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Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Kiti metai bus riba, kai Baltijos šalys
liks tik geografiniu, bet ne bendru
ekonominiu ar politiniu regionu, nu-
mato įtakingas Jungtinės Karalystės
savaitraštis „The Economist”. Anot
straipsnio, skirtumai ypač išryškės
tarp sėkmingai nuo ekonominės kri-
zės atsigavusios, prie euro zonos pri-
sijungusios Estijos ir pietinių jos kai-
mynių Lietuvos bei Latvijos. Teigia-
ma, jog dėl šių priežasčių Estijos gy-
ventojai ir oficialūs pareigūnai norė-
tų, kad jų šalis būtų vadinama „Šiau-
rės”, ir yra linkę laikytis atokiau nuo
mažiau sėkmingų baltų.

,,Dabar šis trejetas juda skirtin-
gomis kryptimis”, – rašo „The Eco-
nomist”. Straipsnyje teigiama, kad
Latvija ima kurti kursą Kremliaus
link, o Lietuvos politika yra „keista”.
„Balandį prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė atsisakė dalyvauti vakarienėje
su Barack Obama pasakiusi, kad ten
nebus priimami sprendimai. Vietoj to
ji juda Nukelta į 6 psl.

„The Economist”:
2011 m. Baltijos ßalys

liausis b∆ti bendru
ekonominiu regionu

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

JAV patvirtino naujâjâ Strateginès puolamosios ginkluotès mažinimo sutartî

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

at
e

M
ai

le
d

1
2
-2

3
-1

0

DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, GRUODŽIO – DECEMBER 25, 2010 Vol. CI Nr. 245 Kaina 1 dol.

Washington, DC, gruodžio 23 d.
(BNS) – JAV Kongreso Senatas pa-
tvirtino naująją Strateginės puola-
mosios ginkluotės mažinimo sutartį
(START) su Rusija. Šią sutartį šių
metų balandžio 8 d. Prahoje pasirašė
JAV ir Rusijos prezidentai Barack
Obama ir Dmitrij Medvedev. Joje nu-
matoma, kad kiekvienai šaliai liks po
1,550 branduolinių kovinių galvučių.
Rusijos parlamento žemieji rūmai

naująją puolamosios ginkluotės maži-
nimo sutartį su JAV gali patvirtinti
artimiausiomis dienomis, yrą pareiš-
kęs rūmų pirmininkas Boris Gryzlov.

Lietuva sveikina JAV Senato
sprendimą patvirtinti START, kurioje
numatytas puolamosios strateginės
branduolinės ginkluotės Rusijoje ir
JAV sumažinimas bei ginkluotės
kontrolės mechanizmai. ,,Naujoji su-
tartis yra svarbus susitarimas ir Lie-

tuvos nacionalinio saugumo požiūriu,
nes prisideda ir prie Lietuvos saugu-
mo aplinkos gerinimo, – sakoma Už-
sienio reikalų ministerijos (URM)
pranešime. – Lietuva viliasi, kad sėk-
mingas sutarties patvirtinimas JAV
Senate bus pavyzdys kitoms pasaulio
valstybėms siekti pažangos branduo-
linio nusiginklavimo ir neplatinimo
srityse.”

Lietuvos nuomone, START atve-

ria galimybes didinti skaidrumą ir
siekti taktinių branduolinių ginklų įt-
raukimo į tarptautinius ginklų kont-
rolės režimus. Skaidrumas yra būtina
ir svarbi pasitikėjimą bei saugumą
Europoje skatinanti priemonė. Tuo
pačiu tikime, teigia URM, kad sutar-
tis prisidės prie transatlantinio sau-
gumo stiprinimo ir naujos NATO
strateginės koncepcijos tikslų įgy-
vendinimo.

Mir∂ Daniela Lozoraitis

Brangūs tautiečiai,

šv. Kalėdų išvakarėse didžiųjų
metų švenčių dvasioje dar kartą įver-
tinkime šiemet nueitą kelią, pažymėtą
ypatingų sukakčių ir išgyvenimų, kai,
minėdami Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dvidešimtmetį ir Žalgi-
rio mūšio 600-ąsias metines, didžia-
vomės savo Tėvynės istorine didybe,
savo tautos dvasia ir laimėjimais.

Šios iškilios mūsų istorijos datos
– tai kartu ir bendri mus telkiantys
simboliai, turintys tą pačią gilią pras-
mę, nesvarbu, kur gyventume, nes
mes visi ir esame Lietuva.

Tvirtai tikiu, kad ir ateityje iš-
saugosime šią per šimtmečius išpuo-
selėtą protėvių dvasią, liudysime pa-
garbą savo Tautai ir Valstybei, puo-
selėsime lietuvišką savastį ir tarpu-
savio saitus.

Nuoširdžiai linkiu, kad šv. Kalė-
dų dvasia suburtų Jūsų šeimas ir su-
telktų pasaulio lietuvius, atneštų

džiaugsmą, darną ir ramybę, ir kvie-
čiu naujaisiais metais toliau vienin-
gai eiti Valstybės brandos, santarvės
ir Tautos vienybės keliu.

Nuoširdžiai Jūsų,
Audronius Ažubalis,
Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministras

Kauno rajono Pagynės vaikų globos namų ir labdaros paramos fondo „Ne-
muno krašto vaikai” auklėtiniai prezidentei Daliai Grybauskaitei padovanojo
originalią iš popieriaus pagamintą Kalėdų prakartėlę. President.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Po sunkios ligos mirė iškilaus lietu-
vio, buvusio ambasadoriaus prie
Šventojo Sosto ir Washington, buvu-
sio kandidato į Lietuvos prezidentus
Stasio Lozoraičio našlė Daniela.

Dar esant gyvam S. Lozoraičiui
Daniela ne mažiau aktyviai nei jos
šviesaus atminimo vyras dalyvavo ko-
voje už Lietuvos nepriklausomybę.
Jos didelis nuopelnas, kad vyras ga-
lėjo tinkamai atstovauti Lietuvos vals-
tybei Italijoje ir JAV. Po vyro mirties
1994 metais D. Lozoraitis rūpinosi jo
atminimo išsaugojimu, atidavė Lie-
tuvai Lozoraičių šeimos archyvą.

Prezidentę Dalią Grybauskaitę
nuliūdino žinia, kad netekome Da-
nielos Lozoraitis. ,,Danielos meilė ir
dėmesys Lietuvai ir jos žmonių rū-
pesčiams visada jaudino ir ilgai išliks
mūsų atmintyje. Tik jos kasdienės
paramos dėka Stasys Lozoraitis galė-
jo savo gyvenimą pašvęsti Lietuvos
labui. Savo ir visos Lietuvos žmonių
vardu nuoširdžiai užjaučiu Danielos
artimuosius ir draugus”, – rašoma
prezidentės užuojautoje.

Užuojautą dėl D. Lozoraitis mir-
ties pareiškė ir Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

A. a. Daniela Lozoraitis.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Rašant šį žodį gruodžio 25
dienos – kalėdiniam – ,,Draugo”
numeriui, redakcijos el. paštas
pastebimai pilnėjo nuo kalėdinių
sveikinimų ir naujametinių pa-
linkėjimų. Viename jų – rašytojo
Charles Dickens mintys apie Ka-
lėdas. ,,Aš visada apie Kalėdas
galvojau kaip apie gerą laiką, –
rašė jis, – kilniaširdį, atleidžiantį,
aukojantį laiką; vienintelį laiką,
kurį žinau ilgame metų kalen-
doriuje, kai vyrai ir moterys, at-
rodo, lyg susitarę laisvai atveria
savo uždaras širdis ir galvoja
apie žmones, esančius žemiau
jų, lyg jie būtų jų bendrakelei-
viai iki pat kapo duobės (…).”
Išaušus šv. Kalėdų rytui, visos
„Draugo” redakcijos ir adminis-
tracijos vardu linkiu Jums švie-
sos, kuri įveiktų ir tamsiausią
naktį, linkiu vilties, kuri įskeltų
liepsną net ir didžiausios nevil-
ties apimtoje širdelėje, linkiu ši-
lumos, kuri sugebėtų ištirpdyti
patį kiečiausią ledą. Atidarykite
savąsias duris ir jų neuždarykite.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Mieli ,,Draugo” skaitytojai,

Šv. Kalėdų ramybė teaplanko Jūsų širdis, šeimas ir namus.
Tegul Dievo palaima lydi per ateinančius 2011 metus.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos CV

Linkime, kad šv. Kalėdų dvasia atnaujintų mūsų meilę artimui ir pri-
pildytų mus viltimi, kad taptumėme pajėgūs ,,Visa atnaujinti Kristuje”.

Moksleivių ateitininkų sąjungos CV

Sveikiname visus Kristaus gimimo dieną.
Linkime visiems linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų metų!

Studentų ateitininkų sąjungos CV

Tegul Kalėdų viltis pripildo Jūsų namus ir širdis!

Tebūnie laimingi Naujieji metai!

ateitis.org bendradarbiai

Brangūs broliai ir sesės,
Tegu malonūs šv. Kalėdų nakties stebuklai lydi Jus per

visus ateinančius metus ir atneša Jums santarvės,
išminties, stiprybės ir meilės.

Ateitininkų namų valdyba
Ateitis Foundation

1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Tegul gimęs Išganytojas Jums teikia vilties, ramybės ir

nepailstamos meilės artimui.

Ateitininkų Šalpos Fondo taryba ir valdyba
Ateitis Relief Fund, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Šv. Kalėdų proga gausiau paremkime Šalpos fondą,
kad jo paramos dėka užtikrintume ateitininkų veiklos ilgą ateitį.

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Sesės ir Broliai Kristuje!

Tegu Kristaus gimimo džiaugsmas brandina
mūsų tikėjimą, viltį ir mei lę, stiprina ir pa -
deda įvykdyti mūsų gerus užmojus ku riant

Jo Ka ra lys tę žemėje. Linkiu, kad mūsų namai
visada būtų Jo ramybės, taikos ir vie nybės
oaze. 

Rozvita Vareikienė,
Ateitininkų Federacijos pirmininkė

Linksmų Šv. Kalėdų,
brangūs ,,Draugo” skaitytojai

Viešpaties Gimimo šventės proga,
linkime džiaugsmo ir ramybės, kurią gali

atnešti tik Kristus. Linkime Dievo palaimos
Nau jaisiais 2011 metais.

Visos ateitininkiškos šeimos vardu, 

Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba

Ir trys karaliai su dovanomis — Vėjas Čuplinskas, Vytautas Sta-
niškis ir Aldas Kriaučiūnas. 

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Į Čikagos ateitininkų Kūčias atvyko trys angeliukai — Ona Kriau-
čiūnaitė, Gabija Staniškytė ir Nida Polikaitytė.

Betliejaus Taikos liepsnelė — šiuo metu daugiau nei 25
Europos šalyse, dabar ir Čikagoje. Čikagos Nerijos jūrų
skaučių tuntas perdavė Čikagos ateitininkams, kurie ja
pasidalino per Čikagos ateitininkų Kūčias gruodžio 19
d. Liepsnelę saugoja Asta Čuplinskienė ir Stasė Peter-
sonienė.

Čikagos ateitininkų Kūčių šventėje gruodžio 19 d. Jaunimo centre stu-
dentai ateitininkai dalijasi kalėdaičiu. Nuotraukoje: Tomas Quinn, Moni-
ka Mikulionytė, Vincas Sidrys, Šarūnas Daugirdas, Algis Grybauskas.
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Geros naujienos
atspindžiai

VYTAUTAS VOLERTAS

Spindesys miestuose ir vienišose sodybėlėse gal kiek blankesnis,
kaip būdavo anksčiau. Pasunkėjo gyvenimas, šventes temdo rūpes-
tėlių gausa. Bet aukštybėse, kažkur begalybėje, dega žvaigždė. Ir

gera naujiena žmonijoje plinta, ir vilties žvakutės sping-si. Kad sunkumai
jų šešėliuose nuskęstų, kad gyvenimą prasmė lydėtų.

Mes, Lietuvos šaknų atžalos, prasmę regime. Mes nepaisome grėsmių,
grumiamės su jomis, pasikliauname viltimi.

Jau baigiasi dvidešimt vieneri metai, kai atbudo Lietuvos valstybė.
Tada kilo apstulbimas, sąmyšis, priviso grobstytojų. Jie metėsi į Seimą, į
vyriausybę, į vadovus įmonėse. Neatpažinta, kas buvo politikas, kas ple-
vėsa. Iki šiandien didelė drumzlių dalis išsiskyrė, gyvenimas švarėja. Tie-
sa, švaistosi dar daug kenkėjų, bet didieji juodvabaliai nyksta, mašalėlių
zvimbimas silpnėja.

Prieš dvejus metus pasaulį užgriuvo ekonominiai sunkumai. Lietu-
vai, dar susitvarkyti nesuskubusiai valstybei, jie buvo ypač pavojingi. O
šiandien, kai JAV vis neranda būdų, kaip iš tų sunkumų išsirangyti, Lie-
tuva nepražuvo ir, nors dejuodama, niurzgėdama, kabinasi į tvirtesnį
krantą. Po šūkaliojimų, kaltinimų vyriausybei, po nuogąstavimų, kad su
pensininkais kartu marinamas švie timas ir kultūra, šalis įsikabins kran-
tan, išlips ir įsibėgės. Net ir amžinai nelaimingieji, nemėgstą jokios val-
džios stebėsis.

Valstybės kūrimosi rūpesčiai, įvairios nelaimės, neprotingas smalsu-
mas mūsų žmones barstė ir barsto po visą pasaulį. (Pakistane jau galėtų
įsikurti LB apylinkė – tiek ten yra lietuvaičių, arabų žmonų, su burkomis
ar be jų gražiai šeimininkaujančių.) Susiaurėjusiame pasaulyje visaip
elgėmės, visaip garsėjome, kartais netinkamai ar net laukiniškai. Tačiau
vis tiek didoka išsiskirsčiusiųjų dalis žvilgteli atgal, apie „savuosius name-
lius” pagalvoja ir vaikams juos primena. Štai kodėl jie kuria LB apylinkes,
štai kodėl steigia lietuviškas mokyklėles. Grumdamiesi su sunkumais,
jaučiame aukštybių žvaigždės šviesą, gerą naujieną bei vilties spingsules.

Ir šiame krašte, JAV, plaukiame ateitin tarsi ant storo, tvirto ledo ga-
balo. Visiškai nepabirome, bandome prilaikyti savo būryje vaikus ir jau-
nimą. Ypač džiugina naujas kelias priminti, kad tarp Europos valstybių
lapoja ir Lietuva, senelių ar tėvų pėdų vieta, mūsų kilmės skliautas. Suda-
romos progos universiteto studentams padirbėti Lietuvoje savo studijų
srityje vasaros atostogų metu – tai šviesių minčių vaisius. (Šio kelio pir-
mūnė a. a. Birutė Bublienė telieka LB istorijoje.) JAV LB reikia stebėti,
kad šių jaunuolių skaičius augtų, kad jų ryžto Lietuvon nukeliauti ne-
slopintų piniginė slėgtis. Sunkiau besiverčiantiems turėtų būti teikiama
pagalba.

Užkliudžius JAV LB, jai tinka ne vienas geras žodis. Joje gyvybės už-
tenka, vadovybė budi, pirm. Vytas Maciūnas greitas būti ten, kur reikia.
Seimo ir PLB atstovų komisijoje JAV LB yra gerai atstovaujama, o šiuo
keliu laikosi artimas ryšys tarp Lietuvos ir JAV gyvenančios išeivijos. Štai
ir ateinančiais metais ruošiamas mokslo ir kūrybos simpoziumas, kuria-
me dalyvaus daug išeivijos atstovų, yra tokių gerų ryšių ženklas. Lietuvos
vyriausybė ir visuomenė taip pat mūsų neužmiršta. Ar nemalonu, kai JAV
ir kitų šalių išeivijos žmonės, pasižymėję mokslo darbais, kūryba arba
visuomenine veikla, yra įvertinami premijomis? Taigi tauta stengiasi
išlikti tauta. Įvairūs šniurkštimai yra tik nevykęs įprotis dejuoti elgetų
balsais.

Anksčiau būdavo įvairiausių šnibždesių apie trečiabangius. (Tokių
žmonių nėra Anglijoje, Pakistane, kitur. Jie tik į JAV trečia banga atrie-
dėjo.)

Kas čia atvyko dorai užsidirbti, grįžo namo. Nuotykių ieškotojai dar
vis ieško nuotykių. Kieno sąmonėje komunistinis auklėjimas laidus su-
maišė, tasai gyvena savo paties nelaimėje. O žmonės kaip žmonės visuo-
menę vertina, lietuviškan gyveniman jungiasi, patys kuria LB apylinkes,
mokyklėles, joms vadovauja. Štai kokia maloni naujiena.

