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Vilnius (Bernardinai.lt) – Gruo -
džio 9 d. lietuviai buvo nepralenkia-
mi devintojoje Tarptautinėje Čikagos
Jungtinių Tautų modelio konferenci-
joje CIMUN (Chicago International
Model United Nations conference). Iš
tris dienas vykusio konkurso pirmą
kartą jame dalyvaujanti Lietuvos
rink tinė parsiveža net du apdovanoji-
mus, iškovotus atstovaujant paskirtą
Palestinos vaidmenį.

Vyriausiasis komandos delega-
tas Justinas Mickus iš Kauno jėzuitų
gimnazijos ir Žygimantas Kapočius
iš Vilniaus licėjaus užsitarnavo Gar -
bingo pasirodymo (trečiosios vietos)
apdovanojimą pagrindiniame Gene -
ralinės asamblėjos komitete, kuria-
me šiemet varžėsi 266 dalyviai. Ge -
riausios delegacijos (pirmosios vie-
tos) apdovanojimą JT Nusigink -
lavimo ir Tarptautinio saugumo ko -
mi tete laimėjo Justas Zaborovskis iš
Vilniaus Gabijos gimnazijos ir Ka -

rolis Armonas iš Kauno jėzuitų gim-
nazijos.

Komandos vadybininkas ir pro-
jekto vadovas Dominykas Milašius
džiaugėsi, kad Lietuvoje pagaliau
buriasi intelektualaus jaunimo gru -

pė, savo autoritetais laikanti ne gar-
sius sportininkus ar popžvaigždes, o
tarptautinio lygio politikos, ekonomi-
kos ir tarptautinių santykių specia-
listus.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama gruodžio
16 d. per pamaldas, kuriose buvo mel-
džiamasi už Newtown miestelio San -
dy Hook pradinėje mokykloje žuvu-
siuosius, pažadėjo panaudoti visas
savo galias, kad šalyje liautųsi masi-
nės žudynės, tokios kaip 20 pradinu-
kų ir 6 suaugusiųjų gyvybių nusine -
šu si ginkluoto užpuoliko iš puolis vie-
noje Connecticut valstijos mokykloje. 

Nors B. Obama komentarai buvo
aistringi ir atrodė nustatantys naują
jo kadencijos misiją – pažaboti suve-
šėjusį ginkluotą smurtą, prezidentas
nesiūlė jokių konkrečių sprendimų.
Prezidentas atrodė pasiryžęs pradėti
naują politinę kovą su įtakingais
Amerikos ginklų lobistais, o ši misija
gali tapti viena iš svarbiausių per jo
antrąją kadenciją. B. Obama pažadė-
jo paskatinti amerikiečius, teisėsau-

gos ir sveikatos apsaugos profesiona-
lus, kad jie užkirstų kelią naujoms
tragedijoms, panašioms į ištikusią
Newtown.

Žudynės Newtown pagal aukų
skaičių buvo antros didžiausios, ka -
da nors įvykdytos JAV švietimo įstai-
gose po 2007 m. įvykdytų šaudynių
Virginia Tech, kai studentas iš Pietų
Korėjos nušovė 32 žmonės, dar 17
sužeidė ir galiausiai pats nusižudė.

Washington, DC (JAV Se nato
Užsienio reikalų komiteto info) –
Gruodžio 12 d. JAV senatorius respub-
likonas Richard G. Lugar, Senato Už -
sienio reikalų komiteto vadovas, pri-
statė NATO skirtą Suskystintų dujų
įstatymą, kuris sumažintų NATO są -
jungininkų priklausomybę nuo Rusi -
jos ir Irano dujų išteklių. Šis doku -
mentas buvo paskelbtas kaip praneši-
mo „Ener getika ir saugumas nuo Kas -
pijos iki Europos” dalis. Ja me teigiama, kad pirmą kartą
stipri JAV diplomatija ir JAV leidimas prekiauti suskystin-
tomis dujomis būtų vykdomas kartu. Dabar pats laikas iš
esmės keisti dujų rin kas ir atvėsinti Rusijos bei Irano pa -
gundą manipuliuoti dujų tiekimu politiniais tikslais. 

Lugar užsakytame pranešime Komiteto respublikonų
par tijos nariai pristatė strategiją, kaip, naudojant diploma-
tiją, diversifikuoti dujas Rytų Europoje per suskystintų dujų
eksportą NATO narėms ir per vadinamąjį Pietų koridorių
pasiekti strateginį tikslą – sujungti naftos ir dujų tiekimą iš
Kaspijos į Europą. Pietų koridorius yra gyvybiškai svarbus
tokiems strateginiams tikslams Centrinėje ir Pietryčių
Europoje bei Turkijoje.

NATO skirtas Suskystintų dujų įstatymas leistų pakelti
NATO sąjungininkus į vieną lygį su visais likusiais laisvos
prekybos partneriais ir išduoti licencijas dujų eksportui.

S t a m b u l a s
(ELTA) – Lietuvos at -
stovė Rūta Mei lutytė
Stambule (Tur kija)
vykstančiame 11-aja -
me pasaulio plauki-
mo trumpajame ba -
sei ne (25 m) čempio-
nate iškovojo antrąjį
aukso medalį. 15-me -
tė lietuvė gruodžio 15
d. laimėjo moterų 100
m plaukimo krūtine
baigiamąsias varžy-
bas. 

Londono olimpi-
nių žaidynių čempio-
nė atkarpą įveikė per
1 min. 3,52 sek. ir 0,47
sek. pagerino nuo
2010 m. gruodžio 18 d.
amerikietei Rebecca
Soni priklausiusį pa -
saulio čempionatų rezultatą. Šis Rūtos rezultatas
taip pat yra naujas Europos geriausias laimėjimas.
Ankstesnis geriausias rezultatas (1.04,11 sek.) pri-
klausė danei Rikke Moeller Pedersen. 

Madison lietuviai sutiko
Kūčias – 4 psl.

Lietuvos moksleiviai laimėjo JAV diplomatijos konkursą

Po nelaimės pradinėje mokykloje žadama kovoti su ginkluotu smurtu

Senatorius R. Lugar siūlo mažinti 
energetinę priklausomybę nuo Rusijos

R. Meilutytė iškovojo dar
vieną aukso medalį!

Lietuvos rinktinė parsiveža net du apdovanojimus.  Organizatorių nuotr.

• XVI Vyriausybės užsienio poli -
tika – 2, 11

• Blogos nuojautos – 3
• Nelengva atprasti – 3
• St. Petersburg, FL Lietuvių

klu bas – 2012 m. – 4
• Šiaudiniai stebuklai Washin g -

ton, DC – 5
• Cicero lietuviai – miesto meti -

nėje šventėje – 5
• Biržų muziejuje išaugo Angelų

sodas – 6
• Šventadienis – 8
• Sportas – 8
• Nesu princesė! (3) – 9
• P. Kisielius tėvynėje – pamir š -

tas – 10

Sen. Richard Lugar

ELTOS nuotr. 



Skaitant XVI Vyriau sy -
bės programą džiu gi -
na, kad koalicija susi -

protėjo negriauti valstybės
pa matų ir, palyginti su pir -
ma programos versija, atliko
nemažai reikalingų pataisų.
Tačiau nors užsienio poli ti -
kos tęstinumas įvardintas „neatidėliotinu Vyriausybės
veiklos prioritetu” (42 punktas), mano kolegos Lino Lin -
kevičiaus nelaimei, programoje palikta ir nekom pe tencija
dvelkiančių šūkių. (...)

LRV programos 24 punktas: „Užsienio politika pra rado
ambicijas, turėtas iki 2008 m. Ypač pablogėjo san tykiai su
Lenkija. Dėl nevykusių eksperimentų su nau juoju Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu lenkų tau tinė mažuma ėmė
jaustis diskriminuojama. Atšalo san tykiai su Šiaurės šali-
mis. Nebuvo nė vieno aukšto rango Rusijos atstovo vizito į
Lietuvą. Santykiai su Rusija yra palaikomi tik žemesniu
lygiu. Vangiai plėtojami santykiai ir su Vokietija.”

Septyni pirmi sakiniai – septynios faktinės arba logi-
nės klaidos. Leiskite priminti, kad ne tuščios lyde rys tės
ambicijos, o realūs rezultatai rodo užsienio politikos koky-
bę. Dvišalių santykių kokybė matuojama ne tik ir ne tiek
oficialių apsilankymų kiekiu (nors ir juo stipriai pra -
lenkėme ankstesnę Vyriausybę), kiek prekybos, inves ti -
cijų apimtimis, žmogiškųjų ryšių intensyvumu, pasiektų
susitarimų skaičiumi, tarpusavio parama tarptautiniuose
forumuose ir, kas svarbiausia, įgyvendintais naciona li -
niais interesais. Per pastaruosius 4 m. buvo išjudinti visi
strateginiai regioniniai projektai, kurie, nepaisant gražių
kalbų, stovėjo vietoje ištisą dešimtmetį. Prekyba su Lietu -
vos kaimynėmis, nepaisant pasaulinės ekonominės recesi-
jos, nuo 2009 m. nuolat augo ir 2011 m. jau viršijo 2008 metų
lygį. Investicijų ir turizmo rodikliai taip pat. 

Šūkiai apie Rusiją
532. Lietuvos ir Rusijos santykiams būtinas „perkrovimas“.

Užjaučiu kolegą L. Linkevičių, kuris turės suderinti
žadėtą užsienio politikos tęstinumą su koalicijos įpirštais
perkrovimo politikos lozungais. Jie taps realūs tik tuomet,
kai bus aiškus interesas Rusijos pusėje, bet to kol kas
nematyti (kaip vieningai pripažįsta politologai, social de -
mokratų valdymo metu santykiai su šia kaimyne buvo
labai įtempti ir kupini aštrios retorikos). Lietuvos bandy -
mai siekti atviro dialogo iki šiol Rusijos nedomina taip,
kaip domina pinigai, kuriuos mokame už energetinius iš -
teklius. 

532. Bendradarbiavimą su Rusija grįsime (...) kreipdami
dėmesį ne į praeitį, o į ateitį.

Tokie sparnuoti šūkiai naujos programos autorių taip
pat neišgelbės nuo poreikio įvardinti ir pasitikti tikrąsias
karines, energetines ir informacines grėsmes. Pateiksiu
paskutinį pavyzdį: prieš savaitę Rusijos Užsienio reikalų
ministerija (URM) sukritikavo Lietuvos teismo spren -
dimą, susijusį su Sausio 13-osios byla, atkartodama jau -
nojo Paleckio įvykių versiją ir pabrėždama, kad Lietuvos
institucijos šį laikotarpį mitologizuoja bei politizuoja.
Kaip reaguosite, kai tokie vieši pranešimai kartosis? Ar
sutiksite su kaimynų peršama istorijos versija, „nes žvel -
giate į ateitį” ir tikitės perkrauti tarpvalstybinius santy -
kius? Jei prisirišite prie Kaliningrado atominės elek tri -
nės, atsisakysite konkurencingo Suskystintų dujų ter mi -
nalo, pritarsite, kad Sausio 13-ąją savi šaudė į savus, o
Lietuvos atkūrimas – geopolitinė nelaimė, santykiai page-
rės. Bet kam iš to nauda?

531. Išnaudosime savo geopolitinę padėtį suartinant ES
su naujomis kaimynėmis bei Rusija.

Ką nors perkrauti ar kam nors tarpininkauti tuomet,
kai neturime laisvų rankų (kai energetiškai esame visiš-
kai priklausomi), yra neįmanoma. Tai uždavinys, kurio
imtis galėsime tik po kelių dešimtmečių, kai Rusijos
atžvilgiu būsime visiškai kitokioje padėtyje, o pati Rusija
taip pat, tikėkimės, bus kitokia. Naujai Vyriausybei ver -
čiau siūlau telkti dėmesį į apčiuopiamus artimiausio meto
uždavinius, pvz., į artėjantį ES-Rytų partnerystės vadovų
su sitikimą, kuriam reikalingas ypatingai aktyvus Lie -
tuvos, kaip ES pirmininkaujančios šalies, darbas. (...) De -
ja, apie tai programoje kalbama abejingai. Pasirodo, Lie -
tuva nuo šiol paliks Ukrainą, Gruziją, Moldovą „na -
tūraliai evoliucionuoti,” o tiksliau – plūduriuoti demo kra -
tijos ir autoritarizmo kryž kelėje, nes visą savo dė mesį su -
telks prisigerinimui prie Rusijos.

523. Sieksime prisidėti prie
konstruktyvių pragmatiškų
NATO ir Rusijos santykių, ES
ir Rusijos santykių, grin -
džiamų abipusiškumo prin ci -
pu. 

Taip ir nesupratau, ko dėl būsimoji Vyriausybė apie
Lietuvą NATO ir ES santy kiuose su Rusija kalba kaip apie
trečiąją valstybę, kuri gali tik prie kažko prisidėti. Mes
esame visateisiai Vakarų bendruomenės nariai, kurie pri-
valo ne tik prisidėti, bet ir patys, tačiau atsakingai, for-
muoti savo bendrijos san ty kius su Rusija. O abipusiškumo
principas šiame bendra darbiavime tikrai nėra esminis.
Stalin su Hitler taip pat bendradarbiavo abipusiškumo
prin cipu. Jei Vakarų ir Rusijos santykiuose bus siekiama
abipusiškumo, bet nesiskaitoma su pagrindinėmis Va ka -
rų vertybėmis, Europa nukentės, o Lietuva nukentės grei-
čiausiai ir labiausiai.

Šūkiai apie Lenkiją
24. Ypač pablogėjo santykiai su Lenkija. Dėl nevykusių eks -
perimentų su naujuoju Lietuvos Respublikos švietimo įsta -
tymu lenkų tautinė mažuma ėmė jaustis diskriminuojama.

Kodėl Lietuvos lenkų tautinę mažumą vėl mėginate
paversti užsienio politikos įkaitais? Juk mažumomis rei -
kia rūpintis visų pirma dėl to, kad jie yra mūsų piliečiai,
kuriems galioja tokios pačios konstitucinės teisės ir pa -
reigos. Maža to, kad Lietuva mažumų nediskriminuoja,
pripažįsta ir tarptautinė bendrija. Per pastaruosius 20 me -
tų Lietuva nėra sulaukusi nei vieno tarptautinės orga ni -
zacijos ar teismo sprendimo ar net vertinimo, kad nusi -
žengta Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams ar su -
tar tims. 2012 m. ,,Freedom House” ataskaitoje „Freedom
in the World” teigiama, kad tautinių mažumų te-sės Lie -
tuvoje yra apsaugotos. ES Pagrindinių teisių agentūros
ataskaita piliečių teisių ir laisvių klimatą Lietuvoje ver -
tina puikiai. 2011 m. Lietuvoje Europos saugumo ir ben -
dra darbiavimo organizacijos Vyriausiasis komisaras tau -
tinių mažumų klausimais K. Vollebaek pripažino, jog ne -
mato jokių problemų, susijusių su tautinių mažumų tei -
sėmis.

