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Deg∂ lietuvi¨ bažnyçia Boston mieste

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Prezidentės prašymu užsienio reika-
lų ministras Vygaudas Ušackas pa-
teikė Vyriausybei svarstyti ambasa-
doriaus Gruzijoje Mečio Laurinkaus
atšaukimo klausimą. Ministras po
Vyriausybės pasitarimo sakė teikęs
atšaukti ambasadorių nuo kitų metų
sausio 29 d. Vyriausybei taip pat buvo
pateikti siūlymai skirti naujus amba-

sadorius Ukrainoje ir Čekijoje.
,,Pateikiau siūlymus dėl dviejų

ambasadorių – dėl ambasadoriaus
Petro Vaitiekūno skyrimo į Ukrainą
ir ambasadoriaus Aurimo Tauranto
skyrimo į Čekiją bei dėl ambasa-
doriaus M. Laurinkaus atšaukimo
nuo kitų metų sausio 29 dienos”, –
pirmadienį sakė ministras.

Anot jo, M. Laurinkų siūloma at-

šaukti dėl to, kad po prezidentės Da-
lios Grybauskaitės pasisakymų jo at-
žvilgiu ir paties ambasadoriaus pa-
reiškimų jam ,,būtų sunku” toliau
eiti šias pareigas.

,,Žinome visus pasisakymus, ku-
rie buvo iš prezidentės pusės, žinome
ambasadoriaus M. Laurinkaus atsa-
kymą”, – sakė V. Ušackas.

Prezidentė D. Grybauskaitė, mo-

tyvuodama savo norą atšaukti buvusį
Valstybės saugumo departamento
(VSD) vadovą M. Laurinkų, praėjusią
savaitę sakė, kad diplomatas, norintis
politikuoti, turi pasirinkti kitą tar-
nybą. Šalies vadovė teigė, kad jau be-
veik mėnesį abejoja dėl šio ambasado-
riaus buvimo Gruzijoje ir tiek pat lai-
ko apie tai buvo kalbėta su Užsienio
reikalų ministerija.

•Sveikata. Sveikata ir
mes – senstantys lietuviai
(p. 2, 8)
•15 metų tyla apie Vil-
niaus senamiestį (p. 3,
11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Nuotraukų paroda Phi-
ladelphia, PA (p. 4, 8)
•Kalėdiniai sveikinimai
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (138) (p. 9)
•Valdovų rūmams dova-
nota rodinių už daugiau
nei 0,5 mln. lt (p. 10)

Prezidentè pasirašè kitû metû biudžetâ

Lietuvoje atšaukta
gripo epidemija

M. Laurink¨ atšaukti iš ambasadoriû siùloma nuo sausio pabaigos
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Vilnius, gruodžio 21 d. (Elta.lt) –
Šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasirašė kitų metų biudžetą. Pasak
šalies vadovės, „ji pasirašo kitų metų
valstybės ir ‘Sodros’ biudžetą prisi-
imdama visą atsakomybę”.

Prezidentė tikino, kad pagrindi-
niai jos reikalavimai dėl šių biudžetų
buvo patenkinti, ji reikalavo Vyriau-
sybės įsipareigojimo, kad mažinamos
pensijos ir kitos socialinės išmokos
vėliau būtų grąžintos.

D. Grybauskaitė pripažino, kad
priimti įstatymai nėra tobuli – ypač
,,Sodros” ir socialinių išmokų įstaty-
mas. Šalies vadovė patikino, kad
pinigai už mažinamas pensijas ir ki-
tas išmokas turėtų būti pradėti mo-
kėti po dvejų metų, kaip ir nurodyta
laikinajame socialinių išmokų maži-
nimo įstatyme.

D. Grybauskaitė taip pat pabrė-
žė, kad iki kitų metų kovo 1 dienos
Vyriausybė turi pateikti visos sociali-
nės sferos pertvarkos strateginius
matmenis ir išsakė viltį, jog socialinės

išmokos mažinamos paskutinį kartą.
Prezidentė aiškino, kad ekono-

mikos atsigavimas – ne už kalnų, to-
dėl valstybė „su tokiu biudžetu krizę
išgyvens”. Pirmi atsigavimo ženklai,
pasak prezidentės, pasirodys kitų me-
tų antroje pusėje, ekonomika atsi-
gaus 2011 metais, o šalies biudžetas
tai pajus apie 2012 metus.

Prezidentės teigimu, Lietuvai pa-
deda ir narystė ES.

Numatomos 2010 m. valstybės
pajamos – 13,378 mlrd. litų (7,1 proc.
mažesnės negu 2009 m.), išlaidos –
18,308 mlrd. litų (4,7 proc. mažes-
nės). Numatomas valstybės biudžeto
deficitas – 4,929 mlrd. litų, arba 5,9
proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP), valdžios sektoriaus deficitas –
apie 7,9 mlrd. litų, arba 9,5 proc. BVP.

Su Europos Sąjungos parama
2010 m. valstybės biudžeto pajamos
turėtų būti beveik 21,27 mlrd. litų
(2,2 proc. didesnės negu 2009 m.), iš-
laidos – 26,2 mlrd. litų (taip pat 2,2
proc. didesnės nei šiemet).

Prezidentė D. Grybauskaitė tvirtino,
kad ekonomikos atsigavimas – ne už
kalnų. Eltos.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Vyriausybės Ekstremalių padėčių ko-
misija atšaukė gripo epidemiją Lietu-
voje ir pritarė vakcinos nuo vadinamojo
kiaulių gripo įsigijimui.

Komisijos vadovas vidaus reikalų
ministras Raimundas Palaitis sakė,
jog praėjusią savaitę susirgimų lygis
nukrito iki 70 atvejų 10,000 gyven-
tojų. Epideminis lygis – 100 susirgi-
mų. R. Palaičio teigimu, nuo pande-
minio gripo Lietuvoje kol kas mirė 13
žmonių, toks mirtingumas pagal gy-
ventojų skaičių yra gerokai mažesnis
nei Latvijoje ir panašus kaip Estijoje.

,,Komisijos nariai sutarė, kad
šios epidemijos pamokos turi būti ge-
rai išmoktos. Kai kuriuos teisės ak-
tus reikės pakeisti. Išvadas mes da-
rysime susirinkę pavasariop, jei ne-
bus antrosios gripo bangos. Bandysi-
me įvertinti, kiek ši epidemija buvo
sukelta panikos, o kiek iš tiesų buvo
susirgimų. Yra ko pasimokyti”, – sa-
kė VRM vadovas.

Lietuvoje gripo epidemija oficia-
liai patvirtinta lapkričio 24 dieną.

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Boston mieste esančios Šv. Petro lie-
tuvių bažnyčios kunigas Stephen
Žukas tikisi, kad po šeštadienį kilusio
gaisro bažnyčia savo duris atvers Kū-
čių ir Kalėdų šv. Mišioms, skelbiama
dienraščio ,,Boston Herald” interneto
puslapyje.

Kunigas S. Žukas sakė, jog pir-
miausiai reikės sutvarkyti signaliza-
cijos sistemą ir elektros įrangą, taip
pat prireiks naujos kiliminės dangos.

Jei inspektoriai pritars bažnyčios
atidarymui, joje ketvirtadienį bus lai-
komos Kūčių šv. Mišios, po kurių
vyks tradicinė lietuviška vakarienė
parapijos salėje.

Maždaug 100,000 dolerių nuo-
stolį sukėlęs gaisras 105 metų senu-
mo bažnyčioje kilo šeštadienį. Kunigo
manymu, gaisras kilo po to, kai jis za-
kristijoje ne iki galo užgesino vaški-
nės žvakės dagtį, naudotą smilka-
lams uždegti.

Tikimasi, kad liepsnų padarytą
žalą atlygins draudimo bendrovė, ku-
rioje yra apdrausta Boston arkivys-
kupija.

Kunigui S. Žukui prireikė medi-
kų pagalbos po to, kai jis grįžo į gais-
ro apimtą bažnyčią, bandydamas gel-
bėti monstranciją, kurioje laikomas
Švenčiausiasis Sakramentas.

S. Žukas teigė esantis sukrėstas
ir kaltas dėl šios nelaimės, tačiau esą
jam padėjo 1,300 parapijiečių, arkivys-
kupijos narių ir kitų kunigų parama.

,,Arkivyskupija labai tikisi, kad galės
švęsti Kūčių ir Kalėdų šv. Mišias”, –
sakė kunigas S. Žukas.

John Tlumacki/Globe Staff nuotr.



jas įrašykite į magnetofono juosteles,
ant popieriaus – ir turėsite savo
šeimos medžio dainuotas dainas, jų
autorius, juosteles ar plokšteles. Kiek
mažai tereikia – tik noro ir nedidelio
kūrybinio darbo.

Patartina kiekvieną dieną iš-
mokti nors trumputį eilėraštuką,
nedidelį įdomų posakį, patarlę, naują
kitos kalbos žodį keliomis reikš-
mėmis. Juos įrašyti į dienoraštį ir kas
dieną prisiminti vartant jį. Kelis kar-
tus per dieną prisiminkite naujus
žodžius ir patarles ir kartokite kito-
mis dienomis, kol tvirtai įsiminsite.
Įsidėmėkite, kiekvienas naujas žodis
ar posakis geriausiai įsimenamas, kai
jis pakartojamas ne mažiau kaip
aštuonis kartus įvairiais variantais.
Tik tokiu būdu geriau įsiminsite,
tokiu būdu nieko nepamiršite.

Pasitaiko pagyvenusiųjų žmonių,
kurie labai gerai mena visą vaikystę
ir jaunystę – iki smulkmenų, o susilp-
nėjo artimoji atmintis. Pirmiausiai,
atmintis neišnyksta, ji įrašyta į mūsų
gyvuosius kompiuterius ir saugojama
giliuosiuose smegenų ląstelių fon-
duose. Pakanka atsiminti vieną žodį,
kai su juo per trumpą laiką prisime-
na ir dar daug kitos papildomos in-
formacijos, saugotos savuose fon-
duose.

O jei pamirštate tik ką įvykusius
įvykius ar „pamestus” daiktus, svar-
biausia žinoti, kad vyresniame am-
žiuje, kaip niekada, kiekvienas daik-
tas privalo turėti savo ir tik savo
vietą. Jei prisilaikysite tos taisyklės –
žymiai rečiau „pamesite” daiktus.

Antra, pamiršus ką nors, būtina
ramiai atsisėdus pergalvoti paeiliui:
kur buvote, ką darėte, kur ir ką kil-
nojote ir dėliojote. Taip mintimis pa-
laipsniui prieisite prie „pamirštojo”,
ne vietoje padėtojo daikto. Panašiai
reikėtų daryti ir su pasimetusiomis
mintimis: nuosekliai prisiminti min-
čių eigą ir ateiti prie pamirštosios
vietos.

Tačiau svarbiausia, visi įsimini-
mo – smegenų veiklos aktyvinimo –
pratimai privalo būti atliekami tik
esant geros nuotaikos, tik skatinant
save aktyviai veiklai ir sau kartojant,
kad tai darote savo visaverčio ilga-
amžiškumo vardan. Ir, žinoma, jei
viską užsirašysite savo dienoraštyje,
tai po metų pamatysite, kiek daug
esate nuveikęs ne tik dėl savęs, bet ir
dėl savo sveikatos ir savo smegenų
geresnės veiklos.

Ir dar viena labai svarbi smulk-
mena: Jūs – sveiki ir savimi pasiti-
kintys.

Jūs ir tik Jūs privalote aktyviais
veiksmais nepasiduoti natūraliems
senėjimo procesams. Draugų ieško-
kite judresnių, vikresnių, geriau šo-
kančių ir žaidžiančių už save, ir sten-
kitės nuo jų neatsilikti. Svarbiausia,
netapti jiems trukdžiais, kad jų ne-
prarastumėte!

Dieną pradedamt

O kaip pradėti dieną, kad ji
neliktų be žymių, be pakitimų? Kaip
turėtume pasipriešinti senėjimui –
mūsų Giltinei?

Kiekvieną dieną pabudę dar lo-
voje pagalvokite, ar gerai pailsėjote,
įsiklausykite į visą savo kūną, pasi-
rąžykite ir pajauskite, kaip jaučiasi
pailsėję raumenys, kaip galva. Dar lo-
voje gulėdami paskaičiuokite savo
pulsą (galite padėti ir žmonai arba
vienas kitam).

Išsirieskite atgal įtempdami nu-
garos raumenis taip, kad pakiltų lie-
muo nuo lovos. Nukelta į 8 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ALGIS VITKÙNAS
Sporto psichologijos ir
gydomosios kùno kultùros
specialistas

Tarp išeivijos lietuvių pakanka
įvairiausių visuomeninių susivieni-
jimų ir organizacijų, kuriose mūsų
tautiečiai sportuoja, vaidina, dainuo-
ja, politikuoja arba renka pinigus
lietuvybei palaikyti. Ir, žinoma, viso-
se tose organizacijose ir būreliuose
yra jaunimo, vidutinio amžiaus žmo-
nių ir keletas patyrusių žilagalvių
senbuvių.

Tačiau kai pasidairai į bažnyčio-
se besilankančius lietuvius, kas dieną
vis labiau ir labiau kumpstančius ir
silpniau bepaeinančius, pagalvoji,
kodėl šiais žmonėmis niekas nesi-
rūpina, kodėl nė viename lietuviška-
me centre ar parapijoje vadovams ne-
kyla mintis įkurti ir organizuoti lie-
tuvių – pagyvenusio, pensinio am-
žiaus žmonių įvairių interesų klubus,
kuriuose vieni galėtų žaisti šachma-
tais arba šaškėmis, kortomis bridžą
ar pinoklį, šokti pramoginius šokius,
žaisti stalo tenisą ar badmintoną,
grakštųjį ir visiems prieinamą kroke-
tą, dar kitiems dalyvauti literatūrinė-
je veikloje – kuriant savos kūrybos
eilėraščius – poemas, noveles, apsa-
kymėlius ir apybraižas iš prisimini-
mų, iš patirtų išgyvenimų, juos čia
pat skaitant, aptarinėjant?

Stebiu senstančiuosius – dauge-
lio kojos nebelaiko. Lyg ir nežino, lyg
ir pamiršo, kad tos kojos anksčiau
nueidavo kelias, o kartais net kelioli-
ka mylių per dieną. Todėl norėčiau
visiems, laiko į senatvę varomiems
tautiečiams duoti keletą gyvenimiškų
patarimų.

Keletas patarimų

Dėl motorinio aktyvumo kas die-
ną bet kokiu oru pasivaikščiokite, šil-
tai apsirengę, kad gripai neprikibtų.
Vaikščioti būtina ne lėtai, nosį įbedus
į žemę, lyg kažko nepamesto ieškant.
Būtina eiti linksmai nusiteikus, pa-
kelta galva, dairantis aplinkui ir ma-
tant visus, linksmai, su humoriuku
sveikinantis su visais – juk išėjote
pasirodyti, kokie sveiki ir tvirti esate,
išėjote kelti sau ir kitiems nuotaikos.
Tad nelaukite, kad kas ją – tą Jūsų
nuotaiką – gerintų, tai Jūsų pačių ir
tik Jūsų pačių reikalas.