Galime prisiskaičiuoti daug paguodos. Tiesa, tą paguodą renkame lyg
prinokusias uogas patvorių žolėse, dilgėles ir dagius aplenkdami. Daug
dagių, daug dilgėlių. Visi Lietuvos gyventojai, su kuriais tenka šnektelėti
– inteligentai ir paprasti, jauni ir pensininkai, – skundžiasi piktžolių der-
liumi. Bet ar privalu vien tik jas matyti? Juk ir tarp jų sugeba užsilaikyti
prie žemės prigludęs dobiliukas, ramunėlė, čiobrelis, net žemuogė. Džiau-
kimės vilties spingsulėmis, kurios švysčioja aukštybių žvaigždės ir geros
naujienos atspindžiuose, o piktžoles raukime ne lūpomis, bet rankomis.

Vytautas Volertas – inžinierius, matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB narys. 2000 metais apdovanotas JAV
LB Kultūros tarybos premija.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

DŽIAUGSMAS IR ĮPAREIGOJIMAS
„Šviesybė šiandien užtvino mus,

nes gimė mums Viešpats. Jis vadinasi
Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kuni-
gaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpata-
vimui nebus galo” (plg. Iz 9) – šiais
viltingais ir džiaugsmo sklidinais
pranašo Izaijo žodžiais pradedame
švęsti šv. Kalėdas. 

Keturias savaites maldoje budė-
jome ir ruošėmės paminėti patį
džiaugsmingiausią ir reikšmingiausią
įvykį pasaulio istorijoje. Dievo Žodis,
įsikūnijęs Šv. Mergelės Marijos įsčio-
se, tapo žmogumi ir gimė Betliejuje.
Dievo ir Marijos Sūnus tapo mūsų
Broliu ir Gelbėtoju. Dieviškasis Bet-
liejaus Kūdikis pakvietė žmones į
naują gyvenimą, kuriame negali būti
vietos blogiui, kuriame viešpatauja
tiesa, meilė ir taika. Trapus Betlie-
jaus Kūdikis pažadino pasaulyje mei-
lės revoliuciją, kurios tikslas – išgel-
bėti ir išaukštinti žmogų. Dievas nu-
sižemino, priimdamas žmogaus kū-
ną, kad šis būtų išaukštintas iki dan-
gaus. Todėl apaštalas Paulius labai
taikliai pastebi: „Atėjus laiko pilnat-
vei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, (...)
kad mes įgytume įsūnystę. Dievas
atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus
Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!’”
(Gal 4, 4–6).

Ši įsūnystė yra pati svarbiausia
mūsų džiaugsmo versmė. Tiesa, mes
nesame apsaugoti nuo galimų nelai-
mių ar ligų, bet, būdami net didžiau-
siame varge, niekuomet nesijaučiame
vieniši – su mumis yra dangaus Tėvas
ir mūsų Brolis Jėzus Kristus. Šis
žinojimas – tarsi uola, į kurią atsirė-
mę galime saugiai statyti savo gyve-
nimo namą, drauge neužmiršdami,
kad mūsų laukia amžinieji namai
danguje. 

Kristaus Gimimas Betliejuje – ne
tik džiaugsmingas ir greitai pra-
einantis įvykis, bet drauge didžiulis ir
nuolatinis įpareigojimas – nešti į da-
barties pasaulį meilės ir gyvybės
šviesą. Šis įpareigojimas skirtas
mums, Betliejaus Kūdikio sekėjams.
Visai nesvarbu, kur būtume ir kokias
pareigas užimtume, Betliejaus Kūdi-
kis įpareigoja mus gyventi ne vado-
vaujantis savo susikurtomis tiesomis,
bet vienybėje su Dievo Žodžio tiesa,
įpareigoja skleisti meilę, matomą ne
žodžiuose, bet geruose darbuose.
Pagerbti Betliejaus Kūdikį galima tik
prisiimant šiuos įsipareigojimus. Be
jų mūsų tikėjimas liktų tuščias, o
viltys – be pamato.

Betliejaus Kūdikis kviečia mus
atsigręžti ir ginti visus, kurie yra
silpni ir patys negali apsiginti. Kas
tie nepajėgiantieji apsiginti? Visų
pirma, tai pradėtos, bet dar negimu-
sios žmogiškos būtybės. Bažnyčia
visuomet buvo ir lieka nuosekli žmo-
gaus gyvybės gynėja. Gindama gyvy-
bę nuo jos užsimezgimo akimirkos,
Bažnyčia gina kiekvieną žmogų,
sukurtą pagal Dievo paveikslą ir
atpirktą Jėzaus Kristaus krauju. Jei
neginama vos pradėta žmogiškoji gy-
vybė, savo vertės netenka ir kiekvie-
nas žmogus. Kai negimusieji prade-
dami laikyti kliūtimi gyviesiems, ne-
trunka ateiti metas, kai ir gimusieji
pradedami laikyti kliūtimi kuriant
savanaudiškumu ir hedonizmu grįstą
gyvenimą.

Betliejaus Kūdikis yra Brolis
kiekvieno silpno žmogaus: prievar-
taujamo vaiko, sekso vergovėn įkliu-
vusios merginos, alkoholyje pasken-
dusio jaunuolio ar mirties neprisi-
šaukiančio vargdienio. Šiam Kūdi-
kiui nesvarbūs žmonių turimi aukšti
postai ar milijonai. Jam svarbu tik
tai, kas yra žmonių širdyse: ar jos at-
sigręžusios į Dievą, visokio gėrio šal-
tinį. Šis Kūdikis visus myli ir visus
trokšta išgelbėti.

Šalia Betliejaus Kūdikio matome
jo Motiną Mariją ir skiriame jai di-
džiausią savo pagarbą ir meilę. Popie-
žius Benediktas XVI neseniai kalbėjo:
„Marija mums kalba su Dievo Žodžiu,
kuris jos įsčiose tapo kūnu. Marijos
‘žinia’ nėra kita, kaip tik pats Jėzus.
Marijos žvilgsnis yra Dievo žvilgsnis.
Ji žvelgia į mus su ta pačia Dievo
Tėvo meile ir mus laimina. Ji yra mū-
sų gynėja. Net jei visi kalbėtų apie
mus blogai, ji, būdama Motina, kal-
bėtų gerai, nes jos Nekalčiausioji Šir-
dis yra susiklausiusi su Dievo gailes-
tingumu.”

Baigdami švęsti Kristaus Gimi-
mą, tęsime šio slėpinio minėjimą per
visus 2011-sius metus, kuriuos Lietu-
vos vyskupai yra paskelbę Dievo Gai-
lestingumo metais. Dievo meilė ir
gailestingumas ryškiai suspindėjo
pirmųjų Kalėdų naktį.

Sveikindamas džiaugsmingosios
Jėzaus Kristaus Gimimo šventės
proga, linkiu visiems būti atsigręžu-
siems į Betliejaus Kūdikį ir supa-
miems gailestingosios Dievo meilės.

2010 metų 
Kristaus Gimimo šventėje

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius

Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Sentikių bažnyčia rengia parodą ,,Lie-
tuvos Sentikių bažnyčiai 300 metų”. Gruodžio 16 dieną atidarytoje parodoje
daugialypė senųjų stačiatikių kultūra atsiskleidžia per ikonų tapybą, metalo
plastiką, knygų meną.                                Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kalėdinių eglučių pirkimas – ri-
tualas malonus, bet lyg ir niekuo ne-
pasižymintis. Tačiau mums kasmet
pirkti eglutę – tai beveik tas pats, kas
parsivežti ją iš Lietuvos. Kodėl? O to-
dėl, kad mūsų eglutė išauginta, gali-
ma sakyti, lietuviškomis rankomis. 

Štai jau 20 metų mudu su žmona
Ramune gyvename Čikagos vakari-
niame priemiestyje Oak Park. Čia ra-
šytojo Hemingway gimtinė, ištisus
kvartalus puošia didingi architekto
Frank Lloyd Wright projektuoti na-
mai. Čia irgi gyvena lietuvių, nors nė-
ra bendruomenės ar kitokių organi-
zacijų. Kad Oak Park mūsiškių ne-
trūksta, įsitikini užsukęs į maisto
prekių parduotuvę, biblioteką ar va-
saros metu pasisukinėjęs po ūkinin-
kų turgų. Išgirdus lietuvių kalbą,
man asmeniškai pasidaro gera, šilta
ir jauku. Istorija apie kalėdines eglu-
tes, kurią noriu jums papasakoti, turi
dramatišką lietuvišką atspalvį.

1991-ųjų Kalėdų išvakarės. Su
žmona Ramune gyvenome kukliai.
Piniginė buvo labai plona, bet norė-
jome ne dirbtinės, o tikros eglės. Pa-
važiavome porą šimtų metrų nuo na-
mų Roosevelt gatve link Harlem
sankryžos. Didelė iškaba: ,,Michigan
Christmas trees”. Iki šv. Kalėdų buvo
likusios vos kelios dienos, bet pasi-
rinkti buvo iš ko, o ir kainos, šven-
tinei prekybai artėjant prie pabaigos,
buvo labai patrauklios. Savininkas
paslaugus, malonus – užkėlė eglutę
ant mūsų senutės ,,Hondos” stogo,
tvirtai pririšo, kad nepamestume
pakeliui, ir patenkinti grįžome namo.
Į tą pačią vietą grįžome po metų, po
dvejų, po trejų...

Pravirko ir angelai, ir velniai 

1995 m. gruodžio 21 d. vakaras.
Siaubingai šalta, tačiau besiren-
kančių eglutes ,,mūsų” aikštelėje ne-
trūko. Ten pat stovėjo mums jau
neblogai pažįstamas vagonėlis, kuria-
me, kai nebuvo pirkėjų, šildėsi savi-
ninkas. Tąkart jo niekur nesimatė.
Klientai beldėsi į duris, norėdami
atsiskaityti, – jokio atsako. Ieškojo jo
greta esančioje kavinėje – nėra. Visi
gūžčiojo pečiais ir niekaip nesuprato,
kaip galima buvo dingti, palikus visą
verslą likimo valiai. Grįžę prie savo
automobilio, gatvėje pastebėjome 7-
to televizijos kanalo autobusiuką. Pa-

galvojome, gal kaimynystėje kokį
šventinį reportažą filmuoja? Išsirin-
kome eglę ir atsitempėme ją namolei
su viltimi kitą dieną vėl ten pat už-
sukti ir savininkui atsilyginti. Po
vakarienės įsijungėme televizorių –
ogi mūsų kalėdinių eglučių aikštelė!
Reportaže ,,iš įvykio vietos” pasako-
jama, kad prekiautojas eglutėmis vis-
ką metęs su dviem mažomis savo duk-
relėmis bandė pasprukti į užsienį.
,,Interpolas” jį sulaikė Amsterdame.

Po metų mes vėl sustojame savo
pamėgtoje aikštelėje. Klausiame savi-
ninko, kas gi buvo nutikę praeitais
metais? Jis mums pasakoja, kad, su-
žinojęs, jog su mergaitėmis nedera-
mai elgiamasi darželyje, jam užvirė
kraujas ir jis suskubo jas išvežti savo
mamai. Pagaliau susipažįstame – jo
vardas Mohammad. Padaviau savo
vizitinę kortelę teigdamas, kad jeigu
norėtų papasakoti istoriją iš savo
pusės, mielai prisidėsime prie teisy-
bės išaiškinimo. Žvilgterėjo į kortelę
,,Lithuanian News Radio” ir plačiai
nusišypsojo: ,,Matot, – sako, – tas eg-
lutes? Jas augina mano žmonos mo-
čiutė. Jos vardas Anna Cecilia Wasi-
lauskas – Ona Cecilija Vasiliauskaitė,
90 metų amžiaus, ji tikra lietuvė, te-
bedirbanti savo miškuose Michigan.”

Pasirodo, mes visą laiką pirkome
lietuviškas eglutes! Tais 1996 m.
mums pavyko susiskambinti su se-
nute Anna ir pasikalbėti. Jai buvo
daugiau nei 90 metų, jau pradėjo šlu-
buoti klausa, tad pokalbis, deja, ne-
buvo labai informatyvus. Bet įrašas
išliko mūsų archyve.

Vienintelis kartas, kai eglutės
išvis nepirkome, buvo 2007-tųjų žie-
ma – tais metais šventes praleidome
Vilniuje. Mohammad mus įspėjo, jog
greičiausiai perkels savo aikštelę į
Melrose Park, tad 2008 m. eglutės įsi-
gyti išsiruošėme būtent ten. Išsirin-
kome tam pačią ,,tinkamiausią”
dieną – termometras rodė -10 F. Nuo
mūsų namų North Avenue pasukome
link tų vietų, kur aš augau, lankiau
mokyklą, kas sekmadienį eidavau į
bažnyčią ir kur vėliau visą dešimt-
metį tarnavau vietos bendruomenei
kaip viešosios bibliotekos direktorius.
Melrose Park prekybos centrą ,,Wins-
ton Plaza” pažinojau kaip savo pen-
kis pirštus. Štai ir aikštelė su eg-
lėmis, pažįstamas vagonėlis. Toks
pats, bet ne tas – viduje šildėsi ne Mo-
hammad.

STEBUKLINGA MŪSŲ KALĖDINĖ EGLUTĖ 

Vadovaudamiesi principu, kad
,,susitikimo vietos pakeisti negali-
ma”, patraukėme link senosios aikš-
telės. Ir iš tiesų – mūsų pasitikti iš
vagonėlio išlenda pažįstamas žmo-
gus. Klausiame Mohammad: ,,Kaip
Anna?” Liūdnas žvilgsnis išdavė
atsakymą – ji mirė, sulaukusi 102-jų.
Tais metais susipažinome su Moham-
mad žmona Karen – tai Annos anūkė.
Maloni, draugiška, gyvena čia pat
kaimynystėje – River Forest prie-
miestyje, o jos mama Lorraine, Annos
duktė, – Oak Park, už kelių kvartalų
nuo žento eglučių aikštelės. 

Visa tai – Dievo apvaizda...

Karen Hammoud labai atvirai
kalbėjo apie savo gyvenimą. Ji supra-
to, kad, ištekėjus už musulmono, jai
nebus lengva. Bet viena išsikovojo –
kad dukros būtų auginamos katali-
kiška dvasia. Mohammad sutiko – jis
išsilavinęs, inžinerijos mokslus Ame-
rikoje baigęs žmogus. Buvo stiprus
noras sugrįžti į gimtąjį Libaną, nes
tikėjo, kad po 1991 m. pasibaigusio
karo Beirute reikalai pagerės. Tuo-
met, išveždamas dukras, jis tikėjosi,
kad paskui atskubės ir žmona. O
priežastis to drastiško poelgio iš tik-
rųjų buvo tokia, kokią mums nusakė
ir pats Mohammad: tėvai sužinojo,
kad darželyje, į kurį jie vesdavo savo
3-jų ir 5-rių metukų dukras, lanky-
davosi savininkės anūkas – seksuali-
nis iškrypėlis. Tai vėliau išaiškino po-
licija. ,,Kai jaunesnioji mums papa-
sakojo, kas atsitiko, likome be žado, –
prisimena Karen. – Mūsų veidais
ašaros tekėjo upeliais”. 

Karen nujautė, kad vyras gali
žengti netikėtą žingsnį. Ji net iškėlė
raudoną vėliavą – parašė laišką savo
pažįstamam, užimančiam aukštesnes
pareigas Valstybės departamente,
įspėdama, kad visko gali būti. Bet vy-
ras mergaites išvežė su libanietiškais
pasais, mat pagal tos šalies įstatymus
dukros automatiškai turėjo dvigubą
pilietybę. 1995 m. gruodžio 21 d.
,,operacijoje” dalyvavo trys valstybės:
JAV, Olandija ir Jordanija. Trijulė
buvo sulaikyta Amsterdame. Vaikai
buvo atskirti nuo tėvo. Mama atskri-
do para vėliau. Karen buvo baisu, nes
ji neturėjo paso. Stebuklingai – per
24 valandas – buvo išduotas pasas,
paskirtas pasimatymas su teisėju,
parengti teismo dokumentai. ,,Esu
giliai tikinti katalikė. Meldžiausi, kad

viskas laimingai pasibaigtų. O kai
Hagoje mane pasitiko JAV atstovas,
abstulbau išgirdusi jo vardą – Joseph
Noel (,,Noel” prancūziškai reiškia
,,Kalėdos” – R. M. L.)”, – vis dar su
ašaromis akyse pasakojo apie senus
įvykius Karen.