Patys Lenkijos URM atstovai yra pripažinę, kad lenkų
tautinės bendrijos Lietuvoje švietimo sistema yra ge riau -
sia, lyginant su kitomis šalimis, Nacionalinio švie timo
ministerija – kad kai kuriais požiūriais ši švietimo siste-
ma net viršija ES reikalavimus. Lietuva yra unikalus atve-
jis Europos švietimo sistemoje: esame vienintelė šalis, kur
lenkų tautinei mažumai priklausantys asmenys turi ga -
limybę įgyti pilną išsilavinimą gimtąja kalba (nuo pradi-
nio iki aukštojo). Remiantis Lietuvos Statistikos de par -
tamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia 48 darže-
liai lenkų kalba, kuriuos lanko 2,576 vaikai. Taip pat Lie -
tuvoje veikiantis Balstogės universiteto padalinys yra vie-
nintelis užsienyje įsteigtas Lenkijos aukštosios mokyk los
padalinys. 

Konstitucinio Teismo sprendimas dėl galimybės rašy -
ti asmens vardą nelietuviškais rašmenimis, bet tik toje
paso dalyje, kuri yra skirta papildomiems įrašams, buvo
tei giamai įvertintas Europos Tarybos Žmogaus teisių ko -
misaro Thomas Hammerberg. Europos Teisingumo Tei s -
mas 2011 m. gegužės 12 d. nustatė, kad nelietuviškų vardų
ir pavardžių rašybos taisyklės, šiuo metu galiojančios Lie -
tuvoje, nėra joks pažeidimas. Šios taisyklės neprieš ta rauja
ES acquis communautaire, nes valstybė turi teisę pati
nustatyti vardų ir pavardžių rašymo taisykles. Pa žeidimų
jau antrąkart neįžvelgė ir praėjusią savaitę Len kijos pilie-
čio peticiją dėl Švietimo įstatymo pataisų išnagrinėjusi
Europos Komisija. 

530. Suteiksime naują postūmį santykiams su Lenkija, at -
kur  dami ir intensyvindami dialogą strateginiais klausi -
mais.

Deja, programoje nėra jokių paaiškinimų, kodėl, kaip
ir kokie laukia postūmiai, išskyrus vienašališkas duokles
vienai Vilnijos partijai. Kita vertus, tikro strateginio dia -
logo su Lenkija atkurti nereikia, nes jis niekada nebuvo
nu trūkęs, o per šią kadenciją įgavo realesnį pavidalą. Len -
ki jos lakūnai saugojo Baltijos oro erdvę. Esmingai iš -
judinti elektros ir dujų jungčių su Lenkija projektai, kurie
šian dien tampa realybe. Todėl kviečiu konkretizuoti,
kokiais konkrečiais klausimais bus intensyvinamas dialo-
gas? Ir ar nebus atvirkščiai: juk lenkų žiniasklaida jau
dabar įspėja, kad, naujai koalicijai sustabdžius Visa gino
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Po� pasaulį� pradėjusi� keliauti
Betlie�jaus�taikos�ugnis�–�žmonijos�bro-
lybės,� draugystės� ir� taikos� simbolis� –
aplankė�ir� ,,Draugo”�redakciją.�Tuo�jau
ne� pirmi� me�tai� pasirūpina� Čikagos
jūrų�tunto� ,,Ne�rija”�skautės� ir� jų�vado-
vė.�Ačiū�joms.�Lie�tuvoje�Betliejaus�tai-
kos� ugnis� pradėta� dalinti� prieš� dau-
giau� nei� dešimtmetį.� Ir� šiais� metais
Bet�liejuje� uždegta� žvakės� lieps�nelė
keliaus� iš� rankų� į� rankas,�neaplenkda-
ma�vaikų�ir�senelių�globos�namų,�ligo-
ninių,� kalėjimų,�universitetų,� Lietu�vos
valdžios�institucijų�bei�kitų�organizaci-
jų,�linkint�ir�tikint,�jog�„su�taika�mes�visi
laimime”.� Betliejaus� taikos�ugnies� tra-
dicija,� prasidėjusi� 1986� m.� Austrijoje,
vykdant� so�cia�linę� paramos� akciją
„Šviesa� tamsoje”,�netruko� išplisti� visa-
me�pa�saulyje.�Tuo�daugiau�nei�25�me�-
tus�itin�rūpinasi�skautai�(tarp�jų�–�ir�lie-
tuviai� skautai)� bei� kiti� geros� valios
žmo�nės.

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: XVI VyrIausybės užsIenIo polITIka

Viską tęsime, viską
perkrausime
AUDRONIUS AŽUBALIS

Nukelta į 11 psl.



Pirmiausia skaitytojus noriu už tik -
rinti, kad esu už naujos techno lo gi -
jos naudojimą gyvenime, įskaitant

kompiuterius bei elektroninį paštą. Ta -
čiau tai nereiškia, kad staiga noriu ar ga -
liu atsisakyti prisirišimo prie popieriaus
ir spausdinto žodžio. Šio gero ,,įpro čio”
vi sai nenoriu atsižadėti.  

Pirma mano knyga, elementorius,
pir ma maldaknygė, pirmas vai kų laik -
raš tėlis – visi buvo popieri niai. Mano pats pirma-
sis laiškas, ra šy tas iš namų į gimnaziją Pa nevėžyje
išvažiavusiai sesutei, buvo ant gelto no po  pieriaus.
Labai gerai atsimenu, kad pats pirmasis mano
žodis tame laiške buvo ,,laiškas”. Karo metu ir po
jo žinias apie pasaulį skaityda vome ne tikėtai gau-
tuose lietuviškuo se laikraščiuose, ėjusiuose iš
rankų į rankas. Vėliau, jau po karo, esant pa  bė -
gėlių stovykloje, ant popieriaus ga ba liukų užsi -
rašinėjome mokytojų dik tuojamą informaciją, nes
tinkamų knygų neturėjome. Rašomieji darbai gim-
nazijoje, pažymių santrauka ir kla sių baigimo
pažymėjimai – bet kokie dokumentai – tik ant po -
pieriaus. Net ir pinigai buvo popieriniai. 

Tokios nostalgijos apimtas neseniai kaip klau-
sytojas dalyvavau A. Gilvydžio knygos pristatyme
South field, MI. Po to iš renginio ruošėjo, Det roit
Lietuvių kultūros klubo, ne ti kėtai gavau dovaną –
knygą ,,Šv. An ta no Lietuvių parapija – Det roit”
(leidinio autorius – Kęstu tis Šonta). Pas tarosios
čia nerecenzuosiu, bet noriu pasidžiaugti gražiu
leidiniu, iš leistu 2011 metais, parapijai 2010 m.
šven čiant savo 90 metų jubiliejų. Šioje kie tais vir-
šeliais, albuminio formato knygoje tėra tik du pus-
lapiai teksto – du sveikinimai iš Katalikų Baž ny -
 čios vyriausybės. Likusiuose 34 pusla piuose yra 74
spalvotos nuotrau kos iš parapijos gyvenimo. Tai
pui kios, gyvos, meniškos nuotraukos. Tik neaišku,
kas jas darė ir kas jose nufotografuota. Džiau giau -
si knygą vartyda mas ir ja grožėdamasis. Tos visos
nuotraukos galėjo būti sudėtos į kokį nors tink -
lalapį, susidomėjusius kvie čiant jame apsilankyti.
Bet, mano gal va, tai tikrai nebūtų tas pats, kaip
ran  kose turėti tokią mielą ir gražiai iš leistą knygą.

Kitas gautas leidinys yra žurna las ,,Lithu -
anian Papers”, jau 26 me tai leidžiamas The Lithu -
anian Stu dies Society at the University of  Tas ma -

nia. Jį čia miniu, nes jis – popie rinis. Tai mažo
forma to, 74 pusla pių metinis leidinys, nuo pirmojo
nu merio sumaniai redaguojamas Algi manto Taš -
kūno. Leidinys yra anglų kal ba, bet lietuviškos te -
matikos.  Žurnalo gale rašoma, kad per daugelį me -
tų jis susilaukė dau giau nei 240 bendradarbių. Re -
dak cija irgi dirba veltui, tačiau išlai dų susidaro ir
jos didėja. Metinės spaus dinimo išlaidos siekia
3,600 dol., o pašto išlaidos prideda dar 7,050 dol.
Tai gi viso daugiau nei 10,000 dol. per metus. Žur-
nalo turinį perkėlus į internetą, būtų sutaupyta
tūkstan čiai dolerių, bet apie tai net neužsime na -
ma. Dėkui popieriniam sve čiui, atkeliavusiam iš
toli mosios Australi jos!

Noriu paminėti dar du po pierinius leidinius,
ma ne pasiekusius maždaug tuo pačiu metu. Pir -
masis yra Lietuvių Fondo išleistas 2013 m. kalen-
dorius. Įvadiniame žo dy je dėkojama už susilauktą
paramą peržengiant 50 metų jubiliejaus slenks  tį.
,,Versdami kalendoriaus lapus galite didžiuotis,
ma tydami mū sų Fondo paramą, suteiktą litua nis -
ti nėms mokykloms, jaunimo organizacijoms, šo -
kių ir dainų šventėms, įvairioms kultūrinėms
programoms, leidiniams, kurie be Lietuvių Fon do
paramos susidurtų su išsilaikymo sunkumais, o
galbūt ir neegzistuotų.” Pats kalendorius tinkamai
iliustruotas įvairių remiamų organizacijų ir
progra mų nuotraukomis. Pačiame ka len doriuje
anglų ar lietuvių kalbomis pažymėtos svar -
biausios šventės. Šiuo atveju svarbu, kad tai – po -
pierinis kalendorius, visus me tus ga lėsiąs primin-
ti, kaip greitai bėga lai kas.

Pabaigai palikau 2013 m. dienraš čio ,,Drau -
gas” kalendorių. Širdis iš džiaugsmo apsalo, pama -
čius, kad su grįžta dienraštis, deja, tai būta tik
trum  palaikės iliuzijos, visus metus pri min sian -
čios, kad praeityje ,,Draugo” dienraščio būta. Šis

kalendorius yra dvigubai didesnio for-
mato nei Lie tu vių Fondo. Jis pasipuošęs
lietuvių dai lininkų me no kūriniais, vaiz-
duojančiais lietuviškos gamtos grožį.
Įdo miai ir vaizdingai šią temą ap taria
Dalia Tarandaitė. Pačiame ka len doriuje
kiekvieną die ną yra išvar dinti tą dieną
švenčiami varda dieniai. Tai tikras vardų
aruodas. Tereikia juo pa si naudoti ir, pro-
gai atėjus, savo ar timuosius bei bi čiulius
pasveikinti. Šis kalendorius ras garbingą

vietą mūsų namuose ant sienos, prie telefono. Vis -
kas – popieriuje, čia pat po ranka.

Smalsumas nuvedė į enciklopediją interne te
,,Vikipedi ja”, mat susido mė jau popieriaus istorija.
Popie riaus išradėju laikomas Cai Lun iš Kini jos,
105 m. pirmasis aprašęs popieriaus gamybą. Ki nai
augalinę žaliavą rankiniu būdu trindavo akmeni -
niuo se grūstuvuose su vandeniu. Skystą plaušinę
masę semdavo semiamąja for ma, ant rėmo ištemp-
tu tinkleliu. Nu tekėjus vandeniui, ant tinklelio lik-
davo plonas susipynusių plaušų sluoksnis. Taip
suformuotą popieriaus lapą perkeldavo ant audek-
lo, nuspaus davo, džiovindavo, lygindavo, pjausty-
davo. Kinai popieriaus gamybos būdą ilgai slėpė.
Tik 610 m. po pie rių pradėjo gaminti japonai. 751 m.
šį popieriaus gamybos būdą iš kinų belaisvių suži-
nojo arabai, pradėję naudoti kanapinius, lininius,
vėliau – ir medvilninius skudurus. Juos pjaus -
tydavo, virindavo katiluose su kalkėmis, mirkyda-
vo, po to trindavo grūstuvuose. Tokia popieriaus
žaliava buvo naudojama iki XIX a. Iš ara bų popie-
riaus gamyba paplito Egipte, Šiaurės Afrikoje, apie
XII a. pasiekė Ispaniją, vėliau ir kitas Europos ša -
lis.

Dabar ir aš geriau suprantu mū sų prisirišimą
prie popieriaus. Smagu savo rankose turėti spaus -
dintą laikraštį, knygą, o, laikui atėjus, iš draugų
gauti kalėdinį laiš ką ir vardinių sveikinimą – irgi
po pieriuje.

Jei tektų vertinti, ką per paskutiniąsias
keletą dienų reikšmingesnio parodė mū -
sų televizijos, pirmiausiai prisiminčiau

pirmadieninį ,,Lietuvos ryto” televizijos žur-
nalisto Edmundo Jakilaičio pokalbį su konser-
vatorius atstovaujančiu parlamentaru Kęstu -
čiu Masiuliu. Omenyje turiu diskusiją, kurios
me tu Seimo narys leido sau itin atvirai ko -
mentuo ti lietuviškas aktualijas, susijusias su
garsiosios ,,juodosios buhalterijos” bylos nag-
rinėjimu teismuose. 

Konservatorius Masiulis – vienas iš Seimo ko -
misijos, svarstančios, ar panaikinti parlamentinę
neliečiamybę finansiniais nusikaltimais kaltina-
miems Darbo partijos atstovams, narys. Nors šios
komisijos vadovybė įrodinėjo, jog jų posėdžiai turė-
tų būti uždari, o, pasibaigus posėdžiams, komisijos
nariams nederėtų bendrauti su žurnalistais dali-
nant interviu, Masiulis pasielgė priešingai. Jis at -
skleidė užtektinai įdomių duomenų, leidžiančių lai-
dos žiūrovams susidaryti gana išsamų vaizdą, iš
kur ir kaip Darbo partijos vadovybei pavykdavo
pra simanyti gražaus pinigėlio. Tiesa, parlamenta-
ras ne sykį pabrėžė, jog tai, ką jis pasakoja, ,,tėra jo
asmeninės hipotezės”, jog prie kiekvieno teiginio
jis būtinai prideda žodelį ,,galimai”. Tačiau, nepai -
sant šių apsidraudimų, K. Masiulio atviravimai
buvo užtektinai konkretūs.

Pirmiausiai įsiminė Seimo nario tvirtinimas,
esą ,,juodosios buhalterijos” bylą iš pradžių narp-
liojo net ne Lietuvos generalinė prokuratūra, o mū -
sų slaptosios tarnybos. Masiulio žiniomis, Darbo
partijos veikla domėjosi ne tik Lietuvos Generalinė
prokuratūra, bet ir VSD atstovai. Straipsnio, numa-
tančio atsakomybę už šnipinėjimą, pritaikyti nepa-
vyko. Įrodyti šnipinėjimo faktą – ne taip paprasta.
Todėl surinkta medžiaga ilgainiui tapo ne šnipinė-
jimo, o tiesiog politinės korupcijos byla. Faktas, kad
teko atsisakyti straipsnio, numatančio atsakomybę
už šnipinėjimą, jokiu būdu nerodo VSD silpnumo.

Atvirkščiai, tai rodo, kad VSD pareigūnai ne veltui
kremta valdišką duoną – jie renka duomenis, su -
rinktus faktus atidžiai tiria, seka įtariamuosius,
stengiasi nustatyti tikruosius valstybės priešus,
vei kiančius prieš Lietuvą. Tokia parlamentaro nuo-
monė. Jo tvirtinimu, jei VSD vadovybei pritrūko
įkalčių šnipinėjimo bylai, tai politinės korupcijos
fak tai – akivaizdūs.