Jūsų sveikata, Jūsų gera nuotai-
ka ir ilgas gyvenimas – Jūsų pačių
reikalas. O kad matytumėte, kokioje
būklėje yra Jūsų organizmo funkci-
jos, kaip jos kinta, būtinai užsiveskite
gražų ir talpų dienoraštį „Savo gyve-
nimo gerinimo knygą” – nusipirkę
dieninį kalendorių, kurio kiekvienos
dienos puslapyje galėsite įrašyti savo
rytinį širdies pulsą:

– dar gulint lovoje;
– atsistojus šalia lovos;
– pradedant eiti;
– didžiausio nuvargimo metu;
– sugrįžus iš sveikatingo ėjimo;
– praėjus 10 minučių po nusi-

prausimo ir persirengimo;
– ir vakare lovoje, kiek pagulėjus.
Savo svorį, kraujo spaudimą bū-

tinai reikia kiekvieną savaitę stebėti
ir įrašyti į savąjį dienoraštį. Ir taip
kas dieną, kiekvieną savaitę, kiekvie-
ną mėnesį, visus metus. Pasibaigus

mėnesiui, ketvirčiui, pusmečiui, me-
tams galėsite sudaryti savo krūvių
kreives, širdies, kraujospūdžio, svorio
kreives – taip tapsite savęs tyrinėto-
ju–mokslininku.

Motoriniam sąnarių ir kaulų,
raumenų aktyvumui palaikyti labai
padėtų linksmi šokiai savoje, o kar-
tais ir net nepažįstamoje aplinkoje –
pramoginių šokių salėse. Tai ne tik
motorinio aktyvumo, bet ir dvasinio
pakylėjimo pratimai.

Kelionės į gamtą pėsčiomis, dvi-
račiais ar slidėmis su lengva kuprine
ant pečių ir su labai geru mažu skait-
meniniu fotoaparatu duotų Jums
nepakartojamos naudos tiek fiziškai
tvirtėjant, tiek moraliai – kaip bus
gera prisiminti žygį, peržiūrint savo
paties darytas nuotraukas.

Žinoma, labai padėtų ir, sakyki-
me, raketbolas, tenisas, badminto-
nas, kroketas, golfas, nes žaidžiant
šiuos žaidimus, aktyviai palaikoma
judesių koordinacija, sąnarių lanks-
tumas ir visos organizmo reakcijos,
smegenų aktyvioji veikla. Ypač nau-
dinga pažaisti raketbolo salėje muši-
nėjant kamuoliuką į sieną ir treni-
ruojant taisyklingus žaidimo jude-
sius, judesių koordinaciją, taiklumą,
judrumą ir lankstumą, labai greitą
mąstymą. Tačiau pradėjus žaidimus,
būtina save sekti, žiūrėti, kaip jau-
čiatės, įrašyti į dienoraštį.

Protinės veiklos palaikymas

Pradėjau nuo fizinių pratimų, o
dabar pakalbėkime apie smegenų
ląstelių veiklos palaikymą.

Smegenys, kaip ir raumenys, ne-
naudojamos nyksta, menkėja atmin-
tis, tuomet mes iš tikro senstame.
Nieko neveikiant, senėjimo procesai
labai sparčiai apima visą kūną ir sme-
genų sistemą, nervines ląsteles.

Mokslininkai pastebėjo, kad
žmonių, kurie moka ir kalba keliomis
kalbomis, smegenų ląstelės ne taip
greitai sensta, ne taip greitai silpnėja
atmintis. Tokių daugiakalbių žmonių
nerviniai ryšiai tarp ląstelių natūra-
liai skatina smegenų ląsteles aktyviai
veikti, ieškant seniau vartotų žodžių,
jų junginių, kuriant įdomesnius ir
gražesnius sakinius. Todėl nevenkite
skaityti ir kalbėti keliomis jaunystėje
išmoktomis kalbomis.

Taip pat nevenkite papildyti savo
žodynėlių naujais žodžiais – tai labai
skatina atminties ląstelių veiklą.
Taip tolinsite nuo savęs užuomaršiš-
kumą ir ilgiau pasitikėsite savimi.
Kiek daug yra gražių ir sąmojingų po-
sakių, patarlių, kurios papuošia mū-
sų kalbą! Ir kiek daug jų mes pamirš-
tame. Tad nedelsdami, susiradę pa-
tarlių ir priežodžių žodynėlius, im-
kite ir kas dieną išmokite ir įsimin-
kite nors po vieną naują patarlę arba
priežodį. Juos užrašykite į savo die-
nyną. Prisiminkite savo prosenelių,
močiučių, dėdinučių, senelių ar die-
dukų senuosius patarimus, juos už-
rašykite – taip susikursite savo šei-
mos tautosakinį fondą, kuris išliks
Jūsų vaikams ir vaikaičiams.

O dainos – kiek daug dainelių,
mieloji sese, išdainuota jaunystėje
tyliaisiais vakarais? O kur dabar jos –
užmirštos? Tad prisiminkite tas se-
nąsias prosenelių, senelių ir tėvelių
dainuotas dainas, jas padainuokite,
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Sakoma, kad viščiukus reikia
skaičiuoti rudenį. Nors, artėjant
Naujiesiems metams, nejučia
imame ir suskaičiuojame ir se-
nųjų metų derlių. Ir, jei nebuvai
tinginys, paprastai, užverčiant
paskutinį senųjų metų puslapį,
yra ką skaičiuoti. Kartais net ir
vienos ar dviejų rankų pirštų
neužtenka. Štai šią ir praėjusią
savaitę Lietuvoje buvo apdo-
vanoti geriausių išspausdintų
mokslo ir technologijų popu-
liarinimo darbų autoriai: skirtos
2 pirmosios, 3 antrosios, 8 tre-
čiosios premijos, 5 autoriai ap-
dovanoti padėkos raštais. O Lie-
tuvos jaunųjų mokslininkų są-
junga apdovanojo geriausių per
šiuos metus Lietuvoje apgintų
magistro darbų autorius. Ne-
abejoju, jog ir tarp JAV lietuvių
rastume ne vieną žmogų ar nu-
veiktą darbą, verto mūsų dėme-
sio. Būtų gražu juos pagerbti ir
spaudoje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Pardavinėjimo psichologija:
kas ką už nosies vedžioja?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Nuo viduramžių Pamplona mieste, Ispanijoje, kasmet vyksta San
Fermino festivalis, išgarsėjęs jaučių bėgimu viena miestelio gat-
ve. Bėgimo šurmulys perduodamas per televiziją po visą pasaulį.

Į bėgančią jaučių bandą gana tirštai įsimaišo ir karštagalvių vyrukų. Kar-
tais būna rimtų sužeidimų, net žūstama. Pernai metais žuvo jaučių su-
mindžiotas jaunuolis.

Labai panašus vaizdas susidaro kasmet Amerikoje Juodojo penkta-
dienio dieną – po Padėkos dienos kitą penktadienį, su kuriuo neoficialiai
prasideda Kalėdų sezono apsipirkimo šurmulys. Pernai tą dieną ,,Wal-
Mart”, Valley Stream, NY, patarnautoja buvo mirtinai sumindžiota, kai
laukianti minia prieš 5 val. ryto parduotuvės atidarymą išmušė stiklinius
langus ir parduotuvę užplūdo kaip ta jaučių banda.

Šiuos visus proveržius studijuoja specialistai, norintys ne tik pirkėjus
apsaugoti nuo susižeidimų, bet tuo pačiu prekiautojams padėti išspausti
kuo daugiau dolerių iš pirkėjų. Apsipirkimo psichologijos studijos vykdo-
mos pastoviai. Jei kartais atrodo, kad daugelyje parduotuvių prekės yra
gana panašiai išdėstytos, tai nereiškia, kad čia trūksta kūrybingumo.
Greičiausiai tai yra prisitaikymas prie pirkėjų psichologijos ir noro kuo
daugiau jiems parduoti. Įėjus į tipišką parduotuvę, patenkama į prieangį,
kur yra proga atsikvėpti. Čia mus sutinka besišypsantys sveikintojai. Ne-
aišku, ar jų buvimas padidina pirkimą, bet žinoma, kad sumažina vagys-
tes. Dažnai parduotuvės priekyje, taip vadinamoje atsikvėpimo zonoje, ga-
lima rasti žurnalų, knygų, video filmukų bei muzikos kompaktinių plokš-
telių. Toliau seka šviežių vaisių ir daržovių skyrius. Nors žmonės norėtų
šiuos dalykus pirkti savo apsipirkimo pabaigoje, kad nebūtų kitų prekių
suspaustos, apsipirkimo pradėjimas su sveikatą skatinančiais vaisiais bei
daržovėmis sumažina kaltės jausmą, kai pagaliau prieinama prie svei-
katai kenksmingų, kalorijomis varvančių niekučių.

Pirkėjai jau gerai žino, kad būtinos prekės tokios kaip pienas, kiauši-
niai yra pačiame parduotuvės gale. Taip pat gale yra įrengtos ir vaistinės.
Einant į parduotuvės galą, reikia praeiti pro prekėmis lūžtančias lenty-
nas, gundančias savo patrauklumu. Dažniausiai perkamos prekės yra
išdėstytos praėjimo pusiaukelyje. Kai kur naudojama moderni technologi-
ja, panaudojant mobilius telefonus. Sekant telefonų siunčiamus signalus,
galima nustatyti, kur pirkėjai praėjo ir kiek laiko kurioje vietoje praleido.
Žinoma, kad padidėjęs laikas stoviniuojant padidina pirkimo galimybę.

Parduotuvėse dažnai rasime jau pagaminto maisto. Ten galima rasti
ir kepyklą su šviežiai iškeptos duonos kvapu. Nors ten kepama iš užšal-
dytų produktų, yra rasta, kad kepyklos kvapai sukelia alkį, o alkis padi-
dina pirkėjų išlaidumą. Vis daugiau ir daugiau pasikliaujama kvapais. Vie-
na kelionių agentūra naudoja kokoso riešutų kvapą sužadinti norą ke-
liauti į tropikines salas. Skalbimo miltelių firma išrado būdą, kaip pa-
skleisti maloniai kvepiančių paklodžių kvapus prie jos produktais ap-
krautų lentynų.

Būdavo manoma, kad jausmai ir protas yra vienas kitam priešingi.
Pažanga neuropsichologijoje padeda geriau suprasti sąmoningų ir pasą-
moninių jėgų santykį. Tyrinėjimams yra pakinkyta magnetinio rezonan-
so technologija. Galimam pirkėjui yra rodomos įvairios prekės ir žiūrima,
kaip į jas reaguoja žmogaus smegenys. Jei pamačius naują prekę, padidė-
ja kraujo apytaka malonumą patiriančioje smegenų dalyje, reiškia, kad
rezultatas yra teigiamas. Tai labai svarbi informacija, žinant, kad aštuoni
iš dešimties naujų produktų prekybos rinkoje nėra sėkmingi, nors prieš
tai pirkėjai buvo atidžiai apklausinėti. Jų duoti atsakymai buvo padiktuoti
proto, o ne pasąmonės. Tyrimų rezultatai dažnai yra laikomi paslaptyje,
kad už akių neužbėgtų varžovai.

Svarbu ir prekės vieta lentynoje. Lentynos, esančios pirkėjų akių
aukštyje, laikomos pelningiausiomis. Dėl tos vietos kovojama, ir už ją
prekybininkui produkto firma turi primokėti nemažus pinigus. Lentynos
pradžioje ar pabaigoje esančios prekės yra daugiau matomos, bet ir už tą
vietą reikia primokėti.

Moderni technologija seka pirkėjus ne tik norint apsisaugoti nuo ga-
limų vagių, bet ir siekiant sužinoti pirkėjų pasirinkimo ir pirkimo įpro-
čius. Televizijos aparatų dėka tūkstančius pirkėjų galima stebėti jiems to
nežinant. Galima matyti, kiek žmonių nužygiuoja tiesiai prie savo pro-
dukto, kiek produktus lygina ir skaito etiketes. Viena firma stebėjo alaus
pirkėjų elgesį. Dauguma pirkėjų parduotuvėje praleido apie dvi minutes ir
įėję į parduotuvę žygiavo tiesiai prie savo alaus rūšies. Išvada – jie iš anks-
to jau buvo apsisprendę, ko nori. Kitoje studijoje rasta, kad 12 proc. pir-
kėjų, praleidę 90 sekundžių apžiūrėdami sulčių dėžutes ar butelius, nieko
nepirko. Išvada – pirkėjai rimtai domėjosi sveiku gaivinančiųjų gėrimų
pakaitalu, bet nebuvo tikri, ką jų vietoje pirkti. Tyrinėtojų dėmesį taip pat
traukia žmonės, kurie parduotuves aplanko, bet nieko neperka. Nieko ne-
perkančiųjų nuošimtis gali siekti 75 proc. Apie juos dar labai mažai žino-
ma, nors įtariama, kad norimo produkto neradimas, ilga eilė prie kasos ar
prastas patarnavimas tą nuošimtį didina.

Šiais laikais išgyvenama pasaulinė ekonominė krizė pristabdo pirkėjų
apetitus ir verčia peržiūrėti savo poreikius. Tačiau tai visai nereiškia, kad
prekiautojai, padedami mokslininkų, prarastų savo norą kuo daugiau iš
pirkėjų uždirbti. Neblogas patarimas būtų iš anksto nuspręsti, ką norite
pirkti, ir tik tada pradėti norimos prekės ieškoti. Maistą geriausia pirkti
sočiai pavalgius, o ne esant alkanam. Kitu atveju, ypač nesugebant at-
sispirti įvairiems spaudimams ir pagundoms, prisipirksime daugiau negu
norime ar reikia. Saikingo apsipirkimo!

JÙRATÈ MARKEVIÇIENÈ

Prieš penkiolika metų – 1994-ųjų
gruodžio 17-ąją – UNESCO pasaulio
paveldo komitetas pripažino Vilniaus
senamiesčio visuotinę išskirtinę vertę
ir įtraukė jį į pasaulio paveldo sąrašą.
Įtraukimo procedūrų metu buvo pa-
tvirtinti šios vertės kriterijai, auten-
tiškumas ir vientisumas (integralu-
mas), nes pasaulio kultūros ir gamtos
paveldas yra materialus praeities
liudijimas, o ne vien „prisiminimai
apie praeitį”.

Išskirtinės visuotinės vertės,
konkrečių kriterijų, autentiškumo ir
vientisumo aprašai yra įtraukimo
metu sudaryti pagrindiniai Pasaulio
paveldo komiteto dokumentai. Pagal
juos vertinami tolesni pasaulio pavel-
do objekto pokyčiai, sprendžiama, ar
jo autentiškumui gresia pavojus,
išbraukiama iš Pasaulio paveldo są-
rašo praradus saugomas ypatybes
(kaip šiemet atsitiko Elbės istoriniam
slėniui Drezdene, kurio vertę labai
sumažino nutiestas didžiulis trans-
porto tiltas).

Kuo ypatingas Vilniaus senamies-
tis, kodėl jis yra pasaulio paveldo
sąraše? To iki šiol nežino Lietuvos
politikai, administratoriai, specialis-
tai ir plačioji visuomenė. Senamiesčio
išskirtinės pasaulinės vertės aprašas
labiau prieinamas... kinams, negu
lietuviams, mat skelbiamas tik
UNESCO Pasaulio paveldo komiteto
tinklalapyje ir vien oficialiomis JTO
kalbomis – anglų, prancūzų, ispanų,
rusų, arabų ir kinų kalbomis. Minė-
tas aprašas anaiptol ne romano ilgio,
jis aiškus ir trumpas. Tačiau per
penkiolika metų šie keli sakiniai taip
ir nebuvo oficialiai paskelbti Lietu-
voje ir lietuvių kalba.

