalus, taip ir laukiančius,
kad prie jų prisėstume. Žmonės į
šventę dar tik rinkosi, o kol jos orga-
nizatoriai ir programos rengėjai bė-
giojo šen bei ten, dar kažką derinda-
mi, taisydami ir aiškindamiesi, būsi-
mo spektaklio artistai, kai kurie jau
pasipuošę kostiumais, stengėsi su-
tramdyti vis didėjantį jaudulį. Mane
nustebino kartu su kitais prie apara-
tūros triūsianti profesionali džiazo
dainininkė ir pianistė Cecilia Roy. Pa-
sirodo, norėdama padėti savo drau-
gams Violetai ir Matt Cucchiara, ji
atskubėjo su papildoma aparatūra.
Kas jau kas, o Cecilia puikiai žino,
kiek daug koncerto metu lemia puiki
įranga ir atlikėjų sugebėjimas ja nau-
dotis. Greitai visi pasiruošimai buvo
baigti, salė pritilo ir šventė prasidė-
jo.

Iš įžanginės dalies man įsiminė
tik lituanistinės mokyklos „Saulėtas
krantas” direktorės Ingos Baniotie-
nės jaudinančiai perskaitytas eilėraš-
tis apie Kalėdas, tai, kad šios šventės
pelnas skiriamas šiai mokyklai pa-
remti ir JAV LB Floridos apygardos ir
Palm Beach apylinkės pirmininko
Kęstučio Miklo prisipažinimas, kad
pagaliau ir jis pritaria mokyklos veik-

lai ir ta proga jo įteiktas vokelis,
kurio turinys, suprantama, buvo
prieinamas ne kiekvienai smalsiai
nosiai.

Pagaliau sulaukėme meninės da-
lies, kuri prasidėjo ansamblio „Daine-
lė”, vadovaujamo Renatos Armalai-
tės, pasirodymu. Moterys dainavo
penkias dainas. Nenorėčiau gadinti
šventinės nuotaikos, bet negaliu nu-
tylėti, kad šis pasirodymas gerokai
nuvylė. Daugiau kaip prieš metus an-
samblis koncertavo Fort Myers. Tuo-
met ir dainos skambėjo taip, kad šir-
džiai buvo miela, ir judesiai suderin-
ti, ir gražia koncertine apranga mo-
terys buvo pasipuošusios. Dabar viso
to neliko. Gal ansamblis galėjo dai-
nuoti mažiau kūrinių, bet tikrai gerai
paruoštų?

O tada atsidarė uždanga ir prasi-
dėjo Matt Cucchiara parašytas, jo
žmonos Violetos Leškytės-Cucchiara
į lietuvių kalbą išverstas spektaklis
„Angelas delne”. Matt kartu su Inga
Baniotiene sukūrė ir dekoracijas, ku-
rios atrodė labai puikiai. Džiugino akį
drabužiai, kuriuos, kaip teisingai spė-
jau, pasiuvo ta pati mokyklos direk-
torė Baniotienė, beje, pati ir režisavu-
si vaidinimą. 

Mintyse pagalvojau – viskas, kaip
ir mūsų pakrantėje. Mokytojams
tenka ne tik mokyti vaikus, prigalvoti
įvairiausių dalykų, kad juos sudo-
mintų, bet ir viską sukurti savo ran-
komis, retai sulaukiant už tai gero žo-
džio. Skirtumas tik toks, kad čia mo-
kykla bent jau remiama materialiai, o
pas mus buvusi Apylinkės valdyba
labiausiai buvo „skalpuojama” kaip
tik dėl to, kad drįso paremti mokyklą. 

O vaidinimas ir visai įsibėgėjo.
Artistai, kurių daugumą sudarė
„Saulėto kranto” mokyklos mokiniai
ir mokytojai, gražiai lietuviškai pa-
sakojo apie mažą ir labai neturtingą
mergaitę Skaistę, kuri nuskendusi
patenka į Dangų, bet per klaidą iš-
siunčiama į Žemę užsidirbti Angelo
sparnų. Padėjusi ją labiausiai skriau-
dusiam klasės draugui Rokui susi-
doroti su jį pagrobusiais banditais,
Skaistė jau tikru Angelu grįžta į
Dangų.

Žiūriu į sceną ir žaviuosi pagrin-
dinio Skaistės vaidmens atlikėja Do-
rotėja Bubulyte, Roką vaidinančiu

Egidijumi Šepučiu bei vieną iš „blo-
giečių”, kaip jis pats man prisipažino,
sukūrusiu Teodoru Bubuliu. Visi trys
buvę mūsų „Ąžuoliuko” mokyklos
mokiniai. Ir gera širdyje, kad vaikai,
tėveliams pritariant, sėkmingai tęsia
tai, ką pradėjo mūsų mokykloje. Nuo-
širdžiai ir gražiai vaidino ir kiti ma-
žieji mokinukai – artistai – Monika

Prosniak, Nojus Baniota, Tadas Rač-
kauskas. Nors mokyklos ir nelanko,
bet padėti neatsisakė ir gražiai savo
vaidmenis atliko Paula Baniotaitė ir
Daumantas Venckus-Cucchiara.

Kai mokykla nedidelė, o Kalėdinį
vaidinimą pastatyti taip norisi, no-
rom nenorom artistais tampa ir patys
mokytojai. Šįkart visi jie tapo ange-
lais. Man didžiausią įspūdį paliko
Angelas Olivija, kurį labai sėkmingai
suvaidino mokytoja Vilija Bumbulie-
nė. Šauniai scenoje atrodė mokytojas
Šarūnas Račkauskas ir mokyklos di-
rektorė Inga Baniotienė. O kol už už-
dangos būdavo keičiamos dekoraci-
jos, tik ką matytą pjesės siužeto dalį
dainomis „Aš kaip ir tu”, „Kraujo
broliai” ir „Angelas delne” tarsi at-
kartodavo Violeta Leškytė-Cucchiara.

Pasibaigus spektakliui, pro-
gramą tęsė dainų (muzikos ir žodžių)
kūrėja ir atlikėja Leškytė-Cucchiara,
viena padainavusi dvi dainas „Su-
grįžk namo” bei „Skrajūnė” ir duetu
su Floridos Grand operos Miami
solistu Rolandu Polo dainą „Leisk
paliesti tave širdimi”. Pabaigoje
nuostabusis tenoras padainavo kū-
rinį „You Raised Me Up”, kuriam
žodžius ir muziką parašė Rolf Lov-
land ir Brendan Graham. Ir nors
šventės rengėjai į programą daugiau
solisto atliekamų kūrinių nebuvo
įtraukę, man norėjosi Rolando  klau-
sytis dar ir dar. Manau, to paties no-
rėjo ir publika, nes labai atidžiai
klausėsi ir tikrai negailėjo plojimų, o
ir pats dainininkas buvo pasiruošęs
padainuoti ir daugiau kūrinių. Bet
laikas nenumaldomai skubėjo į prie-
kį, už durų jau laukė nuo Floridos
karščių bebaigiąs ištirpti svečias iš
tolimos šiaurės, o virtuvėje, atvirkš-

čiai, bebaigią atšalti patiekalai...

Na, kaip jau ten buvo, kaip nebu-
vo, šventinis vakaras tęsėsi toliau – į
salę džiuginti mažų ir didelių atkelia-
vo pats nuostabiausias Kalėdų sene-
lis, pakelyje patyręs daugybę tik Flo-
ridoje įmanomų nuotykių. Su vaikų
pagalba šiek tiek pramokęs lietuviš-

kai ir tas žinias pritaikęs praktiškai,
jis energingai ėmė suktis šokio sūku-
ryje, tuo suteikdamas ne mažiau
džiaugsmo nei dovanėlės, sukrautos
didžiuliame maiše, ir tik laukiančios,
kada jas išdalins.

O paskui – soti vakarienė, šokiai
ir kitos linksmybės. Iki vėlaus va-
karo. Kai prisišokusi prisėdau atsi-
pūsti, staiga prisiminiau, kad visos
programos metu taip ir nepamačiau
nė vieno snaudžiančio, nė vieno žio-
vaujančio. Atvirkščiai, ne vienas pri-
ėjęs asmeniškai padėkojo atlikėjams
už įdomią programą. 

O va, elementarios kultūros ir
pagarbos vis dėlto pritrūko – kažkas
neiškentė vidury atliekamo numerio
nepakilęs ir neišlėkęs parūkyti, kaž-
kas nepaliaujamai garsiai kalbėjo ir
vis taip pat garsiai kalbino kitus. O
dauguma tėvelių visos programos
metu ne tik kad nesudrausmino, bet
atvirai gėrėjosi savo mažylių besaikiu
siautimu ir keliamu triukšmu, kurie
įsidūkę suko ratus ir čia pat krito ant
kojų tuo metu dainuojančiai atlikėjai.
Su nuoskauda pagalvojau, kad lietu-
vių bendruomenėje labiausiai never-
tinamas dalykas – darbas kitų žmo-
nių labui. Juk Violeta ir Matt Cuc-
chiara su džiaugsmu sutiko padėti
paruošti Kalėdinę programą ir daly-
vauti joje, o jiems į talką net nepra-
šyti taip pat nuoširdžiai atskubėjo jų
draugai, žinomi ir vertinami atlikėjai
amerikiečiai Cecilia Roy ir Rolando
Polo. Tai buvo jų bendra dovana Lie-
tuvių bendruomenei. Tik ar visi tai
suprato ir įvertino? 

Pernakvoję pas draugus, namo
grįžome tik vėlų sekmadienio vakarą.
Ir tik pasirodžius Fort Myers žibu-
riams, prisiminiau, kad pasiimtos iš
namų pagalvės taip ir neprireikė.

Nors Kalėdų senelis Floridoje gerokai aptirpo, didžiulis dovanų maišas nuo
to visai nenukentėjo.                                       Algimanto Balčiūno nuotraukos

Angelai Olivija (Vilija Bumbulienė) ir Kęstutis (Šarūnas Račkauskas). Tarp jų
– mažasis angeliukas Tadas Račkauskas.
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LIETUVIŠKAS KALĖDINIS ŽIBURĖLISLIETUVIŠKAS KALĖDINIS ŽIBURĖLIS
1938–ŲJŲ ČIKAGOJE1938–ŲJŲ ČIKAGOJE

RAIMUNDAS MARIUS 
LAPAS

Katalikai, bet nepavaldūs Vatikanui

Autoritetingos, išsamios Čikagos lietuvių is-
torijos paruošimas tebelaukia geresnių laikų. Stu-
dijų šia tema iki šiol turime vos keletą ir bene rim-
čiausia yra Alekso Ambrose ,,Chicagos lietuvių
istorija 1869–1959”, išleista 1967 m. Ypač didelės
spragos aptinkamos tyrinėjant įvairių tikybinių
grupių praeitį. Apie Romos katalikų parapijas Či-
kagoje dar šį tą žinome, tačiau štai apie Lietuvių
tautinę katalikų bažnyčią – apgailėtinai mažai,
beveik nieko. Tautinę katalikų nepriklausomą nuo
Romos bažnyčią 1913 m. pradėjo organizuoti kun.
Urbonas, deja, jam nepavyko projekto įgyvendinti.
1914 m. kun. Jankauskas įkūrė Šv. Petro Apaštalo
parapiją Town of Lake lietuvių kolonijoje, kurią
1919 m. perkėlė į 18-tą lietuvių koloniją 1957 Ca-
nal gatvėje. Po kelių metų parapija subankrutavo. 

1916 m. kun. S. Mickevičius atvažiavo į Čikagą
ir pradėjo organizuoti parapiją Bridgeporte. 1919
m. kun. J. A. Bukauskas įsteigė bažnyčią 2301 West
22 gatvėje, kuri, deja, irgi ilgai neišgyveno. Kiek vė-
liau, 1921 m., kun. Mickevičius nupirko buvusią
vokiečių bažnyčią ties 35 g-vės ir Union sankryža ir
pavadino ją Šv. Marijos Šidlavos vardu. Į parapiją
1931 m. buvo paskirtas klebonas S. A. Linkus. Jo
garbei surengta iškilminga vakarienė. Tai progai
buvo išleistas ir suvenyrinis bukletas, kuriame ra-
šoma: ,,Dar keleta žodžių iš tautinės bažnyčios gy-
venimo Chicagoje. Kiek Chicagos lietuviams yra ži-
noma, tautinė parapija tapo sutverta vysk. S. B.
Mickevičiaus, kuris mirė 1923 m. balandžio 29 d.
Po jo mirties per šią parapiją perėjo apie pusė tuzi-
no dvasinių vadų – klebonų. Iš jų kai kurie buvo be
jokio kunigiško pašaukimo ir mažai rūpinosi baž-
nyčios bei parapijos gerove. Todėl viskas merdėjo ir
pagaliau priėjo prie to, kad buvo uždaryta bažny-
čia. Parapijonys tuo susirūpino ir kreipėsi į kunigą
S. A. Linkų, kuris tuo tarpu gyveno prie italo vys-
kupo. Jisai sutiko užiimti šią vietą” (kalba netaisy-
ta – R. L.).

Nuo Romos katalikų bažnyčios atsiskyrusiai
grupei, pasivadinusiai Lietuvių tautine katalikų
bažnyčia, vadovavo arkivyskupas Steponas A. Ge-
niotis (gal maršalo Juzefo Pilsudskio pusbrolis?).

Ši grupė vienu metu dar save vadino Tėvais Jonis-
tais (St. John's Missionary Fathers of the Catholic
Church of America.) 1928–1930 m. ji leido mėne-
sinį žurnalą ,,Naujoji era”, 1942–1952 m. ,,Jonistų
balsą”, o 1953–1964 m. leidinį anglų ir lietuvių
kalbomis ,,Voice”. Ši grupė 1929 m. buvo įsteigusi
mokyklą – seminariją, veikusią 3125 South Parnell
gatvėje Čikagoje.