Net keletą sykių Masiulis pabrėžė, jog tai, ką jis
pastaruoju metu sužinojęs apie Darbo partijos fi -
nansines schemas, jam paliko ,,milžinišką įspūdį”.
Be abejo, tas įspūdis – labai neigiamas. Kai Ūkio
ministerijai vadovavo Darbo partija, konkursai
Euro pos Sąjungos paramai gauti buvo rengiami pa -
gal ypatingą modelį. Konkursus laimėdavo bū tent
įmonės, kurios, remiantis Masiulio žodžiais, į Dar -
bo partijos iždą galimai atseikėdavo 5 proc. nuo
gaunamų lėšų. O tai – milžiniški pinigai. Remiantis
kai kuriais kitais duomenimis, Darbo partijai vien
tų 5 proc. neužtekdavo. Kažkiek procentų konkursą
laimėjusioms įmonėms tekdavo pakloti dar ir pasi-
rašant sutartį. 

Parlamentaras kvietė nekreipti rimto dėmesio
į skeptikų pastebėjimus, kodėl dokumentuose, ku -
riuos šiandien turi Lietuvos prokurorai, ne visur
pui kuojasi atsakingųjų asmenų parašai. Arba ne
visur užrašyti konkretūs vardai ir pavardės. Sa -
kykime, vien dvi raidės VU ar VV. Laidoje tvirtinta,
jog politinės korupcijos bylos turi savą specifiką.
Naivu būtų tikėtis, jog kyšį duodantis verslininkas

prašytų, jog neteisėtą finansinį atlygį pasiiman-
tis valdininkas ar pareigūnas dar pasirašytų ir
dokumente, patvirtinančiame, jog kyšis tikrai
priimtas. O ir tvirtinimai, esą inicialai VU reiš-
kia Vilniaus universiteto pavadinimą, – taip pat
juokingi. Jie niekuo nepagrįsti. Kur kas įtiki-
namesni kiti svarstymai. Jei vadovausimės
sveika nuovoka ir logika, VU – tai greičiausiai
Darbo partijos vadovo Viktor Uspaskich inicia-
lai.

Beje, paklaustas, ar šis Seimas panaikins finan-
sinėmis aferomis kaltinamų kelių Darbo partijos
narių parlamentinę neliečiamybę, Masiulis pareiš-
kė turįs blogą nuojautą. Jis pastebėjo, jog šią dile-
mą sprendžianti Seimo ko misija akivaizdžiai spar-
tina savo veiklą. Ir spartina specialiai. Matyt, išva-
das skubama pateikti iki Vyriausybės programos
tvirtinimo. Tokiu būdu Darbo partija galimai šan-
tažuoja socialdemokratus: nebalsuokite už parla-
mentinės neliečiamybės panaikinimą Uspaskich,
Vytautui Gapšiui ir Vitalijai Vonžutaitei, ir tada
mes savais balsais pa remsime Vyriausybės progra-
mą. O jei balsuosite už parlamentinės neliečiamy-
bės panaikinimą, mes trukdysime Algirdo
Butkevičiaus Vyriausybės darbui.

Parlamentaras pabrėžė, jog, siekiant iš Seimo
nario atimti teisinę neliečiamybę, reikalingas net
71 deputato pritarimas. Tiek balsų surinkti – sudė-
tingas uždavinys. Tokias atvejais dažnusyk užten-
ka, jog keletas Seimo narių balsavimo metu būtų
išėję iš salės ir, vaizdžiai tariant, ,,krapštytų nosį”.
Tada asmenys, įtariami politine korupcija,
parlamen tinę neliečiamybę užsitikrintų net ketve-
riems metams. O tai reikštų, jog ši itin sudėtinga ir
svarbi byla greičiausiai niekad nebus išaiškinta, o
kaltieji – nebus nubausti. Mat įsigaliotų senaties
ter minai. Jau ir dabar ši byla vilkinta ir vilkinta.
Beveik trejetą su puse metų. Tai prokuroras nušali-
namas, tai suserga patys įtariamieji, tai keičiami
ad vokatai...
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Blogos nuojautos
GINTARAS VISOCKAS

Nelengva atprasti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

kLAIDOS ATITAISYMAS
Š.�m.�gruodžio�11�d.�,,Drauge”�paskelbtame�Nijolės�Nausėdienės
straipsnyje�apie�Pasaulio� lietuvių� centro�kalėdinę�mugę� įsivėlė
pora�klaidų.� Jūrų� skaučių� tuntas�vadinasi� ,,Nerija”,�o�ne� ,,Neris”.
Šio�tunto�skautės�išleido�ne�Juzės�Daužvardienės,�bet�savo�tunto
sesių�receptus,�tarp�kurių�yra�ir�keletas�konsulės�Daužvardienės
receptų.
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Jau ir vasara praėjo –
Neturėjom daug vargų.
Nereikėjo bėgt ir slėptis 
Nuo lietaus ar nuo audrų.

Šiandien vėlei susirinkom
Švęst veiklos naujus metus,
Tarp savęs pasikalbėti
Ir pasveikinti draugus.

Kur būriai „sniego paukštelių”
Iš Kanados tolimos?
Nesimato jų tarp mūsų –
Negi bijo šilumos?

Vieni ilsis jau dausose,
Kiti remias ant lazdų.
Daug kas trokšta tik sėdėti
Kur nors kampe prie vaikų.

Kur tautiečiai iš Čikagos?
Ar Detroito, ar kitur?
Jūroj taškėsi per dienas –
Pilna buvo jų visur!

Dalis žaidė tiktai golfą
Ar dalindavos sapnais.
Kiti jūroj gaudė „sheepheads”
Envoy Pointe vakarais.

Lankės jie ir mūsų Klube,
Matėm juos švenčių metu,
Kartais kviesdavo į kondo
Vakarą praleist kartu.

Trečiabangiai kažkur slapstos,
Pasirodo tik retai.
Gal atrodome nuobodūs?
Juk kiti dabar laikai!

Mes tik kalbam apie ligas,
Menam tik senus laikus. 
Ir kiekvienam rodom, giriam
Anūkėlius ir vaikus.

O dabar po daugel metų
Likome tikrai vieni,
Verčiamės kaip tik išmanom,
Bet širdyse – dar jauni.

Neverkšlenkim, dar ne galas –
Dar yr pajėgių narių.
Ir jei mes dar juos paremsim,
Bus mums dar gražių dienų.

Štai mūs pirmininkė Vida –
Vadovauja ji tvirtai.
Kas savaitę kažką ruošia –
Ne tą pat, visad naujai.

Ar daiktų išpardavimą,
Paminėjimus svarbius,
Ar loteriją gėrimų,
Net ir priešpiečius skanius.

Jos valdyba – gana jauna
Kuria vis naujus planus.
Tad, sakyčiau, dar galėtų
Vadovaut penkis metus.

Zigmas ir jo Elenutė
Visad sėd bare puošniam.
O parduoda tik stikliuką –
Vyno ar alaus kai kam.

Viską laiko jie tvarkingai,
Kasdien vis barą šluosto.
Tai, manau, dar daugel metų
Jie neapleis to posto.

St.�Petersburg,�FL

TelkInIaI

Lietuvių klubas – 2012-ieji
MEČYS ŠILKAITIS

MADISON, WI

Madison lietuvių ankstyvos Kūčios
Madison lietuviai ir šiais metais savo Kūčias šventė anksti. Tą dieną džiau-
gėmės itin geru oru, gal todėl sulaukėme daugiau nei paprastai naujų šeimų
su vaikučiais. Apsilankęs Kalėdų Senelis apdovanojo kiekvieną vaiką, kurie
Kalėdų Seneliui ir susirinkusiems dainavo, šoko, deklamavo, grojo, padova-
nojo savo piešinius. Svečiai, atvykę iš Madison, Milwaukee, Čikagos ir Min -
neapolis, vaišinosi suneštais skaniais Kūčių valgiais. Šventę rengė Madison
Vilnius Sister Cities, Inc. ir lietuvių tautinių šokių grupės ,,Žaibas” šokėjai. 

Parengė Nijolė Semėnaitė-Etzwiler

Rima kantriai registruoja 
Čia atvykstančius svečius.
O kadangi jų nebėra –
Dirbt dar gal metus, kitus. 

Daugiau darbo iždininkei –
Doleriukus reik skaičiuot.
Prižiūrėti pinigėlius –
Nuo ko imti, kam išduot.

Su naujais keliais Angelė,
Renovuotom akimis
Gal bėgioti, prižiūrėti, 
Kas čia vyksta naktimis.

Ji ir mūs „Žinias” išleidžia,
Jai kultūra – prie širdies.
Visada ji pasiruošus
Dirbt kartu ir iš peties.

Turim ir Angelę kitą –
Ji maitina mus visus.
Visad verda „gourmet” pietus,
Net pristato į namus.

Visi žinome Laimutę
Nuo senų, senų laikų.
O kada jinai pavargsta,
Poilsiauja ant laivų.

Nors dar misija gyvuoja,
Bet bažnyčios jau nėra.
Dabar renkamės koplyčioj,
Kunigai čia pat yra.

Nebeturime ir choro,
Nėra nei stiprių balsų.
Bet vis vien dar sudainuojam
Kiek tik menam, be gaidų.

Mūsų vyrai jau nusilpo,
Daug kas remias ant lazdų.
Ačiū Dievui, kad dar turim
Energingų moterų.

Jos valdybose pirmauja, 
Rankose jų – renginiai.
Kol dar sutaria tarp savęs,
Visi jaučiamės saugiai.

Kaip pradžioje aš minėjau,
Mūsų Klubas dar guvus.
Tad ir šiandien neliūdėkim,
Lai čia liejasi alus.
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Cicero,�IL

Washington,�DC

EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 5 d. naujose „Com mu -
nity Center” patalpose Cicero
miesto prezidentas Larry Do -

mi nick surengė tradicinį Kalėdų
pobūvį, kuriame dalyvavo įvairių
tau tybių miestelio gyventojai. Susi -
rinkusieji buvo vaišinami skaniais
užkandžiais, gėrimais, skambėjo
šven tinės dainos bei giesmės. Grojo
muzikantai, kvietę šventės dalyvius
pamiklinti kojas. Ant kalėdinės eglu-
tės buvo sukabinti įvairių tautų
šventiniai linkėjimai, tarp kurių – ir
lietuviški. 

Puotoje dalyvavo ir būrelis
Cicero lietuvių – Mindaugas Baukus,
Sigutė Žemaitienė, Algis Kirka su
žmona, Viktoras Motušis, Robert
Lukš  ta (pirmosios ateivių kartos
palikuonis, buvęs garsus sportinin-
kas, žaidęs ,,DePaul Blue Demons”
rinktinėje) bei kiti.

Pasibaigus programai, keletui jų
teko pabendrauti su L. Dominick. Ci -

cero lietuviai palinkėjo jam sėkmės
2013 m. vasario mėnesį vyksiančiuo-
se rinkimuose, kuriuose miesto pre-
zidentas kandidatuos dar vienai
kadencijai. Atrodo, jog dauguma lie-
tuvių rinkimuose rems dabartinį
prezidentą ir jo komandą. Nors kan-
didatų į prezidento postą yra nema-
žai, čia svarbų žodį tars meksikiečiai
rinkėjai, kurie savo balsus, be  abejo,
atiduos saviesiems. Tad kiekvienas
lietuvių balsas bus svarbus.

L. Dominick per savo kadenciją
nuveikė nemažai gerų darbų, ir da -
bar Cicero miestas atrodo daug gra-
žiau nei bet kada anksčiau. Reikia
tikėtis, kad prezidentas bus perrink-
tas ir galės tęsti pradėtus darbus.

Anksčiau miesto prezidente yra
buvusi lietuvų kilmės Betty Lorren-
Maltese. Bet ji už miesto pinigų išeik-
vojimą pateko į kalėjimą ir daugiau
politinėje veikloje nepasirodys. Da -
bartinėj L. Dominick komandoje yra
lietuvių kilmės moteris Fran Reitz. 

ROSSETA 
VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Gruodžio 9 d. Lietuvos Res pub -
li kos ambasada JAV subūrė
vietos lie tuvius labai dorai ir

smagiai popie tei. Ambasadoriaus Žy -
gi manto Pavi lionio žmona Lina ir
Lietuvos misijos Washington, DC pa -
vaduotojo Simono Šatūno žmona Ži -
vilė su talkininkė mis paruošė tradi-

cinius dvylika Kū čių patiekalų – bu -
vo ir silkutės, ir gry bais įdarytų py -
ragėlių, ir traškių kūčiukų, ir t. t. Ir
net gėrė svečiai tik kisielių ir aguonų
pieną. 

Šeimininkių vyrai juokavo, jog
jos tris dienas ir naktis valgius sve -
čiams gamino, ir net vaikai mamų
be veik nematė. Lina Pavilionienė
popie tės svečiams sakė, jog, prieš
ruošda mos vaišes, moterys nemažai
skaitė apie lietuviškų Kūčių tradici-
jas, to dėl vietos lietuviams pasisekė
amba sados metų renginius užbaigti
prie tikro lietuviško Kūčių stalo. Ir
prie lietuvės rankomis sukurtais
šiau diniais papuošalais puoštos eglu-
tės. Daugelį metų šiaudinukus ku -
rian ti Stasė Griganavičiūtė padė kojo
ambasadoriui ir jo žmonai už pa -
siūlymą surengti jos trapių meno
kūrinių parodą. Gerb. Stasė susirin-
kusiems taip pat priminė Kalėdų eg -
lės tradicijos išta kas ir įdomius fak-
tus apie pirmąsias lietuviškai puoš-
tas egles Amerikoje. 

Sekmadienio popietę ambasado-
je įvyko ir išskirtinės iškilmės. Pir -
mą  kart istorijoje Lietuvos kariuome-
nės karininkui aukštesnis laipsnis
bu vo suteiktas Lietuvos Respublikos
amba sadoje JAV. Lietuvos preziden-

Cicero lietuvis žurnalistas Edvardas Šulaitis (k.) ir senosios kartos lietuvis, kurio tėvai
įsteigė Šv. Antano parapiją, Robert Lukšta (d.) kalbasi su Cicero prez. L. Dominick apie
būsimus rinkimus.

Lietuviai – miesto metinėje šventėje

Šiaudiniai stebuklai, 
dvylika patiekalų ir nauji 
pulkininko antpečiai

Plk. leitenantui Raimondui Vaikšnorui pritvirtinami pulkininko antpečiai.
Thomas Wilbur nuotr.

tės įsa ku pulkininkui leitenantui
Raimon dui Vaikšnorui pulkininko
antpečiai buvo pritvirtinti Wash -
ington lietuvių akivaizdoje.

Lietuvos ambasada ir lietuviai
va šingtoniečiai taip pat pagerbė An -
gelę Bailey, kuri ne vieną dešmtmetį
lietuvių kalbos moko ir lietuvius, ir

amerikiečius, kurie vyksta dirbti į
Lie tuvą. Keli iš jų net atvyko savo
mo  kytojos pagerbti.

Manau, jog Washington apylin -
kių lietuviai yra dėkingi ambasadai
už jaukų šeimyninį pabuvimą kartu
didžiųjų metų švenčių išvakarėse.

Stasė Griganavičiūtė

Gėlėmis apdovanota mokytoja Angelė Bailey su būreliu savo studentų. Antras iš d.
amb. Ž. Povilionis su žmona.

