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New York (LR gen. konsulatų New York ir Čikagoje
info) – LR generalinis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas gruodžio 18 dieną pasveikino į Maironio litua-
nistinės mokyklos, New York skautų ir Švč. Mergelės Ma-
rijos apreiškimo parapijos surengtą kalėdinę šventę susi-
rinkusius lietuvius ir padėkojo mokyklos bendruomenei
už ilgametį nuoširdų darbą ugdant jaunąją kartą, skiepi-
jant meilę lietuviškam žodžiui, kultūrai, papročiams ir
tradicijoms.

Mokyklos vadovė Faustina Šinkūnienė perskaitė LR
užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio kalėdinį
sveikinimą. Maironio lituanistinės mokyklos auklėtiniai
ir New York skautai giedojo kalėdines giesmes, žaidė žai-
dimus, skaitė savo kūrybos eilėraščius ir pasakas. Šven-

tėje apsilankė ir Kalėdų senelis. Jis klausėsi vaikų dekla-
muojamų eilių, atliekamų dainelių, stebėjo mažųjų
šokius ir apdovanojo visus kalėdinėmis dovanėlėmis.

V. Sarapinas gruodžio 18 d. taip pat dalyvavo Lietuvos
Vyčių organizacijos surengtoje kalėdinėje šventėje, vy-
kusioje Viešpaties atsimainymo bažnyčioje New York.

LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė spaudai
išplatintame kalėdiniame sveikinime linki, ,,kad ypatin-
gas Kūčių ir Kalėdų šventes gaubiantis namų jaukumas,
ramybės ir santarvės pojūtis lydėtų visus ateinančius
metus. (...) Tegul ateinantys 2012-ieji metai būna saugūs,
nestokojantys stabilumo, taikos.” Savo laiške konsulė ra-
gina visus nepailstamai to siekti savo šeimoms, Tėvynei
ir pasauliui.

Kazanė (ELTA) – Lietuvos šokė-
jai Justinas Duknauskas ir Ana Mel-
nikova-Duknauskė tapo pasaulio pro-
fesionalų Lotynų Amerikos šou šokių
čempionais. Mūsų šalies atstovai pui-
kiai pasirodė Kazanėje, Rusijoje, su-
rengtose pasaulio pirmenybėse. 

A. Melnikova-Duknauskė 2008
metais yra tapusi pasaulio mėgėjų

Lotynų Amerikos šokių čempione.
26-erių metų rusė ir metais jaunesnis
lietuvis kartu šokti pradėjo 2010 me-
tų pabaigoje. Šių metų sausio pabai-
goje pora susituokė. J. Duknauskas ir
A. Melnikova-Duknauskė šių šokių
varžybose dalyvavo pirmą kartą. 

Kita Lietuvos šalies pora – Justas
Kučinskas ir Jekaterina Romankova

– užėmė penktą vietą. 
Sidabras atiteko JAV atstovams

Maksim Koževnikov ir Anastasija
Grigorjeva, bronza – Rusijos šokė-
jams Arsen Agamaljan ir Oksana
Vasiljeva. Ketvirti liko JAV atstovau-
jantys Andrej ir Natalija Paramonov.
Čempionate dalyvavo 17 porų iš de-
šimties šalių.

Pasaulyje žiebiasi Betliejaus taikos ugnis
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Vilnius (President.lt) – Visame pasaulyje besižie-
bianti Betliejaus taikos ugnis pasiekė ir Lietuvos Res-
publikos Prezidentūrą. Gruodžio 22 dieną Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė priėmė Betliejaus taikos ugnį
iš Lietuvos skautų organizacijų atstovų.

„Kasmet artėjant Kalėdoms į Lietuvą atkeliauja
Betliejaus taikos ugnelė. Iš rankų į rankas keliaujanti ir
taiką nešanti ugnis kviečia dalelę skleidžiamos šviesos
dovanoti ir savo artimui. Tegul maža vilties ir gėrio ki-
birkštėlė suliepsnoja kiekvieno žmogaus širdyje. Pasi-
dalykime ja su šalia esančiaisiais, nepamirškime tų, kam
šilumos ir dėmesio trūksta labiausiai. Tegul visuose Lie-
tuvos miestuose ir miesteliuose būna šviesiau”, – sakė ša-
lies vadovė, priimdama ugnį, simbolizuojančią viltį, švie-
są, žmonių draugystę ir santarvę.

Jau 16-tus metus vykstančios akcijos „Betliejaus tai-
kos ugnis” metu per šv. Mišias uždegtos Kalėdų žvakės
liepsnelė keliauja po visą Lietuvą. Gruodžio 16–23 dieno-
mis Betliejaus taikos ugnis nešama į bažnyčias, ten, kur
ypač trūksta vilties ir šilumos – į vaikų ir senelių globos
namus, ligonines, kalėjimus, taip pat į universitetus ir ki-
tas bendruomenes bei organizacijas.

Lietuvos šokėjams – pasaulio čempionato auksas!

Lietuvius sveikina JAV generaliniai konsulatai 

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė Betliejaus taikos ugnį
iš Lietuvos skautų organizacijų atstovų.           President.lt nuotr.

Džiaugsmingų ir šviesių šv. Kalėdų!

LR generalinis konsulas V. Sarapinas (ketvirtas iš kairės) su Maironio lituanistinės mokyklos ir  Švč. Mergelės Marijos apreiškimo para-
pijos atstovais.                                                                                                                                                                               L. Lukoševičiaus nuotr.



Viešpaties an-
gelas Betlie-
jaus pieme-

nims ir visiems ge-
ros valios žmonėms
paskelbė džiaugs-
mingą žinią: „Nebijo-
kite! Štai aš jums
skelbiu didį džiaugs-
mą. Šiandien jums
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats
Mesijas” (Lk 2, 11). 

Kristaus Gimimo šventės proga
sveikinu visus Kauno arkivyskupijos
kunigus, diakonus, Dievui gyvenimą
pašventusius brolius bei seseris ir
visus pasauliečius, linkėdamas palai-
mintojo arkivyskupo Jurgio Matu-
laičio pavyzdžiu leisti Kristaus Evan-
gelijai nušviesti visą jūsų gyvenimą,
kad jis būtų pilnas teisumo bei geru-
mo darbų, linkėdamas būti drąsiais
Kristaus liudytojais kasdienybėje, o
ypač ten, kur Evangelijos šviesą ban-
doma išstumti iš visuomenės gyveni-
mo. 

Šv. Kalėdų proga apmąstome di-
džiąją tikėjimo paslaptį – Jėzaus
Kristaus Gimimą ir bandome suvok-
ti, ką tai reiškia mūsų asmeniniame
gyvenime. Per Kalėdas mes įsiklau-
some į pranašo Izaijo žodžius: „Štai
Viešpats paskelbė iki pat žemės pa-
kraščių: ‘Sakykite Ziono dukrai: ‘Štai
tavo Gelbėtojas ateina!’ Jie bus vadi-
nami ‘Šventąja tauta’ – Viešpaties
atpirktaisiais’” (Iz 62, 11–12). Per
Kalėdas mūsų dėmesio centre yra ne
šventinis stalas ir kalėdinė eglutė su
dovanomis, bet žinia, kad Dievas yra
mūsų Gelbėtojas. Jis nuo amžių myli
mus ir mes esame jo išgelbėti žmonės. 

