
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ANTRADIENIS - TUESDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 23, 2008Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
ate

M
ailed

1
2
-2

2
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.45 LT
1 EUR — 3.45 LT

Seimas priėmė 2009 m biudžetą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS/
ELTA) – Seimas, pirmadienį ryte
pradėjęs kitų metų biudžeto priėmi-

mo procedūrą, po penkių valandų
vakaro jį pagaliau priėmė. Už balsavo
77, prieš – 42, susilaikė 5 parlamen-

Baigiasi Lietuvos
Respublikos
ambasados
remontas

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Lietuvos ambasados pastato Wa-
shington, DC remontas turėjo kai-
nuoti 23,6 mln. litų, bet teks pakloti
ne vienu milijonu daugiau. Statybos
JAV sostinėje užtruko daugiau nei
dvejus metus.

Didžiulių investicijų pareikala-
vęs Lietuvos projektas Washington,
DC tiktai dabar eina į pabaigą, nors
buvo pradėtas 2003-iaisiais. 1924-
aisiais Lietuva įsigijo namą Wa-
shington, DC 16-ojoje gatvėje už 90
tūkst. dolerių. Čia ambasada veikė
per visą sovietinį laikotarpį. JAV Lie-
tuvos okupacijos nepripažino ir ne-
atidavė pastato Maskvai.

Kad ambasadą reikia remontuo-
ti ir plėsti, valdžią Lietuvoje įtikino
tuometis JAV ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Šimto metų senumo
itališko stiliaus namą tik tol lietuviai
išgalėjo remontuoti tik minimaliai,
dažnai – už išeivių lėšas.

Statybos prasidėjo 2006-ųjų rug-
sėjį. Lietuvos ambasada Washington,
DC iš pradžių nuomojosi patalpas
vienur, po to dar metus – kitur. Kas
mėnesį nuoma kainavo apie 8 tūkst.
dolerių.

Oficialias ambasados įkurtuves
planuojama surengti minint Lietu-
vos nepriklausomybės dieną vasario
16-ąją.

•Sveikata. Imuniteto
stiprinimas (p. 2)
•Lietuva dalyvavo NATO
forume (p. 3, 8)
•,,Saulutė” ir Dieviškas
kryžiaus fondas (p. 4, 8)
•Telkiniuose.
E. Minkštimas koncerta-
vo JT būstinėje.
,,Vaiko vartai į mokslą”
renginys Detroit (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (15) (p. 9)
•Labdaros vakaras
,,Seklyčioje” (p. 10)

Seimas prièmè 2009 metû biudžetâ

Lietuvos sostinèje – streikai

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Prie Prezidentūros Vilniuje pirma-
dienio vidurdienį prieš algų mažini-
mą protestuoja policininkai ir ugnia-
gesiai, o Vilniaus universiteto (VU) ir
Lietuvos kūno kultūros akademijos
(LKKA) dėstytojai šalia vyriausybės
rūmų iškėlė piketo plakatus.

Policininkų ir ugniagesių akcijoje
dalyvauja šeši piketuotojai, kurie
laiko profesinių sąjungų vėliavą ir
plakatą su užrašu ,,Prezidente, gel-
bėk mus nuo diktatūros”. Kadangi
prie Prezidentūros protestuoja ma-
žiau nei 10 asmenų, akcijai savivaldy-

bės leidimo nereikia.
Pasak Ugniagesių gelbėtojų pro-

fesinių sąjungų susivienijimo pirmi-
ninko Sauliaus Džiauto, protestuoja-
ma prieš ,,Seimo savivalę” ir prašoma
prezidento Valdo Adamkaus vetuoti
įstatymą, kuriuo buvo sumažintos
algos tarnautojams.

Lietuvos profesinių sąjungų va-
dovų teigimu, prezidento prašoma
nepasirašyti šio įstatymo ,,neapgal-
votai”, ,,pasverti visus ‘už’ ir ‘prieš’ ir
pavesti Vyriausybei ieškoti rezervinių
lėšų”.

Penktadienį Seimas priėmė įsta-
tymą, kuris sumažino valstybės tar-
nautojams pareiginės algos bazinį
dydį nuo 490 iki 475 litų. Buvusio
įstatymo nuostatose buvo numatyta,
kad ateinančių metų bazinis dydis
negali būti mažesnis už praėjusių.

Profesinių sąjungų atstovų tvir-
tinimu, Lietuvoje apskritai nėra kri-
zės, ir tai esą tik pretekstas apkar-
pyti bazinių algų dydžius.

,,Kitose šalyse situacija blogesnė
– Latvijoje gal jau yra krizė, pas mus
dar nėra, dar tik ruošiamasi jai.

Nukelta į 6 psl.

Liustracijos komisija iš teismo išsireikalavo Šatrijos bylâ

Alfa. lt nuotrauka

Vol XCIX Nr. 247

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Liustracijos komisija šiuo metu stu-
dijuoja iš Vilniaus apygardos teismo
išsireikalautą vadinamąją Šatrijos
bylą, kurioje buvusi žemės ūkio mi-
nistrė Valstiečių liaudininkų sąjungos
pirmininkė Kazimira Prunskienė pri-
pažinta nebendradarbiavusi su so-
vietų slaptąja tarnyba KGB.

Liustracijos komisijos pirminin-
kas Algimantas Urmonas pirmadienį
BNS sakė, jog bylą gavo tik pats nu-
vykęs į teismą ir įrodęs, kad turi teisę
dirbti su slapta informacija. Komi-
sijos vadovas neprognozavo, kiek lai-

ko truks bylos tomų skaitymas. Jis
tik prisipažino, kad nuostabą sukėlė
faktas, jog išteisinamasis sprendimas
K. Prunskienės byloje priimtas pra-
ėjus dešimčiai metų po Lietuvos
aukščiausiojo teismo nuosprendžio,
kuriuo politikė pripažinta slapta ben-
dradarbiavusi su KGB.

Pasak A. Urmono, Liustracijos
komisijos užduotis – išsiaiškinti, ar
tuomet, t. y. išteisinant K. Pruns-
kienę, jau nebuvo suėjęs senaties ter-
minas šiai bylai. Vilniaus apygardos
teismas 2003 metų pavasarį paskelbė,
jog nėra įrodymų, kad K. Prunskienė

slapta bendradarbiavo su KGB. Ne-
paisant to, Liustracijos komisija
tuomet pranešė nagrinėsianti naujai
paskelbtus duomenis apie galimą K.
Prunskienės bendradarbiavimą su
KGB.

1992 m. rugsėjo 14 d. Aukš-
čiausiojo Teismo Civilinių bylų ko-
legija buvo pripažinusi K. Prunskie-
nę sąmoningai bendradarbiavus su
KGB. Tačiau 2003 metų pavasarį
Vilniaus apygardos teismas, per-
svarstęs bylą, pareiškė, kad nėra įro-
dymų, jog K. Prunskienė sąmoningai
slapta bendradarbiavo su KGB.

tarai.
Tad padėtas taškas ilgoje, vargi-

nančioje ir aštrius ginčus sukėlusioje
šalies iždo svarstymų procedūroje,
kurią lėmė ne vien sudėtinga finan-
sinė padėtis, bet ir Vyriausybės kaita.
Jos pasiūlytas antikrizinis planas
pakeitė iš esmės mokestinę sistemą
ir kitąmet privers valstybės instituci-
jas, verslą ir gyventojus susiveržti
diržus. Tai turėtų padėti šaliai iš-
vengti brangaus skolinimosi bei
prašyti pagalbos iš Tarptautinio va-
liutos fondo.

Kitąmet į valstybės biudžetą pla-
nuojama surinkti per 25,447 mlrd.
litų pajamų, o išlaidoms ir turtui įsi-
gyti numatoma skirti 26,944 mlrd.
litų. Tad biudžeto deficitas sudarys
per 1,496 mlrd. litų, arba 1,5 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP).

Nukelta į 6 psl.
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IMUNITETO STIPRINIMAS
JURGA BAIKAUSKIENÈ
DAIVA JAKUBONIENÈ

Lotyniškai žodis ,,immunitas” –
laisvumas nuo ko nors. Imunitetas –
tai žmogaus organizmo gebėjimas ap-
sisaugoti nuo viso to, kas jam gene-
tiškai nepriimtina: nuo mikrobų, vi-
rusų, parazitų, svetimų baltymų ir
kitų medžiagų, išsaugoti savo vienti-
sumą. Tai organizmo atsparumas, su-
gebėjimas nesusirgti ar susirgus pa-
sveikti.

Imuninė sistema pradeda for-
muotis dar vaisiui esant motinos įs-
čiose. Besilaukiančios mamos gyveni-
mo būdas, mityba, žalingų įpročių at-
sisakymas, pasitikėjimas savimi,
sąmoningas vaikelio laukimas lemia
geresnį naujagimio imunitetą. Natū-
ralus gimdymas be vaistų, maitini-
mas krūtimi deda tvirtus pamatus
žmogaus imuninei sistemai sėkmin-
gai bręsti.

Žmogaus imuniteto laukia rimti
išbandymai, nes išorės neigiamų po-
veikių tik daugėja. Svarbus tėvų pasi-
rinkimas rinktis ekologišką gyveni-
mo būdą, natūralų organizmo stip-
rinimą, vaiko pasaulio pajautimą per
gamtą. Civilizacijos teikiami patogu-
mai turėtų būti derinami su pakan-
kamu judėjimu, buvimu gryname
ore, vandenyje, saulės voniomis.

Sveikas ir ekologiškas gyvenimo
būdas tiek pat svarbus, kaip ir šeimos
narių tarpusavio santykių darna, nes
nuolatinė įtampa šeimoje silpnina
visų jos narių, o ypač vaikų, imuninę
sistemą. Sutuoktinių individualūs
poreikiai turėtų neprieštarauti visos
šeimos ir vaiko poreikiams. Tai ne-
lengvas uždavinys šiuolaikiniame pa-
saulyje, kuriame dėl pasiūlymų gau-
sos sunku pasirinkti.

Mikrobai yra niekas, terpė –
viskas

Kad organizmo vidinė apauga
būtų gera, turi darniai ir sklandžiai
veikti visos jo organų sistemos. Pran-
cūzų fiziologas Claudes Bernard
(1813-1878) suformulavo teiginį, pui-
kiai išreiškiantį imuniteto esmę.
„Mikrobai yra niekas, terpė – vis-

kas.” Jei žmogaus kūno terpė neuž-
teršta, visi apsaugos mechanizmai
veikia normaliai. Tuomet jokie įsibro-
vėliai nepajėgūs sukelti ligos, nes yra
padaromi nekenksmingi ir pašalina-
mi. Kas kita, jei terpė užsiteršia. Ta-
da prasideda ligos.

Vokiečių gydytojas H. H. Recke-
weg (1905-1985) šiuos teršalus vadi-
no homotoksinais, t. y. žmogaus nuo-
dais. Homotoksinai – tai viskas, kas
žmogui kenkia. Tai ir fiziniai veiks-
niai (karštis, šaltis, vibracija, elektro-
magnetiniai laukai, radiacija, mecha-
ninis poveikis ir kt.), ir cheminės me-
džiagos (buitinė chemija, atmosferos
užterštumas, apdailos medžiagos,
maisto priedai, vaistai ), biologiniai
veiksniai (gyvūnų įkandimai, bakteri-
jos, virusai, grybeliai, skiepų medžia-
gos ir kt.) bei įvairūs psichologiniai ir
socialiniai poveikiai (darbo neteki-
mas, gyvenamosios vietos pakeiti-
mas, netektys, konfliktinės situaci-
jos, pervargimas ir kt.).

Mokslas apie tai, kaip homotoksi-
nus pašalinti iš organizmo naudojant
natūralias priemones, vadinamas ho-
motoksikologija. Remiantis homotok-
sikologija, visi procesai ir simptomai,
kuriuos vertiname kaip ligą, yra tik-
slingų organizmo pastangų kovoti su
žmogaus nuodais išraiška arba juos
neutralizuojant, arba išskiriant iš
organizmo. Pralaimėti šios kovos,
žinoma, nesinori. Todėl turime rū-
pintis, kad organizmas neužsiterštų,
t. y. turime siekti kūno ekologijos.

Atsparumui svarbi sveika
žarnyno mikroflora

Reikėtų siekti, kad į žmogaus kū-
ną patektų tai, kas jam būtina, bei
vengti visko, kas jam gali kenkti.
Sveikatai ypač svarbi mityba. Mais-
tas turi būti įvairus, suderintas, ko-
kybiškas. Jo neturi būti per daug. Vi-
dutinė moteris turi per parą gauti
2–2,5, vyras – 3–3,5 litro skysčių, kad
turėtume kuo išplauti iš savęs šlakus.
Maiste turi būti pakankamai vaisių ir
daržovių. Jie parūpina vitaminų ir
mineralų, reikalingų organizmo bio-
cheminėms reakcijoms normaliai
vykti. Be to, vaisiai ir daržovės saugo
kūno terpę nuo parūgštėjimo, stab-

dančio natūralius organizmo apsiva-
lymo procesus. Vaisių ir daržovių an-
tioksidantai saugo nuo laisvųjų radi-
kalų, galinčių pažeisti ląstelių struk-
tūras.

Pažymėtina, kad geram organiz-
mo atsparumui ypač yra svarbi svei-
ka žarnyno mikroflora, t. y. gerosios
ten gyvenančios bakterijos. Jos pade-
da perduoti informaciją apie pateku-
sius į organizmą kenkėjus, pavojin-
gus imuniniams organams. Jei kiek-
vieną kartą peršalę griebsitės anti-
biotikų – žarnyno mikroflora išside-
rins, imunitetas silps. Jei vartojote
antibiotikų, nepamirškite atstatyti
žarnyno bakterijų bendruomenės,
kurią antibiotikai naikina. Tinka
Acidofilus bifidus, jogurto kapsulės,
Linex, Bifoval, Protexin ir kt.

Organizmą stiprinančios
natūralios priemonės

Kas rodo, kad imunitetas nusil-
pęs? Tai dažnai besikartojančios in-
fekcijos, sunki, užsitęsusi ligos eiga,
besikeičianti patologijos vieta. Yra
natūralių priemonių, galinčių padėti
organizmui sustiprėti, grąžinančių
jam gebėjimą apsiginti.

Gripo profilaktikai tinka homeo-
patinis preparatas Oscilococcin. Jei
norite nesusirgti gripu, ar sirgti juo
lengviau, Oscilococcin reikėtų vartoti
kartą per savaitę, kai pasigirsta pra-
nešimai apie susirgimus gripu. Jei
susirgote, pirmąją ligos parą jis var-
totinas tris, o nuo antrosios paros –
du kartus per dieną, kol pasveiksite.

Nusilpusį organizmo priešviru-
sinį atsparumą, pasireiškiantį daž-
nais peršalimais, besikartojančia
Herpes infekcija, gali padėti sustip-
rinti preparatas Engystol. Į jo sudėtį
įeina homeopatinė siera ir augalo
kregždūnės homeopatinė forma. En-
gystol skatina organizme interferono
– medžiagos, padedančios įveikti
virusus, gamybą. Jį gali vartoti svei-
ki žmonės šaltuoju metu laiku, kuo-
met padaugėja sergančių ūmiomis vi-
rusinėmis infekcijomis. Profilaktikai
šis vaistas vartojamas penkių dienų
kursais su penkių dienų pertrauko-
mis vieną mėnesį. Po to reikėtų dary-
ti mėnesio pertrauką.