Negi atsakingos valdžios institu-
cijos nesugeba jų išversti į lietuvių
kalbą? Gal tiesiog nenori? Ar atsitik-
tinai jų neįvardijo nė vienas su Se-
namiesčio apsauga susijęs Lietuvos
Respublikos teisės aktų, (pavyzdžiui,
2003 m. patvirtintas Vilniaus sena-
miesčio apsaugos reglamentas, 1998
ir 2007 m. patvirtinti Vilniaus miesto
bendrieji planai ir kiti)?

Šiemet birželio mėnesį Pasaulio
paveldo komitetas sprendimu 33

COM 7B.112 paragino Lietuvos Res-
publiką pagaliau patvirtinti šį apra-
šą, tačiau ir vėl niekas nepasikeitė. Gi
nežinant, kokias būtent žmonijos
vertybes Senamiestyje pripažino
UNESCO, visai neaišku, ką privalu
išsaugoti, kad jis ir toliau liktų žmo-
nijos vertybe. Todėl pareigūnų rū-
pestingai saugoma „didi paslaptis”
yra nuolatinių konfliktų ir Senamies-
čiui sistemingai daromos žalos šalti-
nis. Kokią gi visuotinę išskirtinę ver-
tę įteisino Pasaulio paveldo komite-
tas 1994 m.? Ar iš tiesų ja vadovau-
jamės skelbdami, jog „saugome ir
tvarkome”?

• • •
(...) „Pasaulio paveldo konvenci-

jos taikymo gairėse” nurodyta, jog
pasaulio paveldo išskirtinė visuotinė
vertė nustatoma pagal dešimt krite-
rijų: pirmasis-šeštasis taikomi kultū-
riniams, o septintasis-dešimtasis –
gamtiniams objektams. Senamiesčio
išskirtinė visuotinė vertė pripažinta
pagal du iš šešių galimų. Pagal ant-
rąjį kriterijų jis yra įvertintas dėl
savo įtakos regionui kaip „puikus vi-
duramžių miesto, keletą amžių tu-
rėjusio didelę įtaką Rytų Europos
architektūros ir kultūros raidai,
pavyzdys”, kuris „nuo XIII a. iki
XVIII a. pab. buvo ne tik Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės, bet ir
Rytų Europos politinis, administraci-
nis, religinis, kultūrinis, o nuo XVI a.
ir mokslo centras”, „išsivystė iš XIV–
XVI amžiais egzistavusio miesto
plano, išaugęs ypatingoje istorinėje
bei gamtinėje aplinkoje su pilimis,
apsuptas Neries ir Vilnios slėnių” ir
yra „puikus Rytų bei Vakarų kultūrų
sąveikos pavyzdys, vienas iš toliau-
siai esančių viduramžių architek-
tūros (gotikos, renesanso, baroko)
kraštų Rytų Europoje”.

Pagal ketvirtąjį kriterijų Sena-
miestis įvertintas kaip atstovaujantis
vieną arba kelis reikšmingus istorijos
laikotarpius pavyzdys ir (arba) pro-
totipas, kuris „dėl miestovaizdžio ir
išsaugotos didelės pastatų įvairovės
išskirtinai parodo, kaip per penketą
amžių organiškai plėtojosi Vidurio
Europos miestas”. (...)

Iš šių apibrėžčių akivaizdu, jog
UNESCO patvirtintoji Vilniaus sena-
miesčio išskirtinė visuotinė vertė,
autentiškumas ir vientisumas yra
susieti su LDK sostinės laikotarpio,
t.y., tryliktojo-aštuonioliktojo amžių
miestu (su „kai kuriais vėlesniais
priedais”, „XIX amžiaus romantizmo
architektūros” intarpais). Taip pat
aišku, jog, vertinant Senamiesčio kai-
tos procesus, takoskyrą tarp saugoji-
mo ir nesaugojimo, atkūrimo ir nau-
jos statybos reikėtų brėžti būtent ten,
kur nustatyta pagal šį aprašą.

• • •
LDK epochą kaip didžiausią Se-

namiesčio vertybę pasirinko pati Lie-
tuva. Pasaulio paveldo komitetas sa-
vų vertybių neprimeta – tik patikri-
na, ar Konvencijos šalies teikiamų
paveldo objektų kokybė yra unikali
pasaulio lygmeniu, ar šie materialūs
istorinės praeities liudijimai tebėra
autentiški ir vientisi. Štai Lietuvos
valdžios institucijos, prašydamos
įtraukti Vilniaus senamiestį į pa-
saulio paveldo sąrašą, nežinia kodėl
„pamiršo” archeologiją, todėl UNESCO
apsauga nėra netaikoma itin vertin-
gai Senamiesčio daliai – seniausia-
jam, po žeme glūdinčiam miestui.
Tiesa, valstybės turi teisę prašyti,
kad UNESCO Nukelta į 11 psl.

PENKIOLIKOS METŲ TYLA
APIE VILNIAUS SENAMIESTĮ

Prieš penkiolika me-
tų Lietuva pasirinko,
pateikė, gavo patvir-
tinimą [dėl Senamies-
čio išskirtinės vertės],
o po to pasuko keisto-
ku keliu. Apie UNESCO
įteisintas Senamiesčio
vertes iki šiol nepra-
sižiojama, o Vilniaus
tikrovėje įgyvendina-
mi visai kiti vertybiniai
prioritetai, sistemin-
gai „laiminant” saugo-
mos epochos savybes
stelbiančią kaitą. Bet ir
tai daroma tylomis.
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ANDRIUS DUNÇIA
Vinco Krèvès lit. mokykla,
6 klasè

Š. m. spalio 18–31 dienomis Vilma Balnytė ir
Jonas Dunčia Šv. Andriejaus parapijos salėje, Fila-
delfijoje, suorganizavo nuotraukų parodą. Organi-
zatoriai kvietė fotografijos mėgėjus pasidalinti su
bendruomene savo gražiausiomis vasaros metu iš-
gyventomis ir nuotraukose įamžintomis akimirko-
mis. Parodos lankytojai buvo pakviesti išrinkti
jiems labiausiai patikusią nuotrauką.

Kalbinu parodos organizatorius Vilmą Bal-
nytę (V. B.) ir Joną Dunčią (J. D.).

– Kaip sugalvojote suruošti šią parodą?
V. B.: Sumanymas surengti parodą kilo dėl to,

kad mes jau vieną kartą turėjome tokią parodą ir
atrodė, kad ji buvo sėkminga. Fotografija yra meno
rūšis, todėl fotografams, kaip ir kitiems meninin-
kams, norisi pasidalinti savo kūriniais su kitais. Be
to, įvairūs renginiai pritraukia daugiau lankytojų į
mūsų bažnyčią, kas daro gerą įtaką mūsų tautinei
bendruomenei Filadelfijoje.

J. D.: Trumpai pasakius, fotografuoti yra vie-
nas iš mano mėgstamiausių užsiėmimų, todėl man
patinka ruošti parodas. Man patika daryti nuot-
raukas ir žiūrėti į kitų žmonių kūrinius.

– Kada pradėjote fotografuoti?
V. B.: Pradėjau fotografuoti palyginti vėlai, kai

atvažiavau į Ameriką, prieš aštuonerius metus. Ta-
da paėmiau vyro fotoaparatą ir pradėjau fiksuoti,
ką mačiau aplinkui. Po metų pradėjau naudoti
skaitmeninį aparatą, kas man davė žymiai daugiau
laisvės daryti daugiau nuotraukų, jas apžiūrėti ir
įvertinti prieš spausdinant.

J. D.: Paskutiniais metais gimnazijoje man
tėtė nupirko „single lens reflex-SLR” fotoaparatą.
Juo pradėjau fotografuoti gimnazijoje ir kai kurios
nuotraukos buvo taip gerai įvertintos, kad pateko į
metų knygą („Yearbook”).

– Ką Jums patinka fotografuoti?
V. B.: Labiausiai man patinka fotografuoti

paukščius. Jie galbūt nėra gražiausi objektai, bet
juos fotografuoti yra sudėtinga (jie juda, yra toli ir
dažniausiai maži), todėl kiekviena sėkminga nuo-
trauka labai džiugina. O mėgstamiausios nuotrau-
kos yra tokios, kurios vienu vaizdu kažką papasa-
koja. Pavyzdžiui, jeigu nufotografuota deganti
elektros lemputė su užrašu ,,post office” ir su drie-
žu, nuotrauka rodo, kad tai tropinio klimato ang-
lakalbė šalis, kurioje yra elektra. Dar labai patinka
daryti nuotraukas tinkamoje šviesoje, tai yra prieš
aušrą ir po saulėlydžio.

J. D.: Man patinka žaisti su šviesa ir šešėliais.
Mėgstu gamtą, saulėlydžius, rūkus ir kalnus,

krioklius, gėles – viską, kas atspindi Dievo galin-
gumą, jo sukurtą grožį ir suteikia nežemišką ramy-
bę.

Parodoje dalyvavo fotografai: Joanne Antana-
vage, Vilma Balnytė, Jurgita Cenkutė, Petras Vaš-
kys, Rimas Gedeika, Antanas Krušinskas, Kęstutis
ir Joyce Lukai, Kęstutis Lukoševičius, Danutė Sur-
dėnienė ir Jonas Dunčia.

Visų fotografų nuotraukos susilaukė savo ger-
bėjų. Net 55 parodos nuotraukos buvo išrinktos į
jiems labiausiai patikusiųjų kategoriją, todėl balsai
labai plačiai išsibarstė. Daugiausiai balsų surinko
Antano Krušinsko nuotrauka „Shugago Lake”.

Antrą vietą laimėjo Petras Vaškys su nuo-
traukomis – „Milano Katedros stogo fragmentas”
ir „Tėvas su sūnum”.

Trečią vietą laimėjo Joanne Antanavage už
nuotrauką „Medžio atspindys ežere”; Danutė Sur-
dėnienė už nuotrauką „Vaivorykštė”; Vilma Bal-
nytė už nuotrauką „Lietuviškas maistas ant stalo”;
ketvirtą vietą – Rimas Gedeika už nuotrauką
„Šokėjai”.

Man labiausiai patikusi nuotrauka buvo Kęs-
tučio Lukoševičiaus „Du gandrai ant bažnyčios
kryžiaus”. Aš to niekad nesu matęs, todėl man ji
pasirodė labai įdomi. Man taip pat labai patiko V.
Balnytės kukučio nuotrauka. Tas paukštis man at-
rodė kaip vyturėlis su gražia karūna ant galvos.
Kukučio nesu niekad matęs, todėl buvo labai įdo-
mu jį pamatyti nuotraukoje.

– Kalbinu parodos nugalėtoją Antaną
Krušinską. Sveikinu su laimėjimu parodoje!
Jūsų nuotrauka labiausiai patiko žmonėms,
ar ji ir Jums labiausiai patinka? Kodėl?

A. Krušinskas: Nuotrauka „Shugago Lake”
man asmeniškai nelabai patiko. Aš turėjau kitą
nuotrauką su laivais – man ji geriau patiko. Joje
matėsi laivai vandenyje pavakarę, prieš saulės nu-
sileidimą, atsisipindėjo saulės spinduliai. Man la-
biau patiko spalvos ir visas vaizdas. Ypatingai gra-
žiai atrodė saulės spindulių apšviesti visi laivai, o
miškas buvo tamsus mėlyno dangaus fone. Nufo-
tografavau ,,Ogunquit, Maine” apie 8:30 val. v.

– Kur ir kaip padarėte šią nuotrauką?
A. K.: Nuotrauką „Shugago Lake” nufotogra-

favau ryte apie 7 val. Rūkas tuo laiku pradėjo nykti
ir aš turėjau sulaukti, kol atsiras pats tinkamiau-
sias laikas. Nufotografavau 3 ar 4 nuotraukas,
Greenville, Michigan.

– Kalbinu antros vietos laimėtoją Petrą
Vaškį. Sveikinu su antros vietos laimėjimu
parodoje! Jūsų net dvi nuotraukos labai pa-
tiko žmonėms, ar jos ir Jums labiausiai pa-
tinka?

Nukelta į 8 psl.

Nuotraukų paroda

„Tėvas su sūnum”. Petro Vaškio nuotr.

„Milano Katedros stogo fragmentas”.
Petro Vaškio nuotr.

„Shugago Lake”. Antano Krušinsko nuotr.

,,Ogunquit, Maine”. Antano Krušinsko nuotr.

Fotografai (iš k. į d.): Petras Vaškys, Jonas Dunčia, Antanas Krušinskas, Danutė Surdėnienė, Joyce Lukas,
Vilma Balnytė, Kęstutis Lukas, Rimas Gedeika. Trūksta Joanne Antanavage ir Jurgitos Cenkutės.
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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.

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaaiiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

Nesutinku su Romualdu Kriau-
čiūnu, kad internetiniam ,,Draugo”
variantui reikėtų mažiau darbo jėgos
(,,Draugas”, 2009 m. gruodžio 15 d.).
Tai netiesa! Kalbu iš savo daugia-
metės patirties dirbant akademinėje
aplinkoje, bibliotekoje. Ta patirtis ro-
do, kad teikiant informaciją, kau-
piant žinias bei straipsnius leidiniui,
tinklalapiui ar duomenų bazei, reikia
įvairiausių žmonių, mokančių inter-
netą (patį tinklalapį ir jo turinį) tvar-
kyti. 

,,Draugo” atveju gal kai kuriuos
darbuotojus reikėtų pakeisti ar perk-
valifikuoti. Jei ,,Draugas” visai nebe-
spausdintų popierinio varianto, žino-
ma, spaustuvės darbuotojų gal nerei-
kėtų (jie galėtų būti paskirti dirbti
kitokius darbus arba jų pilnos dienos
etatai būtų panaikinti). Tačiau be
administracijos žmonių nepavyktų
apsieiti, nebent ,,Draugo” leidėjų ta-
ryba pasamdytų komercinę kompani-
ją rinkti prenumeratas (ir reklamas
ar kitas apmokamas žinias bei skelbi-
mus). Ir, žinoma, internetinei erdvei
reikia redaktorių, kurie tikrintų
straipsnių tinkamumą, patys rašytų,
redaguotų, tikrintų faktus, atrinktų
medžiagą iš Lietuvos spaudos, rastų,
kas aprašytų išeivijos gyvenimą ir t.
t. Redaktoriai ypač reikalingi, jei
beveik visa medžiaga (straipsniai)
gaunama iš ,,pasamdytų” (kontrak-

tinių, ne etatinių) asmenų, kurie rašo
ne vien ,,Draugui”. Redaktoriai už-
tikrina kokybę, žurnalistinę etiką ir
laikraščio liniją, nesvarbu, ar tas laik-
raštis popierinis ar internetinis.