Šv. Kalėdų džiaugsmą iki galo
išgyventi gali tik tas, kuris yra aiš-
kiai suvokęs savo varganą padėtį, kol
nebuvo sutikęs Kristaus. Dabartinis
Lietuvos gyvenimas akivaizdžiai
iliustruoja neišgelbėtų žmonių būvį.
Pykčiai, kaltinimai, žeminimai, pa-
vydas, neteisingumas – tai grandi-
nės, neleidžiančios mūsų žmonėms
džiaugtis gyvenimu, tai kalėjimas,
kuriame nešviečia saulė. Blogis nuo-
dėmės pavidalu įsiveržia į mūsų gy-
venimą, sukelia dvasioje sąmyšį ir
atima džiaugsmą. Taip buvo prieš
Kristų, taip yra dabar, kur nepalieka-
ma vietos Kristui.

Jėzus Kristus atėjo į mūsų tarpą

kaip tas, kuris gali sutraukyti nuodė-
mės grandines ir išvesti mus iš mūsų
susikurto kalėjimo į tokį gyvenimo
kelią, kuriame pilna džiaugsmo ir
vilties. Apaštalas Paulius, pats paty-
ręs Dievo gailestingumą, rašė savo
draugui Titui: „Pasirodė mūsų Gel-
bėtojo Dievo gerumas ir meilė žmo-
nėms. Jis išgelbėjo mus (...) ne dėl
mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš
savo gailestingumo (...) per mūsų gel-
bėtoją Jėzų Kristų, kad (...) taptume
viltimi amžinojo gyvenimo paveldė-
tojais” (Tit 3, 4–7).

Per Kalėdas mes dėkojame Die-
vui už jo beribį gerumą, už tai, kad jis
surado ir apdovanojo mus tuomet,
kai mes šito net nebuvome verti. Jė-
zaus Kristaus asmenyje mes turime
Draugą, kuris niekuomet nenuvilia
ir į kurį visuomet galima atsiremti.
Dabarties žmonių nusivylimas gyve-
nimu iškalbingiausiai kalba, kad
daugelis stokoja tokio kelią rodančio
Draugo. Daugelis kenčia ir net pasi-
traukia iš gyvenimo vien todėl, kad
neturi į ką atsiremti, ir jaučiasi ap-
leisti ar išduoti žmonių, kuriais ti-
kėjo ir pasitikėjo. Aitrus pyktis, ku-

ris mus supa, kurio
pilna net virtuali erd-
vė, rodo, kaip giliai
sužeisti yra žmonės
ir kaip jie stokoja
reikalingos atramos.

Kūdikis Betlie-
jaus gyvulių ėdžiose
– tai Dievas, vilkintis
trapiu žmogaus kū-

nu ir trokštantis ateiti į kiekvieno mū-
sų gyvenimą, kad jame būtų apstu ge-
rumo, džiaugsmo ir vilties. Tik nuo
šito dieviškojo Kūdikio reikia ne
bėgti, bet priimti jį kaip Draugą, kaip
ištikimą gyvenimo Palydovą. Jeigu
jam pasakytume: „Tu mums nereika-
lingas”, jis pasitrauktų į šalį ir leistų
mums gyventi su savo stabais, pralai-
mėjimais ir neviltimi. Kalėdos kvie-
čia priimti Gelbėtoją Kristų kaip ke-
lionės Vedlį ir eiti laikantis jo ran-
kos, nugalint visas kliūtis, trukdan-
čias džiaugtis Dievo mums dovanotu
gyvenimu.

Ateinančiais 2012 metais, skir-
tais palaimintajam arkivyskupui
Jurgiui Matulaičiui, nuolat apmąs-
tysime jo gyvenimą ir darbus. Palai-
mintasis paliudys mums svarbią tie-
są, koks gražus ir prasmingas tampa
gyvenimas, kai žmogus gyvena vie-
nybėje su Kristumi ir leidžiasi jo va-
dovaujamas. 

Ilgą kelią – nuo vargingo pieme-
nėlio iki kunigo, profesoriaus, vie-
nuolio, arkivyskupo ir Šventojo Sosto
legato – palaimintasis Jurgis Matu-
laitis nuėjo su gerumu, kantrybe ir
ištverme. Palaimintasis ne mažiau
už mus sutiko blogio – kratas daran-
čius žandarus, tautinį susiprieši-
nimą Vilniuje, sunkius Nepriklauso-
mos Lietuvos metus, visą gyvenimą jį
kamavusią sunkią ligą, bet niekuo-
met nesileido būti blogio įveikiamas.
Jo gyvenimo credo – blogį nugalėti
gerumu – išaugo iš Evangelijos, ku-
rią kasdien apmąstė ir pavertė kas-
dienybės tikrove, gelmės.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio
gyvenimas yra atsakymas į mus ka-
muojantį klausimą, kaip šiandien
turime gyventi, kad nepralaimėtume
visuomeninėje, politinėje ir ekono-
minėje sumaištyje, bet su Betliejaus
Kūdikio gerumu bei meile nugalėtu-
me sutinkamą blogį ir nenuilstamai
grumtumėmės už gėrio pergalę. 
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Gelbėtojas ateina! 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Jau nuo pat ankstyvo pirma-
dienio ryto į redakcijos el. pašto
dėžutę pradėjo plaukti kalėdiniai
sveikinimai. Kiekvienas vis kitoks –
su Kūdikėlio Jėzaus ar šventosios
šeimos atvaizdu, gražiai padabinta
kalėdine egle, ryškiai degančia
žvake, simbolizuojančia šviesą,
viltį, santarvę, žmogišką bendrys-
tę. Kitas, žiūrėk, primena, jog nors
žiema šiais metais ir vėluoja ateiti,
ji – tikrai ne už kalnų. Gražus šis
mūsų Kūčių-Kalėdų ,,Draugo” nu-
meris – su daug prasmingų svei-
kinimų, nuoširdžių palinkėjimų ar-
timiesiems ir draugams, pažįsta-
miems, kolegoms ir bendradar-
biams, tiesiog – ,,Draugo” skaityto-
jams. Tad redakcijai belieka tik
prisidėti prie visų šių sveikinimų ir
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
palinkėti visiems Jums džiaugsmo,
vilties ir gerų darbų.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Jie nuskubino ir rado Ma riją,
Juozapą ir kūdikį, pagul dytą ėdžio-
se. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo
pranešta apie šitą kūdikį… Pie-
menys grįžo atgal, garbindami ir
šlovindami Dievą už visa, ką buvo
girdėję ir matę, kaip buvo jiems pa-
skelbta (Lu ko 2:16-17, 20)

Kalėdų ryto šv. Mišių skaitinio
ištrauka iš Luko Evangelijos:

pie me nėliams angelas nurodė, kur
rasti ir kaip atpažinti gimusįjį Iš-
ganytoją. Kalėdų geroji žinia pra -
sidėjo su paprastais piemenėliais,
kurie pasiryžo ieškoti, ir radę įti -
kėjo, jog kūdikėlis tikrai Mesijas –
Viešpats. Grižę namo garbinda-
mi ir šlovindami Viešpatį, jie savo
liu dijimu patyrė gyvą ryšį su Die-
vu.   