Karen su dukromis grįžo į JAV.
Po 10 dienų jai paskambino vyras,
nuliūdęs, supratęs savo kaltę. Praėjo
septyni mėnesiai, kol jie vėl susitiko.
Susitiko Jordanijoje, o paskui išskri-
do į Beirutą. Uošvis Karen pasakė:
,,We love you just the same”, ir ji
pajuto, kad, nepaisant visko, tikrai
yra mylima Hammoud šeimos narė.
Po 10 dienų grįžo į Čikagą, kiek vė-
liau atskrido ir vyras. Buvo nelengva
vėl viską lipdyti, bet meilė ir tikėji-
mas nugalėjo. Nuo to laiko praėjo jau
15 metų.

Ar tai ne stebuklas? Čia su nos-
talgija prisimenu seną kino filmą
,,Miracle on 42nd Street” – apie tai,
kaip Kalėdų senelis gali pakeisti
žmonių likimus. Bet neužmirškime ir
mūsų eglutės – štai kokias dramas,
kokias gyvenimo peripetijas ji, pasi-
rodo, slepia! 

Legendinei asmenybei – šimtas
su pliusiuku!

Priartėjome prie pačios eglučių
augintojos gyvenimo odisėjos. Mūsų
straipsnio herojė – Ona Cecilija Vasi-
liauskaitė – gimė 1904 m. gruodžio 19
d. Čikagoje. Jos senelė ir mama tu-
rėjo tą patį vardą. Visos Onos buvo
ilgaamžės. Ona Vasiliauskaitė – imi-
grantų iš Lietuvos duktė – buvo pa-
krikštyta Šv. Jurgio lietuvių bažny-
čioje Bridgeport. Gyveno Bagley, Mi-
chigan. Baigė pradinę mokyklą, po to
turėjo slaugyti ligotą brolį Antaną.
Būdama 23-ejų, Ona susituokė su
lenkų kilmės Joe Dambrowski. Užau-
gino, gyvendama ūkyje, Carney mies-
telyje, septynis vaikus: dukrą Lorrai-
ne ir šešis sūnus – Ray, Joe, Dick,
Jerry, Lenny ir Dooley. Jos vyras žuvo
automobilių avarijoje 1966 metais, o
devintame dešimtmetyje ji neteko ir
dviejų savo sūnų. 

Kai Mohammad pirmą kartą
papasakojo mums apie savo žmonos
močiutę, jis pabrėžė, kad senoji buvo
užkietėjusi lietuvė. Neva ji visuomet
kartodavo: ,,Atmink, kad aš esu Va-
siliauskaitė,          Nukelta į 11 psl.... ir anūkės vyras Mohammad 2010 metais.

Anna Dombrowski džiaugiasi senatve 1985 metais.
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Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai
atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo:  kur yra
gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvy-
kome Jo pagarbinti. (Mato 2:1).

Šv. Mato Evangelijoje parašyta, kad Išminčiai, arba trys karaliai, ke-
liavo į  tolimas nežinomas vietas ieškodami Jėzaus ir, Jį suradę, Jam įteikė
dovanų, savo krašto brangenybių. Dievas, parodydamas mums savo begali-
nę meilę, mus apdovanojo Jėzaus gimimu ir toliau suteikia mums dieviš-
kas malones. Šiandien kiekvienos tikinčiųjų bendruomenės uždavinys yra
pripažinti ir dalintis tomis dovanomis – malonėmis, kurias gavome per
savo krikšto sakramentą. 

Lietuvių tautos išeivijos istorijoje yra daugybė asmenų, organizacijų ir
institucijų, per savo krikščioniškus darbus pasižymėjusių pasiaukojimu
tarnauti artimo ir mūsų bendruomenės labui. ,,Kaip Dievo meilės adresa-
tai, žmonės yra gailestingosios meilės subjektai, pašaukti patys būti malo-
nės įrankiais, skleisti Dievo meilę ir megzti gailestingosios meilės tinklus”
(Benedict XVI  Caritas in Veritate 5).

Vienas toks asmuo – vienuolė Motina Marija Kaupaitė. Įvertinant ir
pripažįstant jos dvasingumą ir pastangas padėti artimui, popiežius Be-
nediktas XVI šių metų liepos mėn. 1 d. paskelbė ją palaimintąja. Šis proce-
sas toliau leis Šv. Tėvui tęsti bylą dėl jos paskelbimo šventąja. Jos ypatybes
apibrėžia Gediminas Mikelaitis ,,(…) Ji suprato, kad krikščioniškus did-
vyrius iškelia tautos ir visuomenės reikalas. Pirmiausia atsiranda būti-
nybė pažinti dvasiškai alkstantį žmogų, pakrikusią bendruomenę. Pažinęs
asmuo atranda, jog Dievo vaikas jis yra ne vienas – jam priklauso ir šeimos
bei tautos” (,,Vienuolystės ir Kultūra”, ,,Draugas”, 2010, nr. 190 (35)). 

Motina Marija imigravo į Ameriką 1897 m. 1907 m. ji tapo vienuole ir
įsteigė Šv. Kazimiero vienuolyną. Atsiliepdama į Viešpaties kvietimą, ban-
dė paremti lietuvius imigrantus ir jų šeimos narius JAV per jaunimo švie -
timą ir labdaringus darbus. Jos vienuo lynas atidarė mokyklas Čikagoje,
New Mexico valstijoje ir Buenos Aires, Argentinoje. Šv. Kryžiaus ligoninė,
pastatyta prie Marija gimnazijos ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Mar-
quette Parke Čikagoje, veikia iki šios dienos seselių kazimieriečių dėka.

Įvertindami Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio įsteigtą Švč.
M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyną Marijam-
polėje, esame dėkingi šioms seselėms, kurios tęsė savo misiją JAV ir Kana-
doje. Prieš 60 metų jos įsteigė vaikų darželį Toronte; įsteigė bendrabutį
gimnazistėms Putname; 1969 m. įsteigė jaunimo stovyklą ,,Neringą” Ver-
monte, kurioje kas vasarą šimtai lietuviško jaunimo ir šeimų stovyklauja.
Seselės administruoja senelių prieglaudą ,,Matulaičio namai” bei rekolek-
cijų centrą (nuo 1944 m.) Putname, Connecticut valstijoje.  

Šv. Pranciškietės Dievo Apvaizdos vienuolės, kurių motiniškas vienuo-
lynas Pittsburghe buvo įsteigtas 1922 m., rūpinosi jaunimo švietimu savo
mokyklose New England valstijose. Jos įsteigė mokyklą 1938 m. Vila Zeli-
noje, Sao Paolo, Brazilijoje netoli Šv. Juozapo lietuvių parapijos.

Advento laikotarpiu, kai ruošiamės atšvęsti Jėzaus gimimo šventę –
Kalėdas, turime progą apmąstyti, kad Dievo Sūnaus – Jėzaus Kristaus atė-
jimas į šį pasaulį ir Jo misija dalintis Dievo ramybės ir meilės dovanomis,
kurią katalikų Bažnyčia toliau tęsia, nėra baigta. Šv. Paulius rašė romie-
čiams: ,,Juk kaip viename kūne turime daug narių, ir visi nariai atlieka ne
tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavie-
niui imant – vieni kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių
dovanų. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikė-
jimo; kas dovaną tarnauti – tetarnauja; kas mokyti – tegul moko, kas pa-
raginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovau-
ti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul
pagelbi kitiems su džiaugsmu” (Rom. 12:4-8).

Kviečiu visus prisiminti savo maldose visus mirusius vienuoles ir kuni-
gus ir visus, kurie šiuo metu aktyviai apaštalauja ir atlieka sielovados dar-
bus lietuvių katalikų bendruomenėse plačiame pasaulyje.

Šv. Kalėdų palaimos dovana telaimina jus ir jūsų šeimos narius dabar
ir per 2011 metus. Tegul Kristaus gimimo dovana jums suteikia drąsos liu-
dyti Kristų savo parapijoje bei bendruomenėje. Tuo pačiu prisiminkime tik-
rają esmę tos pirmosios Dievo mums duotos kalėdinės dovanos.

Pagarbiai Kristuje, 
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

MIELOS TAUTIETĖS IR MIELI TAUTIEČIAI
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2011-ųjų metų proga 

sveikiname Jus ir linkime, kad naujai užgimęs Kūdikėlis
laimintų visus geros valios lietuvius, teteikia stiprybės

likti tauriais lietuviais, o Lietuvai teatneša šviesios ateities vilčių.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pirmininkas  Vytautas Maciūnas ir valdyba

Daiva Navickienė                             Dr. Stasys Bačkaitis
Aldona Page                                     Ses. Margarita Bareikaitė
Ramutis Pliura                                Simona Gayauskas  
Dr. Jonas Prunskis                          Rimas Gedeika
Kazys Razgaitis                               Jurgis Joga
Marija Remienė                               Rasa Juškienė
Sigita Šimkuvienė-Rosen                 Stanislovas Kavaliauskas
Dr. Elona Vaišnienė                         Dalė Lukienė

Mielieji,
Sveikinu jus šeimyniškai ramių šv. Kalėdų bei smagiai triukšmingų

Naujųjų Metų proga. Tegul žiemiškos šventės būna kupinos magiškų
akimirkų, geros nuotaikos bei mylimų žmonių artumo. 

Sėsdami prie Kūčių vakarienės stalo bei pasitikdami šv. Kalėdų rytą,
prisiminkime tuos, kurie atneša į mūsų gyvenimą šilumos ir džiaugsmo,
pasidžiaukime jų teikiamu gėriu ir ramybe. Šventiškame šurmulyje
raskime minutę laiko pasveikinti ir tarti nuoširdų padėkos žodį mylimiems
ir mus mylintiems žmonėms. Apglėbkime esančius šalia, pakalbinkime
likusius Tėvynėje.

Sutikdami Naujuosius 2011-uosius metus drąsiai svajokime, kelkime
sau tikslus ir tvirtai tikėkime savo jėgomis. Linkiu, kad ateinančiais metais
netrūktų užsidegimo, optimizmo, energijos.

Gražių stebuklingų švenčių!
Nuoširdžiai jūsų,

Skaistė Aniulienė, 
LR generalinė konsulė Čikagoje

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
sveikiname visus ,,Draugo” skaitytojus, 

bendradarbius ir rėmėjus, redakcijos narius, 
spaustuvės darbuotojus ir administraciją, 

linkėdami užgimusio Jėzaus teikiamos 
šviesios vilties ir naujo ryžto skleidžiant

Jo karalystę tarp mūsų.

Dienraščio ,,Draugo” leidėjai

Lietuvių katalikų spaudos draugija

Mieli tautiečiai,

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Linkiu mums visiems dvasinės ramybės, tikrųjų vertybių ir bendrumo

jausmo.
Mokėkime džiaugtis šia Dievo ir lemties duota dovana – gyvenimu ir

neleiskime, kad tikrąsias vertybes užgožtų smulkmenos.

Jūsų ambasadorius
Žygimantas Pavilionis

                                                                         

vandenyno... Visus mus suartina ir jungia bendras, 
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Planuojama tirti po Gedimino kalnu
esançius naciû bunkerius

Vilnius, gruodžio 22 d. (Delfi.lt)
– Pasaulio vadovus sutraukiančiame
kasmetiniame ekonomikos forume
Davose Lietuvos vadovai nedalyvaus.
Kvietimo į garsų renginį negavo nei
prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei
premjeras Andrius Kubilius.

Garsiame Šveicarijos kalnų ku-
rorte kitų metų sausio 26–30 dieno-

mis vyksiančiame forume dalyvaus
27 pasaulio vadovai, tarp jų – Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev. Per
renginio atidarymą jis sakys kalbą.
Forumo vadovas Klaus Schwab Da-
vose nori matyti ir tinklalapio ,,Wi-
kiLeaks” įkūrėją Julian Assange. Lie-
tuvos vadovams svarbiose diskusijose
dalyvauti neteks.

Netekome tekstilès dailininko 
profesoriaus J. Balçikonio

Lietuvos vadovû Davose nelaukiama

„The Economist”: 2011 m. Baltijos ßalys 
liausis b∆ti bendru ekonominiu regionu

Atkelta iš 1 psl.              link
autoritarinio Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka”, – rašo Lietu-
vos vadovę ne kartą dėl sprendimo
nevykti į Prahą kritikavęs savaitraš-
tis.  

,,Sudėkite visa tai, ir sausį, kai

Estija įsives eurą, skirtumų tarp ka-
daise vienodų Baltijos šalių nebebus
galima nepastebėti. Jei ‘Baltijos tig-
ras’ 2011 metais bus gyvas, tai, be
abejonių, bus Estija. Galbūt ne ‘tig-
ras’, bet tikrai ‘Šiaurės kačiukas’”, –
numato „The Economist”.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –
Parlamentarų grupė įregistravo Sei-
mo rinkimų, Rinkimų į Europos Par-
lamentą, Prezidento rinkimų, Refe-
rendumo įstatymų pakeitimų pro-
jektus, kuriuos priėmus būtų leista
užsienyje esantiems Lietuvos pilie-
čiams balsuoti internetu. 

Pasak įstatymų projekto rengėjo,
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijos nario Pau-
liaus Saudargo, pokyčiai valstybės
gyvenime reikalauja tobulinti rinki-
mų įstatymus. 

,,Lietuvių išeivija turės galimybę
aktyviau dalyvauti Lietuvoje vyks-
tančiuose rinkimuose. Kartu šios įs-
tatymo pataisos leis pasiruošti visuo-
tiniam internetinio balsavimo įvedi-
mui visuose Lietuvoje vykstančiuose
rinkimuose”, – sako jis. 

Anot P. Saudargo, balsavimas in-
ternetu atitiks visus teisės aktų nu-
statytus balsavimo reikalavimus ir

principus. Įstatymo projekte nusta-
tyta, kad balsuoti internetu išeivijos
rinkėjas gali konkrečiu nustatytu lai-
ku Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) interneto svetainėje.

P.  Saudargas pažymi, jog balsuo-
ti internetu turėtų teisę visi išeivijos
rinkėjai, Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos nustatyta tvarka įrašyti į Lie-
tuvos Respublikos diplomatinių at-
stovybių ar konsulinių įstaigų suda-
rytus rinkėjų sąrašus bei patvirtinę
savo pilietybę ir asmens tapatybę
elektroninėje erdvėje.

Įstatymų pataisas pasirašė aštuo-
ni parlamentarai, atstovaujantys vi-
soms Seimo frakcijoms: Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės komi-
sijos nariai Paulius Saudargas, Ona
Valiukevičiūtė, Rima Baškienė, Dalia
Teišerskytė, Juozas Olekas, Saulius
Bucevičius, Vytautas Bogušis, Zita
Užlytė.

Siùloma îteisinti galimybê užsienio
lietuviams balsuoti internetu 

Seimas reikalauja paleisti Baltarusijoje
sulaikytâ Lietuvos pilietê

Vilnius, gruodžio 22 d. (ELTA) –
Seimo Užsienio reikalų komitetas
reikalauja nedelsiant paleisti į laisvę
Baltarusijoje sulaikytą Lietuvos Res-
publikos pilietę Olgą Marževskają ir
kitus suimtus taikius mitingo dalyvius.

Parlamentinis komitetas savo
pareiškime ,,Dėl prezidento rinkimų
Baltarusijoje” išreiškia susirūpinimą
dėl jėgos panaudojimo prieš taikius
mitingo dalyvius šių metų gruodžio
19 d. Minske. Lietuvos Seimo Užsie-
nio reikalų komitetas pareiškė, kad
remia Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos išvadas dėl
šių metų gruodžio 19 d. Baltarusijos
Respublikos prezidento rinkimų.

Po prieštaringų prezidento rinki-
mų Baltarusijoje Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacija (ESBO)
pabrėžė rimtą demokratijos trūkumą
šalyje. Kol rinkimus Baltarusijoje bus
galima vadinti laisvais, šaliai dar teks
,,įveikti ilgą kelią”, teigiama ESBO
ataskaitoje apie rinkimus. Pati rinki-
mų eiga esą buvo patenkinama, ta-
čiau to negalima pasakyti apie balsų
skaičiavimą.

ESBO stebėtojų misijos Minske
vadovas Tony Loyd sakė, kad rinki-
mai ,,neatnešė Baltarusijai naujo pra-
budimo, kurio reikėjo”. Tai esą rodo
policijos smurtas prieš demonstran-
tus sostinėje Minske.

Vilnius, gruodžio 22 d. (BNS) –
Turto bankui Vyriausybė nutarė pa-
skolinti 12 mln. litų Lietuvos amba-
sados Didžiojoje Britanijoje atnaujini-
mui. Darbus atliks viena didžiausių
Lietuvoje statybos bendrovių Pane-
vėžio statybos trestas (PST). Rangos
sutartis dėl ambasados atnaujinimo
su PST pasirašyta šiemet liepos 15
dieną, bendrovė įsipareigojo darbus
baigti kitų metų rugsėjį.