Senas leidinys naujai ir įdomiai 
prabyla

Ne paslaptis, kad unikalius leidinius dažnai
pamatysi ne bibliotekose, o privačiose rankose.
Įdomios būna ne vien tik knygos, bet ir smulkieji
leidiniai – kalendoriai, koncertų programos, pro-
ginės brošiūros ir bukletai. Su vienu, kurio, mano
žiniomis, neturi nė viena biblioteka Lietuvoje, nei
išeivijos archyvas, norėčiau švenčių proga supa-
žindinti mūsų skaitytojus. Šis leidinys nedidelis,
vos 36 puslapių, spausdintas ant gero popieriaus,
bet kažkodėl žalios, o ne juodos spalvos šriftu. O
gal žalia spalva sąmoningai buvo pasirinkta, sie-
kiant suteikti jam – ir skaitytojui – šventinę nuo-
taiką? Netrūksta jame ir komercinių skelbimų – jų
net 13 puslapių! Viršelį puošia spalvota iliustracija
– ,,Jėzaus Kristaus gimimas Betliejuje”. Pavadini-
mas – labai kuklus: ,,KALĖDOS. Tėvų Jonistų lei-
dinys. 1938.”

Bukleto titulinį puslapį puošia S. Geniočio por-
tretinė nuotrauka (ko gero, vienintelė išlikusi?) su
šventiniu sveikinimu:

LINKĖJIMAI KRISTAUS GIMIMO 
PROGA

Amerikos Katalikų Bažnyčios Sinodo Taryba,
Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis, širdingai sveiki-
na Tėvus Jonistus, Tėvus Pranciškonus, ben-
dradarbius ir visuomenę ir iš malonės Dievo velija
visiems sėkmingumo, gausos ir laimės.

Tegul Dievas visus apdovanoja širdingumo,
pasitikėjimo, darnos ramybės ir broliškos meilės
dovanomis ir te laimina jūsų visus kilnius darbus,
per mūsų

Viešpatį Kristų.
Tėviškai,

STEPONAS A. GENIOTIS
Amerikos Katalikų Bažnyčios 

Arkivyskupas ir Primas
851 N. Damen Ave. Chicago

(kalba netaisyta – R. L.)

Šiek tiek stebina, kad antrame puslapyje
spausdinamas Juozo Tysliavos eilėraštis ,,Kalė-
dos”. Gal čia duonkepio iš Newarko, NJ Andriaus
Žiugždos įtaka? Mat Žiugžda buvo įtakingas ryti-
niame pakraštyje verslininkas bei visuomenės
veikėjas, o gal ir šios bažnyčios pasekėjas? (Kitaip
kodėl jis, vienintelis ne čikagietis, skelbtųsi tokia-
me religiniame leidinyje, juolab paskutiniame vir-
šelyje ir dar su savo kepyklos nuotrauka?) 

Kalėdos

Kalėdos baltos, Kalėdos gražios,
Kalėdos teikia sniego plotkelių.
Kad nerūdytų vaikų šynelės –
Kalėdos baltos, Kalėdos gražios.
Vieškeliuos žmonės staiposi, grąžos,
Vieškeliuos skamba vario varpeliai.
Kalėdos baltos, Kalėdos gražios –
Skamba ir aidi vario varpeliai. 

O gal šis netikėtas radinys papildys išeivio lite-
rato bei publicisto Tysliavos kūrybos tyrinėtojų
Lietuvoje žinias?

Kalėdos ir jų reikšmė žmonių 
gyvenime

Tokiu pavadinimu apmąstymus net 14-oje pus-
lapių išdėsto kunigas Jonas V. Liutas:

Kalėdų pasaka – mytas. Istorinės kalėdų pa-
sakos. Mesianiškos darnos siekimas. Izraelis ir Jė-

zaus gimimas. Kada Jėzus Kristus gimė. Dievo ža-
dėjimas ir pranašai išsipildė. Linkėjimai.

Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis širdingai lin-
kiu visiems naujo atgimimo Kristuje. Linkiu vi-
siems įsisamoninti pareigą ir atsakomybę, nes šios
pamatinės dorovės yra  būtinos vieningumo, darbš-
tumo ir darnos klestėjimui.

Gerkite visi iš Mesijaus taurės taikingumo, ra-
mybės  ir geros valios vyną.

(kalba netaisyta – R. L.).

Kun. Liuto minčių santrauka čia pat pateikta
ir anglų kalba.

Ruošiant šį straipsnį, man nedavė ramybės
Liuto pavardė. Kažkur pasąmonėje kirbėjo, kad tą
asmenį jau buvau kažkur aptikęs. Ir štai dingtelėjo
– aš apie jį rašiau prieš pusmetį Čikagoje leidžia-
mame savaitraštyje straipsnių serijoje apie pirmąją
lietuvę moterį prokurorę Magdaleną Brazytę
Garolienę. Visą biografiją sužinojau iš Ambrose
1967 m. išleistos ,,Chicagos lietuvių istorijos”. Liu-
tas gimė 1882 m. birželio 20 d. Teizų kaime, Seinų
apskrityje. Į JAV atvyko 1896 m. Studijavo Valpa-
raiso universiteto komercijos ir teisės faktulte-
tuose (nežinia, ar baigė?), kiek vėliau, 1912–1913
m., studijavo literatūrą YMCA akademijoje Bruk-
line (Brooklyn). 1910-11 m. buvo Tėvynės mylėtojų
draugijos pirmininkas, o 1916-20 m. tos organi-
zacijos iždininkas. 1917–18 m. jis – Lietuvos Nepri-
klausomybės fondo valdybos narys, o 1918 m. –
Lietuvių Tautinės tarybos narys. 1910 m. vedė. Iš-
augino sūnų Klaudijų ir dukrą Gabiją. 1922–24 m.
buvo ALTS pirmininkas. 1922 m. Liutas įsidarbino
,,United States Line” laivakorčių firmos atstovu ir
jau 1923 m. liepą organizavo pirmą išvyką per van-
denyną į Klaipėdą. Vėliau jis bandė įsitvirtinti
Lietuvoje: 1926–1932 m. dirbo laivyno firmos ats-
tovu Kaune (būtent per šią firmą mano straipsnio
herojei Garolienei buvo parūpintas bilietas į JAV!).
Bet, neradęs ten laimės, Liutas vėl grįžo į JAV, kur
arkivyskupo S. Geniočio Čikagoje buvo įšventintas
Amerikos lietuvių katalikų bažnyčios (t. y. Tėvų
Jonistų) kunigu. Čia jis redagavo parapijos lei-
dinius bei tikybinį dvikalbį žurnalą ,,Voice”. Mirė
1951 metais.

Ne vien tik šventės

Šiame šventiniame leidinyje rasime ne tik
įdomius kunigo Liuto apmąstymus (galbūt vertus
atidesnio teologų dėmesio), bet ir Onos ir Juozo
Strikaičių bei Vlado Nefo (parapijos narių?) kelio-
nių iš Lietuvos įspūdžius. 

Dar didesnės vertės turbūt yra vienas doku-
mentas. Tai Stanislovo Augusto išduotas Žemaiti-
jos seimo atstovo liudijimas Repšių dvarininkui
Ignotui Pilsudskiui (maršalo Juozapo Pilsudskio
proproprotėviui). Pažymėta, kad originalą saugoja
Arkivyskupas Steponas Geniotis.

Nagrinėjant šį unikalų leidinį, man šypseną
sukėlė bukleto paskutiniai sakiniai: ,,Žmonės verti-
na ir skaito gerą literatūrą, tad ir biznieriai mėgs-
ta dėti savo įstaigų skelbimus. Remkite savo rašy-
tojus skaitydami ir skleisdami jų raštus.”

Akivaizdu, kad komercinė dvasia Kalėdų metu
egzistavo jau anuometinėje, 1938 metų, lietuviško-
je Čikagoje!

Prakartėlė Betliejuje - Kristaus kūdikėlio gimi-
mo vieta.

Arkivyskupas Stepo-
nas A. Geniotis.

Kun. Jonas V. Liutas.
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Kuriama nauja aukštojo mokslo
studijû paskolû sistema

Sostinèje îžiebta aukšçiausia 
Lietuvos Kalèdû eglè 

Vilnius, gruodžio 24 d. (ELTA) –
Lietuvos skrydžių bendrovė ,,flyLAL-
Lithuanian Airlines” patvirtina tę-
sianti skrydžių veiklą ir vykdanti savo
įsipareigojimus keleiviams, teigiama
bendrovės pranešime.

Pasak ,,flyLAL” generalinio direk-
toriaus Vytauto Kaikario, šiuo metu
yra derinama sutartis su Tarptautiniu
Vilniaus oro uostu (TVOU) dėl tolesnio
paslaugų teikimo, ir pricipinės nuos-
tatos jau yra suderintos.

,,Mums labai svarbu užtikrinti ke-
leiviams galimybę keliauti, ypač dabar,
šventiniu laikotarpiu, ir mes dedame
visas pastangas šiam įsipareigojimui
įvykdyti”, – sakė V. Kaikaris.

Kaip jau skelbta, TVOU pagrasino
dėl skolų nuo ateinančių metų sausio 1
dienos nebeaptarnauti bendrovės
,,flyLAL” keleivių.

Pasak TVOU atstovo, visus 2008
metus oro uostas vykdė sutartinius įsi-
pareigojimus, tačiau jau nuo rugpjūčio
,,flyLAL” nemokėjo už suteiktas pas-
laugas. Kartu aviakompanija ,,flyLAL”
pasisavino ir išskrendančio keleivio
mokestį.

,,flyLAL” skolos Vilniaus oro uos-
tui siekia apie 20 mln. litų, iš jų – 11,5
mln. litų – restruktūrizuotos skolos,
likusi suma – einamieji mokėjimai,
susikaupę už šių metų rugpjūčio–lap-
kričio mėnesius. 

,,flyLAL” neigia gandus apie galimâ
veiklos stabdymâ

Vilnius, gruodžio 25 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius sudarė
darbo grupę aukštojo mokslo studijų
paskolų sistemai tobulinti.

Kaip pranešė Švietimo ir mokslo
ministerija, nauja paskolų tvarka
sudarys palankesnes finansines sąly-
gas visiems, siekiantiems aukštojo
išsilavinimo.

Švietimo ir mokslo ministro Gin-
taro Steponavičiaus pasiūlymu su-
burta ekspertų grupė iki vasario 15
dienos paruoš teisės aktų projektus
reikalingus valstybės paskolų studen-
tams sistemai pertvarkyti ir naujai
valstybės remiamų paskolų sistemai
sukurti.

Pasak pranešimo, paskolų klausi-
mas, kaip ir kitos aukštojo mokslo
pertvarkos problemos, bus glaudžiai
aptartos su akademine bendruo-

mene. Be švietimo ekspertų iš valsty-
binių žinybų į darbo grupę įtraukti
aukštųjų mokyklų vadovai, studentų
organizacijų ir komercinių bankų
atstovai.

Įgyvendinamos aukštojo mokslo
reformos pagrindinis tikslas – univer-
sitetams ir kolegijoms sudaryti sąly-
gas siekti aukštesnės studijų koky-
bės. Planuojama, kad nauja skolini-
mosi tvarka įgalins platesnį studentų
ratą pasinaudoti valstybės remia-
momis paskolomis su palūkanų den-
gimu, valstybės garantija ir palan-
kiais grąžinimo terminais.

Artimiausiu metu ketinama
baigti formuoti darbo grupes vertini-
mo kriterijų aukštosiose mokyklose
harmonizavimui ir studento krepše-
lio sudarymui.

Pirmâ� kartâ išleista didžiausiû� Lietuvos
vargonû kompaktinè� plokštelè�

Vilnius, gruodžio 25 d. (BNS) –
Vilniuje ketvirtadienį 5 valandą po
pietų įžiebta aukščiausia Lietuvos
Kalėdų eglė – Vilniaus televizijos
bokštas.

Pasak vienos iš projekto sumany-
tojų Jolantos Turaitės, moderniomis
šviesos instaliacijomis ir devyniais
kilometrais girliandų papuoštas Te-
levizijos bokštas įžiebtas į dangų
kylant ugnies salvėms.

,,Šiais metais atsisakėme didelio

renginio, bet palikome ir akcentuo-
jame fejerverkus – septynis muziki-
nius fejerverkus nuo Televizijos bokš-
to, kad dar kartą žmonės kartu, atėję
su šeimomis pažiūrėtų į dangų.
Neatsitiktinai Televizijos bokštas,
kaip mūsų laisvės simbolis, tapo ir
džiaugsmo simboliu”, – sakė J. Tu-
raitė.

Pirmą kartą Kalėdų egle Vil-
niaus televizijos bokštas virto 2000
metais.

Vilnius, gruodžio 26 d. (Balsas.
lt) – Tarptautinius vargonų metus
vainikavo ką tik išleista kompaktinė
plokštelė, kurioje skamba didžiausių
Lietuvoje vargonų ir fleitos muzika.
Plokštelę šį šeštadienį, gruodžio 27
d., 6 val. v. koncertu Šv. Jonų baž-
nyčioje pristatys ją įrašę du žymūs
Lietuvos atlikėjai – fleitininkas Gied-
rius Gelgotas ir vargonininkas Vidas
Pinkevičius.

Kaip pasakojo Vilniaus univer-
siteto vargonininkas ir Nacionalinės
vargonininkų asociacijos prezidentas
V. Pinkevičius, idėja išleisti šią kom-
paktinę plokštelę brendo jau seniai.
Tačiau galimybė šį projektą įgyven-
dinti atsirado būtent dabar, kai vi-
same pasaulyje šiemet ir kitąmet
švenčiami Tarptautiniai vargonų me-
tai, skirti skatinti šio, daugiau kaip
dviejų tūkstančių metų istoriją skai-
čiuojančio ir savo galimybėmis su or-
kestru lyginamo, instrumento popu-
liarumą.