Mes skaitome, ypač Evange lijo -
se ir Jo pamokymuose, kad Jėzus
yra tas, kuris mūsų kantriai lau -
kia. O ko Jis iš mūsų reikalauja?
Kad atsilieptumėme ir įgyvendin-
tumėme savo krikščionišką tikėji -

mą religiniais veiksmais, bendruo -
meninėmis maldomis, auko mis,
apeigomis ir gyvu įsijungimu į baž -
nytinį gyvenimą.

Kalėdų slėpinys mus kviečia
surasti gyvąjį Kristų ir Jį priimti
savo gyvenime, savo namuose, šei -
moje, parapijoje, bendruomenėje,
gerbiant Jį ne kaip idėją arba jaus-
mą, bet šlovinant Jo dieviškąsias
savybes – gailestingumą ir visaga -
lybę. Palaimintasis Jurgis Matulai -
tis savo dienoraštyje, ,,Užrašuose’’,
rašė kad ,,Krikščionys gerbia Die-
vą ne tik kaip Jo kūriniai ar tarnai,
bet ypač kaip Jo vaikai…”  

Praėjusių metų vasario mėnesį
man teko aplankyti lietuvius kali -
nius tolimame Peru, Limos mies te,
kur kalėjimo patalpose šventėme
Susitaikymo sakramentą ir šv. Mi-
šias. Buvo įspūdinga paliu dyti, kad
ir tokiomis sąlygomis ka liniai,
nepraradę vilties, bet ja tikėdami
ieško atpažinti Dievą. 

Žmogaus širdis, kuri suranda
Dievo gailestingumą, tampa pajėgi

gailestingumą dovanoti kitiems.
Tai yra didžiausia ir brangiausia
dovana, kai mes galime parodyti at-
laidumą ir suteikti viltį tiems, ku-
rie skurdžiai gyvena, apleistie -
siems, nelaimės ištiktiesiems bei
ligoniams.  Jėzus sako: ,,Palaiminti
gailestingieji; jie susilauks gailes -
tingumo” (Mt 5:7).

Švč. Mergelė Marija, priim-
dama dieviškos motinystės Malo-
nę, pripažino savo maldoje ,,Magni-
fi cat’’:  ,,Mano siela šlovina Viešpa-
tį, mano dvasia džiaugiasi Dievu
savo Gelbėtoju” (Luko 1:47). Kaip ir
tie piemenėliai iš praeities, ieško-
kime Kristaus. Jį atradę priimkime
savo kalėdinėje šventėje Jį garbin-
dami ir šlovindami. 

Jėzaus gailestingumo dvasia
telydi Jus per 2012 metus. Linkiu
palaimintų ir džiugių švenčių!

Prelatas Edmundas J. Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos

delegatas užsienio lietuvių 
katalikų sielovadai

Brangūs broliai ir seserys Kris tuje, lietuviai Šiaurės ir Pietų Ame rikos,
Europos bei Australijos že mynuose,
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NUOMONėS • KOMENTARAI

Jei paklaustume užsienyje gyve-
nančių lietuvių, koks klausimas
šiuo metu išeivijos žiniasklaido-

je yra opiausias, ilgai negalvoję jie
atsakytų: Lietuvos pilietybės išlaiky-
mas, priėmus gyvenamojo krašto pi-
lietybę. Gerokai ilgiau jie svarstytų,
kaip į klausimą atsakyti, kaip tai bū-
tų galima įvykdyti, nepažeidžiant
Lietuvos Konstitucijos? Kaip, pri-
imant gyvenamosios užsienio valsty-
bės pilietybę ir priėmimo metu  pri-
siekiant visapusišką lojalumą gyve-
namam kraštui, visa tai savyje sude-
rinti nesijaučiant veidmainiu?

Nėra abejonės, kad apklausoje
nuomonės, kaip spręsti dvigubos pi-
lietybės klausimą, įvairuotų. Vieni
siūlytų referendumo būdu pakeisti
Lietuvos Konstituciją, kiti tam griež-
tai priešintųsi, aiškindami, kad re-
ferendumo surengimas iš Lietuvos
valstybės pareikalautų ypatingų pas-
tangų bei didelių išlaidų. Primintų,
kad naujai atkurtos nepriklausomos
Lietuvos patirtis su referendumais
prastoka – nuo 1995 metų Lietuvoje

subliuško 13 referendumo iniciatyvų.
Surengti devyni referendumai, iš ku-
rių pavyko vos du. Iš pavykusių re-
ferendumų vienas lietė sovietinės ka-
riuomenės išvedimą iš Lietuvos, ant-
ras – pritarimą narystei Europos Są-
jungoje.

Kitos nuomonės šalininkai siū-
lytų dvigubos pilietybės klausimą
dar kartą palikti spręsti Lietuvos
Respublikos Seimui, jam priimant
įstatymus, nepažeidžiančius dabarti-
nės Konstitucijos, taip patenkinant ir
Lietuvos Respublikos prezidentę, ir
Lietuvos Konstitucinį Teismą (KT).
Taigi kad ir kaip aiškintume, reikia
gerai apgalvoto saliamoniško spren-
dimo. Sprendimo, nesupriešinančio
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
lietuvių, nepažeidžiančių ir nesusilp-
ninančių esamų (Lietuvos įstatymais
su išeivija formalizuotų) Lietuvos
institucijų, su išeivija dirbančių ko-
misijų veiklos.

Ieškant to „saliamoniško spren-
dimo” privalu atsižvelgti ir į LR pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės išsa-
kytą nuomonę, jog „Pilietybė yra iš-
tikimybės priesaika valstybei”. Pre-
zidentės teigimu, „Pilietybės klausi-
mai nėra lengvi. Šiaip dvigubą pilie-
tybę, kaip fenomeną, naudoja labai
retai ir labai nedaugelis valstybių.
Tai visiškai nereiškia, kad ji yra būti-
na... Lietuviu svarbiausia jaustis.
Žinoti, kur tavo tėvynė, jai būti nau-
dingu ir jai padėti. O su pasu ar be –
čia yra atskiras klausimas” (BNS,
2011 m. liepa). 

Skatinant Seimą pakartotinai
imtis pastangų ruošti Lietuvos pilie-
tybės sąvokas papildantį įstatymą,
nereikia pamiršti, kad Lietuvos pre-
zidentas turi konstitucinę teisę Sei-
mo primtus įstatymus vetuoti. Ne-

galima pamiršti ir Lietuvai būdingo
įstatymų priėmimą sunkinančio fak-
to, kad Seimo priimti ir Lietuvos pre-
zidento pasirašymui parengti įstaty-
mai yra pateikiami Lietuvos KT per-
žiūrai. Mums, gyvenantiems JAV, yra
sunkiai suprantamas toks išanksti-
nis kreipimasis į KT. JAV Kongresas
įstatymus priima ir jie įsigalioja JAV
prezidentui įstatymą pasirašius. Pra-
ėjus keliems metams, JAV apeliaci-
niams teismams konstatavus, kad
įstatymas gali prieštarauti JAV Kons-
titucijos nuostatoms, JAV Aukščiau-
siasis Teismas sutinka  bylą svarstyti

ir priimti sprendimą dėl to įstatymo
teisėtumo.