Imunitetą prieš bakterijas, kurio
pasilpimą rodo besikartojančios pū-
lingos infekcijos (furunkuliozės, abs-
cesai, pūlingos anginos ir kt.) stipri-
na ežiuolės augaliniai bei homeopati-
niai preparatai: Echinacea composi-
tum Cosmoplex, Echinafit (jo sudėty-
je yra gauruotųjų unkarijų), Imunal
ir kiti. Šių preparatų turėtų vengti
sergantieji autoimuninėmis ligomis:
reumatoidiniu artritu, raudonąja vil-
klige, sklerodermija ir kt. Ežiuolės
preparatų nederėtų vartoti per ilgai.
Pavartojus juos 8 savaites, derėtų da-
ryti 2 savaičių pertrauką.

Limfocitų funkcijas stiprina ir
eleuterokokas, limfocitai naikina už-
krėstas ląsteles, svetimkūnius ir bak-
terijas. Imunitetą stiprinantis povei-
kis pasireiškia pavartojus eleute-
rokoko preparatus 4 savaites. Imuni-
tetui stiprinti tinka ir žiedadulkių
preparatai (neskirtini bręstantiems
vaikams, žmonėms, alergiškiems žie-
dadulkėms).

Yra nemažai augalų, turinčių
bakterijas ir virusus naikinančių me-
džiagų, vadinamųjų fitoncidų. Šių
medžiagų turi česnakai, svogūnai,
krienai ir daugelis kitų augalų. Fi-

toncidų turintys augalai palengvina
organizmo užduotį gintis, mažinda-
mi patekusių sukėlėjų kiekį. Minėtas
daržoves galima naudoti maistui, ga-
lima pakvėpuoti ties patarkuoto čes-
nako, svogūno ar krienų košele.
Antiseptinių savybių turi Australi-
joje augančio arbatmedžio eterinis
aliejus, kurį galima naudoti inhalia-
cijoms.

Fitoncidus išskiria ir kambari-
nės gėlės. Patalpų, kuriose auga cit-
rusiniai augalai, rozmarinas, mirta,
pelargonija, alijošius, ore kur kas ma-
žiau mikrobų. Fitoncidus išskiria ir
margalapė difenbachija.

O jei visgi susirgote, keletą dienų
derėtų praleisti lovoje ar bent jau
neiti į darbą. Taip išvengsite ligos
komplikacijų ir jos užsitęsimo ar ta-
pimo lėtine. Sveikatai grąžinti nau-
dokite natūralias priemones ir tik
būtinu atveju griebkitės „sunkiosios
artilerijos” – cheminių vaistų. Sten-
kitės ne nuslopinti organizmo savigy-
dos jėgas, o jas sustiprinti. Tuomet
imuninė sistema atsakingai atliks sa-
vo darbą, ir vėl būsite sveiki.

(Straipsnis sutrumpintas)

Vš. Į. „Natūraliosios
terapijos centras”,

www.naturaliterapija.lt

Patalpų, kuriose auga alijošius, ore kur kas mažiau mikrobų.



DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 23 d., antradienis 3

XXI amžiaus
Betliejus – getas?

ALEKSAS VITKUS

Gražų ir kalėdinę nuotaiką sukeliantį tradicinį (girdėjau, kad gal jau
paskutinį) Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro gruodžio 14 d. koncertą
Lemont baigė visi dalyviai, kartu giedodami garsaus bažnytinės muzikos
kūrėjo, vargonininko, kompozitoriaus ir pedagogo Juozo Naujalio popu-
liarią giesmę:

„Linksmą giesmę mes užtrauksim,
Į padanges garsiai šauksim,
Gimė mums jau Atpirkėjas,
Iš Marijos štai Betliejus!”

Šį džiaugsmingą įvykį mums gal geriausiai pristato iš pagonių kilęs
graikas krikščionis, Antiochijos gydytojas, dažnas apaštalo Pauliaus ke-
lionių palydovas, evangelistas Lukas: „Anomis dienomis išėjo ciesoriaus
Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis
surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsi-
rašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos mies-
to Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo ki-
lęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadė-
tine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gim-
dyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė
ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje” (Lk 2, 1–7).

Šitie kiekvienam katalikui brangūs žodžiai paprastai sukelia nuolan-
kios pagarbos jausmus, o man, prieš keletą metų aplankiusiam Betliejų,
kažkaip iškėlė klausimą: Jei Marija ir Juozapas keliautų į Betliejų šian-
dien, ar juos ten įleistų? Ar pasiektų jie tas ėdžias? Ar Marija turėtų gim-
dyti prie Izraelio sargybos posto?

Gimtasis Kristaus miestas šiandien yra apsuptas stora pilko betono
siena. Visur matyti spygliuotos vielos ir daugybė, atrodo, lyg tyčia nesle-
piamų saugumo fotolizdų. Siena vingiuoja per nuskurdusį miestelį ir jo
apylinkes, taip atskirdama ūkininkus nuo jų laukų, darbininkus – nuo jų
darboviečių, šeimas – nuo kaimynų. Ši apsaugos siena aplink Betliejų yra
pastatyta siekiant atskirti okupuotas palestiniečių žemes nuo Izraelio,
kurio valdžia aiškina, jog tai reikalinga, norint apsaugoti jos piliečius nuo
savižudžių arabų teroristų.

Atidesnis lankytojas tuojau pastebi, kad ši siena nėra pastatyta pagal
1949 metais tarp Izraelio ir Palestinos teritorijų pasirašytas paliaubas. Ji
dabar giliai įsiskverbia į palestiniečių Vakarų Krantą, taip iš tikrųjų prak-
tiškai įjungdama naująsias žydų sodybas į Izraelio Vakarų Kranto teri-
toriją, nors tai ir prieštarauja tarptautinei teisei bei laužo paskiausių su-
tarčių paragrafus ir dvasią.

Pripažįstama, kad šiose Betliejaus apylinkėse įsikūrusios jau net 27
plačios sodybos, kuriose gyvena daugiau nei 70,000 naujų žydų atvykėlių,
kurie, gindami savo neseniai užgrobtas žemes, drįsta priešintis ir kovoti
net prieš Izraelio valdžią ir jos kartais siunčiamą policiją ar kariuomenę.

Ši siena ir įvairios taisyklės, varžančios Vakarų Kranto palestiniečių
– krikščionių ir musulmonų – judėjimo laisvę, paverčia Betliejų ir jo apy-
linkes tikru getu. Atskiri sodybų telkiniai čia yra jungiami specialiais ke-
liais, kuriais vietiniams arabams keliauti neleidžiama.

Kai 1992 metais teko Izraelyje lankytis pirmą kartą, nei vietiniams
arabams, tuomet daugiausia – krikščionims, nei turistams nereikėjo jokių
ypatingų pastangų iš Jeruzalės pasiekti Betliejų. Šiandien arabai turi pra-
eiti pro tankiai išstatytus saugumo sargybos postus, primenančius kori-
dorius, panašius į kalėjimą, dengtus tankiu vielos tinklu, su dažnomis pe-
rėjomis, kurias reikia pereiti vis rodant savo dokumentus. Specialūs ins-
trumentai tikrina praeivį ir jo nešamą bagažą ieškant uždrausto neštis
metalo. Taisyklės keičiamos dažnai, ir vargšas keliaujantis palestinietis
niekada negali būti tikras, kad galės laiku pasiekti savo darbovietę, mo-
kyklą ar suspėti į susitartą susitikimą su gydytoju.

Vykdamas į Betliejaus „Manger” (ėdžių) aikštę viso to užsienietis tu-
ristas nemato per turistinio autobuso langą, nors atvykęs ir negali nepas-
tebėti, kaip niūriai atrodo visas Izraelio okupacijoje ekonomiškai nyks-
tantis miestelis. Jei 1948 metais 80 proc. Betliejaus gyventojų buvo krikš-
čionys, šiandien jų čia priskaičiuojama tik apie 20 proc. Krikščionys arabai
dažniausiai būdavo tarp turtingesnių miesto gyventojų, ir jie, kiek spėjo,
išsikėlė kitur. Neturtingesni daugiausia atsirado didžiulėje „pabėgėlių”
stovykloje. Už jos matosi žydinčios žydų sodybos ir jas saugančių sargybų
būstinės, iš kurių kartais pasigirsta arabus perspėjantys šūviai.

XXI amžiaus Betliejus visiškai supainioja mūsų tradicinės Betliejaus
istorinės sampratos įvaizdį. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip ten gyvenę
piemenys galėjo pereiti sieną ir pasveikinti gimusį Kūdikėlį. O kaip Trys
Karaliai? Ar jie dabar turėtų reikiamus dokumentus, kad galėtų įžengti į
Betliejų? Ir ar jų nešamas auksas, smilkalai ir kvapnioji mira nebūtų
Izraelio sargų konfiskuoti? Šiandien angelų giedama giesmė „Garbė Die-
vui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14)
šiame XXI amžiaus Betliejuje juk skambėtų taip neįtikinamai.

LIETUVA DALYVAVO
NATO FORUME

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. gruodžio 15–16 dienomis
JAV sostinėje įvykusiame parlamen-
tiniame transatlantiniame forume
,,Pokyčiai JAV ir aljanse” (Transition
in the United States and in the
Alliance) dalyvavo ir Lietuvos Seimo
narys (Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratijos partijos
narys, TS-LKD), LR Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Aud-
ronius Ažubalis, kuris mielai sutiko
duoti telefoninį interviu ,,Draugui”.

Pirmą kartą nedalyvavo
Rusija

Kaip sakė Ažubalis, šio transat-
lantinio, tradiciškai kiekvienais me-
tais Washington, DC vykstančio foru-
mo, organizuojamo Institute for Na-
tional Strategic Studies of the Na-
tional Defence University, tikslas
labai paprastas – sąjungininkai (daly-
vauja ir asocijuoti nariai, o šiais me-
tais pirmą kartą nedalyvavo Rusija,
kadangi bendradarbiavimas su ja
nebuvo atnaujintas), renkasi disku-
tuoti apie šių dienų aktualijas. Šiais
metais kaip niekad gausiai dalyvavo
NATO narės, atvyko daugiau nei 100
žmonių (įvairūs politologai, anali-
tikai, NATO pajėgų Europoje vyr.
vadas ir kt.). Lietuvos politiko nuo-
mone, tokį susidomėjimą forumu ga-
lima turbūt susieti su JAV prezidento
rinkimais. Šį kartą forumas buvo
kiek kitoks, nes jame nedalyvavo ofi-
cialūs asmenys, kadangi nueinanti
JAV administracija jau nesiryžta ko-
mentuoti, galų gale, tai ne jos pre-
rogatyva, o naujoji turi kitų rūpesčių,
– sakė Ažubalis.

Lietuvių karių pastangos
Afganistane

LR Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto pirmininko teigimu, kalbos fo-
rume sukosi apie vieną dalyką – ką
daryti su iššūkiais, kuriuos dabar
NATO, pati sėkmingiausia gynybinė
ir saugumo organizacija, pasitinka.
Visų pirma tai yra Afganistanas. Ažu-
balis teigė, jog visi šiame susitikime
dalyvavę sutiko, jog iš Afganistano
pasitraukti negalima, kol nebus už-
tikrinta minimali tvarka, kol nebus
panaikintas islamiškųjų ekstremistų
atėjimo į valdžią pavojus.

Jau kuris laikas Lietuva aktyviai
dalyvauja, palaikant tvarką Afganis-

tane. Šalies pietuose veikia Lietuvos
specialiųjų pajėgų eskadronas. Jis ko-
voja pirmose fronto linijose kartu su
amerikiečiais, britais, danais, kana-
diečiais, savarankiškai vykdo kovines
operacijas. Lietuvių kariai tarnauja ir
vakarinėje Afganistano – Goro – pro-
vincijoje, kuri, Lietuvos politiko tei-
gimu, yra sąlyginai rami. Čia Lietuva
turi apie 150 kareivių ir apie 50 ci-
vilio personalo. Šioje provincijoje
lietuviai bando padėti kurti civilinį
gyvenimą, pradedant nuo įvairių
infrastruktūros projektų, pvz., nu-
tiesti pagrindinę gatvę, pastatyti ligo-
ninę, mokyklas, vietines elektrines,
bibliotekas. Nors Ažubalis įsitikinęs,
kad nesitikima, jog Afganistanas taps
demokratine valstybe, kokia yra
Lietuva, norima, kad ši šalis taptų
stabilia, neekstremistine valstybe,
kuri tvarkytųsi pagal savo musulmo-
niško pasaulio tradicijas.

Rusijai nelinkima blogo

Vienoje iš sesijų buvo kalbama ir
apie JAV santykius su Rusija. Anot
Ažubalio, visi pranešėjai ir diskutan-
tai supranta vieną dalyką – dabar, kai
naftos kaina krito, kai Rusija su-
siduria su labai rimtais ekonominiais
iššūkiais, tokia padėtis nėra gera, nes
Rusijos vadovybę ji gali paskatinti
kokiems nors neapgalvotiems žings-
niams. Tą, Lietuvos politiko teigimu,
supranta visi ir niekas nelinkę Ru-
sijai linkėti, kad jos ekonomika
ristųsi kamuolio greičiu nuo kalno,
kaip dabar.

JAV stiprybė – užsienio politikos
tęstinumas

Kitas svarbus klausimas forume
buvo naujos JAV administracijos san-
tykis su NATO. Ažubalis sakė, kad šį
kartą forume dalyvavę tokie seni
vilkai, kaip Tom Pickering (JAV am-
basadoriumi dirbęs 4 ar 5 valstybėse
ir Rusijoje prie Jelcino) – visi pabrėžė
užsienio politikos tęstinumą. Nors,
pripažino LR Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas, galbūt meto-
dai ir bus kiti, pvz., gal bus daugiau
diplomatinių pastangų kalbėtis su
sąjungininkais, gal sprendimai nebus
priimami taip vienašališkai, kaip
buvo Bush laikais. Ažubalio nuomo-
ne, kalbėtis, diskutuoti ir solidariai
veikti nėra vien tik JAV uždavinys,
pati Europa turi išmokti būti solidari.
O to ji iki šiol nerodė. ,,Forume buvo
pasakyta frazė: Obama atėjimas yra
atviras galimybių langas, bet lygiai tą
patį galime pasakyti ir apie Schroe-
der ir Chirac nuėjimą – tai irgi Euro-
pai atviras galimybių langas. Kai
pasikeitė šie du Europos vadovai,
bent jau paskutiniaisiais dvejais me-
tais Bush administracijos santykis su
Europa, bent jau politiniame lyg-
menyje, buvo visai geras. Tai abipusė
priklausomybė ir mes negalime iš
JAV reikalauti daugiau solidarumo,
nei patys jo rodome”, – įsitikinęs
Ažubalis.

Taupymas, o ne išlaidavimas

Nemažai dėmesio skirta ir nau-
jiems globalinės ekonomikos, finan-
sinės krizės iššūkiams. Lietuvos poli-
tikas prisiminė šio forumo metu
kalbėjusį vieną JAV ekonomistą, ku-
ris sakė, kad visas pasaulis šiuo metu
gyvena pagal Nukelta į 8 psl.