Bus atnaujinamas už 60 mln. litų
pirktas ir beveik ketverius metus
Londone stovėjęs nenaudotas pasta-
tas, kuriame Užsienio reikalų minis-
terija ketina įkurti naują Lietuvos
ambasadą Jungtinėje Karalystėje ir
Šiaurės Airijoje.

,,Kadangi atnaujinamos 2007 m.
įsigyto pastato patalpos, ambasada ir
toliau atlieka savo darbus senosiose
patalpose. Į naujas patalpas bus ke-
liamasi po atnaujinimo”, – teigė
URM atstovai.

Turto bankas paskolą ketina grą-
žinti iki 2012 metų gruodžio 21 d.,
pardavęs dabartinį ambasados admi-
nistracinį pastatą, esantį adresu
Gloucester Place 84. Naujas ambasa-
dos pastatas yra Westminster rajone,
Bessborough Gardens 2. Naujose pa-
talpose turėtų įsikurti konsulinių pa-
slaugų skyrius, kitų darbuotojų dar-
bo kabinetai, planuojama, kad ten
bus ir diplomatų butai, patalpos bend-
ruomenių renginiams.

Vilnius, gruodžio 21 d. (Delfi.lt)
– Kitais metais planuojama ištirti po
tvarkomu Gedimino kalnu esančius
nacių bunkerius, kurie ateityje gali
būti naudojami turizmo tikslais, pra-
nešė kultūros ministras Arūnas Ge-
lūnas. 

Iš valstybės, pasak ministro, Ge-
dimino kalnui tvarkyti yra skirta 1,4
mln. litų. Iki Naujųjų metų už 460,000
litų ketinama baigti tam tikrus tyri-

mo ir tvarkymo darbus. Likusius dar-
bus planuojama atlikti per 2011 m.

Didžiausia problema, A. Gelūno
teigimu, tvarkant kalną kilo dėl to,
kad nebuvo turima apibendrintos
kalno tyrimo medžiagos nuo 1950 m.
Šiuo metu šis tyrimas yra atliekamas.
Apie tai, kad Gedimino pilies kalnui
gresia pavojus, geologai įspėjo prieš
dvejus metus. Pastarąjį kartą kalnas
tvirtintas prieš 14 metų.

Ambasadai Britanijoje atnaujinti –
12 mln. litû paskola

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA) –
Eidamas 87-uosius metus Vilniuje
gruodžio 19 dieną mirė vienas gar-
siausių lietuvių tekstilės dailininkų
profesorius Juozas Balčikonis.

Tekstilės dailininkas J. Balčiko-
nis gimė 1924 m. sausio 12 dieną

Giedraitinėje (Panevėžio r.). 1944 m.
baigė Ramygalos vidurinę mokyklą,
1950 m. – Kauno taikomosios ir deko-
ratyvinės dailės institutą, keletą me-
tų jame dėstė. Ilgiausiai – beveik pusę
amžiaus, 1951–1989 metais, dirbo
tuometiniame Lietuvos dailės insti-
tute (dabar Vilniaus dailės akademi-
ja), buvo Tekstilės katedros vedėjas,
nuo 1972 m. – profesorius.

Dailininko kūrybinė veikla – go-
belenai, rištiniai kilimai, dekoratyvi-
niai audiniai, mišrios technikos kom-
pozicijos. J. Balčikonis pirmasis Lie-
tuvoje pradėjo kurti batikos technika.
Kartu su savo žmona scenografe Re-
gina Songailaite–Balčikoniene sukū-
rė tautinių drabužių eskizų 1955 m.
ir 1960 m. Dainų švenčių dalyviams.

J. Balčikonis buvo knygų ,,Liau-
dies menas. Audiniai”, ,,Audinių raš-
tai”, ,,Juostos”, ,,Tautiniai drabu-
žiai” ir kt. autorius. Nuo 1947 m. da-
lyvavo parodose Lietuvoje ir užsie-
nyje.

Seimas nesumažino akcizo alkoholiui
Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) –

Seimas palaikė prezidentės veto ir
nesumažino akcizo mokesčio alkoho-
liniams gėrimams. Lietuvoje 100 lit-
rų etilo alkoholiui, kaip ir iki šiol, bus
taikomas 4,416 litų akcizas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
buvo vetavusi Akcizų įstatymo patai-
sas, kuriomis siūloma sumažinti akci-
zo mokestį alkoholiniams gėrimams.
Šalies vadovės vyriausiasis patarėjas
ekonominės ir socialinės politikos
klausimais Nerijus Udrėnas yra sa-
kęs, kad valstybė teisės aktais ūkinę
veiklą turi tvarkyti taip, jog ji tarnau-
tų bendrai visos tautos, o ne pavienių
asmenų gerovei. Be to, buvo išreikšta
nuostata, kad priimtos įstatymo pa-
taisos turėtų tiesioginės neigiamos
įtakos valstybės finansų rodikliams –
etilo alkoholio akcizo sumažinimas
reikštų 2011 metų valstybės biudžeto
pajamų sumažėjimą apie 100 mln.
litų. Tam, kad būtų atlyginta ši dalis,
anot N. Udrėno, alkoholinių gėrimų
pardavimas per metus turi padidėti
daugiau kaip 63 proc. Tai viršytų di-
džiausią pardavimą 2007 metais.

Kritiką akcizo mažinimui buvo
išsakęs ir premjeras Andrius Kubi-
lius. 

,,Keistai nuskambėjo nauja  L.
Graužinienės kovos su korupcija tak-
tika, tai yra gėrimo propagavimas.
Tai dabar mūsų vyrai galės legaliai
pasakyti savo žmonoms, kai eis laužti
buteliuką, kad einam kovot su korup-
cija, ir moterys turės palaiminti. Tai
tikrai ne pats geriausias svarstymo

būdas Seime. Ačiū visiems, kad 100
mln. litų yra sutaupyta socialinėms
išmokoms”, – po balsavimo sakė Sei-
mo narys Rimantas Jonas Dagys. 

Tuo tarpu ,,tvarkietis” Petras
Gražulis apeliavo į Bažnyčią, kuri ne-
pareiškia savo nuostatos tautos girta-
vimo klausimu. 

,,Darbietis” Kęstutis Daukšys
siūlė alkoholizmo problemas spręsti
kitais būdais. ,,Atrodo, kad jei akcizas
bus toks, koks buvo, tai žmonės ma-
žiau gers, o, jeigu sumažins, tai dau-
giau gers. Kiek gėrė žmonės, tiek ir
gers. Tiktai šiuo atveju gers daugiau
kontrabandinio alkoholio. Jeigu jau
šnekate, kad iš 1 lito alkoholio atiten-
ka 10 litų sveikatos apsaugai, tai ne-
girdėjau, kad sveikatos apsaugos biu-
džetas būtų 10 mlrd. Mieli kolegos, ar
šiandien priimsime vieną ar kitą įs-
tatymą, nuo to žmonių gyvenimas ne-
pasikeis. Žmonių gyvenimas ir negė-
rimas pasikeis nuo to, jeigu bus dar-
bo, jie turės užsiėmimą, vaikai nega-
lės šlaistytis naktimis po gatves,
jiems nekiš per reklamas ir kitus da-
lykus”, – kalbėjo K. Daukšys ir žadėjo
Seimo pavasario sesijoje siūlyti pri-
imti įstatymą, kad 70 proc. nuo akci-
zo būtų skiriama sportui, kultūrai ir
kovai su alkoholizmu. 

Prieš savaitę Seimas pritarė dar
vienam prezidentės veto įstatymui,
kuriuo prekybos alkoholiniais gėri-
mais parduotuvėse laiką buvo siekia-
ma pailginti nuo 10 val. v. iki 12 val.
nakties.

A. a. profesorius J. Balčikonis.      
ELTA nuotr.
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Politikai pamiršo tikrâjâ priežastî, 
dèl kurios atèjo î valdžiâ

Christian Jensen
Bernardinai.lt

Lietuvoje buvau tik prieš tris
savaites, bet vėl norėjau grįžti, kad
galėčiau būti su Jumis tokios svarbios
sukakties – dešimtųjų Nacionalinių
maldos pusryčių – proga. Tai ne tik
svarbus Jūsų Tautos dvasinio gyveni-
mo laikotarpis, bet, kaip galime
spręsti iš šiandieninio renginio te-
mos, šie Nacionaliniai pusryčiai vyks-
ta tokiu pokyčių laikotarpiu, kai kaip
niekada anksčiau yra svarbios amži-
nosios vertybės – kad ir kur būtumė-
me – čia, Vilniuje, ar ten, Washing-
ton, DC.

Norėčiau atvirai pradėti nuo
esmės. Man kelia susirūpinimą tai,
ką matau JAV Kongrese, Seime ir
daugelyje kitų parlamentų, kuriuose
turiu draugų. Esu įsitikinęs, kad iš-
gyvename krizę, bet ji – ne ekonomi-
nė, apie kurią visi kalba. Ekonominis
sunkmetis ateina ir praeina – visuo-
met taip buvo ir visuomet taip bus.

Suprantama, Seimas atlieka
svarbų vaidmenį, atsigaunant Lietu-
vos ekonomikai. Bet aš kalbu apie
kitokią krizę: kai kurie politikai
Washington, DC, Vilniuje ir daugelyje
kitų valstybių sostinių tarsi atitrūko
nuo tikrovės ir iš tiesų, atrodo, labai
sutriko. Jie pamiršo tikrąją priežastį,
dėl kurios atėjo į valdžią – kuo geriau
tarnauti savo šalies piliečiams ir tapti
pavyzdžiais, kuriuos tauta galėtų
gerbti, vertinti ir į kuriuos galėtų ly-
giuotis. Tačiau, regis, juos laikinai
apakino valdžios teikiama galia ir jie
elgiasi taip, tarsi niekas nematytų,
kad jie piktnaudžiauja šia valdžia,
siekdami sau naudos ir asmeninio
pelno. Jie elgiasi taip, tarytum būtų
pamiršę, kad patys kiekvieną paros
akimirką turėtų puoselėti mūsų vi-
suomenės moralines vertybes, o ne
kiekvieną akimirką galvoti, kaip rasti
naujų būdų apeiti taisykles, rasti
naujų spragų, kuriomis galėtų pasi-
naudoti ir likti nenubausti už tai, kas
kiekvienam žmogui atrodo visiškai
netinkama – jeigu ne teisiškai, tai
bent moraliai, – nes kai kurie dalykai
gali būti moraliai neteisingi, nors
nebūtinai neteisėti.

Kaip galime leisti savo kolegoms,
savo draugams, žmonėms, su kuriais
praleidžiame daugiau laiko nei su
šeimomis, tapti tokiems sutrikusiems
ir kodėl nieko nedarome, kad juos su-
stabdytume, kol dar nesukompromi-
tavo visko, dėl ko visą laiką dirbo-
me?

Jiems gal nepavyksta laimėti ko-
vos su moraline korupcija, tačiau ir
mums nepavyksta, jeigu stovime šalia
ir nieko nedarome, kad juos sulaiky-
tume nuo tokio elgesio, kuris ne tik
sunaikins jų sielas, bet dėl kurio
tauta ims dar labiau negerbti valdžios
ir vyriausybės institucijų. Taigi kaip
galime jiems padėti? Tai gali būti
gana paprasta, bet reikia pasitelkti
tokią praktiką, kurios pastaruoju me-
tu jau nebetaikome.

Priežastis yra tai, kad jų gyve-
nime trūksta kai ko svarbaus – pras-
mingų santykių. Jeigu jie turėtų ne-
didelę grupelę draugų, su kuriais
būtų kartu, žmonių, kurių patarimais
pasitikėtų, jeigu žinotų, kad yra žmo-
nių, kurie su meile vers pasiaiškinti
dėl visų savo veiksmų, tuomet jie
daug ilgiau ir rimčiau pasvarstytų
prieš imdamiesi kažko, dėl ko draugai
galėtų blogai apie juos pagalvoti, nes
jiems iš tiesų rūpėtų, ką kiti apie juos
mano. Jeigu manai, kad niekam iš
tiesų asmeniškai nerūpi – niekas iš

visos širdies nesirūpina, kad tau bū-
tų gerai, niekas taip tavimi nesirū-
pina, kad verstų aiškintis dėl tavo
veiksmų, – tuomet būsi daug labiau
linkęs elgtis taip, kaip naudinga tau
vienam, nes niekas tau daugiau ne-
svarbus.

Taigi, kad nei mes, nei kolegos
nepakliūtų į tokius spąstus, kai nesi-
rūpinama niekuo, išskyrus save, rei-
kia sugrįžti prie tos užmirštos prak-
tikos kurti prasmingus santykius. Tai
– amžinoji tiesa. Sociologai teigia, kad
šiandieninės visuomenės skilimas yra
tiesiogiai susijęs su asmeninių san-
tykių irimu. Neturėtume stebėtis,
nes tai natūrali kito santykio – mūsų
santykio su Dievu – irimo pasekmė.
Juk mūsų santykis su Dievu yra toks
pirmapradis, toks esminis ir toks be
galo svarbus, kad nuo jo priklauso
visi kiti santykiai mūsų gyvenime.
Jeigu mūsų santykis su Dievu yra at-
viras, sąžiningas, lydimas meilės ir
bendravimo, tai teigiamai paveiks vi-
sus kitus mūsų santykius. Bet jeigu
mėginame nuo Dievo slėptis, turėti
nuo Jo paslapčių, nepaisyti, ką Jis
mums sako, jeigu stengiamės gyventi
nesikalbėdami su Juo arba negirdė-
dami, kaip Jis su mums kalbasi, tai
taip pat labai neigiamai paveiks visus
kitus mūsų santykius.

Tai ne mano sukurta idėja – ji iš
Dievo. Apie tai galima perskaityti
Evangelijoje pagal Matą (Mt 22), kai
Jėzaus klausia, koks įsakymas yra
didžiausias Įstatyme: „Jėzus jam
atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą,
visa širdimi, visa siela ir visu protu.
Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas”
(Mt 22, 37–38). Tačiau Jėzus tuo ne-
baigia. Pasakęs, kad svarbiausias
gyvenime yra mūsų santykis su Die-
vu, jis kalba toliau: „Antrasis – pana-
šus į jį: Mylėk savo artimą kaip save
patį. Šitais dviem įsakymais remiasi
visas Įstatymas ir Pranašai” (39–40).
Taigi šie du principai yra vienodai
svarbūs gyvenime ir nė vieno negali-
ma nepaisyti: rūpintis savo santykiu
su Dievu ir jį puoselėti bei rūpintis

šalia esančiais žmonėmis ir puoselėti
savo santykius su jais.

Dievas šiuos du principus apie
santykius mums davė kaip pamatą,

žmonių visuomenės pagrindą. Jeigu
laikysitės abiejų įsakymų, visi kiti ant
šio pamato sukurti santykiai klestės,
ir bus stiprios šeimos, stiprios ben-
druomenės ir stiprios tautos. Bet jei-
gu nors vieno iš jų nepaisysite, tai visi
kiti Jūsų santykiai be šio pagrindo
sugrius, o dėl to irs šeimos ir skils vi-
suomenė, kaip šiuo metu daug kur
yra. Tai norėčiau pavadinti „Jėzaus
strategija” – sėkmingo gyvenimo rak-
tu.

Jėzus visą savo gyvenimą pralei-
do laikydamasis šių dviejų įsakymų.
Jis mylėjo Dievą, savo Tėvą, nuolat
meldėsi ir siekė paklusti Dievui, ir Jis
mylėjo žmones. Tačiau reikia supras-
ti, kaip Jėzus mylėjo žmones. Jis pasi-
rinko labai mažą grupę, siekdamas
sukurti asmeninius ir artimus san-
tykius su dvylika apaštalų. Jis žinojo,
kad jeigu leis laiką su šios mažos
grupės žmonėmis ir juos mylės, jie
savo ruožtu leis laiką su kitų mažų
grupių žmonėmis ir juos mylės, ir
labai greitai Jėzaus pamokymai pa-
sklis po pasaulį – nuo vieno žmogaus
prie kito. 

Taigi matote, kaip gyvybiškai
svarbu užtikrinti, kad visi, kuriuos
pažįstame, būtų kaip nors susiję su
maža vienas kitą mylinčių draugų
grupele – draugų, kurie rūpinasi vie-
nas kitu ir verčia vienas kitą pasi-
aiškinti. Jeigu svarstote, kaip galima
įveikti korupciją tai ir yra sprendi-
mas. Mylėkite vienas kitą taip labai,
kad daugiau niekas nenorėtų būti
korumpuotas arba kad korumpuotieji
tokios meilės neištvertų!

Artėja šv. Kalėdos, ir, manau, kad
geriausias būdas jas švęsti, jog kiek-
vienas čia esantis pasiūlytų savo
draugystės dovaną vienam iš savo ko-
legų. Kaip galima dar geriau įvykdyti
didžiausią įsakymą? Laiške Galatams
šv. Paulius puikiai apibūdina draugo
vaidmenį, sakydamas: „Nešiokite vie-
ni kitų naštas ir taip įvykdysite Kris-
taus įstatymą” (6:2).