Bendras Kūčių vaizdas LR ambasadoje, Washington, DC
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ANTANAS SEIBUTIS

Antradienį, gruodžio 11-ąją,
Bir  žų krašto muziejuje „Sėla”
pleveno kalėdiška dvasia, bu -

vo kuriamas An gelų sodas, vyko ka -
lėdinė leidyklos „Nieko rimto” kny -
gų mugė, dai lininkė ir vaikų kny ge -
lių rašytoja Sigutė Ach kalbėjo apie
Kalėdų dva sią, Gerumą, Supratimą,
At jautą ir Užuojautą. (Dailininkės
Sigutės Ach angelus čikagiečiai gali
pasižiūrėti ir šiuo metu Čiurlionio
galerijoje veikiančioje šios daili nin -
kės darbų parodoje – ,,Draugo” info) 

Iš pradžių muziejaus didžiojoje
parodų salėje vyko savotiškos dirbtu-
vės. Joms vadovavo žinoma dai li nin -
kė, vaikų knygelių iliustruotoja
Sigutė Ach, piešti miniatiūras, ilius -
tracijas vaikų knygoms, atvirukus ir
rašyti tekstus pradėjusi 1995 metais.
Vėliau su savo draugu A. Vereckiu
įkūrė leidyklą „Nieko rimto” ir išlei-
do daugybę savo pieštų paveikslų
reprodukcijų bei įvairių autorių pa -
sakų knygelių. Jos pagrindiniai vei-
kėjai – linksmi sparnuoti, gėlėti gy -
vu liukai, žvėreliai, augalai, besi šyp -
santys angelėliai.

2002 m. leidykla „Nieko rimto”
išleido autorinę Sigutės Ach para šy -
tą ir iliustruotą knygelę apie šunelio
ir katino nuotykius „Ambrozijus,
Purkius ir angelas”. Ši knyga apdo -
va nota kaip gražiausia 2002 m. knyga
vaikams. 2006 m. pasirodė dar viena
jos knygelė – „Ambrozijus pradeda
pirmas”, o 2008 m. leidykla ,,Nieko
rimto” išleido autorinį Sigutės Ach

meno albumą ,,Šviesiųjų svajonių
žydintys sodai”.

Susirinkusiems muziejuje vai -
kams ir jų mokytojams Sigutė pa -
siūlė dvi darbų kryptis: viena – dary-
ti angelus arba sparnuočius ir kurti
Angelų sodą, kita – bandyti savo jaus-
mus, mintis palinkėjimus išreikšti
ak  varelės pagalba. Pasak jos, darbo
vaisius – „nuostabus didelis sodas,
kabantis ir pilnas kuo nuostabiausių
angelų-žmonių, arba gyvuliukų, liu -
dijantis apie kievieno iš mūsų nepa-
prastumą, apie tarpusavio ryšio
svar  bą, apie buvimo pasaulyje su vi -
sais misiją”.

Antrojoje popietės dalyje Sigutė
Ach pristatė savo daugiau kaip de -
šimties metų darbą – spalvotą iliust-
racijų parodą ,,Spalvotai ir nerim-
tai”. Kartu ji pasidalijo prisimini-
mais ir įspūdžiais apie vaikiškų kny-
gelių leidyklą „Nieko rimto”.

,,Gyvenau laisvą kūrybinio me -
niško žmogaus gyvenimą, kol mano
draugas A. Vereckis 2001 m. pasiūlė
įsteigti leidyklą. Net nenumaniau, į
ko kią galerą tada sutikau ateiti”, –
kalbėjo dailininkė. – Bet pirmieji
sun  kumai jau praeityje, mes gyvuo-
jame jau 11 metų, išleista apie 200
knygų, leidykloje darbuojasi 15 žmo -
nių, o aš ne leidėja, esu savotiška lei-
dyklos mūza, stumianti idėjas, jas
skleidžianti.”

Pasak Sigutės, leidykla kiekvie -
nais metais prieš Kalėdas išleidžian-
ti ypatingą knygą, atspindinčią jų
dva sią, gerumą. Šiemet pasirinkta
suo  mių rašytojo Mark Lein knyga
„Ka lėdų istorija”, nuostabiai gražią,
artimo meile alsuojančią sakmę apie
Mi kalojaus, vėliau tapusio visų myli-
mu Kalėdų Seneliu, vaikystę, jaunys-
tę ir senatvę.

Knygoje „Kalėdų istorija” maža-
sis Mikalojus, atsidėkodamas už žmo -
nių gerumą ir meilę, imasi gaminti
medinius žaisliukus ir Kalėdų naktį
juos dovanoja vaikams. Tokiu būdu
iš reikšdamas dėkingumą ir meilę
Mikalojus primena apie tikrąją Ka -
lėdų esmę, kad artimuosius ir drau-
gus galima pasveikinti paprastais,
nuoširdžiais būdais.

Šios knygos pasirodymas atlieka
ir kilnią misiją: leidykla „Nieko
rimto” šią knygą išleido, bendradar-
biaudama su Almos Adamkienės lab-
daros ir paramos fondu, todėl pusė
lėšų, gautų pardavus „Kalėdų istori-
ją”, virs knygomis, kurios papildys
kaimo mokyklų ir vaikų globos na -
mų bibliotekėlių lentynas.

Vilniaus pilių direkcija prane-
šė paskelbusi Lietuvos Di -
džiosios Kuni gaikštystės val-

dovų rūmų B dalies statybos darbų
paslaugų pirkimo kon kursą. Tačiau
kultūros ministras Šarūnas Birutis
sako, kad lėšų šiam etapui kol kas ne -
numatyta.

Anot direkcijos pranešimo, B da -
lį sudaro Valdovų rūmų šiaurinis
kor pusas, dalis vakarinio ir rytinio
korpusų. Statybos darbus B dalyje
numatoma pradėti kitais metais.

,,Tikslios darbų pradžios datos,
kol vyksta konkursas, pasakyti nega -
lime. Detaliau situaciją galėsime ko -
mentuoti po vasario 1 dienos”, – tei-
gia Vilniaus pilių direkcija laikinasis
vadovas Danius Malinauskas.

Kaip BNS sakė Vilniaus pilių
direkcijos atstovė Aušra Karklytė,
ne nurodoma, už kokią sumą bus per-
kami šie darbai: ,,Pagal ekono miš kai
naudingiausią pasiūlymą bus renka-
mas laimėtojas.”

B dalį sudarančių korpusų rū -
siuo se lankytojams duris atvers
gink luotės ekspozicijos, kavinė, gal-
būt bus rodomos rūmų virtuvės
lieka nos. Pirmame aukšte numatyta
įren gti parodų centro vestibiulį, tu -
rizmo informacinį centrą, kultūrinio
gyve nimo parodą, antrame – patal-
pas, pritaikytas nacionalinėms bei
tarp tau tinėms senojo paveldo paro-
doms bei daugiafunkcinę salę kultū-
riniams ir reprezentaciniams valsty-
bės rengi niams.

Šiais metais Valdovų rūmų staty-
bos darbams įgyvendinti buvo skirta
18 mln. litų. Anot D. Malinausko, sta-
tybos darbų atlikta už daugiau nei 18
mln. litų, tačiau pinigai už pas kutinį
metų mėnesį atliktus darbus rango-
vui bendrovei ,,Panevėžio sta ty bos
tres tas” ir partnerių TŪB abie jų ša -
lių susitarimu bus sumokėti ki tais
metais. Iš viso kitais metais A da lies
statybos darbams numatyta skirti
apie 11 mln. litų.

Valdovų rūmų A dalies statybos
darbus numatoma užbaigti iki kitų
metų gegužės 15 dieną.

Tuo metu kultūros ministras
Šarūnas Birutis pirmadienį žurna -
lis tams sakė, kad kitais metais lėšų B
etapo darbams nėra numatyta – jo ži -
nomis, lėšų numatoma tik A daliai.

Anot Š. Biručio, rūmų statybai
dar reikia maždaug 70 mln. litų, o

dar bai galėtų būti užbaigti per pen -
kerius metus.

,,Klausimas dėl B – tam tikri
spren dimai buvo priimti ir vienaip
ar kitaip dabartinės Vyriausybės
spren dimo jokio kol kas nėra, bet
buvusios (sprendimas – BNS) yra,
kad bandyti vienaip ar kitaip pa baig -
ti – tai yra logiška. Matyt, kad valsty-
bė turėtų tą savo pradėtą darbą pa -
baigti, tai reikia apie 70 mln. litų. Ne
per vienus metus, bet ski riant bent
tas pačias lėšas, kurios skiriamos ki -
tiems metams, būtų galima per pen -
kerius metus visiškai pabaigti”, – tei -
gė ministras.

Premjeras Algirdas Butkevičius
savo ruožtu teigia, kad bus tikrinami
su Valdovų rūmais susijusių viešųjų
pirkimų drausmės pažeidimai.

,,Kiek aš žinau, biudžeto progra -
moje yra numatyta tik pirmojo etapo
užbaigimui, ir kiek turiu informaci-
jos, dar trūksta pinigų vidinio kiemo
sutvarkymui. Apie jokį antrą etapą
nebuvo kalbos, ir aš manau, kad tei-
sininkai artimiausiu metu pateiks
informaciją apskritai dėl viešųjų
kon kursų drausmės pažeidimų, nes
pasitaiko atvejų, kai konkursai skel-
biami daug didesnei vertei, negu yra
tais metais paskirta asignavimų su -
ma, ir tai yra įstatymų pažeidimas.
Jūsų minėtas atvejis tikrai bus pa -
tikrintas”, – po Vyriausybės posė džio
žurnalistams sakė A. Butkevi čius.

2013 metų liepą Lietuva perims
pirmininkavimą Europos Sąjungos
Tarybai ir Valdovų rūmuose vyks
numatomi reprezentaciniai pirmi -
ninka vimo renginiai.

Prieš 200 metų nugriauti Vil -
niaus žemutinės pilies Valdovų rū -
mai atkuriami virš 1987–2001 metais
atkastų rūmų liekanų. Tai Vilniaus
pilių komplekso sudėtinė dalis – ku -
nigaikščių rūmai, stovėję tarp Kated -
ros ir Pilies kalno. Rūmai susideda iš
keturių korpusų su uždaru kiemu.

Valdovų rūmų atstatymo kaina
per dešimtmetį pabrango daugiau
nei tris kartus – nuo 114 iki beveik
370 mln. litų.

Kaip nurodo Vilniaus pilių di -
rek cija, sąmatinė orientacinė Valdo -
vų rūmų abiejų dalių – A ir B – staty-
bos kaina siekia 367 mln. litų.

Nuo 1994 metų iki šiol panaudota
253 mln. litų.

BNS

biržų muziejaus menėje išaugo angelų sodas

Sigutė Ach pristato Mark Lein knygą  „Kalėdų istorija”.     

Knygų mugė Biržų muziejuje tuo
nesibaigė, kiekvienas dabar gali at -
vykti į muziejų ir įsigyti jam patin -
kančią vaikišką knygą, užrašų kny -
gelę, nuotaikingus užrašų lapelius
„laiškams, mintims ir istorijoms”.

Biržų krašto muziejaus „Sėla”
direktoriaus pavaduotoja Edita Lans -
bergienė papildė viešnią, dėkodama
ir besisukančiai tarp Vilniaus ir
Biržų Loretai Gasiūnaitei, talkinant
pristatant tiek ir pačios Sigutės Ach
gražias idėjas ir renginius, tiek ir lei-
dyklos „Nieko rimto” leidinius, ir
pagrindiniam renginio rėmėjui „Bir -
žų duonai”, visada palaikančiam
žmo gaus meilės artimam savo, geru-
mo, pagalbos vienas kitam idėjas.

Loreta su Rasos Murelienės var -
pelių muzikos atlikėjais atliko keletą
dainų apie šviesą, apie Kalėdų lau -
kimą ir sutikimo džiaugsmą, apie šir -
džių plakimą ir atjautą vieno ki tam.

O Angelų sodas tik ir parodo tik -
rąją Kalėdų prasmę, kada materialūs
daiktai neužgožia dvasinių vertybių,
kada, pasak Sigutės Ach, kiekvienam
vertėtų nešiotis po mažą angeliuką
kišenėje, kad, pamačius nuskriaustą,
prislėgtą, vienišą, galėtum jam išties -
ti ir sakyti – su Šv. Kalėdom!

Ir užaugo Angelų sodas.
Antano Seibučio nuotr.

Pilių�direkcija�perka�dalies�Valdovų�rūmų
korpusų�statybos�darbus
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lIeTuVos Ir pasaulIo nauJIenos

Baltarusija žada apsieiti be TVF

Popiežiaus žinia Taikos dienai

Rusija ir Gruzija susitarė tęsti dialogą

Vilnius (BNS) – Savaitraščio
„Veidas” paskelbtame įtakingiausių
lietuvių sąraše pirmą vietą užėmė
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, po jos rikiuojasi buvęs ir esa-
mi premjerai – konservatorių vado-
vas Andrius Kubilius ir socialdemo-
kratų vadovas Algirdas Butkevičius.

Į įtakingiausių politikų penketu-
ką taip pat pateko buvę valstybės va-
dovai – kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus ir konservatorius
europarlamentaras Vytautas Lands-
bergis.

Sąrašas sudarytas apklausus Sei-

mo narius, viceministrus, savivaldy-
bių merus, aukščiausio rango valsty-
bės tarnautojus bei didžiųjų verslo
organizacijų vadovus. D. Grybaus-
kaitė įtakingiausiu Lietuvos žmogu-
mi išrenkama ketvirtą kartą iš eilės.

Atskirose grupėse įtakingiausiu
verslininku išrinktas Lietuvos pra-
monininkų konfederacijos vadovas
Robertas Dargis, įtakingiausiu Baž-
nyčios atstovu – kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, įtakingiausiu valsty-
bės tarnautoju – Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Vitas Vasiliaus-
kas.

Paminėtos L. Karsavin metinės 

Minskas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
pareiškė, kad Minskas gali apsieiti ir
be Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
paramos. Anot prezidento, ,,mes gy-
venome be TVF ir gyvensime”. 

Pasak A. Lukašenka, Baltarusiją
norima pasidalyti, ,,norima, kad mes
greitai parduotume įmones”. ,,TVF
dirbs, paisydamas Vakarų ir Ameri-
kos interesų – jie pagrindiniai stei-

gėjai. Jiems tai normalu, o mums
normalu tai, kas normalu baltaru-
siams”, – pabrėžė prezidentas, pri-
durdamas, jog jis atitinkamai elgsis,
kad ir kiek tai kainuotų. ,,Aš esu Bal-
tarusijos prezidentas, o ne TVF vado-
vas ar JAV ir ES parankinis”, – pa-
brėžė A. Lukašenka. Anksčiau Bal-
tarusijos vyriausybė teigė esanti nu-
siteikusi bendradarbiauti su TVF, ti-
kėdamasi naujų paskolų. 

Maskva (BNS) – Rusijos policija
2012 gruodžio 16 d. pranešė paleidusi
apie 40 žmonių, tarp jų – opozicijos
vadovą Aleksej Navalnyj, kurie buvo
sulaikyti per nesankcionuotą protes-
tą prieš prezidentą Vladimir Putin.
Nepabūgę žvarbių orų ir gresiančių
itin didelių baudų, šimtai žmonių
gruodžio 15 d. buvo susirinkę Lu-
bianka aikštėje Maskvoje, prie ku-

rios yra Federalinės saugumo tarny-
bos (FSB) būstinė. Taip buvo mini-
mos protestų prieš Putin dėl pernai
gruodį vykusių rinkimų klastojimų
pirmosios metinės.

Apžvalgininkai pastebi, kad opo-
zicijos judėjimui sunkiai sekasi išsi-
laikyti, valdžiai ėmusis griežtų prie-
monių prieš disidentus po Putin grį-
žimo į Kremlių.