Audronius Ažubalis
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,,SAULUTĖ” IR DIEVIŠKO
KRYŽIAUS FONDAS

Jau daugelį metų girdime ir esa-
me pažįstami su Lietuvos vaikų glo-
bos komiteto ,,Saulutė” veikla. Vėliau
spaudoje skaitėme ir apie neseniai
įkurtą Dieviško Kryžiaus Lietuvos
benamių paramos fondą. Besiarti-
nančių švenčių proga, norėdami su-
teikti daugiau informacijos apie šias
dvi organizacijas, kalbiname ,,Saulu-
tės” pirmininkę Indrę Tijūnėlienę.

Pradžiai citata: ,,PLB globoje vei-
kiantis Lietuvos vaikų globos komite-
tas ‘Saulutė’ Čikagoje su savo sky-
riais kitose vietovėse, vadovaujamas
energingos pirmininkės Indrės Tijū-
nėlienės, dirbo labai didelį, prasmin-
gą bei naudingą humanitarinį labda-
ros darbą, stengėsi kuo daugiau šal-
pos gauti iš kitataučių, teikė finansi-
nę ir materialinę šalpą Lietuvos naš-
laičiams, invalidams vaikams ir dau-
giavaikėms šeimoms, išvystė pati-
kimų bendradarbių tinklą Lietuvoje.
Per šios Valdybos kadencijos laikotar-
pį ‘Saulutė’ šalpos reikalams surinko
daugiau kaip 400,000 dolerių ir juos
pasiuntė arba nuvežė į Lietuvą.” Tai
ištrauka iš PLB valdybos pirmininko
Vytauto Kamanto pranešimo, skaity-
to PLB XI Seime, įvykusiame bene
2003 metais.

– Visų pirma, ar to laiko in-
formacija yra tiksli?

– Taip, ,,Saulutė” remia beglo-
bius vaikus, našlaičius, daugiavaikes
šeimas, invalidus vaikus, vaikų maiti-
nimą mokyklose bei labdaros valgyk-
lose, remia Lietuvoje studijuojančius
studentus. ,,Saulutė” turi konkre-
taus vaiko rėmimo programą: auko-
jant 30,00 dol. kas mėnesį (t.y.,
360,00 dol. į metus) galima remti
konkretų vaiką.

– Kas per paskutinius keletą
metų pasikeitė?

– Nuo 2004 metų nebesiunčiame
masiškai siuntinių. Ramintai Mar-
chertienei vadovaujant, per metus iš-
siųsdavome apie 2,000 siuntinių. Tal-
pintuvus gaudavome per ,,Lithua-
nian Mercy Lift”, o amerikiečiai už jų
persiuntimą sumokėdavo. Amerikie-
čiams nutraukus finansavimą, jaučia-
me, kad neverta mokėti už talpintu-
vų persiuntimą. Verčiau tuos pinigus
tiesiogiai skirti šeimoms, studen-

tams, nes, turint pinigų, viską Lietu-
voje galima gauti.

– PLB valdybos pirmininko
minima 400,000 dol. suma turbūt
apima trejus metus? Kokia ,,Sau-
lutės” finansinė padėtis buvo
per paskutiniuosius trejus metus
ir kokia ji dabar?

– Per ,,Saulutę” į Lietuvą iškelia-
vo: 2006 metais 142,000 dol., 2007 m.
149,000 dol., 2008 m. iki gruodžio 8 d.
194,950 dol.

– Ar dabartinė ekonominė
krizė palies ir ,,Saulutę”? Spė-
jant, kad surinktų pinigų niekur
neinvestuojate, o išdalinate juos
paramos reikalingiems žmo-
nėms, gal ta krizė ,,Saulutės” ir
nepalies?

– Ekonominė krizė gal dar ne-
liečia ,,Saulutės”, nes vis atsiranda
asmenų, kurie užjaučia į vargą pa-
tekusius. Be to, ,,Saulutė” veikia sa-
vanorišku pagrindu, tad geradarių
aukas persiunčiame į Lietuvą. Tiek,
kiek gauname, tiek pasiunčiame. Aiš-
ku, būna smulkių išlaidų, kurias taip
pat tenka apmokėti.

– ,,Saulutė” stengėsi kuo dau-
giau šalpos gauti ir iš kitataučių.
Kas tie kitataučiai ir kaip sekasi
juos pritraukti?

– Nijolė Kašubienė ir Raminta
Marchertienė, gyvendamos Čikagos
priemiestyje St. Charles, užmezgė ry-
šius su St. Patrick parapija, kur dar-
bavosi seselė Dorothy (Dot). Per ją
radome rėmėjų vaikams, o parapijie-
čiai kas mėnesį suveždavo daiktų pa-
siųsti į Lietuvą. Daug šalpos gavo
JAV Rytinio pakraščio atstovai Ro-
bertas (Bob) ir Ginger Houghton. Per
Ritą Penčylienę susipažinome su Lin-
da Perez, kurios mama Katherine Mi-
kals norėjo pagerbti a.a. savo vyrą pa-
remiant mokyklą Tauragėje. Linda
nuvažiavo į Lietuvą, susitarė su di-
rektoriumi dėl virtuvės įrangos, kom-
piuterių įrengimo, remonto ir t.t.
Aukojo ,,Saulutei” dalimis ir nuvyk-
davo patikrinti, kaip susitarimai įgy-
vendinami. Taip Katherine Mikals
2008 metais Tauragės mokyklai pa-
aukojo 100,000 dol. Jos labai džiau-
giasi rezultatais.

– PLB valdybos pirmininkas
mini ir ,,patikimų bendradar-
bių” tinklą. Kaip jis sudarytas,
prižiūrimas ir kokia to tinklo už-
duotis?

– Paminėsiu kelis, kurie yra pa-
kankamai ,,vieši”, ,,žinomi” asme-
nys. Per Gražiną Landsbergienę ski-
riame paramą keliems studentams.
Per Vitaliją Miklyčienę Kaune pare-
miame į skurdą patekusias šeimas.
Per Dijaną Kančienę Obeliuose pare-
miame Dienos centrą. Per Anicietą
Žiauberienę pasiekiame Šilalę. Per
Sigitą Liporienę – Alytų, per Almą
Adamkienę – kaimo vaikus, per kun.
V. Kajoką – Alvitą. Bendrai, nemėgstu
minėti pavardžių, kad kas nesusima-
nytų tuos žmones apvogti. Mums
ypatingai talkina ,,Lietuvos vaikų”
fondas (direktorė Romualda Navic-
kaitė, Žygimantų g. 6, Vilnius), pata-
rimais ir, mūsų nurodymu, skirstant
pinigus.

– ,,Saulutės” aukų pakvitavi-
mo lape angliškai skaitome ,,Lit-
huanian World Community Sun-
light Orphan Aid for Lithuania”.
Tai reikštų, kad ,,Saulutė” yra
pavaldi PLB ar veikia kažkokiu
partnerystės principu? Prieš ke-
letą metų PLB valdybos pirmi-
ninkas teigė, kad ,,Saulutė” vei-
kia PLB globoje. Ką tai reiškia?
Ar ,,Saulutę” saisto kokie nors
teisiniai ryšiai su PLB?

– ,,Saulutė” buvo po PLB skėčiu
ir stengėsi pildyti išvardytus tikslus.
Nuo 2007 metų ,,Saulutė”, advokato
Sauliaus Kuprio patarimu, tapo sa-
varankiška organizacija.

– Kaip visada, su įdomumu
skaitėme Jūsų reportažus ,,Lie-

tuva kaleidoskope” apie Jūsų ke-
liones Lietuvoje. Lapkričio 12 d.
,,Drauge” rašote apie vieną kali-
fornietį, kuris 1999 m. gale pini-
giniu įnašu PLB Fonde įkūrė
Dieviško Kryžiaus Lietuvos be-
namių paramos fondą. Anonimi-
nis aukotojas pageidavo, kad
Fondui JAV vadovautumėte Jūs,
o Lietuvoje – kardinolas Bačkis.
Mecenatas sukūrė antrą Fondą
Kaunui, o vėliau ir Vilkaviškio-
Lazdijų apylinkei. Atrodytų, kad
Dieviško Kryžiaus fondas teisiš-
kai yra PLB Fondo padalinys, su
filialais Lietuvoje. Kieno vardu
čekį reikėtų rašyti ir kur jį siųsti
norint aukoti Dieviško Kryžiaus
fondui? Ar aukas būtų galima
nurašyti nuo JAV pajamų mokes-
čių?

– Dieviško Kryžiaus fondas yra
įsteigtas po PLB fondo skėčiu. Aukos
siunčiamos mano adresu. Mano
prašymu PLB fondo iždininkas aukas
persiunčia kardinolui A. Bačkiui ar
vyskupui R. Norvilai. Aukos naudo-
jamos paremti ,,Motinos ir vaiko”
namus, Motinos Teresės nakvynės
namus, kalinių vaikus ir t.t. Aukos
nurašomos nuo pajamų mokesčių.

– Nors esate ,,Saulutės” ir
Dieviško Kryžiaus fondo JAV
galva ir, be abejo, širdis, kas dar
Jums talkina? Ar turite kokią
komandą, pasiskirsčiusią parei-
gomis ir darbais?

– ,,Saulutės” narių yra apie 20.
Susirenkame retai. Pasitariame tele-
fonu, el-paštu. Tai: vicepirmininkė
Raminta Marchertienė, jau trylika
metų iždininke dirbanti Ramunė
Račkauskienė. Nukelta į 8 psl.

Indrė Tijūnėlienė lankėsi našlaičius globojančioje šeimoje.
Aro Tijūnėlio nuotr.

Talka kraunant ,,Saulutės” siuntinius į talpintuvą.
Ramintos Marchertienės nuotr.
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Leonidas Ragas „Drauge” (2008
m. gruodžio 5 d.) „Istorinių faktų pa-
neigimas politikos arenoje” rašo:
„Lietuvai daugiausia žalos yra pri-
daręs Franklin D. Roosevelt, perlei-
dęs Rytų Europą Stalinui Antrojo pa-
saulinio karo metu.”

Amerika Antrojo pasaulinio karo
metu niekada nebuvo Lietuvoje. Kaip
mes puikiai visi žinome, Raudonoji
armija Lietuvą užėmė 1944 metais.
Kaip tu gali ką nors perleisti, ko
pats neturi? Paskutinis Roosevelto
susitikimas su Stalinu ir Churchilliu
įvyko Yaltos konferencijoje, Kryme,
1945 m. vasario 4–11 dienomis. Va-
karų sąjungininkams nepavyko nieko

konkretaus išsiderėti iš Stalino Rytų
Europai, tik pažadą – „laisvus rin-
kimus”. Yaltoje buvo pasidalinta oku-
pacinėmis zonomis Vokietijoje. Tada
Rytų Europa ir Lietuva buvo Raudo-
nosios armijos užimta. Stalinas nė
negalvojo taikiai trauktis.

Prezidentas Rooseveltas niekada
Lietuvos okupacijos nepripažino. Ži-
noma, nei prezidentas Rooseveltas,
nei kitas Amerikos prezidentas Lie-
tuvos iš Sovietų Sąjungos neišvadavo.
Lietuva nepriklausomybę atgavo So-
vietų Sąjungai žlugus.

Vladas Sinkus
Lemont, IL
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

AR PREZIDENTAS F. D. ROOSEVELTAS 
PERLEIDO LIETUVÂ STALINUI?

Iš kairės: Šv. Jurgio parapijos Rochester, NY kunigas Gintaras Jonikas,
ambasadoriaus, LR generalinio konsulo New York žmona Dalia Paslaus-
kienė ir JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. 

Ann Charles nuotr.

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Lietuvių pianistas 
E. Minkštimas koncertavo 

JT būstinėje 
ANN CHARLES
Jungtiniû Tautû korespondentè
specialiai ,,Draugui“

Lietuvių pianistas Edvinas
Minkštimas, 2007 m. Penktojo tarp-
tautinio Čiurlionio pianistų konkurso
pirmosios vietos laureatas, susilaukė
puikių įvertinimų po savo nuos-
tabaus pasirodymo Dag Hammars-
kjold Auditorium, Jungtinių Tautų
(JT) būstinėje, New York City, š. m.
lapkričio 28 d.

Salė buvo perpildyta klasikinės
muzikos gerbėjų, atėjusių pasiklau-
syti užburiančio Minkštimo grojimo. 

Koncerto metu lietuvių pianistas
atliko M. K. Čiurlionio (Trys preliu-
dai viena tema B minor), F. Liszt
(Mephisto valsas Nr. l, Ištrauka iš
Goethe’s ,,Faust”, Reminiscences de
Don Juan par W. A. Mozart), Ch.
Alkan (Le festin d’Ésope), I. Albeniz
(trys fortepijoninės siuitos Cantos
d‘Espana dalys: Prelude, Cordoba,
Seguidilla), F. Chopin (Noktiurnas B
major) ir S. Rachmaninoff (Preliudas
B minor) kūrinius.

Prieš koncertą Jungtinėse Tau-
tose kaunietis Minkštimas lapkričio

mėnesį kartu su Lietuvos nacionali-
niu simfoniniu orkestru Vilniuje
atliko B. Bartoko Trečiąjį fortepijo-
ninį koncertą.

Be koncertų JAV ir Lietuvoje,
Minkštimas yra koncertavęs daugely-
je pasaulio šalių (Kanadoje, Vokie-
tijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Veng-
rijoje, Lenkijoje, Čekijos Respubli-
koje, Rusijoje).

Mintis surengti lietuvių pianisto
koncertą JT kilo šių eilučių autorei
pokalbio su LR Nuolatinės atstovy-
bės prie JT atstovu šių metų vasarą.
Pianisto svajonė buvo pagroti di-
deliam klausytojų būriui Jungtinėse
Tautose, ir ši svajonė galiausiai išsi-
pildė.

Ernest C. Raskauskas, Jr., U.S.
Baltic Foundation, Baltic Arts Fund,
įsikūrusios Washington, DC, atstovas
buvo šio renginio vedėjas (ceremon-
meisteris). Raskauskas buvo atsa-
kingas už svečių kvietimus, koncerto
bilietus, taip pat vaišes po koncerto.
Koncertas įvyko penktadienio po-
pietę, 4 v. p. p. 

Išsibarstę tarp koncerto klausy-
tojų sėdėjo gerai žinomi lietuviai:
ambasadorius, LR generalinis kon-
sulas New York Jonas Paslauskas su
žmona Dalia, Ramutė Žukaitė, JAV
LB New York apygardos pirmininkė,
Laima Šileikytė-Hood, JAV LB Kul-
tūros tarybos vicepirmininkė, Šv.
Jurgio parapijos Rochester, NY kuni-
gas Gintaras Jonikas, JT asociacijos
Lietuvoje, vadovaujamos Algio Tomo
Geniušo, atstovės: Audronė Mačiū-
naitė, Ilona Gedutienė ir GoBaltic-
Europe.com parodos NYTimes „Tra-
vel Show” konsultantė Birutė Asse-
jew. 

Nėra jokios abejonės, jog šis kon-
certas, pirmasis tokio pobūdžio lietu-
vių pianisto koncertas JT, sulaukė
įspūdingo pasisekimo. Minkštimas
šiuo metu studijuoja doktorantūroje
(yra C. V. Starr Doctoral Fellow)
Juilliard School pas profesorių Je-
rome Lowenthal. 

