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Kalėdas pasitiko su
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(p. 7)
•Didžiausia vertybė – pa-
dovanotas gyvenimas (p.
10)
•Smiedt! (4) (p. 11)
•Mūsų šeimose (p. 12, 15)
•Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos dabar-
tis ir ateitis (p. 14)

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) išvadas vertina kaip
žengtą dar vieną žingsnį skaidrumo
ir atvirumo link. Šios išvados patvir-
tino valstybės vadovės įtarimus, teigė
prezidentės atstovas spaudai Linas

Balsys. Pasak L. Balsio, prezidentė
nemano, kad paskelbta informacija
galėtų pakenkti Lietuvos santykiams
su Jungtinėmis Valstijomis, ir prime-
na, kad prezidento Barack Obama ad-
ministracija ir pati pradėjo eiti atvi-
rumo link, taigi ta politika tėra tęsia-
ma.

Anot šalies vadovės atstovo, pa-
skelbtos išvados patvirtino preziden-
tės įtarimus ir valstybės vadovė pažy-
mėjo, kad šalis turi apsivalyti ir eiti
skaidrumo ir atvirumo keliu. Jau ir
anksčiau prezidentė yra minėjusi,
kad VSD turi tapti depolitizuota, ap-
saugota nuo politinio spaudimo. Ren-
giama nacionalinės žvalgybos kon-
cepcija, kuri taps VSD reformos pa-
grindu.

Parlamentinį tyrimą atlikęs
NSGK nustatė, kad galimybės veikti
tokiam kalėjimui Lietuvoje buvo –
buvo tam tinkamos patalpos, galimy-
bės kirsti Lietuvos sieną, su CŽV su-
siję orlaiviai, buvo sudarytos sąlygos
išvengti muitinės patikrų, o aukš-
čiausi šalies vadovai apie tai buvo ar-
ba neinformuojami, arba informuoja-
mi paviršutiniškai. NSGK nenustatė,
ar buvo Lietuvoje realiai kalinami as-
menys.

NSGK nutarė kreiptis į Generali-
nę prokuratūrą Nukelta į 6 psl.

Lietuva netapatina nacizmo ir stalinizmo,
bet nori panašaus îvertinimo

Politikai baiminasi, kad lenkû jaunimas Lietuvoje sulietuvès
Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –

Du opozicinės Lenkijos partijos ,,Įsta-
tymas ir teisingumas” politikai Ry-
szard Czarnecki ir Jan Dziedziczak
kreipėsi į Lenkijos premjerą Donald
Tusk prašydami ginti esą pažeidžia-
mas Lietuvos lenkų teises. Spaudos
konferencijoje Lenkijos Seime politi-
kai tikino, kad Lietuvos lenkų padė-
tis nuolat blogėja, lenkų mažuma yra

engiama, o lenkų jaunimas ateityje
gali būti sulietuvintas. R. Czarnecki
teigimu, Lietuvos lenkų padėtis da-
bar žymiai blogesnė negu ji buvo
prieš Lietuvai įstojant į Europos Są-
jungą.

Kaip engimo pavyzdžius R. Czar-
necki nurodė uždaromas lenkų mo-
kyklas, atsisakymą leisti gausiai len-
kų gyvenamose vietose vartoti dvi-

kalbius vietovių užrašus bei delsimą
grąžinti lenkams priklausantį turtą
Vilniaus krašte.

Lietuvos valdančiųjų konservato-
rių atstovai atmeta kaltinimus, kad
lenkų mažuma yra engiama, ir teigia,
kad Lietuvoje lenkų padėtis yra ge-
resnė nei kitose šalyse. Lietuvoje gy-
vena per 200 tūkstančių lenkų tauty-
bės žmonių.

D. Grybauskaitè: CŽV kalèjimo istorija
santykiams su JAV nepakenks
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JAV žiniasklaida skelbė, jog slaptas CŽV kalėjimas veikė buvusioje jojimo ba-
zėje Antaviliuose. Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Teikiant strateginę valstybės pirme-
nybę lituanistikos tyrimams ir studi-
joms, kurie sprendžia esminius tau-
tos išsaugojimo, stiprinimo ir jos rai-
dos uždavinius, valstybės mokslo in-
stitutai – Lietuvių kalbos, Lietuvos
istorijos, Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos, Kultūros, filosofijos ir meno
(šio instituto pavadinimas keičiamas
į Lietuvos kultūros tyrimų institutą)
– pertvarkomi į valstybinius moksli-
nių tyrimų institutus, turinčius ypa-
tingos nacionalinės svarbos statusą.
Vyriausybė trečiadienį patvirtino šių
institutų įstatus.

Šių institutų įstatai buvo paren-
gti atsižvelgus į Lietuvių kalbos in-
stituto, Lietuvos istorijos instituto,
Lietuvių literatūros ir tautosakos in-
stituto ir Kultūros, filosofijos ir meno
instituto siūlymus ir Lietuvos mok-
slo tarybos ekspertų išvadas.

Nuo sausio 1 d. keisis ir kitų Lie-
tuvos mokslo institutų valdymas. Aš-
tuoni mokslinių tyrimų institutai Vy-
riausybės nutarimu bus pertvarkyti į
tris tyrimų centrus: Vilniaus univer-
siteto Ekologijos institutas, Geolo-
gijos ir geografijos institutas bei Bo-
tanikos institutas bus sujungti į val-
stybinį Gamtos tyrimų centrą. Lie-
tuvos žemdirbystės institutas, Lietu-
vos sodininkystės ir daržininkystės
institutas bei Lietuvos miškų institu-
tas bus sujungti į valstybinį Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centrą.
Vilniaus universiteto Eksperimenti-
nės ir klinikinės medicinos institutas
ir Vilniaus universiteto Imunologijos
institutas bus pertvarkyti į valsty-
binį Inovatyvios medicinos centrą.

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Lietuva morališkai netapatina naciz-
mo ir stalinizmo nusikaltimų, bet no-
ri panašaus įvertinimo, interviu Izra-
elio žiniasklaidai sakė užsienio reika-
lų ministras Vygaudas Ušackas. ,,No-
riu pabrėžti: mes nedarome morali-
nio lygiavertiškumo, bet norime pa-
našaus įvertinimo proceso”, – sakė V.
Ušackas ,,Jerusalem Post” interviu,
kuris paskelbtas trečiadienį laik-
raščio interneto svetainėje.

Izraelio pareigūnai ir žydų orga-
nizacijų atstovai dažnai priekaištauja
Lietuvai dėl tariamų pastangų suly-
ginti nacizmo ir stalinizmo nusikalti-
mus. Lietuva kartais viešai apkalti-
nama, kad tokia iniciatyva siekiama
sumenkinti vietos kolaborantų vaid-
menį žudant žydus Antrojo pasau-
linio karo metais. V. Ušackas tvirtino,
kad Lietuva praeities įvykius ir Holo-
kausto žiaurumus vertina atvirai.

,,Pažiūrėjus į bent pastarųjų 20
metų istoriją, vyriausybės veiksmus
šviečiant apie didžiausias ir baisiau-
sias mūsų istorijos dalis, matyti, kad
Lietuva nagrinėja praeities klausi-

mus”, – sakė V. Ušackas. Visapusiš-
kas Holokausto įvertinimas yra mo-
delis, kuriuo Lietuva nori pasinaudo-
ti ir vertinant komunistinę praeitį.

,,Žinome tiesą, kas nutiko per
Antrąjį pasaulinį karą, ir žinome fak-
tus dėl kai kurių mūsų piliečių kola-
boravimo su naciais žudant žydus, ir
tai yra gėda, dėl kurios prašome atlei-
dimo, – sakė V. Ušackas. – Panašiai
labai svarbu mums, ir gal netgi la-
biau rusams, nuoširdžiai įvertinti so-
vietinės eros nusikaltimus.”

Užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas
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2008 metų spalį pirmą kartą
užgaudę Craighead-Saunders
vargonai, esantys Kristaus baž-
nyčioje, Rochester, NY, vienin-
teliai kompozitoriaus Bach erai
priklausantys vargonai JAV, ku-
rių originalas yra Šventosios
Dvasios bažnyčioje, Vilniuje, pa-
galiau susilaukė ir didesnių JAV
laikraščių dėmesio. Gruodžio 22
d. ,,The New York Times” žurna-
listas Guy Gugliotta šiems var-
gonams paskyrė nemažai laiko.
Trijų puslapių straipsnyje auto-
rius aprašo ne tik ilgą kelią, kurį
vargonus užsakiusi University of
Rochester Eastman muzikos
mokykla nukeliavo nuo Vilniaus
iki Rochester, bet ir su įdomio-
mis detalėmis aprašo Casparini
sukurtų lietuviškų vargonų isto-
riją. Praėjus kiek daugiau nei
metams, lietuviškoji replika pui-
kiai tarnauja mokyklai – groja-
ma Mišiose, pritariama chorui,
jais groti mokosi Eastman mo-
kyklos studentai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Jadvyga Damušienė

Į II šimtmetį
žengiant

Esame! Esame! Čia lietuvių
tautoje, jau šimtas metų.

Gimėme iš dalies ir ne savo istorinėje žemėje, bet augome ir augame,
nors ir kitose šalyse gyvendami, tik Lietuvai.

Išgyvenome daug sunkumų savo organizacinėje veikloje. Buvome
priespaudoje. Buvome žiauriai ir skaudžiai apnaikinti mūsų kraštą
užgriuvusios sovietų ordos. Buvome bandomi ir savosios krašto valdžios
išjungti iš lietuviško – katalikiško jaunimo gyvenimo, bet išlikome.
Išlikome, nes idėja, kuriai atstovaujame tikinčiųjų pasaulyje yra
universali — siekti visaverčio žmogaus gyvenimo.

Ateitininkų Sąjūdis gimė glaudžiame ryšyje su Dievo, Katalikų Baž-
nyčios ir pirmame mūsų eros amžiuje gimusio Didžiojo, Žmogaus
Dvasinio Kelio, Statytojo, ano laiko „Revoliucionieriaus” (šiuolaikiškai
kalbant), Jėzaus Kristaus Dvasia. Jo žodis gyvena tarp mūsų, ir mes
einame jam į pagalbą.

Ateitininkijos veiklos kelias grįstas stipriais, vertingam gyvenimui
reikalingais principais.

Vienas tarp jų yra visuomeniškumas. Jis šiandien sunkiai vykdo-
mas, nes gyvenimas ir mūsų krašte (Lietuvoje) labai pakitęs: masė įvai-
rių tautų, religijų,
papročių ir politi-
nių nusiteikimų.
Bet šita padėtis ir
atidaro mums kito
darbo erdvę ir dir-
vą. Dirva labai ap-
augusi piktžolėmis. Reikia veiklos intensyvumo. Neužtenka sukiotis tik
savo kieme ir su savo draugais skųstis esančia padėtimi. Ir Bažnyčios
lankymas, ilgainiui tampa anokia veikla. Malda padeda tik dirbant.

Kelias į žmogaus širdį sunkus ir sudėtingas, ne visada ir sėkmingas,
bet, jo nuoširdžiai siekiant, įmanomas.

Todėl žengdami į II šimtmetį pabrėžkime atvirumą žmogui ir
bendravimą su aplinka. Eikime į šį šimtmetį atviram žmogiškam
bendravimui.

Nedeklaruokim kiekviename žingsnyje savo obalsio, bet gyvenkime
juo ir atvirai dirbkime Jo Garbei.

,,Osana in Excelsis!” Angeliukai pasirodė Čikagos ateitininkų Kūčių šventėje, gruodžio
20 d. Jaunimo centre. Iš k: Gabija Staniškytė, Marisa Sadauskaitė, Nida Polikaitytė,
Marta Karoblytė ir Gabrielė Schneider. Irenos Karoblytės nuotr.

Čikagos jaunučiai ateitininkai suvaidino Jėzaus gimimo gyvąjį paveikslą per Ateitininkų Kūčių šventę, gruodžio 20 d. Jaunimo cen-
tre. Irenos Karoblytės nuotr.

Reikia veiklos intensyvumo…
pabrėžkime atvirumą žmogui ir

bendravimą su aplinka

Kas mūsų laukia
2010 metais?

Vasaros ateitininkų stovyklos
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Jaunučių — liepos 6-15 d.
Moksleivių — liepos 15-25 d.

Sendraugių — 25-31 d.

Lietuvos ir išeivijos bendra prieš-
kongresinė stovykla Lietuvoje

2010 m. rugpjūčio 2-5 d.

Ateitininkų federacijos XVI
jubiliejinis Kongresas Vilniuje

2010 m. rugpjūčio 6-8 d.

Š. Amerikos ateitininkų metinio
projekto, ,,Ranka rankon:

praeitis į ateitį” įgyvendinimas.
Kiekvienas ateitininkas, pavieniui ar
grupelėmis, yra prašomas užkalbinti
vyresnį lietuvį, paklausiant apie jo ar
jos išgyvenimus Lietuvoje ir išeivijoje,

ir nufilmuoti ar kitaip įrašyti.

Šimtmečio komiteto, vadovau-
jamo Agnės Markauskaitės,

numatyti projektai paminėti
Ateitininkijos šimtmetį

Prie šių projektų yra kviečiami
prisidėti visi, ir išeivijos ateitininkai.

Parengti konferencijų ciklą pristatantį
ateitininkijos indėlį į įvairias Lietuvos
valstybės, bažnyčios, kultūros, gyveni-
mo sritis • Ateitininkų koncertai
Vilniuje ir Kaune, 2010 m. vasara •
Ateitininkijos 100-mečio minėjimai
parapijose ar mokyklose • Žurnalo
„Ateitis” 100-mečio minėjimo konfe-
rencija, 2011 m. vasario mėn. • Atei-
tininkų ekslibrisų paroda (keliaujanti)
• Keliaujanti fotoparoda • Kilnojamoji
paroda, skirta Ateitininkijos 100-me-
čiui, Lietuvos nacionaliniame muzie-
juje • Ateitininkiją ir jos šimtmetį
pristatančios parodos mokyklose ir
parapijose • „Ateitininkų istorijos”
parengimas ir išleidimas • Dokumen-
tis filmas apie ateitininkiją • Ateiti-
ninkijos šimtmečio stovyklavietės įsigi-
jimas • Istoriniai-apžvalginiai straips-
niai žurnaluose „Ateitis”, „Bitutė”,
,,Drauge”, kitoje spaudoje • Sukurti ir
išleisti Ateitininkijos šimtmečiui skir-
tus šventinius atvirukus, proginį voką,
kalendorių • Sukurti ateitininkijos
100-mečiui skirtą maldą • Skelbti mal-
dos intencijas skirtas ateitininkijos
100-mečiui • Surengti savo mokyklose
ir/ar parapijose krikščioniškas ver-
tybes ir kultūrą propaguojančius pro-
gramas • Konkursai: Šimtmečio dai-
nos konkursas, Kuopų nuotraukų
konkursas ir 100-mečio albumas.

Pilnesnį ir nuolat ilgėjantį sąrašą
užtiksite www.ateitis.lt

Svarbiasia: Visi, kaip tikri sąjūdžio
nariai, yra kviečiami sava iniciatyva
reikštis ir užsimoti vykdyti didelius

darbus be valdybų nurodymų.
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Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ

„AŠ SKELBIU JUMS DIDĮ 
DŽIAUGSMĄ!”

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums
didį džiaugsmą, kuris bus visai tau-
tai. Šiandien Dovydo mieste jums
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats
Mesijas”, – ši angelo paskelbtoji žinia
iš Evangelijos pagal Luką (2, 10–11)
skamba jau du tūkstančius metų ir
gaivina milijonus į Kristų įtikėjusių
geros valios žmonių. 

Kristaus gimimą lydėję įvykiai –
šviesa virš Betliejaus ir skambančios
angelų giesmės – išgąsdino piemenis,
todėl pirmiausia angelas juos nura-
mino sakydamas: „Nebijokite!”

Mums visiems – dvasininkams ir
pasauliečiams – šiandien reikia šio
padrąsinančio angelo žodžio, nes
mūsų širdys dažnai būna perpildytos
nerimo ir baimės. Mus gąsdina kiau-
lių gripas, mažinamos pensijos, siau-
tėjantys nusikaltėliai ir mūsų pačių
nesibaigiančios bėdos. Kai kas išsi-
gandęs net bėga iš Tėvynės, tikėda-
masis kitur rasti didesnį saugumą.
Deja, neįmanoma pabėgti nuo nerimo
ir baimės, todėl reikia mokytis pa-
tiems tai įveikti. 

Daug nerimo ir baimės Lietuvoje
bei pasaulyje buvo ir prieš trisdešimt
metų, kai aplink tvyrojo priespauda
ir šaltojo karo nuotaika. Tada 1978
metais popiežiumi buvo išrinktas
kardinolas Karolis Vojtyla iš Rytų
bloko šalies. Viso pasaulio žiniasklai-
da nekantriai laukė, ką pasakys nau-
jasis popiežius, gerai pažįstantis pa-
vergtąsias šalis. Jonas Paulius II savo
pirmojoje kalboje pasauliui ištarė
labai svarbų žodį: „Nebijokite!”
Drauge prie šio žodžio jis pridėjo ne
raginimą sukilti prieš nežmonišką
komunistinę sistemą, bet pakvietė
visus atsigręžti į Kristų. „Atidarykite
duris Kristui!”, – sakė Šventasis
Tėvas. Jis žinojo, kad tada, kai žmo-
gus įsileidžia Kristų į savo gyvenimą,
tas gyvenimas pradeda iš esmės keis-
tis, o melui ir prievartai nebelieka
vietos. 