Paskirta B. Savukyno premija

Įtakingiausių lietuvių rinkimai

Rusijoje paleisti protestuotojai

Maskva (BNS) – Rusijos užsie-
nio reikalų ministro pavaduotojas
Grigorij Karasin pranešė, kad jo su-
sitikimas su specialiuoju Gruzijos
premjero atstovu santykiams su
Maskva sureguliuoti Zurab Abašidze
buvo dalykiškas. ,,Sutarėme, kad dia-
logas bus tęsiamas”, – pažymėjo Ru-
sijos diplomatas.

G. Karasin ir Z. Abašidzės susiti-

kimas vyko Ženevos apylinkėse. Z.
Abašidzė pareiškė, jog ,,susitikime
buvo pažymėta, kad dviejų šalių san-
tykiai atsidūrė aklavietėje ir kad rei-
kia ieškoti išeities iš jos”. Pasak jo,
pirmiausia bus svarstoma, kaip at-
naujinti prekybinius ir ekonominius
santykius, humanitarinius ir kultū-
rinius ryšius, skrydžius tarp dviejų
šalių. 

Vilnius (BNS) – Žurnalo „Metai”
vyriausiajam redaktoriui Danieliui
Mušinskui 2012 gruodžio 17 d. Kultū-
ros ministerijoje įteikta Bronio Sa-
vukyno premija. D. Mušinskas įver-
tintas už ilgametį kultūros puoselė-
jimą ir nuopelnus kultūrinės leidy-
bos baruose. 

B. Savukyno premija įsteigta
2010 m. Kultūros ministerijai bend-

radarbiaujant su Lietuvių PEN cent-
ru. Ji skiriama siekiant įvertinti
publicistinių kūrinių autorius, kul-
tūros leidinių kryptį formuojančius
vyriausiuosius redaktorius už lietu-
vių kalbos grynumo ir taisyklingu-
mo puoselėjimą, humanistinių verty-
bių, analitinės minties ir intelektua-
linės kultūros skleidimą periodi-
niuose kultūros leidiniuose. 

Vilnius (URM info) – Gruodžio
13 d. Lietuvos generaliniame konsu-
late Kaliningrade surengta doku-
mentinės trilogijos ,,Asmenybės sim-
fonija” apie Rusijos ir Lietuvos kul-
tūros istoriko, filosofo Lev Karsavin
gyvenimą ir kūrybą antrosios dalies
,,Pasmerkto tikėjimo pamokos” prem-
jera.

Filmo autorius – žinomas Kali-
ningrado ir Rusijos žurnalistas Vla-
dimir Šaronov. Pasinaudojęs gausia
niekur iki šiol nepublikuota doku-
mentine medžiaga, jis sukūrė įtaigų,
kūrybinių apmąstymų kupiną doku-

mentinį filmą apie neeilinę Karsavin
asmenybę.

Lietuvos generalinis konsulas
Kaliningrade Vaclavas Stankevičius
gausiai susirinkusiems miesto bend-
ruomenės atstovams pristatė trilogi-
jos autorių ir jo antrąjį kūrinį. Jis pa-
brėžė, kad Karsavino darbai ir kūry-
ba nutiesė kultūros tiltą tarp Rusijos
ir Lietuvos, o pastaroji mąstytojui ta-
po antrąja tėvyne.

Filmas pristatytas kaip tik gruo-
džio 13 d., minint Karsavino gimta-
dienį – 130-ąsias gimimo ir 60-ąsias
mirties metines. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – 2012
m. sausio 1 d., švenčiant Mergelės
Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę,
bus minima jau 45-oji Pasaulinė tai-
kos diena. Būsimosios Taikos dienos
tema – „Ugdyti jaunimą teisingumui
ir taikai”. Gruodžio 16 d. Šventojo
Sosto spaudos salėje buvo pristatyta

šia proga paskelbta popiežiaus Bene-
dikto XVI žinia. 

Šventasis Tėvas visų pirma krei-
piasi į tėvus bei jaunimo ugdytojus ir
ragina skiepyti jaunuose žmonėse ti-
kėjimą gyvenimo vertingumu, suge-
bėjimą aukotis ir daryti gera. Šioje
dokumento dalyje popiežius Bene-
diktas užsimena ir apie besibaigian-
čiais metais įvairiose pasaulio šalyse
vykusias jaunimo demonstracijas;
ragina teigiamai žiūrėti į šį reiškinį,
nes jaunimo pareikštas protestas by-
loja apie troškimą su viltimi žiūrėti į
rytojų.  

Popiežiaus žinioje taip pat ne-
mažai dėmesio skirta šeimai, taip pat
kreipiamasi į politikus, kad visoms
šeimoms būtų sudarytos sąlygos kuo
geriau atlikti tėvystės ir motinystės
pareigą. Galiausiai aptarta žinia-
sklaidos įtaka ugdant  jaunąją kartą.
Popiežius ragina neužmiršti, kad ži-
niasklaida ne tik informuoja, bet ir
formuoja.

Vilnius (URM info) – Švenčių iš-
vakarėse gruodžio 17 d. Lietuvos am-
basadoje prie Šventojo Sosto sureng-
tame Lietuvių Bendruomenės Vati-
kane ir Romoje susitikime buvusiam
ilgamečiam ambasados kanceliarijos
vadovui Jonui Malinauskui įteiktas
Užsienio reikalų ministerijos meda-
lis „Už nuopelnus Lietuvos diploma-
tijai”.

Šiuo metu Vatikano radijo lietu-
vių programai vadovaujantis J. Mali-
nauskas ambasadoje dirbo 1992–2011
m. ir svariai prisidėjo prie Lietuvos
diplomatinio atstovavimo Vatikane
stiprinimo. Susitikime bendruome-
nei taip pat pristatytos naujos mažes-
nės ambasados patalpos Romos sena-
miestyje.

Popiežius Benediktas XVI.        EPA nuotr.

Apdovanotas ambasados prie Šventojo Sosto darbuotojas

Vilnius (ELTA) – Gruodžio 15 d.
vykusiame ,,tvarkiečių” kongrese
partijos pirmininku dvejų metų ka-
dencijai perrinktas europarlamenta-
ras Rolandas Paksas. Daugiau kandi-
datų į šias pareigas nebuvo siūlyta.

Kongrese taip pat patvirtinti
,,tvarkiečių” kandidatai pakartoti-
niuose Seimo rinkimuose vienman-
datėse Biržų-Kupiškio, Zarasų-Visa-

gino ir Ukmergės rinkimų apygardo-
se. Biržų-Kupiškio apygardoje kan-
didatuos buvęs parlamentaras Vy-
tautas Galvonas, Zarasų-Visagino –
taip pat buvęs Seimo narys Algiman-
tas Dumbrava, Ukmergės – vidaus
reikalų ministras Alfonsas Dailis Ba-
rakauskas. Kongrese priimta ir bend-
ram darbui vienytis kviečianti rezo-
liucija.

R. Paksas perrinktas partijos pirmininku

Stokholmas (ELTA) – Antrojo
pasaulinio karo metu dingęs sovietų
povandeninis laivas buvo rastas Bal-
tijos jūroje, praėjus 71 metams po to,
kai nuskendo. Švedijos ginkluotosios
pajėgos teigia, kad povandeninis lai-
vas, kuris, kaip manoma, dingo sar-
gybos metu 1941 m. pabaigoje, buvo
rastas Švedijos ekonominėje zonoje, į
pietus nuo Olando salos Baltijos jūro-
je, zonoje, kurią vokiečių daliniai už-
minavo karo metu.

Savo interneto tinklapyje karinės
pajėgos pateikė vaizdo įrašą ir nuo-
laužų vaizdus, kuriuose matyti, kad
laivas lūžo į dvi dideles dalis. Švedijos
valdžia pranešė Rusijai apie radinį,
kad šeimos nariai ir Rusijos karinis
jūrų laivynas įvykio vietoje galėtų su-
rengti atminimo iškilmes.

Pranešime teigiama, kad Švedi-
jos teritoriniuose vandenyse rasti ke-
li sovietų povandeniniai laivai, nu-
skendę Antrojo pasaulinio karo metu.

Rastos sovietų povandeninio laivo nuolaužos

Maskva (BNS) – Rusijos parla-
mentas gali balsuoti dėl įstatymo su
pataisa, kuria būtų uždrausta ameri-
kiečiams įvaikinti rusų vaikus, ir ši-
taip atsikeršyti amerikiečiams dėl
JAV priimto vadinamojo ,,Magnitski
įstatymo”.

Rusiškajam įstatymui, neoficia-
liai jau vadinamam ,,Dima Jakovlev
įstatymu”, Valstybės Dūmoje buvo
pritarta. Taip atsakyta į JAV sudary-
tus sąrašus, kuriuose įrašyti asme-
nys, siejami su advokato Sergej Mag-
nitski mirtimi 2009 m. kalėjime.
Šiems asmenims draudžiama išduoti
vizas kelionei į JAV ir įšaldomos jų
sąskaitos Jungtinėse Valstijose.

Pusantrų metų D. Jakovlev, įsū-

nytas amerikiečių, mirė nuo karščio
paliktas uždarytame automobilyje
per vasaros kaitrą 2008 m. Teismai
Dima įtėviui nustatė nužudymą dėl
neatsargumo. 

Rusijos įstatymu numatoma už-
drausti Rusijos teritorijoje lankytis
JAV piliečiams, kurie yra įvykdę nu-
sikaltimus užsienyje esančių Rusijos
piliečių atžvilgiu arba prisidėjo prie
tokių nusikaltimų; taip pat toks
draudimas būtų taikomas asme-
nims, prisidėjusiems prie Rusijos pi-
liečių pagrobimo ar neteisėto jų lais-
vės atėmimo, taip pat tiems, kurie
priėmė nepagrįstus arba neteisingus
nuosprendžius Rusijos piliečiams ir
nepagrįstai teisiškai persekioja juos.

Rusijoje ruošiamasi uždrausti 
rusų įvaikinimą Jungtinėse Valstijose
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Kaip atlikti geriausią gyvenime išpažintį?
KUN. ALEXANDER 

LUCIE-SMITH

Atgailos sakramentas, kuris ap -
ima nuodėmių išpažinimą ku -
nigui, merdi daugelyje Vaka rų

Europos bažnyčių. Mažai žmonių
išpažįsta savo nuodėmes, nors bažny-
čiose nuolat skelbiami išpažinčių
klau  symo tvarkaraščiai. Netrukus
gal išvis liausimės stebėjęsi, jeigu ir
niekas nebeateis išpažinties.

Kas nutinka, kai žmonės nustoja
eiti išpažinties? Kuo ją pakeičia? Lai -
kau savaime suprantamu dalyku, jog
žmonės ir toliau daro nuodėmes. Kei -
čiasi vien tai, kad išrišimą jie gauna
kitur. Nuodėmių išrišimą jie duoda
patys, pasakydami sau, jog Dievas
jiems atleido, arba įtikina save, kad jų
nuodėmės – visai ne nuodėmės. Išpa -
žinties apleidimas eina koja kojon su
nuodėmės sampratos praradimu. Kai
kas gali manyti, kad tai – visai neblo-
gas dalykas. Aš taip nemanau. Labai
sveika realiai vertinti savo nuodė -
min gumą. Turime pripažinti tiesą
apie save: mums reikia Dievo pagal-
bos, Jo malonės, jei norime būti išgel-
bėti. Mūsų nuodėmės stovi tarp mūsų
ir Dievo. Be tikro jų apgailėjimo neį-
manoma jokia dvasinė pažanga.

Tai pirmasis žingsnis ruošiantis
eiti išpažinties. Jūs einate, nes jums
reikia, nes esate nusidėjėlis, ir todėl,
kad trokštate augti ir artėti prie Die -
vo. Derėtų būtent šitaip nusiteikti:
eiti išpažinties kaip nusižeminusiam
atgailautojui, ateinančiu pas Tą, ku -
ris turi visas malones ir visas do va -
nas, kurių jums taip būtinai reikia.
Kitas žingsnis yra laikyti, kad Die vas,
visos malonės šaltinis, yra dos nus
dovanų dalintojas. Jis trokšta suteikti
mums savo dovanų, nors mes gal ir
visai nesame jų nusipelnę. Ge riausias
būdas tai įvertinti yra prisiminti, kad
Jėzus nė vieno niekada ne at stūmė.
Jis nei mūsų neatstums. Tad artinki-
mės prie Sakramento pa siti kėdami
Dievu.

Bet ką turėtume sakyti išpažinda-
mi savo nuodėmes? Po šių bendrų
dalykų – kas konkretaus? Šiuo atve-
ju,nereikėtų imtis sudarinėti sąrašo,
vadinamo „skalbinių sąrašu”. Ver -
čiau derėtų galvoti apie Dievo geru-
mą, kaip jis buvo mums asmeniškai
parodytas per krikštą ir per visus
tuos metus iki šiol. Būtent tada Jis pa -
sirinko mus būti Jo įvaikintais sū -
numis ir dukromis. Galime verčiau
sudaryti mūsų palaiminimų sąrašą ir
tada paklausti savęs: kaip mes atsilie-
pėme į Jo mylintį įvaikinimą?

Tik šitokioje šviesoje mūsų nuo-
dėmės įgyja prasmę. Beje, yra skirtu-
mas tarp klaidų (dalykų, kurių nie-
kas nebūtų ėmęsis, jei būtų supratęs,
ką daro) ir moralinių kalčių (dalykų,
kurie savaime blogi) bei nuodėmių:
mūsų daromų dalykų, kurie įžeidžia
Dievo meilę. Niekas iš mūsų nemėgs-
ta daryti klaidų, ir dauguma smerkia-
me kitų moralines kaltes, o jeigu
esame sąžiningi, – ir savo.

Tačiau išpažintis yra tikrai susi-
jusi su įvardijimu mūsų nesugebėji-
mo atsiliepti į Tėvo meilę, mums pasi-
ūlytą Kristuje. Greičio viršijimas be
įtikinamos priežasties yra klaidingas
veiksmas ir moralinė kaltė; tačiau
mums reikia ją apgailėti kaip nuodė-
mę prieš Tėvo meilę, ir tai yra visai

kas kita. Jei važiuoju 70 km per valan-
dą greičiu zonoje, kur greitis riboja-
mas iki 30 km per valanadą, aš nesu -
laužau eismo taisyklę, kuri administ-
ruoja nešališkai, bet nesugebu gyven-
ti kaip atsakingas suaugęs žmo gus,
nes piktnaudžiauju Dievo man duota
laisve. Elgiuosi neatsakingai.

Galiausiai per krikštą aš buvau
pateptas kaip pranašas, kunigas ir ka -
ralius, o čia elgiuosi ne taip, kaip
turėtų elgtis mąstantis asmuo. Grei -
čio viršijimas ir kiti įstatymai yra
nešališki ir beasmeniai. Tačiau Dievo
įstatymas yra įstatymas, duotas my -
lint, duotas mums laikytis todėl, kad
Dievas mus myli. Nuodėmė yra tam
tikra prasme įstatymo pažeidimas,
bet gilesne prasme ji yra nesugebėji-
mas mylėti Tą, kuris mus myli.