„Sunku patikėti, kad iki šiol ne-
buvo išleista didžiausių Lietuvoje
vargonų kompaktinė plokštelė, bet
pagaliau mes ją turime. Malonu, kad
bent dalelytė to, ką per metus galėjo
išgirsti vargonų muzikos koncertų
klausytojai, jau sudėta į naująją
plokštelę”, – džiaugėsi vargonininkas
ir priminęs, kad Tarptautiniai var-
gonų metai tęsis ir kitąmet, kvietė
klausytojus lankytis koncertuose.

„Į šį albumą įtraukėme viską, ką
šiandienos klausytojai taip mėgsta ir
vertina. Tikimės, kad klasikinės mu-
zikos mylėtojams tai bus tikra do-
vana, kurios norėsis klausytis ne
kartą”, – sakė fleitininkas Giedrius

Gelgotas.
Fleitininkas Giedrius Gelgotas

yra M. K. Čiurlionio menų gimnazijos
ir Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos absolventas. 2002–2003 m.
studijavo Karališkoje muzikos aka-
demijoje Londone. 2006–2007 m. mo-
kėsi Vienos Muzikos ir vaizduojamojo
meno universitete. Atlikėjas dalyvavo
meistriškumo kursuose įvairiose pa-
saulio šalyse pas garsiausius pasaulio
dėstytojus. G. Gelgotas yra įvairių
respublikinių ir tarptautinių kon-
kursų Lietuvoje, Latvijoje, Prancūzi-
joje ir kitose šalyse laureatas. Šiuo
metu muzikantas yra Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro orke-
stro artistas, Lietuvos muzikos aka-
demijos meno aspirantūros studen-
tas, Kairo operos kviestinis fleiti-
ninkas solistas.

Vargonininkas Vidas Pinkevičius
studijavo Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, 2001–2003 m. Eastern
Michigan University (JAV) įgijo Hu-
manitarinių mokslų magistro diplo-
mą, o 2006 m. University of Nebras-
ka-Lincoln (JAV) apsigynė Muzikos
menų daktaro laipsnį. V. Pinkevičius
šiuo metu dėsto Nacionalinėje M. K.
Čiurlionio menų mokykloje, yra ak-
tyvus vargonų ir improvizacijos meno
propaguotojas, Nacionalinės var-
gonininkų asociacijos prezidentas ir
Vilniaus universiteto vargonininkas.

Šio koncerto pristatymas yra
Vilniaus universiteto kultūros centro
organizuojamo renginių ciklo, skirto
paminėti Tarptautinius vargonų me-
tus (2008-2009) ir Lietuvos vargonų
600 metų jubiliejų, dalis.

Didžioji prakartėlė sostinės Katedros aikštėje.           Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos ir Ukrainos užsienio

reikalų ministrai taip pat aptars šalių
bendradarbiavimą siekiant energe-
tinės nepriklausomybės ir regiono
transporto infrastruktūrų plėtros
klausimus. 

Gruodžio 27-ąją ministras V.
Ušackas vyks į Gruziją, kur planuoja-
mi susitikimai su Gruzijos ministru
pirmininku Grigol Mgaloblišvili,
užsienio reikalų ministru Grigol
Vašadze, parlamento pirmininku Da-
vid Bakradze, Gruzijos valstybės
ministru europinei ir euroatlantinei
integracijai Giorgij Baramidze, Gru-

zijos gynybos ministru Vasil Sicha-
rulidze ir kitais pareigūnais.

Susitikimuose ketinama aptarti
dvišalių santykių stiprinimo, Gruzi-
jos europinės ir euroatlantinės inte-
gracijos klausimus, šalyje vykdomas
reformas, kitus tarptautinės politikos
klausimus.

Gruodžio 29-ąją Lietuvos diplo-
matijos vadovas vyks į Baltarusiją,
kur su Baltarusijos pareigūnais ap-
tars dvišalių santykių, energetinio
saugumo ir ekonominio bendradar-
biavimo klausimus, taip pat bendra-
darbiavimą pagal ES Rytų partnerys-
tės iniciatyvą.

Pirmosios užsienio reikalû ministro kelionès – 
î Ukrainâ, Gruzijâ ir Baltarusijâ

Įžiebtą Televizijos bokštą karūnavo ugnies salvės. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Mieli tautiečiai,

Sveikinu Jus sulaukus Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų. 

Linkiu Jums šilumos, meilės bei
geros sveikatos. 

Tegul Jūsų širdyse užgimsta džiugus
laukimas ir viltis, 

jog ateinantys metai atneš dar 
daugiau gėrio, kad juose netrūks

džiaugsmingų įvykių ir prasmingų
darbų.

Artėjantys 2009-ieji bus reikšmingi Lietuvai ir lietuviams:
švęsime Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukaktį,

Vilnius taps Europos kultūros sostine, rinksime naująjį šalies
prezidentą. Kviečiu Jus kartu švęsti, džiaugtis ir dalyvauti

Lietuvai svarbiuose įvykiuose.

Nuoširdžiai linkiu Jums dvasios ramybės, santarvės 
ir tarpusavio supratimo šiuo šventiniu laikotarpiu ir 

visais 2009-aisiais metais. 

Nuoširdžiai Jūsų, Skaistė Aniulienė 
Generalinė konsulė

MIELOS TAUTIETĖS IR MIELI TAUTIEČIAI

Visi gyvename gražiausių metų
švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų – nuotaikomis. Visi jaučiame
permainingą vyksmą gamtoje.

Betliejaus žvaigždė teveda mus
visus į šviesesnį rytojų ir tejungia į
vieningą išeivijos darbą.

Džiugu matyti, kad praėję
metai buvo prasmingi darbais.
Džiaugiamės, kad JAV Lietuvių
Bendruomenė auga, kuriasi naujos
apylinkės, daugėja narių.

Sveikiname visus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Tebūna šios šventės maloniu stabtelėjimu, susimąstymo akimirka.
Tegul ateinantieji metai būna kūrybingumo ir pasisekimo metai.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pirmininkas  Vytautas  Maciūnas ir valdyba

Dr. Stasys Bačkaitis                        Ramutis Pliura                                
Ses. Margarita Bareikaitė               Juozas Polikaitis
Birutė Bublienė                              Kazys Razgaitis   
Rimas Gedeika                               Marija Remienė
Daina Krivickaitė                           Sigita Šimkuvienė-Rosen  
Dalė Lukienė                                  Kun. Antanas Saulaitis
Gabrielius Mironas                         Dr. Elona Vaišnienė
Laurynas Misevičius                       Dr. Rimantas Vaitkus
Daiva Navickienė                                           

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus, SJ kalėdinis laiškas
arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir visiems tikintiesiems

Jėzaus Kristaus Gimimo šventė ne tik atneša skaidraus džiaugsmo, bet
ir suteikia galimybę apmąstyti esminius žmogaus būties klausimus. Laiš-
ke Titui, kurį skaitome šv. Kalėdų naktį, apaštalas Paulius taip rašo: „Iš-
ganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, at-
sisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gy-
ventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintos vilties – mūsų didžiojo Die-
vo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo” (Tit 2, 11–12). Taigi
šv. Kalėdos neša džiaugsmo ir vilties žinią pasauliui, praradusiam viltį ir
atsidūrusiam dvasinėje, o pastaruoju metu – ir medžiaginėje krizėje.

Prasidėjus Adventui interneto svetainėje buvo paskelbtas į Dievą
netikinčio žmogaus straipsnis antrašte „Pasaulis ritasi į bedugnę”. Auto-
rius nupiešė juodą scenarijų: pasaulis eina susinaikinimo keliu ir netrukus
šis kelias pasibaigs. Nors straipsnio mintys atrodė labai šokiruojančios, jos
turi realų pagrindą – Dievo tvarką atmetantis pasaulis naikina pats save
ir neturi vilties išsigelbėti. Tik Dievo žodis įlieja šviesos ir vilties. Psalmi-
ninkas su viltimi kreipiasi į Dievą: „Viešpatie, Galybių Dieve, pastatyk mus ant
kojų! Tešviečia mums tavo veidas, ir mes būsime išgelbėti!” (Ps 80, 20).

Tautų susipriešinimas, teroristų siautėjimas, atnaujinamas šaltasis
karas, dėl neprotingo gamtos išteklių naudojimo gresianti ekologinė ka-
tastrofa, didžiųjų bankų griūtys, iš bado mirštantys žmonės – visa tai aki-
vaizdūs sunkios ligos požymiai. Dievą atmetantis ir mamoną garbinantis
pasaulis neturi programos, kaip sustabdyti šią mirtiną ligą.

Tačiau tokia programa yra. Prieš du tūkstančius metų žmogumi tapęs
Dievo Sūnus Jėzus Kristus pasauliui paskelbė Gerosios Naujienos pro-
gramą. Skaitykime Evangelijos pagal Matą penktąjį skyrių ir su nuostaba
pamatysime nubrėžtą, visiškai aiškų kelią, kuriuo eidamas žmogus negali
patekti į jokią krizę. Jėzus kalba: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią
<...> romieji <...> trokštantys teisumo. Palaiminti gailestingieji <...>
tyraširdžiai <...> taikdariai” (Mt 5, 1–11). Štai kelias, kuriuo Betliejaus
Kūdikis kviečia eiti mus visus. Šis kelias yra tikras, saugus, nes jį nutiesė
žmogumi tapęs Dievas, ir nėra kito kelio, kuriuo eidami, galėtume išsigel-
bėti. Dėl to apaštalas Petras vyriausiems kunigams ir tautos vadovams
kalbėjo: „Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo ker-
tiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms
po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti” (Apd 4, 11–12).

Mes, priėmusieji Kristaus Evangeliją ir bandantieji padaryti ją savo
gyvenimo keliu, esame palaiminti. Tačiau drauge turime jausti atsakomy-
bę už Evangelijos žinios sklaidą savo Tėvynėje ir pasaulyje. Apgailėtinai ir
niekuo nepateisinamai elgiasi krikščionys, jei, būdami priėmę Krikštą,
negyvena Evangelija ir taip skleidžia netikusį liudijimą, tarsi Dievo Žodis
būtų nepajėgus keisti žmogaus gyvenimo.

Ateinančius metus Lietuvos vyskupai paskelbė Jubiliejiniais Evan-
gelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Ką jie nori tuo pasakyti? Pir-
miausia – kad turime būti dėkingi, jog Dievo Žodis pasiekė Lietuvą ir mes
esame ne stabus garbinantys pagonys, bet pakviestieji į Dievo vaikų garbę.
Antra, Jubiliejiniais metais esame kviečiami apmąstyti Kristaus Gerosios
Naujienos kelionę mūsų krašte, įvertinti dabartį ir prisiimti atsakomybę
už Evangelijos likimą ateityje.

Vyskupai kviečia kunigus, vienuolius ir pasauliečius ateinančiais
metais sutelkti jėgas ir sutartinai dirbti, kad Dievo Žodis pasiektų kuo
daugiau mūsų krašto žmonių, ypač šeimas ir jaunimą, kad jis taptų tuo
„dviašmeniu kalaviju”, prasiskverbiančiu iki sielos ir dvasios gelmių (plg.
Žyd 4, 12).

Šiandienei Lietuvai, siekiančiai nugalėti iškilusias ekonomines ir
moralines grėsmes, vienintelis aiškus ir saugus kelias yra Kristaus Evan-
gelija. Protingi ekonomistai, suvokiantys iškilusius pavojus, kaip svar-
biausią priemonę siūlo žmonėms sumažinti vartojimą. Ką tai reiškia? Iš
tikrųjų tai siūlymas eiti evangeliniu keliu, nes Evangelija kviečia žmogų
ne tik priimti Kristų, bet ir saikingai naudotis žemiškomis gėrybėmis. Be-
saikis jų vartojimas yra ne Evangelijos, bet pinigus ir daiktus garbinančio
kapitalizmo kelias. Jis visuomet veda į akligatvį, į socialinę atskirtį tarp
turtingųjų ir vargšų, galiausiai – į visuotinę moralinę ir ekonominę krizę.

Žmonės Lietuvoje, kaip kadaise Atėnų akropolyje, garbina daug stabų.
Reklama kviečia dievinti daiktus ir vis daugiau jų pirkti, perša žmogaus
savigarbos nepaisančias madas, siūlo pramogas, kuriomis siekiama iš-
traukti kuo daugiau pinigų. Kaip apaštalas Paulius, taip ir mes nebijokime
stabų, nes jų kojos molinės. Tačiau nebijoti galima tik turint šio apaštalo
dvasią ir pasiryžimą stovėti šalia Kristaus net tuomet, jei būtų rizikuoja-
ma kai ką prarasti. Ši rizika gresia visuomet. Kai popiežius pasisako už
teisingumą ar taiką, jo žodžius priima visas pasaulis, tačiau tada, kai jis
gina gyvybę ar šeimos šventumą, iškart pasipila kritika, kad Bažnyčia
neina su gyvenimu ir yra atsilikusi. Panašiai išjuoktas bei pažemintas rizi-
kuoja būti kiekvienas nuoseklus tikintysis, bandantis eiti Evangelijos ke-
liu. Betliejaus Kūdikis kviečia savo ištikimus sekėjus būti drąsius nešant
kiekvieną kryžių, kurį uždeda Dievo nepažįstantis pasaulis.

Šalia Kristaus gali stovėti tik tas, kuris negarbina stabų, yra solidarus
su silpnais žmonėmis ir pasaulį keisti pradeda nuo savęs. Evangelija pir-
miausia kviečia ne kitus keisti, bet keistis patiems ir paskui liudyti pa-
sikeitimo džiaugsmą. Šv. Kalėdos bus palaimingos tik tada, jeigu bandy-
sime geriau pažinti Kristų ir ištikimiau jį seksime. Tad per Kalėdų šventes
pabandykime surasti atsakymą į klausimą: ką man asmeniškai reiškia
Kristus?

Sveikindamas kunigus, sielovados talkininkus, vienuolius ir visus ti-
kinčiuosius šventų Kalėdų proga, linkiu, kad Kristaus Gimimo iškilmės
būtų šviesios, viltingos ir giliai prasmingos! Telaimina jus Betliejaus
Kūdikis!