Labai dėkoju ir linkiu linksmų
Kalėdų.

Š. m. gruožio 18 d. Lietuvoje įvyko jau dešimtieji Nacionaliniai maldos
pusryčiai. Juose dalyvavo bei kalbėjo Lietuvos bičiulis iš JAV, advokatas,
didelę įtaką šios šalies politikams turintis Christian Jensen. Siūlome jo kal-
bos vertimą.

(...) kai kurie politikai Washington, DC, Vilniuje ir
daugelyje kitų valstybių sostinių tarsi atitrūko nuo tik-
rovės ir iš tiesų, atrodo, labai sutriko. Jie pamiršo tik-
rąją priežastį, dėl kurios atėjo į valdžią, – kuo geriau
tarnauti savo šalies piliečiams ir tapti pavyzdžiais, ku-
riuos tauta galėtų gerbti, vertinti ir į kuriuos galėtų
lygiuotis. 

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

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

Bendra praktika

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�

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

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

,,Draugo” redakciją pasiekė žinu-
tė apie šiuo metu Lietuvoje kuria-
mą dokumentinį filmą ,,Nematomas
frontas”, kuriame pasakojama apie
partizaninį judėjimą Lietuvoje. Filmo
kūrėjai kreipiasi su prašymu prisidėti
prie šios juostos kūrimo – lėšas šiam
projektui galima pervesti iki sausio 6
d. Daugiau informacijos rasite inter-
netiniame puslapyje http://www.
kickstarter.com/projects/1200949187/
the-invisible-front                                         

Būsimas filmas ,,Nematomas
frontas” – istorija apie Lietuvoje
1944–1953 metais vykusį ginkluotą
sukilimą prieš Sovietų Sąjungą. Su-
kilimo istorija pasakojama per Lietu-
vos partizano Juozo Lukšos liudiji-
mus ir prisiminimus, pasitelkus ar-
chyvinius dokumentus. Filmą kuria
švedų režisierius ir kinematografas
Jonas Ohman, bendradarbiaudamas
su Vincu Sruoginiu iš New York ir
amerikiečių prodiuseriu Mark Johns-
ton iš Los Angeles. Kaip sako filmo
kūrėjai, ši dokumentinė juosta at-
skleis mažai žinomas sąsajas tarp
Lietuvos patirties pokaryje ir kitų
Šaltojo karo įvykių, tai padės geriau
suvokti Lietuvos pokario nuotaikas.

Vienas iš iškiliausių partizaninio
judėjimo vadovų J. Lukša į išsivada-
vimo kovą prieš sovietų okupantus
įsitraukė  supratęs, kad bus suimtas
už antisovietinių laikraščių platini-
mą. Nors ir neturėdamas karinio pa-
siruošimo, greitai įgijo partizanų pa-
sitikėjimą ir tapo sukilimo vadu.
1947 m. J. Lukšai pavyko prasprukti
pro plieninę uždangą į Vakarus, nors
tais laikais toks žygis, ieškant pagal-
bos beviltiškoje kovoje, buvo laiko-
mas mirties nuosprendžiu. J. Lukša
nukeliavo iki Paryžiaus, kur sutiko
savo būsimą žmoną Nijolę Bražėnai-
tę. Lankydamasis Paryžiuje, jis suge-
bėjo parašyti knygą „Partizanai už
geležinės uždangos” apie partizanų
kovą Lietuvoje, vėliau buvo pasamdy-
tas Vakarų žvalgybos ir nusiųstas į
Vokietiją apmokymams.

1950 m., augant įtampai Korė-
joje, praėjus tik savaitei po vestuvių
su Nijole, J. Lukša buvo CŽV  nusiųs-
tas į Lietuvą slaptoms misijoms atlik-
ti. Grįžęs į tėvynę pamatė į blogąją
pusę pasikeitusią partizaninio pasi-
priešinimo padėtį. Maskva, sužinoju-
si apie jo sugrįžimą, siuntė tūkstan-
čius kareivių ir detektyvų jį sume-
džioti. 

J. Lukša žuvo 1951 m. rugsėjo 4
d. netoli Veiverių per susišaudymą
surengtoje pasaloje. Sovietų karei-
viai ir apsaugos tarnyba pasipriešini-
mo judėjimą pavadino nematomu
frontu. Maskvai konfliktas kėlė ne-
rimą, pasibaigus Antrajam pasauli-
niam karui, slapta kova vyko beveik
10 metų. Filmas ,,Nematomas fron-

tas” –  tai graikiška tragedija, vyks-
tanti Šaltojo karo metais, kuri turėtų
prikaustyti žiūrovų dėmesį iki pasku-
tinės filmo sekundės. Lietuvoje ne-
mažai laiko praleidžiantis ir puikiai
lietuviškai kalbantis švedų režisie-
rius ir kinematografas Jonas Ohman,
į savo gimtąją kalbą išvertęs J. Luk-
šos knygą „Partizanai”, prisipažino,
jog liko sužavėtas unikalia lietuvių
tautos pasipriešinimo istorija. Apie
Lietuvos partizaninį judėjimą jauna-
sis švedų režisierius, publicistas ir
vertėjas teigė girdėjęs jau senokai,
tačiau tikroviškesnį ir įtaigingesnį
vaizdą susidarė prieš 14 metų, per-
skaitęs šią J. Lukšos  knygą.

„Man ‘Partizanai’ paliko be galo
didelį įspūdį. Tiesiog stebėjausi, kaip
tokia maža tauta taip narsiai ir ilgai,
nepalankiomis sąlygomis galėjo prie-
šintis okupantams? Ilgai nedvejoda-
mas nusprendžiau šią knygą išversti į
švedų kalbą. Prieš 5 metus Švedijoje
pasirodžiusi knyga sulaukė didelio
populiarumo, tad greitai buvo išpirk-
ta. Tiesa, dėl tam tikrų politinių mo-
tyvų teko pakeisti knygos pavadi-
nimą – ji pavadinta ‘Miško broliai’”, –
sakė J. Ohman.

Lietuvoje šis menininkas išgar-
sėjo neseniai sukurtu dokumentiniu
filmu „Smogikai”. Televizijos ekra-
nuose parodytas filmas sulaukė ne-
vienareikšmio vertinimo. Pastaruoju
metu dokumentikos specialistas ku-
ria kitą filmą – „Nematomas fron-
tas”, kuriame jis vėl sugrįšiantis prie
narsaus partizanų vado J. Lukšos
biografijos puslapių. Kūrėjas pabrėžė,
jog yra dėkingas partizano žmonai N.
Bražėnaitei, broliui Antanui, kitiems
jo šeimos bei giminės žmonėms, pa-
dėjusiems sukaupti itin gausios ver-
tingos informacijos apie lietuvių tau-
tos išsivaduojamąjį judėjimą antro-
sios sovietų okupacijos metais. Kaip
sako filmo kūrėjai, jie turėjo galimybę
pasinaudoti iki šiol nežinomais isto-
riniais dokumentais, įskaitant CŽV

ataskaitas apie Lietuvą
nuo 5-ojo dešimtmečio ir
anksčiau neskelbta me-
džiaga iš KGB archyvų
Vilniuje. Pasak J. Ohman,
filmas yra kuriamas visų
pirma Vakarų žiūrovams,
t. y. tiems, kuriems Lietu-
vos pokaris yra menkai
arba iš viso nežinomas. 

Parengė 
Loreta Timukienė

Remtasi
http://www.kickstarter.

com/projects/
1200949187/

the-invisible-front
ir  ,,Lietuvos aido”

informacija

Kuriamas dokumentinis filmas apie
Lietuvos pokario pasipriešinimą

Archyvinė nuotr. 1950 m. spalio pradžioje iš Va-
karų sugrįžę ir parašiutais nusileidę partizanai (iš
kairės į dešinę): Klemensas Širvydis-Sakalas,
Juozas Lukša-Daumantas ir Bronius Trumpys-
Rytis grįžo tęsti laisvės kovų.

Jonas Ohman. 
Vidmanto Vitkausko nuotr.
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 072

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

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėjeApsilankykite ,,Draugo” internetinėje
svetainėje www.draugas.orgsvetainėje www.draugas.org

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

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* Ieškau moters, kartu nuomotis la-
bai gražų 2 mieg. butą Brighton Park
rajone. Tel. 773-396-9232.

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-

dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Pigiai parduodu svetainės (su iš-
traukiama miegama lova) baldus.
Tel. 773-547-0542 arba 773-547-
0520.

* Vyras, turintis CDL ir 10 metų
darbo patirtį, ieško darbo Čikagoje ar
priemiesčiuose. Darbo su konteine-
riais nesiūlyti. Tel.708-372-7745.

Vertikaliai:
2. „Ką gali atlikti …, niekad nesakyk – rytoj!”. 3. Darželio gėlės geltonais

pentinuotais žiedais. 5. Kriminalinis trileris su Dž. Foster ir A. Hopkinsu
„Avinėlių ...”. 6. Kopūsto galva. 7. S. Nėries eil. rink. „…, širdie, gyvenimą”.
8. Lašinius tepti … (perdėti ką nors, persistengti). 10. Amerikos kačių šeimos
plėšrūnai, vadinami kalnų liūtais. 12. Senolių „medinis batas”. 14. Lazda,
kuoka. 16. Užmokestis už darbą. 17. Skėtinių šeimos prieskoninis augalas. 21.
Dekoratyvinis krūmas kvapiais žiedais. 23. Filmas „Haris Poteris ir išminties
…”. 26. Mokymosi … (žinių trūkumas). 27. Aukščiausia pasaulio viršukalnė.
28. Viešas konkuruojamasis pardavimas, varžytynės. 29. Įsakymas, liepimas.
31. Prietaisas kam sugnybti, sutvirtinti. 33. Žvirblinių būrio paukštis giesmi-
ninkas, vieversys. 34. Šviesos nebuvimas. 38. Prancūzų dailininkas … Mati-
sas. 40. Kiekvienas medis savam šilui … .

Horizontaliai:
1. Grakštus žolėdis. 4. Sunkumų kilnojimo įrankis. 9. Žemo tono medinis

pučiamasis instrumentas. 11. Kaip … prarijęs (apie tylintį). 13. Dovana nu-
galėjusiai sporto komandai. 15. Sprinterė ... Grinčikaitė. 18. Šalia kompiute-
rio „gyvenantis graužikas”. 19. Nekintamas pavyzdys, kurio griebiamasi
negalvojant, šablonas. 20. Laidojimo apeigos, laidotuvės. 22. Kas sutraukta,
konspektas, reziumė. 24. Dainininkas … Paškevičius. 25. Vidinė uždara erdvė,
tuštuma. 30. Rusų estrados žvaigždė Ala … . 32. Žymus rusų karvedys Alek-
sandras … . 35. Giminės galva gimininėje visuomenėje. 36. Javų pėdų krūva.
37. J. S. Bacho kūrinys vargonams „Tokata ir ... d-moll”. 39. „... žydroji Vilija,
skubėk, skubėk į Nemuną”. 41. Kiekvieną naktį. 42. Svarbiausias pirštas,
rodant ženklą „liuks”. 43. Lietuvos muzikos grupė. 44. Ilgaausis animacinio
filmo „Šrekas” herojus.



10 DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 25 d., šeštadienis

Šv. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugą” ir
jo skaitytojus, linkėdami leidėjams ir
redakcijai ištvermingai skleisti tikėjimo

tiesas, kvie čiant visus tikinčiuosius jungtis į
spaudos apaštalavimą, kad per jį būtų atnau-
jintas šių dienų pasaulis.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS
KATALIKŲ FEDERACIJA

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Pakartosiu: džiaukitės! Jūsų
švelnumas tebūnie žinomas visiems žmonėms. Viešpats arti!

(Filipiečiams 4:4-5)

Šie apaštalo Pauliaus žodžiai įvardija mums Kalėdų laikotarpį – laiko-
tarpį, kai mes dosniai duodame ir dėkingai priimame dovanas. Išreikšdami
savo gilią padėką Aukščiausiajam Dievui, už viską, ką Jis yra mums su-
teikęs per visą gyvenimą, o ypač per paskutiniuosius metus, paraginkime
vienas kitą dosniai dalintis savo laiku, talentais ir materialinėmis gėry-
bėmis su tais, kurie nesigaili savo pastangų, dalindami dieviškąją meilę
Jums. Mūsų dovanos, skirtos mūsų artimiesiems, lietuviškoms visuomeni-
nėms ir labdaros organizacijoms bei mūsų bažnyčioms, yra tiktai menka
padėka už Dievo neįkainojamą dovaną, kuri mums gimė mažu kūdikėliu.
Pasirodė, kad šis švelnus ir bejėgis kūdikėlis yra ne kas kita, kaip pasaulio
Išganytojas, pačio Dievo Sūnus, Jėzus Kristus.

Ziono parapija, mano šeima ir aš sveikiname visus tautiečius šventų
Kalėdų proga, linkėdami Maloningojo Dievo ramybės, santarvės ir meilės.
Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną ateikime į savo Bažnyčias, kad kartu su visa
Dievo šeima švęstume mūsų Viešpaties Kristaus gimimą.

Aš iš dangaus čion ateinu, 
Naujieną gerą jums nešu…
Jums šiandien gimė iš tyros 
Mergelės išrinktos skaisčios…
Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs,…”

Palaimintų šventų Kalėdų!

Kunigas Valdas Aušra su šeima ir 
Ziono lietuvių liuteronų parapija

Kas buvo pranašauta, štai jau įvyko; dabar skelbiu naujus
dalykus; pirmiau, negu tai atsitiks, skelbiu juos tau.” 

(Pranašo Izaijo knyga 42:9)

Mieli Šviesos Žmonės,

Baigiantis metams, gera proga pažvelgti atgal į jau nueitą gyvenimo
kelią. Neišvengiamai ten pamatysime įvykių ar atvejų, kurie mumyse kels
klausimus: Kodėl? Kas? Kaip? Iš Kur? Tai maži ženklai, primenantys, kad
gyvybės kelias yra daug platesnis už tą, kuriuo eini šiandien. Maži vieške-
liai vingiuoja link didžiųjų kelių, o trumpas mūsų gyvenimėlis yra kviečia-
mas, valandai atėjus, įsilieti į gyvybės vandenyną. 

Esame šiame Dievo pasaulyje, nes taip buvo jo numatyta ,,Tavo akys
matė mane dar negimusį, į tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos die-
nos, kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.”(Ps. 136:16) Kas buvo numaty-
ta, jau įvyko, TU ESI ČIA! Dabar tau yra skelbiama tavo ateitis, pirmiau
negu ji įvyks. Ateitis, kuri atrodo keista, prieštaraujanti logikai ir dės-
niams, ar net neįmanoma. Jeigu kas būtų bandęs prieš tavo gimimą paaiš-
kinti, į kokį pasaulį tu ateisi už kelių mėnesių, tikrai nebūtum patikėjęs.
Gal todėl mums sunku suvokti būtį, į kurios duris pasibelsime, kai valan-
da ateis. 

Dievas nėra tylus, jis kalba per savo žodį, per tavo gyvenimą, per liū-
desį ir džiaugsmą. Tikėjimo istorija, kurią švenčiame degdami Betliejaus
žvakutes įvyko, nes toks buvo Dievo planas, šimtmečiais skelbtas pranašų.
Kelias pramintas, tačiau dar nebaigtas, per Dievo malonę ir Kristaus auką
tu esi ruošiamas sekančiam sielos žingsniui. Dievo gailestingumas tau šian-
dien skelbia tavo ateitį pirmiau, nei ji ateis. O, kad išgirstumėte šiandien,
ką jis sako! (Ps. 95:7) 

Palaimintų Jums Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2011-ųjų Viešpaties metų!

Kun. Liudas Miliauskas, 
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, didžiausias
mokslinis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų,
siunčia sveikinimus visai lietuvių tautai šv. Kalėdų proga.

Lietuvių tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia
išsaugoti mūsų kultūrines vertybes visur, kur lietuviai
gyvena ir veikia.

dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas

dr. Augustinas Idzelis
LTSC Valdybos pirmininkas

Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė

dr. Kazys  Ambrozaitis
dr.  Vytautas Bieliauskas

dr. Jonas Račkauskas
LTSC Garbės pirmininkai
Skirmantė Miglinienė

Archyvų direktorė
Jonas Tamulaitis

Budrio foto archyvo direktorius
Petras Petrutis

Ryšiai su visuomene
Loreta Venslauskienė

Muzikologijos archyvo  atstovė
Vytas Beleška

Muzikologijos archyvo direktorius
Algis Janušas

Meno archyvo direktorius
dr.  Enata Skrupskelytė

Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbė

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų 2011 metų visiems tautiečiams 

ir Lietuvių Tautinių kapinių 
sklypų savininkams linki

Čikagos Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė – direktoriai
Arūnas Buntinas, pirm.