Tik turėdamas omenyje savąjį,
kaip pakrikštyto asmens pašaukimą,
Meilės kvietimą atsiliepti meile, žmo-
gus gali matyti nuodėmę tikroje švie-
soje, kaip kažką, kas pakenkia tam
pašaukimui. Būtent tada žmogus gali
pažvelgti į Dekalogą ne kaip į 10 įsta-
tymų rinkinį, bet kaip į 10 pasekmių,
kylančių iš mūsų krikšto pašaukimo.
Kadangi esame pakrikštyti, neturėsi-
me nieko bendro su svetimais dievais,
atmesime vagystę, žudymą ir sve  ti -
mavimą. Turėdami omenyje savo pa -
šau kimą ir mūsų sandorą, ga lime su -
daryti sąrašą, kokiais būdais mums
nepavyko gyventi laikantis sandoros.
Šį sąrašą sudarys ne vien veiks mai
(nors nuodėmingus veiksmus būtina
išpažinti). Lygiai taip kaip yra veiks-
mų, kurie negali būti suderinami su
sandoros santykiu, yra laikysenų,
kurios kenkia mūsų san tykiui su
Dievu. Blogiausia iš jų yra puikybė,
bet nepamirškime godumo, pavydo,
tingėjimo ir geidulingumo.

Neturėtume remtis vien Dešim -
čia Dievo įsakymų. Gera tekstine pa -
galba galėtų būti ir ištrauka iš Pau -
liaus laiško korintiečiams 13 sky-
riaus, pradedant ketvirtąja eilute:
„Mei lė kantri, meilė maloninga, ji
nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neiš-
puiksta. Ji nesielgia netinkamai, ne -
ieš ko savo naudos, nepasiduoda pik -
tu  mui, pamiršta, kas buvo bloga, ne -
sidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu
pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa
tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Mei  lė niekada nesibaigia. Išnyks pra-
našystės, paliaus kalbos, baigsis paži-
nimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mū -
sų pranašystės dalinės. Kai ateis me -
tas tobulumui, pasibaigs, kas netobu-
la. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip
vai kas, mąsčiau kaip vaikas, prota-
vau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau
tai, kas vaikiška. Dabar mes regime
lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o
tuomet regėsime akis į akį. Dabar
pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu,
kaip pats esu pažintas.”

Tai yra meilės pilnatvė, aiškus iš -
dėstymas, kam esame pašaukti: gre-
tindami su šiuo teigiamu jautimusi,
galime įvertinti savąjį negatyvumą ir
išpažinti savo nuodėmes, trokšdami
visa širdimi patirti daugiau meilės,
kol meilė taps visa visame.

Alexander Lucie-Smith – katalikų
kunigas ir moralinės teologijos dakta-
ras, gyvenantis Didžiojoje Bri tanijoje.

Iš „Catholic Herald” vertė 
Sau lena Žiugž daitė

Honolulu�
maratone�
bėgo�du�lietuviai

EDVARDAS ŠULAITIS

Buvęs vilnietis, ilgesnį laiką gy -
venęs Čikagoje, o dabar įsi -
kūręs Ha waii, žymus fotome -

nininkas Saulius Sasnauskas pra -
nešė, kad vėl dalyvavo kasmet Ha -
waii vykstančiame Honolulu marato -
ne. Šiame maratone bėga dešimtys
tūks tančių bėgikų, jį rengia japonų
oro linija JAL, nemažai dalyvių at -
skraidinanti ir iš Japonijos. 

Šių metų Honolulu maratonas
bu vo jubiliejinis – 40-asis. Jame daly-
vavo ir S. Sasnausko dukra Skaistė
Cohen, su šeima gyvenanti New York
mieste. Šį kartą Skaistei maratone
nelabai sekėsi, nes jai, atvykusiai iš
šaltos rytinės JAV pakrantės, per
kelias dienas nepavyko priprasti prie
gerokai šiltesnio Hawaii klimato.
Todėl 33 metų amžiaus moteris pasi -
rodė kiek kukliau nei ankstesniais
metais. Skais tės rezultatas – 4 val. 33
min., nors šiais metais New Jersey ji
maratoną nubėgo per 3 val. 58 min. 

55-erių amžiaus sulaukęs S. Sas -

nauskas maratoną nubėgo per 4 val.
26 min. ir 43 sek. Žymus menininkas
te lefonu guodėsi, kad jam nepavyko
pagerinti jaunystėje – 1976-aisiais –
Jurbarke pasiekto maratono laiko – 2
val. 35 min., nepaisant to, kad prie
Hawaii klimato jis jau spėjo pri -
prasti. „Niekur kitur dabar nenorė-
čiau gyventi”, – teigė Saulius ir pri-
dūrė, kad šių metų maratono bėgimą
jis skyrė šių eilučių autoriui,
prisime nant senus gerus laikus,
kartu pra leistus Čikagoje.

Atrodo, kad Saulius ir Skaistė
buvo vieninteliai lietuviai, šiemet
bėgę Honolulu maratone. 

Po šių metų Honolulu maratono: kairėje – Skaistė Sas nauskaitė-Cohen, dešinėje – Sau -
lius Sasnauskas su anūku Danie liumi.                        S. Sasnausko asmeninio arch. nuotr.

Saulius Sasnauskas

Vilnius (ELTA) – Geriausiais
2012 m. šalies sportininkais
Lietuvos sporto žurnalistai

išrinko plaukikę Rūtą Meilutytę ir
kanojininką Jevgenijų Šukliną. Aš -
tuntą kartą surengtoje Lietuvos spor-
to žurnalistų federacijos (LSŽF) na -
rių apklausoje R. Meilutytė gavo 73,7
proc. balsų. Antrą vietą geriausios
spor tininkės rinkimuose užėmė pra-
ėjusių metų laureatė šiuolaikinės
penkiakovės atstovė Laura Asadaus -
kaitė. Olimpinė bei Europos čempio-
nė ir šių metų pasaulio taurės laimė-
toja surinko 21,1 proc. balsų. Trečia
vieta atiteko dviratininkei Simonai
Krupeckaitei (3,5 proc.), kuri šių
metų pasaulio čempionate iškovojo
sidabro medalį sprinto lenktynėse, o
Europos pirmenybėse pelnė du auk -
so (komandų sprintas, kairinas) ir
viena bronzos (sprintas) apdovanoji-
mą.

Geriausio sportininko rinkimuo-
se Londono olimpinių žaidynių vice-
čempionui 27-erių metų J. Šuklinui

atiteko 60,3 proc. balsų. Antrą ir tre-
čią vietas užėmė taip pat Londono
olimpiados prizininkai – bronzos
medalius iškovoję boksininkas Eval -
das Petrauskas (25,9 proc.) ir imtyni-
ninkas Aleksandras Kazakevičius
(6,9 proc.).

Geriausios komandos vardas ati-
teko Europos čempionei Lietuvos
vaikinų (iki 20 metų) krepšinio rink-
tinei (42,6 proc.), o jos treneris Kazys
Maksvytis geriausių trenerių rinki-
muose užėmė trečią vietą. Antra
vieta atiteko pasaulio jaunių (iki 19
metų) paplūdimio tinklinio čempio-
nėms Ievai Dumbauskaitei ir Mo ni -
kai Povilaitytei (22,2 proc.), o trečia –
Lietuvos krepšinio čempionei Kauno
,,Žalgirio” komandai (20,4 proc.).

Geriausiu metų treneriu išrink-
tas R. Meilutytės treneris britas Jon
Rudd (32,7 proc.), antras liko boksi-
ninką E. Petrauską ant olimpinių
žaidynių prizininkų pakylos nuvedęs
Vladimiras Bajevas (19,2 proc.).

Geriausiais�išrinkti�R.�Meilutytė�
ir�J.�Šuklinas



Daivai, Žibai ir Julijai iškeliavus
į Pakruojį, pas mus į Vilnių atskrido
jau 6 laiko Houston, Texas, gy venanti
mūsų jauniausia dukra Nida su savo
vaikučiais – 6 metų Maja (liepos 4 d.
savo 7-tą gimtadienį atšventė Vil -
niuje) ir 5 metų Danieliumi (Danius).

Nida buvo nuskridusi į Paryžių
aplankyti savo draugės Nidos Januš -
kytės šeimą, tačiau Januškytei tuo
metu teko grįžti į JAV lankyti susir-
gusius uošvius. Svečiuojantis Januš -
kytės bute, pro langą, lyg įrėmintą
fotografiją, Nida ir vaikučiai galėjo
matyti Eifelio bokštą. Nida buvo iš
anksto vaikus pamokiusi prancūzų
kal bos, ir Danius visa gerkle namuo -
se dainavo: „Bonjour, mon ami, bon-
jour!”

Vilniaus oro uoste nekantriai
laukėme jų atvykstant. Jie atskrido
pro Frankfurtą. Išvydome mūsų prie-
telį Liudą Šmulkštį, kuris atskrido
pa laidoti savo brolio a. a. Juliaus pe -
lenus. Nida ir vaikai pasirodė pasku-
tiniai – neat vyko jų lagaminas, kurį
kitą dieną darbuotojas pristatė į
butą. Už kelių dienų atkeliavo ir Ni -
dos vyras Mi chael, kuris jau neblo-
gai yra pramo kęs lietuvių kalbą. Jie
jau ne kartą buvę Lietuvoje, bet vai-
kučiai pirmą kartą atsirado grynai
lietuviškai kalbančioje aplinkoje.
Maja ir Danius buvo laimingi, kad
galėjo laisvai bendrauti su giminė-
mis ir naujais draugais.

* * *
Kad būdami Lietuvoje vaikai ne -

būtų tik turistai, o turėtų pastovų už -
siėmimą, Nida vaikus internetu už -
ra šė lankyti dailės pamokėles Mo ky -
to jų namuose. Tačiau jiems buvo
sun ku kasdien porą valandų praleis-
ti klasėje, kai viliojo daug kitų užsi-
ėmimų.

Vieną rytą Maja papasakojo, kad
Danius klasėje išgąsdino vieną mer-
gytę. Sužinojusi, kad jie – iš
Amerikos, mergytė priėjo prie Da -
niaus ir, teisėtai, pasididžiuodama
pasakė, kad mo kanti kalbėti angliš-
kai. Danius, norėdamas pasirodyti
sa vo intelektuali niu pranašumu,
pasakė: „Ir aš daug moku!” ir parodė
savo pamėgtą, naujai išmoktą garsą –
pakriuksėjo kaip paršiukas! Mergytė
išsigando ir nu bė go. Tai girdėdami
nežinojome, ar juoktis, ar verkti dėl
tokio bendravimo lygio!

O įdomios veiklos vaikams tikrai
netrūko! Nevargino jų žingsniavimas
po Vilnių ar kopimas į Gedimino pi -
lies bokštą. Jie domėjosi žymiomis
vie tovėmis, juos pakerėjo Arkikated -
ros požemiai, atsigaivino skaniais
(ypač „Soprano” ir „Valentino”) le -
dais, susipažino su panašaus am -
žiaus vaikus turinčiais  giminėmis. 

Pas Re gimantą ir Astą žaidė su
Dainyte ir Pauliuku bei galingu na -
mų sargu Bondu. Kieme Maja rado
didžiulę sraigę. Pas Darių ir Vaidą
linksmumas tęsėsi su Juliumi ir
Elenute, ku rių kieme Danius rado
dar didesnę sraigę! Pusseserės Rasy -
tės ir Kęstučio šeimoje rado Gabiją,
Skaistę, Auksę ir Dovydą. Pas pus-
brolį Tomą ir Ra sutę auga Mileta, o
giminaitis Jonas su Agne džiaugiasi
Ugnyte. Pusbrolio Pauliaus su Jūrate

  šeimoje auga atžalos Matas, Goda ir
Nida. Be kitų vie tų, vaikams žaidimų
aikšteles galima rasti Vingio parke ir
Prekybos centre „Pa no rama”. Čiuo-
žykla yra prekybos centre „Akro -
polis”, smagu atsivėsinti „Vicky
Aqua Parke” ar kino teatre. Didelį
malonumą vaikams teikė jų lesina-
mų karvelių būriai, skanios buvo
plonapadės picos „Margarita” (su
sūriu), tik pasigedo paprastų virtų
koldūnų. 
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

NESU PRINCESĖ!NESU PRINCESĖ!
2011-ųjų vasara Lietuvoje

3

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Bus daugiau.

Tel .  773-585-9500
DRAUGAS

4545 WEST 63RD STREET • CHICAGO, IL 60629-5532

Dabar galite įsigyti 
visus 2011 m. 
,,Draugo” numerius 
su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje 
plokštelėje (CD)

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

Daniui Verachtert įdomios veiklos Lie tu -
voje netrūko.
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REDA CIBULSKYTĖ

„Lietuviai užsienyje žinomi kaip garbingi,
darbštūs ir sąžiningi žmonės. Manau, kad lietuvio
įvaizdis pasaulyje yra geresnis, nei mes manome
ir skelbiame”, – sako žurnalistas, dokumentinio
fil mo apie išeivijos mediką Petrą Kisielių vienas iš
kūrėjų Vidmantas Valiušaitis. Tai puikiai iliust-
ruoja žmonių liudijimai apie P. Kisielių – gydytoją,
Amerikoje tapusį legenda. Tiesa, Lietuvoje ši
pavardė sako nedaug. Paradoksalu, tačiau P. Ki -
sielius būtent lietuviams paskyrė savo gyvenimą
ir veiklą.

P. Kisieliaus gyvenimo istoriją verta užfiksuo-
ti – tuo įsitikinęs 30 metų žurnalistu dirbantis V.
Valiušaitis. Būtent dėl to jis kartu su filmo re -
žisieriumi Algiu Kuzmicku išvyko į JAV. Tikslas –
iš gydytoją pažinojusių žmonių atsiminimų sulip -
dyti asmenybės mozaiką. Šį žmogų V. Valiušaitis
pažinojo asmeniškai ir neabejoja, kad šiuo metu
lie tuviams ypač reikia įkvepiančių pavyzdžių. O
gy dytojas ir visuomenininkas P. Kisielius – būtent
toks.

P. Kisielius į užsienį išvyko kiek kitaip nei
dauguma dipukų kartos žmonių, kurie bėgo nuo
okupacijos. 1943 metais, kai naciai dėl organizuoto
pasipriešinimo uždarė Kauno universitetą, pasku-
tiniųjų kursų studentams buvo suteikta galimybė
studijas baigti Vokietijoje. Medicinos studentas P.
Kisielius šia proga pasinaudojo ir išvyko į Tiu bin -
geno universitetą. Ten jis sutiko ir Antrojo pa -
saulinio karo pabaigą, tačiau po kelerių metų pa -
aiškėjo, kad Vokietija buvo tik laikina stotelė.

„Vokietijoje jis pradėjo gydytojo karjerą ir
visuomeninę veiklą, tačiau 1949 metais persikėlė į
Čikagą. Europoje tebebuvo grėsmių: buvo ma -
noma, kad sovietai gali užimti daugiau Europos ir
sugrąžinti Baltijos šalių piliečius į Sovietų Są jun -
gą. Kita vertus, žmonės matė – Vokietija sugriauta,
perspektyvos neaiškios. Vokietijoje liko tie lietu-
viai, kurie dėl sveikatos problemų ar dėl kitų prie -
žasčių negalėjo išvykti”, – pasakoja V. Valiušaitis.

Dosnumo ir atidumo simbolis

Greitai P. Kisielius atsidūrė Čikagoje, labai lie -
tuviškame Cicero rajone. Būtent čia kūrėsi lietu-
vių bendruomenės ir lietuviškumo židiniai, o prie
to svariai prisidėjo ir P. Kisielius.