Gal turint tik internetinį ,,Drau-
gą” nereikėtų jokio fizinio pastato (ir
tų, kurie jį išlaiko), bet tada sudėtin-
gesnis pasidaro ryšių palaikymas. In-
ternetas netinka įvairiems, dažnai
reikalingiems apsikeitimams infor-
macija ir nuomonėmis, posėdžiams ir
pan. Telefoniniai pasikalbėjimai, te-
lekonferencijos, el. paštas – tai tik
vienas iš ryšių palaikymo būdų. Jei
,,Draugo” komanda nedirbs vienoje
vietoje ir retai ar niekada nesusitiks,
tas ,,komandinis” jausmas greit iš-
nyks ar pareikalaus gana didelių pas-
tangų – vėl grįžtame prie reikalo tu-
rėti redakcinį štabą, administraciją.
(Taryba, nors ji neapmokama, turėtų
rasti, kur posėdžiauti, jei nebūtų fi-
zinio pastato.)

Gražu, kad R. Kriaučiūnas atsa-
kė į klausimą dėl interneto naudos
lietuviškoms organizacijoms, nes pa-
gal kai kuriuos anksčiau išspausdin-
tus laiškus kai kuriems skaitytojams
(gal tokiems, kurie gyvena toliau nuo
lietuviškų telkinių) organizacijų ren-
giniai, jų aprašymai ,,Drauge” nėra
reikalingi.

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

NETIESA, KAD INTERNETINIAM ,,DRAUGUI"
REIKÈS MAŽIAU DARBO JÈGOS

TAUTOS FONDAS

Šia ypatingų Švenčių proga, Lietuvių
Fondo direktoriai, administracija bei gausi
eilė savanorių nuoširdžiai sveikina visus
Lietuvių Fondo narius, linkėdami džiaugs-
mingai atšvęsti Šv. Kalėdas ir iškilmingai su-
tikti Naujuosius 2010-us metus. 

Tikimės, kad ateinantys metai bus sėkmingesni, kad
Lietuvių Fondas toliau galės prasmingai remti lietuviško švie-
timo, jaunimo bei kultūrinius projektus. Lietuvių Fondas linki,
kad gera nuotaika lydėtų Jus ateityje.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje,
didžiausias mokslinis archyvas bei knygų leidėjas

už Lietuvos ribų, sveikina lietuvių tautą 
šv. Kalėdų proga ir siunčia linkėjimus 

laimingiems Naujiesiems Metams.

dr. Vytautas Bieliauskas
LTSC Tarybos pirmininkas
dr. Augustinas Idzelis
LTSC Valdybos pirmininkas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC Garbės pirmininkas
dr. Robertas Vitas
Vicepirmininkas
Kristina Lapienytė-
Bareikienė
Vykdomoji direktorė
Skirmantė Miglinienė
Archyvų direktorė
Jonas Tamulaitis
Budrio fotoarchyvo 
direktorius
Petras Petrutis
Ryšiai su visuomene
Loreta Venslauskienė
Muzikologijos archyvo
atstovė
Vytas Beleška
Muzikologijos archyvo 
bendradarbis
Danutė Petrulytė
Redaktorė
Algis Janušas
Meno archyvo direktorius
dr.  Enata Skrupskelytė
Pasaulio lietuvių archyvo 
bendradarbė

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 2010 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,  Ruta 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)

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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Vilnius, gruodžio 21 d. ( URM info) – Baigdamas apsilankymą Izraelyje,
Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas susitiko su Romos kata-
likų bažnyčios Šventojoje Žemėje vadovu Fouad Twal. URM nuotr.

Tautieçiai užsienyje išmoko apgauti
Lietuvos bankus 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Užsienio šalyse gyvenantys tautiečiai
išmoko, kaip Lietuvos bankų išduo-
tas debetines korteles, kurių są-
skaitoje švilpauja vėjai, paversti pa-
jamų šaltiniu. Nuostoliai, aišku, gula
ant bankų pečių.

,,Lietuvos ryto” duomenimis, ap-
sukruolių būdą imti pinigus iš tuščių
debetinių kortelių jau susekė ,,Swed-
bank”. Šio banko darbuotojai išsiun-
tinėjo įspėjimus kitiems Lietuvoje
veikiantiems bankams, kad šie imtų-
si papildomų atsargumo priemonių
išduodami klientams debetines ,,Visa
Electron” ir ,,Maestro” korteles.

Šios debeto kortelės yra skirtos
tik atsiskaityti, jų turėtojams kredi-
tas nėra suteikiamas. Bet sukčiai ra-
do būdą, kaip apgauti sistemą ir nau-
dotis kreditu.

Pirmiausia kuriame nors Lietu-
vos komerciniame banke išsiimama
debetinė kortelė, į ją įnešama nedi-
delė suma pinigų. Didžiojoje Britani-
joje su šia kortele automatinėje dega-
linėje įsipilama degalų už visą įneštą
sumą. Atsiskaitant už degalus korte-

le, iš kliento sąskaitos turi būti iš-
skaičiuojamas 1 svaro mokestis.

Kadangi kortelėje pinigų nebėra,
sistema ,,atrakina” elektroninę ap-
saugą ir nusiskaičiuoja 1 svarą. Taip
tik mokėti skirta kortelė paverčiama
neriboto kredito kortele.

Su ,,atrakinta” kortele sukčiai
pradeda žygius po bankomatus, par-
duotuves, tačiau dažniausiai būna at-
sargūs ir tenkinasi nedidelėmis, die-
nos limito nesiekiančiomis sumomis.

,,Swedbank” specialistai Didžio-
joje Britanijoje aptiko keliolika debe-
tinių kortelių turėtojų, kurie mėga-
vosi leisdami banko pinigus.

Paaiškėjo, kad kai kurie Lietuvos
piliečiai prieš išvykdami į Didžiąją
Britaniją debetinėmis kortelėmis ap-
sirūpino bent keliuose bankuose.
Sukčiai jau buvo spėję ,,atrakinti" ir
kitų bankų debetines korteles ir pri-
sišluoti pinigų.

Iš Didžiojoje Britanijoje gyve-
nančių sukčių išsiieškoti nuostolius
bus sudėtinga. Tai padaryti būtų
įmanoma tada, jeigu į gimtinę grįžęs
toks tautietis oficialiai įsidarbintų.

Parlamentarai ir meldžiasi, 
ir vienijasi etnografiniu pagrindu

A. Adamkienei ir G. Ruçytei prireikè
širdies stimuliatoriaus

,,Gyvyb∂s langelyje” – pirmas k∆dikis

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Seimo nariai randa laiko ne tik tie-
sioginiam darbui, bet ir veiklai įvai-
riose parlamentinėse grupėse. Jose
tautos išrinktieji meldžiasi, dalijasi
sentimentais savo regionams, svarsto
lytinio švietimo klausimus.

Seime veikia penkios parlamen-
tinės grupės. Didžiausia jų – 43 tau-
tos išrinktuosius vienijanti grupė
,,Už demokratišką Baltarusiją”. Per
pusę mažiau parlamentarų susibūrę į
Maldos grupę.

Dalis Seimo narių yra pasiskirstę
ir pagal gimtuosius, parlamente at-
stovaujamus ar tiesiog mylimus re-
gionus. 21 seimūnas priklauso Dzū-
kijos bičiulių, o 15 – Šiaulių krašto bi-
čiulių parlamentinėms grupėms. Vi-
suomenės plėtros, reprodukcinės
sveikatos ir teisių parlamentinėje gru-
pėje savo nišą atrado 12 Seimo narių.

Maldos grupė vienija Seimo na-

rius, kuriems artimos krikščioniškos
vertybės. Į ją susibūrę politikai sten-
giasi, kad šiandienos politika atitiktų
jų skelbiamas dorybes.

Maldos grupės pirmininkas Egi-
dijus Vareikis panašiai mąstančius
kolegas draugėn subūrė praėjusios
Seimo kadencijos pradžioje. Nuo tada
dalis tautos išrinktųjų ir parlamento
kanceliarijos darbuotojų Dievo žodžio
klausymui ir bendrai maldai renkasi
Seime įrengtoje popiežiaus Jono Pau-
liaus II auloje. 

,,Susirenkame kiekvieno mėne-
sio pirmąjį antradienį prieš vakarinį
Seimo plenarinį posėdį. Paprastai
ateina ne daugiau kaip 10 parlamen-
tarų. Meldžiamės, kalbamės apie
įvairius religijos reikalus”, – pasakojo
E. Vareikis.

Maldos grupės veikloje dalyvauja
daugiausia centro dešinės atstovai. 

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, gruodžio 21d. (President.lt) – ,,Betliejaus žvakės liepsnelė moko mus
neužmiršti vieniems kitų. Prisiminkime visus, kurie sutiks šias šventes liūdni ar
vieniši. Tikiu, kad kiekvienas, parsinešęs Betliejaus šviesos spindulėlį, sušildys
ir pripildys jaukumu savo namus, apgobs artimuosius meile ir dėmesiu.
Padėkime šalia esantiems ir pamažu sušildykime visą kraštą”, – sakė
prezidentė Dalia Grybauskaitė, priimdama Betliejaus taikos ugnelę atnešu-
sius skautų organizacijos Lietuvoje narius. Jau 14-tus metus vykstančios
akcijos „Betliejaus taikos ugnis” metu per šv. Mišias uždegtos Kalėdų žvakės
liepsnelė keliauja iš rankų į rankas, neaplenkdama ir aukščiausių Lietuvos
valdžios įstaigų. Gruodžio 16–23 dienomis ugnis dalijama ten, kur labiausiai
trūksta vilties ir šilumos – vaikų ir senelių globos namuose, ligoninėse, kalėji-
muose, universitetuose ir kitose bendruomenėse, organizacijose ir įstaigose.

President.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) –
Nė karto per dešimt metų nepralei-
dusi savo paramos ir labdaros fondo
rengiamų Kalėdų švenčių globojamų
mokyklų vaikams, šiemet Alma
Adamkienė atsidūrė ligoninėje. Bu-
vusi pirmoji Lietuvos ponia dar fondo
renginio išvakarėse, penktadienį, bu-
vo paguldyta į Vilniaus universiteto
Santariškių klinikas. Čia A. Adam-
kienei kardiochirurgai įsiuvo širdies
stimuliatorių.

Kaip sakė V. Adamkaus asmeni-
nis gydytojas Remigijus Nargėla, ši
operacija buvo planuota jau anksčiau.
Bet ją teko paankstinti dėl netikėtai
pablogėjusios A. Adamkienės savijau-
tos. Pasak medikų, ligonė po operaci-
jos jaučiasi gerai. 

Blogai A. Adamkienė pasijuto
penktadienį. Namuose Turniškėse
moteriai pasidarė silpna – ji apalpo.
„Daugiausia nerimo kėlė tai, kad
krisdama Alma susitrenkė galvą. Bet
atlikus tyrimus paaiškėjo, kad nieko

baisaus neištiko. Patikrinę širdies
veiklą gydytojai nutarė nebelaukti –
buvo įsiūtas širdies stimuliatorius.
Dabar su Alma būsime kolegos”, –
sekmadienį jau linksmiau buvo nusi-
teikęs V. Adamkus.

Kadenciją baigusiam prezidentui
2008 metų gegužę taip pat buvo įsiū-
tas širdies stimuliatorius.

Penktadienį širdies stimuliatorių
Santariškių klinikų medikai įsiuvo ir
kito žinomo politiko, europarlamen-
taro Vytauto Landsbergio žmonai
Gražinai Ručytei. Prieš keletą metų
jai jau buvo atlikta ir širdies šuntavi-
mo operacija.

,,Ko gero, tai, kad Almai buvo
įsiūtas stimuliatorius, padrąsino ir V.
Landsbergio žmoną”, – grįžęs iš ligo-
ninės pasakojo V. Adamkus, aplankęs
ne tik žmoną, bet ir G. Ručytę.

Lietuvoje kasmet širdies stimu-
liatorius įsiuvamas apie 1,500 ligo-
nių. Šis prietaisas padeda širdžiai
dirbti. 

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) –
Į Vilniaus apskrities sutrikusio vys-
tymosi kūdikių namuose įrengtą ,,gy-
vybės langelį” atneštas pirmas kūdi-
kis – maždaug 2 savaičių mergaitė.

Namų direktorė Petronėlė Va-
latkevičienė sakė, kad mergaitė yra
sveika, tačiau ji dėl visa ko perkelta į
ligoninę išsamesniems tyrimams.

,,Mums suveikė langelis, greit bė-
gome žiūrėti, kas ten yra – radome
mergaitę. Ji yra labai simpatiška, la-
bai daili. Nustatyta, kad ji maždaug
dviejų savaičių amžiaus”, – sakė Vil-
niaus apskrities sutrikusio vystymosi
kūdikių namų, kuriuose įrengtas pir-
masis ,,gyvybės langelis” Lietuvoje,
direktorė.

,,Gyvybės langelis” Vilniaus ap-
skrities sutrikusio vystymosi kūdikių
namuose atidarytas šių metų lapkri-

čio 25 d. Tai buvo pirmasis toks ,,gy-
vybės langelis” šalyje. Po kelių dienų
antras toks ,,gyvybės langelis” įkurtas
ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Paprastai ,,gyvybės langelis”
įrengiamas gimdymo namų sienoje.
Tai – speciali talpa, į kurią iš gatvės
įdėjus naujagimį, budinčius darbuo-
tojus pasiekia perspėjimo ženklas, ir
specialistai skubiai pasirūpina vaiku,
kuriuo negali ar nenori rūpintis mama.

Pirmasis pasaulyje ,,gyvybės lan-
gelis” buvo įrengtas XII amžiaus pa-
baigoje Vatikane, ,,Šventosios Dva-
sios” ligoninėje, kur buvo priimami ir
prižiūrimi mamų palikti kūdikiai, iki
tol mirdavę gatvėje. Prancūzijoje ,,gy-
vybės langeliai” atsirado XVII am-
žiuje. Pirmieji šiuolaikiniai ,,gyvybės
langeliai” 2000 metais įrengti Vokie-
tijoje.



Washington, DC, gruodžio 21 d.
(AFP/BNS) – Jungtinių Valstijų
rytinėje dalyje siautusi smarki pūga
nutraukė elektros tiekimą šimtams
tūkstančių namų, sustabdė oro uostų
darbą ir sukėlė didžiules spūstis
keliuose.

Virginia, Maryland, West Virgi-
nia ir Delaware valstijų gubernato-
riai dar prieš pūgą, kuri yra didžiau-
sia šiame regione per kelis dešimt-
mečius, paskelbė nepaprastąją pa-
dėtį.

Šeštadienį Virginia valstijos ke-
liuose žuvo trys žmonės, iš viso įvyko
maždaug 3,000 avarijų, kurios ke-
lioms valandoms buvo užkirtusios į

kitas valstijas vedančius kelius. Vals-
tijos sveikatos apsaugos departamen-
tas patvirtino dar vieną su oro
sąlygomis susijusį mirties atvejį.

West Virginia, Tennessee, Ken-
tucky, Virginia ir North Carolina
valstijose be elektros liko šimtai
tūkstančių vartotojų. Pūgai trau-
kiantis į šiaurės rytus, Washington,
DC oro uostuose savaitgalį buvo
įstrigę tūkstančiai žmonių.

Vienu metu pūga siautė 800 km
ruože daugiau kaip dešimtyje valstijų
ir paveikė maždaug ketvirtadalį JAV
gyventojų. Didelė rytinės pakrantės,
kurioje gyvena dešimtys milijonų
amerikiečių, dalis virto tikra žiemos
pasaka, bet visas šis grožis taip pat
reiškia pavojingas sąlygas.