Dabartiniu metu JAV veikia dvi
organizacijos, siekiančios, kad Lietu-
vos pilietybė būtų išlaikyta, išeiviui
priėmus gyvenamojo krašto piliety-
bę. Laiko atžvilgiu pirmasis įsikūrė
JAV Lietuvių visuomeninis komite-
tas. Prieš daugelį metų įkurtas kon-
krečiam tikslui – perlaidoti VLIK’o
pirmininko prel. Mykolo Krupavi-

čiaus palaikus Lietuvoje, 2007 m. pa-
baigoje Komitetas savo veiklą bei su-
dėtį atnaujino, tolesne veiklos krypti-
mi pasirinkdamas „kovą už dvigubą
pilietybę”. Komitetas savo veiklą
puoselėja per internetinį laikraštį
Biciulyste.com. Jam vadovauja dr.
Rimtautas Marcinkevičius, jo pava-
duotoja yra Ligija Tautkuvienė.
„Draugo” vyr. redaktorės Dalios Ci-
dzikaitės pokalbyje su L. Tautkuvie-
ne („Draugas”, 2011 m. rugsėjo 17 d.),
ji teigė, kad Komitetas per penkias
savaites surinko 16,000 parašų už
„dvigubą pilietybę”, kurie buvo įteik-
ti Seimui ir tuometiniam LR prezi-
dentui Valdui Adamkui. Vėliau, jau
perdavus pirminius parašus, dar su-
rinkta papildomi 2,000 parašų. Ne-
aišku, kas su tais Komiteto įteiktais

parašais nutiko. Prieš maždaug me-
tus daugiau nei šimtą adresatų pa-
siekė dr. Marcinkevičiaus plačiai pa-
viešintas internetinis laiškas, kuria-
me jis necenzūriniais žodžiais prie-
kaištavo Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybos pirmininkei advo-
katei Reginai Narušienei, draudusiai
jam peticiją įteikti Lietuvos prezi-
dentui. Prisipažinsiu, visuomeninėje
veikloje darbavusis keturis dešimt-
mečius, su tokiu įskaudinančiu as-
mens užsipuolimu ir nešvankia kal-
ba susidūriau pirmą kartą.

Šią vasarą Čikagoje ir jos apy-

linkėse gyvenantys lietuviai įkūrė
visuomeninį sambūrį – Judėjimas
Lietuvos pilietybei išsaugoti. Steigia-
masis šio judėjimo susirinkimas vy-
ko Bernardo ir Reginos Narušių na-
muose Cary, IL. Tai rodo, kad Judė-
jimas buvo kuriamas, turint PLB
valdybos pirmininkės visapusišką
palaiminimą, gal net ir jos asmeninį
paraginimą. Vėlesniuose Judėjimo
pasisakymuose nestokojama padėkų

adv. Narušienei už jos paramą bei
teikiamus nurodymus. Nors Komite-
to atstovė Tautkuvienė viešnios teisė-
mis dalyvavo Judėjimo steigiama-
jame susirinkime, susijungti ar bent
suderinti abiejų sambūrių veiklos
nepavyko. Stebėtis dėl to netenka, ži-
nant ryškius sambūrių vadovų pa-
žiūrų skirtumus. Judėjimas už Lietu-
vos pilietybės išsaugojimą pasisako
už pilietybės išsaugojimą lietuvių
tautybės asmenims, Komitetas – už
visiems Lietuvos teritorijoje gimu-
siems, taigi ir svetimtaučiams.

Peršasi klausimas, ar išeivijoje iš
viso reikėjo steigti aukščiau mano
paminėtus sambūrius? Kiek vadovų
siekė susireikšminti, juos steigiant?
Kiek tikėta, kad griežtais išeivijos
reikalavimais ir už pilietybės išlai-

kymą pasisakančiųjų skaičiais išgąs-
dinsime Lietuvos politikus? Pamirš-
ta, kad paskutiniuose LR Seimo rin-
kimuose užsienyje gyvenančių LR pi-
liečių balsavo tik per 13,000, o ren-
kant prezidentę – vos per 15,000. To-
kiais negausiais skaičiais užsienyje
balsuojant (manoma, kad esama bent
400,000 iš Lietuvos išvykusių!), jokio
Lietuvos politiko neišgąsdinsime.
Net ir Seimo pirmininkės Irenos De-
gutienės, išrinktos Naujamiesčio rin-
kiminėje apygardoje, nenusodinsime.
Net jei paskutiniuose Seimo rinki-
muose užsienyje gyvenantys balsuo-
tojai nuo Degutienės būtų šimtu pro-
centu nusisukę, ji vis tiek Lietuvoje
gyvenančiųjų balsų būtų buvusi iš-
rinkta į Seimą.

Užsienio lietuvių žiniasklaidoje
gana dirbtinai sukelta audra dėl
Lietuvos pilietybės išlaikymo netyla.
Gaila, kad gausiuose pasisakymuose
daug emocijų, mažoka faktų bei kon-
kretumo. Operuojama „prigimtinės
teisės” į pilietybę ir „meilės Lietu-
vai” sąvokomis, neįrodytu teigimu,
kad pilietybės niekas iš asmens ne-
turi teisės atimti.  Retai drįstama at-
skleisti ir nedviprasmiškai išdėstyti
asmeninius interesus dėl pilietybės
išlaikymo. Vengiama kalbėti apie bet
kokius įsipareigojimus Lietuvos vals-
tybei. Į Lietuvos valstybinius intere-
sus, kodėl dviguba pilietybė neturėtų
būti teikiama ar kokie pavojai gali
kilti valstybei jos neribojant, net ne-
bandoma gilintis. 

Pamažu pilietybės klausimu va-
romas kylis ir tarp užsienio išeivijos
„bangų”. Girdisi balsai, kodėl okupa-
cijos metais Lietuvos teritoriją aplei-
dusiesiems buvo suteikta teisė į pilie-
tybę, o iš Lietuvos po Kovo 11-sios
išvykusiems ir gyvenamojo krašto
pilietybę priėmusiems ekonomi-
niams emigrantams Lietuvos piliety-
bė atimama. Šiuo atveju ryškiai pai-
niojamos žodžių „atkurti” ir „išlaiky-
ti” sąvokos. Pasitraukusieji Antrojo
pasaulinio karo metu privalėjo Lietu-
vos pilietybę atkurti, savo buvimą
lietuviais įrodyti pateiktais  asmens
dokumentais. Tik tai įvykdžius Lie-

tuvos valdžia priėmė sprendimą dėl
jų pilietybės. Išvykusieji iš Lietuvos
po Kovo 11-sios reikalauja pilietybės
išlaikymo ir perdavimo ateities kar-
toms be jokių įsipareigojimų Lietu-
vos valstybei ar įrodymų. Nekalbama
net ir apie paso galiojimo datų atnau-
jinimą. Norisi priminti,  kad „tarpu-
kario” Lietuva griežtai ribojo dvigu-
bą pilietybę. Teko matyti dokumentą,
kuriuo lietuvis (apie 1925 metus) at-
sisakė JAV pilietybės, kad galėtų už-
imti postą Lietuvos valsčiaus ar apy-
gardos administracijoje. Amerikos
pilietybės atsisakymą priėmė Užsie-
nio reikalų ministerijos pareigūnas
Ignas Jurkūnas,  populiaraus romano
„Kuprelis” autorius, rašęs Igno Šei-
niaus slapyvardžiu.