„Amerikoje P. Kisielius tapo ne tik žinomu ir
vertinamu gydytoju, bet ir gyva legenda – dėl dos-
numo bei atidumo savo tautiečiams”, – teigia doku-
mentinio filmo scenarijų kuriantis ir knygą apie
visuomenininką rašantis V. Valiušaitis. Pasak P.
Kisieliaus sūnaus Petro, jis turėjo 5,000 pacientų
lietuvių, kuriuos gydė nemokamai. Toks buvo jo
po žiūris – padėti nepasiturintiems. „P. Kisieliaus
sūnus pasakojo, kad per metus dėl nemokamo tau-
tiečių gydymo jis patyrė 150,000 dol. nuostolių.
Požiūris į lietuvius buvo kitoks. Jis sakė: lietuviai
daug kentėjo, buvo okupuoti, daug vargo, todėl
visus gydysiu nemokamai. P. Kisielius buvo ne tik
filantropas medicinos srityje, jis dalyvaudavo
visuose didžiuosiuose lietuviškos veiklos projek-
tuose”  – teigia V. Valiušaitis.

Nors pinigų neturėjo, buvo mecenatas

P. Kisielius buvo vienas iš Lietuvių Fondo,
dabar turinčio apie 14 mln. dol. kapitalo, sumany-
tojų. Fondo pinigai buvo skirti vystyti lietuvišką
kultūrą Amerikoje, taip pat remiami kai kurie pro-
jektai Lietuvoje. Šis Fondas buvo įkurtas gydytojo
namo rūsyje – ten užsimezgė ir daugiau Lietuvai ir
lietuviams svarbių projektų.

Tarp Čikagos, Cleveland ir Detroit buvo įkurta
Dainavos jaunimo stovykla. P. Kisielius ir kiti
mecenatai nupirko didelį sklypą su ežeru, kad lie -
tuviai turėtų kur leisti vasaras. Tuo metu, kai rei -
kėjo pirkti pastatus, P. Kisielius buvo vienas iš
mecenatų. Daug pinigų jis neturėjo, todėl ryžosi
im ti paskolą iš banko ir mokėti dideles palūkanas.

P. Kisielius savo užsidegimu ir pavyzdžiu įkvė-
pė ir prikėlė ateitininkų organizaciją. Sep tin -
tajame dešimtmetyje jis buvo ateitininkų vadovas.
„Tuo metu, kai jis perėmė vadovavimą, organiza-
cija buvo šiek tiek susilpnėjusi, jis tarsi pastatė ant
kojų, įnešė energijos. Galbūt dėl to, kad jis sugebė-
jo dirbti su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis”, – tei-
gia V. Valiušaitis.

Nors jis buvo krikščionis, tačiau puikiai ben-
dravo ir su liberalais, ir su kairiaisiais ar dešiniai-
siais. Jis buvo jungianti asmenybė, ieškanti sąly-
čio taškų, savo pavyzdžiu rodanti bendrą tak tą.
„Įsivaizduokite, P. Kisielius dirbo tiesioginį medi-
ko darbą ligoninėje, po to gydė ligonius privačioje
klinikoje. Jis buvo galbūt net paskutinis gydytojas,
kuris lankėsi ligonių namuose. Grįžęs namo savo
rūsyje rengė susitikimus, kuriose dis kutavo apie
Lietuvos problemas. Tai panašių į save neturintis

įsipareigojimas savai visuomenei”, –
pripažįsta V. Valiušaitis.

Vaikai tėvo beveik nematė

P. Kisieliaus visuomeninė veikla
atėmė beveik visą laisvą laiką.
Gydytojo šeima – žmona Ste fanija,
dukra Jolita ir sūnus Petras – niekuo-
met nepriekaištavo dėl jo sprendimų
visas pajėgas skirti lietuviškumui. Jo
šeima, gyvendama Ame rikoje, niekuo-
met nepamiršo esantys lietuviai,
atvirkščiai – tai pabrėždavo.

„Sūnus pasakojo, kad tėvo nema-
tydavo paro mis. Kai jis išeidavo, vai-
kai dar miegodavo, grįždavo taip pat
vėlai. Žmona su savo vyru pasimaty-
davo tik tada, kai ši nešdavo kavą ir
sumuštinius jam ir jo svečiams į namo
rūsį. Tam tikra prasme šeima patyrė

nuostolį. Pasak sūnaus, nors tėvo dažnai nebūdavo
namuose, jo autoritetą jie jautė per atstumą. Buvo
begalinis pasitikėjimas tėvu, jeigu jis kažką daro,
vadinasi, tai yra labai svarbu”, – sako V.
Valiušaitis. Pasak P. Kisieliaus arti mųjų, vienu
metu buvo iškilęs klausimas, ar sūnus galės tęsti
mokslus universitete, nes stigo pinigų – tiek daug
turėjo finansinių įsipareigojimų visuo menei.
Tačiau P. Kisielius rado išeitį, jo sūnus bai gė uni-
versitetą, tapo daktaru ir šiandien aktyviai auko-
ja.

Buvo tikras lietuvis Amerikoje

P. Kisielius didžiąją savo gyvenimo dalį pralei-
do Amerikoje, tačiau neperėmė šiai kultūrai
būdingų bruo žų. Iki gyvenimo galo jo kalba nebu-
vo paveikta amerikietiško akcento, o mintys visuo -
met buvo Lietuvoje. „P. Kisielius buvo tikras suval-
kietis ir kalbėjo gražia suvalkiečių tarme. Dirb -
tinis amerikietiškas akcentas jam buvo svetimas.
Nors ilgus metus gy veno Amerikoje, sakyčiau, kad
jis bu vo europietis. Galbūt dėl to, kad baigė moks -
lus Vokietijoje vokiečių kalba. Galima buvo pajus-
ti, kad jis labiau europietis, o ne amerikietis. Savo
vai kams taip pat skiepijo europietiškas vertybes.
Abu vaikai sukūrė lietuviškas šeimas, jų a žalos
kalba lietuviškai, o lietuviška veikla Ame rikoje –
vis dar gyva”, – sako V. Valiušaitis.

P. Kisieliaus asmenybe ir gyvenimu besido-
mintis žurnalistas sako, kad teiginiai, jog lietuviš-
kumas ima nykti, o išeivijoje gyvenantiesiems lie-
tuviams jų šaknys nerūpi, yra gerokai perdėti. V.
Valiušaitis įsitikinęs, Lietuva jiems rūpi. „Matyti,
kad ir ta trečioji karta palaipsniui įsijungia į lietu-
višką veiklą. Neseniai buvau lietuvių Jau nimo
centre Čikagoje. 400 vaikų kiekvieną šeštadienį
ateina į lietuvišką mokyklėlę. Jie kalba gimtąja
kalba – to nori ne tik jų tėvai, bet ir jie patys. Kiti
vaikai šeštadieniais ilsisi, žaidžia kompiuterinius
žaidimus ar futbolą, o lietuvių vaikai važiuoja į
mokyklą. Tėvai kartais veža keliasdešimt kilomet-
rų, kad jų šeimoje būtų išlaikyta lietuviška tapaty-
bė. Mokytojai, kurie dirba su tais vaikais, irgi
pluša visuomeniniais pagrindais. Visa tai gyva”, –
pripažįsta V. Valiušaitis.

Svetima praeitis nešildo

Pasak V. Valiušaičio, daugybė išeivijos žmo -
nių, prisidėjusių prie lietuviškumo sklaidos, šian-
dien yra pogrindyje Lietuvos žmonių sąmonėje. O
jų indėlis buvo ir tebėra svarbus. Gyvendami per
atstumą jie jautė kolektyvinę atsakomybę dėl savo
tautos ir nuolat gausino Lietuvos draugų ratą.
„Lietuva dabar turi perimti pagarbų požiūrį į išei-
viją ir įvertinti tuos darbus, kuriuos jie padarė.
Daugelis išeivijos žmonių per tiek metų įrodė
mūsų kultūros vertę, mūsų savivertę. Visi žinojo,
kad lietuviai yra aukštos moralės, darbštūs, atsa-
kingi žmonės ir jie labai puikiai Lietuvai atstova-
vo. Asmens savivertė žmonių santykiuose yra
labai svarbi. Jei nesupranti, ką šimtmečiais gy -
venusios kartos sukrovė, tada tau labai sunku
būti. Tada nori bėgti nuo savo tapatybės ir ištirpti
kaž kur. Išsivysčiusios tautos seniai suprato, kad
tikroji žmogaus būvio versmė – jo žmonių praeitis.
Svetimųjų praeitis nei šildo, nei džiugina”, – sako
V. Valiušaitis.

Žurnalistas tikisi, kad filmas apie P. Kisielių
nebus paskutinis. Yra daugybė šviesių žmonių,
apie kurių veiklą verta sužinoti. „P. Kisielius nebu-
vo vienintelis pasiaukojęs lietuvybei. Žinoma, tai
kraštutinis savęs išsižadėjimas ir paaukojimas lie-
tuviškai veiklai. Išeivijoje yra daug kitų žmo nių,
kurie aukojo, tačiau savo gyvenimus taip pat buvo
apsirūpinę. Kai toks žmogus kaip P. Kisielius yra
matomas visuomenėje, jis duoda tam tikrą elgesio
pavyzdį ir skatina elgtis panašiai kitus. Toks elge-
sys kitus irgi įpareigoja ir motyvuoja. Mums pasi-
rodė svarbu tokį pavyzdį parodyti visuomenei.
Tokių pavyzdžių lietuviai turi ir daugiau”, – pripa-
žįsta V. Valiušaitis.

Lrytas.lt

Tūkstančius tautiečių JAV nemokamai gydęs 
dr. Petras Kisielius tėvynėje – pamirštas

P. Kisielius dosniai rėmė ir Vasario 16-osios gimnaziją, Vokietijoje. Kai -
rėje buvęs gimnazijos direktorius Andrius Šmitas.

Dr. Petras Kisielius. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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AE projektą, bene svarbiausias ben-
dras Liet u vos–Lenkijos projektas –
,,LitPol Link” elektros jungtis –
neteks prasmės. 

Vokietija ir šiaurės kryptis
23. Atšalo santykiai su Šiaurės ša li -
mis. Vangiai plėtojami santykiai ir su
Vo kietija.

Su nekantrumu laukiu, ką naujo

nau joji koalicija perkraus ir išras
san tykiuose su Šiaurės šalimis ir Vo -
kietija. Juk būtent šią kadenciją at -
gai vinta vieningo Baltoskandijos re -
gi ono vizija, o Lietuvai 2012 m. tapus
Šiaurės-Baltijos valstybių bendradar -
bia vimo koordinatore, tiek ekono mi -
niai, tiek saugumo, tiek informa ci -
niai NB8 valstybių klubo ryšiai tapo
kaip niekad intensyvūs. Mūsų ben -
dra  darbiavimą užsienio politikos ko -

Viską tęsime, viską perkrausime
Atkelta iš 2 psl.

 

 

 

  $10         Barzdukas,  Arvydas  ir  Daiva, VA ($2,040); Razma MD, jr., Antanas, IL ($3,240). 
  $20        Viktora, Gražina J., FL ($20). 
  $25        Bieliauskas, Mindaugas ir Vida, IL ($250); Franzen, Dennis J., PA ( ($25). 
  $50        Dundzila, Antanas, FL ($2,750); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($5,150). 
  $100    Freed, Benjamin Aaron, CA ($100); Grinis, Aldona, FL ($1,525); JAV LB Grand 

Rapids apylink , pirm. John Treška , MI ($825); Kaminskas, Dr. Jonas, FL ($400); 
Karnius, Albinas ir Angel , FL ($445); Kuolas, Almis ir Danguol , MA ($7,100); 
Miller, Garry C.  ir Sandra L., OR ($100); Padbury, Guy : Barbara ir Nojus ir 
Andrius, CA ($700); Stasiukevi ius, Aldona, FL ($535). 

  $150      Cidzikait , Dalia, IL ($1,515). 
  $300      Radzevi ien , Dr. Snieguol , IN ($1,500). 
  $500      Januta, Donatas, CA ($5,500). 

  

  (Skliausteliuose — iš viso nešta  LF  asmenin  naryst ) 
 

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:              

Gabriel  Bieliauskait  (IL); Benjamin Aaron Freed (CA); Elena  Pajaujis (CA); W. Scott  
Bryant (CA); K stutis  Eidukonis (AZ); Rima  Girnius (MA); Saulius  Ra kauskas (AZ); 
Vita  Reivydait  (CA) ; Viktoras  Ruš nas (IL); Linas J. Venckus (CA); Gražina J. 
Viktora (FL); William  Žalpys (WA). 

 

                       Atminimo našu pagerbtas ir amžintas LF a. a. Michael Burokas (OR) 
                (aukojo: Dennis J. Franzen, PA; Garry ir Sandra Miller, OR). 

 

                      10-ties met  mirties atminimo našu pagerbtas  a. a. dr. Gedas Grinis  (FL)  
          (aukojo: Aldona Grinis, FL). 

 

Lietuvi  Fondo naryst  padovanota Viktorui  Ruš nui (IL) (aukojo: Audrius ir Rita 
Ruš nai, IL);        Kal d  proga   LF naryst  padovanota  Gabrielei Bieliauskaitei  (IL) 
(aukojo: Mindaugas ir Vida Bieliauskai, IL). 

 

 
 

 sirašykite ir rašykite artimuosius  Lietuvi  Fondo narius. 
 Pažym kite svarbias progas LF našais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
 Atminimo našais pagerbkite mirusiuosius. 
 Rašydami testamentus, bent dal  turto palikite Lietuvi  Fondui. 

Priimame kreditines korteles 
 

 

LIETUVI  FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION 

Fed. ID# 36-6118312 
 

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA 
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lietuviufondas.org 

LIETUVI  FONDO AUKOTOJAI 
 

Nuoširdžiai d kojame 2012 m. lapkri io m n.  
Lietuvi  Fondo aukotojams, kuri  dosnumo d ka,  

LF kapitalas padid jo $1,940.00 suma!  
Maloniai kvie iame visus remti Lietuvi  Fond . 

 

M s  tauta – m s  ateitis.  
LF Vadovyb  

A † A
VANDA GASPERIENĖ

Mirė 2012 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 98 metų.
A. a. Vanda buvo a. a. Juozo žmona ir sūnaus Gedimino myli-

ma Mamytė.
Gimė 1914 m. lapkričio 11 d. Vaiškūnuose, vyriausia Veronikos

ir Narcizo Siniaus duktė.
Baigusi gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete. Gyveno su

sūnum Gediminu Čikagoje. Priklausė Vilniečių sąjungai ir vi -
suomet labai domėjosi ir rūpinosi Lietuvos reikalais bei pasiliku-
siais šeimos nariais. Buvo pasišventusi savo šeimai ir džiaugėsi
sūnaus, seserų vaikų ir jų vaikų pasiekimais. Labai mėgo daly-
vauti šeimos pramogose ir šeimoje bus visuomet atmintas jos
švelnumas, kuklumas ir išmintingumas.

Nuliūdę lieka: mylintis sūnus Gediminas, sesutės Sofija Cibas,
gyvenanti Lakeside, MI, Janė Kankalienė, Ona Laurinčiukienė
Lietuvoje, a. a. Marijos Noreikienės dukros  Asta ir Daiva bei jų
visų šeimos.

Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 21 d. 9 val. ryto  Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St. Marquette Park,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Vanda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
DANA TOLIUŠYTĖ

JUODGUDIENĖ BENDIKIENĖ

Mirė 2012 m. gruodžio 15 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė 1929 m. sausio 2 d. Tauragėje.
Gyveno Čikagoje, vėliau Deerfield, IL.
Nuliūdę liko: sūnūs Vidas su Jeannette, Gintas su Viktoria,

anūkas Adrian; sesuo  Aldona Markevičienė su šeima ir brolis
Zigmas Toliušis su šeima.

A. a. Dana buvo žmona a. a. Jurgio Bendiko ir a. a. Jono Juod -
gudžio, sesuo a. a. Juozo Toliušio.

Velionė priklausė Aušros Vartų skautų tuntui ir Lietuvių
Tautodailės institutui.

Atsisveikinimas vyks trečiadienį, gruodžio 19 d. 9 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Mišios 10 val. ryto. Velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ALEKSANDRAS A. STRIKAS

Mirė 2012 m. gruodžio 15 d.
Gimė 1990 m. gegužės 21 d.
Nuliūdę liko: tėveliai Algis ir Violeta; brolis Tomas; sesuo

Alisa; seneliai Jovita Strikienė; Antanas ir Lilija Kušeliauskai;
dėdė ir krikšto tėvas Raimundas Strikas; dėdė ir teta Antanas ir
Zita Ku šeliauskai; pusbrolis Gintas Kušeliauskas; pusseserės
Ona Strikas ir Zita Kušeliauskas; krikšto motina Rūta Traksa
Green.

A. a. Aleksandras buvo anūkas a. a. Vytauto Striko.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 20 d. nuo 9

val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th
St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių Aleksandras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti St. Ignatius College Prep,
Aleksandras A. Strikas Memorial Scholarship Fund.

Maloniai kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

ordinavimo, gynybos bendradarbia vi -
mo, finansų politikos, diplomatinio
ben dradarbiavimo, akademinių mai -
nų bei daugelyje kitų sričių šiandien
ga lima lyginti su ES ar NATO for -
matų apimtimis. O kalbant apie Vo -
kie tiją, primenu, kad pastaruoju me -
tu vien užsienio reikalų ministras Vo -
kie tijoje lankėsi 9 kartus, pradėjome
glaudžiai koordinuoti pozicijas ener -
getikos, Rytų partnerystės, ES poli ti -
kos ir kitais klausimais. Kaip tik šią
ka denciją visokeriopai sustiprėjo ir
Lietuvos-Vokietijos ekonominis ben -
dra darbiavimas: lyginant su 2008 m.,
dvišalė prekyba padidėjo 14 proc., eks -
portas į Vokietiją išaugo 63 proc., Vo -
kietijos TUI Lietuvoje padidėjo 39
proc., o Lietuvos investicijos   padidėjo
daugiau kaip 2,5 karto.

(...)

Linkėjimas apsispręsti 

Sakoma, jog užsienio politikoje
svar  biausia tęstinumas. Palyginęs ka -
dencijos darbus su naująja programa,
kiek vienas įsitikins, kad XVI Vy riau -
sybė vienu ir tuo pat metu žada tiek
viską tęsti, tiek viską perkrauti. Todėl
pagrindinė naujosios kadencijos in -
triga bus išsiaiškinti, kuris iš dviejų
prie šingų naujos valdžios politikos
pri ncipų yra melagingas. Nuoširdžiai
viliuosi, kad naujasis užsienio rei ka -
lų ministras Linkevičius atsispirs Vy -
riausybės programos rašytojų svajo -
nėms, atsispirs premjero svyravi -
mams ir kantriai bei užtikrintai gins
už sie nio politikos tęstinumą.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Audronius Ažubalis – LR užsie-
nio reikalų ministras. 
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� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 19
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Tauragnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”.

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

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos salėje
(2745 W. 44th St., Chicago, IL) gruo -
džio 23 d. po 10 val. r. šv. Mišių vyks
su neštinis kalėdinis pasisėdėjimas ir su -
sitikimas su kun. G. Keršiu. Daugiau in -
formacijos su teiks Salomėja Daulienė
tel. 773-847-4855.

� Gruodžio 24 d., pirmadienį, 7 val. v.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kvie čia į Kūčių vakarienę, kuri vyks Pa -
saulio lietuvių centro didžiosios salės
va karinėje dalyje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). Re gistruotis pra šo -
ma misijos raštinėje (tel. 630-257-
5613; el. adresu: matulaitismission@
sbcglobal.net) arba pas ses. Lai mutę
(tel. 630-243-1070; el. paštas: seslai
mute@gmail.com). Čekį rašyti:  Ble  ssed
Jurgis Matulaitis Mission (me mo: Kūčių
vakarienė).   

� 10-oji Biblinė stovykla 1–6 skyriaus
vaikams vyks gruodžio 27–28 dienomis
(ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 val.

r. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439). Dėl registracijos anketų pra šo -
me kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. Vietų  skai čius yra ribotas. Regis t -
racija iki gruodžio 16 d. 

� Jeigu paskutinę metų naktį norite
pabūti ypatingoje aplinkoje, sutikite
Nau juosius ,,Legendinio ‘Titaniko’ poky-
lyje”, kuris vyks Willowbrook Ballroom
Fres co salėje. Jūsų laukia išskirtinė
programa:  vyrų trio ,,Ledkalnis” su
konkur sų lau rea te Julija, klasikinis kvar-
tetas, vi sų gerai pažįstamo ,,Sodžiaus”
muzi kantai, jaunatviškoji grupė ,,San -
dalai”. Informacija teikiama ir vietas
užsisakyti galima tel. 312-375-2728. 

� PLC ir JAV LB Lemont apylinkės or -
ganizuojamas Naujųjų Metų sutikimas
vyks pirmadienį, gruodžio 31 d., 8 val.
v. PLC didžiojoje salėje. Vakaro svečius
linksmins Bronius Mūras ir Arvydas Sta -
kaitis, maistą ruoš ,,Kunigaikščių užei -
ga”, veiks baras.  Bilieto kaina – 75 dol. 
Tel. 630-257-8787.

� Sutikite Naujus Metus su Bri ghton
Park choro dainininkais ir artistais!
2013 metų sutikimas vyks 2012 m.
gruodžio 31 d. 8 val. v. Brighton Park
parapijos salėje (4426 S. Fairfield  Ave.,
Chicago, IL 60632). Jūsų laukia trum -
pas spektaklis, šventiška nuotaika,
muzika, gardus maistas. Programoje:
trumpas spek taklis ir šokiai, šokiai, šo -
kiai! Kaina: 45 dol. bilietus įsigyjant iki
Kalėdų, 60 dol. perkant vė liau. Stalus ir
bilietus įsigyti galima tel. 773-627-
2137 arba tel.  708-703-7114.

IŠ ARTI IR TOLI...

� JAV LB Manhattan apylinkė 2013
m. sausio 11 d., penktadienį, 7 val. v.
kvie čia į  Sauliaus Šiukštos filmo ,,New
York” apie garsius menininkus Damien
Hirst, Yoko Ono, John Waters, Joną
Meką, Žilviną Kempiną ir t. t. peržiūrą.
Filmas apie bus rodomas Lietuvių susi-
vienijimo Amerikoje (307 West 30th
St., New York, NY 10001) patalpose. 

ŠVEnTInIS MIŠIų, PAMALDų IR 
REnGInIų TVARkARAŠTIS

kalėdinės eglutės šventė gruodžio 22 d. 1 val. p. p. vyks
lituanistinės mokyklėlės ,,Lietuvėlė” patalpose 

4 Cross St., Veterans Hwy, Jackson nJ 08527

Matysite� spektakliuką� ,,Vilkas� ir� ožiukai”,� galėsite� pasigėrėti� kalėdinių� puokščių
paroda,�prekiausime�kūčiukais�ir�meduoliukais,�vaišinsimės�kalėdiniais�kepiniais�ir
žaisime�su�Kalėdų�Seneliu.�Galėsite�paskanauti�lietuviškų�valgių.�

Daugiau�informacijos�rasite�tinklalapyje:�www.lietuvele.org

Kalėdaičio laužymas ateitininkų Kūčio se
š. m. gruodžio 15 d.

Dainos Čyvienės nuotr.

ČIkaGoJe 
IR

apylInkėse
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL
Tel.:�773-776-4600

Gruodžio 22 d.,�šeštadienis�– 3�val.�p.�p.�– išpažinčių�klausymas;�4�val.�p.�p.�– šv.�Mišios
lietuvių�kalba

Gruodžio 23 d.,�sekmadienis�– 9:30�val.�r.�ir�12�val.�p.�p.�šv.�Mišios�anglų�kalba;�11�val.
r.�– šv.�Mišios�lietuvių�kalba

Gruodžio 24 d.,�pirmadienis�– 5 val. p. p. kalėdų mišios vaikams lietuvių kalba.
Mišiose�giedos�vaikų�popchoras� ,,Svajonė”,�vadovė�Alina�Šimkuvienė;�7 val. v. – kalėdų
mišios anglų kalba.�Mišiose�giedos�St.�Mary�Star�of�the�Sea�bažnyčios�choras,�vargoninin-
kė�Giedrė�Sokas.�11 val. v. – Bernelių Mišios.�Gieda�parapijos�choras,�vadovė�Jūratė�Luk�-
mi�nienė,�solistė�Nida�Grigalavičiūtė�ir�Aras�Biskis�(būgnai)

Gruodžio 25 d.,�antradienis�– Kalėdos,�kristaus gimimo šventė.�9:30�val.�r.�ir�12:30
val.�p.�p.�šv.�Mišios�anglų�kalba;�11�val.�r.�– šv.�Mišios�lietuvių�kalba

Švč. Mergelės Marijos nekaltojo Prasidėjimo parapija
2745�West�44th�St.,�Chicago�IL;�Tel.:�773-523-1402

Gruodžio 23 d. –� 4-asis� Advento� sekmadienis.� 10� val.� r.� šv.� Mišias� atnašaus� kun.
Gediminas�Keršys.�Po�šv.�Mišių�parapijos�salėje�vyks�susitikimas�su�kun.��Gediminu�Keršiu.
Vaišės�–�suneštinės

Gruodžio 24 d., pirmadienis�–�9�val.�v.�Bernelių�Mišias�atnašaus�kun.�G.�Keršys
Gruodžio 25 d.,�antradienis�–�10�val.�r.�Kalėdų�ryto�šv.�Mišias�atnašaus�kun.�Gediminas

Keršys
Gruodžio 30 d., sekmadienis�–�Šv.�Šeimos�Mišias�10�val.�r.�atnašaus�kun.�G.�Keršys      
Gruodžio 31 d., pirmadienis�–�8�val.�v.�parapijos�choras�ruošia�Naujų�metų�sutikimą

parapijos�salėje
Sausio 1 d., antradienis� –� 10� val.� r.� Švč.� Mergelės� Marijos� Gimdytojos� šventės� ir

Naujųjų�metų�Mišias�atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys      
Sausio 7 d., sekmadienis�–��10�val.�r.�Trijų�karalių�šv.�Mišias�atnašaus�kun.�Gediminas

Keršys  

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911�W.�127th�St.,�Lemont�IL

Tel.:�630-257-5613;�matulaitismission@sbcglobal.net

Gruodžio 21 d.,�penktadienis�– Bendruomeninis susitaikymo vakaras (išpažintys)
7�val.�v.

Gruodžio 24 d.,�pirmadienis�– 4�val.��p.�p.�kūčių vakaro šv. Mišios bažnyčioje;�7�val.
v.�misijos�kūčios (registruotis�iki�gruodžio�20�d.);�11�val.�v.�Bernelių Mišios Ritos�Riš�kienės
salėje

Gruodžio 25 d.,�antradienis�– 9�val.�r.� ir�11�val.�r.�šv. kalėdų Mišios Ritos�Riš�kie�nės
salėje�

Gruodžio 27–28 dienomis,�ketvirtadienį�ir�penktadienį�– Ateitininkų�na�muose�(1380
Castlewood�Drive,�Lemont,�IL�60439)�nuo�9�val.�r.�iki�5�val.�p.�p.�– Biblinė vaikų stovykla

2013 m. sausio 1 d.,��antradienis�– 9�val.�r.,�11�val.�r.��ir�7�val.�v.��Naujųjų�Metų�šv.�Mi���-
šios�bažnyčioje�����

Šv. Antano parapija (Cicero)
1510�South�49th�Court,�Cicero�IL.�Tel.:�708-652-0231

Gruodžio 25 d., antradienis�– 9�val.�r.�Kalėdų�dienos�šv.�Mišios.�Mišias�atnašaus
kun.�Kęs�tu�tis�Trimakas.��

Švč. Andriejaus parapija
(19th�and�Wallace�Streets,�Philadelphia,�PA�19130)�

tel.�215-765-2322

Gruodžio 24 d. – kūčių naktis. 11:30�val.�v.�choras�,,Laisvė”�gie�dos�kalėdines�giesmes.
12�val.�r.�– Ber�nelių�Mišios.�

Gruodžio 25 d. – kalėdų diena. Šv.�Andriejaus�parapijos�bažnyčioje�10:30�val.�r.�lie-
tuviškų��šv.�Mišių�nebus.12:15�val.�p.�p.�šv.�Mišios�anglų�kalba.

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000�S.�Menard�Ave.,�Oak�Lawn,�IL�60453
Tel.:�708�422-1433;�Fax:�708�422-1485;

Gruodžio 21 d.,�penktadienis�– 12�val.�p.�p.�kalėdinės�pamaldėlės�vaikams.�4�val.�p.
p.�– kalėdinis�koncertas�ir�šventė

Gruodžio 23 d.,�ketvirtas�Advento�sekmadienis�– 9:30�val.�r.�pamaldos�anglų�kalba�su
šv.�Komunija;�11�val.�r.�pamaldos�lietuvių�kalba�su�šv.�Komunija

Gruodžio 24 d.,�pirmadienis�– 5�val.�p.�p.�šventinės�Žvakių�šviesos�pamaldos�su�šv.
Komunija;�pamokslai�2�kalbomis;�gieda�choras�ir�solistė�Nida�Grigalavičiūtė.

Gruodžio 25 d.,� antradienis� – Kalėdų� ryto�pamaldos�9:30� val.� r.� anglų� kalba� su� šv.
Komunija,�kalėdinių�giesmių�giedojimas;�11�val.�r.�pamaldos�lietuvių�kalba�su�šv.�Komunija,
kalėdinių�giesmių�giedojimas

Gruodžio 30 d.,�sekmadienis�– 9:30�val.�r.�pamaldos�anglų�kalba;�11�val.�r.�pamaldos
lietuvių�kalba

Gruodžio 31 d.,�pirmadienis�– 5�val.�p.�p.�tradicinės�Naujų�Metų�sutikimo�pamaldos
anglų�kalba

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

Tel.:�708-567-9044�(kun.�L.�Miliauskas)

Gruodžio 23 d. – 11:30�val.�r.��pa�mal���dos�su�Šv.�Vaka�riene�4-asis�Advento�sek�madienis.
Gruodžio 24 d. – 5�val.�p.�p.�Kūčių�va�ka�ro�pamaldos.�Žvakių�šviesoje�skambės�chori-

nė�ir��arfos�muzika.�Pamaldos��vyks�lietuvių�ir�anglų�kalbomis.
Gruodžio 25 d.  – 11:30�val.�r.��šv.�Ka�lėdų�pamaldos�lietuvių�ir�anglų�kalba.
Gruodžio 30 d. – 11:30�val.�r.��pa�mal�dos�su�Šv.�Vaka�riene.� 