Lietuvių pianistas Edvinas Minkš-
timas skambina Jungtinėse Tautose. 

„Vaiko vartai į mokslą”
renginys Detroite

„Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacija remia dienos centrus ir laiki-
nosios globos namus Lietuvoje, ku-
riuos lanko socialinės rizikos šeimų
vaikai. Organizacija veikia nuo 1998
m. įvairiuose JAV miestuose. Prieš
maždaug metus valdybos narė Al-
dona Kamantienė paprašė Ritos
Giedraitienės atgaivinti rėmėjų
būrelį Detroite.  Rita pakvietė  Rasą
Karvelienę į talką ir abi sutiko.

Mūsų pastangos dar kuklios, bet
kai ką jau esame atlikusios. Pernai
per Žiburio šeštadieninės mokyklos
Kalėdų eglutę ir vėl šį rudenį suren-
gėme mokyklinių reikmenų, žiemi-
nių rūbelių ir mažų žaislų rinkliavą.
Pernai surinktus daiktus nusiuntėme
Kauno „Žaliakalnio” vaikų centrui, o
šiemet siųsime į Užpalių vidurinės
mokyklos dienos centrą „Saulutė”.

Sekmadienį, lapkričio 23 d.,  Die-
vo  Apvaizdos parapijos kultūros cen-
tre suruošėme popietę, norėdamos
supažindinti Detroito visuomenę su
„Vaiko vartai į mokslą” veikla. Gied-
raitienė pasveikino visus susirinku-

sius parapijos svetainėje, papasakojo
apie organizacijos tikslus ir darbus.
Paaiškino, kur yra įsikūrę visi cent-
rai, kokios jų sąlygos, kokie vaikai
juos lanko.  Atsakė į publikos pateik-
tus klausimus.

Po kalbos svečiai buvo pavaišinti
sumuštiniais ir pyragais (paaukotais
rengėjų giminių ir draugių) su kava.
Kol visi vaišinosi, rodėme vaizdajuos-
tę „Dievo vaikai” apie organizacijos
veiklą centruose Lietuvoje.

Popietė praėjo maloniai ir sėk-
mingai. Apsilankiusieji domėjosi
„Vaiko vartai į mokslą” nuveiktais
darbais su vargingais vaikais. Daly-
vių skaičius nebuvo labai didelis, bet
jie buvo ypatingai dosnūs. Aukų su-
rinkome 2,288 dol. Šios lėšos padės
„Vaiko vartai į mokslą” centrams to-
liau tęsti savo svarbias programas.
Širdingai dėkojame visiems, kurie
prisidėjo.

Rita Giedraitienė ir
Rasa Karvelienė

„Vaiko vartai į mokslą” atstovės
Detroite
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Per Lietuvâ keliauja miuziklas
,,Paryžiaus katedra”

Kaunas, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Atkurtos Lietuvos valstybės užsienio
reikalų ministrai tarpukario Lietuvos
sostinėje Kaune pagerbė iškilius mū-
sų šalies diplomatus.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas kartu su kitais at-
kurtos Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrais – Algirdu Saudargu, Antanu
Valioniu ir Petru Vaitiekūnu – pirma-
dienį Kauno Petrašiūnų kapinėse
aplankė tarpukario diplomatų – Juo-
zo Urbšio, Petro Klimo, Stasio Lozo-
raičio ir kitų kapus. Ant jų kapų buvo

uždegtos žvakelės ir padėtos gėlės.
Dabartinis ir buvę Lietuvos dip-

lomatijos vadovai taip pat lankėsi J.
Urbšio bute – memorialiniame mu-
ziejuje, kur susitiko su J. Urbšio duk-
terėčia Marija Urbšyte.

Kauno Vytauto Didžiojo univer-
sitete ministrai susitiko su rektoriu-
mi Zigmu Lydeka ir akademine ben-
druomene. Diskusijoje su universite-
to profesūra kalbėta apie Lietuvos
diplomatijos praeitį ir dabartį, diplo-
matinės tarnybos misiją ir iššūkius
globaliame pasaulyje.

Seime svarstytas V. Greiçiaus atleidimas
Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –

Seimas po pateikimo pritarė nutari-
mo projektui, kuriuo siūloma atleisti
Vytautą Greičių iš Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo (AT) pirmininko parei-
gų. Pirmadienį už tai balsavo 28 Sei-
mo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 4.

Lietuvos Prezidento Valdo Adam-
kaus dekretą dėl V. Greičiaus atleidi-
mo pristatė šalies vadovo patarėjas
Lauras Bielinis.

Dėstydamas šalies vadovo nuo-
monę, L. Bielinis ragino atleisti V.
Greičių iš AT pirmininko pareigų,
pasibaigus įgaliojimų laikui. V. Grei-
čius AT pirmininku buvo paskirtas
devyneriems metams 1999 m. liepos
8 d.

Seimo frakcijos Tvarka ir tei-
singumas seniūnas Valentinas Ma-
zuronis teiravosi, kodėl šiuo metu,
kai Seimas apkrautas darbais, taip
skubama teikti šį klausimą. ,,Ar tai
nėra susiję su biudžeto patvirti-
nimu?”, – klausė politikas.

L. Bielinis pareiškė, kad Prezi-
dentas nesieja šio klausimo su kitais
ir ypač su biudžetu. ,,Šiuo atveju

nenorėčiau kalbėti apie tuos pasi-
sakymus, kurie išsakyti spaudoje, nes
tai yra spaudos reikalas. Esu įsiti-
kinęs, kad tiek Prezidentas, tiek
Seimas kiekvieną klausimą sprendžia
atsakingai ir nekreipia dėmesio į tas
kalbas arba į tą foną, kuris yra aplink
kiekvieną įstatymą arba kiekvieną
sprendimą”, – tvirtino L. Bielinis.

Iškilius tarpukario diplomatus pagerbè
V. Ušackas ir jo pirmtakai

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Sunkmetis verčia laikraščius mažinti
ir etatus, ir apimtį, peržiūrėti
funkcinį pasiskirstymą. Holdingo
,,MNW Media Holdings” kontroliuo-
jamas ,,Valstiečių laikraštis” planuoja
sumažinti 20 proc. etatų. Pasak
,,Verslo žinių”, iš naujienų redakcijos,
kuriančios laikraštį ir portalą vals-
tietis.lt, atsisakoma 5 darbuotojų. Iki
permainų įmonėje dirbo 107 žmonės,
tarp jų 28 – kūrybiniai darbuotojai.

Du kartus per savaitę išeinantis
,,Valstiečių laikraštis” nuo 32 pusla-
pių plonės iki 24 puslapių. Svarstoma
ploninti ir šeštadieninį numerį.

Pasak ,,MNW Media Holdings”
valdybos pirmininko Jono Vaitkūno,
,,Valstiečių laikraštis” turi daugiau
nei 27 tūkst. nuolatinių prenumera-
torių, bendras laikraščio tiražas per-

kopė per 61 tūkst. egzempliorių. Lei-
dinio pajamos nuo 4,7 mln. pernai
padidėjo iki 8,8 mln. litų šiais metais.

Nuo Naujųjų metų dienraštis
,,Lietuvos rytas” tris dienas išeis be
priedų, o regioniniai priedai ,,Sosti-
nė” ir ,,Laikinoji sostinė” išeis tik kar-
tą per savaitę. ,,Verslo žinių” teigi-
mu, nuo sausio nebeišeis žurnalai
,,MM” bei ,,Kompiuterija”. Iš ,,Laikino-
sios sostinės” atleista 18 darbuotojų.

,,Lietuvos ryto” grupei priklau-
sančios televizijos ,,Lietuvos ryto
TV” įstatinis kapitalas sumažintas
nuo 7,7 mln. iki 0,09 mln. litų. Inves-
ticijų bendrovės ,,Hermis Capital”
valdomos bendrovės leidžiamas dien-
raštis ,,Vilniaus diena” atleidžia 18
darbuotojų. Planuojama mažinti ir
dienraščio puslapių skaičių, šešta-
dienių priedų apimtis. 

Laikrašçiai priversti mažinti ir etatus, ir apimtî

SPORTAS

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Spalvingas, melodingas ir jausmų
ugnies sklidinas miuziklas ,,Pary-
žiaus katedra” po premjeros Vilniuje
pradėjo šventinį turą per Lietuvos
miestus.

Pilnutėlėje sostinės ,,Utenos
pramogų arenoje” sekmadienio va-
karą lietuviškai atliekamos garsiau-
sios šio miuziklo arijos buvo palydi-
mos ovacijomis ir susižavėjimo šūks-
niais. Rašytojo Victor Hugo romano
motyvais sukurtame spektaklyje pa-
sirodo populiarūs dainininkai. Pag-
rindinį kuproto varpininko Kvazi-
modo vaidmenį miuzikle sukūrė
dainininkas Mantas Jankavičius. Jo
mylimąją čigonę Esmeraldą įkūnijan-
ti operos solistė Asmik Grigorian
scenoje parodė ir flamenko įgūdžius.
Paryžiaus katedros šventiko Frolo
arijas dainuoja maestro Vytautas

Juozapaitis. Savo balsais ir vaidybos
meistriškumu žiūrovus džiugina ir
Jeronimas Milius, Edmundas Seilius,
Evelina Anusauskaitė, Ignas Misiūra,
šokėjų grupė.

Manto Verbiejaus režisuotame
spektaklyje gausu šviesos ir ugnies
efektų, pirotechnikos staigmenų, sce-
novaizdį įrėmina chimerų figūros, o
centre šviečia garsiosios Paryžiaus
katedros vitražo rozetė, virstanti ir
šešėlių teatro ekranu.

1998 m. Paryžiuje pastatytas
prancūzų kompozitoriaus Richard
Cocciante miuziklas ,,Paryžiaus kate-
dra” per dešimtmetį neprarado savo
populiarumo. Miuziklas buvo parody-
tas apie 3 tūkstančius kartų 13 skir-
tingų šalių. Kūrinys įrašytas į Guin-
ness rekordų knygą kaip perkamiau-
sias miuziklas pasaulyje. 

Esmeralda – Asmik Grigorian.                            Vytauto Savickio (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl.  Recesija nepa-
skelbta, bendras vidaus produktas
(BVP) kol kas auga, ir kitais metais
augs, bet latviai savo valstybės tar-
nautojams darbo užmokesčio nepla-
nuoja mažinti”, – spaudos konferen-
cijoje pirmadienį ryte kalbėjo Lietu-
vos valstybės tarnautojų profesinės
sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Profesinių sąjungų atstovai teigė
esantys nepatenkinti tuo, kad Vy-
riausybė ruošia antikrizinį veiksmų
planą vienašališkai, nesitardama su
socialiniais partneriais, taip pat tuo,
kad ruošiamasi ,,lopyti biudžeto sky-
les skurstančiųjų įmokomis”.

Profesinių sąjungų atstovai tei-
gia šią savaitę pateiksiantys Vyriau-
sybei savo reikalavimus, o jei nebus
dėl jų deramasi, grasina imtis įspė-
jamojo nacionalinio streiko. Taip pat
grasinama ,,užmėtyti teismus ieški-
niais”.

Pasak Lietuvos darbo federacijos
pirmininko Vydo Puskepalio, pro-
fesinės sąjungos nepritaria kai kurių
įmonių skaidymui – Lietuvos gele-
žinkelių skaidymui, pašto, valstybi-
nių miškų skaidymui ir privatizavi-
mui, vandens ūkio privatizavimui,
taip pat trišalės tarybos reformavi-
mui, įtraukiant į ją ketvirtąją šalį –

nevyriausybines organizacijas, pa-
sisakoma prieš ,,skubotą darbo san-
tykių liberalizavimą”.

Tuo tarpu aukštųjų mokyklų
dėstytojų akcija prasidėjo su vos ke-
liais dėstytojais. Plakatai su užrašais
„Socialinis dialogas – demokratijos
pagrindas!”, „Šalin terminuotas dar-
bo sutartis su dėstytojais! Aukščiausi
valstybėje kvalifikaciniai reikalavi-
mai, o atlyginimas?”, „Mokslą ir
studijas aptarnaujančiam personalui
– adekvatų atlyginimą!”, „Švietimui
pirmenybė! Krizės akivaizdoje išsau-
gokime aukštąsias mokyklas!” dėsty-
tojų rankose byloja apie įsisenėjusią
problemą Lietuvoje: mažus švietimo
sistemos darbuotojų atlyginimus.

Anot Švietimo ir mokslo minis-
terijos, nors ir mažiau, nei buvo pla-
nuota ankstesnės vyriausybės, dėsty-
tojų atlyginimai kils. Nuo 2009 metų
sausio mėnesio planuojama dėstytojų
atlyginimus kelti 5,6 proc.

Ilgalaikio dėstytojų atlyginimų
kėlimo programa 2009-2012 metams,
kaip teigia ministerija, bus koreguo-
jama finansinių apribojimų ir visuo-
tinės taupymo programos. Vis dėlto
planų per trejus metus aukštųjų
mokyklų darbuotojų atlyginimus pa-
didinti 70 proc. neatsisakoma.

Lietuvos sostinèje – streikai

Atkelta iš 1 psl. Prognozuojamas
kitų metų Lietuvos BVP siekia 114,8
mlrd. litų.

Daugiausiai pajamų į 2009-ųjų
nacionalinį biudžetą numatoma gauti
iš pridėtinės vertės mokesčio – 9,337
mlrd. litų, arba apie 38,5 proc. visų
nacionalinio biudžeto pajamų.

Iš gyventojų pajamų mokesčio
numatoma gauti 4,907 mlrd. litų,
arba apie 20,2 proc. visų pajamų.
Akcizų į nacionalinį biudžetą kitąmet
planuojama surinkti 3,992 mlrd. litų
– 16,5 proc. visų pajamų.

Nuo kitų metų atsisakoma dau-
gelio gyventojų pajamų ir pridėtinės
vertės mokesčių lengvatų. Pavyz-
džiui, nebebus galima susigrąžinti
dalies gyventojų pajamų mokesčio už
įsigytą naują kompiuterį ir naujų
būsto paskolų palūkanas. Už iki šiol
paimtas paskolas būstui bus leidžia-

ma susigrąžinti mokestį, bet tik už
vieną paskolą.

2009 m. valstybės biudžeto išlai-
dų suma pirmąjį pusmetį yra 600
mln. litų mažesnė nei antrąjį, tikin-
tis, kad per tą laiką ekonominė pa-
dėtis pagerės ir galbūt deficitą pavyks
sumažinti iki 1 proc. BVP.

Kitąmet į nacionalinį biudžetą,
kuris apima valstybės ir savivaldybių
biudžetus, kartu su ES lėšomis turi
įplaukti 29,707 mlrd. litų. Dotacijos
iš ES biudžeto sudarys 5,468 mlrd.
litų. Šiemet Lietuva iš ES biudžeto
gaus per 5,1 mlrd. litų.

2008 m. biudžetas buvo patvir-
tintas su 1 mlrd. litų deficitu, tačiau
naujojo finansų ministro Algirdo
Šemetos teigimu, planuotos pajamos
nesurenkamos, tad skylė šių metų
biudžete viršija 1,6 mlrd. litų.