Didžiausia šalies autobusų bend-
rovė ,,Greyhound Lines” sustabdė
susisiekimą beveik 300 regiono kryp-
čių. Daugelis gyventojų dėl pūgos liko
namuose, o prekybos centrai nedirbo
arba buvo anksčiau uždaryti, todėl
šiemet ,,superšeštadienio” savaitgalio
prekyba buvo gerokai mažesnė. Pap-
rastai paskutinį savaitgalį prieš Ka-
lėdas prekybos apimtis visoje šalyje
sudaro maždaug 15 mlrd. dolerių.
Dauguma bažnyčių, muziejų ir mo-
kyklų buvo uždaryta. Sniegas į JAV
sostinę gali grįžti ir šią savaitę – me-
teorologai numato pūgas per Kūčias
ir Kalėdas. 

Europos šalyse taip pat siaučia
žiema, ten plečiasi žiemos išdaigų su-
kelta transporto sumaištis.
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LONDONAS
Kopenhagoje susirinkę pasaulio

vadovai pažadėjo siekti, kad mūsų
planetos klimatas nepašiltėtų dau-
giau nei 2 laipsniais Celsijaus, tačiau
nenustatė konkrečių taršos mažini-
mo rodiklių, kurie turėtų būti pasiek-
ti iki 2020 ir 2050 m. Pasaulio va-
dovai taip pat įsipareigojo skirti 100
mlrd. dolerių neturtingoms šalims,
kurios gali labiausiai nukentėti nuo
pasaulinio klimato šiltėjimo padari-
nių, tačiau konkretus mokėjimo pla-
nas taip pat nebuvo priimtas. 

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI pra-

ėjus dviem dienoms po prieštaringai
vertinamo karo metų popiežiaus
Pijaus XII paskelbimo ,,garbinguo-
ju”, pasmerkė ,,aklos neapykantos
ideologijos” įžiebtą Holokaustą. Va-
tikanas sukėlė žydų bendruomenės
pasipiktinimą, kai priartino Pijų
XIIprie paskelbimo palaimintuoju,
nors daugelio istorikų nuomone,
Pijus nesiėmė konkrečių veiksmų,
kai nacių Vokietija žudė milijonus
žydų Antrojo pasaulinio karo metais.

HAGA
Baiminantis ožkų gripo plitimo,

Nyderlanduose pradėtos masiškai
naikinti ožkos – joms suleidžiamos
nuodų injekcijos. Ketinama išnaikin-
ti iki 40,000 gyvulių. Veterinarijos
tarnybos duomenimis, ožkos bus
naikinamos 60 fermų iš 410. Ožkų
gripu gali užsikrėsti ir žmonės, atski-
rais atvejais tai gali baigtis mirtimi.
Ožkų gripą sukelia bakterija ,,Co-
xiella burnetii”. Žmogus nuo žmo-
gaus užsikrečia labai retai. Ši liga
pirmą kartą nustatyta 1937 m. dar-
bininkams Australijos Kvinslendo
valstijos skerdyklose.

RYGA
Latvijos Konstitucinis Teismas

nusprendė, kad 2009 m. biudžeto pa-
taisos, pagal kurias numatyta suma-
žinti pensijas, yra neteisėtos. Teismas
leido vyriausybei iki pavasario mo-
kėti sumažintas pensijas, o nuo kovo
1 d. neteisėti sumažinimai turi būti
atšaukti. Teismas pripažino, kad val-

stybė neužtikrina konkretaus dydžio
socialinio aprūpinimo, nors privalo
užtikrinti socialinį saugumą.

VARŠUVA
,,Al Qaeda” planavo teroro iš-

puolius ir Lenkijoje, tačiau puikiai
atlikta šios šalies specialiųjų tarnybų
operacija sužlugdė tuos planus, rašo-
ma savaitraštyje ,,Angora”. 2005 m.
amerikiečių žvalgyba pranešė, jog ,,al
Qaeda” ketino Lenkijoje įvykdyti
teroristinį išpuolį per vieną masinių
renginių. Tačiau lenkų specialiosios
tarnybos išaiškino asmenis, kurie
ruošė pasikėsinimą, ir sutrukdė įvyk-
dyti šį sumanymą. 

MASKVA
Rusijos parlamento komisija nu-

rodė, kad pagrindinė avarijos Sajan-
Šušensk hidroelektrinėje priežastis –
prastos kokybės remontas, atliktas
2009 m. kovą, ir nesiėmimas priemo-
nių sustabdyti antrąjį hidroagregatą.
Valstybės Dūmos energetikos komi-
tetas paprašė Rusijos prokuratūros
nustatyti kaltus asmenis, nurody-
damas galimus elektrinės vadovybės
piktnaudžiavimus. Didžiausia Rusi-
joje Sajan-Šušensk hidroelektrinė
buvo sustabdyta rugpjūčio 17 d., kai į
mašinų salę plūstelėjo vanduo. Per
avariją 75 žmonės žuvo, o dar 13
buvo sužeisti. 

* * *
SSRS diktatoriaus Josif Stalin

atminimas visiems laikams liks jo
politikos šalininkų širdyse, mano
Rusijos Federacijos komunistų parti-
jos vadovas Genadij Ziuganov. ,,Nėra
prasmės įamžinti, jis įamžintas”, –
sakė G. Ziuganov žurnalistams, atsa-
kydamas į klausimą po gėlių padėji-
mo prie J. Stalin biusto Raudonojoje
aikštėje Maskvoje.

ASTANA
Almatos vidaus reikalų departa-

mentas iškėlė baudžiamąją bylą dėl
pasikėsinimo į Kirgizijos žurnalistą
Genadij Pavliuk. Per parengtinį tyri-
mą nustatyta, kad G. Pavliuk gruo-
džio 16 d. atvyko į Almatą į koman-
diruotę ir surengė mieste kelis susi-
tikimus. Tą pačią dieną žurnalistą
nežinomi asmenys išmetė pro dau-
giaaukščio gyvenamojo namo langą
Almatoje, jis yra sunkios būklės ir
gydomas vienoje Almatos klinikų. 

Jungtiniû Valstijû rytus
užklupo pùga

B. Obama sveikatos sistemos
pertvarka išlaikè svarbû išbandymâ

Washington, DC, gruodžio 21 d.
(AFP/BNS) – JAV Senate pašalinta
svarbi kliūtis prezidento numatytai
sveikatos apsaugos sistemos pertvar-
kai, kurią jis paskelbė pagrindiniu
savo vidaus politikos uždaviniu ir
kuri dabar veikiausiai bus patvirtinta
iki Kalėdų, kaip siekia Barack Oba-
ma.

Po daug valandų trukusių aud-
ringų diskusijų visi 58 demokratų se-
natoriai suvienijo jėgas su dviem ne-
priklausomais sąjungininkais ir per
balsavimą užsitikrino lygiai 60 balsų,
kurių reikėjo užbaigti debatus dėl
įstatymo projekto.

,,Mūsų sveikatos apsaugos siste-
mos bėda yra tai, nuo ko kasdien
miršta vis daugiau amerikiečių”, –
sakė Senato demokratų daugumos
vadovas Harry Reid baigiamojoje
kalboje prieš balsavimą.

Visi 40 respublikonų senatorių
balsavo prieš įstatymo projektą. Res-
publikonai pripažino, kad šiuo metu
jie neturi politinių galių užkirsti kelią
planuojamai didelio masto pertvar-
kai, tačiau įspėjo demokratus, kad už
šiuos planus jiems teks sumokėti di-
delę politinę kainą ateinančių metų
lapkritį vyksiančiuose kadencijos vi-
durio rinkimuose.

Senate numatyti dar du proce-
dūriniai balsavimai, kurie turi įvykti
vienos dienos skirtumu, o ketvirta-
dienį, Kalėdų išvakarėse, bus sureng-
tas galutinis balsavimas dėl refor-
mos, kuri bus didžiausio masto svei-
katos apsaugos sistemos pertvarka
per keturis dešimtmečius.

Labai neįprastas naktinis balsa-

vimas Senate įvyko po visą dieną Ka-
pitolijuje vykusių įnirtingų debatų,
kurių dalyvių neatvėsino ir Washing-
ton savaitgalį užklupusi smarkiausia
per kelerius pastaruosius metus
pūga.

Po sveikatos apsaugos sistemos
pertvarkos sveikatos draudimu tu-
rėtų būti aprūpinti 31 mln. iš maž-
daug 36 mln. šiuo metu jo neturinčių
amerikiečių. Dauguma amerikiečių
turės įsigyti sveikatos draudimą, o
mažas pajamas gaunančioms šeimos
bus skiriamos lėšos, kad jos galėtų tai
padaryti.

Demokratai sakė, kad parengto
įstatymo projekto įgyvendinimas at-
sieis mažiau nei 900 mlrd. JAV dole-
rių, kaip siekia B. Obama, ir nepadi-
dins biudžeto deficito. Jie rėmėsi ne-
partiniu principu sudarytos Kongreso
biudžeto valdybos išvadomis, kad
pertvarka per ateinančius dešimt
metų kainuos 871 mlrd. dolerių ir
sumažins biudžeto deficitą maždaug
132 mlrd. dolerių.

Nors Amerika yra turtingiausia
pasaulio valstybė, ji vienintelė pra-
moninė šalis, kuri neužtikrina svei-
katos priežiūros visiems piliečiams.
Jungtinėse Valstijose vieno asmens
sveikatos priežiūrai skiriama daugiau
nei dvigubai lėšų nei Didžiojoje
Britanijoje, Prancūzijoje ir Vokieti-
joje, tačiau šalis vis tiek atsilieka nuo
kitų valstybių pagal žmonių viduti-
nės gyvenimo trukmės ir kūdikių
mirtingumo duomenis, nurodo Tarp-
tautinė ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija. 

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

RUSIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
KETVIRTAS ADVENTO SEKMADIENIS

PO BETLIEJAUS ŽVAIGŽDE

Jau ir baigiasi adventinis laiko-
tarpis. Ilgi laukimo vakarai ir juodos
naktys, o kažkur dega niekada negęs-
tanti žvaigždė. Išėjome pažvelgti į ją,
nors buvo gruodas, dabar pamišusi
šlapdriba. Bet viską padarykime, kad
būtų mums gera gyventi čia, ant Bal-
tijos krantų. 

Ar jauti tą sieloj paslaptingą
ilgesį piliakalnių šventų ir Pilėnų
laužų? Ar girdėjai Jono Krikštytojo
tyruose šaukiantį balsą? Adventiniais
sekmadieniais Bažnyčia rodė Jono,
vieno iš didžiausių pranašų, paveik-
slą. Jis vilkėjo ašutine, valgė skėrius
ir laukinį medų. Subrendęs, galingas
dvasia, išstudijavęs Seno Testamento
pranašystes ruošė Kristui kelią į
žmonių sąmonę ir širdis. Visi, kurie
atėjo prie Jordano upės krikštytis,
jautė atgailos poreikį, tačiau atgaila
privalo turėti konkrečią formą. Todėl
jie klausė, o kas mums daryti? Jis
neliepė eiti melstis į dykumą, pakeisti
luomą, bet siekti teisingumo: turtin-
gesniems – „tepasidalija su neturin-
čiu”; muitininkams – „nereikalaukite
daugiau negu nustatyta”; kariams –
„nieko neskriauskite”. O tie, kurie
nenorėjo daryti atgailos, Jonas šaukė:
„angių išperos... pabaltinti grabai...
jau kirvis pridėtas prie medžio
šaknų”. Ir niekas negalėjo atsispirti
jo šauksmo balsui. Kovoje su blogiu
reikalingas radikalizmas. 

Teisingumo ištaisymas yra tiesio-
ginė ir geriausia atgaila. Ji reikalinga
kiekvienam žmogui pažvelgti į save.
Krikščionybė nėra ta religija, kuri
draskytų širdį. Ji duoda galimybę
pradėti iš naujo, pasitikint Kristaus
meile. Ji yra džiaugsmo religija, su-
teikianti ramybę. Todėl mūsų tikra-
sis laukimas yra pasiruošimas sutikti
visada ateinantį Kristų. Geriausiai
išgirsime jo žingsnius, kai sielose su-
kursime tylą ir klausime, o ką aš tu-
riu daryti, kad mūsų gyvenimas būtų
sąmoningas ir krikščioniškas? Dar
kiekvienas sušnadždėtume Viešpa-
tie, o ką gi mes turime daryti, kad Lie-
tuva išliktų? Lietuviai sugrįžtų į na-
mus, neprasigertų, neprasikeiktų... 

Tiek daug problemų, tokia gaji
penktoji kolona. Svarbiausia išvalyti
valstybines institucijas nuo svetimų-
jų ir pajusti atsakomybę už savo
darbą, veiklą, kad praturtintume sa-
vo artimą, o ne tik pripildytume savo
kišenę. 

Atsakymas, sprendžiant visas
problemas, tėra vienintelis ir pagrin-
dinis – kad Kristus turėtų vietą tavo
gyvenime. Kai Juozapas su Marija
atkeliavo į Betliejų, jie nerado užei-
gos, nerado vietos. Baisu, jeigu jūs
viskam turite laiko, o Kristui nėra
vietos. Tai reikėtų suprasti plačiąja
prasme. Reikia didžiuotis, kad esi
katalikas ar krikščionis. Tikėjimas
žmogui suteikia romantiką, o ne prie-
vartą. ,,Na, atėjau šį sekmadienį į
Mišias”, pareigą atlikau. IV advento
sekmadienį skaitėme evangelijos iš-
trauką apie Marijos apsilankymą pas
Elzbietą, Jono Krikštytojo motiną.
Dvi giminaitės susitinka, kad pašlo-
vintų Viešpatį. „Štai aš, Viešpaties
tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pa-
sakei.” Angelas Gabrielius laukė

Marijos atsakymo į apreiškimą. Taigi,
Dievas nori, kad mes aktyviai daly-
vautume jo kūrybos plane. Jonas
Krikštytojas gimė tik keliais mėne-
siais anksčiau už Kristų. 

Metams prabėgus, vėl įspūdin-
giausia šventė, vėl sveikinimai, linkė-
jimai, kad gimusio Kristaus palaima
lydėtų jus visus 2010 metais ir visa-
da, kasdienybėje ir šventėje. Lauki-
mas išsipildytų darbu, malda, gyveni-
mo prasmėje.

Man tai gera proga padėkoti vi-
siems, kurių dėka Panevėžyje, Parko
gatvėje, einant taku į tiltą, vedantį į
Plūkių kaimo gatvę, atsistojo 10 rū-
pintojėlių. Gal pavadinsime Tūks-
tantmečio sodu tą vietą, kurioje kada
nors bus Jono Pauliaus II garbei pas-
tatyta bažnyčia arba kultūrinis reli-
ginis centras. Tik jūsų gerumo dėka
galėjome papuošti miestą. Dar kartą
dėkoju direktoriui Rimantui Liepai ir
Svajūnui Mikeškai, inžinieriui Sta-
nislovui Juodikiui, direktoriui Povi-
lui Tamoliūnui, Valentinai Pečiulie-
nei ir Danutei Račiūnienei, kurios
rinko savo kolektyvuose 2 proc. nuo
pajamų mokesčio. Nepajėgsiu išvar-
dyti visų, kurie patys aukojo. 