Emma A. Petraitis, vicepirm.
Pamela Rice, sekr.

Hilde A. Kuzas, ižd.
Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirm.

Darbo kom. nariai – Dovas Kiaupa,  Anthony Simėnas
Direktoriai – Paul Karlovics,  Rūta Simėnas

Tauras Smulkstys
Administratorius – Saulius B. Balsys

Lietuvių Tautinės kapinės
8201 S. Kean Ave.

Justice, IL 60458-1720
(708) 458-0638, Fax (708) 458-7719

(Kapinės įsteigtos 1911 metais)

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Šventų Kalėdų proga sveiki-
name 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
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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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIÙLO DARBÂ

Dalia’s In Home Care Agency, Inc.
Seniausia lietuvių agentūra

We provide: Assisted Living,
Housekeepers & Babysiters
119 E. Ogden  Ave., ste 210 C

Hinsdale IL 60521
Dalia Makauskas

President
Licensed, Bonded, Insured
Call 773-247-6129

E. mail: Daliaihc@yahoo.com

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.

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

STEBUKLINGA MŪSŲ KALĖDINĖ EGLUTĖ 
Atkelta iš 4 psl. o ne Dambrows-
ki.” Ji norėjo tapti aktore, bet ap-
linkybės neleido. Tačiau ji buvo ma-
ma, 28 anūkų močiutė, daugiau kaip
30-ties proanūkių promočiutė, išra-
dėja, stalė, siuvėja, verslininkė, par-
davėja, ūkininkė, virėja, sodininkė ir
– ne paskutinėje vietoje – šimtame-
tė. Jos ilgaamžiškumo receptas – kas-
dien vartoti actą, valgyti česnaką ir
sunkiai dirbti. Apie tai papasakojo jos
dukra Lorraine. Ji sakė, kad mama
buvo labai praktiška – iš senų kom-
binezonų pasiūdavo pledą, agrastų
lapelius džiovindavo arbatai, o cikori-
ją maldavo kavai. Tačiau mėgdavo ir
pasilepinti bei pramogas: iškepdavo
kugelį, mielai fotografuodavosi, dievi-
no šokius. Mėgstamiausia spalva –
rausva. Ne veltui – juk tai meilės
spalva! 

Dukra Lorraine Dambrowski
Johnson gimė 1930 m. West Allis,
Wisconsin. Daugiau nei 40 metų mo-
kytojavo Čikagos mokyklose, o prieš
ketverius metus išėjo į pensiją.
Paklausta apie ankstyviausius Kalė-
dų prisiminimus, ji prisimena sene-
lius. Jie kirsdavo mažus medelius ir
puošdavo juos baltais pūkeliais –
vatos gumuliukais. Visada kirsdavo
tik savo medukus. Lorraine tėvas gi-
mė Amerikoje, jo tėvai buvo iš Len-
kijos. Tačiau mamos įtaka buvo ryš-
kesnė, ir šeimoje buvo laikomasi lie-
tuviškų papročių. Ypač ryškiai Lor-
raine prisimena šiaudus po staltiese.
,,Abu tėvai buvo giliai tikintys kata-
likai, – pasakoja ji, – užtat tvarkingai,
kas savaitę eidavome į šv. Mišias. Į
bažnyčią žygiuodavome penketą kilo-
metrų, o po kiekvienos vakarienės
tėvas liepdavo šeimai salone atsi-
klaupti ir sukalbėti rožančių, ypač to
laikomasi buvo gegužės ir spalio mė-
nesiais. Mano tėvelis 1964 m. regėjo
Dievo apsilankymą ant kalno, netoli
mūsų namų. Iki penkerių metų mane
augino mano mamos tėvai – jie ne-
labai norėjo mane leisti į mokyklą. O

prašau – likimas toks, kad tapau
mokytoja! Vaikystėje aš kalbėjau lie-
tuviškai.” 

Ką Kalėdų šventė reiškia
eglučių augintojos dukrai?

,,Visa Kalėdų esmė – Kristaus
gimimas, – sako Lorraine. – Atsime-
nu, kaip mano tėvas pradėjo par-
davinėti kalėdines eglutes Čikagoje,
Western gatvėje. Atvykdavo su mano
broliais. Vienas iš jų man pasakojo,
kad parduotų eglučių pinigus slėpda-
vo stiklainyje, kurį užkasdavo žemė-
je. Eglutės tuo metu kainuodavo tik
du dolerius. Keli mano broliai prekia-
vo eglutėmis net 40 metų. Dabar jų
sūnūs perėmė šį verslą. Štai Joey
Dombrowski pardavinėja eglutes čia
pat, Oak Park, ties Madison ir Oak
Park gatvių sankryža.” (Lorraine
žentas Mohammad tebeprekiauja
Roosevelt gatvėje, pusantro kvartalo
į rytus nuo Harlem, netoli Winnona.) 

Paveldėtoje žemėje Michigan
auga daugiau nei 24,000 eglaičių –
bus darbo visas prižiūrėti, o po to
parduoti. Anna vaikams, beje, paliko
daugiau nei 300 hektarų žemės. Kai-
mynai kalba, kad Anna buvo turtin-
giausia moteris visoje Menominee
apskrityje. Belieka tikėtis, kad gau-
sioje šeimoje bus tęsiamos eglučių
auginimo tradicijos.

Vietoj viršūnėlės

Išgirdus tokią vienos mūsų se-
nųjų emigrantų šeimos istoriją, norisi
su kiekvienu dalintis meile ir šypse-
na. Pasaulyje užtektinai yra nesan-
taikos ir neapykantos, tad jei suge-
bėsime puoselėti taiką savo mažoje
tautos šeimoje, tai jau ženklas, kad
Naujieji bus prasmingesni. Su Kūdi-
kėlio Kristaus gimimu, mielieji
,,Draugo” skaitytojai! Sveikinu kiek-
vieną iš Jūsų, prisiminsiu Jus visus,
prie Kūčių stalo lauždamas kalėdaitį.

Onos Vasiliauskaitės ir Joe Dombrowski vestuvinė nuotrauka, 1927 m. Mil-
waukee, WI.
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DALÈ LUKIENÈ

Netrukus švęsime 50 metų nuo
Lietuvių Fondo (LF) įkūrimo. Dauge-
lis žinome apie LF, bet ar dar atsime-
name, kaip jis atsirado? Apie LF įkū-
rimą pakalbinau dr. Antaną Raz-
mą, LF įkūrimo minties pradininką
ir ilgametį, rūpestingą Fondo rėmėją
ir darbuotoją. 

Pristatyti dr. Razmą keliais trum-
pais sakiniais neįmanoma, nes jo vi-
suomeninė veikla labai plati ir įvairi.
Pradėsiu nuo jo medicinos studijų
baigimo Vokietijoje, Tiubingeno uni-
versitete 1952 m. Tuoj po to atvykęs į
JAV stažavosi Ravenswood ligoninėje
Čikagoje. Nuo 1954 iki 1992 m. vertė-
si privačia praktika Wilmington, IL.
Tuo pačiu metu jis aktyviai dalyvavo
Čikagos lietuviškoje veikloje ir ypač
LF įkūrimo darbe. Yra buvęs ilga-
metis JAV LB tarybos narys, o svar-
biuoju Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo laikotarpiu 1988–1991 m.
ėjo JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninko pareigas. Priklauso Lietuvių
Fronto bičiuliams ir ateitininkams.
Yra ilgiausiai išbuvęs LF tarybos
narys (44 metus), buvęs LF tarybos
pirmininkas. 1995 m. dr. Razmai su-
teiktas Vytauto Didžiojo universiteto
garbės daktaras. 1998 m. jis apdova-
notas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino III laipsnio ordinu. Nuo
1992 metų gyvena Burr Ridge, IL ir
aktyviai dalyvauja lietuviškoje veiklo-
je. Nuo 2005 metų yra LF tarybos
garbės pirmininkas. 

– Kur ir kada kilo mintis
įkurti milijoninį Fondą lietu-
viškai veiklai, švietimui ir kul-
tūrai remti išeivijoje? 

– 1955 m. pradėjau privačią me-
dicinos praktiką Wilmington, IL, 50
mylių nuo Čikagos. Mediciną mėgau,
praktika didėjo, bet laisvo laiko liko
nedaug. Kadangi jau studentavimo
metu pamėgau visuomeninę veiklą,
Wilmington pasigedau lietuviškos
veiklos, kuri buvo aktyvi Čikagoje.
Kadangi man buvo per toli dalyvauti,

pradėjau galvoti, kaip galėčiau pagel-
bėti lietuvybės misijai. Staiga gimė
mintis, kad mes, gydytojai, kurie gy-
vename toli nuo lietuvybės centrų,
galėtumėme prisidėti didesnėmis fi-
nansinėmis aukomis. Man patiko
įvairūs fondai Amerikoje, kurie stip-
riai remia mokyklas, universitetus,
kultūrinę veiklą, labdarą. Aukos nu-
rašomos nuo federalinių ir valstybi-
nių mokesčių. Parašiau straipsnį „Mi-
lijono dolerių fondas lietuviškiems
reikalams ir jo parlamentas”, kuris
buvo išspausdintas „Drauge” 1960
m. gruodžio 8 d. Šis straipsnis iš-
šaukė visuotinę reakciją spaudoje, su-
sirinkimuose, privačiose kalbose. Vie-
niems toks sumanymas tada atrodė
utopija – lietuviams neįmanoma su-
telkti tokią milžinišką sumą, tai neį-
manoma jauno gydytojo svajonė, jis
sapnuoja. Kiti, daugiausiai kultūri-
ninkai, lituanistinių mokyklų moky-
tojai ir veikėjai, su entuziazmu pri-
tarė, bet jų kišenės buvo tuščios. 

Tuo metu lietuvybės darbams pi-

Geros mintys ir darbai ilgai gyvuoja arba 
kaip atsirado Lietuvių Fondas? 

nigų reikėjo. Net surinkti tūkstanti-
nę premijoms buvo problema. Raz-
mos iškelta milijoninio fondo mintis
nėra reali, taip galvojo nemažas
skaičius lietuvių. O aš galvojau, kad
toks fondas yra įmanomas. Man at-
rodė, kad gydytojai, dantistai, kai
kurie inžinieriai, prekybininkai –
kiekvienas gali paaukoti po tūkstantį
dolerių, o jų lengvai priskaičiuojama
daugiau nei  tūkstantis. Taigi 1,000 x
1,000 = milijonas, tik reikia surasti
gerų organizatorių ir šį sumanymą
galima įgyvendinti per kelerius me-
tus, nors milijonas tuo metu atrodė
pasakiškas skaičius.

Aš savęs nelaikiau žinomu visuo-
menininku-organizatoriumi, galvo-
jau apie kitus. Bet padėtis privertė
pačiam vadovauti milijoninio fondo
pradininkams. Reikėjo būti visuome-
nininku-organizatoriumi ir pirmuo-
sius trejus metus įtemptai dirbau.
Lietuvių Fondo pradžia gražiai apra-
šyta LF leidiniuose ir „Draugo” prie-
de 1987 m. birželio 27 d. 

– Ar buvo nenumatytų sun-
kių ir problemiškų laikotarpių
LF kuriantis? Kas buvo sunkiau-
sia įgyvendinti?

– Vėl grįžkime prie LF pradžios.
Po straipsnio paskelbimo sužinojome,
kad Lietuvių Bendruomenė jau keli
metai diskutuoja steigti Geležinį Fon-
dą, kuriam vadovauja dr. Algirdas
Nasvytis, bet iki tol jokių konkrečių
darbų nebuvo padaryta: nei statutas
redaguojamas, nei pinigai (aukos)
renkami. Viskas dar gulėjo stalčiuose.

LF sumanytojams pageidaujant,
1961 m. kovo 19 d. sukviečiau specia-
lų posėdį pas Aliciją Rugytę, kuriame
dalyvavo JAV LB Centro valdybos
pirm. Stasys Barzdukas bei Geležinio
Fondo organizatorius dr. Nasvytis ir
didelis būrys LF iniciatorių su prel.
Mykolu Krupavičiumi. Vyko karštos
diskusijos. Dauguma pasisakė už vie-
ną fondą prie LB, bet kad Fondo
narių išrinkta vadovybė saugotų ir
tvarkytų Fondo kapitalą, o gautą
pelną skirstytų lietuvybės darbams,
bendras komitetas sudarytas iš LF ir
LB atstovų. Dr. Nasvytis griežtai pa-
sisakė prieš, jis norėjo, kad LB viena
tvarkytų Fondo turtą, o aukotojai
gautų garbės pažymėjimus. Jis, nesu-
laukęs posėdžio galo, išvažiavo namo.

– Tai atsirado lyg ir varžovas
Jūsų steigiamam LF? Kaip buvo
šis reikalas išspręstas? 

– Džiaugdamiesi LF steigimo en-
tuziazmu ir pasitarime vyravusia
nuoširdaus tarpusavio bendradar-
biavimo dvasia prašant paramos, šią
dvasią norėjome perduoti ir plačiajai
visuomenei. Sąskaitas aukoms  siųsti
atidariau aš ir dr. G. Balukas su JAV
LB Centro valdyba. Buvo priimamos
ne tik tūkstantinės, bet ir bet kuri
kito dydžio auka. Po šio posėdžio LF
sumanytojai su adv. A. Kėželiu sure-
dagavo Fondo statutą, rinko aukas ir
rengėsi JAV LB tarybos sesijai 1961
m. rugsėjo 2–3 d. New York mieste,
kurioje turėjo būti galutinai spren-
džiamas fondų likimas. Aš irgi buvau
išrinktas į JAV LB tarybą ir daly-
vavau kaip oficialus narys. Dėl fondų
vyko karštos diskusijos. Aš aiškinau
apie pačių aukotojų tvarkomą, sava-
rankišką ir plačią išeivijos lietuvišką
veiklą remiantį fondą šalia Lietuvių
Bendruomenės. Su  Kėželiu pristatė-
me Fondo statutą, pranešėme, kad
Fondas jau turi daugiau nei 20,000
dol. aukų ir daugiau nei 60,000 dol.
pažadų. Po ilgų diskusijų didžioji
dauguma JAV LB tarybos narių pri-
tarė mano siūlymui steigti LF.

– Kas buvo tie asmenys, kurie
tokio fondo kūrimą rėmė ir nu-
matė jo naudą ateityje?

– Per pusmetį LF organizatoriai
bei advokatai sutvarkė visus reikalin-
gus formalumus, dokumentus ir 1962
m. kovo 14 d. Lietuvių Fondas buvo
oficialiai inkorporuotas „Lithuanian
Foundation” vardu Illinois valstijoje
kaip savarankiška ir narių-aukotojų
tvarkoma, pelno nesiekianti finansi-
nė korporacija (not for profit corpora-
tion), kurios pagrindinis tikslas – lie-
tuvybės išlaikymas, nenusižengiant
„U. S. Internal Revenue Service Code
section 501©(3)” nuostatams. Pir-
mieji direktoriai buvo: pirm. dr. A.
Razma, Benediktas Babrauskas, dr.
G. Balukas, Stasys Barzdukas, Teo-
doras Blinstrubas, Zigmas Dailidka,
Antanas Kareiva, dr. Ferdinandas

1998 m. spalio 18 d. prez. Valdas Adamkus dr. Antanui Razmai įteikia Gedi-
mino ordiną.

1961 m. kovo 19 d. Alicijos Rugytės bute milijoninio fondo sumanytojai ir JAV LB veikėjai pasitarime dėl bendro fondo
steigimo (iš kairės pirmoje eilėje) – J. Liorentas, V. Ignaitis, A. Rugytė, prel. M. Krupavičius, dr. A. Razma, St. Barzdukas,
J. Breivė, J. Švedas; antroje eilėje iš k. – D. Bielskus, J. Jasaitis, V. Naudžius, A. Pupelis, B. Babrauskas, V. Šmulkštys,
dr. G. Balukas, dr. A. Nasvytis, dr. A. Rugienė, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis, A. Kareiva, dr. F. Kaunas ir V. Dzen-
kauskas. 
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Kaunas, dr. Balys Poškus, Alicija Ru-
gytė, Vincas Šmulkštys ir Jonas Šve-
das. Iš Internal Revenue Service bu-
vo išrūpintas mokesčių atleidimas
aukotojams, nustatyta pirmojo visuo-
tinio metinio narių suvažiavimo data,
organizuojamas lėšų telkimas ir kiti
darbai. Pirmoji LF valdyba: pirm. Te-
odoras Blinstrubas, vicepirm. A.
Rūkštelė, sekr. J. Vaičekonis, ižd. dr.
Vladas Šimaitis ir Stasys Rauckinas –
narys spaudai. Pirmasis metinis LF
narių suvažiavimas įvyko 1963 m. ge-
gužės 18 d. Jaunimo centre, Čikagoje,
kuriame dalyvavo 160 narių, turinčių
525 balsus (iš 238 narių su 696 bal-
sais), su 71,670 dol. pagrindiniu kapi-
talu.