Nukelta į 10 psl.

Svarstant Lietuvos 
pilietybės klausimą 

būtina nesusipriešinti
ALGIMANTAS S. GEČYS

Siūlau PLB valdybos pirmininkei kreiptis į Lietuvos prezidentę su prašy-
mu sukurti nepriklausomą valstybinę ekspertų komisiją, kuri peržiūrėtų ir
praplėstų/pakeistų Lietuvos pilietybę reguliuojančius įstatymus. Tokioje
komisijoje balsą privalėtų turėti PLB atstovas ar atstovai. Komisijos priimti
sprendimai ilgainiui būtų svarstomi LR Seime, ir Seimo priimtas pilietybę
reguliuojantis įstatymas būtų tvirtinamas Lietuvos prezidento parašu.

Kol užsienio lietuviai žiniasklaidoje Gariūnų turgui būdingais pareiški-
mais neįvarė kylio tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiųjų, nepasėjo ne-
santaikos tarp išeivijos „bangų”, nesukiršino išeivijos vadovų su Lietuvos
valdžios pareigūnais, yra būtina prislopinti retoriką dvigubos pilietybės
klausimu. Tegul Komitetas ir Judėjimas toliau veikia ne kovodami tar-
pusavyje, ne skirtingas pažiūras dėl pilietybės išsakydami, o telkdami sta-
tistinius duomenis bei faktus, padėsiančius sustiprinti dvigubos piliety-
bės išlaikymo argumentus. 



Kaip ir kiekvienais metais per adventą, JAV
LB Cicero apylinkės val dyba Šv. Antano pa-
rapijos didžiojoje salėje surengė prieškalė-

dinį renginį, skirtą susikaupimui ir rimčiai.
Jis vyko gruodžio 11 d. po lietuviškų pamaldų

šiemet savo gyvavimo 100-metį švenčiančioje lie-
tuvių įsteig toje Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
kurioje dabar daugumą sudaro meksikiečių kil-
mės tikintieji.

Mišias šį kartą po 6 savaičių pertraukos laikė
Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Tri-
makas, vė liau dalyvavęs ir šventinėje progra moje.

Renginį pradėjo M. Remienė

Į parapijos salę (tą pačią, kurioje prieš 100
metų 1911 m. gruodžio mėn. 25 d. buvo laikytos pir-
mosios ne se niai įsteigtos Šv. Antano parapijos lie -
tuviškos pamaldos) šį kartą susirin ko svečių ir iš
kitų vietovių, tad žmo nių buvo gana daug.

Pradžioje atėjusieji turėjo progos pasivaišinti
užkandžiais ir gėrimais – kava, arbata. Vėliau į
susirin ku siuosius renginio organizatorių var du
kreipėsi JAV LB Cicero apylinkės pirmininkė Ma-
rija Remienė, pa svei ki nusi visus svečius.

Po jos angliškai kal-
bėjo parapijos klebonas
kun. Sergio Solis, ku-
riam ka vutės lankytojų
vardu vadovė Mė ta Ga-
balienė įteikė 500 dol.

Buvo pristatyti toli-
mesni ar re čiau matomi
asmenys: buvęs JAV LB
Cicero apylinkės valdy-
bos ilgametis pirminin-
kas Raimundas Rim-
kus, iš Putnam atvykusi
buvusi cicerietė, dabar
tarnaujanti ten esan-
čiuose slau gos namuose
Aldona Prapuo lenytė ir
visi kiti Prapuolenių šei-
mos nariai, gyvenantys
Čikagos priemies čiuose
(arti dešimties). Rengi-
nyje ap silankė sunkiai
sirgęs buvęs cicerie tis
Jonas Krumplys, dabar jau atsigavęs, gyvenantis
dukros šeimoje netoli Lemont. Tarp svečių buvo ir
poetas Kornelijus Jazbutis bei parapijos var-
gonininkės Vilmos Meiluty tės neseniai iš Lietuvos

į Čikagos apy linkes paviešėti at-
vykusi mama Angelė Kučienė.

Visuomenininkės 
dr. O. Dau gir dienės paskaita

Vėliau su renginio dalyviais
bendravo reta Cicero lietuvių
viešnia – vi suomenininkė, atei-
tininkų veikėja dr. Ona Daugir-
dienė. Kalbėtoja pa bėrė religinių
bei filosofinių minčių advento
tema. Jos paskaitoje buvo ir mu-
zikinių intarpų, kurie paįvairino
išsakytus teiginius. Atrodo, kad
kal bėtojai pavyko sudominti
klausytojus, ypač tuos, kurie jos
mintyse ieš kojo ne pramoginių,
bet rimtesnių pamąstymų. Taip
nuoširdžiai paruoštų paskaitų

Cicero lietuviai jau seniai buvo girdėję.

Giedojo kalėdines giesmes

Antroje programos dalyje aštuonias kalėdines
giesmes atliko parapijos choras, kuriam akompa-
navo jo va dovė Meilutytė, grojanti vargonais lietu-
viškų pamaldų Šv. Antano baž ny čioje metu. Gies-
mių programa bu vo pradėta nuotaikingu kūriniu
,,Atei kite žmonės’’, o baigta tikrai jaut riai sugie-
dota giesme ,,Tyliąją naktį’’. Publika giedotojoms
gana ilgai plojo už puikų atlikimą ir ilgas valandas
ruošiantis. Giesmės buvo paįvairintos tekstais,
kuriuos skaitė Virginija Mau ručienė ir Liuba
Šniurevičienė. Vi sus džiugino rankų darbo žais-
lais pa puošta eglutė.

Smagu, kad tautiečiai turėjo pro gą porą va-
landų praleisti šventinėje aplinkoje ir pajusti artė-
jančių šv. Kalėdų nuotaiką. Už tai padėka JAV LB
Cicero apylinkės valdybai bei jos pirmininkei Re-
mienei.

Edvardas Šulaitis – žurnalistas, sporto veikė-
jas, ilgametis ,,Draugo” bendradarbis, Šv. Antano
parapijos parapijietis.
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Cicero, IL

TELKINIAI

M. Gabalienė iteikė kalėdinę dovaną Cicero parapijos klebonui S. Solis.

Nekasdieniškas prieškalėdinis renginys

Sekmadienį, gruodžio 11 dieną, Čikagos Mar-
quette Park Švč. Merge lės Marijos Gimimo
baž nyčios parapijiečiai susirinko į meti nį

susirinkimą. Su jau nuveiktais dar bais supa žin-
dino parapijos administratorius kun. Jaunius
Kelpšas. Pakalbėjo ir apie parapijos bėdas – taisyti-
ną bažnyčios pastatą, kurį kiek apgadino smarkūs
lietūs su ledų kruša, stogo problemą – mat  pataisy-
mo išlaidų nedengia draudimo agentūra. Paminėjo
įdomią ir keis tą šios įstaigos veiklą – tik po kelerių
metų ir gana pavėluotai atsi rado kelios dešimtys
tūkstančių dole rių bažnyčios sąskaitoje, kuri, de-
ja, yra vyskupijos žinioje. Gal ne visus darbus tin-
kamai atliko parapijos sąskaitas ir buhalteriją pri-
žiūrintis asmuo? Suabejota, ar finansinius rei ka-
lus tvarkantis asmuo turi CPA (Certified Public
Accountant) pažy mėjimą.