Iš viso buvo surinkta apie 11,400
lt, o dar Čikagos lietuviai paaukojo
2,100 dol. („Statyk būtinai kryžius,
dar komunistai nuneš tą žemės plo-
tą”, juokavo lietuviai amerikiečiai.)
Dėkoju miesto urėdui Algirdui Luko-
ševičiui už geranoriškumą, gaunant
ąžuolą. Ši mintis man gimė būnant
Čikagoje, o visur Panevėžyje apvaikš-
čiojo, viską aptarė buvęs urėdas
Juozas Burda. Niekada neužmirški-
me padėkoti šitam geram žmogui, kai
tik ateinate į sielovados centrą Ma-
rijonų gatvėje, kad visa mediena buvo
parūpinta gerb. Juozo. Tiesa, skulp-
torių plenerą organizavo Stasys
Janušas. Tuometinis meras ir vice-
merai priėmė džiugiai šią žinią, o
dalykiškai ir labai atjaučiančiai mies-
to architektas Romualdas Lukšas
greitai pasirūpino ir pervežė skulptū-
ras iš Ramygalos į „Panevėžio gat-
vių” būstinę jas pasaugoti. Jie ir „pa-
statė ant kojų”. Visa tai kainavo
mums apie 22,000 lt. Ir krizės metu
galima šį tą padaryti, tik reikia, kad
vienas kitam padėtume, o nekliudy-
tume. Dabar palauksime šiltesnių orų
ir mūsų vyskupas jas pašventins, vai-
nikuodamas jūsų rūpestį ir gerumą.

Girdėjau vienos moters „dvasin-
gus pamąstymus”, kad krizės metu
nereikia tų kryžių arba naujos baž-
nyčios. Bažnyčios gal ir ne, bet dva-
sinio centro – tikrai reikia. Kad aš ne
vyr. gydytojas ir vaistų negaliu nu-
pirkti, negaliu kitam tikslui išdalyti
pinigų – būsiu aukotojų pasmerktas.
Be to, vis vien tas pinigėlis liko Lie-
tuvos žmogui. Kam nebereikia baž-
nyčių, tam jau yra dvasinė krizė,
apatija. 

Džiugu, kad gaunu daug laiškų,
pasiteiravimų, kada bus tenai pas-
tatyta bažnyčia. Tame rajone nėra
kultūriniams poreikiams skirtų pa-
talpų. Dar vysk. J. Preikšas buvo pra-
šęs savivaldybės žemės naujai baž-
nyčiai tame rajone. Ir dabartinis vys-
kupas J. Kauneckas raštu prašė
,,ateities perspektyvose numatyti 3

Kun. ROBERTAS PUKENIS

Atkelta iš 4 psl.
P. Vaškys: Man labiausiai patiko

nuotrauka su tėvu ir sūnumi. Joje
tėvas žiūri televizorių, o sūnus žiūri
į mane. Kompozicija labai įdomi.
Nuotrauka su bažnyčios fragmentu
man patiko, nes čia yra daug žaidimo
su geometrija.

– Kur ir kaip padarėte šias
nuotraukas?

P. V.: Tėvo su sūnumi nuotrauka
yra iš vienkiemio, esančio Varlaukio
kaime, Jurbarko rajone. Tėvas – ką
tik sugrįžęs iš lauko darbų,  atsigulęs
ant grindų žiūri televizorių. Sūnus
irgi atsigulė prie tėvo. Kai jis išgirdo
mane ruošiantis fotografuoti juos, jis
pažiūrėjo į mane ir aš juos taip ir

,,pagavau”. Nuotrauka buvo padary-
ta su blykste. Labai mėgstu pagau-
ti tokias akimirkas. Bažnyčios frag-
mentas nufotografuotas ant  Milano
Katedros stogo. Mes šią vasarą skri-
dome per Milaną, per 8 valandas ap-
lankėme miestą, užlipę ant katedros
stogo matėme labai daug įdomių
vaizdų. Kai pamačiau šį vaizdą, nus-
tačiau fotoaparatą ilgiausio ploto
ryškumui.

Paroda man labai patiko. Man at-
rodo, kad Filadelfijos apylinkės žmo-
nėms irgi buvo smagu pasigrožėti
gražiais vaizdais. O fotografai galėjo
pabendrauti tarpusavyje ir pasimo-
kinti vieni iš kitų. Tikėkimės, kad tai
bus ne paskutinė paroda. 

PHILADELPHIA, PA

Nuotraukų paroda

Atkelta iš 2 psl.
Įtemkite pečių juostos raumenis,

po to liemens, po to dubens raumenis
ir po to kojų raumenis. Taip pakar-
tokite bent tris penkis kartus – tikrai
pasijausite geriau. Ir atsistojus nebus
problemų – pamiršite skausmus
nugaroje, strėnose. Ir taip kiekvieną
dieną nors po kartą didinant nugaros
raumenų sutraukimus. 

Šiltai apsirengę ir apsiavę pato-
giais batais bei užsidėję vilnonę
kepurę ir pirštines eikite laukan at-
likti ėjimo pratimų. Juos privalote
atlikti tiesūs, grakštūs, žvalūs, links-
mi. Žingsnis turi būti įsibėgėjantis iki
spartaus. Bus naudingas tik toks ėji-
mas ar bėgimas, kada pajausite
lengvą prakaituką nugaroje. O nuoto-
liai – kas dieną vis ilgesni ir ilgesni,
po keletą metrų ar žingsnių. Svarbu,
kad ir vietovė būtų įdomesnė, gražes-
nė, kad viskas keltų nuotaiką. Žmo-
gus – labai tvirta būtybė, galinti
pakelti sunkiausius išbandymus, kai
jis pats to nori ir to siekia. 

Žmogaus organizme stuburas
užima vieną svarbiausių vietų: jame
visi judėjimo nervai, veikiantys visus
mūsų raumenis, jame ir mūsų širdies
ritmo bei plaučių kvėpavimo motori-

kos nervai. Nugaros smegenys yra
susijungę su galvos smegenimis –
mūsų gyvenimo ir gyvavimo didžiuo-
ju kompiuteriu. Nuo nugaros smege-
nų ir stuburo sveikatos priklauso
mūsų visi judesiai. 

O iš antrosios žmogiškojo gyveni-
mo pusės, kai tampame sėdikais prie
rašomųjų stalų, o dabar ir kompiute-
rių, mes beveik nustojame rūpintis
nugaros stuburo raumenyno jėga, o
paslankumu, lankstumu. Ir tai ne-
gailestingai veda prie įvairiausių ju-
dėjimo aparato ligų, sunkių susir-
gimų. 

Tad senieji lietuviai, nustokite
gulinėję, sėdinėję ir nieko neveikę.
Prisiminę, kiek jaunystėje nuveik-
davote, imkitės lengvų, linksmų fizi-
nių pratimų ir varykite senatvę tolyn
nuo savęs, grįždami į judriąją aplin-
ką. Ir nenuolaidžiaukite sau – Ju-
myse dabar jau gerokai įsitvirtinu-
siam tinginiui. Jis, tas nelabasis tin-
ginys, yra mūsų didžiausias žudikas.
Per jį nusilpsta raumenys, nebesilai-
ko mūsų griaučiai, ir riečiamės, links-
tame, kojos nebepajėgia panešti mū-
sų kūno, rankos nebepajėgia nieko
pakelti.  

Sveikata ir mes...

sklypus apie 1 ha dydžio visuome-
ninėms reikmėms”. Realiausia už-
baigti tai, kas jau pradėta. Kartoju,
jokiu būdu nereikia rinkti pinigų iš
Panevėžio žmonių aukų, nes jiems
patiems dabar jų trūksta pragyventi.
Ieškosime Europos Sąjungos fonduo-
se arba geriau – palaukime. 

Ateina Popiežiaus palaiminimas
visiems šio projekto dalyviams. Ro-
moje hierarchai džiaugiasi, kad sie-
kiame santarvės tarp tautų, pačioje

tautoje, šeimoje ir visuomenėje. Ši
santarvė prasideda meilės civilizaci-
joje, kurią skleidžia, palaiko Šv Sos-
tas. O visą Jono Pauliaus II San-
tarvės rūmų istoriją aprašysime. 

Įspūdingiausia šv. Kalėdų nak-
ties Betliejaus žvaigždė teišsklaido
mūsų gyvenimo ūkanas. Kūdikėlis
Kristus telaimina Lietuvą ir visas
lietuvių išeivijos šakas bei šakeles,
kad neatitrūktų nuo ąžuolo kamieno.
Laimingų Naujųjų Metų.
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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

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

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 138

(Čia mes esame patys pagrindi-
niai viršininkai, sprendžiantys tokius
klausimus!)

Su ukrainiečiais mes jau buvome
iš anksto sutarę, kad jeigu mūsų pag-
rįstų reikalavimų gražiuoju nepaisys,
mes griebsimės vienintelio likusio
kalinių ginklo:

– My objavliajem golodovku!
(Mes skelbiame bado streiką!), – pa-
reiškėme kone vienbalsiai ir paaiški-
nome, kad badausime tol, kol mus ar-
ba kriminalinius perkels į kitą zoną.
Paskelbę apie savo akciją apsisukome
ir išdidžiai sugrįžome prie savų, nu-
jausdami, kad enkavėdistai nelabai
suvokė mūsų ketinimų rimtumo.

Kaip tik tuo metu buvo atvežta
vakarienė, kurią nuo vartų privalėjo
atsinešti mūsų budintys. Kai nė vie-
nas iš mūsiškių nenuėjo prie ,,vach-
tos”, sargybiniai išsikvietė kelis kri-
minalinius, kurie paklusniai atitem-
pė kariškus termosus su lagerine
sriuba ir duona ir pastatė prie mūsų
palapinių. Niekas prie maisto nepuo-
lėme ir demonstratyviai nekreipėme į
jį jokio dėmesio. Nors, kaip ir visuo-
met pasitaiko tarp tautiečių, atsirado
vienas kitas silpnavalis mužikėlis,
užsigeidęs valdiškos sriubos. Bet
vyrai tokius greitai sudrausmino, iš-
pildami tą liesą viralą iš jų katiliukų
atgal į kubilą. O kad mažiau kiltų pa-
gundų, mūsų vyrai tuos pačius ter-
mosus abejingai panešė arčiau ,,vach-
tos”, kad enkavėdistai matytų, ir
paliko. Po kelių minučių nuo vartų
atėjo vienas čekistas ir įspėjo:

– Jei patys nenorite, nevalgykite.
Jūsų reikalas. Bet leiskite valgyti
tiems, kurie nori!

– Niekas nelies jūsų sriubos!
,,Golodovka”!, – vieningu choru atsa-
kėme.

– Nu, bliatj, my ješčio posmot-
rim! (Na, mes dar pažiūrėsime!), –
perpyko enkavėdistas. – Šitos jūsų
,,golodovkos” organizatoriai bus iš-
aiškinti ir nubausti! – pagąsdino išei-
damas.

Įrodydami, kad mes nė kiek ne-
išsigandome, nunešėme tą jų valdišką
sriubą prie pat vartų ir palikome.

* * *
Nesitikėjome, kad į mūsų protes-

to akciją bus greitai sureaguota, todėl
maloniai nustebome, kai vakare nuo
vartų pusės prie mūsų palapinių
atėjo keturi solidaus amžiaus civiliai
apsirengę vyrai ir vienas su kariška
uniforma. Civiliai atsinešė mažą sta-
liuką ir dvi taburetes, kurias pastatė
tarp mūsų palapinių, arčiau ukrai-
niečių. Priėjęs kariškis nusiėmė nuo
peties karininkišką odinę planšetę,
padėjo ją ant staliuko, atsisėdo ir su
visu politrukišku rimtumu išsitraukė
iš jos dėklą (,,papkę”) su keliais balto
popieriaus lapais. Mes susidomėję
stebėjome, kas čia bus toliau. Kariš-
kis kažką užsirašė į tuščią lapą, pas-
kui atsistojo. Jo vietą užėmė gerokai
žilstelėjęs civilis su pakankamai tvar-
kingais sovietinio biurokrato drabu-
žiais. Jie tarpusavyje kažką pasitarė,
kaip kokiame iškilmingame kolchozo
susirinkimo prezidiume, švenčiant
,,tarptautinę moters dieną”. Kariškis
pirštu parodė prisėdusiam biurokra-
tui, kur ir kaip rašyti, ir išėjęs į priekį
pareiškė:

– Mes atėjome surašyti specialis-
tus, kurie norėtų dirbti Vanino mies-
te ir rajono kolchozuose!, – garsiai

kreipėsi į visus besibūriuojančius
kalinius. – Kas norėtų neprarasti sa-
vo profesinių įgūdžių ir tuo pačiu pa-
dirbėti socialistinės tėvynės labui,
prašome po vieną prieiti prie stalelio
ir užsirašyti!

– Kokių konkrečiai specialybių
reikia?, – kažkas įsidrąsinęs paklausė
iš ukrainiečių pusės. Tarp mūsų
kalinių buvo daug įvairių profesijų
žmonių. Nemažai ir su aukštuoju iš-
silavinimu.

– Šiuo metu mums labiausiai
reikalingi agronomai, buhalteriai,
sąskaitininkai, diplomuoti inžinieriai
bei kiti specialistai, galintys dirbti
įvairų kontorinį darbą, – atsakė vie-
nas iš civilių.

Greit per abi palapines nuvilnijo
žinia, kad atvyko sovietinių vergų
pirkliai ir ieško konkrečių specialybių
žmonių. Atsirado nemažai norinčių
užsiimti kokia nors darbine veikla iš
mūsų ir pora iš ukrainiečių gretų.
Žmonės taip tikėjosi išvengti sunkaus
fizinio darbo prievolės, kuria nuo
seno garsėjo Rusų imperijos lageriai.
Tokių iš dviejų palapinių atsirado
koks tuzinas. Iš lietuvių kolonos atsi-
menu vieną raišą buhalterį, kuriam,
kaip invalidui, toks darbas, pagalvo-
jau, bus tikras išsigelbėjimas.

Užsiregistravusiems liepė susi-
rinkti visą savo mantą ir pasiruošus
,,s veščami” (su savo daiktais) eiti į
,,darbo biržos štabą’’, į palapinę, kuri
buvo zonos pakraštyje. Baigę surašy-
mą vergų pirkliai susirinko popierius
bei baldus, ir pažadėję, kad netrukus
ateis rinkti ir kitokių profesijų spe-
cialistų, nuėjo.

Jau buvo prietema. Sargybiniai
uždegė laužą. Didesnė dalis vyrų iš-
siskirstę po palapines ruošėsi poil-
siui. Aš kartu su dauguma iš mūsų
tarptautinės tarybos likau prie laužo,
kur aptarinėjome paskutinius įvy-
kius. Mums nedavė ramybės kažko-
kia bloga nuojauta vertinant pasku-
tinį lagerio administracijos žingsnį.
Jie nieko nedarė, kad atskirtų visus
mus nuo kriminalinių, o atsiuntė tik
vergų pirklius. Kažkas geriau nusi-
manantis apie sovietinių konclagerių
tvarką dalijosi savo abejonėmis:

– Penktadieniais paprastai nebū-
na vergų pirklių dienų... Jos vyksta
savaitės pradžioje. Be to, dar vėlai va-
kare. Čia kažkas ne taip...