Arkivysk. S. Tamkevičius  

Jaunimo centro mecenatams,
rėmėjams, nariams ir lankytojams
šv. Kalėdų proga linkime džiaugs-
mo, ramybės, meilės ir vilties. Nau-
jieji 2009-ieji metai teatneš visoke-
riopos sėkmės.

Jaunimo centro taryba ir valdyba
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Tęsiant prieššventinių apgavys-
čių temą, derėtų atkreipti dėmesį į
pavojus, tykančius pirkimo manijos
apsėstuose prekybos centruose, sau-
sakimšuose oro uostuose bei ,,nema-
riuose” sukčių ,,šventiniuose” pasiū-
lymuose.

Kaip žinoma, prekybos centruose
be šmirinėjančių apsišaukėlių preky-
bos agentų, apie kuriuos rašyta pra-
eitą savaitę, visuomet gausu kišenva-
gių. Šventinis šurmulys ir išsiblaškę,
į vitrinas spoksantys parduotuvių
klientai jiems – idealus grobis. Todėl
vertėtų būti atsargiems, be reikalo
nesinešioti visų turimų asmens doku-
mentų bei kreditinių kortelių, o visa,
kas būtina – paslėpti kuo giliau ran-
kinėje ar kišenėje. Pirkinius taip pat
geriau dažniau nunešti padėti į auto-
mobilį, o ne vaikščioti visą dieną pil-
nomis rankomis. Automobilyje jokiu
būdu nereikėtų palikti daiktų ten,
kur jie gali būti pastebimi ir vilioti
ilgapirščius. Geriausia laikyti viską,
ką tik galima, ne salone, o bagažinė-
je. Jei apsipirkinėjant, kas nors staiga
bando patraukti jūsų dėmesį, nesi-
imkite jokių veiksmų, kol neįsitikin-
site, kad visa, ką turite su savimi
(pinigai, pirkiniai ir kt.), yra saugiai
paslėpti. 

Įsigydami prekes dovanoms, tu-
rėkite omenyje, kad laikinai prieš
šventes ,,išdygusių” parduotuvių, net
jei jos ir neskirtos sukčiauti, o užsi-
ima rimtu verslu, po mėnesio preky-
bos centre gali ir nebelikti. Todėl gali
būti sudėtinga prireikus dovanas
grąžinti. Pagaliau, turbūt nereikia nė
sakyti, kad pirkti bet kokias ,,pigias”
prekes iš neaiškios profesijos asme-
nų, besisukiojančių automobilių sto-
vėjimo aikštelėse ar garažuose, yra
visiškai kvaila ir neatsakinga.

Kita problema, galinti smarkiai
sugadinti šventinę nuotaiką – įvairūs
,,apskaičiavimai” parduotuvių kasose
(manipuliacijos banknotais bei per-
kamų prekių kvitais, kurios, teisybės
dėlei derėtų pabrėžti, yra atliekamos
tiek nesąžininingų pardavėjų, tiek
pirkėjų). Pirkėjams nepakenktų iš
anksto, einant link kasos, apytiksliai
susiskaičiuoti įsigyjamų pirkinių ver-
tę bei numatyti, kiek grąžos jie tu-
rėtų gauti iš kasininko. Nepaisant su-
sigrūdimo ir už jūsų stovinčių žmo-
nių nekantrių žvilgsnių, nepasitrau-
kite nuo kasos, kol neįsitikinsite, kad
viskas buvo apskaičiuota teisingai.
Neužmirškite pasiimti visų pirkinių
bei atgauti iš kasininko savo mokėji-
mo kortelės! Jei patys dirbate kasi-
ninkais, neskubėkite, kad nepridary-
tumėte klaidų bei saugokitės pa-
dirbtų banknotų ir ,,miklių pirštų”
apgavysčių, kuomet klientas mikliai
pakeičia gautus banknotus į men-
kesnės vertės ir iškart ima skųstis,
jog gavo per mažai grąžos. 

Dar viena paplitusi prieššventi-
nių apgavysčių rūšis – sukčiaujančių

bilietų į koncertus, teatrus ar sporto
renginius pardavėjų bandymai įbruk-
ti jums už patrauklią kainą padirbtus
bilietus. Šių apgavysčių aukos suran-
damos ir tiesiogiai renginių vietose, ir
pagal skelbimus laikraščiuose ar
internete. Todėl visuomet, prieš įsi-
gyjant bilietus iš nepažįstamo par-
davėjo, derėtų pasidomėti, ar nėra jau
užfiksuotų to renginio bilietų padir-
binėjimo atvejų ir būtinai paprašyti
pardavėjo telefono bei adreso. 

Jei švenčių metu keliausite, bū-
kite atsargūs traukinių stotyse bei
oro uostuose. Nesąžiningas aptar-
naujantis personalas, nežinia ko iš
jūsų norintys, atseit jus pažįstantys
ir aplinkui besitrinantys, žmonės –
tie patys kišenvagiai. Pagaliau,
,,smulkiu šriftu” surašytos papildo-
mos bilietų bei automobilio nuomos
užsakymo sąlygos. Visi šie dalykai, be
abejo, egzistuoja ne vien švenčių
išvakarėse, tačiau dėl menko budru-
mo, užleidusio vietą šventinei nuo-
taikai, būtent šiuo metu atsiranda
didesnė tikimybė nuo jų nukentėti. 

Pagaliau, jei slegiami piniginių
rūpesčių prieš šventes sumanėte pa-
dirbėti, turėtumėte pasisaugoti suk-
čių, siūlančių laikiną darbą. Papras-
tai šiuo metų laiku pagausėja spal-
vingų, viliojančių skelbimų apie siū-
lomą darbą namuose, apie tarpi-
ninkus, padedančius gauti pelningas
darbo vietas žinomose kompanijose ir
pan. 

Nors prieš šventes iš tiesų kiek
padaugėja darbo vietų prekyboje bei
paslaugų sferoje, reikėtų atsargiai
vertinti kiekvieną gaunamą darbo
pasiūlymą, ypač jei jis teikiamas neži-
nomos kompanijos ir/ar atrodo itin
viliojantis. Įprasta sukčių-tarpininkų
strategija – pasiūlius darbą iš anksto
užsiprašyti ,,tarpininkavimo mokes-
čio”, kuris dažniausiai renkamas už
realiai net neegzistuojančią darbo
vietą. Arba, jei kartais ji iš tiesų eg-
zistuoja, darbo ieškantieji viliojami
pažadais apie didelį uždarbį, kurio
,,teks kiek palaukti”. Pradėjus dirbti,
deja, dažnam kantrybė trūksta anks-
čiau nei to uždarbio sulaukiama.
Liūdnai pagarsėjęs ,,darbas namuo-
se”, kaip žinoma, taip pat beveik
niekada nesuteikia jokių pajamų – tik
krūvą nuostolių ir/ar rūpesčių dėl
tapatybės vagystės bei galimos teisi-
nės atsakomybės, tapus apgavystės
bendrininku(-e). 

Kaip minėta, daugelis čia ap-
rašytų dalykų nėra vien išskirtinai
švenčių metu pasitaikančios apgavys-
tės. Tačiau nepamirštant galimų pa-
vojų, bus daug lengviau neprarasti
šventinės nuotaikos bei išvengti ne-
malonumų, galinčių persekioti ne tik
šiais, bet ir naujaisiais metais. 

Pagal žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

„ŠVENTINĖS” APGAVYSTĖS: 
KO REIKĖTŲ SAUGOTIS?

2 dalis
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 8 atsakymai

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

,,Draugo” sudoku Nr. 8 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

K. J. M. iš Chicago, IL
Ona Rušėnienė iš Palos Hills, IL

Ačiū sudoku sprendėjams. Lau k sime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems
primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu
– redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SAUSIS

Sausio 9 d., penktadienį:
Čikagos kultūros centre (78 E. Wa -
shington St., Chicago, IL 60602) 5:30
val. p. p. vyks susitikimas ir pokalbis
su grafikėmis iš Lietuvos – Egle Ver -
telkaite ir Birute Zokaityte, kurių pa -
roda ,,Two Lithuanian Print ma kers”
Či kagos kultūros centre ati daroma
nuo 2009 m. sausio 3 d. 

Sausio 10 d., šeštadienį: 6 val.
v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen -
tre vyks grafikių E. Vertelkaitės, B.
Zo kaitytės ir kompozitoriaus Ma -
riaus Salyno paroda – muzikinis va -
ka ras ,,Taškas, kablelis, daug -
taškis...”

Sausio 16 d., penkta dienį: 7
val. v. Balzeko lietuvių kul tūros mu -
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629 atidaroma lietuvių kil mės
me nininko iš Arizona Keith Stanton
šiuolaikinės fotografijos pa roda „Lai s-
 vė nuo darbo” (,,Exemp tion from Oc  -
cu pation”). Paroda veiks iki va sario
20 d. Telefonas pasi teira vimui: 773-
582-6500.

Sausio 16–19 d.: Philadelphia,
Pennsylvania vyks metinis JAV Lie -
tuvių Jaunimo Sąjungos suvažia -
vimas. Viešbučio kambarius galima
užsakyti ,,Sheraton Society Hill” tel.:
1-800-325-3535 iki sausio 7 d. Pasi -
teirauti el. paštu: auk syte@g mail.
com (Auksė Grigaliūnaitė).

Sausio 17 d., šeštadienį: Pa -
saulio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je vyks ,,Lietuvių Fondo Žiemos šven-
tė”. Registruotis pokyliui tel. 630-
257-1616 (Lietuvių Fondo rašti nė).

Sausio 24 d., šeštadienį: Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie tu -
vių centre, Lemonte, vyks Vilniaus
styginio kvarteto ir pianisto Dainiaus
Vaičekonio koncertas. Pradžia 6 val.
v. Kviečia Lie tuvos vaikų globos bū -
relis ,,Saulutė”.

Sausio 25 d., sekmadienį: Pa-
sau lio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemonte, vyks organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der -
liaus pietūs”. Pradžia 12.30 val. p. p.
po šv. Mišių.

— Libertyville Civic Center pa -
talpose vyks Vilniaus styginio kvarte-
to ir pianisto Dainiaus Vaičekonio
kon certas, į kurį kviečia Waukegan-

Lake County Lietuvių Bendruomenė.
Pradžia 2 val. p. p. 

KOVAS
Kovo 8 d., sekmadienį: Harris

Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Koncertą ruošia
LR gen. konsulatas Čikagoje ir Lie -
tuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

Kovo 22 d., sekmadienį: Maria
High School auditorijoje ,,Draugas”
šimtmečio proga ren gia jubiliejinį
kon  certą. Koncerto programą atliks
so  listai Edmundas Sei lius ir Kristina
Zmai laitė. Akompanuos Edvinas
Min k štimas. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., šeštadienį:
Mother McAuley gimnazijos teatre
(3737 W. 99th Street, Chicago) vyks
,,Grandies” ansamblio 50-mečio ju -
biliejinis koncertas, skirtas Lietuvos
tūkstantmečio paminėjimui. Pradžia
4 val. p. p. Po koncerto – pokylis Pa -
sau lio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemonte. Pradžia 6:30 v. v. 

BIRŽELIS

Birželio 7 d. sekmadienį: vyks
Čikagos ir jos apylinkių Ateitininkų
šeimos šventė. Pal. Jurgio Matu lai čio
Misijoje 9 val. bus aukojamos šv. Mi -
šios. Pasaulio lietuvių centro Di džio -
joje salėje 10:30 val. vyks iškil mingas
posėdis. 

— Ateitininkų namuose, Le -
mont, IL, vyks Ateitininkų namų ge -
gu žinė. Pradžia 12 val p. p.

SPALIS

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
vyks ,,Draugo” 100-ečio užbaigimo
mi nėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2009 METAI2009 METAI

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į ,,Draugo”
,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.
com. Redakcija.

Skelbiamas grožinės literatūros konkursas tema 
,,LIETUVAI – TŪKSTANTIS METŲ!” (Mes didžiuojamės tūkstančio metų

istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra). 
Paskutinė kū rinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio 30 d.

Kūrinius siųsti adresu: ALTS, Konkursui, 
2711 West 71 st Street, Chicago, IL 60629, USA.

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS
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LIETUVOS PATIRTIS PASITARNAUJA 
IR KITŲ ŠALIŲ UNIVERSITETAMS

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

LCC tarptautinis universitetas –
tai vienas jauniausių privačių univer-
sitetų Lietuvoje. Ši Klaipėdoje įsikū-
rusi krikščioniška aukštojo mokslo
įstaiga pasižymi savo tautine įvairo-
ve: joje studijuoja įvairių šalių stu-
dentai, dirba dėstytojai ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš Vakarų Europos, Ka-
nados, JAV. Dėstomoji kalba – anglų.
Studentai gali įgyti bakalauro laip-
snius verslo administravimo, anglų
kalbos ir literatūros, psichologijos,
evangeliškosios teologijos srityse bei
magistro laipsnį užsienio kalbų mo-
kymo (anglų kalbos TESOL) pro-
gramoje. 

Beveik 14 metų universitetui
vadovavo amerikietis, Europos istori-
jos specialistas James Mininger,
kuris baigęs savo kadenciją šiais me-
tais grįžo į JAV. Lietuvoje pragyventa
nemažai metų, matyta daug per-
mainų, per šiuos 14 metų pasikeitė,
išaugo, sustiprėjo ir LCC tarptautinis
universitetas. Apie universitetą, jo
kūrimąsi, išbandymus ir gyvenimą
Lietuvoje rektorius emeritus sutiko
papasakoti ,,Draugo” skaitytojams.