Panašiai popiežius Jonas Paulius
II kalbėjo 1993 metais lankydamasis
Lietuvoje. Jis labai gerai žinojo apie
anuometinį mūsų vargą ir geriau už

mus pačius suvokė, koks ilgas ir
sudėtingas kelias laukia mūsų visų.
Todėl jis kvietė ir Lietuvos žmones
atsiverti Kristui, leidžiant jam veikti
mūsų asmeniniame, visuomeniniame
ir politiniame gyvenime. Popiežius
kalbėjo: „Lietuva gerai žino, ką reiš-
kia tvarkyti žmogaus gyvenimą be
Dievo. Liūdną praeities patirtį visi
puikiai mena. Reikia atverti duris ki-
tiems akiračiams. Šiam tikslui Baž-
nyčia siūlo remtis Evangelija, kuri
yra šviesa, apšviečianti žmogaus ver-
tą visuomeninės pažangos kelią. Šia-
me kelyje kiekvienas asmuo pripažįs-
tamas kaip gyvojo Dievo paveikslas.
Šios šviesos dėka lietuviai sugebės
kurti gėrį, vieningai ir taikiai gyven-
ti.” 

Po dvidešimties Nepriklausomy-
bės metų matome, kad dažnai už-
miršdavome Kristaus Evangeliją, ir
dėl to blogis tarsi devyngalvė hidra
yra apraizgiusi visas šiandienio gy-
venimo sritis. Blogiausia yra tai, kad
daugelis praranda net viltį, jog gyve-
nimas galėtų pasikeisti į gera. Iš tik-
rųjų jis gali pasikeisti, tik niekuomet
nenugalėsime blogio, jei patys nesi-
keisime į gera. Pesimizmas ir protų
sumaištis neša tik nelaimes. Daugelis
nebeturi gyvo ryšio su Dievu ir dėl to
tunelio gale nebemato šviesos.

Ta šviesa yra Kristus, tik reikia
vaikščioti jo šviesoje, tik reikia su juo
tartis, darant sprendimus asmeninia-
me ar visuomeniniame gyvenime.
Krikšto metu Kristaus šviesa suspin-
dėjo mūsų sieloje, bet toliau jau nuo
mūsų priklauso, ar leidžiame jai
šviesti.

Sveikindamas arkivyskupijos
kunigus ir visus tikinčiuosius šventų
Kalėdų proga, linkiu angelo žodžiais:
„Nebijokite! Aš skelbiu jums didį
džiaugsmą (...) šiandien jums gimė Iš-
ganytojas, Viešpats Mesijas!” Pasi-
telkdami maldą ieškokime Kristaus
savo sielos gelmėje, ieškokime jo, at-
leisdami padarytas nuoskaudas, da-
rydami gerus darbus ir aplink save
skleisdami tikėjimo šviesą.

Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi
Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.(1 Jn 5,12)

Jėzus pamokslaudamas klausė
savo mokinių, o ir visų kitų klausyto-
jų, kas žmogui brangiausia. Be abejo
– gyvybė. Galime laimėti visą pasaulį,
bet, pasak Viešpaties, ką mes laimė-
tume, jei prarastume gyvenimą? 

Dievas mums leidžia gyventi įdo-
miame laike, kai besiartinančia pa-
saulio pabaiga žmones gąsdina ne
įvairių religinių ar filosofinių idėjų
kūrėjai, bet visa žmonija yra krečia-
ma baimės ir nežinomybės. Didžiausi
protai nebegali nuraminti geresnė-
mis perspektyvomis ir piešia vaizdus
apie pasaulio atšilimą, Žemės gyven-
tojų perteklių, branduolinius karus ir
kitas negandas. O jei paskaitytume
lygiai prieš šimtą metų rašytas pra-
našystes, pamatytume, kokioje skir-
tingoje nuotaikoje gyvename mes,
palyginti su 20-ojo amžiaus pradžios
žmonėmis. Tada buvo daug įsitiki-
nusių, kad žmogaus protas ir valia
sukurs taiką, teisingumą bei pro-
gresą. Šiandien visiems aišku, kad

taip pavadinti dalykai ne visiems
atnešė gėrį, o daugelis – milijardai
žmonių – už jį moka ligomis, užterš-
tumu ir badu. Bet yra vienas panašu-
mas, kuris žmoniją vienija šiandien ir
tuomet – pasitikėjimas savimi ir Die-
vo atmetimas. Žmonija garbina savo
išmintį, bet ne Tą, kuris sukūrė visa-
tą ir iš neapsakomos meilės atėjo pas
mus dovanoti Gyvenimą – tikrą, pil-
nakraujį ir amžiną gyvenimą.

Apaštalas Jonas kalba paprastai
– Kas turi Sūnų... Pavieniai žmonės,
o ir ištisos tautos didžiuojasi vieni
prieš kitus tuo, ką turi. Vieni – turtą,
kiti – jėgą, treti – išmintį ar gudrumą.
Yra ir tokių, kurie džiaugiasi tuo, kad
yra atviri niekšai ir piktžodžiautojai.
Tačiau mes tikrai žinome, kad nie-
kas, ką žmogus susikuria pasididžia-
vimui ir garbinimui, negali jam pa-
dėti. Nes stabas – ar kūniškas, ar pro-
tinis – yra nebylus. 

Bažnyčioje taip pat neretai apta-
riame, kas ką turi    Nukelta į 9 psl.

Kalėdos Vilniuje 
žvelgiant iš Čikagos

BRONIUS NAINYS

Aišku, viso grožio čikagiškiai nemato, įspūdinga Kalėdų eglaite ta-
pusį televizijos bokštą tik įsivaizduoti tegali. O daugiau į ką žvel-
gti? Giminės, draugai, pažįstami? Vargu ar jie šiemetinėmis Kalė-

domis džiaugsis. O jeigu pensininkai – gal dar ir ašarėlę nubrauks? Tokių
kalėdinių dovanų per visus dvidešimt nepriklausomo gyvenimo metų jie
dar nebuvo gavę. Neišmanėliškos valdžios sprendimas sumažinti pensijas
bent jau būtų iki po Kalėdų palūkėjęs. Gal nors šiek tiek viltingesnės būtų
buvusios jų kalbos, nors ir prie skurdokų kalėdinių pietų stalo? Bet dabar
nė joms ūpo nebeliko. Tad gal geriau tų kalbų čikagiškiams net negirdėti.

Tačiau tikrai daug apie ką prie kalėdinių pietų stalo kalbėti, aptarti ir,
žinoma, apkalbėti turės politikai, ypač partiniai, bei politikuojanti
visuomenė. Tokių kalėdinių dovanų anksčiau jie irgi nebuvo gavę. Trys
svarbių valstybės pareigūnų griūtys: ,,Sodros” vadovo Mindaugo Mikailos
– savo noru, Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus Povilo
Malakausko – neaišku kieno noru, ir Lietuvos ambasadoriaus Gruzijai
Mečio Laurinkaus – aiškiai ne savo noru. Tarp to savo – ne savo noro svy-
ruoja ir didysis ketvirtas – prokurorų vadovas Algimantas Valantinas. 

Bet turbūt pati įspūdingiausia dovana – po Kalėdų eglaite padėtas
CŽV kalėjimas. Tad ne be reikalo ta puošnia eglaite tapo televizijos bokš-
tas, nes geresnę vietą tokiai dovanai padėti vargu buvo galima rasti.
Didesnį absurdą sunku būtų net susapnuoti. Prieš porą ar daugiau mėne-
sių buvusio ar nebuvusio, bet visgi dingusio kalėjimo jau ,,iš peties” užsi-
mojęs ieškoti nuolatinis Seimo NSG komitetas, sunaudojęs gal apie 5,000
darbo valandų (kiek jos mokesčių mokėtojams kainavo), apklausęs 56 liu-
dininkus – visi jie Lietuvos valdžios grietinėlė, nuo buvusių prezidentų ir
esamos žemyn, 2009 m. gruodžio 21 d. sėdęs rašyti išvadų taip ir nežino-
jo: buvo tas kalėjimas ar ne? Vieni iš dvylikos tyrėjų sakys gal buvo, kiti –
gal nebuvo, kiti gal dar kitokias nuomones turės, porino tyrimų vadovas
Seimo narys, NSGK pirmininkas Arvydas Anušauskas. O gruodžio 22 d.
sukurptos išvados iš esmės tik tokios: buvo patalpa ir kitos galimybės
kalėjimui veikti. Po ta pačia eglaite dar padėkime dviejų žmonių gyvybes
kainavusį pedofilijos skundo tyrimą Kaune, Šatrijos rusiškos partijos
įsteigimą Vilniuje ir, anot apklausų, visų tų įvykių į ketvirtą vietą nu-
grūstą valdančiąją permainų koaliciją – turėsime pilną maišą Kalėdų se-
nelio dovanų.

Čikagoje gyvendamas, Lietuvos politinį gyvenimą galiu sekti tik per
elektroninę spaudą. Kitokių galimybių nėra, tad tik ja ir turiu pasikliau-
ti, tikėdamas, kad ji viską aprašo tiksliai. Tiesai suvokti nuolat seku bent
keturis dienraščius. Tad manau, kad padėtyje susigaudau. Tas gyvenimas
man ne tik įdomus, bet ir reikalingas. Ne mažiau kaip kasdieninė duona,
nes Lietuva yra mano tėvynė, lietuvių tauta – mano tauta, jos valstybė –
mano valstybė. Amerikietiškoji Čikaga – tik mano gyvenvietė. Per visą
okupacijos laikotarpį, kiek galėjau, darbavausi dėl Lietuvos laisvės,
nepriklausomybę atgavus, nepaprastai džiaugiausi, tėvynę lankiau net
devyniolika kartų, praleisdamas joje apytikriai po mėnesį. Pagrindinis
mano dėmesys – jos politika. Dėl to manau, kad ją visgi neblogai pažįstu.
Bent tiek, kad galiu apie ją kalbėti savarankiška mąstysena bei požiūriu.
Žinoma, su Lietuvoje gyvenančiais apžvalgininkais, su politikais, turin-
čiais tiesioginį sąlytį, lygintis nebandau, tačiau gana dažnai mano ir jų
nuomonės sutampa. Manau, kad susigaudau ir dabartiniuose prieškalėdi-
niuose vyksmuose, tačiau kaip suvokti jų prasmę – kartais jau gaudau juo-
dą katiną vidurnakty tamsiame kambary. O žaidimas su kalėjimu man jau
daugiau negu absurdas. Tad ir skaudu, kad visos šios kalėdinės dovanos
užsienio požiūriu mano tėvynės nepuošia.

Daug metų teisinę sąrangą ir jos rėmuose veikiančius VSD, Pro-
kuratūrą, STT ir KT stebėdamas, jau seniai įsitikinau permainų reika-
lingumu. Ir šūvis tikrai ne pro šalį, bent per antrąjį nepriklausomybės de-
šimtmetį tokias pat ar panašias nuomones tinklalapiuose skaitau beveik
kasdien. Todėl ir nesuvokiu, kodėl jų dar vis nėra? Ar ne dėl to ir tos šie-
metinės kalėdinės dovanos?

Kyla klausimas, bet kartu su juo lyg yla iš maišo lenda ir atsakymas:
ko gero, kaip tik dėl to. Jeigu taip, tai kodėl jomis nepasinaudoti? Ir tik
taip, kad jų daugiau nebebūtų ir tokiu būdu Lietuvos užsienyje jos ,,ne-
bepuoštų”. O gal Dalia Grybauskaitė kaip tik tuo keliu ir suka, ir kai ku-
rios iš tų dovanų jau seniai numatytos tokiam jos užmojui palengvinti?
Paskiausi jos sprendimai tokių vilčių lyg ir duoda. Šalia griūčių VSD, aiš-
ku, ne be Prezidentės pirštelio, toks pat vyriausio prokuroro likimas, atro-
do, irgi tik dienų klausimas. O atsisakymas siųsti jos pirmtako ambasado-
rium Ispanijoje jau paskirto Valterio Baliukonio ir skubus pašalinimas iš
šios tarnybos Gruzijoje Mečio Laurinkaus, reikia manyti, turinčio ryšio su
jos užuomina apie netiesioginius įtarimus apie buvimą CŽV kalėjimo, jau
liudija stiprų jos nusiteikimą permainoms ne tik vidaus, bet ir užsienio
politikoje. 

Tokį Prezidentės nusiteikimą reikėtų tik sveikinti ir linkėti, kad jis
kur nors nedingtų ir kad ji sugebėtų jį tesėti. Ypač, kad tos permainos
nesibaigtų tik vyriausių vadovų pakeitimu, bet siektų šių įstaigų, ypač
VSD ir Prokuratūros, dugną. Prezidentės leptelėjimas apie valstybę val-
stybėje, aišku, omeny turint Valstybės saugumo departamentą, leidžia
suprasti, kad dviejų valstybių Lietuvoje ji tikrai nepakęs. Žinoma, pert-
varkos, jeigu tikroviškos, bus sunkios, sudėtingos, o kai kam gal ir skaus-
mingos, nes turės grįžti net į šios įstaigos aukšto pareigūno Vytauto
Pociūno kol kas dar neišaiškintą žūtį ir susidurs su didelėmis kliūtimis.
Tad linkėkim, kad šiame kelyje Prezidentė pati nepargriūtų.         Alfa.lt
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Katalikiškasis pasaulis pasitiko
didžiausią ir reikšmingiausią katali-
kiškojo gyvenimo įvykį – Kristaus
užgimimą. 

Šios šventės sutikimui ruošėsi
visi, kas tik netingėjo ir galėjo: par-
duotuvės pasipuošė ir pasiruošė su-
tikti pirkėjus; bažnytiniai chorai,
solistai, instrumentalistai repetavo ir
rengėsi iškiliosios šventės pagrindi-
niams renginiams – Bernelio ir Pie-
menėlių šv. Mišioms, kalėdiniams
koncertams, kad šventė būtų įsi-
mintina ir nepakartojama; o belau-
kiantieji Kalėdų senelio – tėveliai ir
vaikai – visi galvojo, kokių dovanų
sulauks.

Čikagietis dailininkas vitražinin-
kas Mindaugas Vitkauskas, Vilniaus
Dailės akademijos ir Mikalojaus Kon-
stantino Čiurlionio menų mokyklos
auklėtinis, įžymiųjų Lietuvos vitražo
dailininkų profesorių Kazio Morkū-
no, Konstatino Šatūno, Jono Dani-
liausko ir Mindaugo Skudučio moki-
nys, šventąsias Kalėdas pasitiko su
nauju didelės apimties meno kūriniu
– Šventojo Bernardo vitražiniu pa-
veikslu, sukurtu Arizonos valstijos
Phoenix miesto naujai pastatytai to
paties vardo katalikų bažnyčiai. Šia
proga dailininką-vitražininką M. Vit-
kauską kalbina mūsų koresponden-
tas. 

– Gerb. Mindaugai, Jūs tik ką
grįžote iš tolimojo Arizona vals-
tijos Phoenix miesto, kuris nuo
Čikagos yra gana toli. Kaip sekė-
si nugabenti savo trapųjį kūrinį? 

– Iki Arizonos daugiau nei du
tūkstančiai mylių. Teko savu trans-
portu tris paras atsargiai važiuoti,
kad sėkmingai ir saugiai nuvežčiau
trapiuosius vitražinius stiklinius blo-
kus, kuriuos reikėjo sumontuoti Pho-
enix miesto Šv. Bernardo bažnyčioje. 

– Kaip užmezgėte ryšius su
tokiu tolimu užsakovu?

– Prieš porą metų naujai stato-
mos Phoenix bažnyčios klebonas bu-
vo atvažiavęs į Čikagą ir bažnyčios
papuošimui ieškojo dailininko. Mano
bendradarbiai žinojo, kad aš anks-
čiau buvau sukūręs ne vieną sakrali-
niams ir visuomeniniams pastatams
skirtą meno kūrinį-vitražą: Lenkijoje
– Punsko lietuvių bažnyčiai, Norvegi-
joje, Rusijoje – Sankt Peterburge, Lie-
tuvoje – Marijampolės Vargdienių se-
serų vienuolyno koplyčioje, bažny-
čioms. Be to, gana didelius, įspūdin-

gus vitražus sukūriau ir sumontavau
Nidoje, Prezidentūros viloje – ,,Rū-
tos” poilsio namuose, Jūratės poilsio
namuose, Kanarų salose – dideliame
Frankonių viešbutyje. Tad pažįsta-
miems patarus, susitikau su atvyku-
siu klebonu. Kai svečiui parodžiau sa-
vo kūrybos albumą, sukurtus vitra-
žus, mozaikas, užsimezgė dalykiškas
ir kūrybinis pokalbis apie pastatytą
naująją bažnyčią ir parapijiečių no-
rus, pagražinant šventovę vitraži-
niais ir mozaikiniais paveikslais.
Tuomet pasiūliau sukurti naujajai
bažnyčiai Šventosios Marijos ėmimo į
dangų ir Kristaus su mirštančiu
Juozapu ant rankų paveikslus–mo-
zaikas. Po metų įtempto darbo ari-
zoniečiai sulaukė mano paveikslų,
kuriuos sumontavau priekyje įreng-
tuose altoriuose. 

Atidengiant paveikslus, bažny-
čioje buvusieji bendruomenės nariai
drauge su kunigais su didele šiluma
ir meile priėmė mano sukurtus mo-
zaikinius paveikslus. Kai kurių akyse
mačiau  džiaugsmo  ašaras – tai di-
džiausias atpildas man už gana ne-
lengvą, bet tikrai dvasingą ir įdomų
darbą. 

– Ir po to sekė dar vienas
naujas užsakymas?