Taip mums prie laužo besišne-
kučiuojant staiga užgirdome kažko-
kius šaižius riksmus bei pagalbos
šauksmus. Tamsoje nesusigaudėme,
iš kur tas triukšmas sklinda, kol po
poros minučių nepamatėme vis ryš-
kėjančių baltų siluetų. Tos baltos
šmėklos dejuodamos bėgo link mūsų
nuo kriminalinių palapinių pusės.
Laužo šviesoje mes išvydome skaus-
mo ir išgąsčio perkreiptus mūsų tau-
tiečių veidus. Jie atrodė siaubingai:
suplėšytais, sukruvintais, vienais
apatiniais rūbais, kraujuojančiais vei-
dais ir kruvinom rankom. ,,Padirbėję
socialistinės tėvynės labui” be savo
rūbų, be savo duonmaišių ,,agrono-
mai ir kiti kontorinio darbo specialis-
tai” grupelėmis po 4–5 vaitodami bė-
go ištrūkę iš vagių žabangų. Pasku-
tinis atklibikščiavo vargšas buhal-
teris invalidas. Jo raiša koja buvo
smarkiai banditų sužalota, ir jis vos
ją pavilko. Žmogaus veido išraiška
buvo tragiška. 

Bus daugiau.

ONA MARIJA KAREPOVA-NAVICKIENÈ

ŠVENTAS KALĖDAS PASITINKANT

Nesapnavau, tikrai žinau, ne kartą
Balta pusnis viduržiemį užlipdavo ant vartų,
Aplink sulygindavo kelią ir laukus...
Žvaigždėtais mezginiais, šerkšnu
Šaltukas puošdavo trobelės langus,
O sodas užsiklodavo lyg patalu baltu.
Man rodės, pasakoj esu aplink pažvelgus.
O kaip mes laukdavom Šventų Kalėdų!
Eglutę puošdavom prieš pat Kūčias.
Su meile pasitikdavome kūdikėlį Jėzų
Ir sveikinom užgimusį kalbėdami maldas.
Ant stalo ploną sluoksnį kvepiančio šienelio
Užtiesdavome lino staltiese balta.
Tą kuklų Kūčių maistą pamenu lig šiolei
Ir žibalinę lempą kabančią kampe...
Varvėdavo bedegančių žvakučių vaškas...
Puikuodavosi iškarpyti popieriukai ant šakų
Ir kabantys saldainiai, obuoliukai, – viskas
Šiandien akyse stovi grožiu nuostabiu.
Anksti pabudę, vos akis pravėrę
Per aslą bėgdavom basi pažvelgt po eglute –
Ką atnešė mums dovanų Kalėdų senis;
Sulaikę kvapą išvyniojom popierių skiautes.
Norėčiau šiandien vėl sugrįžti į vaikystę,
Į tas nerūpestingas nuostabias dienas
Ir nors mažytę dovanėlę rasti po eglute,
Tiktai žinau, kad niekas neatneš...
Nes jau seniai nebėra mano gimto namo,
Ir šulinio pakrypusia svirtim.
O šiandien, aš sėdėdama prie Kūčių stalo
Vėl mintimis sugrįžtu praeitin.
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

2009 m. sausio mėn. pradėjusiam
veikti jauniausiam Lietuvoje Nacio -
na  liniam muziejui Lietuvos Didžio -
sios Kunigaikštystės valdovų rū -
mams šiais metais dosnūs mecenatai
padovanojo arba perdavė 17 rodinių,
kurių bendra vertė viršija 0.5 mln.
Lt. Iš viso nuo 2003 m. atkuriamiems
Valdovų rūmams padovanotų rodinių
vertė siekia 2.2 mln. Lt. Tai yra visos
Lietuvos nacionalinis turtas.

2009 m. gruodžio 17 d. buvo su -
rengtas Nacionalinio muziejaus Lie -
tu vos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų Rinkinių komplektavimo
komisijos posėdis. Jame, be šios insti-
tucijos specialistų (vyriausiosios fon -
dų saugotojos Erikos Striškienės, di -
rek toriaus dr. Vydo Dolinsko, Rinki -
nių apskaitos ir saugojimo skyriaus
ve dėjo Daliaus Avižinio bei rinkinio
saugotojos-tyrinėtojos Irenos Kamin -
s kaitės), dalyvavo arba savo nuomo -
nę raštu pareiškė kitoms instituci-
joms atstovaujantys komisijos nariai,
nuolatiniai ekspertai ir konsultantai
– Lietuvos dailės muziejaus ir šio mu -
ziejaus Prano Gudyno restauravimo
centro, Vilniaus dailės akademijos,
Lie tuvos istorijos instituto, Lietuvos
mokslų akademijos bibliotekos, Vil -
niaus universiteto darbuotojai (tai
dailės istorikė habil. dr. Rūta Jano -
nie nė, restauravimo technologijų eks -
pertė dr. Jūratė Senvaitienė, dailės
istorikas ir muziejininkas Romualdas
Budrys, heraldikas ir istorikas dr. Ed -
mundas Rimša, senųjų audinių tyri -
nė toja doc. dr. Ieva Kuizinienė, se -
nųjų leidinių tyrinėtojos dr. Alma
Bra ziūnienė ir dr. Daiva Narbutienė,
dailės istorikė Dalia Tarandaitė, teks -
tilės restauratorė ekspertė Dalia Va -
lujevičienė, tapybos restauratorius
eks pertas Algis Vaineikis, aukščiau-
sios kategorijos metalo restaurato-
rius Rimvydas Derkintis). Jie įverti-
no 2009 m. Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
val dovų rūmų gautas ir perimtas do -
vanas – 17 vertingų XVI–XX a. ro -
dinių (graviūrų, knygų, metalo, ke ra -
mikos ir stiklo dirbinių, tapybos kūri -
nių, gobelenų, skulptūrų). Padisku -
tavę ir atsižvelgę į raštu pateiktas
nuo mones, komisijos nariai ir eksper-
tai priėjo prie išvados, kad visų šių 17
rodinių vertė siekia daugiau kaip 0.5
mln. Lt.

Šiuos kūrinius nuo 2003 m. atku -

riamiems Valdovų rūmams dovanojo
Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Jungti -
nių Amerikos Valstijų, Lenkijos ko -
lekcininkai, kultūrininkai, versli -
ninkai: dr. Tomasz Niewodniczański,
Edmundas Armoška, Andrejus Baly -
ko ir Antanas Bosas su šeimomis,
Valentinas ir Lilė Ramoniai, dr. Mein -
olf Siemer, Krokuvos Jogailos univer-
sitetas (rektorius prof. Karol Musioł
ir Collegium Maius direktorius prof.
Stanisław Waltoś), Vidmantas ir Ne -
rijus Staniuliai, Vitalijus Vėteris, kan.
doc. teol. dr. Algimantas Kajackas,
kun. Julius Sasnauskas OFM, Sau -
lius Karosas, Vytautas Vepštas. Iki
2008 m. gautos dovanos buvo saugo-
mos Lietuvos dailės muziejuje, o 2009
m. jos perduotos Nacionaliniam mu -
ziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikš -
tystės valdovų rūmams, kurie ir to -
liau kaupia dovanas. Broliai Nicolas,
George ir Oliver Ortiz Lietuvai taip
pat padovanojo kunigaikščiams Sa -
pie goms priklausiusią taurę ir pagei-
davo, kad ji būtų rodoma at kurtuose
Valdovų rūmuose. Su aukciono ko-
misiniais mokesčiais ši taurė galėjo
kainuoti apie 1 mln. Lt. Nuo 2004 m.
Valdovų rūmams 7 rodinius taip pat
yra nupirkęs Valdovų rūmų paramos
fondas. Jis šioms vertybėms įsigyti
išleido beveik 700,000 Lt. Iš viso
Lietuvos Didžiosios Kuni gaikštystės
valdovų rūmams įvairia forma yra
padovanoti 28 rodiniai, kurių bendra
vertė – apie 2.2 mln. Lt. Reikia pa-
brėžti, kad tai visos Lie tu vos nacio-
nalinis turtas – Gotikos, Re nesanso,
Baroko epochų Europos ir Lietuvos
meno bei istorijos išskirti nės verty-
bės. Dalis jų jau dabar ro domos Tai-
komosios dailės muziejuje, o kitos
papildys Valdovų rūmų in terjero ver-
tybių ekspoziciją 2010 m. pradžioje.
Tada numatytas ir mecenatams pa-
gerbti skirtas renginys, o pačiuose
Valdovų rūmuose netrukus bus
įrengta mecenatų – rodinių dovanoto-
jų – vardus įamžinanti garbės lenta. 

Kai kurių dovanotų rodinių nuot-
raukas galima pamatyti Lietuvos Di -
džiosios Kunigaikštystės valdovų rū -
mų interneto svetainės www.val
dovurumai.lt skyriuje Žiniasklai -
dai.

Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios

Kunigaikštystės valdovų rūmų
informacija

Valdovų rūmams dovanota
rodinių už daugiau kaip 

0,5 mln. Lt

Tūkstantmečio paroda Toronto 
universiteto bibliotekoje

Vienoje iš didžiausių Šiaurės
Ame rikos bibliotekų – Toronto uni -
ver  siteto „Robarts Library” – 2009
m. gruodžio 14 d. atidaryta kilno-
jamoji paroda ,,Lietuva: kultūra ir
istorija”. Paroda, kurią atidarė Lie -
tuvos garbės konsulas Toronte Pau -
lius Kuras, išstatyta pagrindiniame
Universiteto bibliotekos hole.

Pasak Toronto universiteto bib -
lio tekos atstovės Gabriela Bravo, šią
savaitę paroda susilaukė ypatingo dė -
mesio, kai biblioteka dirba visą parą
studentų egzaminų sesijos metu.
„Ap gailestaujame, kad tokia įdomi
pa roda turi būti grąžinta i Lietuvą
prieš Kalėdas”, – pareiškė G. Bravo.  

Ši kilnojamoji paroda, kuri yra
vie na Lietuvos tūkstantmečio pa mi -
nė jimo programos sudedamųjų da lių
ir yra rodoma jau nuo 2008 metų spa -
lio mėnesio, aplankė daugelį Europos
šalių, pabuvojo JAV ir šiuo metu yra
pristatoma visai Toronto visuomenei.
Paroda parengta bendromis Lietuvos
dailės muziejaus ir Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos pastangomis, re -

miantis istorikės dr. I. Vaišvilaitės
sumanymu.

Paroda aprėpia visą Lietuvos kul -
tūros ir politinę istoriją nuo pirmojo
jos vardo paminėjimo 1009 metais
Kved linburgo Šv. Servacijaus vie nuo -
lyno analuose, baigiant Lietuvos ne -
pri klausomybės atkūrimu ir jos įs to ji -
mu į Europos Sąjungą bei NATO. Jo -
je atsispindi pagrindinės Lietuvos
epo chos: senoji Lietuvos valstybė nuo
jos sukūrimo XI amžiuje iki sunaiki -
ni mo XVII amžiaus pabaigoje, cari -
nės Rusijos okupacijos laikotarpis,
ne  priklausomos Lietuvos Respubli -
kos atkūrimo laikmetis 1918–1940;
so vietų okupacijos tarpsnis nuo 1940
iki 1990 bei paskutiniai vėl atkūru-
sios nepriklausomybę Lietuvos gyva -
vi mo metai.

Paroda Kanadoje rūpinosi Lietu -
vos ambasada Kanadoje talkinant
Gar bės konsulatui Toronte, Užsienio
lietuvių katalikų sielovadai ir Ka -
nados Lietuvių Bendruomenei. 

L. Venclavičienė

Taip atrodo šiuo metu Valdovų rūmai.              Laimos Apanavičienės nuotr.

Paroda Kanadoje.

Savo knygoje ,,Jį pripažino lai -
kas” žinoma lietuvių estrados daini-
ninkė Nijolė Tallat-Kelpšaitė rašo ne
tik apie  Antaną Šabaniauską, bet ap -
žvelgia Lietuvos estradą nuo Dolskio
laikų iki šių dienų.

Knygoje daug pavardžių ir var-
dų. Vieni gerai žinomi, girdėti, o apie
kitus skaitysite pirmą kartą. Visi jie,
vienaip ar kitaip, dalyvavo Lietuvos
meniniame gyvenime patys ar prijau-

tė menininkams, domėjosi jų kūryba.
Daugiausia vietos knygoje skiria-

ma lietuviškos estradinės dainos pio-
nieriui, karaliavusiam nepriklauso-
mos Lietuvos mažosiose scenose, įra-
šiusiam į plokšteles  ne tik originalias
lietuvių kompozitorių, bet ir daugybę
pasaulyje populiarių dainų lietu-
viškas versijas, dainininkui Antanui
Šabaniauskui. 

Deja, jo likimas tragiškas, nes
tragiškas likimas buvo visos Lietu-
vos. Sovietiniais metais jam nebuvo
leista dainuoti, A. Šabaniauskas dir -
bo ūkvedžiu tuberkuliozės dispanse -
ryje, nes ,,‘buržuazinių’ ir ‘saloni nių’
dainų tarybiniam klausytojui ne -
reikėjo”. Tačiau lietuvių kultūros
daigai labai gajūs, sumindyti ir sut-
rypti vėl atgimsta.

Knygoje rasite visą pluoštą nuo-
traukų, kai kurios jų – niekur nes-
pausdintos.

Knygos kaina  – 12 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel.: 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Jį pripažino laikas
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Atkelta iš 3 psl.         pakeistų
patvirtintą išskirtinę visuotinę vertę.
Tačiau reikia atlikti oficialias pro-
cedūras – pateikti motyvuotą paraiš-
ką Pasaulio paveldo komitetui ir
palaukti, ką jis nuspręs – gal pritars,
gal atmes, o gal iš sąrašo išbrauks...

Prieš penkiolika metų Lietuva
pasirinko, pateikė, gavo patvirtinimą,
o po to pasuko keistoku keliu. Apie
UNESCO įteisintas Senamiesčio
vertes iki šiol neprasižiojama, o Vil-
niaus tikrovėje įgyvendinami visai
kiti vertybiniai prioritetai, sistemin-
gai „laiminant” saugomos epochos
savybes stelbiančią kaitą. Bet ir tai
daroma tylomis. Dėl šio atkaklaus
valdžios tylėjimo praktiniame diskur-
se vis labiau kalbama apie pora tei-
ginių, iš esmės paneigiančių Vilniaus
senamiesčio išskirtinę visuotinę
vertę. Abu teiginius ypač palaiko pri-
vatūs ir valdiški plėtros (bet ne vysty-
mo) šalininkai.