– Dabar, žiūrint atgal į pir-
mąjį LF gyvavimo dešimtmetį, ar
sukurtas Fondas pasiekė užsi-
brėžtus tikslus ar pateisino Jūsų
viltis? 

– Atsiliepimai į organizuojamą
Lietuvių Fondą tiek organizatorių
darbais, tiek aukomis buvo nuosta-
būs. Pirmąjį LF milijoną pasiekėme
per 12 metų, antrąjį – per 6 metus,
trečiąjį – per 3–4 metus. Pagaliau
greitai pasiekėme 18 milijonų sumą,
kai šventėme 45 metų LF jubiliejų
2007 m. Lietuvybės darbams jau iš-
dalinta daugiau nei 12 milijonų dole-
rių. (Šie duomenys yra dar prieš eko-
nominę krizę.) Nuostabus LF laimėji-
mas įvyko  šimtų LF organizatorių,

aukotojų, palikimų, žiniasklaidos dė-
ka. Pasiekė mano ir, manau, daugu-
mos kitų organizatorių tikslus ir pa-
teisino viltis daugiau nei 100 procen-
tų, vienu žodžiu – labai gerai (5+).

– Ar turite įdomių ir malonių
atsiminimų iš pirmojo Fondo de-
šimtmečio veiklos? 

– Pats maloniausias atsiminimas
buvo, kai trečiaisiais metais LF or-
ganizuojant dr. Juozas Kazickas vie-
no posėdžio New York mieste metu
įteikė 10,000 dol. čekį. Tais laikais
10-tūkstantinė buvo dideli pinigai.
Taip pat pačioje pradžioje beveik visą
laiką svajodavau apie LF ir naktį, kai
pabusdavau ir ateidavo nauja mintis
ar atsakymas spaudoje kokiam nors
oponentui, atsikeldavau ir viską už-
sirašydavau, kad neužmirščiau. Kar-
tais važiuodamas automobiliu susto-
davau ir užsirašydavau. 

– Kaip sekėsi surasti dosnių
narių? Kas buvo Jūsų geriausi
rėmėjai?

– Kai kurie didieji palikimai atke-
liavo į LF tokių LF darbuotojų kaip
dr. Juozo Kazicko, Stasio Baro, Vy-
tauto Kamanto pastangomis. Daug
žmonių nuoširdžiai ir pasišventusiai
dirbo – telkė aukas, rašė į spaudą,

ruošė renginius, patys aukojo ir pan.,
tad išskirti tik keletą yra neįma-
noma. 

Prie LF prisidėjusių asmenų
skaičius yra labai didelis. Vieni dirbo
LF centre Čikagoje, o didelis skaičius
LB apylinkėse. Jie visi yra labai svar-
būs. Be to, visi LF organizatoriai, au-
kotojai, fondeliai ir didieji palikimai
iki 1994 metų yra surašyti dviejuose
LF leidiniuose. O dabar trečiąjį LF
leidinį sutiko redaguoti rašytoja Da-
nutė Bindokienė, jame visi LF dar-
buotojai bei aukotojai nuo 1994 m. iki
dabar bus surašyti.

– Ar tuo metu buvo asmenų,
kurie mielai į Fondo tarybą kan-
didatavo, dosniai savo laiką ir
idėjas skyrė Fondo veiklai? Kas
buvo Jūsų geriausi talkininkai?
Kiek žinau, LF taryboje dirbusių
asmenų yra 83, daugelis iš jų
pasišventusiai dirbo net kelioli-
ka metų LF organizaciniame
darbe? 

– Visuomet iki dabar buvo pa-
kankamai kandidatų ir kartais net
per daug, kurie norėjo ateiti į LF va-
dovybę. Kaip minėjau anksčiau, iš-
skirti tik keletą talkininkų yra neį-
manoma.

– Ką, Jūsų nuomone, buvo ga-
lima padaryti kitaip steigiant
Fondą? Klausiu, nes Jūsų patir-
tis šioje veikloje labai didelė. Ar

Jūs asmeniškai būtumėte ką
nors kitaip daręs ar kuo kitu už-
siėmęs vietoj laiko, paaukoto
LF?

– Aš manau, kad steigiant LF bu-
vo padaryta viskas, ką sugebėjome to
meto sąlygomis padaryti. Aš tikėjau
ir toliau tikiu, kad darbas ir pasi-
aukojimas įgalina mus įgyvendinti
net „sapnus”, tik nereikia bijoti iš-
klausyti kitų nuomonės bei patari-
mų, ypač kritikos. Asmeniškai gal bū-
čiau siekęs aukštesnės ir pelninges-
nės specialybės medicinoje, jeigu ne-
būčiau taip užsidegęs Lietuvių Fondo
idėja. Dėl to nesigailiu ir esu labai pa-
tenkintas pasiektais LF rezultatais.

Pirmieji treji metai buvo darbin-
giausi man asmeniškai, nes, gyve-
nant 50 mylių nuo Čikagos, į dažnus
posėdžius važiuoti ne taip buvo leng-
va, bet kadangi LF greitai augo, tas
jaunam, su didele praktika gydytojui
atnešė pasitenkinimo jausmą.

– Dėkoju už pasikalbėjimą
apie prieš daugelį metų kilusį su-
manymą steigti Lietuvių Fondą
ir jo įgyvendinimą. Netrukus
2012 m. švęsime 50 metų sukaktį
nuo LF įkūrimo. Geros mintys ir
darbai ilgai gyvuoja. 

1966 m. LF tarybos pirm dr. Gediminas Balukas, valdybos pirm. dr. Antanas
Razma, tarybos narys dr. Kazys Ambrozaitis.

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” („Liths”) salės fut-
bolo pirmenybėse, kurios vyksta „Me-
gaplex” sporto komplekse Homer
Glen, IL, pasiektas didžiausias įvar-
čių skaičius. „Vilniaus” futbolo ko-
manda įveikė „Pokerio klubo” ko-
mandą net 11:0 rezultatu.

Tai buvo pirmosios antrojo etapo
rungtynės. Pirmame etape vilniečiai
prieš šią komandą buvo pralaimėję
4:5.

Kitose tos dienos rungtynėse,
kuriose susitiko „Kauno” ir „Nevė-
žio” komandos, pasiektos lygiosios
(6:6), nors kauniečiai pradžioje pir-
mavo 6:2. Du įvarčius pelnė kaunietis

Laimonas Bytautas, tapęs geriausiu
įvarčių meistru. Jo sąskaitoje jau 10
įvarčių. Kiti geresnieji šauliai:  Edvi-
nas Trinkūnas („Vilnius”) ir Tomas
Ivanauskas („Pokerio klubas”) pasi-
žymėjo 6 kartus.

Dabartinė lentelė atrodo taip:
1. „Kaunas” – 7 tšk., 21:19 (įvar-

čių sant).
2. „Nevėžis” – 7 tšk., 24:22 (įvar-

čių sant.).
3. „Vilnius” – 6 tšk., 27:16

(įvarčių sant.).
4. „Pokerio klubas” – 3 tšk.,

15:30 (įvarčių sant.).

Salės futbole įvarčių skaičius 11:0

Buvęs vartininkas tęs trenerio darbą Rusijoje
Vienas iš geriausių visų laikų

Lietuvos treneris Gintaras Staučė
toliau tęs trenerių karjerą  Rusijoje –
Sočio „Žemčiužina – Soči” komando-
je, kuri rungtyniauja  Rusijos pirmo-
joje lygoje. Šis 40 metų amžiaus lietu-

vis dirbs vartininkų  treneriu.
Net 61 rungtynes Lietuvos rink-

tinėje sužaidęs Gintaras prieš tai yra
dirbęs treneriu Jūrmalos (Latvija)
bei Maskvos „Spartak” (Rusija)
komandose.

„Lituanicos” futbolo klubas prašo paramos
Futbolo klubo „Lituanica” vado-

vybė kreipėsi į sporto mėgėjus. Krei-
pimesi sakoma:

„Su Jūsų nuoširdžia pagalba
mūsų klubas gyvuoja jau 60 metų.
Per tuos metus kelios lietuvių kartos
gynė ir garsino lietuvių vardą Čika-
gos apylinkėje ir plačioje Amerikoje.
Mes turėjome daug iškilių futbo-
lininkų ir gerų komandų. Vienu metu
net pavyko laimėti ir ‘major’ divizijos
turnyrą.

Po tiek daug metų klubas tapo
tradicija ir istorija daugeliui iš mūsų.
Dabartiniu metu klubas išgyvena

didelį išbandymą, nes mūsų pajamos:
komandos registracija, uniformos,
teisėjai, aikštės priežiūra – stipriai
viršija išlaidas. Dėl pasikeitusių ap-
linkybių ir mūsų rėmėjų būrio pra-
retėjimo  klubas atsidūrė ant išnyki-
mo ribos.

Su Jūsų pagalba mes kartu ga-
lėsime tęsti klubo veiklos istoriją.
Kiekviena auka bus labai įvertinta.
Ačiū visiems iš anksto. Čekius rašyti
– ‘Liths soccer club’ ir siųsti adresu:
Tautvidas Tarasovas, 431 Ashbury
Court, Lemont, IL 60430.”

NBA mainai
Praėjusią savaitę stipriausioje

pasaulio krepšinio lygoje NBA įvyko
keli susidomėjimą keliantys mainai.

Artėjant prie dienos, kai šį se-
zoną paskutinį kartą bus galima mai-
nyti (vasario mėnesio viduryje), dau-
gelis NBA komandų bando įvairiais
būdais pagerinti savo rezultatus.

Trijų komandų mainuose tarp
,,New Jersey Nets’’, ,,Houston Roc-

kets’’ ir ,,Los Angeles Lakers’’, ko-
mandos neapsikeitė itin stipriais
krepšininkais. ,,Nets’’ komandai iš
Lakers atiteko Sasha Vujacic ir pir-
mojo rato šaukimas 2011 metų nau-
jokų biržoje, o iš ,,Rockets’’ – pirmojo
rato šaukimas 2012 metų naujokų
biržoje. ,,Rockets’’ komandai atiteko
Terrence Williams iš ,,Nets”. 

Nukelta į 15 psl. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Linas Kleiza gruodžio 13 dienos rungtynėse tarp Detroit ir Toronto komandų.
L. Kleiza gina krepšį nuo Detroit krepšininkų Tayshaun Prince ir Ben Wallace
puolimo.                                                                John Grigaičio nuotr.
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Lietuvių Opera audringai pradėjo 
55-tąjį jubiliejinį sezoną

MARIJA LIMANTIENÈ

Kai 1956-ųjų metų liepos 7
dieną vykusiame Čikagos vyrų choro
valdybos posėdyje buvo priimtas nu -
tarimas statyti Giuseppe Verdi operą
,,Rigoletto”, niekas turbūt negalvojo,
jog iš šio projekto ateityje išaugs ne -
pakartojamas kultūrinis sambūris –
Lietuvių Opera. Niekas, turbūt, neti -
kėjo, jog toli nuo savo krašto gyve -
nantys lietuviai daugiau nei pusšimtį
metų rems ir puoselės vienintelį tokį
Amerikoje tautinį muzikinį kolek-
tyvą, jog Lietuvių Opera kasmet žiū -
rovams dovanos lietuvių kalba atlie -
kamus operinio meno šedevrus.

Atšventus 50-tąjį Lietuvių Ope-
ros gimtadienį, pasigirdo kalbų, jog
Opera yra ant išnykimo ribos, buvo
baimintasi, jog šis sambūris greitai
taps istorija. Puiku, kad praėjus 5
metams net ir didžiausi skeptikai gali
būti ramūs – Lietuvių Opera žengia
pirmyn! Tuo galėjo įsitikinti kiekvie-
nas, lapkričio 20-osios vakarą apsi-
lankęs Jaunimo centre, Čikagoje, su-
rengtame jubiliejiniame, 55-tajame,
Lietuvių Operos rudens pokylyje.

Prie elegantiškai ir subtiliai pa-
puoštų stalų, kurių grožiu rūpinosi
viena choreografinės grupės vadovių
Monika Adomaitytė, sėdėjo net 250
vakaro svečių. Jaukioje žvakelių švie-
soje tyliai šurmuliavo operos mylėto-
jai, sambūrio dalyvių šeimos nariai,
draugai bei vyresnieji operos gerbė-
jai. Be galo džiugu buvo matyti juos,
ištikimus ir ilgamečius Operos rė mė -
jus, o buvęs choro dainininkas Jonas
Mockaitis su žmona atvyko net iš Mi -
chigan valstijos. Tačiau didžiąją da lį
svečių sudarė trečiosios emig racijos
bangos lietuviai. Operos va dovai bu -
vo maloniai nustebinti, jog, vos pa -
skelbus apie šį renginį, bilietai buvo
žaibiškai išparduoti. Tai byloja, jog
su sidomėjimas Lietuvių Opera auga
ir tarp ,,trečiabangių”.

Pasilabinus ir pabendravus, pra-
sukus pro kultūringų ir malonių vy-
rukų tvarkomą barą, neįprastai
punktualiai prasidėjo koncertas. Į
sceną, papuoštą ilgametės choro dai-
nininkės Dalios Stankaitienės spal-

vinga rudens puokšte, kilo iškilmingo
maršo ritmu per visą salę pražygiavęs
Lietuvių Operos choras, lydimas aud -
ringų plojimų. Elegantiškų ir pasi -
tempusių Operos vyrų bei liepsno -
jančiomis rudens gėlėmis pasidabinu -
sių moterų veidai bylojo – muzikos
šventė prasideda! 

Nuskambėjus pirmiesiems ,,Ver-
gų choro” iš Giuseppe Verdi operos
,,Nabucco” akordams, dar vis šurmu-
liuojanti salė nuščiuvo... Nors esu
girdėjusi įvairiausių šio kūrinio at -
likimo būdų, tokio subtilaus ,,pia no”
pradžioje ir tokio skausmingai gilaus
vystymo bei atvedimo iki finalo dar
neteko išgirsti. Turbūt kiekvienos
tokios sėkmės priežastis – ne tik fan-
tastiška muzika, bet ir atlikėjų tikėji-
mas tuo, ką daro, šiuo atveju – choro
,,susidainavimas” bei ,,susiklausy-
mas”. Stebiu šio choro veiklą jau
daugelį metų, esu girdėjusi kritinių
pastabų, jog Operos choras nedainuo-
ja (ar nemoka dainuoti) tyliai. Po šio
koncerto galiu tvirtai pareikšti – cho-
ro atliekami kūriniai buvo tokie dina-
miški ir spalvingi, o atlikėjai taip jau-
triai ir giliai išgyveno kiekvieną kū-
rinį, jog nejučia smelkėsi mintis – ar
tai tas pats choras, kurį teko girdėti
prieš metus? 

Nors choro vyrų gretos nebuvo
gausios, Vytauto Juozapaičio harmo-
nizuotoje lietuvių liaudies dainoje

,,Pjovė lankoj šieną” keliolika scenoje
dainavusių vyrų nugriaudėjo tarsi
didžiulis choras. Žavios choro va -
dovės Jūratės Grabliauskienės jaus -
mingu ir kartu tvirtu mostu vedami,
akompanuojant pianistei Lisai Kris -
tinai, choristai atliko Benjamino Gor -
bulskio ir Justino Marcinkevičiaus
dainą „Ant kiekvieno kalnelio”. 

Šiltais plojimais publika palaikė
Operos choro atliekamą dainų ciklą
apie Lietuvos miestus. Muzikaliai ir
linksmai atlikta Vytauto Kernagio,
Pauliaus Širvio ir Dalios Teišerskytės
eilėms parašyta Tomo Leiburo ,,Vil-
niaus mozaika”, aranžuota Leonido
Abario, tarsi įaudrino žiūrovus, salė
ūžė nuo plojimų ir jau kartu su choru
dainavo Alekso Dabulskio ir Algi-
manto Bražinsko dainą apie Kauną –
,,Ažuolais vainikuotą”. 