– Taip, sekė naujas užsakymas –
tik dabar jau vitražinio paveikslo, ku-
riame turėjau pavaizduoti parapijos
globėją Šventąjį Bernardą. Tai buvo
labai rimtas naujas užsakymas, paro-
dęs klebono ir parapijiečių didelį pa-
sitikėjimą manimi. O tai įkvėpė nau-
jam darbui. Sukūriau kelis Šv. Ber-
nardo vitražo paveikslo variantus po-
pieriuje ir nuvežiau parodyti užsako-
vams. Arizoniečiai norėjo, kad juos
laiminančio šventojo paveikslas būtų
sumontuotas virš įėjimo į bažnyčią.
Šioje erdvėje nebuvo paties svarbiau-
sio – atvirų ir gerai apšviestų erdvių,
tiesioginių saulės spindulių, kurie at-
skleistų vitražinio paveikslo spalvotų

Čikagietis vitražininkas šv. Kalėdas
pasitiko su nauju kūriniu  

stikliukų ir piešinio bendrą spalvų
gamą. Tad kuriant vitražinį paveik-
slą teko daug ką keisti, daug galvoti
apie papildomą apšvietimą, kad tam-
soje nepradingtų spalvos. Sukau gal-
vą, kaip jas atskleisti papildomais
šviestuvais, kad jos išryškėtų visu sa-
vo gražumu. Užsakovai pasirinko
man labiausiai pasisekusį Šv. Bernar-
do paveikslą, vaizduojantį šventąjį,
rašantį savo mintis ir maldas. Jis tar-
si pasveikina ir palaimina atėjusius į
bažnyčią.

– Ar ilgai kūrėte Šv. Bernar-
do vitražinį paveikslą? 

– Šį projektą kūriau pusę metų.
Viską – nuo eskizų, piešinių, stiklo
pjaustymo, spalvinimo, kepimo ir iki
galutinio vitražo įrengimo teko atlik-
ti pačiam. Pasijutau kaip viduramžių
menininkas. 

– Ką išgyvena menininkas,
kurdamas bažnytinius paveiks-
lus?

– Gyvenau su šiuo darbu daugelį
dienų, o kai Šv. Bernardo vitražas
buvo užkeltas virš bažnyčios durų,
mane užvaldė gana keistas jausmas.
Darbas, kurį kūriau diena iš dienos,
mąsčiau, kaip įvykdyti užmanymą,
kad žmonės ir, pirmiausia, aš pats
likčiau patenkintas, šis darbas štai
yra pabaigtas. Ir liks jis šioje bažny-
čioje ilgiau, nei aš šioje žemėje. Ir
žmonės, apsilankę šioje šventovė-
je, tikiuosi, grožėsis juo, kaip mes ža-
vimės kūriniais, puošiančiais senąsias
bažnyčias. Toji kūrybinio džiaugsmo
dvasia menininko gyvenime ir yra ta
nuostabioji liepsna, palaikanti kūry-
bos ugnį ir skatinanti nenurimti ir
vis kurti ir kurti. 

Kiekvienas pabaigtas projektas
sukelia skirtingus išgyvenimus.
Kiekvienas sukurtas kūrinys yra
tarsi tavo vaikas, užaugintas ir išleis-
tas iš namų. Vitražo sukūrimas ir
atlikimas yra tikrai labai kruopštus

ir sudėtingas procesas, reikalaujantis
daug žinių ir laiko, nuoširdaus darbo
ir įsijautimo. Žinoma, jei nori sukurti
kažką stipraus, gražaus, įspūdingo,
kas priverstų žmogų, žiūrovą sustoti
ir pamatyti, įsižiūrėjus į jį pajausti ta-
vo ir lyg savo paties išgyvenimus ir
jausmus.

– Ar patiko Jūsų sukurtasis
Šv. Bernardas užsakovams?

– Bažnyčios katalikai ir kunigai
naujuoju darbu liko patenkinti, nes
tuojau po Šv. Bernardo vitražo pa-
veikslo atidengimo, pristatymo, baž-
nyčios klebonas ir parapijiečių vado-
vai pažadėjo mane pakviesti į vitra-
žinio paveikslo palaiminimo ir pa-
šventinimo apeigas. 

– Kūrėjui niekada netrūksta
sumanymų ir darbų. Kokius pla-
nus ir darbus kuriate ateičiai?
Tikriausiai tęsite savo darbus Šv.
Bernardo bažnyčioje, kuri tapo
Jūsų kūrybos pastoviai veikian-
čia ir Jūsų darbus amerikie-
čiams ir katalikams reklamuo-
jančia galerija? 

– Džiaugiuosi, kad užsimezgusi
kūrybinė draugystė su arizoniečiais
nenutrūksta. Jie pasiūlė sukurti dar
vieną gana didelės apimties mozaiką
sakraline tema. Be to, turiu dar vieną
gana nemažą ir įdomų užsakymą pri-
vačiame name Čikagoje. Užsakovas
turi sumanymą sukurti maldos kop-
lyčią savo namuose, nori papuošti
koplyčios langus šventųjų vitražiniais
paveikslais. Kadangi žmogus išpažįs-
ta graikų ortodoksų religiją, tai ir
šventieji turės būti kaip tie, kurie
žvelgia į mus iš senųjų bizantiškųjų
ikonų. Uždavinys tikrai įdomus ir
rimtas.

– Esate vitražininkas, tačiau,
kiek žinau, prieš keletą metų ga-
na sėkmingai išbandėte teptuką,
Jūsų drobėse mačiau gana ryš-
kius ir impresyvius kūrinius. Ar
negalvojate grįžti prie tapybos? 

– Tenka dirbti ne tik su religi-
niais  objektais. Esu nemažai vitražų
sukūręs  Vilniaus senamiesčio viešojo
maitinimo įmonėse ir parduotuvėse,
restoranuose, viešbučiuose. Tačiau
vis labiau ir labiau pasiilgstu ta-
pybos ir tikiu, kad suradęs laiko dau-
giau atsidėsiu jai, tikiu, kad ateis ir
tam laikas. O sumanymų tikrai ne-
trūksta. 

– O kaip Jūsų šeima? 
– Drauge su žmona Lina augina-

me tris vaikučius: Beatričę, Salomėją
ir Konstantiną. Vaikai auga – kasmet
vis didesni ir didesni. O su tuo auga ir
jų poreikiai.

– Ar vaikai seka tėvelių pė-
domis – linkę į menus? 

– Mergaitės bando pamėgdžioti
mamytę – mokosi šokio meno. O sū-
nus bando piešti, konstruoti, bet jis
dar labai mažas. Nors, ką žinai, kuo
jis užaugs. 

– Baigdamas noriu padėkoti
už pokalbį ir palinkėti Jums kuo
didesnės kūrybinės sėkmės ir
įdomių parodų, gerų užsakovų,
vaikučiams mokytis iš tėčio me-
no kūrybos paslapčių. 

Kalbino A. J. V.

Mindaugo Vitkausko naujausias vitražas, skirtas Phoenix mieste neseniai pas-
tatytai Šv. Bernardo bažnyčiai.                Iš M. Vitkausko asmeninio albumo.

V. Vitkausko vitražas privačiame na-
me.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org arba dalia.cidzikaite@gmail.com

Čia, Ruandoje, mūsų našlaityne,
stropiai ruošiamės šitai itin maloniai
šventei: namai valomi, tarp žolynų ir
gėlynų takai aptvarkomi, bet ypač
paruošiame savo širdis šitai Meilės
šventei artimojo meilės veiksmais.

Jaunesnysis mūsų jaunimas su-
ruošė žaidynes, iškylas, smagius va-
karėlius artimos apylinkės netur-
tingiems vaikučiams, o vyresnysis
jaunimas lanko senesnius ir sergan-
čius žmones: jiems nuneša maisto,

pasemia vandens, taiso jų trobas, ap-
dirba jų laukelius...

Kadangi mūsų našlaičiai priklau-
so gera dalimi nuo aukų, yra spon-
taniška ir natūralu, ypač šių Švenčių
metu, labiau pagalvoti apie savo glo-
bėjus ir galimai atsidėkoti malda ar
kokia nors kuklia dovanėle. Tas prisi-
minimas bus ypatingai ryškiai jaučia-
mas Kalėdų naktį per Bernelių Mi-
šias, kai mūsų kuklioje koplyčioje,
prakartėlėje, gulės mažas kūdikis,
prieš keletą mėnesių surastas šalia
mūsų Jaunimo sodybos įvažiavimo,
kur jis gulėjo verkdamas, apleistas
tarp krūmų... Per šv. Mišias jis bus
apsuptas mūsų piemenėlių, kurie irgi
atsives savo avinėlius ir ožkiukus.
Šalia šito vaikelio bus ir visi mūsų
našlaitukai, kurie šitą pamestinuką
iš karto priėmė kaip savo broliuką ir
sutarė jam suteikti vardą – „Mugi-
sha’’, tai reiškia palaima. (Paprastai
Afrikoje tėvas, vos tik vaikas gimė,
suteikia jam vardą.)

Aš esu laimingas mūsų našlaičių
spontaniška ir gražia meile šiam
vaikučiui ir širdyje dėkoju Dangui,
kad per tiek daug metų Afrikoje
(31...) niekad nelikau paliktas vienas:
visad buvo ir yra apsčiai gerų žmo-
nių, kurie savo dosnia meile man pa-
deda skleisti šiek tiek meilės šitame
nuostabiame, bet ir žiauriai išnaudo-
tame ir nukakintame žemyne...

Kun. Hermanas Šulcas
Ruanda, Afrika

Kalėdos Afrikoje

Seniai, labai seniai mačiau filmą
„Perils of Pauline”. Miriau juokais,
gavusi dukters el. paštu (ir kaip mes
gyvenom be jo!) laišką iš Pietų Ame-
rikos su naujienomis, kurios man pri-
minė filmo nuotykius.

Mūsų šeimos 4 nariai gruodžio
13 d., sekmadienį, turėjo išskristi
„Mexicana” oro linijomis į Buenos
Aires, Argentiną, su persėdimu Mek-
sikoje. Neretai girdint nusiskundi-
mus, kokia varginga kelionė yra į Vil-
nių, pasidžiaukime, kad nereikia
skristi į P. Ameriką.

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, „Žai-
bo” tautinių šokių grupės vadovė
Madisone, rašo: „Kas per apgailėtina
kelionė! Visa valanda vėliau išskri-
dome iš Čikagos. Po to bėgiojome po
visą Mexico City oro uostą, eidami
per imigracijos skyrių taip, kad vos
vos suspėjome nepražiopsoję savo
kito lėktuvo. Ir ką gi? Ogi jame iš-
tupėjome 2 valandas. Dar to neuž-
teko! Mus perkėlė į kitą lėktuvą... O!
Dar ne viskas. Ir tas nenaudėlis tepa-
kilo po... 4 valandų!

Pasiekėme Buenos Aires kitą die-
ną gerokai po vidurnakčio. Mūsų lai-

mei bei džiaugsmui, oro uoste rado-
me malonų jauną vaikiną, su mūsų
miela trispalve belaukiantį mūsų.

Tai buvo Marcelo giminės, gimęs
Argentinoje, trečios kartos atstovas,
lietuvis. Vedęs tikrą lietuvaitę ir 20
metų gyvenęs  Detroito apylinkėje,
todėl kalba tobulai angliškai. Jis grei-
tai apvežiojo mus po sostinę, parody-
damas žymesnes vietas, pastatus ir t.
t., prieš išmesdamas prie mūsų vieš-
bučio. O, dangau! Kaip smagu buvo
po 30 valandų pagaliau sudribti į
lovą...

Nepaisant visų nesklandumų per
8,5 val. skridimą, lėktuvas buvo pato-
gus, su daug vietos kojoms ištiesti ir
nepaprastai malonia įgula. Keleiviai
visi labai linksmi. Spiečiai kūdikių,
būriai mažylių, aplink lakstančių”.

Tai va, šitokią tautinę odisėją
atliko 5 (prisidėjo dar dr. Jolanta  Vi-
dugirienė) aistringi „Žaibo” šokėjai,
vykę į Pietų Amerikos lietuvių tau-
tinių šokių šventę Berisso mieste,
įvykusią gruodžio 20 d., sekmadienį.

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Î ARGENTINÂ PER 30 VALANDÛ, OI!

Perskaitęs Juozo Gailos apmąs-
tymus („Draugas”, 2009 m. gruodžio
5 d.), Antanas Paužuolis smogė stip-
rų smūgį Santarai-Šviesai. Jis rašo,
kad „Lietuvai atkūrus Nepriklauso-
mybę, daugelio [jos] intelektualų gal-
vosena mažai pasikeitė, ir jie vis dar
bando ‘laisvinti’ Lietuvą nuo patrio-
tizmo, meilės Lietuvai, piršdami kos-
mopolitizmą.” Vaje, vaje – negi mes

tokie kada nors buvome ir tokiais li-
kome? 

Šitaip smerkiant žmones, savo
kritiką reikia gana gerai pamatuoti.
Gerb. Paužuoliui net nesirengiant
tokių neigiamumų kaip nors pagrįsti,
iš jo smūgio teliko niekalas.

Leonas Sabaliūnas
Ann Arbor, MI

KRITIKÂ REIKIA GERAI PAMATUOTI

Šventų Kalėdų proga sveikiname
visus ir linkime, kad per atei -

nan čius Naujus Metus mūsų veiklą
lydėtų darnos ir vie nin gumo dvasia,
siekiant Tėvynei Lietuvai švie sios ateities,
o išeivijai tautinio atsparumo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
6500 S Pulaski Road Chicago, IL 60629

Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų

v. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugą”,
vienintelį lietuvių katalikų dienraštį  pasaulyje,
ir jo skaitytojus, linkėdami leidėjams ir redakci-
jai ištvermingai skleisti tikėjimo tiesas, kvie -
čiant visus tikinčiuosius jungtis į spaudos apaš-
talavimą, kad per jį būtų atnaujintas šių dienų
pasaulis.

AMERIKOS LIETUVIÛ
ROMOS KATALIKÛ FEDERACIJA

Š

Kun. Hermanas Šulcas.

Jau dvyliktus metus iš eilės la-
biausiai Vilniui nusipelniusiems as-
menims įteikiami garbingi apdovano-
jimai – Šv. Kristoforo statulėlės.
Gruodžio 30 d. Vilniaus Rotušėje vyk-
siančioje apdovanojimų šventėje bus
apdovanoti dešimt vilniečių, nusipel-
niusių meno, kultūros, mokslo, spor-
to, verslo, bendruomenės telkimo sri-
tyse. Statulėles laureatams įteiks
Vilniaus miesto meras Vilius Na-
vickas.

Giteniui Umbrasui bus įteikta
statulėlė ,,Už mažus ir didelius Vil-
niaus stebuklus”. 11 metų Lietuvoje
gyvenantis kunigas Alessandro Ba-
relli atsiims apdovanojimą ,,Už Vil-
niaus jaunuomenės ugdymą savitar-
pio pagalbos dvasia”. Žemės ūkio
kooperatyvo ,,Lietuviško ūkio koky-
bė” direktoriui Mindaugui Maciulevi-
čiui bus įteikta statulėlė ,,Už ūkinin-
kų turgelių dovaną Vilniaus žmo-
nėms”. Grafikei Eglei Vertelkaitei
atiteks statulėlė ,,Už atbudusią Lite-

ratų gatvę”. Menininkės darbai per-
žengia tradicinės grafikos ribas.
Skulptorius Tadas Gutauskas bus ap-
dovanotas ,,Už visuomenės įtrauki-
mą į kūrybos procesą”. UAB ,,Arcus
Novus” direktoriui Vidmantui Tom-
kui atiteks Šv. Kristoforo skulptūrėlė
,,Už sostinės kūrybinių industrijų
plėtrą”. Profesorė Gražina Stanislava
Drąsutienė atsiims apdovanojimą
,,Už akademišką išmintį ir moterišką
kantrybę kovoje už gyvybės stebuk-
lą”. ,,Už gailestingumo stebuklo
šviesą Vilniui ir vilniečiams” apdova-
nojimą atsiims kunigas Vaidas Vaiš-
vilas. ,,Ambersail” klubo įkūrėjui,
Tūkstantmečio odisėjos sumanytojui,
organizatoriui ir pagrindiniam rė-
mėjui Raimundui Daubarui bus įteik-
ta statulėlė ,,Už Tautišką giesmę iš
Vilniaus visam pasauliui”. Vilniaus
krepšinio klubui ,,Lietuvos rytas” ati-
teks apdovanojimas ,,Už vilniečiams
dovanotą pergalių džiaugsmą”. 

ELTA

Bus įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovybės Lietuvoje kolektyvas 

nuoširdžiai sveikina Jus 
artėjančių švenčių proga.

Linkime Jums kuo geriausios
kloties Naujaisiais metais.
Tikimės Jūsų palaikymo 

ir glaudaus bendradarbiavimo
ateityje. 

Gražių švenčių!

Vida Bandis         

Virginija Grybaitė
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Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Fi nansinėje duobėje atsidūrusiai
,,Sodrai” Vyriausybė suteikia didelę
1,353 mlrd. litų paskolą, kad fondas

ga lėtų mokėti išmokas pirmąjį kitų
me tų pusmetį. Vyriausybė ,,Sodrai”
pas kolą iš valstybės vardu pasiskolin-
tų lėšų suteikia už 7,801 proc. me ti -
nes palūkanas. ,,Sodra” planuoja, kad
jos išlaidos 2010-ųjų sausio–birželio
mė nesiais bus didesnės negu pajamos
ir būsimą deficitą fondas planuoja
remti skolintomis lėšomis. Nu ma to -
ma, kad ,,Sodra” paskolą pradės grą -
žinti 2017 metais. Vyriausybė iš
valsty bės vardu pasiskolintų lėšų
,,Sod rai” šiemet skyrė 2,92 mlrd. litų
– tiek, kiek, numatoma, sieks ,,Sod -
ros” deficitas. Kitais metais ,,Sodros”
deficitas bus apie 2,347 mlrd. litų.