Bažnyčia turi nemažai finansi nių skolų, ku-
rios susidarė ne visai tin kamai tvarkant išlaidas,
dar iki bažnyčios administratoriumi paski riant
kun. Kelpšą. Palaipsniui skolos mažėja, bet bėda
ta, kad skolos procentai, kurių reikalauja pati vys-
kupija, yra labai aukšti. 

Kunigas įvertino parapijiečio Joe Kulio veiklą
– jo rūpesčiu klebonija, bažnyčia ryškiai apšvies-
tos, tad da bar bet kokiam prašalaičiui-ilga pirš čiui
jau nėra drąsu, juk apsauginių kamerų objektyvai
fiksuoja vaizdą aplink bažnyčią, mokyklą, kle-
boniją. Matant pasiektus rezultatus, galima tik
džiaugtis, kad Marquette Park bendruomenei

aktyviai senstant ir menkai pasipildant jaunes-
niaisiais, toks gyvybingas žmogus kaip Joe nelei-
džia ramiai miegoti Čikagos po licijai, apsaugai,
na, ir, žinoma, ku ni gui, kuriam kartais, jo paties
žo džiais tariant, gal ir ,,paskausta kaklą’’ nuo pa-
rapijiečio atkaklumo.

Kulys ne tik pats tariasi su miestu, bet ir pa-
akina arba, kaip sako žmo nės, stumteli visus, ku-
riems dar rūpi bažnyčios išlaikymas lietuvių ran-
kose, imtis vienų ar kitų darbų, neatidėliojant jų
sprendimo rytoj.  

Kalbant apie bažnyčios išsilaikymo ateitį ne-
apsieita be Šiluvos Ma ri jos mokyklos įkūrimo

klausimo. Kaž kada lietuvių pastatytoje Nativity
mokykloje moksleivių skaičius mažėja (šiuo metu
mokosi apie 70 mokslei vių) ir jai gresia uždarymas
– juk vyskupija jos išlaikymui kasmet su moka apie
pusę milijono dolerių. Be je, šioje mokykloje lietu-
viukų, galima sakyti, jau nebėra, o ir katalikiš ką
tikėjimą išpažįstančių taip pat ma žoka. Jei uždary-
tų mokyklą ir pastatą parduotų, tai tolesnis mūsų
bažny čios ir klebonijos uždarymo ar pardavimo
likimas spręstųsi gana grei tai. Todėl labai svarbu
tęsti naujos lituanistinės mokyklos įkūrimo dar-
bus. 

Ne tik per didžiąsias šventes, bet neretą sek-
madienį į šv. Mišias apsilanko nemažai jaunų šei-
mų, kurių atžalos galėtų sudaryti mokyklos pra -
džios pagrindą. Žinoma, bažnyčia, kunigas irgi tu-
rėtų dėti pastangas, kad tokia jungtis vyktų kuo
anks čiau, ir jau nuo rudens būtų galima atidaryti
mokyklos klasių duris naujiesiems mokinukams.

Darbo daug ir be jo niekas ne vyks. Po Naujųjų
metų kun. Kelpšas susitiks su Čikagos vyskupu ap-
tarti naujos mokyklos įkūrimo reikalus. Tai labai
svarbu, svarbi ir parapijie čių nuomonė. Tie, kurie
supranta, kad mokykla, jaunų tėvų pritraukimas į
ją, o per ją – ir į bažnyčią, tėra vienintelis kelias,
kuriuo galima mė ginti eiti, vieningai pakėlė ran-
kas ir balsavo ,,už’’ mokyklos atidarymą. O vienas
kitas, vis burbėdamas, kad nieko iš to nebus, susi-
laikė.

Ligija Tautkuvienė – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios Tarybos narė.

Metinis Švč. M. Marijos Gimimo parapijos susirinkimas
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su nuveiktais
darbais ir parapijos bėdomis.                     Joe Kulys nuotr.

Marquette Park, Chicago

EDVARDAS ŠULAITIS

JAV LB Cicero apylinkės pirm. Marija Remienė, kun. dr. Kęstutis Trimakas ir chorvedė
Vilma Meilutytė.                                                                                              Jono Kuprio nuotr.
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įteikė dovaną ambasados darbuoto-
jams – krepšelį su kavos puodeliais.
Pasak jo, tai  – ginklas kovai prieš
nuovargį pirmadienio rytą. Kokie
įžvalgūs tie neringiečiai! 

Kitas puikus pavyzdys:  vaikams
renginio metu suorganizuotas ,,Ne-
ringos” laužas. Jie net įkaitę dirbo
prie savo darbelių. Ne vienam iš jų
liks šio vakaro prisiminimai.

Meninėje programoje sve čius
savo koncertu džiugino Darius Pra-
nas Shubert. Šis keturiolikos metų
jaunuolis, skambinti pianinu pradė-
jęs būdamas ketverių metų,  – ,,Ne-
rin gos” stovyklautojas. Darius pirmą
kartą skambino Washington, DC ir
dar kur – Lietuvos ambasadoje! Jis
meistriškai atliko F. Chopin, M. Cle -
menti,  F. Schubert, L. Beethoven ir S.
Rachmaninoff  kūrinius. Pabaigoje
skambėjo lietuvių liaudies dainos.
Žiūrovai, persiėmę stovyklautojų
nuotaikomis, tyliai dainavo.  Dariaus
veidą nušvietė šypsena.

Sugužėję į valgomąjį, svečiai

vai šinosi lietuviškais patiekalais.
Sun ku buvo atsispirti ir neparagauti
lie tuviškų skanėstų. 

Visi buvo pakviesti dalyvauti lo -
terijoje. Pirmame aukšte renginio
dalyviai galėjo įsigyti marškinėlių,
vandens butelių su ,,Neringos” sim-
bolika. Aldonos Vai čiu laitytės-De-
bold žodžiais tariant, buvo puikus,
smagus vakaras pabūti kartu. Kiti
svečiai džiaugėsi, galėdami dalyvau-
ti labdaros renginyje, nes, pasak jų,
,,vežėme dukrą jau dvejus metus, mū-
sų pareiga paremti stovyklą. Norime,
kad vaikai būtų laimingi”. 

Kokie prasmingi žodžiai – kad
būtų vaikai laimingi. Tai didelė atsa -
komybė ir pareiga. Šiuo metu sunkus
metas yra vi siems. Vis dėlto nepra-
raskime optimizmo. Kviečiu visus,
kas gali ir kiek gali, padėti atstatyti
,,Neringos” tiltą. Be abejo, reikės
talkos, daug kitų dar bų atlikti. Bet be
tilto prie stovyklos nėra prieigos.
Tilto reikia, nes vai kams reikia va-
saros.