Vienu atveju teigiama, jog Se-
namiestyje „vertinga viskas iki pat
Antrojo pasaulinio karo pradžios, to-
dėl reikia atkurti prieškarinį jo pavi-
dalą – tai, ko netekome karo arba
sovietiniais metais”. Todėl, kur buvę
arba nebuvę, „atkuriami” carinės
Rusijos aneksijos laikų pokyčiai ir
kuriamos naujos, istorizmo laikotar-
pio urbanistinės bei architektūrinės
imitacijos, kaip viešbučio „Kempins-
ki” priestatas, vadinamasis „Tymo
kvartalas”, „Klaipėdos” (buvęs „City-
Park”) viešbučio korpusas, „Barba-
kan palace” viešbutis, Sereikiškių
parkas „atkūrimo” planas „istorizmo
ir neobaroko stiliumi” pagal 1886–
1888 m. metų projektą ir kiti. XIX ir
XX a. laikotarpio Vilnius kuriamas iš
naujo dėl paprasčiausių ekonominių
sumetimų – daugiau didelių statybų,
daugiau ploto ir pelno... Juk būtent
tuomet Senamiestis „ūgtelėjo” bent
pora aukštų, atsirado nemažai dide-
lių daugiabučių gyvenamųjų namų su
tamsiais kiemais-šuliniais... Be to,
Vilniuje ypač paplitusi „prekyba re-
giniais”, kuri skatina skersai Sena-
miesčio juostomis driekti daugia-
aukščius „namus-sienas”. Būtent
taip galima įrengti daugiausiai butų
„su panoraminiu vaizdu” (ir atitinka-
mai iki 40 proc. padidinti buto kainą).
Dėl to daugiaaukščiai namai kyla tiek
Senamiestyje, tiek aplink jį – apsau-
gos zonoje. Kitu atveju vadinamosios
„šiuolaikinės” architektūros šalinin-
kai primygtinai reikalauja Senamies-
tyje „duoti kūrybos laisvės”, „kalbėti
savo epochos kalba” ir (kartais)
„šalin kontekstą”. (...)

• • •
Ko gi netenka Vilniaus senamies-

tis dėl šios gausios statybų veiklos?
Kokios saugotinos Senamiesčio savy-
bės dingsta? Pirmiausia kinta per
šimtmečius susiformavusi (o XIX a.
gerokai nuniokota) Senamiesčio erd-
vinė ir tūrinė struktūra, būdingiausi
senovinės sostinės ypatumai. Nyksta
architektūros ir gamtinės aplinkos
(žaliojo kalvų žiedo) dermė, nes nau-
jos statybos užstoja kalvas, kyla ant
keterų, išsirėžia į šlaitus. Neatku-
riami istoriniai želdynai – rūmų ir
vienuolynų sodai, o dabartinius ža-
liuosius plotus planuojama paversti
požeminiais garažais (Malkų turgus,
Užupio skveras, šlaitas po Bokšto
gatve ir kiti). Kinta istoriniai siluetai

ir panoramos, nes senąsias simbo-
lines LDK dominantes stelbia Priapo
įkvėpti aukštybiniai pastatai ir dau-
giaaukščių namų grupių „sienos”.
(...) Ne ką mažiau kinta Senamiesčio
vidaus erdvės – aukštybiniai pastatai
kyla virš pagrindinių aikščių ir
gatvių, suardydami LDK sostinės
semantinę struktūrą, daugiaaukščiai
„namai sienos” dengia Senamiesčiui
ypač būdingas tolimas daugiaplanes
perspektyvas, gatvių erdvės virsta
„tuneliais” po truputį aukštėjant
namams. Nyksta skirtingu masteliu
pagrista semantinė miesto sistema –
buvę didieji rūmų, vienuolynų an-
sambliai suskaidomi, jų dalis prijun-
giant prie visai kitų statinių, o ten,
kur užstatymas tradiciškai žemėjo iki
vieno dviejų aukštų namų, daugėja
keliskart aukštesnių, platesnių ir
ilgesnių naujų pastatų. Archaiškesnį
sodybinį užstatymą keičia perimetri-
nis, atsiradęs pradėjus įgyvendinti
1875 m. carui Aleksandrui II patvir-
tinus Vilniaus m. planą. Nyksta ir la-
bai savita „vilnietiška taki erdvė”,
gatvelių tapybiškumas. (...) Statybos
keičia ir daugelį kitų Senamiesčio
savybių. Deja, kiekvienu atveju nu-
kenčia archajiškiausios, susiformavu-
sios prieš keletą amžių, o „atkuria-
mos” (sukuriamos) naujausios – nuo
XIX a. pabaigos iki dabar.

• • •
Dėl menkos apsaugos Senamies-

tis spėjo tapti Pasaulio paveldo ko-
miteto rakštimi – nuo 2005 m. iki da-
bar komitetas priėmė net 4 spren-
dimus, vis primenančius Lietuvai jos
įsipareigojimą įgyvendinti Konven-
ciją ir atkreipiančius dėmesį į nepa-
tenkinamą Vilniaus senamiesčio ap-
saugos būklę. Pasigendama suderin-
tų sprendimų dėl šios pasaulio pavel-
do vietovės vystymo ir išsaugojimo,
privalomojo valdymo plano, aiškių iš-
saugojimo gairių ir atnaujinto regla-
mento, apgailestaujama dėl nykstan-
čio medinio paveldo, aplink Sena-
miestį kylančių aukštybinių pastatų.
Taip pat primenama, jog Lietuva
pavėluotai pateikia prašomą informa-
ciją arba visai jos nepateikia.

Vilniaus m. savivaldybė apskritai
vengia iš anksto pateikti Pasaulio
paveldo komitetui planus dėl naujos
plėtros Senamiestyje ir jo apsaugos
zonoje, nors tokį informavimą numa-
to „Pasaulio paveldo konvencijos
taikymo gairės”. Pasaulio paveldo
komitetui nežinant pastatyti aukšty-
biniai pastatai dešiniajame Neries
krante, suprojektuota tramvajaus
trasa per Senamiestį, pastaruoju
metu planuojama nemažai kitų naujų
statybų – 56 ha „Architektūros par-
kas” Senamiestyje ir jo apsaugos zo-
noje, požeminių garažų tinklas Se-
namiesčio žaliosiose teritorijose bei
viešosiose erdvėse, aukštybiniai ir
kiti dideli pastatai, kaip „Guggen-
heimo-Ermitažo” muziejus, Sena-
miesčio apsaugos zonoje... Galbūt to-
dėl penkioliktąją Vilniaus senamies-
čio įtraukimo į pasaulio paveldo są-
rašą sukaktį Lietuvos valdžios insti-
tucijos tiesiog... „pamiršo”. Tačiau
dėl ilgametės „stručio tylos” kenčia
tiek mūsų paveldas, tiek Lietuvos
įvaizdis. (...)

Sutrumpinta.

Bernardinai.lt

PENKIOLIKOS METŲ TYLA APIE
VILNIAUS SENAMIESTĮ A † A

JADVYGA KONTRIMIENĖ

Mirė 2009 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 95 metų.
Gyveno Mission Viejo, CA.
Nuliūdę liko: sūnus Ričardas su žmona Raimonda, anūkai And-

rius su žmona Tamara, Paulius su žmona Corinne, Audra su vyru
Darium Tallat-Kelpša, Lina, Vilija su vyru Darren Marshall, proa-
nūkiai Alexandra, Kristina, Anastasia, Casey, Nikolas, Darija, Viole-
ta, Olivija, Ilona ir Dovas, Amerikoje, mirusio brolio dr. Edmundo
Drukteinio sūnūs Albertas ir Edmundas su šeimomis, mirusios
sesers Eugenijos Liaugaudienės sūnus Algimantas su šeima ir dukra
Vyda, Lietuvoje, mirusios sesers Vandos Prialgauskienės dukra
Leonida Novickienė ir sūnus Saulius ir mirusio brolio Vytauto Druk-
teinio dukros Margarita Urbonienė ir Genė Norkuvienė su šei-
momis.

Velionė buvo palaidota Dangaus Vartų Putnamo seselių kapi-
nėse šalia vyro a. a. Simono, mirusio 1985 m.

Liūdinti šeima

A † A
VITAI ZUBKUTEI-ŽEMAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui BENIUI,
broliui SIGITUI ir visiems artimiesiems.

Danutė ir Rimantas Dirvoniai
Danutė Dulksnienė

Liuda ir Vytautas Germanai
Danutė ir Jonas Kaunai

Danutė ir Raimundas Korzonai

��� www.draugas.org   ���
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��Š. m. gruodžio 23d., trečiadie-
nį, 2 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent -
re šalia Bočių menės įsikūrusioje
skai tykloje galėsite pažiūrėti vaikų
koncerto ,,2000 snaigių” vaizdo įrašą.
Maloniai kviečia JAV LB Lemonto
socialinių reikalų skyrius.

��Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL, rengia
šventinę Kūčių vakarienę. Auka:
suaugusiems – 20 dol., jaunimui nuo
12 m. amžiaus – 10 dol., 5–11 metų
vaikams – 5 dol. Prašome užsire gis -
truoti pas misijos se selę Laimutę (el.
paštas: ses.laimute@ ya hoo.com; tel.:
630-243-1070) ar ba misijos raš ti nėje. 

�Tradicinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos choro koncertas
vyks  gruodžio 27 d. 1:30 val. p.p. Da -
ly vauja: kamerinis choras ,,Laudate
Dominum” ir solistė Lijana Ko pūs tai -
tė-Paulleti.

�Gruodžio 27 d. Palaimintojo J.
Ma tulaičio misijoje PLC (14911
127th St., Lemont, IL) po 9 val. r. šv.
Mišių skambės nuotaikingas kalėdi-
nis koncertas, kurį atliks mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai: Berta Brazdeikytė, Emilija
Rašins kaitė, Arnas Liesis, Saulė Gab-
rė nai tė. Kviečiame pasiklausyti.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus 2009 m. Žmogumi paskelbė dr.
Liną Antaną Sidrį. Pagerbimas įvyks
š. m. gruodžio 31 d. muziejaus Gin-
taro salėje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL. Pradžia 8 val. v. Vakarienė –
9:30 val. v.

�Brighton Park choro daininin -
kai kviečia kartu sutikti Naujuosius
metus mokyklos kavinėje, 2745 W.
44th St., Chicago, IL 60632. Pradžia
– 8 val. v. Vietas užsisakyti ir dau giau
informacijos gauti galite tel.: 708-
703-7114 arba 773-627-2137. 

�Dėl pranašaujamos pūgos gruo -
džio 20 d. turėjusi vykti Kalėdų eg -
lutė V. Krėvės lituanistinėje mokyklo-
je (Philadelphia) nukeliama į sausio 3
d. Tikimės visus  pamatyti sausio 3 d.
12 val. p. p. Linkime visiems linksmų
Kalė dų ir gerų Naujųjų.

��Pranešame, kad Nau jųjų metų
sutikimo pokylis, tu rėjęs vykti š. m.
gruodžio 31 d. Phi ladelphia Lietuvių
namuose (Lithua nian Music Hall,
2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia,
PA 19134), ne įvyks. Priežastis –
nepakankamas visuomenės susido -
mė ji mas renginiu. Tikimės, kad ren -
gėjų anksti priimtas sprendimas vi -
siems planavusiems dalyvauti su teiks
galimybę pakeisti savo planus. Pir -
kusiems bilietus pinigai bus grą žinti.
Atsakingi už tai yra Antanas Kru -
šinskas (215-355-3030) ir Algi man  tas
Gečys (215-938-0783). Atsi pra šome
visų norėjusių dalyvauti Nau jųjų me-
tų sutikime. Linkime linksmų Šv. Ka-
lėdų ir laimingų Naujųjų metų!

�Atsiliepiant į visuomenės pra -
šy mą Putnam seserų vienuolyne bus
ruošiamas kasmetinis Piknikas. Kvie-
čiame asmenis iš Seserų rė mėjų tary-
bos, Neringos stovyklos bi čiulius bei
Atlanto rajono Lietuvių Bendruo me -
nės atstovus dalyvauti Pik  niko komi -
tete. Posėdis vyks 2010 m. sausio 9 d.
seserų vienuolyne. Pra džia – 10 val. r.
Apie dalyvavimą pra šome pranešti iki
sausio 5 d. el. paš tu: sesigne@gmail. -
com ar tel.: 860-928 -7955.

�Sausio 23 d., 7:30 val. v. Arts
Center, Western Washington Univer -
sity,  Bellingham, WA ir sausio 24 d.,
3 val. p. p.  Campus Theatre, Sho -
reline Community Col le ge, Shoreline,
WA pianistas Dainius Vaičekonis
atliks „The Beethoven Piano Sonatas
Cycles” .

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Cicero, Šv. Antano parapijos sekmadienio kavi-
nės lankytojai ir valdyba (Jolita Kisieliūtė-Narutienė,
Jonė Bobinienė ir Mėta Gabalienė)  sveikina ,,Draugo“ lei-
dėjus, bendradarbius ir visą kolektyvą Šventų Kalėdų ir
Naujųjų metų proga, linkėdami Betliejaus šviesos, gausios
Dievo palaimos, geriausios sėkmės ir  sulaukti dar šimto
metų. Prie nuoširdžių linkėjimų pridėjo 100 dol. auką spau-
dai paremti. ,,Draugo” vadovybė nuo širdžiai dėkoja už
linkėjimus ir auką. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadienį, gruodžio 19 d., vyko Kalėdinė šventė. Mažieji mokinukai tėveliams, draugams, pažįstamiems Jaunimo centro
didžiojoje salėje rodė spektaklius, penktokai Čiurlionio galerijoje šventė Kūčias, o vyriausieji mažojoje salėje pateikė improvizacijas įvairiausiomis temomis. Ir
ko tik tą dieną nesutikai mokyklos koridoriuose – ir lapę, ir kiškius, ir raganą, ir muškietininkus. Moksleivius aplankė Kalėdų senelis su dovanomis.
Nuotraukose (kairėje): šoka kiškiai, dešinėje – atgiję dainelės ,,Du gaideliai” herojai.                                                         Laimos Apanavičienės nuotr.

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Adelė Lietuvninkienė sveikina visus mielus gimines, draugus  ir
pa žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Visiems linki  gražių šven -
čių ir laimingų 2010 Naujųjų metų.

* * *
Edmundas ir Marija Vasiliauskai sveikina visus gimines, draugus

ir pažįstamus  Šv. Kalėdų proga ir linki Dievo palaimos Naujaisiais me -
tais. Vietoje kalėdinių kortelių, skiria auką ,,Draugui”.

* * *
Jūra Gvidienė sveikina visus draugus ir pažįstamus su Šventom

Kalėdom ir Naujais metais –  būkit sveiki ir linksmi!

* * *
Linkime malonių Kristaus gimimo švenčių giminėms, draugams ir

pažįstamiems.  Tegul Kalėdos būna linksmos ir 2010 metai sveiki, laimin-
gi.

Kazys ir Elena Majauskai, Čikaga

Dainius Vaičekonis ,,Saulutės” lab-
daros koncerte 2009 m. Lemonte.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Č i k a g o s  l i e t u v i š k o s e  p a r a p i j o s e

TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE
(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) 

Gruodžio 24 d.  – 4 val. p. p. Bernelių Mišios

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE
(6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629)

Gruodžio 24 d. – 10 val. v. Bernelių Mišios

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE
(14911 127th Street, Lemont, IL 60439)

Gruodžio 24 d. – 11 val. v. PLC Jaunimo rūmų naujoje sporto salėje
Bernelių Mišios. 10:30 val. v. – misijos choras giedos Kalėdines giesmes

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE
(2745 West 44th Street Chicago, IL 60632)

Gruodžio 24 d. – 9 val. v. Bernelių Mišios

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE
(5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios (lietuvių ir anglų kalbomis) 5 val. p. p.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ ZIONO PARAPIJOJE
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) 

Gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos su šv. Ko -
munija; gieda parapijos choras, solistė

Ta pačia proga mieli ir nuoširdūs ciceriečiai pasveikino ,,Margutį II” ir
taip pat pridėjo 100 dol. auką.   