Prezidentè patvirtino kitû metû
Lietuvos biudžetâ

D. Grybauskaitè: CŽV kalèjimo istorija 
santykiams su JAV nepakenks

Pirmasis elektros tilto tarpsnis 
bus baigtas 2015 metais

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

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) – Gruodžio 22–23 dienomis žemės ūkio
kooperatyvas ,,Lietuviško ūkio kokybė” prie Seimo rūmų surengė kalėdinius
ūkininkų turgelius. Turgeliuose buvo galima įsigyti ūkininkų užaugintų ir
perdirbtų maisto produktų, taip pat tautinio paveldo ir ekologiškų produktų:
duonos, pyrago, mėsos gaminių, žuvies, vaisių, daržovių, medaus. Tęsdami
Lietuvos prieškario tradicijas ūkininkai prekiavo ir gyvomis žąsimis. 

Valdo Kopūsto nuotr.

Utenos r., gruodžio 22 d. (ELTA)
– Kinijos ambasadorius Lietuvoje
Tong Mingtao antradienį įteikė pa ra -
mą globos namų gyventojams Utenos
rajone. Leliūnų globos namams skir-
tos paramos perdavimo ceremonijoje
da lyvavo ir užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas.

Už ambasadoriaus labdarai skir -
tų 20 tūkst. litų Utenos rajono savi -
val dybės Leliūnų socialinės globos
namai įsigijo įvairių daiktų pagal
reik mes.

Užsienio reikalų ministro globo-

jamos labdaros perdavimo ceremoni-
joje Leliūnų socialinės globos namuo -
se taip pat dalyvavo Utenos rajono
savivaldybės administracijos direkto-
rius Jonas Slapšinskas, Leliūnų se -
niū nė Lina Petronienė, globos namų
bendruomenė.

Leliūnų globos namai teikia so -
cia linę globą vyresnio amžiaus
Leliūnų seniūnijos gyventojams. Šiuo
metu įstaigoje gyvena 17 globotinių.
Ki nijos ambasadorius lapkričio mė -
nesį taip pat parėmė Vilniaus neįga -
lių jų globos įstaigą ,,Vilties namai”.

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Par lamentarai palaimino prieš ta rin -
gai vertinamą Nepilnamečių ap sau -
gos nuo neigiamos informacijos įs ta -
ty mą. Už tai antradienį balsavo 58,
prieš – 4, susilaikė 25 parlamentarai. 

Priimtame įstatyme apibrėžiama
vi sos viešosios informacijos, kuri daro
nei giamą poveikį nepilnamečiams,
kri terijai, jos skleidimo tvarka. 

Pagal įstatymą, neigiamą poveikį
vai kams daro viešoji informacija, kuri
ga li būti žalinga psichinei ar fizinei
svei katai, fiziniam, protiniam, dva si -
niam ar doroviniam vystymuisi. Tam
pri skiriama informacija, kuria ska ti -
na  ma nepilnamečių seksualinė prie -
var ta ir išnaudojimas, nepilnamečių
ly tiniai santykiai, lytiniai santykiai
ap skritai, niekinamos šeimos ver ty -

bės, skatinama kitokia negu Kon sti -
tu cijoje ir Civiliniame kodekse įtvir -
tin ta santuokos sudarymo bei šeimos
kū rimo samprata.

Nepilnamečių apsaugos įstatymo
pro jektas į Švietimo, mokslo ir kul tū -
ros komitetą buvo grąžintas po to,
kai svarstymo Seime metu par la men -
ta rai į projektą vėl įtraukė Žmogaus
tei sių gynėjų sukritikuotą nuostatą,
ku ria ribojama informacija, drau -
džian ti propaguoti homoseksualius
san tykius. Prezidentė Dalia Gry baus -
kai tė yra sakiusi, kad jei Ne pil na me -
čių apsaugos nuo neigiamos inform a -
ci jos įstatyme vėl bus įrašytos ho mo -
fo biš kos nuostatos, įstatymą ji vėl ve -
tuo sianti. ,,Toks įstatymas pažeidžia
Eu ropos žmogaus teisių chartiją, tokį
įsta tymą vetuosiu”, – teigė ji.

Kinijos ambasadorius parèmè 
Leliùnû globos namus

Vilnius, gruodžio 23 d. (BNS) –
Pirmasis Lietuvos ir Lenkijos elek-
tros tilto statybos tarpsnis bus baig-
tas 2015 metais, teigia Lenkijos ener -
ge  ti kos kompanijų atstovai. Ben dro -
vės ,,PSE Operator” atstovas Dariusz
Chom ka sakė, kad pasirengimo dar-
bai sujungti Lietuvos ir Lenkijos
elek tros sistemas vyksta pagal gra fi -
ką. ,,Pirmasis investicijų tarpsnis bus
baig  tas 2015 metais, kai elektros tilto
pa jėgumas bus 500–600 megavatų”, –
sakė D.Chomka po Lietuvos energe ti -
kos ministro Arvydo Sekmoko vizito į
Len kiją. 

Lietuvos energetikos ministras
Arvydas Sekmokas praėjusį pirma -

die nį taip pat teigė, kad projektas įgy -
ven dinamas sėkmingai ir tikimasi,
kad jis bus baigtas 2015 metais.

,,Mums svarbu turėti tiek elek-
tros tiltą ‘LitPol Link’, tiek dalyvauti
naujos atominės elektrinės Lietuvoje
sta tyboje, nes šie projektai didina vi -
so regiono energetinį saugumą. Šiuos
pro jektus Lenkijos valdžia laiko pir-
menybiniais, ir tai yra aiškus ženklas
energetinėms įmonėms spartinti dar-
bus”, – sakė A. Sekmokas po susiti -
kimų su Lenkijos vicepremjeru ir
ūkio ministru Waldemar Pawlak, iždo
ministru Aleksandr Grad ir kitais
pareigūnais.

Parlamentarai palaimino Nepilnameçiû
apsaugos îstatymâ

Vyriausybè ,,Sodrai” suteiks paskolâ

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA) –
Pre zidentė Dalia Grybauskaitė nu -
spren dė pasirašyti kitų metų val sty -
bės biudžeto įstatymą. Valstybės va -
do vė nusprendė pasirašyti visus tris
pa grindinius įstatymus – 2010 metų
val stybės, ,,Sodros” biudžetų ir lai ki -
ną jį socialinių išmokų perskaičiavimo
įs tatymą. Prezidentė taip išsakė viltį,
kad socialinių išmokų mažinimas,
nu matytas su šiais biudžetais, jau
bus paskutinis, o sumažintų pensijų
kom pensavimas prasidės po dvejų
metų. Pirmuosius ekonomikos at si -
ga vimo ženklus, pasak šalies vadovės,
tu rėtume pamatyti jau kitų metų an -
troje pusėje, o biudžete jie atsispindės
2012 metais.

Pasirašydama įstatymus D. Gry -
baus kaitė sakė, jog Vyriausybė at si -
žvel gė į keturis pagrindinius jos rei -

ka lavimus, kad ,,nebūtų keliami mo -
kes čiai nei verslui, nei gyventojams,
kad būtų apsaugoti labiausiai pa žei -
džia mi gyventojų sluoksniai – se nat -
vės pensininkai ir neįgalieji, kad mo -
ti nos, auginančios vaikus, taip pat
ne būtų skriaudžiamos”.

Prezidentė pripažįsta, kad įsta ty -
mai, kuriuos ji pasirašo, nėra tobuli,
o ypač ,,Sodros” ir Laikinasis so cia li -
nių išmokų perskaičiavimo įsta ty -
mas, kurie, pasak D. Grybauskaitės,
yra ant ribos ties susikirtimu su Kon -
sti tucija.

Ateinančių metų valstybės biu -
dže to įstatymas, kuriame numatyta,
kad deficitas sudarys beveik 5 mlrd.
litų (5,9 proc. BVP) gruodžio 10-ąją
bu vo patvirtintas Seime. Už biudžeto
pa tvirtinimą balsavo 81 Seimo narys,
prieš – 56, susilaikė 2 parlamentarai.

Atkelta iš 1 psl. ir prašyti
ištirti, ar buvę Valstybės saugumo de -
par tamento (VSD) vadovai Mečys
Lau rinkus, Arvydas Pocius ir atleis-
tasis generalinio direktoriaus pa va -
duo tojas Dainius Dabašinskas ne vir -
šijo įgaliojimų.

Žmogaus teises ginanti organiza -
ci ja „Amnesty International” teigia,
kad tyrimas dėl Lietuvoje veikusio
CŽV kalėjimo turi tęstis. Or ga ni za ci -
jos atstovai taip pat pažymi, kad Sei -
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos
ko miteto (NSGK) atliktas tyrimas
yra pirmas žingsnis atskaitomybės
link. „Tyrimo išvados yra tik pirmas
žin gsnis atskaitomybės link. Tyrimas
Lie tuvoje turėtų tęstis, o visi su tuo
su sijęs asmenys turi būti surasti ir
pa traukti baudžiamojon atsakomy-

bėn”, – organizacijos pranešime ci -
tuo jama „Amnesty International”
ko vos su terorizmu Europoje žinovė
Ju lia Hall.

„Amnesty International” pažy-
mi, jog tai, kad apie Valstybės saugu-
mo departamento pareigūnų veik -
smus nebuvo informuojami aukščiau -
si šalies pareigūnai, yra nepateisina-
ma. „Lietuvos Vyriausybė turėjo ži -
no ti, ką veikia jos pačios agentūros,
tad ji yra atsakinga už tokių kalėjimų
eg zistavimą ir ten galėjusius būti
žmogaus teisių pažeidimus”, – teigė
J. Hall. Anot jos, kitos Europos vals -
ty  bės taip pat turėtų ištirti pra ne ši -
mus apie jų teritorijoje galimai veiku-
sius panašius kalėjimus. Pranešama,
jog tokie slapti CŽV kalėjimai galėjo
veikti ir Lenkijoje bei Rumunijoje.

Gruodžio 22 dieną Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos
namuose buvo perduota Kinijos ambasadoriaus Tong Mingtao parama. Kartu
su ambasadoriumi globos namuose apsilankė ir Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

URM nuotr.
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Kovo 21 d., sekmadienį: Di-
džio joje salėje, Jaunimo centre, Ame-
ri kos Lietuvių Tautinė sąjunga ren-
gia Kovo 11-osios minėjimą. Kartu
bus švenčiamas ,,Dirvos” 95-metis ir
Ame rikos Lietuvių Tautinės sąjun-
gos 60 metų sukaktis, vyks literatū-
ri nio konkurso laureatų apdovanoji-
mas.  Pasiteirauti tel.: 708-422-6514,
773-585-8649.

Kovo 20–27 d. Vail, Colorado
val stijoje, vyks ŠALFASS slidinėjimo
iš vyka. Dėl vietų užsakymo rašyti:
carol@ski.com arba skambinti tel.:
800-525-2052 (ext. 3319) arba 970-
925-9500 (ext. 3319). 

Kovo 24 d. trečiadienį: dr. Dai -
niaus Vaičekonio koncertas „The Be -
e thoven Piano  Sonatas Cycles” Bre -
che min Auditorium, School of Mu  sic,
Uni versity of Washington, Seattle.
Pra džia 3 val. p. p.

Kovo 28 d., sekmadienį: Lie -
tuvos Dukterys kvie čia visus į Au d -
riaus ir Aušros  Vaš takų na  mus
(29302 61st Ave.,  S. Au burn, WA)
prie vašku kvepiančio stalo marginti
mar gučių. Pradžia 2 val. p. p.  Tel.:
253-529-8483.

– Jaunimo centro kavinėje centro
Moterų klubas ruoš Priešvelykinius
pus ryčius.

BALANDIS

Balandžio 9–11 d. Neringos
sto vykloje vyks kasmetinės moterų
re kolekcijos. Dvasinio at  sinaujinimo
sa vaitgalį ves Kerry Sec rest ir dr.

Kris tina Maciunas. Dau  giau informa -
ci jos tinkla la pyje: www.neringa.org 

Balandžio 22–24 d. University
of Washington (Seattle, WA) vyks 22-
oji AABS (Association for the Advan -
cement of Baltic Studies) konferenci-
ja. Ji vyks kartu su Skandinavų stu -
di jų konferencija (SASS, the Society
for the Advancement of Scandinavian
Studies).

Balandžio 24 d., trečiadienį:
Geni Orrico namuose (19912 NE
121st St., Woodinville, WA) vyks Lie-
tu vos Dukterų metinis susirinkimas.
Pra džia 2 val. p. p. Pasiteirauti tel.:
425-558-4084.

– Šv. Kazimiero lituanistinėje
mo kykloje vyks Atvirų durų diena.

Balandžio 24 d., šeštadienį, ir
25 d., sekmadienį: Jaunimo centro
di džiojoje salėje vyks Pavasarinė
mugė.

BIRŽELIS

Birželio 19–26 d., žemuogių
sezono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY Vilma Mare organizuoja
Sha  dow Ranch Romuvių šeimų sto -
vyk lą  vaikams. Kviečiami atsiliepti
no  rintys dirbti stovyklos virtuvėje ar
ves ti užsiėmimus. Daugiau informa -
ci jos el. paštu: vilmare@gmail.com.

LIEPA

Liepos 25 d. sekmadienį:
Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Ar lington, WA vyks Lietuvos Duk te -
rų organizuojamas Mėlynių pokylis.
Pra džia 2 val. p. p. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 14–21 d., gervuogių
se zono metu, Pucker Street, Potters
Hol low, NY Vilma Mare organizuoja
Sha  dow Ranch Romuvių šeimų sto -
vyklą vaikams. Kviečiami atsiliepti
no rintys dirbti stovyklos virtuvėje ar
vesti užsiėmimus. Daugiau informa-
cijos el. paštu: vilmare@gmail.com.

Jeigu norite, kad žinutė apie Jū -
sų rengiamą renginį patektų į dien -
raš čio ,,Renginių kalendorių”, siųs -
ki te in formaciją redakcijai adresu:
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
606029 arba el. paštu: 

dalia.cidzi kai te@g mail.com 

Redakcija

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
2010 METAI

SAUSIS

Sausio 9 d., šeštadienį: Put -
nam seserų vienuolyne bus ruošia-
mas kasmetinis piknikas. Pra džia –
10 val. r. Apie dalyvavimą praneškite
iki sausio 5 d. el. paš tu: sesig -
ne@gmail. com ar tel.: 860-928-7955.

Sausio 15 d., penktadienį:
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre,
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) atidaroma Reginos Nedas
dar bų paroda ,,Gyvenimo simboliai.
Abstrakcijos”. Pradžia – 7:30 val. v.

Sausio 16 d., šeštadienį: Bur -
bank (Chicago priemiesčio) ,,El-Mar
Bow ling Alley” patalpose vyks Lie tu -
vos Vyčių Vidurio Amerikos apygar-
dos  kėgliavimo (bowling) rungtynės.
Pra džia 4 val. p. p.

Sausio 20 d., trečiadienį:  St.
Pe tersburg Lietuvių klubo kultūros
bū relis rengia poeto Kazio Bradūno
pa minėjimą. Paskaitą skaitys prof.
Bro nius Vaškelis, būrelio nariai skai -
tys poeto eilėraščius. Pradžia 3 val.
po pietų.

Sausio 21 d., ketvirtadienį:
Či kagos kultūros centre, Claudia Ca-
ssi dy Theater salėje (78 E. Washing-
ton Str., Chicago, IL 60602) vyks lie-
tu viškų filmų festivalio atidarymas.
Bus rodomi filmai ,,Nerutina” (rež.
Jūratė Samulionytė, audiovizualinis
projektas, 15 min.), ,,Vabzdžių dre-
suotojas” (rež. Donatas Ulvydas, Li-
nas Augutis, Marek Skrobecki, Rasa
Miškinytė, kūrybinė dokumentika,
53 min.). Įė jimas į visas filmų per žiū -
ras ne mo kamas. Pradžia 6:30 val. v.

Sausio 23 d., šeštadienį: Bal -
ze ko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) bus rodomas rež. Tomo Ta mo -
šai čio filmas ,,Ispanų kalba suau gu -
siems” (ispanų kalba su angliškais
sub titrais, kūrybinė dokumentika, 53
min.). Pradžia 5 val. p. p. Pasiteirauti
tel.: 773-582-6500.

– Lemont High School Per for -
min g Arts Center (800 Porter Street,
Le mont, IL) Lietuvių meno ansamb-
lis ,,Dainava” kviečia į koncertą ,,Sąs -
kam biai”. Kartu koncertuos Darius
Kli šys (birbynė), Lietuva. Pradžia 7
val. v.

– Arts Center, Western Washin g -
ton Univer sity (Bellingham, WA) pia -
nis tas Dainius Vaičekonis atliks „The
Be ethoven Piano Sonatas Cycles” .
Pra džia 7:30 val. v.

Sausio 24 d., sekmadienį: Či-
ka gos jaunimo centre bus pristatoma
trum pametražių filmų programa.
Bus rodomi filmai,,Berniukas ir jūra”
(rež. Tomas Donėla, drama, 15 min.),
,,Baltos dėmės mėlyname” (rež. Ra -
mū nas Greičius, drama-ko me dija, 20
min.) ir ,,Balkonas” (rež. Giedrė Bei -
no riūtė, drama, 48 min.). Pra  džia 12
val. p. p. Pasiteirauti tel.: 773-778-
7500.