Pasaulinio operinio meno kūri-
niais šventę papuošė Operos solistai.
Nida Grigalavičiūtė visus sužavėjo
Fiordaligi arija iš Wolfgang Amadeus
Mozart operos ,,Visos jos tokios”. Pa -
žinę jos dvasingą sopraną iš Lietuvių
Operos pastatymų, koncerte išgir-
dome naujų spalvų solistės atlikime.
Sudėtinga arija, prisodrinta staigiu
melodijos šuoliu bei žemu tonu, paro-
dė mūsų primadonos gabumus kitoje
šviesoje. Na, o koncerto pabaigoje
kartu su choru ir choreografine gru -
pe atlikta ,,Vilijos daina” iš Franz

Lehar operetės ,,Linksmoji našlė” ne
vienam išspaudė ašarą. Šis kūrinys
lie josi iš kiekvieno atlikėjo sielos gel -
mių.

Kaip visada žavūs ir žaismingi
buvo solistai Genovaitė Bigenytė ir
Linas Sprindys, kartu dainavę Saffi ir
Barinkajaus duetą iš Johann Strauss
operetės „Čigonų baronas” bei Silvos
ir Edvino duetą iš Imre Kalman
operetės „Silva”. G. Bigenytė solo
atliko ,,Habanera” iš George Bizet
ope ros ,,Carmen”, L. Sprindys –  A.
Raudonikio ir E. Selelionio dainą
,,Švelnumas”, po kurios žvilgėjo ne
vieno salėje sėdinčiojo akys...

Koncertas žavėjo neįprastumu,
žaismingumu ir nežinia iš kur trykš-
tančia energija, šviesa ir tuo pačiu vi -
dine ramybe, to negalėjai nejausti.
Vi sa programa truko tiek, kad mintis
nė minutei nenukrypo nuo scenos, o
akys nepradėjo žvalgytis į šalis, nuo
pirmų akimirkų ,,užkabinęs” žiū -
rovą, Lietuvių Operos choras, solistai
ir choreografinė grupė padovanojo
nuostabų vakarą, juo tvirtai ir aud-
ringai pradėdamas šį jubiliejinį se-
zoną. 

Netikėta linksma staigmena va-
karo svečių laukė vėliau, jau prasi-
dėjus šokiams, kuriems linksmai
grojo Jūratės ir Rimanto Grabliauskų
estradinis duetas ,,Kaukas” bei pop-
muzikos atlikėja Rasa Zubreckaitė-
Paškauskienė, akompanuojant Jero-
nimui Vitavičiui. Paskelbus rudens
pokylio loterijos pradžią, nuo stalų
pakilo Operos choristai ir, išsirikiavę
salėje prieš sceną, akordeonu prita-
riant choristei Jolantai Banienei,
padovanojo publikai ,,Lietuvių liau-
dies dainų pynę”, kurią kartu su cho-
ru dainavo visi vakaro svečiai.

Šiųmetinės loterijos laimėjimai
masino pirkti kuo daugiau bilietų.
Choro valdybos iždininkė Vilma Mar -
tin ir sekretorė Lina Puidaitė laimin-
guosius bilietus ištraukti kvietė salė-
je sėdinčius garbingus svečius  – vie -
ną iš Lietuvių Operos įkūrėjų, ilga-
metį operos valdybos pirmininką, dar
ir šiandien dainuojantį Operoje, Vy -
tautą Radžių, kunigą Jaunių Kelpšą
ir solistę Nidą Grigalavičiūtę. Buvo
paskelbti trys laimėtojai, kurie, deja,
nedalyvavo pokylyje. Pagrindinį lai-
mė jimą – 4 nemokamus bilietus į 2011
m. Operos premjerą ir 4 nemokamus
bilietus į pooperinį pokylį – gaus Do -Dainuoja Lietuvių Operos choras, vadovė Jūratė Grabliauskienė.

Nida Grigalavičiūtė Genovaitė Bigenytė Linas Sprindys
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Sportas

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  

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

Šoka Lietuvių Operos choreografinė grupė.
Inos Stankevičienės nuotraukos

vas Lietuvninkas (Riverside, IL), ki -
tas laimėjimas – 4 nemokami bilietai
į premjerą – atiteks Juozui Dau gėlai,
o dar vienas laimėjimas – 2 ne mo ka -
mi bilietai į premjerą – bus iš siųs -
tas Danutei Uogintas (Water bury, CT).

Pasveikinę loterijos laimėtojus,
vidurnaktį sugiedoję ,,Ilgiausių me-
tų”, pokylio dalyviai šoko ir linksmi-
nosi iki paryčių.

Šventė baigėsi, pavargę skirs-
tėmės namo, mintyse linkėdami Lie-
tuvių Operai sėkmės statant Franz
Lehar operetę ,,Grafas Liuksembur-
gas” (,,Der Graf von Luxemburg”),
ku rio premjera numatoma 2011 m.
gegužės 15 d. visiems įprastoje Lietu-
vių Operos pastatymų vietoje – Mor-
ton High School salėje, Cicero, IL.

Operos valdyba nuoširdžiai dėko-
jo visiems, prisidėjusiems prie po ky -
lio ruošos, ypatingai rėmėjams, at-
siuntusiems pinigines aukas, bei po -
kylio loterijos dalyviams, azar tiškai
pirkusiems bilietus. Lietuvių Opera
tikisi, kad finansiniai sunkumai laiki-
ni, kad prieš daugelį metų pradėta
meninė veikla nenutrūks, o suras
atgarsį žmonių širdyse. Operos nariai
deda visas pastangas, kad išsaugotų

šią dovaną ateities kartoms.

Norintys paremti Lietuvių Ope-
rą, aukas, kurias galima nurašyti nuo
pajamų mokesčio, gali siųsti adresu:
431 N. Silverleaf Blvd., Carol Stream,
IL 60188. Federalinis ID Nr. 36-
2935678. Čekį rašyti: Lithuanian
Opera Co., Inc. Tel.: 630-242-1888,
708-577-4319.

Vytautas Radžius – vienas iš Lietuvių
Operos įkūrėjų.

A † A
Inž. ALBERTAS VAITAITIS

Po ilgos ligos mirė 2010 m. gruodžio 16 d., sulaukęs 85 metų
amžiaus.

Ilgą laiką gyveno Centennial, Colorado.
Liko nuliūdusi žmona Regina, sūnus Leonas su žmona Patty,

anūkai Vilija ir Mykolas; sūnus Rimas su žmona Gisela, anūkai Ca-
milija ir Ronja bei giminės Lietuvoje.

Vietoje gėlių šeima kviečia aukoti Lietuvos Našlaičių globai
(Lithuanian Orphan Care).

Nuliūdę artimieji

Atkelta iš 13 psl.
,,Lakers” gavo 35-erių metų ly-

gos veteraną Joe Smith iš ,,Nets’’.
Taip pat iš New Jersy jiems atiteko
2011 bei 2012 metų antrojo rato šau-
kimai naujokų biržoje. Iš ,,Rockets’’
jie gavo teisę į sutartį su Sergei Li-
shouk, kuris šiuo metu atstovauja Va-
lencia komandai, kur rungtyniauja
Robertas Javtokas.

Mainai taip pat įvyko ir tarp kitų
komandų. ,,Rockets’’ komanda daly-
vavo dar vienuose mainuose su ,,Sac-
ramento Kings’’. Pastaroji gavo Jer-
maine Taylor ir pinigų sumą, kuri
neatskleidžiama, o ,,Rockets’’ – būsi-
mojo antrojo rato šaukimą naujokų

biržoje.
Praėjusios savaitės pabaigoje

,,Orlando Magic’’ dalyvavo net dvie-
juose mainuose ir komandą pradėjo
lipdyti iš naujo. Mainuose su ,,Phoe-
nix Suns’’, ,,Suns’’ komandai atiteko
Vince Carter ir Marcin Gorat, Mi-
chael Pietrus, 2011 metų pirmojo
rato šaukimas naujokų biržoje bei
neatskleidžiama pinigų suma. Į
Orlando grįžta Hedo Turkoglu, kuris
taip ir nepritapo kitur, taip pat atvyk-
sta Jason Richardson ir Earl Clark.
,,Magic’’ taip pat dalyvavo mainuose
su ,,Washington Wizards’’ klubu.
,,Wizards’’ gavo Rashad Lewis, o
,,Magic’’ – Gilbert Arenas.

NBA mainai

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

A † A
TEODORA ILEKIENĖ

Mirė 2010 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 89 metų.
Gyveno  Daytona  Beach, FL.
Gimė 1921 m. vasario 14 d. ir buvo vyriausia Benedikto ir Mari-

jonos Dubinskų iš Pelučių kaimo, Kauno apskrityje, Lietuvoje, duk-
terų. 

1948 m. iš Vokietijos su vyru emigravo į JAV ir ilgą laiką gyveno
Čikagoje, o išėję į pensiją, persikėlė į Daytona Beach, FL.

A. a. Teodora buvo žmona a. a. Alfonso; mama a. a. Danos; sesuo
a. a. Jadzės ir Genės.

Nuliūdę liko: vaikai Nijolė, Arūnas, Jonas; anūkai Edmund, Ka-
ren, Sandra, Jennifer, Lina ir Christopher; proanūkiai Nicholas, Na-
talie ir Caroline.

Laidotuvių šv. Mišios buvo aukotos 2010 m. gruodžio 2 d. Prince
of Peace katalikų bažnyčioje, Ormond  Beach, FL. Po šv. Mišių ve-
lionė buvo palaidota Shady Rest kapinėse, Holly Hill,  FL, šalia vyro
Alfonso ir dukros Danos.

Nuliūdę sūnūs Arūnas ir Jonas Ilekiai, duktė Nijolė ir
giminės
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

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

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 Bank, 
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

SKELBIMAI

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir linkiu
laimingų Naujų metų.

Elena Karaliūnienė
* * *

Amerikos lietuvių Venezuelos Society parėmė „Draugą” 50 dol.
auka ir linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 2011 metų. Tariame
nuoširdų ačiū.

* * *
Tauragės lietuvių klubas Čikagoje atsiuntė ,,Draugui” 100 dol.

auką ir mums rašo: „Sveikiname visus ‘Draugo’ darbuotojus su šv. Ka-
lėdomis ir Naujais metais. Linkime kad ir toliau ‘Draugas’ tęstų savo
darbą.” Esame Jums labai dėkingi už dosnumą.

* * *
„Draugui” šv. Kalėdų proga linkime dar ilgai gyvuoti ir siunčiame

100 dol. paramą.
ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
pirmininkė Angelė Leščinskienė

�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija ne-
dirbs gruodžio 24, 27 ir 31 dienomis.
Neišeis ,,Draugo” gruodžio 24 d.,
gruodžio 28 d. ir gruodžio 31 d. laik-
raščiai. Redakcija sveikina visus skai-
tytojus su artėjančiomis šv. Kalėdo-
mis ir ateinančiais Naujaisiais metais
bei dėkoja vi siems prenumeruojan-
tiems ir skaitantiems ,,Draugą”. 

�Palydėkime 2010-uosius su ši lu -
ma širdyse ir viltimi. So cia linių rei -
kalų skyrius Le monte maloniai kvie -
čia gruodžio 29 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. atvykti į filmų popietę PLC skai -
tykloje, šalia Bo čių menės. Bus ro  -
domas vaizdajuostė ,,Tarptautiniai
piršlybų ypatumai”. Po to matysime
ištraukas iš mūsų popiečių, vaišinsi-
mės kava ir saldumynais. 

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus sueiga įvyks 2011 m.
sausio 8 d. (šeštadienį) 4 val. p. p.
Ypa  tinga sueigos viešnia – Daiva

Mar  kelytė, naujos knygos ,,White
Field, Black Sheep” autorė. D. Mar -
kelytė pasidalins įspūdžiais, pasi -
rašys knygoje. Sueigos metu knygą
bus galima įsigyti. Sueiga vyks pas fil.
Bielskus, Hinsdale, IL. Dėl tikslaus
ad reso prašome skambinti fil. Jolan -
dai tel. 630-257-2558.

��2011 m. vasario 6 d. 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th  St., Lemont, IL 60439, vyks
Lietuvos prezidento Aleksandro
Stulginskio 115-ųjų metinių minėji-
mas. Ruošia Lietuvos vaikų globos
būrelis ,,Sau lutė”.

Naujametiniai vakarai
��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje, 6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629, gruodžio 31 d.
organizuojamas Naujų metų suti ki mas.
Vakarą ves Genovaitė Bige nytė ir kun.
Jaunius Kelpšas. Muzi kinę programą
atliks Ligita ir Algi mantas Barniš-
kiai. Kaina – 60 dol. Vie tas prašome
už si sakyti tel. 773-776-4600. 

�Koncertinė agentūra ,,Show
cent ras” ir ,,Kunigaikščių užeiga”
kviečia į Naujųjų metų sutikimą ,,Ge-
riausios balių dainos”, kuris vyks Pa -
saulio lietuvių centre gruodžio 31 d.
Dalyvaus Artūras Zakarauskas. Pra -
džia – 8 val. v.  Bilietus nusipirkti ga -
lite parduotuvėje ,,Lietu vėlė” ar už -
sisakyti tel. 847-845-3972. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622

��Kviečiame sutikti Naujuosius
metus! Gruodžio 31 d. 8 val. v. atvy -
kite į 234 Alexander Ave., Howell, NJ
07731. Įspūdingą šventinį vakarą
žada diskotekos vedėjai  iš Con nec ti -
cut Arvydas ir Rimas. Dainuos Do na -
tas Bukauskas. Bus šventinė vaka -
rienė. Auka – 70 dol. suaugusiems, 10
dol. vaikams. Prašome vietas užsi sa -
kyti tel. 732-581-8796 (Rasa) arba
732-317-9195 (Lau ry nas).

��Kviečiame sutikti Naujus me -
tus Detroit Dievo Apvaizdos parapijos
kultūros centre, Southfield, MI, 2010
m. gruodžio 31 d. Šventė prasidės 8
val. v.  Bilietus užsisakyti ga lite pas
Rasą Karvelienę (tel. 248-380-1363). 

��Klubas ,,Banga” kviečia į nau-
jametinį ,,Kaukių balių”, kuris gruo -
džio 31 d. pra sidės  8 val. v. St. Pe -
tersburg Lietuvių klubo didžiojoje sa -
lėje. Apranga šventinė, su kaukė mis.
Jūsų laukia daug laimėjimų ir staig-
menų: įspūdingiausios kaukės rinki-
mai, loterija, vietinių talentų pasi -
rodymas, šokiai ir žaidimai. Karštais
ir šaltais patiekalais mus vaišins
šauni ,,gaspadinė” Angelė. Bus par-
davinėjamas lietuviškas alus, gaivieji
gėrimai. Dėl papildomos in formacijos
skambinkite Si monai tel. 727-510-
9077 arba Ramu tei tel. 727-687-1061.

��Kviečiame sutikti Naujuosius
metus ,,retro” stiliumi! Gruodžio 31
d. atvykite į Šv. Kazimiero parapijos
salę (2718 St. George St., Los Ange -
les, CA 90027) Pirmą kartą JAV kon-
certuos viešnios iš Lietuvos, ansamb-
lis „Bobų vasara”. Progra mo je pa -
matysite ir nau jus grupės „Ret ro” šo -
kius. Pradžia 8 val. v. Laukiame visų
ir kviečiame užsi sakyti stalus iš
anksto pas Ričardą tel. 323-360-7786
arba el. pašto adresu veidai@yahoo.
com.

��Lietuvių Klubo na riai, St. Pe-
tersburg, FL, Naujųjų metų suti-
kimą paminės 2011 m. sausio 2 d.,
sekma die nį, 2:30 val. p. p. Jūsų lau-
kia iš kilmingi pietūs, muzika ir ge-
ra nuotaika. Auka asmeniui 15 dol.
Vietas užsisakyti pas klubo direktorę
Lai mu tę Alvarado tel. 727-360-1064.

Čikagos lituanistinės mokyklos mažiausieji jau sulaukė Kalėdų senelio.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Šį piešinį–sveikinimą moterų klubui ,,Alatėja” atsiuntė Kupiškio raj. Paketurių
Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai, atsidėkodami moterims už jų
paramą.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Brangūs Draugo fondo nariai ir rėmėjai,
Vėl švenčiame į žemę atėjusio Dievo Gimimo šventę ir Naujuosius

metus. 
Lai būna laimingos visiems šios gražios ir prasmingos dienos, pra-

žįstan čios mūsų širdyse Gerumo, Meilės, Tikėjimo ir Vilties žiedais, dova-
nodamos džiaugsmą, sveikatą ir dvasios tvirtybę.

Nuoširdžiai visus sveikiname su šv. Kalėdomis. Linkime, kad Nau-
jaisiais  – 2011 metais – išsipildytų viskas, ko tikitės ir ko laukiate.

Draugo fondo taryba

Marija Remienė – pirmininkė

Direktoriai: 
dr. Ona Daugirdienė, Vaclovas Momkus, dr. Augustinas Idzelis, 

dr. Algis Norvilas, Rūta Jautokienė, Vacys Šaulys

Iždininkas Leopoldas von Braun

Garbės narys kun. Viktoras Rimšelis