Universiteto ištakos ir misija

LCC tarptautinis universitetas
buvo įkurtas 1991 metais tuometinio
Lietuvos švietimo ministro Dariaus
Kuolio siūlymu. Lietuviai steigėjai
norėjo artes liberales pagrindu su-
kurto universiteto, kuris ugdytų nau-

jos kartos vadovus. Kita vertus, norė-
ta krikščioniškos aukštosios mokyk-
los, nes griuvus Sovietų Sąjungai,
Lietuvoje nebuvo jokio moralinio cen-
tro. Jų nuomone, toks moralinis cen-
tras turėjo būti krikščioniškas.
1991–1992 metais universitetas, tuo
metu vadintas Lietuvos krikščioniš-
kąja kolegija, atvėrė duris Panevė-
žyje. Tačiau tuometinis regiono vys-
kupas nebuvo geranoriškas naujai
įstaigai ir prof. Landsbergio siūlymu
bei Klaipėdos miesto tarybos kvie-
timu, 1992 metų vasarą LCC per-
sikėlė į Klaipėdą.

Kai universitetas persikėlė į
Klaipėdą, jis buvo labai mažas, turėjo
apie 110 studentų. Pirmoji studentų
laida baigė 1996 m. gegužę. Audito-
rijos tuomet nuomotos iš Klaipėdos
universiteto. Naujas universitetas
stengėsi rasti savo kelią. ,,Mano tiks-
lai buvo aiškūs: padidinti studentų
skaičių, padidinti dėstytojų kiekybę ir
kokybę, įsigyti nuosavybės, kad fiziš-
kai būtų galima įkurti universitetinį
miestelį, pradėti dirbti kartu su Švie-
timo ir mokslo ministerija bei Vy-
riausybe, kad mokslo įstaiga įgautų
‘universiteto’ statusą”, – pasakojo
Jim Mininger.

LCC tarptautinio universiteto
misija – suteikti krikščionišką lais-
vųjų menų (artes liberales) universi-
tetinį išsilavinimą, ugdantį tarptau-
tinę akademinę bendruomenę, pilie-
tiškus visuomenės tarnautojus ir va-
dovus. Universiteto vizija yra ugdyti
naują Rytų Europos vadovų kartą,
kurie kritiškai mąstytų, puoselėtų
demokratijos vertybes, plėtotų rinkos
ekonomiką ir vadovaudamiesi krikš-
čioniška pasaulėžiūra kurtų pilietiš-
ką visuomenę. 

Kuo šis universitetas 
kitoks?

LCC tarptautinis universitetas
išsiskiria iš kitų universitetų Lietu-
voje ir Rytų Europoje, nes tai ameri-
kietiško modelio universitetas. To-
kiam universitetui, pasak Mininger,
būdingi du dalykai. Visų pirma inter-
aktyvus dėstymo būdas: paskaitos ne
tik skaitomos, bet stengiamasi
įtraukti studentus į mokymo procesą,
leidžiama jiems išsakyti savo mintis
ir nuomonę paskaitos metu. Antra,
universiteto bendruomeniškumas, t.
y. artimas ryšys ir abipusė pagalba
tarp studento ir dėstytojo. LCC uni-
versiteto atveju tai labai svarbu, nes
universitete mokosi studentai iš 23
skirtingų šalių. Buvusio rektoriaus
tegimu, išmokti gyventi taikiai vie-
nam su kitu – reikšminga išsilavini-
mo dalis. 

Kodėl – Lietuva?

Paklaustas apie tai, kaip nus-

prendė atvykti dirbti į Lietuvą, Mi-
ninger prisiminė, jog 1993 m. vasarą
kartu su žmona pradėjo ieškoti tokio
darbo tarptautiniame universitete,
kuris atitiktų jų įgūdžius ir išsilavi-
nimą. ,,Buvęs universiteto bendra-
darbis padėjo įkurti naują universite-
tą Lietuvoje ir mes susidomėjome
šiuo projektu. 1994 m. kovą apsilan-
kęs Klaipėdoje, apžiūrėjęs universi-
tetą, sudalyvavęs keliose paskaitose
ir susitikęs su lietuviais steigėjais, aš
sutikau būti šio universiteto rekto-
riumi, o mano žmona, Virginia, suti-
ko dėstyti English Written Communi-
cation kursą”, – pasakojo rektorius.
Miningerių šeima prieš tai keletą
metų gyveno Vokietijoje, o pats Jim
Minin-ger daktaro laipsnį apsigynė iš
Euro-pos istorijos. Nors, pašnekovo
teigi-mu, jis ir buvo susipažinęs su
viduramžių Lietuvos istorija, tačiau,
kaip ir dauguma vakariečių tuo me-
tu, labai mažai žinojo apie Lietuvos
patirtį sovietų okupacijos metais.
Abiem su žmona buvo įdomu, ką
galėtų reikšti krikščioniškojo laisvųjų
menų universiteto įsteigimas Lie-
tuvoje.

Kas pasiekta?

Universitete mokosi per 800 stu-
dentų (tai įspūdingas skaičius pri-
vačiam universitetui) iš 23 skirtingų
šalių. LCC absolventai užima aukštas
pareigas švietimo, valdžios, verslo ir
nevyriausybinėse organizacijose; jie
greitai kyla karjeros laiptais. ,,LCC
tarptautinio universiteto absolventai
Lietuvoje ir kitose Rytų Europos ša-
lyse žinomi kaip išsiskiriantys žmo-
nės, kuriuos verta turėti savo organi-
zacijoje. Jie pasižymi tvirta darbo
etika, moka spręsti problemas, imasi
iniciatyvos ir vadovaujasi aukštais
etiniais standartais. Beveik 60 proc.
universiteto bakalaurų toliau tęsia
studijas įvairiuose pasaulio univer-
sitetuose. Jie – pasaulio piliečiai”, –
džiaugėsi Mininger. 

Iš svarbiausių pasiekimų Jim
Mininger paminėjo universiteto dydį,
studentų, dėstytojų kokybę. Tik pusė
universitetą lankančių studentų,
pasak Mininger, yra lietuviai, kiti
studentai atvyksta iš Latvijos, Balta-
rusijos, Ukrainos, Moldovos, Alba-
nijos, Rusijos ir Centrinės Azijos vals-
tybių. Sukurtas gražus, modernus
universitetinis miestelis ir įrengi-
mai, pats universitetas tapo neat-
skiriama Klaipėdos dalimi. Tai ne-
mažas laimėjimas.

Iššūkiai

Per beveik 14 rektoriavimo metų
Mininger teko patirti nemažai iššū-
kių. Visų pirma universitetas nuo pat
pradžių siekė gauti Vyriausybės ir
Švietimo ir mokslo ministerijos ,,pa-

laiminimą” (akreditaciją). Tai buvo
sudėtinga, nes, Mininger teigimu, tuo
metu beveik neįsivaizduotas ir ne-
suprastas privataus universitetinio
išsilavinimo vaidmuo. Sudėtingi buvo
santykiai ir su Klaipėdos universite-
tu, kurio administratoriai žvelgė į
LCC tarptautinį universitetą kaip
keliantį grėsmę. Nemažai pastangų
pareikalavo aukštos kokybės univer-
sitetinio miestelio pastatų pirkimas
ir plėtimas. 

Žvilgsnis į Lietuvą

Paklaustas, kaip jo akimis pasi-
keitė Lietuva per visus šiuos 14 metų,
Mininger teigė, jog matomi pasikeiti-
mai yra nemaži: nuo tamsos iki švie-
sos, nuo pilkumos iki spalvingumo,
nuo nesišypsančių ,,sovietinių” veidų
iki linksmesnių, šnekesnių ir atsi-
palaidavusių žmonių. Iš paviršinių
dalykų labiausiai pašnekovui įstrigo
išaugusi kavinių ir restoranų kultū-
ra. ,,Nors čia retai kada pamatysi
vyresnį nei 50 metų žmogų, – tvirtino
Mininger, – tačiau jauni žmonės čia
plūsta, o restoranų ir kavinių skai-
čius auga dienomis.” 

Jim Mininger optimistiškai žvel-
gia į Lietuvos ateitį. Jo nuomone,
,,lietuviai pasiruošę sunkiai dirbti ir
siekti, didelę vertę teikia išsilavini-
mui. Kai tik jie supras, kad rinkos
ekonomika nėra karinga ir kad žmo-
nės gali dirbti kartu dėl bendros ge-
rovės brandesnėje demokratijoje, jie
suvaidins svarbų vaidmenį Europos
Sąjungoje”. 

Mininger neslėpė, jog per visus
šiuos metus Lietuva tapo jų šeimos
namais. ,,Pasiilgsime savo draugų,
Klaipėdos ir jos gyventojų, jūros, stu-
dentų. Nors gyvenimo tempas Lietu-
voje ir pagreitėjo, jis vis dar ‘civili-
zuotesnis’ nei JAV. Ypatingai pasiilg-
sime savo anūko Elijaus, kuris gyve-
na Kaune su savo mama Vilma Son-
gailaite ir tėvu, mūsų sūnumi J. D.,
dėstytojaujančiu Vytauto Didžiojo
universitete”, – teigė ilgametis LCC
tarptautinio universiteto rektorius. 

Istorinio vyksmo sūkury

Baigus rektoriaus kadenciją, at-
siras daugiau laiko mokslinei veiklai,
kuriai, pasak Mininger, gyvenant
rektoriaus gyvenimą, beveik neliko
laiko. ,,Kita vertus, – kaip teigė Mi-
ninger, – šie metai gyvenant Lietu-
voje buvo nuostabūs man, kaip isto-
rikui, nes galėjau savo akimis stebėti
istorinio vystymosi procesą.” Buvęs
rektorius tikisi sugrįžti ir kartas nuo
karto padėstyti Lietuvoje. Šiuo metu
jis konsultuoja kitus tarptautinius
universitetus visame pasaulyje. To-
kiu būdu Lietuvos patirtis, pasak jo,
pasitarnauja kitų šalių universite-
tams. 

Šiemet kadenciją baigęs LCC tarp-
tautinio universiteto rektorius
emeritus James Mininger.
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Pirmadienis po rinkimų dienos
ir nakties, ko gero, pati sunkiausia
diena mano gyvenime. Važiuodamas
namo, leidžiu radiją visu garsu, ta-
čiau akys pačios merkiasi, nors iš vi-
sų jėgų laikau jas atmerktas. Kai pa-
juntu, kad tuojau užmigsiu, išjungiu
radiją ir pradedu dainuoti. Pagaliau,
miegas vargais negalais sutramdytas,
ir aš laimingai parsirandu namo.
Atjungęs telefoną, krintu į lovą.

Pavakare, vis dar visas lyg su-
daužytas, išsiropščiu iš lovos ir klau-
siu žmoną, kas girdėti Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje. Ji visą dieną
klausė radiją ir žiūrėjo televizijos lai-
das. Kol kas dar anksti spręsti, tačiau
pamažu ryškėja dešiniųjų viršus.

Vėlai naktį iš Vyriausiosios rinki-
mų komisijos būstinės pranešama,
jog negalutiniais duomenimis dau-
giausia balsų surinko konservatorių,
krikščionių demokratų ir tautininkų
jungtinė partija „Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai”.
Pasirodė, jog šiuos rinkimus lydi ir
staigmenos: Artūro Paulausko vado-
vaujami liberalsocialistai ir Kazi-
miros Prunskienės valstiečiai-laidi-
ninkai žada neįveikti penkių procen-
tų barjero, jų partijoms daugiaman-
datėje apygardoje vietų neteks.

Tiesą sakant, to buvo galima
tikėtis, liberalsocialistai nebuvo itin
veiklūs, o jų vadovui Paulauskui
netrukus prieš rinkimus persimetus
iš opozicijos į Gedimino Kirkilo so-
cialdemokratų vyriausybės pusę, jis
prarado ir taip negausią rinkėjų pa-
ramą. Pusmetį padirbėjusiam aplin-
kos ministru, nieko įsimintino taip ir
nesuspėjusiam nuveikti, Paulauskui
teko Kirkilo blogos reputacijos ir
rinkėjų rūstybės dalis.

Žemės ūkio ministrė Prunskienė,
dosniai švaisčiusi laikraščiams tūk-
stančius litų už jos šlovei gražiai su-
rašytus straipsnius, ir valstybės pini-
gus nė kiek ne mažiau dosniai leidusi
savo parėdams („reprezentacijai”,
kaip ji su „žavia” šypsena aiškino
prieš televizijos kameras įkyriems
žurnalistams), savo išlaidumu nėmaž
neprisidėjo prie savo partijos įvaiz-
džio gerinimo, lygiai kaip ir prie kai-
mo žmonių gyvenimo palengvinimo.
Lietuvos kaimai ištuštėjo (kai kurie –
pilna to žodžio prasme), nepaisant
biznos paramos, ūkininkams ūkinin-
kauti tapo kur kas sunkiau. Vyriau-
sybė, kaip ir anksčiau, dotacijas teikė
ne žemės ūkio produkciją gaminu-
siems ūkininkams, o stambiesiems
jos perdirbėjams, kurie, pasinaudoda-
mi gera Vyriausybės širdimi, kasmet
ir kasdien vis labiau smaugė ūkinin-
kus, jiems grašius mokėdami ir už
pieną, ir už mėsą. Lietuvoje pasku-
tiniais metais jau ne dyvai prekybos
centruose rasti pieno ir mėsos ne tik
iš Lenkijos, bet ir iš Vokietijos, Aust-
rijos, Prancūzijos...

Trečioji staigmena – „šoumenų”
partijos įkūrėjo Artūro Valinsko per-
galė. Atgavus nepriklausomybę, paly-
ginti greitai ėmė modernėti Lietuvos
televizijos programos, atsirado nau-
jos. Miklūs vyrukai subūrė parodijų
grupes, kurios ėmė šaipytis iš visko,

prie ko tik galėjo prikibti. Pačios iš-
radingiausios ir šmaikščiausios gru-
pės žiūrovų simpatijas išlaikė ir
tebeišlaiko iki šiol. Viena iš jų – Va-
linsko „išrastos” „Dviračio žinios”,
vienodai išjuokusios ir neseną sovie-
tinę tikrovę, ir nepriklausomybę,
įžūliai besišaipusios ir iš Algirdo
Brazausko, ir iš Vytauto Landsber-
gio. Būtent Valinsko „Dviračio ži-
nios” ir išpopuliarino garsųjį Agurki-
chą – Viktoro Uspaskich’o prototipą.
Taip Lietuvos žmonėms pirmą kartą
buvo klastingai pakišta tikrų tikriau-
sia chimera, daugelis rinkėjų naiviai
manė, jog jie balsuoją už „tikrą”
Agurkichą...