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijos metinis susirinkimas. Pradžia
12:30 val. p. p.

– Campus Theatre (Sho reline
Com munity Col le ge, Shoreline, WA)
pia nistas Dainius Vaičekonis atliks
„The Beethoven Piano Sonatas
Cycles”. Pradžia 3 val. p. p.

Sausio 26 d., antradienį: Či -
kagos kultūros centre, Claudia Cas si -
dy Theater salėje, bus rodomi trum -
pa metražiai dokumentiniai filmai
apie Vilnių. Pradžia 6:30 val. v.

VASARIS

Vasario 6 d., šeštadienį: Lat -
vian Hall (10710 3rd Ave. NE, Se at -
tle, WA) vyks JAV LB Seattle Lie tu -
vos Nepriklausomybės minėjimas.
Pra džia 4:30 val. p. p. 

Vasario 6 d., šeštadienį: Pa -
sau lio lietuvių centro metinis pokylis.

Vasario 7 d., sekmadienį: Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) or ga -

nizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” pri -
statys metinį veiklos pranešimą. Pra -
džia 12:30 val. p. p.

– Oak Lawn (Chicago prie mies -
čio) ,,Hilton” viešbutyje vyks 50-asis
me  tinis ,,Lietuvos prisiminimų” po -
ky lis. Pradžia 1 val. p. p.

Vasario 16 d., antradienį: Jau -
ni mo centro kavinėje vyks tradicinis
Va sario 16-osios minėjimas.

Vasario 20 d., šeštadienį:  Ha -
ppy Trails Horse Adventure Park
vyks pirmosios Seattle lietuvių Už ga -
vė  nės. Šventė truks nuo 9 v. r. iki 4
val. p. p. Daugiau informacijos – el.
paš tu: laume @amsn.com (Aušra Vaš -
ta kas).

– Burbank (Chicago priemiesčio)
,,El-Mar Bowling Alley” patalpose
vyks Lietuvos Vyčių Vidurio Ame -
rikos apygardos  kėgliavimo (bow -
ling) rungtynės. Pradžia 4 val. p. p. 

Vasario 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre vyks Lie tu -
vos Nepriklausomybės dienos (Lie -
tu vos valstybės atkūrimo dienos)
mi nėjimas, kurį ruošia JAV LB Le -
mon to apylinkė, LR generali nis kon -
su latas ir PLC. Pradžia 12.30 val. po
pietų.

Vasario 27 d., šeštadienį: vyks
Pa saulio lietuvių centro metinis su -
sirinkimas. Pradžia – 9 val. r.

Vasario 28 d., sekmadienį:
kon certas Jaunimo rūmuose paremti
Pa saulio lietuvių centrą. Pradžia – 1
val. p. p.

KOVAS

Kovo 4–8 d.: Lietuvos garbės
kon sulas St. Petersburg Algimantas
Kar navičius ruošia dešimtąsias me ti -
nes „Florida Lithuanian Open” golfo
žai dynes. 

Kovo 7 d., sekmadienį: Lie tu -
vių dailės muziejuje Pasaulio lietuvių
cen tre vyks  dailininkės Giedrės
Žum bakienės meno darbų parodos
ati darymas. Parodą globoja atei ti nin -
kių Korp! Giedra. Pradžia 12:30 val.
p. p.

Sausio 15 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre bus atidaryta Reginos Nedas
asmeninė paroda ,,Gyvenimo simboliai”. Nuotraukoje: Reginos Nedas darbas
,,Šokis su fleita” (ak rilas, drobė).
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Neblėstant šiemet naujai įvestos
mokesčių lengvatos naujakuriams
populiarumui, nešančiam realią eko-
nominę naudą sustingusiai šalies
būsto rinkai, lapkričio pradžioje pri-
imtas įstatymas (The Worker, Home-
owner-ship, and Business Assistance
Act of 2009) pratęsė vadinamojo ,,ho-
meowner credit” galiojimą bei panai-
kino kai kuriuos anksčiau buvusius
apribojimus. 

Pagal naująjį įstatymą, kredito
galiojimo data pratęsiama nuo šių
metų lapkričio 30 d. iki 2010 metų
balandžio 30 d. Be to, iš esmės te-
reikalaujama iki balandžio 30 d. ofi-
cialiai įsipareigoti pirkti būstą, su-
teikiant papildomus du mėnesius (iki
birželio 30 d.) sumokėti už pirkinį.
Taip pat pagal naująjį įstatymą, visi
aktyvūs JAV karo pajėgų nariai,
įskaitant ir kai kuriuos civilinės val-
stybinės tarnybos pareigūnus, turės
teisę pasinaudoti ,,homeowner cre-
dit” lengvata iki 2011 metų balandžio
30 d. (galutinai apmokėdami pirkinį
iki tų metų birželio 30 d.). 

Didžiausia galima mokesčių kre-
dito suma pirmąjį būstą įsigijusiems
asmenims (t.y., visiems, kurie netu-
rėjo jokio nuosavo būsto pastaruosius
trejetą metų) išlieka 8,000 dol. Ta-
čiau naujasis įstatymas taip pat lei-
džia pasinaudoti iki 6,500 dol. lengva-
ta žmonėms, neatitinkantiems ,,pir-
mojo būsto” pirkėjų apibūdinimo. Jei
perkantis būstą asmuo bent penke-
rius metus (iš eilės) per aštuonerius
metus, skaičiuojant atgalios nuo
būsto įsigyjimo datos, turėjo tą patį
nuosavą būstą ir naudojo jį kaip pag-
rindinę savo gyvenamąją vietą, jis/ji
bus laikomas(-a) ,,long-time resi-
dent” ir galės pasinaudoti šia lengva-
ta. 

Visi asmenys, norintys pasinau-
doti ,,homeownership credit” lengva-
ta, galės jos prašyti pildydami 2009
arba 2010 metų federalinių mokesčių
ataskaitas (tax returns), naudodami
formą IRS-5405. Deja, pildantiems
šią formą nebus suteikta galimybė
pateikti vyriausybei savo ataskaitas
elektroniniu būdu internetu, todėl jie
bus priversti pildyti popierinę versiją
bei siųsti ją įprastu paštu. 

Naujasis įstatymas taip pat iš-
plečia  didžiausių galimų pajamų dydį
naujiesiems būsto savininkams, no-
rintiems pasinaudoti minėta mokes-
čių lengvata. Visi asmenys, įsigiję
būstą po lapkričio 6 d., galės pasinau-
doti ,,homeownership credit”, lengva-

ta jei tik atitinka būsto nuosavybės
reikalavimą (žr. aukščiau) BEI turi
ne didesnes metines pajamas (modi-
fied adjusted gross income) nei
125,000 dol. (vienam asmeniui) ar
225,000 dol. (sutuoktiniams). Asme-
nys, kurių pajamos svyruoja tarp
125,000 ir 145,000 dol. (arba atitin-
kamai 225,000 ir 245,000 dol.), galės
gauti kiek mažesnę lengvatą. Visi,
kurių pajamos viršija nustatytas ri-
bas, ,,homeowner credit” gauti ne-
turės teisės. 

Primename, jog visiems asme-
nims, įsigijusiems pirmąjį būstą
pagal senąsias ,,homeowner credit”
taisykles (iki šių metų lapkričio 7 d.),
galios anksčiau nustatytos pajamų
ribos: didžiausiai galimai sumai gau-
ti pajamos turėtų būti ne didesnės nei
75,000 dol. per metus (150,000 dol.
sutuoktiniams) ir ne daugiau 95,000
dol. (bei atitinkamai 170,000 dol.)
metinių pajamų, norint gauti mažes-
nę lengvatą. Pažymėtina, jog naujasis
įstatymas taip pat numato kai ku-
riuos naujus apribojimus asmenims,
norintiems  gauti  ,,homeowner cre-
dit” lengvatą. Pavyzdžiui, ši lengvata
nebus taikoma įsigytam būstui, kurio
vertė viršija 800,000 dol. 

Taip pat verta priminti, jog pagal
anksčiau priimtą American Recovery
and Reinvestment Act iki pat šių me-
tų pabaigos dar bus galima pasinau-
doti kita mokesčių lengvata, leidžian-
čia nusirašyti nuo federalinių mokes-
čių automobilio, sunkvežimio, moto-
rinio namo bei motociklo pirkimo
mokesčius, įskaitant valstijos bei
vietinius mokesčius, akcizo mokestį
bei bet kokias kitas rinkliavas, susiju-
sias su pirkiniu bei galiojančias jūsų
gyvenamoje vietovėje. Ši lengvata bus
taikoma visiems asmenims, įsigi-
jusiems ne brangesnę nei 49,500 dol.
vertės transporto priemonę tarp šių
metų vasario 17 d. (dienos,  kai buvo
priimtas minėtas įstatymas) iki
gruodžio 31 d. 

Pažymėtina, jog šia lengvata ga-
lima pasinaudoti nepriklausomai, ar
pasirenkama pildyti ,,standard de-
duction” formą, ar ,,itemized deduc-
tion” skirta Schedule A. Kaip ir ,,ho-
meownership credit” atveju, lengvata
yra taikoma tik asmenims, kurių me-
tinės pajamos neviršija tam tikros
nustatytos ribos (ne daugiau 125,000
dol. vienam asmeniui ir ne daugiau
250,000 dol. (sutuoktiniams). 

Pagal IRS informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

,,HOMEOWNERS CREDIT” 
IR KITOS IRS NAUJIENOS
METAMS BESIBAIGIANT

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Atkelta iš 3 psl.      ar ko neturi:
pastatų grožį, parapijiečių gausą,
kunigo „gerumą”. Tačiau Kalėdų lai-
ke bei žengiant į Naujuosius metus
Dievas mus kviečia džiaugtis. Nes Jis
pats pas mus atėjo ir apsigyveno tarp
mūsų. Pats Dievas! Tad mūsų svars-
tymai nedaug tepadės, kol neišmok-
sime kasdien džiaugtis tuo, ką tikrai
turime – Jėzumi Kristumi. Jis savo
Žodžiu ir Sakramentais mus išlaiko ir
laimina, atleisdamas nuodėmes, iš-

tiesdamas gelbstinčią ranką mūsų
stokoje, ligose ir baimėse.

Džiaugiuosi drauge su Jumis,
kad mes, Bažnyčia, turime geriausią
dalią – Viešpatį, subūrusį mus į vieną
tautą ir vedantį į pažadėtus namus.

Linkiu, kad Kalėdų džiaugsme
išliktume visus metus.

Brolis Kristuje,
Mindaugas Sabutis

Lietuvos evangelikų liuteronų
bažnyčios vyskupas

Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą...

Sudoku Nr. 21

Lietuvos futbolo rinktinės saugas
Edgaras Česnauskis pasirašė trejų
metų sutartį su Maskvos „Dinamo”
futbolo klubu. Praėjusį sezoną lietu-
vis atstovavo Rusijos aukščiausioje
lygoje šeštą vietą užėmusiai Maskvos
FK „Maskva” vienuolikei. Joje per 25
rungtynes Edgaras įmušė 4 įvarčius.

Lietuvio sutartis toje komandoje
galiojo dar vienerius metus, bet „Di-

namo” klubo vadovybė perpirko jo
sutartį už neskelbiamą pinigų sumą.

E. Česnauskis profesionalaus
futbolininko karjerą pradėjo 1999
metais Panevėžio klube „Ekranas”.
Ten rungtyniavo iki 2003-jų. Po to jis
žaidė Ukrainoje ir keliuose Rusijos
klubuose. Lietuvis futbolo rinktinės
sudėtyje sužaidė 36 rungtynes ir
pelnė 1 įvartį.

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

E. Česnauskis žais Maskvos „Dinamo”
komandoje

Geriausi 2009 metų klubo žaidėjai
Geriausias 2009 m. FIFA fut-

bolininkais išrinktas argentinietis
Lionel Messi, o moterų grupėje – bra-
zilė Marta (Brazilijoje sportininkai
vadinami tik vardais). Ši 23 m.  am-
žiaus moteris geriausia yra pripažįs-
tama jau ketvirtą kartą iš eilės. Bra-
zilė šiais metais žaidė Los Angeles
profesionalių „Sol” komandoje ir per
33 rungtynes pelnė net 36 įvarčius.

22 m. amžiaus „Barcelonos” klu-
bo atstovas L. Messi iš Argentinos,
kuris kiek anksčiau buvo gavęs
„France Footbal” prestižinį „Auksinį
kamuolį”, sugriebė dar vieną apdova-
nojimą. Jis tapo pirmuoju argen-
tiniečiu, laimėjusiu nuo 1991 m. tei-
kiamą FIFA apdovanojimą. Jį geriau-
siuoju išrinko vyrų ir moterų valsty-
binių rinktinių treneriai ir kapitonai.

Lietuviai žaidė Italijos čempionate
Lietuvos rinktinės nariai Tomas

Danilevičius ir Marius Stankevičius
Italijos „Serie A” pirmenybėse žaidžia
skirtingose komandose.

Neseniai jie susitiko priešingų
komandų varžybose. Geriau sekėsi
Danilevičiui, kuris įmušė du įvarčius
ir padėjo savo komandai 3:1 įveikti
Stankevičiaus atstovaujamą Genujos

„Sampdoria” komandą.
Italijos pirmenybėse paskelbus

dviejų savaičių pertrauką, abu lietu-
viai su šeimomis kartu išvyko tradi-
cinių kasmetinių atostogų. Danilevi-
čius sako, jog praėjusios rungtynės
dviejų futbolininkų santykiams nepa-
kenkė.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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Pirmąkart susitikę po trejų metų ir donoras, ir išgelbėta mergina sunkiai tram-
dė jaudulį.                                                               A. Vaškevičiaus nuotr.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

Lapkričio mėnesį Vilniuje su-
reng ta ypatinga šventė – paminėtas
pirmojo kaulų čiulpų persodinimo
Lietuvoje dešimtmetis. Šioje gera-
noriškumo ir gyvybės šventėje, kurią
surengė Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikų kaulų čiulpų
persodinimo ir intensyviosios chemo-
terapijos skyrius, onkologinių ligonių
bendrija „Kraujas’’, dalyvavo ir me-
dikai, ir pacientai.

Kaulų čiulpų persodinimas, kuris
dažnai būna vienintelė priemonė iš-
gelbėti kraujo vėžiu sergantį pacien-
tą, Lietuvoje suaugusiems žmonėms
pradėtas taikyti 1999-aisiais, vai-
kams – 2002 metais. Pirmaisiais me-
tais atlikti vos du persodinimai, per-
nai – jau 125. Dar visai neseniai Lie-
tuvos kaulų čiulpų donorų sąraše bu-
vo vos 260 savanorių, bet pastaruoju
metu, vis daugiau aiškinant visuo-
menei apie donorystės svarbą, jų
skaičius pasiekė beveik keturis tūks-
tančius. 

Sergančiųjų broliai ir seserys gali
padėti tik vienu atveju iš penkių – ti-
kimybė surasti tinkamą donorą tarp
jų yra apie 20 procentų. Visais kitais
atvejais padėti gali tik negiminingi
donorai. Lietuva nuo 2004 metų ru-
dens jau gali naudotis pasauliniu
negiminingų kaulų čiulpų donorų
sąrašu, kuriame – daugiau kaip 12
milijonų galimų donorų iš viso pa-
saulio. Būna atvejų, kad ir tarp tokio
skaičiaus žmonių tinkamo donoro
rasti nepavyksta. Lietuvoje nuolat
apie 10 sergančiųjų laukia, kol bus
surastas tinkamas donoras, nemaža
jų dalis taip ir nesulaukia. Tačiau bū-
na ir atvejų, kuriuos galima pavadin-
ti tiesiog stebuklu.

Marijampolietis verslininkas, lei-
dyklos savininkas Kostas Kynas 2005
metais tapo pirmuoju Lietuvoje negi-
miningu kaulų čiulpų donoru. Jo
kraujas išgelbėjo gyvybei jaunai
merginai iš Šilalės, kurią marijam-
polietis pirmą kartą pamatė praėjus
trejiems metams po persodinimo. Da-
bar 26 metų Monika Grikšaitė svei-
ka, tėvų namuose Šilalėje augina
trejų mėnesių dukrelę Diją. Monika
vos keliomis dienomis jaunesnė už K.
Kyno dukrą.

„Buvau visiškai sveika, nieko
bloga nejutau. Tačiau 2003 metais,
būdama dvidešimties, ėmiau jausti
kažkokį keistą silpnumą. Porą savai-
čių sirgau gripu, bet jam praėjus
nesustiprėjau. Sužinojusi, kad mano
kraujo rodikliai blogi, iš pradžių net
neįtariau, kad sergu kraujo vėžiu”, –
pasakojo mergina.

Tyrimai parodė, kad merginos
organizmas negamina pakankamai
raudonųjų kraujo kūnelių – eritroci-
tų. Monika iš pradžių buvo gydoma
brangiais vaistais, po to konsultavosi
Vokietijoje, kur medikai patvirtino,

kad kraujo vėžys vystosi. Vienintelis
išgelbėjimas buvo persodinti kaulų
čiulpus.

„Visi mano giminaičiai norėjo
padėti, bet nė vieno kraujas netiko.
Atrodė, kad jokios pagalbos jau nėra,
tačiau per pusantro mėnesio pirmą
kartą Lietuvos istorijoje man buvo
surastas negiminingas tinkamas do-
noras. Apie žmogų, kuris išgelbėjo
mano gyvybę, ilgai nieko nežinojau,
bet labai tikėjausi kada nors jį sutikti
ir padėkoti už gyvenimą”, – jaudin-
damasi pasakojo Monika.