Seimas prièmè 2009 m. biudžetâ

Vytautas Greičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Washington, DC, gruodžio 22 d.
(,,Interfax”–BNS) – Amerikos savait -
raštis ,,Newsweek” pripažino Barack
Obama įtakingiausiu žmogumi pa -
sau lyje.

Sąraše, paskelbtame žurnalo tin -
k la lapyje, pirmasis įrašytas išrinkta-

sis JAV prezidentas Barack Obama,
antrojoje vietoje yra Korėjos Liaudies
Respublikos pir mininkas Hu Jintao,
tre čiojoje – Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy.

Ketvirtąją, penktąją ir šeštąją
vie tas užėmė JAV federalinės rezervų
sis temos vadovas Ben Shalom Ber -
nan ke, Europos centrinio banko va -
do vas Jean Claude Trishe, taip pat
Ja ponijos banko vadovas Masaaki
Shirakawa.

Septintoji vieta teko Didžiosios
Bri tanijos ministrui pirmininkui
Gor don Brown, aštuntoji – Vokieti-
jos fe deralinei kanclerei Angela Mer-
kel, de vintoji – Rusijos vyriausybės
va dovui Vladimir Putin. Dešimtojo-
je vie toje atsidūrė Saudo Arabijos
kara lius Abdallah bin Abdal Aziz al
Sau d.

Į sąrašą taip pat įrašytas KLDR
vadovas Kim Jong-il (12-oji vieta),
Hil lary ir Bill Clinton (13-oji ir 14-oji
vie tos), popiežius Benediktas XVI
(37-oji vieta). Įdomu, kad 42-oji sąr a -
šo vieta atiduota teroristų tinklo ,,al
Qaeda” vadovui Osama bin Laden.

madienį paskelbtame oficialiame
Rusijos Federalinės saugumo tarny-
bos (FST) pranešime. Naujausios
patobulintos raketos S-300 gali ste-
bėti ir sunaikinti taikinius maždaug
120 km nuotoliu.

BANKOKAS
Tailando karalius Bhumibols

Adulyadejd pirmadienį prisaikdino
naująjį premjero Abhisit Vejjajiv
kabinetą ir paragino ministrus at -
kurti šalyje rimtį ir tvarką po daugelį
mė nesių trukusios politinės su maiš -
ties. Tailande itin gerbiamas 81 metų
mo narchas pasakė trumpą kalbą per
na cionalinę televiziją apie naujųjų
mi nistrų, kurių pavardės buvo pas -
kelbtos šeštadienį, pareigas. Pas -
taroji Tailando vyriausybė žlugo po
ke lis mėnesius trukusių rojalistų
šalininkų protestų.

GAZA
,,Hamas” pirmadienį pagrasino

vėl rengti mirtininkų atakas, jeigu
Izraelis pradės puolimą prieš pales-
tiniečių islamistų tvirtovę Gazoje, o
žydų valstybė pradėjo diplomatinę
kampaniją, siekdama užsitikrinti
tarptautinės bendruomenės pri-
tarimą bet kokiems kariniams veiks-
mams. Šis įspėjimas nuskambėjo tuo
metu, kai Izraelis pradėjo diplomati -
nę kampaniją, siekdamas užsitikrinti
tarptautinės bendruomenės prita -
rimą bet kokioms karinėms operaci-
joms, kurios padėtų nutraukti ap šau -
dymą raketomis iš neturtingos pales-
tiniečių teritorijos.

BAGDADAS
Pietų Irake britų karius, kurie

iki liepos pabaigos turi būti išvesti,
pa keis JAV kariai, sakė Irake dislo -
kuotų JAV vadovaujamų pa jėgų va -
das Raymond Odierno. ,,Svar bu, kad
skir tume tam tikras pa jėgas prie žiū -
rai Pietų Ira ke”, – sakė R. Odierno,
bet smulkmenų apie tai, kiek JAV ka -
rių bus dislokuota, nepaskelbė. Šiuo
me tu Ira ke dislokuota 4,1 tūkst. bri -
tų karių, kurie yra susitelkę ap link
Bas ros oro uostą šalies pietuose. Di -
džio sios Britanijos ministras pir mi -
ninkas Gordon Brown paskelbė, kad
jo šalies kariai savo misiją baigs iki
2009 m. gegužės pabaigos.

Pasaulio naujienos
Îtakingiausias pasaulio
žmogus – Barack Obama

Denver nuo kilimo tako 
nuslydo lèktuvas

Los Angeles, gruodžio 22 d.
(AFP–BNS) – ,,Continental Airlines”
lėk tuvui šeštadienį Colorado valstijos
Den ver tarptautiniame oro uoste nu -
slydus nuo kilimo tako ir užsidegus,
buvo sužeisti mažiausiai 58 žmonės,
sekmadienį pranešė pareigūnai.

,,Boeing 737” šeštadienį vakare
tu rėjo išskristi iš Denver į Houston
(Texas), bet dėl nežinomų priežasčių
nu važiavo nuo kilimo tako, sakė oro
uosto atstovas Jeff Green. Sekma die -
nį ryte ,,patikslintas vi sų sužeistųjų
skaičius buvo 58”, sakė jis Nacio na -
liniam visuomeniniam ra dijui.

Nacionalinės transporto saugu-
mo tarybos atstovas Robert Sumwalt
žurnalistams sa kė, kad lėktuve buvo
110 keleivių ir pen ki įgulos nariai.

Penki žmonės iš to lėktuvo buvo
paguldyti į ligoninę, per spaudos kon-

ferenciją sakė Robert Sumwalt, kuris
jokių detalių apie tų žmonių sužeidi -
mų sunkumą nepateikė.

,,Nuvažiavęs nuo kilimo tako,
lėk tuvas nuslydo į daubą, kuri yra
maž  daug 40 pėdų gylio”, – sakė jis ir
pridūrė, kad abi pagrindinės važiuok-
lės sulūžo ir kad visas lėktuvo korpu -
sas liečia žemę.

R. Sumwalt taip pat pranešė apie
didelę gaisro padarytą žalą dešinia-
jam lėktuvo šonui ir sakė, kad jo vi -
dus gana smarkiai apdegęs, o kairysis
va riklis nuplėštas. Žmonės iš šio
1404-ojo reiso lėktuvo buvo evakuoti
ava riniais laipteliais, ugniagesiai
grei  tai užgesino gaisrą. J. Green nu -
rodė, kad dar per anksti pasakyti, ar
tarp avarijos priežasčių gali būti oro
sąlygos. Tuo metu pūtė stiprus vėjas,
bet nesnigo.

PARYŽIUS 
Siaučiant ekonominei krizei,

bedarbių skaičius pasaulyje iki 2010
metų gali padidėti 20–25 mln., prog-
nozuoja Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacija (EBPO).
,,Vien EBPO prarasime 8–10 mln.
dar bo vietų, o visame pasaulyje iki
2010 metų bus prarasta 20–25 mln.
darbo vietų”, – interviu prancūzų
radijo stočiai BFM pareiškė EBPO
vadovas Angel Gurria. Anot jo, itin
nukentės statybos sektorius. EBPO
vienija trisdešimt valstybių, įskaitant
visas ekonomiškai stiprias pasaulio
šalis. Organizacija atlieka tyrimus ir
skelbia ekonomines prognozes.

PRAHA
Čekijos premjeras Mirek Topo -

lanek pareiškė, kad jo šalis, kuri nuo
sausio 1 dienos perims pirmininkavi -
mą Europos Sąjungai (ES), sutelks
dėmesį į tris prioritetus: ekonomikos
krizę, energetinį saugumą ir išo -
rinius santykius. Kai kurie ES pa -
reigūnai išreiškė abejones dėl Čekijos
vyriausybės gebėjimo laikyti ES poli-
tikos vairą, tačiau duodamas interviu
naujienų agentūrai AFP M. Topola -
nek sakė, kad jam didžiausią nerimą
kelianti nežinomybė. M.Topolanek
di džiausią nerimą kelia netikėti įvy -
kiai, reikalaujantys greitų ir lanksčių
sprendinių, tokie kaip pasaulinė eko -
nomikos krizė arba Rusijos ir Gru -
zijos konfliktas, tapusių šešis mėne-
sius Bendrijai pirmininkavusios
Pran cūzijos prezidento Nicolas Sar -
kozy pagrindiniais rūpesčiais.

MASKVA
Rusija pirmadienį paneigė Iranui

tiekianti sudėtingas zenitinių raketų
žemė-oras sistemas S-300. Tai pa -
daryta netrukus po pranešimų, kurie
skelbė, jog Maskva pasirengusi tiekti
ginklus senai Jungtinių Amerikos
Valstijų priešininkei. ,,Informacija
apie priešlėktuvinės gynybos sistemų
S-300 tiekimą Iranui, pasirodžiusi
kai kuriose informacijos priemonėse,
ne atitinka tikrovės”, – sakoma pir-

Barack Obama
Reuters nuotr.

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

Bagdadas, gruodžio 22 d. (AFP-
BNS) – Batus į JAV prezidentą Ge -
orge W. Bush sviedusio irakiečių žur-
nalisto Muntazer al Zaidi teismas
pra sidės gruodžio 31 dieną, trečia die -
nį, pranešė jo bylą tiriantis teisėjas. 

,,Tyrimo fazė baigėsi ir prasidėjo
naujas žingsnis – bylos perdavimas
Ira ko centriniam baudžiamajam teis-
mui. Teismo procesas prasidės trečia-
dienį (gruodžio 31-ąją). Jis vyks tame
pačiame teisme, dalyvaujant žinias -
klaidai”, – pirmadienį sakė teisėjas
Dhiya al Kenani.

,,Po tyrimo fazės kaltinimų Mun -
tazer nepakeitėme”, – pridūrė jis.

Žurnalistas kaltinamas ,,agresija
prieš užsienio valstybės vadovą ofi -
cia laus vizito metu”. Pagal Irako įsta -
tymus, už tokį nusikaltimą skiriama

ka lėjimo nuo penkerių iki 15 metų
bausmė. Tačiau teismas galėtų jį pri-
pažinti kaltu dėl lengvesnio kaltini-
mo – ,,agresijos bandymo”, už kurį
ski  riama kalėjimo nuo vienų iki pen -
kerių metų bausmė.

29 metų M. al Zaidi, gruodžio 14
die ną per Bush netikėtą vizitą Irake
svie dęs į jį batus, daugeliui tapo did-
vyriu.

Po tokio poelgio, kuris arabų kul -
tūroje yra didelis įžeidimas, sargybi -
niai jį pargriovė ant žemės, ir jis pla -
nuoja iškelti bylą dėl patirtų sužei-
dimų, sekmadienį sakė jo advokatas.

Advokatas prašė M. al Zaidi bylą
perkelti iš Centrinio baudžiamojo
teismo, kuris nagrinėja terorizmo
bylas, į paprastą teismą, bet teisėjas
atsisakė tai padaryti.

Paskirta irakieçiû 
žurnalisto teismo data
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXXIV eilinis sekmadienis

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!

Belaukiant Kalėdų
Parengè BR. RAMÙNAS
MIZGIRIS, OFM

Angelas Gabrielius buvo Dievo
pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris
vadinasi Nazaretas, pas mergelę,
sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš
Dovydo namų; o mergelės vardas
buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas
tarė: „Sveika, malonėmis apdova-
notoji! Viešpats su tavimi!” Išgirdusi
šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau,
ką reiškia toks sveikinimas.

O angelas jai tarė: „Nebijok, Ma-
rija, tu radai malonę pas Dievą! Štai
tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis
ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Do-
vydo sostą; jis viešpataus Jokūbo
namuose per amžius, ir jo viešpa-
tavimui nebus galo.”

Marija paklausė angelą: „Kaip
tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?”
Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia
nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo
galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir
vadinamas Dievo Sūnumi. Antai ta-
voji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų
senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai,
kuri buvo laikoma nevaisinga, nes
Dievui nėra negalimų dalykų.” Tada
Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties
tarnaitė, tebūna man, kaip tu pa-
sakei.” Ir angelas pasitraukė. (Lk 1,
26-38)

Advento metu, besiartinant Ka-
lėdoms, liturgija išskiria du pavyz-
džius, kurie mums padeda priimti
Viešpatį. Pradžioje žvelgėme į Joną
Krikštytoją, o štai paskutinįjį Ad-
vento sekmadienį mums į pagalbą
ateina Mergelė Marija. Evangelija
mums pateikia Marijos pašaukimo
paveikslą ir pabrėžia tą akimirką, kai
savo ištartu „taip” ji priima Dievą:
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna
man, kaip tu pasakei.”

Žodis, kuriuo Marija išreiškia
sutikimą ir kuris verčiamas Vakarų
Bažnyčioje kaip „fiat” arba „tebū-
nie”, originale turi optatyvą (gr.
„génoito”); jis reiškia ne papras-
čiausią sutikimą, bet gyvą troškimą.
Tačiau Marija netarė nei „fiat”, nes
tai lotyniškas žodis, nei graikišką
žodį „génoito”. Tad ką ji ištarė? Koks
žodis kalboje, kuria kalbėjo Marija,
labiausiai atitinka šį posakį? Ką sakė
žydas, norėdamas pasakyti „tebū-
nie”? Jis sakė „amen”.

Jei leistina pamaldžiu mąstymu
bandyti grįžti prie „ipsissima vox”
(lot. „tikrojo balso”), prie būtent to
žodžio, kuris išėjo iš Marijos lūpų, ar
bent žydiško šaltinio, kuriuo rėmėsi
evangelistas Lukas, žodžio, tai tas
žodis tikrai turėjo būti „amen”.

„Amen” – hebrajiškas žodis, ku-
rio šaknis reiškia tvirtumą, tikrumą,
jis vartotas liturgijoje kaip atsiliepi-
mas tikėjimu į Dievo žodį. Sakant
„amen”, patvirtinama, kad tai, kas
ką tik pasakyta, yra tvirti, galiojantys
ir įpareigojantys žodžiai. Kartu su

„Abbà ”, „Maranatha”, „Aleliuja” šis
žodelis yra vienas iš nedaugelių
žodžių, kurių krikščionys nedrįso
išversti, bet išsaugojo kalboje, kurioje
Jėzus ir Marija šiuos žodžius ištarė.

O kokia yra aplinka, kurioje
Marija ištarė šį žodį? Turbūt pagrin-
dinė savybė, kuri nusako Viešpaties
įsikūnijimo vietą, yra tyla. Nes susi-
tikimo ir dialogo pagrindas yra tyla.
Marijos tyla yra dėmesingas ir pagar-
bus klausymasis. Tylos dėka Žodis
tampa kūnu joje. Tai susidomėjimo ir
nuostabos tyla, priešinga abejingu-
mui ar išsiblaškymui. Tyla Marijai
leidžia suprasti prašymą, kuris atei-
na iš aukštybių, leidžia, ištarus
„amen”, žengti į susitikimą su Kitu.