Tiems mitruoliams nebuvo nieko
švento ir, reikia manyti, nieko švento
nebus ir ateityje. Apie naujosios jų
komandos – Tautos prisikėlimo parti-
jos – pergalę Andrius Kubilius kal-
bėjo: „Jiems labai gerai sekėsi daryti
juokus, gal jiems seksis ir daryti ir
rimtus dalykus Seime, pažiūrėsim.”
Pažiūrėsim, tik ar reikės dėl to
džiaugtis, dar nežinia. Paskaitęs jų
rinkimų programą, nežinai ar verkti,
ar juoktis:

Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną 
Lietuvą.

Garsink Lietuvos vardą, kad ir
kur būtum.

Šviesk jaunimą, nes jis – Tėvynės
ir tautos ateitis.

Gerbk senolius, nes jie tau
nutiesė kelią.

Darbadieniais dirbk savo ir
Tėvynės labui.

Nežudyk, nevok, negeisk svetimo
turto, nekalbėk netiesos.

Mylėk kiekvieną žmogų kaip
save patį.

Gyvenk sveikai, nes sveikame
kūne – sveika siela.

Kelk savo dvasią į naujas
aukštumas, padėk prisikelti kitiems.

Tausok Žemę, nes ji maitina ir 
vienintelė tave pergyvens.

Sudurstyta iš Dekalogo ir iš visur
sugraibstytų pasamprotavimų. Ji
bene geriausiai tiktų kasdieninėms
„Dviračio žinių” sapalionėms, bet
taip pateikti savo veiksmų programą
rinkimams į Seimą – daugiau negu
įžūlu. Jos kūrėjai aiškiai vadovavosi
viešųjų ryšių specialistų patarimu: į
rinkėjų protus brautis kuo įžūliau,
per jų jausmus, išnaudoti jų nepa-
sitenkinimą kitų partijų demagogija
ir piktnaudžiavimais rinkėjų pasi-
tikėjimu, įvertinti naujųjų mesijų ki-
tuose rinkimuose patirtį.

Ką gi, įvertinta pakankamai tik-
sliai, pasinaudota pakankamai veiks-
mingai. Tačiau šią patirtį reikia tik-
sliai įvertinti, tai, kas kitokiomis ap-
linkybėmis galėtų būti traktuojama
kaip nuoširdus noras kreiptis į pa-
prastų žmonių sąžinę, skatintų juos
atsigręžti į pačius save, tapti geres-
niais, puoselėti kiekvieno tautos na-
rio dvasines vertybes, Seimo rinki-
muose tapo įžūlia Dekalogo profana-
cija, tikinčiųjų jausmų įžeidimu.

Kiek iš tikrųjų tautai bus naudos
iš Valinsko „dekalogo”, nežinia. Pa-
žiūrėsim...

Bus daugiau. Tęsinys – 2009
m. sausio 3 d. 

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 5

DIDELĮ GERADARĮ – 
DR. J. ADOMAVIČIŲ PRISIMENANT
EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio mėnesį mes prisime-
name žinomo gydytojo, medicinos
knygų autoriaus, mecenato, visuo-
menininko dr. Jono Adomavičiaus
gimimo ir mirties sukaktis. Šis veik-
lus ir daug nusipelnęs mūsų tautietis
gimė gruodžio 15 d. (1911 m.), o mirė
gruodžio 20 d. (2007 m.). Taigi šiemet
minime jo 97-ąją gimimo ir vienerių
metų mirties sukaktį.

Dr. J. Adomavičius, medicinos
studijas baigęs Vytauto Didžiojo uni-
versitete Kaune, jas gilino Vokietijoje,
kur Tubingeno universitete apgynė
doktoratą. Tais pačiais metais atvy-
kęs į Čikagą stažavosi Cook apskri-
ties ligoninėje ir joje dirbo iki išėjimo
į pensiją.

Šis gydytojas daug prisidėjo prie
Amerikos lietuvių vaiko ugdymo
draugijos (ALVUD) įsteigimo, buvo
šios organizacijos pirmininkas. Vėliau
jis organizavo tokiu vardu pavadintą
„Lietuvių sodybą”, kuri tarnavo kaip
senelių namai. J. Adomavičius pra-
džioje juose rengdavo paskaitas įvai-
riais klausimais, gydė pacientus, pro-
pagavo sveiką gyvenimo būdą. Tais
klausimais rašė į spaudą, kalbėjo ra-
dijo bangomis. Iš tos medžiagos pa-
rengė ir išleido 12 tomų knygą, pa-
vadintą „Kvieslys sveikaton”, kiek-
vienas tomas turi ir atskirą pavadini-
mą pagal jo tematiką. Pirmasis tomas
pasirodė Vilniuje 2000 metais, o 12-
asis – prieš pat autoriaus mirtį 2007-
aisiais.

Pirmame tome autorius rašė, kad
knygas skiria: ,,Žmoniškiausių, ga-
biausių, mokslo pažangai imliausių,
savu gyvenimu savo prieauglį nor-

maliais asmenimis – lietuviais patrio-
tais ugdančių, savas ir svetimas nei-
giamybes atmetančių, nuo senovės
sveika mityba ir dorybe save palai-
kančių žmonių tėvynei – Lietuvai.”

Šios jo knygos beveik visos buvo
paskleistos po bibliotekas Lietuvoje
ar nemokamai išdalintos žmonėms.
Dr. Adomavičius, kuris turėjo savo
skiltį keliuose lietuviškuose laikraš-
čiuose, finansiškai rėmė spaudą, skir-
davo premijas įvairiems konkursams
(straipsnių, romanų ir kt). Jo dosnią
ranką patyrė išeivijos organizacijos,
spauda, radijo valandėlės, lietuvių pa-
rapijos, muziejai. Jis remdavo iš Lie-
tuvos atvykstančius menininkus, o į
Lietuvą siųsdavo siuntinius su medi-
cininėmis knygomis. Taip pat rėmė
kaimų vaikus, politinius kalinius bei
kitus. Dr. Adomavičiaus parama pa-
siekdavo daugelį žmonių Lietuvoje.
Sunku yra suskaičiuoti jo kitiems  žmo-
nėms ar įstaigoms paskirtus pinigus.

Nors šimtus tūkstančių dolerių
išdalijo kitiems, pats gyveno kukliose
patalpose – „Lietuvio sodybos” rūsy-
je, kuriame ir baigė savo ilgo ir pras-
mingo gyvenimo dienas. Jis norėjo, kad
ir po mirties nebūtų daug garbina-
mas, pasisakė prieš iškilmingą atsi-
sveikinimą, kokie rengiami pasižy-
mėjusiems mūsų tautiečiams. Po ge-
dulingų pamaldų Marquette Parko
lietuvių bažnyčioje jo palaikai buvo
sudeginti, o urna parvežta į Lietuvą
ir palaidota šalia jo motinos gimtojoje
žemėje.

Dr. Adomavičius nemėgo jokių
pagarbos ženklų, tačiau mielai pri-
ėmė prieš mirtį įteiktą Lietuvos val-
stybinį apdovanojimą – ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” Komandoro kry-
žių. Jis jam buvo perduotas jau gulint
ligos patale. Tai buvo simbolinis
atpildas už jo pasiaukojimą Lietuvos
ir lietuvių naudai.

Šių eilučių autoriaus asmeninėje
bibliotekoje yra išrikiuota 12 dr.
Adomavičiaus leidinio „Kvieslys svei-
katon” tomų. Jie mums visada byloja
apie šį neeilinį žmogų, taurų lietuvį,
svetimoje žemėje visada galvojusį
apie savo tėvynę, jos žmones. Be dr.
Jono Adomavičiaus mūsų gyvenimas
Čikagoje pasidarė ne toks spalvingas.
Tegul jis sau ramiai ilsisi savo gimti-
nėje, kurios naudai jis tiek daug
dirbo.

Dr. Jono Adomavičiaus
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

IEÕKO DARBO

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas per
savaitę. Tel. 708-543-7984.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sunkiais
ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel. 773-396-
9232.
Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti,
Marquette Park, Brighton Park ir aplinki-
niuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.
* Šeima gali prižiūrėti vienišą žmogų ir
gyventi kartu. Tel. 708-425-7829.
* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti vaikus,
pabūti su seneliais…ir visi kiti variantai
tinkami). Būtų puiku, kad galėčiau atsi-
vesti savo dukrytę. Tel. 708-945-0005.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-
5223.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
darbo su gyvenimu kartu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 773-918-5472.
* Birutė ieško darbo prižiūrėti senelius ir
gyventi kartu arba išleisti atostogų. Kalba
angliškai, turi rekomendacijas. Tel. 773-
254-7918.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
lietuvių šeimoje su gyvenimu. Darbšti,
sąžininga, vairuoja automobilį, labai ge-
ros rekomendacijos ir didelė šio darbo pa-
tirtis. Tel. 847-770-1633.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

SVEČIAS 
IŠ PARYŽIAUS

Kas čia, kas čia sudundėjo,
Lyg sužvengė, suskambėjo?
Štai vežimas koks ant kiemo –
Ten ponaitis, o ne piemuo...

Tur’ žiponą uodeguotą,
eilių eilėm guzikuotą,
baltą skriblių, laikrodėlį,
gryno aukso grandinėlę.

Tėv’s išeina, motė, broliai
sveikint svečio, kurs lig šiolei
neaplankė ir nebuvo
nei tėviškėj, nei Lietuvoj...

Svečias, lipdam’s iš vežimo,
žąsų gerkle taip prakimo:
– Bon jour, mama, bon jour, papa!
Tėvas: – Vaike, dar ne kapa,
tik suėjo metai vieni,
kai Paryžiuj gyveni!..

Sūnus, matęs bent Paryžių,
nepažįsta kalbos vyžių, –
rodos, vos juos bepažįsta,
taip lyg gėdis, lyg nedrįsta.

Mat jie pavardę tur’ kitą, būtent – seną,
nedarkytą,
o sūnelis, kaip ponaitis,
nė girdėt nennori -aitis –
– tik sau „ewski” dvasioj rašos.
Nes jam – aitis – netur našos,
nenor’ būti sūnum Litvos,
kurią ponai piaun’ be britvos...
Vaiks nenorįs to pakęsti,
geriau pavardę pratęsti.

O savęspi motė šaukia:
– Sūnau, kraujas tas pats plaukia,
o širdy visoje gyslos, –
kam tau būti sūnum Vyslos?
Už ką niekint mane seną,
ar kad daviau aš tau peną?

Motė tarus akį šluostos, –
sūnus, turįs „ewskio” širdį,
nesupranta to, negirdi...

– Sūnau mielas, – tėvas tarė,
miršk, už ką močiutė barė,
su mumis tik bent kalbėki,
mūs’ nevargdink, netylėki!..

Valgyt nori? Mažu gersi?
Sūnus tarė: – Tres bien, merci!
Žengęs žingsnį atgal, žiūri
į brolelių visą būrį:
– Mais que se sont ici?
Tėvas, – aha, – broliai visi!

Bet o, dyvas – dar ką mato,
su kuo kitąsyk suprato,
taip, jog tuoktis jis panūdo
su tarnaite meilaus būdo,
kuri kiaules laukan gena...
Sūnus, jausdam’s meilę seną,
klausia: Qui cela ant dvaro,
papa, que Marikė varo?..

– O tu, snargliau, piemenykšti,
jau ir kiaulių nepažįsti?
Tačiau mergą vardu šauki,
gryčion neini, tik jos lauki?..

Ir už tokią širdį, zūbus,
šalin meski juodus rūbus,
skriblių, batus, raikštes dryžas,
tuojau aukis man į vyžas!..

Idant nepažeistum vierą,
imk sermėgą, mesk mundierą!
Šitai pietūs jau ant stalo.
prisivalgę kaip privalo,
o netrukus tuoj po valgio
mudu eisime prie dalgio!..

Tev’s tai taręs ein’ prie barščių, –
dega sūnaus veidas karščiu
ir padėjes jau žiponą
sėdas palei berną Joną...

Iš senų lietuviškų laikraščių užrašė J. G.

LINKSMIAU

Vyras grįždamas namo iš medžioklės skambi-
na žmonai: 

– Brangioji, aš jau važiuoju namo.
– Na, kaip medžioklė sekėsi?
– Puikiai, dabar visą mėnesį mėsos nepirk-

sime.
– Tai gal briedį nušovei?
– Ne, tik visą algą pragėriau.

* * *
Vienas vyras mėgdavo žiūrėti į kaimynų lan-

gus, kur jauna mergina gyveno. Vieną rytą skam-
butis. Skambina kaimynystės mergina, klausia, ar
jis nematė, kur ji padėjusi savo pėdkelnes.

* * *
Policininkas, radęs gatvėje valkatą, nutempė jį

pas teisėją. Teisėjas:
– Argi aš tau nesakiau, kad daugiau tavęs

nematyčiau akyse?
– Taip, sakėte, ir aš pasakiau policininkui, bet

jis netikėjo.

* * *
Ateina pas gydytoją pacientas ir sako: 
– Daktare, prieš dvejus metus prarijau dešim-

ties centų monetą. 
– O kodėl tik dabar kreipiatės?
– Iki šiol man jos nereikėjo.

Parengė 
Stasys Prakapas

ŽODELIS 80-MEČIUI
EDVARDUI

Dainon norėjau, Edvardai, Tave įpinti,
Sulaukusį amželio apvalaus.
Tik trūkčioja ir nesistyguoja mintys,
O mūza atsisako man tarnaut...

Abu jau antrą šimtmetį gyvenam,
Bet dar dvasia, manykim, esame jauni...
Kiek daug draugų jau mirė ar paseno,
O mes dar giedam prie vargonų do–re–mi...