Gruodžio mėnesį tokių vakarų
JAV sostinėje apstu. Kuo šis
vakaras skyrėsi nuo kitų?

Lietuvos Respub li kos ambasadoriaus
Žygimanto Pavi lionio kvietimu lab-
daros vakaras „Ne ringos’’ stovyklai
paremti buvo su organizuotas nerin-
giečių. Ambasa da svetingai atvėrė
savo duris ir organizatoriams, ir sve-
čiams, net parū pin   dama vaišes.

Vos įžengę į ambasadą svečiai
bu vo sutikti su šilta šypsena ir dė-
kingumu. O ja buvome apdovanoti ir
LR ambasados darbuotojų, ambasa -
do riaus pavaduotojo Simono Šatūno,
ponios Linos Pavilionienės, ,,Nerin-
gos” stovyklos organizatorių ir pačių
sto vyklautojų. Jie, lyg tos bitės, su-
skrido, sulėkė iš įvairių miestų, apy-
lin kių ir suorganizavo puikų vakarą.

Vakaro programą atidarė „Ne -
rin gos” Tarybos narys, iždininkas
Li nas Orentas, tiksliai ir aiškiai api-
bū dindamas vakaro tikslą. „Nerin-
gos’’ stovyklavietė patyrė didelę žalą
– vie sulas „Irene’’ nuplovė tiltą. Ka -
dan gi draudimo bendrovė išlaidų ne-
dengia, dedamos visos pastangos su-
rinkti reikiamas  lėšas – 75,000 dol.

Rolandas Kačinskas, įgaliotasis
ministras, ambasadoriaus vardu šil-
tai pasveikinęs vakaro dalyvius, pa -
dėkojo už atvykimą. Pats ambasado-
rius buvo išvykęs į Lietuvą dalyvauti
ESBO sesijoje, bet jį pavadavo jo žmo -
na ir keturi sūnūs. 

Vos spėjęs atvykti į JAV dalyvau-
ti NATO parlamentinėje sesijoje, į
„Neringos’’ vakarą atskubėjo Seimo
narys Petras Auštrevičius. Tikras
stebuk las, kad jo apsilankymas suta-
po su šiuo renginiu. Auštrevičiaus
pa ste  bėjimai apie tai, kaip nėra leng-
va atkurti tai, kas sugriauta, bet būti-
na ,,išgydyti tas žaizdas tam, kad va-
sarą vaikai vėl galėtų susitikti ‘Ne-
rin goje’’’, privertė ne vieną susimąs-
tyti. Baig damas jis palinkėjo, kad šio
va karo staigmena įvyktų – ,,būtų
surinkti taip reikalingi pinigai ir
žmonių dvasia būtų pakylėta’’. 

Mūsų visų gerbiama ir mylima
seselė Ignė trumpai papasakojo „Ne -
ringos’’ stovyklos įkūrimo istoriją.
Tai vienas iš stebuklų, kurio autorės
– penkios vienuolės, atvykusios iš
Lie tuvos 1936 metais. Jos puoselėjo
vi ziją įkurti mergaitėms stovyklą.
1969 metais, Putnam patalpoms tapus
per ankštoms, Vermont valstijoje bu-
vo įkurta ,,Neringa”. Laikui bėgant,
seselėms prireikė rimtos pagalbos,
nes buvo per sunku pačioms tvarky-
tis. Bet nė ra to blogo, kas neišeitų į
gera. Visų pirma stovykla augo, ant-

ra – buvo priimtas sprendimas sto-
vyklą įkurti kaip ne pelno siekiančią
organizaciją. Tai palengvino seselių
naštą ir į stovyklos vadovavimą leido
įtraukti jau jų išaugintus jau nus
žmones. Anot seselės Ignės, ,,glosto
širdį, ma tant tą stebuklingą ratą –
pirma sto vyklauja, dirba vadovais, o
po to dalyvauja stovyklos tarybos
darbuose.” 

Dabar ,,Neringa” vėl sulaukė iš -
ban dymų. Gamta nepagailėjo to ra -
maus kampelio, padarė daug žalos.
Seselė Ignė baigė savo pasakojimą
su optimizmo gaidele: ,,Surinksim
75,000 dol. naujo tilto pastatymui.’’ Ji
teisi. Tuo optimizmu tryško ir šešta-
dienio vakarą susirinkęs jaunimas.
Jis atvyko iš visur: iš Boston, New
York, Philadelphia, Maryland, Virgi -
nia, Washington, DC, Čikagos. 

Kur slypi ,,Neringos” stovyklos
paslaptis?  Tai – patys žmonės, kurie
stovyklaudami drauge suaugo, sub-
rendo. Tai stovykla, kur ne tik leidi
vasaras klegančių draugų būryje. Tai
metas kartu mokytis, kurti, žaisti ka -
talikiškos dvasios aplinkoje. Šiuo
metu mokyklose ar kitose mokymosi
įstaigose pabrėžiama būtinybė mo -
kytis, kurti, dirbti bendroje aplinko-
je. ,,Neringa” tą daro jau daugiau nei
keturiasdešimt metų. ,,Neringos” pa -
tirtis įrodė, kad vasaros nėra tuščiai
praleistos. Jos subrandino vadovus,
užmezgė tvirtas draugystes, tai aki-
vaizdžiai liudija ir ,,Veidaknygės’’
drau gų sąrašai. 

Stovyklos Tarybos pirmininkė
Regina Jagminas papasakojo apie
rūpesčius ir nuveiktus Tarybos na-
rių darbus, apie jų pasiaukojimą,
profesionalumą ir atsakomybę. Būti
Tary bos nariu nėra garbės, bet darbo
ir laiko reikalaujantis reikalas, nes
visi gyvena skirtingose vietovėse, o
,,Neringa’’ yra Vermont valstijoje.
Ta čiau jie ir toliau pasiryžę likti iš-
tikimais ,,Neringos” misijai – mo ky ti
stovyklautojus krikščioniškų verty-
bių.

Stovyklos vedėja Regina Kulbytė
ir pavaduotoja Dainora Kupčinskaitė
parodė vaizdo juostą apie viesulo
siau tėjimo padarinius Vermont kal -
nuose. Jos abi įtaigiai perteikė tas
akimirkas, kai buvo gautos stulbi-
nančios žinios apie stichinę nelaimę
kalnuose. Vaizduose matėme nuplau -
tą tiltą, įstrigusius vestuvininkus, į
pa galbą atskridusį malūnsparnį. Kai
pagalvoji, net sunku patikėti, kad ta
rami, dažnai nuo vaikų juo ko skam-
bėjusi kūdra stovyklavietėje tapo
tokia veržlia. Ko tik nepasitaiko
gyvenime?!   

Linas Orentas ,,Neringos” vardu

LR ambasada Washington, DC svetingai atvėrė duris labdaros vakaro ,,Neringos” sto-
vyklai paremti rengėjams. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Kvietimas į labdaros
vakarą

ANGELĖ BAILEY

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

bendradarbius ir rėmėjus, redakcijos narius 
ir administraciją, linkėdami užgimusio Jėzaus

teikiamos šviesios vilties ir naujo ryžto 
skleidžiant Jo karalystę tarp mūsų.