K. Kynas dar 2000-aisiais metais
davė kraujo, kai buvo bandoma išgel-
bėti jo giminaitės, garsaus Lietuvos
architekto Arūno Kyno dukters Rū-
tos gyvybę. Nors ir kaip stengtasi,
tinkamo donoro nei tarp artimesnių,
nei tarp tolimesnių giminaičių nebu-
vo rasta, ir aštuoniolikmetė mergina
2001-ųjų kovą iškeliavo amžinybėn.

„Mano kraujas tada buvo ištir-
tas, bet Rūtelei netiko. Duomenys pa-
teko į kaulų čiulpų donorų registrą, ir
po penkerių metų, atostogaudamas
Turkijoje, sulaukiau visiškai netikėto
medikų skambučio – Santariškių
klinikų Hematologijos, onkologijos ir
transfuziologijos skyriaus gydytoja
Rita Kviliūtė paklausė, ar sutikčiau
išgelbėti jaunos merginos gyvybę’’, –
prisiminė K. Kynas.

Sutiko iškart. Vos grįžęs į Lietu-
vą, suskubo į ligoninę, čia buvo atlik-
tas kruopštus jo sveikatos patikrini-
mas, nes donoru gali būti tik visiškai
sveikas 18–55 metų žmogus. Buvęs
sportininkas, ilgametis Lietuvos tele-
vizijos sporto laidų komentatorius K.
Kynas sveikata niekada nesiskundė,
o apie patį persodinimą sakė, kad
kamieninių ląstelių paėmimo iš krau-
jo procedūra, vadinama aferezė, ne-
buvo skausminga ar sudėtinga – tie-
siog reikia ramiai penkias valandas
gulėti ir laukti, kol aparatu iš kraujo
bus surinktos kaulų čiulpų ląstelės.

„Po šios procedūros jaučiausi
gerai, nejutau jokio šalutinio povei-
kio. Išėjęs iš ligoninės sėdau į mašiną
ir važiavau namo, o pakeliui pasiekė
gydytojo skambutis, kad kamieninės
ląstelės jau sulašintos pacientei. Ži-
nojau tik tiek, kad tai jauna mer-
gina’’, – pasakojo marijampolietis.

Daugiau kaip dvejus metus ir
Monika nežinojo, kas tas žmogus, ku-
ris išgelbėjo jai gyvybę. Tikrųjų duo-
menų apie donorus ir pacientus
anksčiau nebuvo galima viešinti dve-
jus metus, dabar tas terminas su-
trumpintas iki pusmečio. 

„Apie savo kraujo dukrą norėjau
sužinoti kuo daugiau. Rūpėjo, kokia
ji, kaip susiklostė jos gyvenimas, ar
jai pavyko nugalėti ligą. Gydytojai
man sakė, kad viskas gerai, tik po
metų sužinojau jos vardą, o dar vė-
liau gydytojai leido su ja pasikalbėti

Didžiausia vertybė – kitam padovanotas gyvenimas

telefonu. Nurodžiau savo bendrovės
adresą internete, kur Monika galėjo
pamatyti mano nuotrauką’’, – prisi-
minė jis.

Mergina pasveiko, liga atsitrau-
kė, pastaraisiais metais ji jaučiasi
puikiai, nebevartoja jokių vaistų.
Visos buvusios negandos nuslinko į
praeitį kaip košmariškas sapnas.
Pernai, artėjant Kalėdoms, gydytojai
sutiko, kad Monika ir Kostas pir-
mąkart susitiktų. Galima tik įsivaiz-
duoti, koks jaudinantis buvo tas susi-
tikimas.

„Kokia ji jauna ir graži’’, – tokia
buvo pirmoji marijampoliečio mintis,
kai Vilniuje, „Sorento’’ kavinėje, pir-
mą kartą pamatė Moniką. „Kai pirmą
kartą pamačiau mane išgelbėjusį vy-
rą, norėjau jam pasakyti labai daug,
bet ašaros užtvindė akis ir negalėjau
ištarti nė žodžio. To, ką jaučiau, žo-
džiais neįmanoma nusakyti. Net ir
tokių žodžių nėra, kaip padėkoti žmo-
gui už tai, kad gyveni. Turi pats tai
išgyventi, kad suprastum”, – iki šiol
jaudindamasi prisimena Monika.

Savo donorui tada Monika pado-
vanojo knygą „80 pasaulio stebuklų”,
joje įrašiusi, kad „didžiausias stebuk-
las gyvenime – dovanoti žmogui ga-
limybę gyventi”. Tačiau stebuklai,
nes tai, kas įvyko, kitaip ir pavadinti
negalima, tuo nesibaigė – buvo išgel-
bėtas dar vienas žmogus.

Kai Monika sirgo, jos 21 metų
brolis Edgaras taip pat davė kraujo,
vildamasis, kad jis seseriai tiks.
Kraujas netiko, tačiau netrukus
Edgarui atsirado galimybė išgelbėti
29-erių metų kauniečio Gvido Januš-
kevičiaus gyvybę. Ūmia leukemija
staiga susirgęs kaunietis, vos gimus
jo sūnui, sužinojo, kad chemoterapija

nepadeda ir vienintelė viltis – kraujo
čiulpų donoras. Tas donoras – Mo-
nikos brolis Edgaras – buvo greitai
surastas, ir Gvido gyvybė buvo išgel-
bėta.

„Tai, kad mano pačios brolis tapo
donoru ir padovanojo gyvenimą ki-
tam žmogui – tarsi atlygis už man
dovanotą gyvybę. Tokio sutapimo,
tokio atvejo turbūt niekada nebuvo
ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Li-
kimas viską taip sudėliojo, o juk ga-
lėjo būti ir kitaip, galėjome nei aš, nei
Gvidas šios dienos nesulaukti”, –
sakė Monika.

Tyrimai parodė, kad po persodi-
nimo merginos gyslomis tekantis
kraujas tapo beveik analogišku K.
Kyno kraujui, kaip ir Gvido – bemaž
tapatus Monikos brolio Edgaro krau-
jui. Ir Kostas, ir Monika susitarė, kad
ateityje dar ne kartą susitiks, ben-
draus, domėsis, kaip sekasi.

„Nesijaučiu tapęs kokiu nors
ypatingu didvyriu, padariau tik tai,
ką privalėjau padaryti. Kitam dova-
notas gyvenimas – tai didžiulė likimo
dovana ir pačiam, nes jei žmogus
žinotų, ką reiškia išgelbėti gyvybę,
kokia tai laimė taip padėti, tada dau-
giau kas ryžtųsi donorystei. Tai tikrai
nėra nei skausminga, nei sudėtinga, o
viso to kaina – gyvybė. Donorai ne-
miršta, miršta tik tie, kurie nesu-
laukia donorų”, – sakė K. Kynas. 

„Savo stebuklų pilną istoriją pa-
pasakojau vildamasi, kad daugiau
žmo nių pareikš norą būti donorais, ir
visai nesvarbu, ar Lietuvoje, ar Ame -
rikoje, ar kokiame kitame pasaulio
kampelyje jie gyvena. Kuo daugiau
tokių žmonių bus, tuo daugiau ga-
limybių atsiras tiems, kurie laukia
išgelbėjimo’’, – kalbėjo Monika.

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos
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SMIEDT!SMIEDT!
Iš Rusijos su užkandžioIš Rusijos su užkandžio

maišeliu maišeliu –– lietuviška odisėjalietuviška odisėja
Nijolè Jankutè

Nr. 4

Pagaliau – senelio gimtinė!

Lyg dar vengdamas sentimenta-
laus susitikimo su Biržais ir gal dar
ten gyvenančiais žydais, David užsu-
ka į Šiaulius. Ir Šiauliai jį žavėte su-
žavi. Ne architektūra ar gėlynais, bet
visur ryškiu optimizmu ir energija.
Anot David, Šiauliai nekapituliavo
nedarbu ir jaunimo bėgimu uždar-
biauti į kitus miestus. Šiaulių vado-
vybė teigiamai išnaudojo savo jėgas:
elektronikos, kompiuterių dalių ga-
mybą, gavo iš valdžios mokesčių nuo-
laidą ir pagerino Zoknių oro uostą,
kuris gali aptarnauti įvairius lėktu-
vus, nepaisant oro sąlygų. Išgyręs di-
namiškus Šiaulius, David pasidžiau-
gia įdomiu Kačių muziejumi, kuria-
me gali pasiskaityti net 4,000 eilė-
raščių apie kates, pasižiūri į šiaulie-
čių numylėtas ir tos meilės vertas
statulas: ,,Skaitantis žmogus” ir
,,Senelis su anūkais”. David aplanko
ne tik Lietuvoje, bet jau ir visame
pasaulyje pagarsėjusį Kryžių kalną ir
smulkiai aprašo jo istoriją.

David stabtelėja ir Panevėžyje,
bet šis miestas jam labai nepatinka.
Gal dėl baisiai nemandagių padavėjų,
viešbučio tarnautojų, kurie jam suga-
dina šio miesto vardą. Tačiau 1944–
1953 m. partizanų veikla Panevėžio
miškuose autorių labai sudomina. Tą
tragišką laikotarpį jis plačiai aprašo,
pridėdamas siaubingą ištrauką iš
raporto apie vieno sugauto partizano
kankinimą.

Pagaliau, apvažiavęs visą Lietu-
vą, David pasiekia Biržus, Mozės
Dibobis gimtinę! Biržai jam patinka.
Labiausiai, žinoma, kad čia jo senelio
gimtinė.

Iš čia senelis su „užkandžio mai-
šeliu” pradėjo savo didžiąją kelionę į
P. Afriką, kurią David jaučiasi užbai-
gęs šį miestą lankydamas. Biržai jam
patinka ir savo ramumu, uniformuo-
tais mokyklos paaugliais/paauglė-
mis, jų kikenimu, flirtuojančiais ma-
žoje mokyklos kafeterijoje; patinka
jam ir mažas muziejus su pasaulinio
stipruolio Žydrūno Savicko nuotrau-

komis ir laimėjimų medaliais, ir Tu-
ristų informacijos centro direktorė
Giedrė Stankevičiūtė, ne tik nuro-
džiusi patogų viešbutį, bet ir supažin-
dinusi su paskutiniu Biržų žydu!

David Smiedt ir Seftel Melame-
das susitikimas, man rodos, turėjo
būti šios ilgos visaip kaip keistos ke-
lionės viršūnė. Bet... nebuvo. Tą jau-
čia ir pats autorius, rašydamas kaž-
kaip atokiai, su nereikalingo nusivy-
limo gaida. Nei David, nei 80-metis
Seftel nei angliškai, nei žydiškai ne-
susikalba. Giedrė tampa jų vertėja.
Seftel gimęs tada, kai Mozė Dibobis
iškeliavo P. Afrikon. Jis nepažino Mo-
zės giminių. Nors Seftel pasakoja bai-
gęs hebrajišką mokyklą ir lankęs si-
nagogą, bet jau seniai nuo žydiškumo
atitrūkęs, mat jo žmona „shikse”, t. y.
ne žydė, bet rusė. Be to, jis tarnavęs
sovietų kariuomenėje Antrajame pa-
sauliniame kare.

David aplanko žydų kapines, nu-
sagstytas apgriuvusiais paminklais.
Gal daugelis piktintųsi taip neapžiū-
rėtais kapais, bet autoriui patinka jų
ramybė. Čia, rašo jis, norėčiau pra-
leist amžinybę.

• • •
Kitą rytą David išvyksta į Vilnių,

o iš ten per Amsterdamą namo – į
tolimą Australiją. „Kokios mano išva-
dos  apie Lietuvą?”, klausia autorius
ir pats sau atsako, kad pavydi lietu-
viams jų džiaugsmo atgavus laisvę, to
džiaugsmo, kas jie yra dabar ir kažin
ar vėl tokie bus... Aplankęs Lietuvą,
kraštą iš kurio jo senelis išvyko neši-
nas užkandžio maišeliu, David pra-
dėjo suprasti ir didžiai vertinti savo
ryšį su tuo kraštu. „Abee gezint!” at-
sisveikindamas jam sako paskutinis
Biržų žydas Seftel, „Zeit nisch mes-
shuge!” t. y. „Būkim sveiki! Nebūk
kvailys!”

David Smiedt, „From Rusia
With Lunch – a Lithuanian Odyssey”;
University of Queensland Press,
Australia, 2008.

Pabaiga.

Biržai.

FIBA posėdyje, įvykusiame pra-
ėjusią savaitę, buvo nuspręsta, kad į
pasaulio čempionatą Turkijoje, su
vardiniu kvietimu vyks Lietuva, Vo-
kietija, Rusija ir Libanas.

2010 metų pasaulio krepšinio
čempionatas prasidės rugpjūčio 28 d.
ir vyks iki rugsėjo 12 d. Turnyre 24
komandos žais keturiuose miestuose
– Ankaroje, Kayseryje, Stambule ir
Izmire.

Lietuva pasaulio čempionate žais
trečią kartą. 1998 ir 2006 metais ji

liko 7-oje vietoje, o 1994 bei 2002 me-
tais į čempionatą nepateko.

A grupė: Argentina, Serbija, Aus-
tralija, Vokietija, Angola ir Jordanija;

B grupė: JAV, Slovėnija, Brazilija,
Kroatija, Iranas, ir Tunisas;

C grupė: Graikija, Turkija, Puer-
to Rikas, Rusija, Kinija ir Dramblio
Kaulo Krantas;

D grupė: Ispanija, Prancūzija,
Kanada, Lietuva, Naujoji Zelandija ir
Libanas.

Lietuva – pasaulio krepšinio čempionate

Po pralaimėtų rungtynių Ispani-
joje prieš „Barceloną”, Kauno „Žal-
girio” ekipos vyriausias treneris Gin-
taras Krapikas atsistatydino iš savo
pareigų.

Ispanijoje žalgiriečiai pralaimėjo
55:89. Tai buvo 7-toji nesėkmė iš eilės
šių metų Eurolygos turnyre. Atsista-
tydindamas G. Krapikas padėkojo ko-
mandos aistruoliams už palaikymą.
Komandai laikinai vadovaus Darius
Maskoliūnas.

Krapikas iš viso „Žalgiryje” pra-
leido 17 metų. Krepšininko karjera
jis pradėjo 1980 metais, o 1990 me-
tais išvyko žaisti į užsienį. Nuo 2000
metų iki 2006 metų kovo mėnesio jis
buvo „Žalgirio” komandos trenerio
asistentu. Į komandą G. Krapikas
grįžo praėjusią vasarą.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

G. Krapikas atsistatydino

Praėjusią savaitę Vilniuje, ,,Sie-
mens” arenoje, pirmą kartą  šiais me-
tais „Lietuvos ryto” krepšininkai
91:74 nugalėjo „Žalgirio” komandą. 

Šios rungtynės jau trečios tarp
pajėgiausių Lietuvos krepšinio klubų.
Pirmąsias dvi laimėjo „Žalgiris”, se-
zono pradžioje laimėjo BBL taurę, o
pirmose LKL rungtynėse Kaune trijų
taškų persvara šventė pergalę.

Rungtynėse „Žalgiriui” dar vado-
vavo Gintaras Krapikas, o jo koman-
da po dviejų kėlinių dar pirmavo
44:37. Tačiau trečiajame kėlinyje vil-
niečiai išlygino rezultatą, o vėliau ir jį
persvėrė, užbaigdami rungtynes
64:57. Paskutiniame kėlinyje kaunie-
čiai nesugebėjo atsilaikyti ir pralai-
mėjo 91:54.

„Lietuvos rytui” 15 taškų pelnė
Aaron Baynes, po 14 – Bojan Popovič
ir Milko Bjelica, 13 – Steponas Ba-
brauskas. „Žalgiriui” 15 tšk. pelnė
Marcus Brown, 13 – Tadas Klimavi-
čius, 12 – Travis Watson.

„Lietuvos rytas” nugalėjo „Žalgirį”

,,Lietuvos ryto” žaidėjas Bojanas Po-
povičius. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Gintaras Krapikas. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

M. Schumacher tikriausiai vairuos
„Mercedes” bolidą

„Ferrari”   komandos preziden-
tas Luca di Montezemolo patvirtino,
kad jam skambino buvęs jo  koman-
dos pilotas, septyniskart pasaulio
,,Formules – 1” čempionas Michael
Schumacher.

Per „Ferrari” Kalėdų pietus
,,Ferrari” prezidentas pareiškė, kad
jis džiaugiasi dėl M. Schumacher ir
tuo pačiu negali patikėti, kad šis nus-
prendė antrą kartą sėsti į ,,Formulės

– 1” bolidą.
Prieš pasirašydamas sutartį su

„Mercedes”, anot neoficialių šaltinių,
komandos vadovai nori patikrinti
Schumacher pasirengimą slaptuose
bandymuose Abu Dabyje arba Bah-
reine. M. Schumacher bandymuose
vairuos GP2 bolidą, nes ,,Formulės –
1” bandymai yra uždrausti iki
vasario mėnesio.
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Po metų
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè�

Nepastebimai greitai prabėgo šie
ypatingi metai: deramai, su gausybe
renginių pažymėtas Lietuvos 1000-
metis, seniausio lietuviško dienraščio
,,Draugo” šimtmetis, įvyko rinkimai į
JAV LB XIX tarybą, o šį rudenį ir jos
sesija Denver mieste, CO. Ir jau lygiai
metai, kaip mes neturime šalia savęs
a. a. Vaivos.