Aštuoniasdešimtmečiui – ko linkėt reikėtų?
– Geros sveikatos ir metelių daug!
Kad anūkėlės dar žemaitiškai kalbėtų,
O ir gražaus anūko susilaukt!

Tiek apie ateitį, o amžiuj mūsų
Smagu atmint ir praeities dienas.
Visi atleiskite, jei nekuklus pabūsiu
Ir antrą kartą padainuosiu jums dainas senas.

P. Natas

MOKSLAI

Nuvedė mus mokslai į mėnulį,
O ten – akmenų krūva.
Jiems pakėlėme kepurę,
Sakėm – aplankysim vėl kada...
O vienas kitas žvaigždes
Juk užmiršti negražu,
Kai kišenėj milijonai,
Galvos prikimštos žinių.
Nesvarbu, kas dedas žemėj,
Linksmiau būti tarp žvaigždžių,
Ar tos jaunos, ar jos senos –
Visos pilnos paslapčių.
Grįžę būsime herojai,
Vėl ieškosime ko naujo,
Ir gal tada tik sužinosim,
Kai užbers ant nosies smėlio saują...

Agotėlė

Pranešimai bažnyčios biuletenyje:

Kitą sekmadienį vyks vajus neturtingoms šei-
moms. Atsineškite daiktus, kurie jums jau nerei-
kalingi. Atsiveskite ir savo vyrus.

* * *
Sekmadienį bus uždegtos žvakės mirusiems

pagerbti. Zakristijonas uždegs žvakę, nuo jo už-
sidegs kunigas, tada kunigas uždegs visą pirmą
eilę maldininkų.
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,,KUO DAUGIAU DIRBU, TUO LABIAU SE KASI,
TAD DIRBTI TENKA DAR DAUGIAU”

Per Padėkos dienos savaitgalį
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvykęs XIV Pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos simpoziumas suviliojo
atvykti ne tik moksle jau įsitvirtinu-
sius lietuvius tyrinėtojus ir akade-
mikus, bet ir jaunus, neseniai JAV
universitetuose studijas baigusius
mokslininkus. Šį kartą Jūsų dėme-
siui siūlome pokalbį su šiuo metu
moksliniu asistentu Kanwisher labo-
ratorijoje, McGovern smegenų tyri-
mų institute, Massachusetts tech-
nologijos institute dirbančiu Jonu
Kubiliumi, kuris šiųmetiniame
PLMKS skaitė paskaitą ,,Visual
Phantom iliuzija aukštesniosiose
regimose srityse, o ne pirminėje regi-
mojoje žievėje”.

– Visiškai Jūsų nepažįstu.
Klausiausi Jūsų paskaitos XIV
Moks lo ir kūrybos simpoziume ir
ma ne sužavėjo jauno žmogaus
artistiškas pasakojimas apie
labai svarbius dalykus. Tad su -
sipažin kime. Papasakokite mūsų
skaitytojams apie save. Kaip ir
kada vilnietis atsidūrė Ame ri -
koje?

– Avantiūra ta Amerika. Esu iš
maksimalistų šeimynėlės. Dėl įgimto
smalsumo ir naivumo drąsos kišti
galvą į abejotinus reikalus netrūksta
– to kiu būdu atsidūriau viename ge -
riausių pasaulio universitetų – Ma -
ssa chusetts Institute of Technolo gy
(MIT). Pasirinkau matematiką, vė -
liau dar ir fiziką, o iš tiesų užsiimu
kognityviniais neuromokslais. Tai
mokslo šaka, ti rianti smegenų veiklos
principus. De ri name neurobiologijos,
neurofizio lo gijos žinias apie smegenų
ląsteles – neu ronus – su filosofinėmis,
eksperimentinės psichologijos teori -
jo mis, aiš kinančiomis, kaip smegenys
vei kia. Tarsi plačiau – į visumą – ban-
dome pa ž velgti. Todėl palanku, kai
žmogus turi išprusimą keletoje sričių.
Šiemet sėkmingai baigiau MIT baka -
lauro studijas  ir dirbu laboratorijoje,
ruo šiuosi doktorantūrai. Dar vaidinu
teatre .

– Kas paskatino Jus pasirink-
ti matematiką? Gal Jūs – žinomo
matematiko profesoriaus Jono
Kubiliaus giminaitis ir tęsiate jo
pradėtus darbus?

– Taip, esu prof. Jono Kubiliaus
vaikaitis, bet darbų netęsiu. Ir mano
tėvai yra matematikai, tačiau jokio
spau dimo tapti matematiku nebuvo.
Tai ir netapau – matematiką baigiau
tik dėl įdomumo. Ir fiziką – tik dėl
kvantinės mechanikos ir stygų teori-
jos. Nei ma tematiku, nei fiziku aš nei
norėčiau, nei galėčiau būti – turbūt
kad klausimai ne tie, kurie man ak -
tualūs. Rūpi man žmogų suvokti, to -
dėl užsiimu  žmogaus smegenų ty ri -
mais. Tačiau išlaikau senelio pasi-
aukojimą Lietuvai.

– Kremtate labai rimtus mok-
slus. Atrodo, kad matematika
nieko bendra neturi su medici-
na. Kaip Jūs atsidūrėte „šalia
medicinos”?

– Taip, visai nieko bendro. Nie -
kada nežinojau, kuo tapsiu. Antro

kurso pradžioje ėmiau svarstyti,
kokioje laboratorijoje čia padirbėjus,
kad patirties gaučiau, o ir lengviau
būtų pasirinkti specialybę. Norėjau
dirbti arba organinės chemijos labo-
ratorijoje (chemija jau ir anksčiau ne -
mažai domėjausi), arba giliau susipa -
žinti su neuromokslais (MIT kaip sy -
kis buvo baigę statyti šviežutėlį bliz-
gantį smegenų tyrimų pastatą). Pas -
tarajame gavau pasiūlymų ir lig šiolei
(jau trejetą su puse metų) dirbu pro-
fesorės Nancy Kanwisher laboratori-
joje. Bet tiesa tokia, kad su medicina
nedaug kas čia bendra: gydymu ne -
užsiimame ir vaistų neieškome. Taip,
galbūt, bandome suvokti kai kurių
ligų (pvz., autizmo) priežastis, bet iš
tiesų aš tyrėjas, o ne gydytojas. Kog -
nityviniais neuromokslais užsiimu,
nes galiu pažinti žmogų – suprati-
mas, kaip veikia smegenys, apibrėžia,
kas yra žmogus. Tokių mokslų pri-
taikymai atsi randa paskui.

– Kaip sužinojote apie XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumą?
Kodėl nutarėte jame dalyvauti?

– Vasarą lankėmės pas gimines
Čikagoje. Mano giminaitė Ramunė
Kubiliūtė paminėjo, kad rudenį Čika -
goje vyks simpoziumas. Pamaniau –
puiki proga susipažinti su Lietuvos
mokslininkais ir sužinoti apie gali -
mybes sugrįžus dirbti Lietuvoje. De -
ja, Lietuvoje neuromokslų tyrimais
mažai užsiimama, tad purenti dirvą
reikia jau dabar, kad baigęs doktoran-
tūros studijas turėčiau kur grįžti.
Simpoziume susipažinau su entuzias -
tingai nusiteikusiais Vilniaus univer-
siteto (VU) ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) mokslininkais. Grį -
žęs namo Kalėdų VU ir VDU skaity-
siu pranešimus, ir jei susidomėjimas
bei palaikymas neišblės, tikiuosi  Lie -
tuvoje pamažu plėsti tyrimus neuro -
mokslų srityje. Norėtųsi, kad atsi -
rastų šių mokslų studijų programa,
kurios lygis ir įtaka būtų ne ką ma -
žesnė už, pavyzdžiui, biochemijos.
Su t rauksime gabiausius ir užaugs
branduolys.

– Esate jaunas mokslininkas.
Manau, kad kaip ir visi mes, Jūs
skubate, bėgate, vėluojat ir ne -
spėjat. Ar Jums pažįstama sąvo-
ka ,,neturiu laiko”?

– Žinoma. Bet laiko visada randu
tam, kas man svarbu. Jei neturi lai -
ko, tai tik dėl to, kad tas dalykas ne -
rūpi.

– O kas Jus traukia prie akto-
rystės? Sakoma, kad geriausi
poe tai – fizikai, gal geriausi ak -
toriai – matematikai?

– Teatre, kaip ir moksle, užduodi
klausimus ir bandai į juos atsakyti.
Tiek menas, tiek mokslas yra toks
pat pažinimas ir smalsumo tenkini-
mas. Nėra jokio reikalo tarp jų brėžti
ribos. Metodai skiriasi, bet tikslas tas
pats – suvokti žmogaus būtį. Man
labai svarbu visuma; pažinodamas
daugiau, gali plačiau pažvelgti ir la -
bai ramiai priimti pasaulį, koks jis
yra. Štai neseniai ėmiau tapyti. Ta -
pyti nė velnio nemoku, bet pasiduoti
ne smagu. Pasidavimas skatina bai -

mę, o jau kai imi ko nors bijoti, gyve -
nimas virsta vegetavimu.

– Kas Jums gyvenime yra
svarbiausia?

– Šiaip esu žinomas kaip žmo-
gus, kuriam niekas nerūpi, nes dau-
gybę dalykų atvirai ar akiplėšiškai
nekreipiu dėmesio. Pavyzdžiui, man
nerūpi nu sikaltimai, maistas, skau-
danti nu gara, šaltas oras. Kai kas
rūpi: pažini mas, visumos jausmas,
kartais svarbu bendravimas su
žmonėmis, kartais nebendravimas.
Rūpi Lietuva – nežinau kodėl? Gal
kad truputį į mane panaši – pasaulio
pakrašty.

– Ar esate laimės kūdikis?
Kas Jums padarė didžiausią įta -
ką formuojantis kaip asmeny-
bei? Ar turite savo herojų, į kurį
norėtumėte būti panašus?

– Be abejo, esu laimės kūdikis.
Tiek daug nepakartojamų dalykų nu -
tiko ir visai neaišku kodėl. Norėda -
mas šiek tiek atsilyginti už tą laimę
dirbu kiek galima daugiau. Įdomu,
kad kuo daugiau dirbu, tuo labiau se -
kasi, tad dirbti tenka dar daugiau.

Augant didelę įtaką padarė
šeima, vėliau – Vilniaus licėjus,
mokytojai Ričardas Jankauskas, Ri -
ma Mackevičienė. Paskui mane
,,lipdė” bendraamžiai. O MIT didelę
įtaką padarė teatro režisierius Jay
Scheib ir mano vadovas laboratorijoje
Daniel Dilks. Bet lygiuodamasis į juos

aš ieškau ne herojų, o savęs paties.
Gal dėl to ir sekasi: vis mažiau esu
pa našus į ką nors, vis labiau esu va,
toks.

– Atrodo, turite gerą humoro
jausmą. Kaip manote, ar humo -
ras padeda, ar kenkia mokslinin -
kui?

– Humoro nemėgstu. Juokauti
yra lėkšta. Per tuos juokus, žiūrėk, ir
žmogaus liksi nepažinęs. Humoras –
tai primityvūs plepalai, reikalingi
nuo boduliui ar sielos skylėms kam -
šyti arba skaudžioms mintims už -
gožti.

Žodžiu, su laimingais žmonėmis
juokauju, o kiti išveda iš kantrybės su
juokeliais. Mokslininkas irgi toks pat
žmogus: pajuokauji, draugų atsiran-
da.

– Ar sunku gyventi XXI am -
žiaus jaunam žmogui?

– Ne.

– Banalus klausimas – kokie
Jūsų ateities planai?

– Pusę metų dar dirbsiu N.
Kanwisher laboratorijoje. Rudenį ke -
tinu pradėti kognityvinių neuro -
moks lų doktorantūros studijas Euro -
poje. Ti kiuosi, kad studijų metais ga -
lėsiu ben d radarbiauti su Lietuvos
moks  lininkais. 

Kalbino Laima Apanavičienė

Jonas Kubilius.
Nuotr. iš asmeninio J. Kubiliaus archyvo
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

KALĖDŲ SIMBOLIAIKALĖDŲ SIMBOLIAI
MORTON T. KELSEY

Švęsdami Kristaus gimimą mini-
me tą svarbų momentą, kai Dievas
pasirodė žmonijai, žmogaus pavidalu
įsiverždamas į laiką ir istoriją. Dievo
Sūnus tapo žmogiška būtybe, kad
savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėli-
mu galėtų mus visus atpirkti.

Kalėdos mums ne tik primena tai
tikrai įvykus, bet ir parodo, kokie
žmonės gavo pačią didžiausią Dievo
dovaną – Jį patį. Taip pat – kaip mes
kiekvienas galime gauti tą dovaną.

Iš tikrųjų istoriniai Kalėdų dra-
mos veikėjai mums yra gyvi simbo-
liai. Apie juos mąstydami supran-
tame, ką turime daryti, kad Kalėdos
taptų realybe mūsų pačių gyvenime.
Dievo Sūnaus troškimas yra vėl už-
gimti kiekviename žmoguje, jei tik jis
atveria savo širdį ir Jį priima.

Marija

Pirmoji Kalėdų figūra yra Marija
– žmogiškosios sielos simbolis. An-
gelas – antgamtinės tikrovės pa-
siuntinys – pranešė jai, kad ji be vyro,
netekėjusi, turėsianti kūdikį. Į jai
nesuprantamą apreiškimą ji atsakė:
„Esu Viešpaties tarnaitė. Tebūnie,
kaip pasakei.”

Šiandien ne visada suprantame
Marijos drąsą, nulemtą jos paklusnu-
mo. Ji gerai žinojo, ką apie ją kalbės
kitos moterys, susirinkusios prie šu-
linio, ir lengvai galėjo atspėti, kokios
abejonės ir klausimai vargins jos
sužadėtinį Juozapą. Tačiau atsakė
„taip”. Jos paklusnumas atskleidė
didžiausią drąsą.