Dažnai mes perdėtai šnekame su
Viešpačiu. Užuot įžengę į jo pasaulį,
mes stumiame jį į savo ribotumą, į
savo troškimus. Užuot klausęsi jo
žodžio, mes jį įtraukiame į savo nesi-
baigiančius ir savanaudiškus pokal-
bius. Tyla maldoje praplečia mūsų
egzistencijos horizontus. Tai lyg išėji-
mas iš mūsų sistemų bei įpročių ir
įžengimas į Dievo naują pažinimą.
Tarp tylos ir žodžio yra artimas
ryšys. Aistra žodžiui auga tik tam,
kas mėgsta tylą. Žodžio žmogus visų
pirmiausia yra tylos žmogus. „Daug
tylėk, kad turėtum ką pasakyti, ir
kad tai būtų verta klausyti. Tačiau
taip pat tylėk, kad ir pats galėtum
klausytis” (Lanza del Vasto, † 1981).
Dažnai stebimės „drąsiais žodžiais”.
Tačiau užmirštame, kad, prieš ištar-
dami drąsius žodžius, tikrieji prana-
šai turėjo drąsos tylėti.

Sudarydama sąlygas susitikimui,
Marija atsiduoda tylai. Būtent tyloje
Žodis įsikūnija mumyse. Tyla yra
Žodžio įsčios. Žodis ten subręsta, o
taip pat ir mes kartu su juo bręstame.
Tylos gilumoje Žodis semiasi kūry-
binių galių. Tyloje ir vienumoje Žodis
randa savo vaisingumą. Daugiažo-
džiaujant žodžiai praranda savo pir-
minę galią, tikrumą ir reikšmę. Tyla
nėra žodžių pasninkas. Greičiau prie-
šingai – laukiamas, paruoštas, esan-
tis Žodis. Kas kalba, visų pirmiausia
turėtų rūpintis ne žodžiais, bet savo
sugebėjimu tylėti ir klausytis. Be
tylos mes pasakome daug dalykų,
tačiau mūsų žodžiai nieko nesako. Jie
„atsisako” kalbėti. Žodžiai, „prasi-
dėję” ir gimę tyloje, gali būti teisingai
suprasti. Todėl Kalėdų nakties litur-
gija dar kartą iškilmingai paskelbs
Senojo Testamento ištarmę: „Kai vi-
sa buvo apgaubusi švelni tyla ir nak-
tis jau buvo įpusėjusi, tavo visagalis
Žodis žengė iš dangaus, nuo kara-
liškojo sosto” (Išm 18, 14-15).

Dievo Motina, o prieš tai ir Jonas
Krikštytojas dykumoje mums prime-
na, kad pats pagarbiausias būdas
pasiruošti Kalėdų šventei – priimti
Viešpatį į savo gyvenimą, yra sukurti
šiek tiek tylos maldai ir Švento Rašto
skaitymui. Mat tikroji Kalėdų šventė
ateina tik tada, kai asmeniškai su-
sitinkame su Gyvuoju Įsikūnijusio
Dievo Žodžiu – Jėzumi Kristumi.

Delfi.ltFile: sulaitis-krupavicius

Atkelta iš 3 psl.   vieną šūkį:
„Taupymas ir dar kartą taupymas, o
ne išlaidavimas.” ,,Tai labai gerai
atitinka mūsų (Lietuvos Vyriausybės
– Red.) krizinę programą, – teigė
Ažubalis, – kurioje kai kas pasigedo
vartojimo skatinimo.” Lietuva neturi
pinigų, kuriuos galėtų mesti į
finansinį sektorių, kad būtų skatina-
mas vartojimas, – sakė pašnekovas.
Išeidama Kirkilo vyriausybė Lietuvą
paliko pliką, tad Lietuvos finansiniai
ištekliai yra juokingi. ,,Tiesą sakant,
jų visai nėra, – sakė Seime daugumą
laimėjusios TS-LKD partijos narys. –
Skirtingai nuo Estijos, kuri per taip
vadinamą lašinių auginimo metą, kai
mūsų šalių ekonomikos augo po 80
proc., ji sugebėjo sukaupti 10 mlrd.
dol. stabilizacinį fondą.” 

Todėl, Ažubalio nuomone, kai
eina kalba, kodėl Lietuva neseka Bri-
tanijos, Prancūzijos ar Vokietijos

pavyzdžiu ir nemažina kai kurių mo-
kesčių, atsakyti labai paprasta – ne-
galime to daryti, nes jei sumažinsime
mokesčius, kol ateis laikas, kai tai
pradės duoti naudą, mes numirsim iš
bado. ,,Tad dabar mūsų uždavinys
sutaupyti arba nukapoti, nors ir kaip
baisiai tai nuskambėtų, 5.3 mlrd. litų
valstybės išlaidų.” Nors pašnekovas
sutiko, jog tokia suma Lietuvai yra
labai didelė, jis pridūrė, jog  vis dėlto
į tokią padėtį naujoji Vyriausybė žiūri
su santūriu optimizmu. Ažubalio
nuomone, jei jie tai padarys, Lietuva
ir lietuviai išgyvens. ,,2009–ieji,
2010–ieji bus sunkūs, o po to pradė-
sime stotis ant kojų. Kita vertus, kri-
zė yra geriausias laikas permainoms
ir struktūrinėms reformoms”, – opti-
mistiškai kalbą apie Lietuvos ekono-
minius išteklius užbaigė LR Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas.

Dalis ,,Saulutės” narių su Bob Duda ir Ginger Houghton.

LIETUVA DALYVAVO NATO FORUME 

Atkelta iš 4 psl.    Dvylika metų
sekretore buvo Aušra Saulienė, o
dabar sekretorės yra Laima Braune
ir Birutė Nalienė. Floridoje paramos

nuolat stengiasi rasti Birutė Koži-
cienė, o JAV Rytuose Bob Duda ir
Ginger Houghton ,,daro stebuklus”.
Gerai, kad įvairios ,,Saulutės” narės
yra ,,žinovės”, gerai pažįsta ir palaiko
ryšius su įvairiomis vietovėmis Lietu-
voje, pvz., A. Ješmantienė su Šilale,
O. Rušėnienė su Anykščiais, O. Šulai-
tienė su Alvitu, B. Kožicienė su Dau-
gais, Kybartais, Marijampole ir t.t.

,,Saulutės” narės savo lėšomis
dažnai lankosi Lietuvoje ir aplanko
remiamas šeimas, vaikų namus, stu-
dentus. Tokiu būdu įsitikinama, kad
lėšos paskirstytos tiksliai ir tinkamai.
2009 m. kovo mėnesį sueis 16 metų
nuo ,,Saulutės” įsikūrimo. Malonu,
kad kai kurie vaikai, gavę ,,Saulutės”
paramą, jau užaugo ir aukoja padėti
kitiems.

– Ačiū už įdomią informaciją
ir Jūsų bei Jūsų komandos atlie-
kamą darbą. Dabar belieka, kad
Kalėdų Senelis šį mudviejų po-
kalbį pasiskaitytų ir visus para-
mos reikalingus dosniai prisi-
mintų.

Kalbino 
Romualdas Kriaučiūnas

,,SAULUTĖ” IR DIEVIŠKO
KRYŽIAUS FONDAS

Daytona Beach, Florida Lietuvos
vaikų globos būrelio ,,Saulutė”
valdyba: Birutė Kožicienė, pirmi-
ninkė, Violeta Avižienė, Algima
Dautartienė ir Regina Snarskienė. 
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

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

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

SKELBIMAI

PARDUODA

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500. 

Parduodama lietuviška  
enciklopedija (35 tomai), 

išleista Bostone 
be 15 ir 17 tomo. 

Tel. 773-585-9500

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 15

Ji padėjo jam nusirengti, nuavė
batus, pasodino ir lyg vijurkas ėmė
suktis prakaito ir užsistovėjusio tvai-
ko pridvisusiame kambarėlyje: atida-
rė orlaidę, sutvarkė išdraikytus ant
stalo ir kėdžių laikraščius ir žurna-
lus, pataisė ant sienos stirnų me-
džioklę vaizduojantį paveikslą, su-
rinko nuo stalo neplautus indus ir
nunešė virtuvėn, ištraukė kelis neži-
nia kiek laiko stypsančius, jau gero-
kai apaugusius voratinkliais gvazdi-
kus, išmetė juos šiukšlių kibiran ir,
pasičiupus tinklelį, išbėgo į parduotu-
vę.

Likęs vienas Augustinas stebė-
josi, kad taip viskas pasikeitė, švie-
siau ir jaukiau pasidarė. Ne, šitos
meilės kupinos taurės negalima
išpliūskoti, juk ir jam jau ne aštuo-
niolika, ne dvidešimt. Augustinas gi-
liau įkvėpė, patogiau įtaisė koją,
atsilošę, atsipalaidavo. Krūptelėjo,
kai Vincenta grįžo iš parduotuvės
nešina įvairiais produktais ir buteliu
sausvynio. Nusimetė paltą, timpte-
lėjo žemyn megztuką, žvilgtelėjo į
belaukiantį Augustiną.

– Šalta šiandien. Nusibodo laukt?
– Ne, ligoninėj pripratau.
Netrukus kambarį užliejo vilio-

jantys, dirginantys skrandį kvapai, o
po kurio laiko atskriejo Vincentos
balsas:

– Ką galvojai, kol manęs nebu-
vo?

– Nieko.
– Nemeluok, aš galiu ir užpykti, –

ir su tais žodžiais jau nešė dubenį
karštų dešrelių, apkepintų ir apdėtų
salotomis. Jis vargo su Rislingo bute-
lio kamščiu ir nusprendęs, kad iš-
traukti nepavyks, grūdo kamštį vi-
dun ir pripylė stikliukus. Augustinui
patekus į ligoninę, jie labai suartėjo.
Jis pastebėjo, kad jiems esant drauge
viskas aplinkui lyg išnyksta, pokalbis
tampa atviras, nuoširdus, be jokių
slaptų minčių. Vincenta prikrovė jam
lėkštę, įsidėjo sau, paragino valgyti ir
pakartojo klausimą:

– Na, tai ką galvojai? – lyg juo-
kais, lyg rimtai bandė tardyti, tačiau
ji dar nemokėjo ar nesugebėjo iš-
traukti viršun tų jo gelmių, kurių
pats neįstengė paaiškinti, o gal ne-
norėjo atverti savo vidinės esybės. Jis
žiūrėjo į jos veidą, kaip jame atsispin-
di nauji jausmai: užuojauta žmogaus,
suprantančio kančią, švelnumas,
nuo-širdumas ir motiniškas gerumas.
– Jeigu mes draugaujame, tai neturi
būti paslapčių, – porino Vincenta
kramtydama, – ar aš klystu?

– Ne, tu teisi, – ir kiek patylėjęs,
atvirai paklausė: – O tu per tą laiką,
kol aš gulėjau, nepersigalvojai, gal
jau... – jis dirstelėjo į ją, – na, sveika
koja, ne luošį...

Vincenta metė nustebusį žvilgsnį
ir, priėjusi iš nugaros, prispaudė jo
galvą prie krūtinės.

– Kaip drįsti abejoti, šelmi, a? Aš
tavęs laukiau, per naktis akių nesu-
merkiau, o tu abejoji.

Augustinas norėjo pakviesti ją
pasilikti, bet nutylėjo, tik pakėlęs
rankas dar tvirčiau ją prisispaudė.
Staiga ji aiktelėjo „oi” ir išbėgo, o grį-
žo su garuojančia kava.

– Tu pirmučiausia koją susigy-
dyk, koks iš tavęs bus jaunikis, jeigu
nepašokdinsi, – juokavo, – kaip per-

neši per septynis tiltus?
Jis nieko nepasakė, tik dėjo kąsnį

po kąsnio burnon, regis, niekada ne-
buvo taip skaniai valgęs. Už lango
saulė dangumi ridinėjosi, ir ji pama-
tė, kaip pasiklydęs spindulys šastelėjo
ant lovos užkloto, bet greitai, nė šiau-
delis per tiek laiko nespėtų sudegti,
šešėliai jį sučiupo, o per širdį nuvilni-
jo nerimastinga mintis: gal čia koks
ženklas? Gal mūsų draugystė plyks-
tels ir sudegs? Skimbtelėjo stikleliais,
palinkėjo jam kuo greičiau pasveikti,
o jis dėkojo už nuoširdžią globą, pa-
prašė sėstis šalia, apglėbė stipria
ranka, prispaudė, glostė plaukus, lū-
pomis nuslydo ausies išlinkiu, bučia-
vo švelnų kaklo pūkelį, jautė sukilusį
geismą, alpios mintys kedenosi galvo-
je, darėsi sunku kvėpuoti, širdis dau-
žėsi, o ranka jau slydo žemyn, bet ji
suturėjo. Jausdma jo šilumą, padaž-
nėjusį alsavimą, akimirką stengėsi
įsivaizduoti, kaip pasijustų, jeigu jis
iš tikrųjų imtų glamonėti jos kūną.
Nuo šios minties kažkas viduje susig-
niaužė, ji pažvelgė į Augustiną
tikrindama, ar jis nemato jos minčių.
Ne, negalima leisti kylančiai aistrai
užtemdys protą, juolab kad ir vestu-
vės nebetoli, todėl nepiktai, bet ryž-
tingai ji atstūmė ir pašoko.

– Kantrybės, brangusis, – durs-
telėjo  pirštu į nosies galiuką. – Na,
man jau metas.

Jis nubraukė nuo paraudusios
kaktos užkritusius plaukus ir stebė-
damas, kaip ji rengiasi, atsiduso:

– Gaila, negalėsiu tavęs palydėti.
– Nesisielok, aš kelią žinau, – ir

šelmiškai pagrūmojusi pirštu pusiau
juokais prisegė: – Saugok koją!

Jai išėjus, jis ilgai sėdėjo susimąs-
tęs, o pajutęs, kad giliau tūnantis gal-
vos skausmas jau ketina sudrumsti
jam ramybę, atsargiai atsikėlė, įsi-
metė į burną analgino tabletę ir ėmė
pamažu nusirenginėti.

Dešimtas skyrius

Prabėgo metai. Augustinas visiš-
kai pasveiko, koja sugijo, beveik ne-
šlubavo, o Vincenta tapo vaikų sky-
riaus vedėja, turėjo savo kabinetą.
Nusprendė susituokti tuoj po Nau-
jųjų. Jos mama visą žiemą sirguliavo,
todėl visas vestuvių paruošimo krūvis
teko jai. Vincentai galva sukosi nuo
darbų darbelių, o norėjosi, kad viskas
būtų gražu, kad ant stalo nieko
netrūktų.

Vasario mėnesį, pučiant lediniam
vėjui, kai praeiviams šnerves kuteno
šaltukas, jie pagaliau sulenkė kelius
prie didžiojo altoriaus Dyglių baž-
nyčioje. Jungtuvės, norint išvengti
piktų valdžios akių, o drauge išlikti
vadovais darbe, vyko vakare, daly-
vaujant Jaugilui su konservatorijos
studente dainininke Laura ir jaunųjų
artimiesiems.

Augustiną nuo pat mažumės mo-
kė maldų, poterių, kas sekmadienį se-
suo Stefa vesdavosi į bažnyčią, ten
griežtai laikė už pavadėlio, neleido
nei juoktis, nei dairytis, todėl jis me-
chaniškai kartojo išmoktas maldas,
kurių nei žodžių, nei prasmės nesu-
prato. Mišios jam be galo prailgdavo,
atrodė, kunigai prie altoriaus spe-
cialiai tempia laiką. 

Bus daugiau.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 2009 METŲIR LAIMINGŲ NAUJŲ 2009 METŲ

VISIEMS TAUTIEČIAMS IR LIETUVIŲ
TAUTINIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKAMS LINKI

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ
VADOVYBĖ – DIREKTORIAI

Arūnas  Buntinas, pirm.
Emma A. Petraitis, vicepirm.