Gruodžio 13 dieną, lygiai prie
metus, iš mūsų gyvenimo pasitraukė
stipri ir visada kovojanti už geresnį
Lietuvos gyvenimą Vaiva Vėbraitė.
Mintimis dažnai nuklystu į tuos me-
tus, kai daug kalbėdavomės apie vis-
ką: mūsų vaikus, jų ateitį, gėles ir
daržoves, valgių receptus ir, aišku,
apie lietuvybę ir jos išsaugojimą
mūsų telkiniuose.

A. a. Vaivos tarp mūsų  nėra, bet
jos dvasia visada gyvens šalia mūsų.
Ne vienai man, manau, taip atsitin-
ka: iškilus neaiškumui ar klausimui
dėl LB reikalų, dažnai klausiu savęs:
o ką tokiu atveju Vaiva pasakytų, ar
pritartų mano mintims? Tokiomis
akimirkomis ypač jaučiu jos netektį.

Žinau, kad ne viena jos pasigen-
du. Pasigenda jos visi: šeima, draugai
Lietuvoje ir draugai čia, Amerikoje.
Pasigenda jos sveikos nuomonės, ra-
maus mąstymo ir gero, diplomatiško
sprendimo. JAV Lietuvių Bendruo-
menė, kaip organizacija, V. Vėbraitės
pradėtus glaudžius ryšius su Lietuva,
jos institucijomis tęsia ir dabar. A. a.
Vaiva tikrai džiaugtųsi gražiais pir-
mosios jaunimo iš JAV stažuotės Lie-
tuvoje pasiekimais. Ji gali didžiuotis,
kad jos sūnus pirmagimis Aras giliai
įleido savo šaknis į Lietuvos žemę, su
savo šeima – žmona Renata ir duk-
romis Adrija ir Dagne Radasta – tik-
rai puoselės mamos, močiutės meilę
Lietuvai ir viskam, kas buvo jai be
galo brangu.

• • •
Gruodžio 6 d. sekmadienį su-

sirinkę Lietuvių Bendruomenės žmo-
nės iš visų aplinkinių telkinių gražiai
ir prasmingai paminėjo V. Vėbraitės
pirmąsias mirimo metines. Pirmą
kartą Šv. Trejybės bažnyčioje iš anks-
taus ryto nuo 9 valandos šv. Mišiose
nuskambėjo giesmės, giedamos ,,Jau-
nų širdžių” ansamblio (vadovė Rima
Girniuvienė). Šventąjį prie altoriaus
atnešė a. a. Vaivos dukra Liepa ir
sūnus Lokys. Šv. Mišias aukojo AV
Lietuvių katalikų kunigų vienybės

valdybos pirmininkas, prelatas Al-
bertas Kontautas, atvykęs iš Bosto-
no, ir kunigas K. Kasnauskas.

Po pamaldų parapijos salė, pa-
puošta baltomis staltiesėmis ir vazo-
se sumerktomis rūtomis, nuteikė vi-
sus iškilmingai tolimesnei programai.
Į paminėjimą pagerbti savo kolegės,
buvusios JAV LB Krašto valdybos
pirmininkės V. Vėbraitės atvyko da-
bartinis JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkas Vytas
Maciūnas. 

Dar prieš galvojant apie šį pami-
nėjimą, norėjosi jį padaryti kažkokį
neįprastą, ypatingesnį. Pasitarusi su
kolege dr. Elona Vaišniene ir Jim
Gust, pakviečiau a. a. Vaivos artimas
vaikystės ir jaunystės drauges Jūratę
Krokytė-Stirbienę ir Gitą Merkevi-
čiūtę-Kupčinskienę. Abi moterys įne-
šė į programą neįprasto jaukumo ir
šilumos. Jos papasakojo apie savo
nepaprastą vaikystę ir jaunystę drau-
ge. 

Gita Kupčinskienė paruošė sep-
tynių dainų tekstus ir pakvietė visus
padainuoti kartu. Gražiai ir kartu
graudžiai nuskambėjo dainuojamos
dainos: ,,Leiskit į Tėvynę, leiskit pas
savus”, ,,Kaip Aras pašautas ir blaš-
komas vėjo”, ,,O atsimenu namelį, tą
gimtinę savo”, ,,Tu tokia brangi, že-
me, mūs gimta”. Iš visos širdies dai-
navo susirinkę lietuviai, o jų buvo
daugiau kaip šimtas. Daina liejosi po
dainos. Gita prieš kiekvieną dainą tu-
rėjo kažką įdomaus ir svarbaus pa-
sakyti. Dainuodami jautėme, kad
šalia yra mūsų Vaiva. Savo padaina-
vimus užbaigėme daina:

Nukelta į 15 psl.

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Šv. Mišiose, skirtose a. a. Vėbraitės vienerių metų sukakčiai paminėti, giedo-
jo ansamblis ,,Jaunos širdys”.

Algio Navikausko nuotraukos

Kalba a. a. V. Vėbraitės vyras Jim Gust.



NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis auto-
mobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Tel.
773-715-5364.

* Joliet rajone išnuomojamas kam-
barys nuosavame name. Kaina 300
dol. Tel. 630-544-1287.

* Prižiūriu įvairaus amžiaus vaikus
savo namuose Tinley Park rajone.
Galiu prižiūrėti naktimis. Tel. 708-
307-8632.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu arba gali pakeisti
bet kurią dieną ar išleisti atostogų.
Turi rekomendacijas, buitinė anglų
kalba, vairuoja. Tel. 717-592-1221.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

Margumynai

EDVARDAS ŠULAITIS

Niekur – nei išeivijos spaudoje,
nei Lietuvos žiniasklaidoje – neteko
pastebėti ilgesnio straipsnio apie tai,
kad lygiai prieš 20 metų Lietuvos
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis
pradėjo savo profesionalaus krepši-
ninko karjerą Amerikoje. Tai atsitiko
1989 m. lapkričio 29 d. Tą dieną Lie-
tuvos sportininkas – buvęs Vilniaus
„Statybos’’ žaidėjas San Francisco
priemiestyje Oakland, California,
pirmą kartą išėjo į aikštelę dėvėda-
mas „Golden State Warriors’’ klubo
marškinėlius. Taip Š. Marčiulionis
paliko neištrinamą žymę svarbiau-
sios pasaulyje krepšinio lygos – NBA
istorijoje. 

Šiai progai pažymėti dienraštis
„San Francisco Examiner’’ išspausdi-
no 10,000 gairelių su JAV ir Lietuvos
vėliavomis ir užrašu „Welcome Saru-
nas’’ – „Sveikas, Šarūnai”. Tos gai-
relės viena kopija su to meto „Golden
State Warriors” komandos žaidėjų
autografais šiuo metu yra šių eilučių
autoriaus archyve (kelias tokias gai-
reles be parašų perdaviau Lietuvos
muziejams). 

Šarūnas Marčiulionis, gimęs
1964 m. birželio 13 d., yra vienas ge-
riausių visų laikų Lietuvos krepšinin-
kų ir vienas pirmųjų europiečių, pra-
dėjusių žaisti NBA lygoje. Dabar, kaip
žinome, jų yra jau dešimtys, o iš
Europos atvykusių krepšininkų sąra-
šai keičiasi beveik kas metai. 

Š. Marčiulionis, kuris į NBA bu-
vo pakviestas 1987 m. šeštajame
NBA naujokų biržos rate, turėjo
laukti porą metų, kol gavo leidimą
išvykti ir žaisti Amerikoje. Pradžioje
Š. Marčiulionis Amerikos spaudos
buvo pristatytas kaip rusas, nes jis
atvyko iš rusų okupuotos Lietuvos.
Tačiau mokėjimo bendrauti su JAV
žiniasklaida dėka (jis greitai pramoko
angliškai) šią klaidą pavyko ištaisyti
ir netrukus jis buvo vadinamas lietu-
viu krepšininku. 

Lietuvis iki 1994-ųjų žaidė „Gol-
den State Warriors’’ klube, daugiau-
sia įžaidėju ir pelnydamas klubui
nemažai taškų. 1991–1992 metų se-

zone Š. Marčiulionio taškų kraitis bu-
vo didžiausias – 18.9, kitą sezoną jis
buvo kiek mažesnis – 17.4. 

1994–1995 m. jis žaidė Seattle
„SuperSonics” penketuke, 1995–
1996 metais – Sacramento „Kings”
komandoje. O 1966-aisiais dar bandė
rungtyniauti Denver „Nuggets”, iš
kurios dėl traumų turėjo pasitraukti
ir baigti karjerą NBA. 1990–1996 m.
Šarūnas žaidė ir Lietuvos krepšinio
rinktinėje. Pažymėtini bronzos meda-
liai, laimėti 1992 ir 1996 m. olimpi-
nėse žaidynėse. 

Pirmieji pasiekimai

Krepšinio treniruotes Š. Marčiu-
lionis pradėjo lankyti 1974 m. Nuo
1981 m. priklausė Vilniaus „Staty-
bos’’ komandai, buvo jos kapitonas. 

Pirmą didesnį laimėjimą Š. Mar-
čiulionis pasiekė 1982 m., kai tapo
SSRS jaunimo žaidynių čempionu.
Tais pačiais metais jis iškovojo Euro-
pos jaunių čempiono auksą SSRS
rinktinės sudėtyje. Didžiausią savo
pergalę Šarūnas šventė 1988 m., kai
atstovaudamas SSRS rinktinei (joje
žaidė 4 lietuviai) laimėjo olimpinį
auksą Seoule mieste, Korėjoje. 

Vienas žymesnių jo biografijos
įvykių buvo 1992 m. kovo 28 d., kai
per NBA rungtynes Š. Marčiulionis
pelnė net 35 taškus ir pasiekė rezul-
tatyvumo rekordą NBA lygoje. 

Šis žymus žaidėjas buvo vienas
pirmųjų Lietuvoje, atidariusių pri-
vačią krepšinio mokyklą. Ilgą laiką jis
buvo LKL prezidentas, „Fiba Euro-
pe’’ valdybos narys, NEBL komisa-
ras. 

Marčiulionį reikia laikyti vienu iš
žymiausių visų laikų Lietuvos krepši-
ninkų.

Krepšininko Š. Marčiulionio
sukaktis

Šarūnas Marčiulionis, atvykęs žaisti į Čikagą, dažnai bendraudavo ir su savo
tautiečiais. Nuotraukoje jis (k.) viename iš tokių pasimatymų su tautiečiais
kartu su ,,Golden State Warriers’’ klubo vienu iš vadovų Donnie Nelson, kuris
daug prisidėjo prie Šarūno atvykimo į Ameriką, o vėliau talkino Lietuvos
olimpinei krepšinio komandai.                                        E. Šulaičio nuotr.
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Iškilmingos Šiluvos Mergelės 400-ųjų metinių šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marquette Park.

Vyskupas Gustavo Garsia-Siller (kairėje) ir klebonas Antanas Markus at -
našauja šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Joe Kulys nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos dabartis ir ateitis
ANTANAS PAUŽUOLIS

Artėjant metų pabaigai lai kas
apibendrinti atliktus, pagalvoti apie
ateities darbus. Či kagos pietvakarių
apylinkėse gyvenantys lietuviai dė -
kingi Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonui kun. Antanui
Mar kui už jo pastangas artinantis šv.
Ka lėdoms kviesti lie tu vius kunigus
atlikti šventinį susi kaupimą. Parapi -
jiečiai šventes nori pasitikti ramia
sąžine. Jie dalyvauja susikaupime,
kuriuo metu yra proga palikti nuo -
šalėje kasdienius rūpes čius ir pažvel-
gti į savo širdį bei sąžinę tam, kad
būtų galima įvertinti savo santykį su
Dievu, su kitais žmonėmis ir su pačiu
savimi. Gyvenant svečioje šalyje ge-
riausia tai padaryti, jei kunigas tave
supranta. 

Klebono A. Markaus pastango -
mis Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje buvo atlikti šie
darbai: sutvarkyta garsiakalbių sis-
tema, parapijie čių pageidavimu Šven -
čiausias Sak ra men tas grąžintas į
didijį altorių. Prieš grąžinant komu-
nikantus, rei kėjo sutvarkyti kielikus.
Buvo pažemintas altorius, uždedant
plo nesnę marmuro plokštę, sutvarky-
tas varpų skambėjimas. Kaip ir Lie -
tuvoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje varpai skelbia
laiką, pamaldas, priima ir palydi mi -
rusius. Talkinant Joe Kuliui įrengtas
mašinų aikštelės apšvietimas,
nuplauti langų vitražai ir pagerinta
didžiųjų mozaikinių pa veikslų
apsauga. Gavus papildomų lė šų
sustiprintas vakarinėje baž nyčios
pusėje esantis pagrindinis koply tėlės
stulpas, kurio pamatai jau buvo su -
pu  vę. 

Klebonas A. Markus pa k vietė
kun. Antaną Saulaitį, SJ vesti didin-
gas Šiluvos Marijos apsireiškimo 400
metų Jubiliejaus paminėjimo reko -
lek cijas. Iškilmingas Mišias at našavo
Čikagos kardinolas Francis George,
dalyvaujant daugeliui ku nigų, sese -
lėms vienuolėms ir gausiam tautiečių
būriui.

Lietuvai švenčiant 1000 metų
nuo jos vardo paminėjimo su kaktį pa -
rapija tai pat šią šventę šventė iškil -
mingai, pakviesdama vyskupą Gusta -
vo Garcia-Siller atnašauti iškil min -
gas šv. Mišias. 

Čikagos Katedroje ALT’o vadovy-
bė, talkinant kitoms visuomeninėms
organizacijoms, suruo šė iškilmingą
tūkstantmečio paminėjimą, pakvietę
jame dalyvauti Čikagos kardinolą
George ir Lietuvos arkivys kupą Sigi -
tą Tamkevičių, SJ. Iškilmin gose Mi -
šiose dalyvavo ir kun. A. Mar kus bei
daug kitų kunigų. Nuvykimą į Mišias

autobusais tvarkė seselė Jo ana Ma -
rija Šhainauskas, SSC. Para pi jiečių
dvasiniams patarnavimams buvo pa -
kviestas kun. Gediminas Jan kūnas,
kun. Antanas Gražulis, SJ, kun. Kęs -
tu tis Trimakas, kun. Kulbis ir kt.
Kle bono A. Markaus didžiausias rū -
pestis – kuo geriau aptarnauti lietu-
viškai kalbančius tautiečius.

Artėjant Kalėdų šventėms, kun.
A. Markus pasikvietė iš Lietuvos
kun. Eugenijų Troickį, Panevėžio
vys kupijos kurijos kancelerį, pravesti
vienos dienos rekolekcijas. Šis kuni-
gas parapijoje viešės visą mėnesį.

Mūsų gražiuosius Dievo namus
ap lankė kun. Gintaras Vitkus SJ,
šiuo metu einantis Latvijos ir Lietu -
vos jėzuitų provincijolo pareigas.
Abudu kunigai, be konferencijų,
klau sė išpažinčių, kurių nemažai at -
likta. Visiems maloniau kalbėtis su
svečiais kunigais. 

Kalėdoms artėjant šuoliais, kun.
A. Markus įdėjo daug pastangų baž -
nyčiai papuošti. Kalėdinės eglutės
buvo papuoštos lietuviškais šiau -
dinukais. Taip pat buvo nuvalyti suo-
lai, išblizgintos grindys, nes norima,
kad parapijiečiai ir svečiai jaus tųsi
kaip namuose. Šiais metais Ber nelių
Mišios buvo atnašaujamos gruo  džio
24 d. 10 val. v. 

2010 metų birželio mėn. pabaigo-
je sukaks šešeri metai, kai klebonas
kun. A. Markus patarnauja parapijie -
čiams ir kitiems, kurie į jį kreipiasi.
Čikagos vyskupija skiria kunigus še -
šerių metų laikotarpiui. Pra ėjus šiam
laikui, klausia parapijiečių, ar skirti
naują kleboną, ar palikti esamą. Šis
labai svarbus parapijai susirinkimas
įvyks gruodžio 29 d. 7 val. v. parapijos
salėje. Para pijie čiai kviečiami atvykti
ir pareikšti sa vo pageidavimus.

Nuo jūsų pasisakymų ir pageida -
vimų, išsakytų Vyskupijos kunigų
sky rimo tarybai priklausys, kas bus
paskirtas mūsų parapijos klebonu.
Vys kupija numato ir kitus pertvarky-
mus parapijoje.

Reikia prisiminti, kad parapijos
pastatai sensta kartu su šiais Dievo
namų statytojais. Parapijai reikia
gero administratoriaus, kurį šiuo
metu turime kun. A. Markaus asme -
nyje. Parapijai taip pat reikia jauno,
visuomeniškai galvojančio dvasinin -
ko, kuris galėtų bendrauti su naujai
atvykusiais tautiečiais. Jei į parapijos
gyvenimą neįsijugs jauni parapijie -
čiai, vyresniesiems iškeliaujant į Am -
žinybę, gražioji ir apylinkę puošianti
lietuvių bazilika bus uždaryta, o ga-
liausiai – nugriauta.

Kviečiame visus atvykti į ren-
giamą susirinkimą ir pareikšti savo
nuo monę.

Atviras laiškas Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos parapijiečiams ir visiems Čikagos 

ir jos apylinkių lietuviams
Rugsėjį parašiau laišką Jo Ek s-

celencijai kardinolui Francis Geor ge,
kuriame, be kitų dalykų, prašiau
pasiūlyti pasilikti antrai kadencijai
dabartinį Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos kleboną Anthony
Markų.

Gaila ir liūdna, jog kardinolas ir
arkivyskupija nusprendė, jog tėvas
Mar kus turi palikti Švč. Mergelės
Ma  rijos Gimimo parapiją. Žinodama,
jog žinia apie kun. Markaus pasi t rau -
kimą sukels daug nerimo tarp parapi-
jos lietuvių tikinčiųjų, Čikagos arki -
vyskupija mūsų bendruomenei pra -
nešė, jog dabartinį kleboną pakeis
kun. Jaunius Kelpšas, šiuo metu dir -
bantis Švč. Mergelės Marijos Ne kal -
tojo Prasidėjimo parapijoje, Brigh ton
Park.