Šiandien Marija kalba kiekvie-
nam iš mūsų ir primena: jeigu savo
sieloje neturėsime tokio pasiaukoji-
mo, kokį turėjo ji, tai Kristus negalės
gimti mumyse, negalėsime švęsti
tikrų Kalėdų. Savanoriškas paklus-
numas, kad ir kokia būtų jo kaina,
yra dvasinio gimimo sąlyga.

Juozapas

Sužinojęs, kad Marija laukiasi,
Juozapas pirmiausia galvojo ją palik-
ti. Tačiau jis pažinojo save, klausėsi,
ką sapne jam kalbėjo angelas. Juoza-
pas buvo tiek subrendęs dvasiškai,
kad įtikėjo ir pakluso, nors viskas
atrodė lyg beprotybė. Vėliau jis irgi
pakluso angelo žodžiams ir nelauk-
damas „pasiėmė kūdikį, jo motiną ir
tą pačią naktį iškeliavo į Egiptą”.

Juozapas mums – pasitikėjimo sim-
bolis. Jis skatina klausytis dvasinio
balso ir jo vedamam drąsiai veikti.

Asilas

Asilas, kaip viena iš svarbių Ka-
lėdų dramos figūrų, dažnai pamiršta-
mas. Jis nešė ant savo nugaros nėščią
Mariją net 75 mylias nuo Nazareto
iki Betliejaus. Jis simbolizuoja pa-
prastą, tvirtą gyvulio kūną.

Daugelis mūsų, krikščionių, daž-
nai bandome būti tokie dvasingi, jog
net pamirštame savo kūnišką, gyvu-
lišką prigimtį. Jeigu Dievas būtų no-
rėjęs, kad mes būtume vien dvasingi,
tokius mus būtų sutvėręs. Betgi mes
nesame gryna dvasia – kita mūsų pu-
sė yra kūnas, gyvulys... Jeigu mes tuo
savo gyvuliu nesirūpinsime (šv. Pran-
ciškus jį vadino „broliu asilu”), nepa-
jėgsime nunešti šventojo Kūdikio į Jo
gimimo vietą. Savo fizinės dalies –
būtent kūno – vengimas bei neigimas
yra tikro dvasinio atgimimo stabdys.

Viešbučio savininkas

Pažiūrėkime į viešbučio savinin-
ką, stovintį tarpduryje, tik pusiau
pravėrusį duris, kad į jo prišildytą
kambarį neįeitų šaltis. Tai turtingas,
praktiškas šio pasaulio žmogus. Jo
viešbutis buvo pilnas. Jis nenorėjo
būti trukdomas. O moteris – nėščia!
Pasaulyje yra daug neturtingų mo-
terų. Privalome budėti, kad nebūtu-
me tiek visko pilni, kad neturėtume
vietos Kristui, Jam pasibeldus. Kar-
tais būname taip įsitraukę į daugelį
darbų, tiek daug visko veikiame, kad
Dievas, nors ir kaip bandytų įeiti į
mūsų gyvenimą, negali, nes Jam nėra
vietos. Labai užsiėmęs žmogus, kuris
nebeturi vietos Kristui, yra labiau
antireligiškas negu ateistas. Gaila,
bet tai dažnai atsitinka ir veikian-
tiems religinėje srityje.

Piemenys

Piemenys buvo lyg ir užmiršti
bendruomenės, vargingiausi iš visų
vargdienių. Tačiau tiems vargdie-
niams, laikytiems visišku nieku, apsi-
reiškė angelas ir pranešė Išganytojo
Jėzaus gimimą. Kodėl? Todėl, kad tie
žmonės alko ir troško ko nors geres-
nio, todėl, kad jie nemiegojo, ir todėl,
kad jų paprastumas leido jiems tikėti,
jog Dievas ateiti į pasaulį gali ir tokiu
būdu.

Piemenys simbolizuoja atmestą,
pažemintą, neigiamą mūsų dalį. Tai
pati paprasčiausia mūsų charakterio
dalis. Ir būtent į tą dalį Kalėdų pras-
mė labiausiai prakalba... Visa, ko mes
savyje nemėgstame, neapkenčiame,
gali naujai gimti Kristuje. Tik tie,
kuriems nieko netrūksta, kurie pa-
tenkinti savo laimėjimais, nepajėgia
išgyventi Betliejaus dramos.

Išminčiai

Iš Rytų astrologai keliavo sunkiai
ir vargingai, kol surado naujai gimusį
Kūdikį. Studijuodami dangaus erdves
jie pastebėjo naują žvaigždę. Ir tai
buvo jų tikslas. Mums visiems reikia
žvaigždės, kurią sektume. Be jos ma-
žai tegalime pasiekti. Tie išminčiai
turėjo drąsos peržvelgti savo gyveni-
mą ir prisipažinti, kad jie dar ne vis-
ką buvo pasiekę. Tai buvo ieškotojai,
negalėję nurimti, kol nerado, kas juos
patenkintų. Jie mus skatina pažinti
mūsų pačių tuštumą ir ieškoti Dievo
pilnatvės, atneštos Jėzaus.

Jie buvo išmintingi, nes sekė
pastebėtą žvaigždę; išmintingi, nes
atpažino Tą, kurio ieškojo, nors nau-
jai gimęs karalius gulėjo ėdžiose, ant
šieno, nešvariame tvartelyje; išmin-
tingi, nes negailėjo Jam brangių do-
vanų. Tiems, kurie turi daug turto,
bet stokoja dosnumo, sunku atrasti
vietą, kur Dievas gimsta žmoguje. Jie
niekada neatranda Betliejaus.

Tvartelis

Kur vargdieniai, paprasti pieme-
nys ir intelektualai, dangaus erdvių
stebėtojai atrado Mariją, Juozapą ir
Kūdikį? Mažame, nešvariame, mėšli-
name tvartelyje – tikriausiai viename
pačių ryškiausių Kalėdų simbolių.
Nes jeigu Kristus gali gimti tokioje
vietoje, tai gali gimti ir kiekviename
žmoguje, kiekviename iš mūsų, ne-
paisant praeities nuodėmių ir dabar-
tinio gyvenimo. Visagalė jėga pasiro-
do ir apsireiškia meile: Dievas tampa
žmogumi tvartelyje. Nors daug blogo

ir pikto esame padarę, nors neverti
šiuo metu jaučiamės, Dievas nori
ateiti pas mus, atnešti naują gyveni-
mą, kad galėtume gimti iš naujo.

Tokie yra Kalėdų simboliai. Mes
neturėtume leisti, kad jie taptų ne-
reikšmingi, nuvalkioti – tik kalėdinių
atvirukų paveiksliukai. Iš tikrųjų jie
yra durys, pro kurias įėjęs kiekvienas

– bet kokio amžiaus, iš bet kokio
krašto, bet kokios praeities – žmogus
gali išgyventi bei pajusti Kristaus
gimimą. Tie simboliai nesensta ir
stipriai traukia mus, atskleisdami
pačią Kalėdų paslapties širdį...

Vertė Vincas Kolyčius

Bernardinai lt.
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�Skaitytojams pranešame, kad
,,Draugo” redakcija nedirbs 2009 m.
sausio 1 d.

�Sausio 9 d., penktadienį,
Čikagos kultūros centre (78 E. Wa -
shin gton St., Chicago, IL 60602) 5:30
val. p. p. vyks susitikimas ir pokalbis
su grafikėmis iš Lietuvos – Egle
Vertelkaite ir Birute Zokaityte, kurių
paroda ,,Two Lithuanian Print ma -
kers” Čikagos kultūros centre ati da -
roma nuo 2009 m. sausio 3 d. 

�Sausio 16 d., penkta dienį, 7 val.
v. Balzeko lietuvių kul tūros mu -
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629 atidaroma lietuvių kil mės
menininko iš Arizona Keith Stanton
šiuolaikinės fotografijos pa roda „Lai -
svė nuo darbo” (,,Exemp tion from
Oc cu pation”). Paroda veiks iki va -
sario 20 d. Telefonas pasi teira vimui:
773-582-6500.

�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24

d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Sausio 25 d., sekmadienį, Pa-
sau lio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemonte, vyks organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der -
liaus pietūs”. Pradžia 12.30 val. p. p.
po šv. Mišių.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į
Vilniaus styginio kvarteto ir pianisto
Dainiaus Vaičekonio  koncertą, kuris
vyks Libertyville Civic Center.

�Kovo 8 d., sekmadienį, Harris
Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Koncertą ruošia
LR gen. konsulatas Čikagoje ir Lie -
tuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” lapkričio-gruodžio mėn.
yra gavęs šias aukas paremti našlai-
čius: $750: Knights of Lithuanian;
Gražina  Varnelis, Mentor OH. $600:
Wanda Petkus, Saint Petersburg
Beach, FL. $500: Our Lady of  Siluva
Committee, New Britain,  CT;  El li -
nore Vinson,  Wyandotte, MI. $450:
Irena  Suboczewski, Bethesda, MD;
Al gis Gecas, Atlantic  City, NJ. $400:
Tek lė Bogusas, South Boston, MA;
Al bert Mikutis, Philadelphia, PA.
$350: Rita Pencyla, Palos Heights,
IL. $300: Joan Stoskus, Palos Park,
IL; Anthony Augius, Darien, IL;
Arvydas Algiminas, Riverside, IL;
Aldona Shumway, Worcester, MA.
$250: Dalia Bitėnas, Bronxville, NY.
$200: John  Radas, Livonia, MI; Ja -
mes Pollick, La Grange, IL; Laima
Schonbeck, Sterling, MA; Arūnas
Gasparaitis, Elmwood Park, IL.
$175: Maksimas Karaska, Frederick -
sburg, VA; Knights of Lithuania
Coun cil # 46. $150: Irena Mazur -
kiewicz, North Riverside, IL; Rima
Sell, Orland Park, IL; Gina Skucas,
San Anthonio, TX; Pranas Zaranka,
Livonia, MI;  Algis Kiudulas, Lake
Ge neva, WI; Aldona Andrijonas, Oak
Lawn, IL; Victor Nakas, Falls Chur -
ch, VA; Albert Drukteinis, Man -

chester, NH; Jane Simanis, Washin -
gton, DC; George  Akerley, Oaklyn,
NJ; William Unakis, Morton, IL;
Sofija Jelionis,  Darien, IL;  Aldona
Les  kys, Henderson, NV; Janina Jak -
ševičius, Oak Lawn, IL; Mary Aidis,
Be thesda, MD; Patricia Markwith,
Bed ford, NH; Vincas Skladaitis, Wa -
terbury, CT;  Frank Gayes, Chicago,
IL; Frank Radis, Inverness, IL; Al -
fonsas Cipkus, Baltimore, MD; Knig -
hts of Lithuania Council # 90; Da lia
Jakas, Blue  Bell, PA; Rita Pug liese,
Medford, NJ;  Betty Kwader, Jack -
son, PA. $100: Diana Schauer, Sta ten
Island, NY; Lithuanian  Ame rican
Com munity of New Britain Gi ve with
Liberty Campaign, Prince ton, NJ;
Brigid Lukas, Interlaken, NJ.

$50 aukojo Nijolė ir Eugenijus
Užpurvis ir sveikina ponus Julių ir
Renatą Špakevičius 50-ies metų ve -
dybinio jubiliejaus proga. Jūsų nuo -
širdžios aukos yra labai vertinamos!  

Sveikiname visus su šventėmis,
linkime Jums ramybės bei stiprybės
2009 metais. Lietuvos Našlaičių
globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

2008-TIESIEMS BAIGIANTIS
Draugo fondo rudens vajus pasibaigė, o su juo pasibaigė ir 2008-tieji

metai. Dėkojame visiems rėmėjams, kurie atsiliepė į rudens vajų, kurie padidi-
no savo įnašus. Sveikiname ir naujuosius rėmėjus, kurie atsiliepė su šimti-
nėmis ar su mažesniais įnašais, tapdami Draugo fondo rėmėjais.

Mieli Draugo fondo nariai ir rėmėjai – visiems linkime kalėdinės nuo-
taikos, ramybės, džiaugsmo, meilės bei palaimintų Naujųjų metų.

Dėkojame visiems už aukas, už vieningą darbą bei pasiaukojimą mūsų
visų lietuviškai gerovei.

Draugo fondo taryba

Su 400 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 4,600 dol., Orland, CA
Su 200 dolerių:
Kun. Viktoras Rimšelis, iš viso

402 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Viktorija Karaitienė, garbės

narė, iš viso 3,800 dol., Union Pier,
MI

Stasys Strasius, garbės narys,
iš viso 1,500 dol., Ann Arbor, MI

Ramunė Kubiliūtė, iš viso 655
dol., Evanston, IL

Sisters of Immaculate Concep -
tion, iš viso 200 dol., Putnam, CT

Vida Kuprytė, iš viso 500 dol.,
Riverside, IL

Su 50 dolerių:
JAV LB Brighton Park apylinkė,

gar bės narė, iš viso 1,250 dol., Chi-
cago, IL

Bronė Kremeris, iš viso 250 dol.,
Orland Park, IL

Irena Alantienė, iš viso 100 dol.,
Redford, MI

Su 20–10 dolerių:
Marija R. Andrijonienė, iš viso

340 dol., Chelsea, MI
Angelė Bailey, iš viso 20 dol.,

Vienna, VA
Aldona Baltch, iš viso 530 dol.,

Menanch, NY

Nuoširdžiai dėkojame visiems
auko tojams

SKELBIAME PASKUTINIUS ŠIŲ METŲ ĮNAŠUS

Iš kairės: Emilija Vilkaitė, Stasiukas Orentas, Kristina Gobytė, Elytė Busuito,
Simas Stapušaitis, Greta Tamkutė, Karolis Blaževičius, Esmerelda Orozco,
Amilija Petrulytė ir Lukas Pekorius.                               Kęstučio Šontos nuotr.

Iš kairės: Ignė Savickaitė, Lukas Mitrius ir Simona Grigonytė.

Akimirkos iš Detroit, MI, Akimirkos iš Detroit, MI, 
surengtos vaikų Kalėdinės eglutėssurengtos vaikų Kalėdinės eglutės