Pamela Rice, sekr.
Hilde A. Kuzas, ižd.

Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirm.
Darbo kom. nariai – Dovas Kiaupa,

Anthony  Simėnas
Direktoriai – Paul Karlovics, Rūta Simėnas

Vytautas Yotka
Administratorius – Saulius B. Balsys

Lietuvių tautinės kapinės
8201 S. Kean Ave.

Justice, IL 60458-1720

(708) 458-0638, Fax (708) 458-7719

(Kapinės įsteigtos 1911 metais)
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Naujienos iš Cicero
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuviai dalyvavo 
kalėdiniuose pietuose

Nemaža Cicero lietuvių grupė
dalyvavo miesto prezidento Larry
Do minick surengtuose pietuose. Pie -
tūs kasmet rengiami Cicero gyve -
nantiems senjorams (per 62 metų
am žiaus).

Gruodžio 10 d. į naujai pastatyto
„Cicero Community Center” sporto
sa lę susirinko apie pusę tūkstančio
žmonių, kurie čia ne tik vaišinosi
karštais patiekalais, bet ir šoko, o kai
kurie turėjo progą laimėti ir do vanas.
Iki 6 val. v. susirinkusieji smagiai
pra mogavo, o po to jau patenkinti
skir stėsi į namus.

Įvairių tautybių margoje puotoje
matėsi ir būrys mūsų tautiečių su
lietuvių grupės miesto valdyboje ko -
ordinatoriumi Mindaugu Baukumi
priekyje. Beje, Cicero miesto valdybo-
je yra viena lietuvių kilmės atstovė –
Fran Reitz, kuri eina miesto „collec-
tor” pareigas.

Puotoje dalyvavo ir miesto prezi-
dentas Larry Domi nick, kuris pakvie -
tė lietuvių grupę prie savo stalo bend-
rai nuotraukai. Prezidentas pa dėkojo
šių eilučių autoriui už jo rašinius
„Amerikos lietuvyje” ir „Drauge”
apie Cicero miestelį ir jame vykdo-
mus projektus. Jis taip pat paminėjo,
kad 2008 m. vasario 24 dieną bus
naujosios Cicero miesto vadovybės
rinkimai, kuriuose su vien tik meksi-
kiečių sąrašu žada pa sirodyti dabar-
tinių valdybos narių konkurentai.
Tačiau tikimasi, kad vadinamasis
„The Larry Dominick Team” laimės
ir galės toliau vykdyti „The New
Cicero” („Naujojo Cicero”) projektus.
Kaip žinome, jis su savo komanda per
nepilnus 4 veiklos me tus miesto žmo-
nių naudai padarė žy miai daugiau

negu iki šioliai buvę va dovai.

Bendravo ir Cicero lietuviai

JAV LB Cicero apylinkės valdyba
gruodžio 14 d. taip pat surengė kalė-
dinį pabendravimą. Po kun. dr. Kęs -
tučio Trimako laikytų lietuviškų šv.
Mišių Šv. Antano bažnyčioje būrys
mūsų tautiečių susirinko paben-
drauti į jiems skirtą kambarį buvu-
sios pradžios mokyklos patalpose.

Vietoje numatyto kugelio tau-
tiečiai buvo vaišinami Sigutės Žemai-
tienės paruoštu daržovių patiekalu,
kuriam niekas net ir vardo negalėjo
sugalvoti. Žinoma, buvo dar ir pyrago
bei kavos ir arbatos.

Pasivaišinus vyko meninė dalis,
kurią paruošė vargonininkė Vilma
Meilutytė, talkinant Virginijai Mau-
ručienei ir Audronei Bernatavi čienei.
Čia netrūko pasakoji mų, deklama-
vimų, dainų bei kalėdinių gies mių.
Taip pat buvo minamos mįslės, o lai-
mėjusiųjų laukė dovanos.

Ant išdalintų iš popieriaus iš -
karpytų žvaigždučių reikėjo įrašyti
sa vo šventinius pageidavimus ir troš -
kimus bei jais pasikeisti su kaimy-
nais. Ir kokių tik pageidavimų nesu-
galvota! Būta ir kitokių įdomybių,
visko gi nesurašysi. Visiems toks
įvairiapusis renginys labai patiko.

JAV LB Cicero apylinkės valdy-
bos pirm. Mindaugas Baukus susi -
ėjime apdovanojo choro dirigentę ir
vargonininkę Vilmą Meilutytę. Šimti -
nę gavo ir šio choro atstovė.

Beje, šiame renginyje apsilankė
ir svečių iš toliau. Viena jų  – JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos pirminin -
kė Aušrelė Sakalaitė iš Lemonto, kuri
gražiai pasveikino susirinkusius.
Visiems dėkojo ir JAV LB Cicero apy -
linkės valdybos narė Ona Venclo vie-
nė. Renginį – Agapę malda pradėjo
Aldona Zails kaitė.

Cicero lietuviai kalėdinių pietų metu  kartu su miesto prezidentu Larry Do -
minick, kuris sveikina žurnalistą E. Šulaitį.

Tradicinis labdaros
vakaras „Seklyčioje”

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Tradicinis 19-asis labdaros vaka-
ras šiais metais įvyko gruodžio 13 d.
Oras buvo geras. Nors truputį lynojo,
bet nebuvo nei šalčio, nei sniego, kaip
kartais pasitaikydavo. Ir nepaisant
koks bebūtų oras, visada susirenka
daug vyr. lietuvių centro „Seklyčios”
draugų, rėmėjų ir svečių.

Šį labdaros vakarą ruošė JAV LB
Socialinių reikalų taryba (pirm.
Juozas Polikaitis), talkininkaujant
tarnautojams, savanoriams ir tarybos
nariams, kuriems „Seklyčia” yra ta-
pusi labai artima ir svarbi. Salę Inga
Dunno papuošė taip, kad atvykusieji
svečiai iškart pasijuto kalėdinės dva-
sios apgaubti. Stalus išpuošė Dana
Bazienė, ir jie atrodė kalėdiškai puoš-
nūs. Tarp svečių matėsi įvairių, „ban-
gų” atstovų, nors vyravo vyresni. Da-
lyvavo daug įvairių organizacijų na-
rių. Ypač malonu buvo matyti LB
Vidurio Vakarų apygardos valdybą su
pirm. Aušrele Sakalaite, kurie jau
antri metai dalyvauja, užsisakydami
vi są stalą.

6 val. v. J. Polikaitis pakvietė vi-
sus užimti vietas prie stalų. Jis svei -
kino visus ir dėkojo gausiems aukoto-
jams, remiantiems ne tik LB Socia-
linių reikalų tarybos darbus, bet ir
pastato remontą. Vasarą buvo uždė-
tas naujas stogas, suremontuotos val-
gyklos patalpos, dabar primenančios
tikrą lietuvišką seklyčią. Atremon-
tuoti kambariai 2-ame aukšte. Ten
dabar yra įsikūrusi „Dirvos” redakci-
ja (red. V. Radžius) ir Marquette Park
apsaugos centrinė būstinė, kurioje
budima 24 val. Grei tai bus remontuo-
jama ir salė.  J. Polikaitis paminėjo ir
Tarybos apimtyje veikiančius „Lie tu -
vos Vaikų vilties”, Lietuvos našlaičių
globos komitetus, Lietuvos partizanų
globos fondą. 2-ame aukšte yra įsi-
kū ręs ir „Margutis II”, o pirmame –
Socialinių reikalų raštinė (vadovauja
Birutė Podienė) ir biblioteka.

Trumpai kalbėta apie Tarybos
veiklą, ypač pabrėžiant „Paguodos”
te lefoną ir XIV Mokslo ir kūrybos
sim poziumo metu įkurtą Psichologi -
nės ir dvasinės pagalbos draugiją, ku -
rios pirmininku išrinktas kun.  Val -

das Aušra. J. Polikaitis paaiškino,
kad šiais metais dėl ekonominių prie -
žasčių (biržos nuosmukio) nebus
įteik ta prel. J. Prunskio premija.

Nuoširdžiu padėkos žodžiu buvo
pagerbti Antanas ir Viktorija Vala-
vičiai, kurie visą laiką aukoja ir savo
darbą,  ir laiką, ir pinigus, kad tik
kuo daugiau prisidėjus prie „Sekly -
čios” gyvavimo. V. Valavičienei buvo
įteiktas gražus krepšys gėlių. Baig-
damas savo žodį J. Polikaitis dėkojo
visiems prisidėjusiems prie šio va -
karo rengimo ir pakvietė Švč. M. Ma -
rijos  Gimimo parapijos kleboną su -
kalbėti maldą. Visi vaišinosi gar džio -
mis „Seklyčios” valgyklos šeiminin -
kės Elenutės paruoštomis vaišėmis.

Koks buvo visiems labai malonus
siurprizas ir džiaugsmas, kai į salę
įėjo LR ambasadorė Kanadoje Gintė
Damušytė. Visi plojo iš širdies.

Ambasadorė nuoširdžiai, trum -
pai pasveikino visus, pasidžiaugė LB
Socialinių reikalų tarybos atlieka-
mais darbais, ypač savanoriška talka,
kuri pradeda plėstis ir Lietuvoje.
Palinkėjo visiems gražių šv. Kalėdų ir
gerų, sėkmingų Naujųjų metų.  Dėl
užimtumo, negalėjo ilgai pabūti ir po
valandėlės atsisveikino, palydėta
karštų plojimų.

Žodį tarė Lietuvių Fondo tarybos
pirmininkas Arvydas Tamulis ir įtei -
kė 10,000 dol. LF paramos čekį vyr.
lie tuvių centrui. Lietuvių Fondas
remia LB Socialinių reikalų tarybos
darbus  kiekvienais metais ir vertina
juos, sakė A. Tamulis ir linkėjo toli-
mesnės sėkmės veikloje ir gražių šv.
Kalėdų.

Vakaro nuotaika buvo pakili.
Prie jos prisidėjo ne tik gerai nusi -
teikę svečiai, bet ir Stasė Jagminienė
su talkininkais, kurių muzika ir dai -
nos, visiems labai gražiai pritariant,
skambėjo linksmai ir darniai. Buvo ir
dvi loterijos: mažoji  ir didžioji. Deja,
nė vieno laimėtojo nebuvo salėje. Jie
bus paskelbti „Drauge” ir laimėjimai
jiems nusiųsti.

Praleidę keletą labai malonių
valandų, svečiai skirstėsi patenkinti
šiuo puikiai J. Polikaičio vestu lab -
daros vakaru „Seklyčioje”.

Švietimo premija  2008 m.
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2008” moky-

tojui, ilgus metus dirbusiam Švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje,
vadovėlių ir knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime,
ar ilgus metus dirbo bei tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: 

Lithuanian Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA,
02745 arba e-paštu: donavickas95@hotmail.com, pažymint ,,kandidatas
švietimo premijai”.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė.

Švietimo premija 2007 m. buvo įteikta Danutei Bindokienei. Kiti pre-
mijos lauretai buvo: Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas,
Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.

JAV LB Švietimo  tarybos pranešimas

Antanas  G. Razma, Jr.  gyvenantis Palos Park, IL, parėmė „Drau-
gą” 100 dol. auką. Dėkojame, kad mus remiate.

Kazys Ripskis, gyvenantis Phoenix, AZ, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Ema Shobrys, gyvenanti Hickory Hills, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Laima Vaičiūnienė, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Irena Ancerys, gyvenanti Porter, IN, pratęsdama prenumeratą Vin-
centai Veličkienei Lietuvoje, dar paaukojo ir „Draugui” 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai ačiū.
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EDVARDAS ŠULAITIS

1970 m. gruodžio 4 d. nutrūko
prel. Mykolo Krupavičiaus gyvybės
siūlas,  gruodžio 9 d. jis buvo palaido-
tas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.
2006 m. rugsėjo antroje pusėje jo pa-
laikai buvo iškasti ir rugsėjo 20 d.
pervežti į Lietuvą, o po trijų dienų
perlaidoti Prisikėlimo bažnyčios
šventoriuje Kaune.

Šis dvasininkas bei politikas bu-
vo moderniųjų laikų lietuvybės apaš-
talas, kokių Lietuvos istorijoje ne-
daug. M. Krupavičiaus vaidmenį žy-
musis Lietuvos generolas savo raštų
„Įvykiai ir žmonės” III tome taip
pažymi: „Prelatas Mykolas Krupavi-
čius buvo didis lietuvis, didis patrio-
tas, didis mūsų politikas ir visuome-
nininkas. Tokių vyrų retai pasitaiko
tautoje”.

O Petro Maldeikio monografijoje
„Mykolas Krupavičius”, išleistoje
1973 m. Čikagoje, rašoma: „Ir nepri-
klausomoje Lietuvoje, ir išeivijoje,
kovojant dėl Lietuvos ir lietuvybės iš-
laikymo, Krupavičiui teko mūsų tau-
tos dvidešimtojo amžiaus istorinėje
scenoje suvaidinti išimtinį bei vien-
kartinį vaidmenį. Net ir tada, kai jis
dėl senatvės turėjo pasitraukti iš eitų
pareigų Lietuvos laisvinimo organi-
zacijoje ir apsigyventi kur nuošaliai,
jis liko iš šalies viską stebįs valstybi-
ninkas, kaip laisvinimo kovos simbo-
lis, kaip vienas mūsų tautos patriar-
chų.”

Ateitininkų organizacijos ideolo-
gas, filosofas Stasys Šalkauskas gero-
kai anksčiau apie M. Krupavičių yra
sakęs: „Mano įsitikinimu, ateities is-
torikas turės konstatuoti, kad kun.
M. Krupavičius buvo senų laikų žy-
miausias politikas ir visuomenės vei-
kėjas. Šitas valingas, veiklus, ryžtin-
gas ir materialiai švarus žmogus, jau
dabar aišku, įrašė neišdildomomis
raidėmis savo vardą politinėje ir
socialinėje Lietuvos istorijoje: jis savo
tiesiog titaniškomis pastangomis pa-
dėjo pagrindą socialinei mūsų visuo-
menės pusiausvyrai (agrarinė refor-
ma) ir tuo pačiu suredukavo nepro-
porcionaliai įsigalėjusį mūsų krašte
lenkiškąjį gaivalą.”

Amerikos Pilviškiai–Cicero

Prel. M. Krupavičius daugiau ne-
gu dešimtį paskutiniųjų savo gyveni-
mo metų praleido Cicero miestelyje,
kurį jis vadino jaukia vieta. „Tai
Amerikos Pilviškiai: kur eisi, vis ant
lietuvio užlipsi”, – taip sakė viename
pokalbyje radijo korespondentui pre-
latas.

Šių eilučių autoriui tą visą laiką
yra tekę gyventi M. Krupavičiaus kai-
mynystėje, tik kitoje gatvelėje, teko
pasikalbėti su juo, buvo progų užsuk-
ti į jo kuklų, bet jaukų butą namo
tryliktame bloke 49-oje Avenue ant-
rame aukšte. Ir šiandien, kai praeinu
pro šį pastatą, užplūsta daug praei-
ties dienų prisiminimų. Tame bute
šis lietuvybės apaštalas parašė daug
straipsnių spaudai, kuriuose kėlė
lietuviškumo problemas Amerikoje,
rašė įvairius raštus lietuviškoms įs-
taigoms, besirūpinančioms lietuvybės
išlaikymu naujame krašte.