Aš kalbėjau su kun. Kelpšu, ir jis
man pasakė, jog jis neketina tapti
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos klebonu ar eiti kitas pareigas

šioje parapijoje. Tai reiškia, jog ar -
kivyskupija gali bandyti pasiūlyti ne
lietuvį kleboną, kuris nesupras lietu-
vių kultūros, kalbos ir tradicijų. 

Tuos, kuriems rūpi parapijos
pra eitis, dabartis ir ateitis, kviečiu
atvykti į specialų susirinkimą su
arkivyskupijos atstovais. Susirin ki -
mas įvyks gruodžio 29 d., antradienį,
7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos salėje (6820 S. Wash te -
naw, Chicago, IL).

Leiskime kardinolo George atsto-
vams žinoti, jog mes norime, kad
tėvas Markus pasiliktų dar vienai
kadencijai Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebono pareigose
ir kad kun. Eugenijui Troickiui (vizi -
tuojančiam kunigui iš Panevėžio vys -
kupijos) būtų leista pasilikti parapijo-
je dar vienerius metus.

Joseph N. Kulys
Čikaga, IL

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje kviečia į pokylį visus lietu-
vius, norinčius elegantiškai sutikti Naujuosius metus bei pagerbti daug lietu-
viams ir Lietuvai nusipelniusį akių gydytoją Liną Sidrį, kuris išrinktas Metų
Žmogumi. 

Lietuvos ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė, kuri buvo išrinkta Metų
Žmogumi pernai metais, atvyks pagerbti dr. Liną Sidrį ir įteiks jam Metų
Žmogaus žymenį. Taip pat vakaro svečių laukia naujametiniai Kunigaikščių
užeigos pietūs bei naujametinė  muzikinė programa, kurią atliks Ričardas ir
Giedrė Sokai. Bilieto kaina tik 100 dolerių.

Pokylis įvyks 2009 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje, 6500 South Pulaski Rd., Chicago, IL. Sužinoti daugiau
informacijos ar užsisakyti bilietus į pokylį galima tel.: 773-582-6500 arba
internetiniu paštu adresu info@balzekasmuseum.org.        

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus informacija 

Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė
įteiks žymenį dr. Linui Sidriui

Linas Sidrys, Rima Sidrienė ir vyskupas Gustavo Garsia-Siller.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Lietuvos regionû margumynai

Šiauliams tūkstantmečio proga – milžiniška
geležinė lapė

Gruodžio 23 d., trečiadienio, rytą
į darbą skubantys šiauliečiai Talkšos
ežero pakrantėje išvydo didžiulę ge-
ležinę lapę. Milžinę rudakailę Lietu-
vos vardo paminėjimo tūkstantmečio
proga miestui padovanojo verslinin-
kai ir menininkas Vilius Puronas,
praneša ,,Lietuvos radijas”.

Septynių metrų aukščio, 25 met-
rų ilgio, keliolika tonų sverianti lapė į
Talkšos ežero pakrantę buvo atga-
benta naktį. Pasak V. Purono, lapė

pagaminta iš tokio tvirto metalo, kad
turi stovėti mažiausiai šimtą metų.
Jei Gedimino laikais geležinis vilkas
simbolizavo kylančios Lietuvos kari-
nę galią, tai XXI amžiaus simbolis
turėtų būti apsukri ir gudri lapė.
Įspūdingo dydžio skulptūros širdyje
įdėta kapsulė, kurioje laiškas mūsų
ainiams bei keli faktai apie epochą,
kurioje gyvename.

,,Lietuvos radijas”

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

MIRTIES SUKAKTYS

A † A
ONUTĖ ir PETRAS BLEKIAI

Jau dvidešimt penkeri metai, kai mūsų Mamytė iškeliavo ir
penkeri metai, kai Tėvelis ją sutiko. Mes juos prisimename kiek-
vieną dieną.

Ilsėkitės ramybėje, Mieli Tėveliai.

Onutės ir Petro Blekių visa šeima ir giminės

Atkelta iš 12 psl.

Noris apimti visą pasaulį, 
Noris mylėti Dievą aukščiausią,
Noris pasiekti amžiną grožį –
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?

Į a. a. V. Vėbraites vaikystės ir
jaunystės metus, lietuvišką veiklą ir
darbą Lietuvoje mus nuvedė jos vyro
Jim Gust sukurtas filmas, kuriame
sudėtos nuotraukos ir filmuota me-
džiaga. Šį 35 minučių filmą J. Gust
sukūrė metinių progai ir skyrė savo
vaikams. Muzika ir žodžiai sudėti iš
širdies, smelkiantis meilės skausmas
parodė moters – mamos, šeimos
kūrėjos portretą.

Dr. E. Vaišnienė besibaigiant ren-
giniui pasakė: ,,Tiek daug atsimini-

mų apie a. a. Vaivą Vėbraitę-Gust,
apie šią aukštą, liekną ir stiprią kaip
plienas lietuvaitę iš Connecticut, kuri
paliko savo meilės Lietuvai brydę
Lietuvos ir lietuvybės laukuose.
Džiaukimės ją turėję savo tarpe!”
Pritariame šiems žodžiams, a. a.
Vaivos atminimas išliks mūsų širdyse
visam laikui. 

P. S. JAV LB ir šeima, pagerb-
dama a. a. V. Vėbraitės, iškilios as-
menybės ir bendruomenės veikėjos,
atminimą, ruošiasi išleisti knygą jos
atminimui. Joje bus Vaivos parašyti
straipsniai, pasakytos kalbos, prisi-
minimai žmonių, artimai pažinoju-
sių, bendravusių su ja. Norintiems
prisidėti prie šio  projekto įgyvendi-
nimo prašome parašyti el. paštu:
ssimkute@comcast. net

Po metų

Pradedamas leisti savaitraštis 
„Tauragės žinios“

Pasak viešosios įstaigos „Taura-
gės žinios” steigėjos ir laikraščio
redaktorės Ramunės Ramanauskie-
nės, redakcijos kolektyvas supranta,
kad sunkmečiu kurti naują, dar
vieną, jau trečią, leidinį nedideliame
regione – rizikinga. „Tačiau taik-
stytis su tuo, kaip dirbome iki šiol,
nebegalėjome. Žurnalistika – ypatin-
ga, jautri sritis. Visuomenės infor-
mavimo įstatymas, Žurnalistų ir lei-
dėjų etikos kodeksas įpareigoja žur-
nalistus dirbti skaidriai ir objekty-
viai”, – sako R. Ramanauskienė.   

„Tauragės žinių” kolektyvas –
tauragiškiams gerai pažįstama ko-
manda, kurios straipsnius jie ilgus
metus skaitė kituose rajono leidi-
niuose, kurią kvietėsi į pagalbą.
Kodėl gimė šis leidinys ir kodėl da-
bar? „Tauragės žinių” kolektyvas

pareiškia, kad dirbdami kitame ra-
jono leidinyje jie negalėjo susitaikyti
su žeminimu, garbės troškimo sin-
dromu, kova už asmeninius ir poli-
tinius interesus. Kad ir kaip būtų ap-
maudu, ne visi Tauragės žurnalistų
rengti straipsniai pasiekė skaitytojus.
Politinės ir personalinės ambicijos,
matyt, stipresnės už pareigą dirbti
sąžiningai. Tačiau naujojo laikraščio
žurnalistai sako, kad straipsniai,
kuriuos kadaise jiems buvo liepta
išimti iš spaudai ruošiamų maketų,
nenukeliavo į šiukšlyną. Kada nors
jie tikrai skaitytojus pasieks.

„Tauragės žinios” – viešoji, pelno
nesiekianti įstaiga, turinti teisę gauti
ir teikti paramą, negalinti gauto
pelno skirti dividendams ar darbuo-
tojų premijoms. 

Bernardinai.lt

Išrinkti geriausi dalies Nemuno
salos vystymo projektai. Pusė kon-
kurse dalyvavusių autorių Nemuno
salą siūlė tvarkyti, tačiau palikti
žalią.

20 konkursui pateiktų darbų
komisija suskirstė pagal siūlomą
salos užstatymo laipsnį. Geriausiais
pripažinti du skirtingų krypčių –
žaliosios ir akvaurbanistinės – dar-
bai. Susiaurintas šalia Nemuno salos
esantis Karaliaus Mindaugo prospek-
tas ir išplatintas vandens kanalas,
garlaivių prieplaukos, stiklu dengtas
oro koridorius nuo Žaliakalnio iki
Aleksoto – tokią Nemuno salos viziją
turi vienas iš konkurso laimėtojų,
projekto „Miestas prie Nemuno”
autorius.

Vienu iš geriausių komisija pri-
pažino ir keturių Kauno architektų

projektą „Sala, jungianti krantus”.
Jame Nemuno sala – aktyvaus poilsio
parkas. Esą kitoje jos dalyje pastačius
areną, sala taps sportiškesnė, o kul-
tūrai labiau tinkamos yra senamies-
čio erdvės.

Trečiuoju, salą urbanizuojančiu
projektu išrinktas darbas „Sala visai
šalia”, tačiau vertintojams jis pasi-
rodė nepakankamai brandus. Anot
komisijos pirmininkės, architektai
sutaria, kad šioje Nemuno salos daly-
je – maždaug 20 hektarų – reikia
traukos centrų.

Tris projektus aptarus su versli-
ninkais, visuomene, aiškės tikslesnė
Nemuno salos vizija.Vėliau ketinama
rengti antrąjį konkurso ratą. Kada
salos vizijos galėtų tapti realybe, ne-
žinia.

LTV naujienų tarnyba

Išrinkti projektai Nemuno salai
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�Tradicinis Palaimintojo Jur gio
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.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios parapijiečių susirinkimas
įvyks gruodžio 29 d. 7 val v. parapijos
salėje (6820 S. Washtenaw, Chicago,
IL). Jo metu vyks apklausa dėl būsi-
mo klebono skyrimo ateinan tiems še -
šeriems metams. Kviečiame parapi -
jie čius gausiai dalyvauti šiame svar-
biame susirinkime.

�Kviečiame Jus visus į Naujųjų
metų sutikimą, kurį ruošia Brighton
Park parapijos choras. Girdėsite bu -
vusį Lietuvių Operos vicepirmi nin ką
Jurgį Vidžiūną, dainininką Vla dą Ky  -
bartą ir operos solistę Genovaitę Bi -
genytę dainuojančius gražiausias
ope rečių arijas. Vakaras vyks gruo -
džio 31 d. 8 val. v. Brighton Park mo -
kyklos kavinėje, 2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL 60632. 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.

��Skelbiamas konkursas Lietu -
vos Res publikos ambasados Kanadoje
sek  retoriaus pareigybei užimti nuo
2010 m. vasario 1 d.  Dokumen tus at -
siųsti iki 2010 m. sausio mėn. 5 d. ad -
resu: Embassy of Lithuania, 150 Met -
calfe Street, Suite 1600, Ottawa, On -
tario, K2P 1P1, Canada. Ant voko
pažymėti: ,,Sekretoriaus konkursas”.
In formaciją atstovybėje teikia  To mas
Margaitis tel.: +1 613-567-5458
(trum  pasis: 28) arba el. paštu:

ottawa@lithuanianembassy.ca.

�2010 m. balandžio 9–11 dieno -
mis dr. Kristina Maciūnas ir Kerry
Secrest Neringos stovykloje vėl rengs
dvasinio atsinaujinimo savaitgalį
moterims. Informaciją apie šią gražią
tradiciją ir registracijos formą rasite
tinklalapyje: www.neringa.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių

,,Draugo” šimtmečio proga 2010 m. vasarį ar kovą planuojama pa-
skelbti straipsnį apie knygas, kurių autoriai buvo redakcijos bendradarbiai.
Dėmesys bus skiriamas knygoms su autoriaus parašu ar dedikacija. Ieškome
šių žmonių autografuotų knygų: Juozo Bačiūno, Aloyzo Barono, kun. Vytauto
Bagdanavičiaus, kun. Kazimiero Barausko (Baro), Danutės Bindokienės, Ka-
zio Bradūno, kun. Igno Česaičio, kun. Prano Garšvos, Nijolės Jankutės-Užu-
balienės, Broniaus Kviklio, Onos Labanauskaitės, Juozo Masilionio, prof. Ka-
zio Pakšto, Jono Pilipausko, Juozo Plačo, kun. Juozo Prunskio, dr. Aleksandro
Račkaus, Irenos Regienės, kun.Viktoro Rimšelio, kun. Kęstučio Trimako, Igno
Sakalo, Jono Šoliūno, kun. Kazimiero Urbonavičiaus (slapyvardis J. Kmitas)

Knygas prašome siųsti šio projekto rengėjui: Raimundas Lapas, PO BOX
1161, Oak Park, IL 60304.

Juozas Končius gyvenantis Lemont, IL tapo
„Draugo” garbės prenumeratorium. Šį
skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus. 

Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skai-
tote ir sveikiname tapus garbės prenumerato-
rium.

2010 m. sausio 23 d. 7 val.v. Lemont High School Performing Arts Center,
800 Porter St., Lemont, IL, lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” ruošia kon-
certą ,,Sąskambiai”, skirtą chorui ir tradiciniam lietuviškam instrumentui
birbynei. Koncerte drauge su Dariaus Polikaičio vadovaujama ,,Dainava”
dalyvauja Lietuvos birbynininkas Darius Klišys. Jis – baroko muzikos atlikė-
jas ir vienas iš devyniasdešimties muzikantų, 2009 m. balandį patekusių į M.
T. Thomas diriguojamą internetinį ,,YouTube” simfoninį orkestrą, pasi ro -
džiusį Carnegie Hall New York.

Koncerte skambės Lietuvos kompozitorių Bajoro, Tamulionio kūriniai,
taip pat – užsienio kompozitorių šedevrai (Palestrina, Pergolesi, Handel,
Rutter). Beje, išgirsite ir jaunųjų Čikagos kompozitorių (bei dainaviečių)
Kęstučio Daugirdo ir Martyno Matučio kūrinius. Vakaro kulminacija – lietu-
vės kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės specialiai šiam renginiui sukurtos bei
,,Dainavai” skirtos ,,Švilpynės” premjera.

Bilietus internete galima įsigyti www.boxofficetickets.com/dainava.
Pasaulio lietuvių centre bilietai parduodami raštineje ir sekmadienias po

9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišių. 

Skaitydama internetinį ,,Draugo” puslapį radau mirusio Jono Mas ko -
liūno pavardę. Panorau ką nors sužinoti apie mano senelio Jurgio brolius, ku -
rie gyveno Čikagoje: Augustą Maskoliūną ir Adomą Maskoliūną. Paskutinieji
mus pasiekę laiškai buvo rašyti apie 1961–1964 metus. Žinau, kad Augustas
Maskoliūnas turėjo 3 dukras.

Būsiu labai Jums dėkinga, jei pavyks ką nors sužinoti apie šią šeimą.
Mano el. pašto adresas: alge@panrs.lt 

Algima Savickienė

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba sveikina apylinkės na -
rius ir visą lietuvišką visuomenę su Šv. Kalėdom ir linki laimingų, sveikų
Naujų metų.

* * *
Mara Vygantienė su dukromis Monika ir Kristina bei jų

šeimomis sveikina gimines, draugus ir pažįstamus Jėzaus Gimtadienio
proga, linkėdama džiaugsmo, sveikatos bei Dievo palaimos per Šv. Kalėdas
ir visus ateinančius metus.

* * *
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visam „Draugo” kolek-

tyvui linki Liūtas Jurskis iš New Jersey.

* * *
Šv. Kalėdų ir 2010 metų proga sveikinu ,,Draugą”, jo bendradarbius,

artimas ir tolimas gimines, draugus ir pažįstamus.
Marija Kuprienė

Cicero/Riverside, IL

Amerikos Lietuvių Tautinės są-
jungos literatūriniame romano kon-
kurse dalyvavo 25 rašytojai, atsiuntę
savo kūrinius. Gruodžio 22 d. „Dir-
vos” redakcijos patalpose įvyko verti -
nimo komisijos posėdis ir laurea tams
buvo paskirtos premijos.

Vertinimo komisiją sudarė rašy-
tojai Danutė  Bindokienė, Stasė Pe -
ter sonienė ir Vytautas Volertas iš
Ame rikos, dr. Jonas Jasaitis iš  Šiau -
lių ir Petras Palilionis iš Kauno.

Pirmoji premija (5,000 dol.) pa -
skirta slapyvardžiu pasirašiusiam au -

toriui Vaclovui Petrukui už romaną
„Tamsėjančios giesmės”. Antroji pre-
mija (3,000 dol.) paskirta slapyvar -
džiu Vienišoji pasirašiusiai rašytojai
už romaną „Amžinasis keleivis Ab -
raomas iš Kulvos”. Trečioji premija
(2,000 dol.) skirta slapyvardžiu Upė
Svalia pasirašiusiam autoriui už ro -
maną „Liepų medaus nebus”.

Laureatai bus paskelbti Kovo 11-
osios – Lietuvos Nepriklauso my bės
šventėje, kuri Čikagoje vyks kovo 21
d. Jaunimo centre.

„Dirvos” redakcijos info

Paskirtos literatūrinės premijos

,,Dainava” kviečia į koncertą

Dainaviečiai gieda Šv. Vardo katedroje.                          Jono Kuprio nuotr.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

SKELBIMAS