Jo žodžiai nesukėlė 
didesnio atgarsio

Pasitraukęs iš VLIK’o pirminin-
ko pareigų, vienas iš Lietuvių Bend-
ruomenės kūrėjų M. Krupavičius Ci-
ceroje gyveno kaip eilinis, tačiau lie-
tuvybės problemomis sergantis lietu-
vis.

Mano rankose yra jo rašytas laiš-
kas (datuotas 1966 m. sausio 16 d.)
tuometiniam JAV LB tarybos pirmi-
ninkui V. Volertui. Štai ištrauka iš jo:
„Jauniausias jaunimas – darželių ir
pradinių mokyklų mokiniai. Jie grei-
čiausiai ir radikaliausiai nulietuvina-
mi. Mums – Lietuvai ir lietuvybei pa-
lieka tik menkos nuograužos, ir tos
pačios sujauktomis sielomis.”

Toliau šis dvasininkas teigia: „Li-
tuanistinėse mokyklose mokinių
skaičius mažėja. Pasižiūrėjus į cho-
rus, jaunimo nerasi. Iš veidų atrodo,
kad jie jau baigia savo dainavimo kar-
jerą... Lituanistinių mokyklų moki-
niai dažniausiai tėvų suvaryti. Jie
lietuvišku mokslu nesuinteresuoti ir
tai parodo mokytojams nesivaržyda-
mi. Jų galva, jie daro mokyklai garbę
ir rodo pasiaukojimą, o ne atvirkščiai.
Mokytojams tas labai apsunkina dar-
bą...”

Apie tai M. Krupavičius, kaip
rašoma čia minimame laiške,  prane-
šė  apylinkių ir apygardų suvažiavi-
muose, kalbėjosi su vyskupais ir kai
kuriais klebonais. Į juos atsakymai
buvę įvairūs: vieni teigė, kad nepato-
gu kovoti su klebonais, nes čia ne Lie-
tuva, o Amerika. Kiti tik galvas pa-
kraipydavo ir nerasdavo atsakymų
savo neveiklai pateisinti.

Taip pat jis prisipažino, kad tuo
reikalu parašė keletą straipsnių, po
kurių buvo tyla. „Mano varpai be šer-
džių, o klausytojai ir skaitytojai – be
lietuviškų širdžių...”, – teigė  laiško
autorius.

Tačiau kova dėl lietuviškų para-
pijinių mokyklų neišsiplėtė. Čikagos
lietuvių mokytojų susirinkime šis
klausimas buvo paliestas ir priimtos
atitinkamos rezoliucijos, tačiau lietu-
vių visuomenėje liko be atgarsio ir
lietuvių vaikai nebuvo apginti nuo
nutautinimo.

M. Krupavičius buvo neatlaidus
ir išeivių lietuvių sumaterialėjimui.
Kovodamas su juo, jis dažnai tokiems
tautiečiams prikaišiojo pamėgus pra-

JIS BUVO TIKRAS 
LIETUVYBĖS ŠAUKLYS

M. Krupavičiaus mirties sukaktį minint

KETURIASDEŠIMT KETVERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Muz. ADOLFAS MONDEIKA

1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios že-
mės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas Mondei-
ka. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen of Heaven mauzoliejuje.

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt ketverių metų mir-
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 val. ryto ir laidojimo dieną,
gruodžio 31 d., 8 val. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje Cicero, IL,
ir kitose parapijose už Velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome tą dieną
prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo Mondeikos
sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės

New York lietuvių visuomenės veikėjui, Tautos Fondo
valdybos pirmininkui

A † A
VLADUI SIDUI-SIDZIKAUSKUI

mirus, žmonai PATRICIA, dukrai  ZITAI, sūnui VLA-
DUI, seseriai ADELAIDAI McCARTHY ir visiems gimi-
nėms, draugams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.

Tautos Fondas

A † A
STASIUI ALŠĖNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ESTERAI,
dukrai STEFAI, sūnums PAULIUI, ANDRIUI ir JO-
NUI, jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems.

Kartu su jumis  liūdi

Clevelando ateitininkai

bangą, neaukojimą Lietuvos laisvini-
mo ir lietuvybės išlaikymo reikalams,
vengimą lietuviško prieauglio ir grei-
tą prisitaikymą prie amerikietiškojo
gyvenimo. Patogiai įsikūrus naujame
krašte jis matė tautiečius tolstančius
nuo savo tėvynės šaknų.

Šalia kitų blogybių M. Krupavi-
čius pasisakė ir prieš savo gimtos kal-
bos nebranginimą, jos užteršimą sve-
timais žodžiais, savo vardų ir pavar-
džių nulietuvinimą.

Pažymėtinas M. Krupavičiaus
testamentas

Pabaigai norisi pacituoti bent
dalį M. Krupavičiaus testamento, su-
rašyto 1968 m. spalio 1 d. (maždaug
dveji metai prieš mirtį). Jame jis nu-
rodė: „Prie karsto turi būti tik kry-
žius ir lietuviška trispalvė vėliava.
Nei pamoksle, nei kalbose mano as-
mens neliesti. Pamokslininkas ir kal-
bėtojai teprimena lietuvių visuome-
nei tuos idealus, kuriems visą gyveni-
mą tarnavau ir skelbiau kiekviena
proga: laisva, nepriklausoma Lietu-
va, nenuilstama ir nenutraukiama
kova dėl jos išlaisvinimo; rėmimas
darbu ir finansais tų institucijų,

kurios vadovauja tam laisvinimui, –
VLIK’o ar ALT’o; išlaikyti lietuvišką
kultūrą ir meilę lietuvių kalbai, iš-
auklėti lietuviškąjį jaunimą taip, kad
sugebėtų ir norėtų tęsti kovą dėl Lie-
tuvos laisvės ir lietuvybės išlaikymo
lietuviškoje išeivijoje.

Mano akis ir krūtinę prašau už-
pilti lietuviška žemele, kurią esu ga-
vęs iš savo tėvynės Lietuvos”, – toks
buvo vienas iš paskutiniųjų M. Kru-
pavičiaus pageidavimų.

Šio tauraus lietuvio ir kitų pa-
našių kovotojų dėka Lietuva atgavo
nepriklausomybę. Deja, kitos M. Kru-
pavičiaus keltos problemos lietuvybės
išlaikymo srityje išliko, jos tebėra ak-
tualios ir šių dienų lietuviams Ame-
rikoje. Jas prisiminkime ir prel. M.
Krupavičiaus mirties 38-ųjų metinių
proga. Taip prisidėtume prie šio mo-
derniųjų laikų lietuvybės apaštalo
troškimų. Juk gyvename panašiais
laikais, kaip ir anksčiau, kuomet
prel. M. Krupavičius vaikščiojo Cice-
ro gatvėmis. Ir dabar reikia daug
kam kalti į galvas, jog lietuviams gy-
venimo prasmė nėra tik savo gerovės
užsitikrinimas ir pinigų kaupimas,
lietuvio misija išeivijoje yra kur kas
platesnė.

Prelatas Mykolas Krupavičius
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�Šv. Antano parapijoje (1501 S.
50th Ave., Cicero, IL) Kalėdų dieną 9
val. r. – lietuviškos Mišios. Šv. Šeimos
šventė,  gruodžio 28 d., – šv. Mišios
lietuvių kalba 9 val. r. Naujųjų metų
dieną – 9 val. r. lietuviškos Mišios.
Tel. pasiteiravimui: 708-652-0231.

�Sutikime Naujuosius metus su
Lie tuvių opera gruodžio 31 d. Jau ni -
mo centre. 8 val. v. – kokteiliai, 8:30
val. v. – vakarienė (,,Ku ni gaikščių už -
eiga”). Šventinė programa: Liutauras
Navickas (operos solistas iš Vilniaus),
Genovaitė Bigenytė ir kiti atlikėjai.
Šokiams gros ,,Kau kas”. Kaina – 85
dol. Vietas už sisakyti telefonais: 773-
501-6573 (Ele na Ablingytė), 630-257-
6481 (Vir ginija Savrimienė) arba
773-434-7919 (Rimas, ,,Atlantic”).

�Gruodžio 31 d. 8 val. v. koncer -
tinė agentūra ,,Show Centras” ir
,,Kunigaikščių užeiga” kviečia į Pa -
saulio lietuvių centrą linksmai sutik-
ti Naujuosius metus. Šventinę prog -
ramą ves Vytautas Šapranauskas, su
nauja programa pasirodys ,,Cigarai”.
Svečių patogumui – vaikų priežiūros
kambarys (vieno vaiko priežiūra – 25
dol.). Bilietus (125 dol. asmeniui) į
Naujametinį vakarą galite įsigyti par-

duotuvėje ,,Lietuvėlė” ir restorane
,,Kunigaikščių užeiga”. Tel. pasitei -
ravimui: 708-594-5622; 847-845-
3972; 773-788-1362 ir 630-464-5000.
�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

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

�Šv. Kalėdų proga Antanas ir
Emilija Paužuoliai į Lietuvių Fondą
atsiuntė 100 dol. įnašą ir į LF narius
įrašė sūnų Liną su žmona Carrie.
Džiugu, kad, įvairiomis progomis,
Lietuvių Fondo narystė dovanojama
artimiesiems, draugams, vaikams.
Kviečiame ir jus įvairiomis progomis
tapti Lietuvių Fondo nariais. LF
adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616, www.
lithuanianfoundation.org, admin@
lithfund.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie dien-
raščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai iliustruotas dien-
raščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš anksto, atsiun-
čiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti ,,Draugas” ir siųsti ad-
ministracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymėti leidi-
nio prenumerata ar auka knygai. Visų aukotojų pavardės bus įrašytos knygoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, įvertindama
„Draugo” pagalbą reklamuojant kultūrinius renginius lietuvių visuomenei,
paaukojo laikraščiui 100 dol. auką. Labai ačiū už paramą.

Kalifornijos Lietuvių Kredito sąjunga paaukojo „Draugo” leidybai
paremti 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Panevėžiečių klubas Čikagoje paaukojo „Draugui” 25 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Filisterių Skautų sąjunga, sveikindama ,,Draugą” su praėjusia Pa-
dėkos diena, parėmė jį 100 dol. auka ir palinkėjo daug sėkmės, laukiant 100
metų jubiliejaus. Nuoširdžiai ačiū už gražius linkėjimus ir paramą.

Kalėdų nakties – gruodžio 24 d. 
(Piemenėlių) šv. Mišios 

lietuviškų parapijų bažnyčiose

Šv. Antano parapijoje (1501 S. 50th Ave., Cicero, IL) 10 val. v. ispanų ir
anglų kalbomis

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčia (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL, tel.: 773-776-4600) – Vigilijos Mišios 5 val. p. p.; Bernelių
Mišios – 11 val. v. (lietuvių kalba). Šv. Mišias atnašaus kun. dr. Kęstutis
Trimakas. Kalėdinės giesmės bus giedamos nuo 10:30 val. v. Dalyvaus Aras
Biskis su draugais

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje,
(2745 W. 44th Street, Chicago, IL; tel. 773-523-1402) – 10 val. v.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija (5129 S. Wolf Rd.,
Western Springs, IL 60558; Tel.: 708-567-9044) – 5 val. p. p. lietuvių ir anglų
kalbomis 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (14911 127th St., Lemont, IL
60439; tel. 630-257-5613) – 4 val. p. p. – Kūčių vakaro šv. Mišios misijoje (gie -
dos vaikų choras „Vyturys”); 11 val. v.   Bernelių Mišios Jaunimo rūmuose
(giedos misijos choras) 

Tėvų jėzuitų  koplyčia Jaunimo  centre (5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL) – 4 val. p. p. 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia (9000 South Menard Ave., Oak Lawn,
IL 60453; tel.: 708-422-1433) – 5:30 val. p. p.

Kalėdiniai sveikinimaiKalėdiniai sveikinimai
* * *

Petras Jadviršis sveikina su šventomis Kalėdomis mielus savo
gimines, draugus ir pažįstamus ir linki visiems sveikų laimingų ateinančių
Naujųjų Metų.

* * *
Širdingai sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir N.

Metais. Linkiu linksmų ir sveikų švenčių.
Dana Milunienė

* * *
Laima ir Petras Aleksai sveikina savo gimines, draugus ir pažįsta-

mus su šv. Kalėdom, o Naujuose Metuose linki labai daug laimės!

* * *
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Kalėdų švenčių proga.

Tegul 2009-ji metai būna sveiki ir laimingi.
Elena ir Kazys Majauskai

* * *
Jūra  Gvidienė dėkoja visiems draugams už Kalėdinius sveikinimus

ir tuo pačiu linki Jiems malonių Švenčių ir laimingų 2009 metų!

* * *
Visiems draugams ir artimiesiems – Linksmų, Šventų Kalėdų ir

Džiaugsmingų Naujų metų!
Linki Mečys Mikutaitis ir vaikai

ir Mamytė iš aukštai

* * *
Sveikiname draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom. Sveikų laimingų

Naujų metų mes linkime.
Antanas ir Ona Sereika

* * *

Sveikinu gimines ir draugus su šventom Kalėdom ir Naujais metais!
Elena Karaliūnienė

* * *
Sveikinu visus „Draugo” darbuotojus, draugus ir pažįstamus šv.

Kalėdų proga ir linkiu laimingiausių ir sveikų Naujų Metų.
Irena Gelažienė

* * *
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų me -

tų proga.
Gražina ir Leonas Traškos

* * *
Virgis ir Onutė Smilgiai, Orland Park, IL, sveikina draugus ir

pažįstamus su ateinančiomis Šv. Kalėdų šventėmis ir linki  Aukščiausiojo
palaimos Naujuose metuose. Vietoje kalėdinių kortelių, skiria auką „Vaiko
vartai į mokslą” organizacijai.

* * *
Mieli „Draugo” darbuotojai, Anglijos klubas sveikina Jus su šv.

Kalėdom ir Naujais metais. Linki sveikatos ir geriausios kloties darbe.

* * *
Izabelė Stončienė, savo namuose pamažiukais sveikstanti po ištiku-

sio insulto, dėkoja visiems, kurie meldėsi, lankė ir siuntė linkėjimus. Svei-
kina visus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir linki sveikų bei džiaugsmingų
Naujųjų metų. 

Eglės Vertelkaitės ir Birutės Zokaitytės paroda
,,Two Lithuanian Printmakers” 

Čikagos kultūros centre (78 E. Washington St., Chicago, IL 60602) 
atidaroma nuo 2009 m. sausio 3 d. Sausio 9 d. 5:30 val. p. p.centre vyks

susitikimas ir pokalbis su grafikėmis iš Lietuvos.

Sausio 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyks grafikių E. Vertelkaitės, B. Zokaitytės ir 

kompozitoriaus Mariaus Salyno paroda – muzikinis vakaras 
,,Taškas, kablelis, daugtaškis...”

Renginius, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, organizuoja LR
generalinis konsulatas Čikagoje, Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto

kultūros rei ka lų departamentas.

Čikagos Jaunimo centro Moterų klubas parėmė „Draugą”  50 dol.
auka. Esame Jums labai dėkingi.