Laikraščio ,,Draugas” leidėjai
Lietuvių katalikų spaudos draugija 

Į vakarą atskubėjo ir Seimo narys Petras Auštrevičius (d.), tuo metu atvykęs dalyvauti
NATO sesijoje. Jį pasitiko ses. Ignė Marijošiūtė. Manto Kubilinsko nuotr.



6 2011 GRUODŽIO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė: Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Gailė Vaikutytė su savo sukurta prakartėle. Tokiu darbeliu užsiėmė vaikų darželio jaunučiai Čikagos Partizano Dau -
manto–Prano Dielininkaičio kuopos susirinkime gruodžio 6 d. Ateitininkų namuose.   Ramonos Vaikutienės nuotr.

Gloria in excelsis Deo!

Kai žvelgiame į gimusį Kūdikį — Dievo Sūnų, tapusį mažu, vos pradėjusį žmogaus žemišką gyve -
nimą, mes matome ateitį — visos žmonijos ir mūsų pačių… Dievas ,,išdrįso” ateiti beginkliu
kūdikiu į blogiu užsikrėtusią žmoniją. Jis — Kūdikis, Gėrio Sėkla, ją pakeisti. Vien žmogišku

požiūriu — bejėgis. Bet dievišku — visagalis, užtikrintu Gėriu valdantis ateitį.

Žvelgdami į Kūdikį, mes susiduriame su klausimu: kokia bus ta ateitis ir kaip ji kis, Jam esant su
mumis? Atsakymas priklausys nuo to, kokią ateitį mes renkamės su Juo – kokią ateitį lemiame, kaip
glaudžiai jungiamės su Juo… Matome Jo žmogišką mažumą ir matome Jo dievišką didumą. Savo gyve-
nimo pradžioje jis apsireiškia silpnu: Jis nori mūsų ,,pagalbos” — tad turime pajusti atsakomybę Jam
,,padėti”. Jo paslėpta dieviška galia — tvirtas pagrindas mums pasitikėti Juo: Jis yra visagalintis nu-
lemti ateitį.

Mūsų ateitis galutinai yra Jo dieviškose rankose. Tačiau taip pat mūsų ateitis yra
ir mūsų rankose — pasitikinčiai ir atsakingai atsiduodant Jam, Jo įtakai, Jo pagalbai.

Tik pažvelkime, kaip galingi ir kitiems įtakingi tapo tie, kurie pasitikėjo Kūdikio
visagalybe, bet ėmėsi ir atsakomybės Jam atsiduoti ir Jam ,,padėti”… Pirmi pažvelgę
į Jį — Jo Motina Marija… Jos sužadėtinis globėjas Juozapas… ir vėliau — apaštalai…
ir Pranciškus Asyžietis… ir Pranas Dovydaitis… Adelė Dirsytė… Ne vien šimtai, bet
šimtai tūkstančių… Jie visi persiėmė Jo nepalaužiamu optimizmu — dieviškos atei-
ties vizija, viltimi, ryžtu, Gėrio pergale.

Taip, Kristus yra pirmasis Ateitininkas, gėriu keičiąs pasaulį. Jis gali ir mus,
siekiančius paveikti ateitį, įkvėpti ateities gėrio vizija, taip pat uždegti darbais tą vi-
ziją įkūnyti.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Linksmų šv. kalėdų,
brangūs ,,Draugo”

skaitytojai!

Švęsdami Jėzaus Kristaus užgimimą mūsų pasauly-
je, pasinaudokime proga pažvelgti į galimybes
švęsti mūsų žemiškus gyvenimus Kristuje. Linkime
Jėzaus dvasios kupinų šv. Kalėdų bei prasmingų
Naujų Metų! Garbė Kristui! 

Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba

Kristaus atėjimo šviesa tešviečia Jums visada!

ateitis.org bendradarbiai

Kristaus Gimimo proga linkime, kad Jūsų šir dys
būtų pripildytos šv. Kalėdų džiaugsmo. Tegul Dievo
palai ma lydi per ateinančius 2012 metus.

Jaunųjų ateitininkų sąjunga

Šv. Kalėdų ramybė teaplanko Jūsų širdis, šeimas ir
namus. Veiklių 2012 metų!

Moksleivių ateitininkų sąjunga

Visiems nuoširdžiai linkime Kalėdų šventėse patirti
daug šviesos ir džiaugsmo. Tebūna pilni Dievo
palaimos Jūsų 2012 metai. Garbė Kristui!

Studentai ateitininkai

Sveikiname Jėzulio gimimo dienos proga ir kartu
su Jumis šią šventą Kūčių naktį laužome kalėdaitį
linkėdami Aukščiausiojo palaimos mūsų ir Jūsų
namuose.

Ateitininkų namų valdyba

Sveikiname visus su šv. Kalėdomis.  Tegul kūdikėlio
Jėzaus nešamas džiaugsmas ir ramybė Jus lydi per
visus ateinančius metus.

Ateitininkų šalpos fondas

Brangūs ateitininkai, idėjos bičiuliai,

Papuoškime ir atverkime savo širdis, kad su džiaugsmu
priimtumėme kūdikėlį Jėzų. Būkime budrūs ne tik lauk-
dami šio nuostabaus Kalėdų slėpinio, bet ir kiekvienos

dienos gyvenime. Žvelkime į Jėzų ir atpažinkime Jame tikrąją
pasaulio šviesą, išsklaidančią mūsų tamsumas. 

Linkiu kiekvienam savo gyvenimo kelionėje sutikti ir at pa -
žinti Kristų, linkiu patirti širdyje Jo ramybę ir Švenčiausiosios Mergelės
džiaugsmą, kurio jokios aplinkybės negali atimti. Tai Jėzaus Kristaus dovana
mums, nes Jis atėjo į žemę tam, kad šventuoju kryžiumi ir kančia už mus
atvertų Dangų.

Linkiu, kad Naujieji metai būtų kupini naujų idėjų, prasmingų darbų.
Kad visus naujus iššūkius priimtumėte  drąsiai, su meile ir džiugesiu.

Jūsų Rozvita Vareikienė, 
Ateitininkų federacijos pirmininkė

Dieviškame Kūdikyje –
mūsų ateitis

Čikagos moksleiviai ateitininkai gruodžio 10 d. aplankė Pasaulio lietuvių cen-
tro, Lemont, vyresniuosius gyventojus, pasveikino su artėjančiomis šv.
Kalėdomis ir pradžiugino kalėdinėmis giesmėmis.  

Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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Varney pavardę kadaise užti-
kau naršydamas internete,
kur jis buvo pristatytas kaip

lietuvis. Nuotraukoje atrodė kaž-
kaip… kilmingai. Ryšėjo puošnią ka-
klaskarę – prancūzišką ,,Hermes”.
Tada sužinojau, kad Carleton Varney
yra ,,Dorothy Draper & Company,
Inc.” savininkas ir prezidentas. Ko-
kiu būdu? Na, tiesiog likimas nu-
bloškė jaunąjį Carleton pas Dorothy
Draper, ir talentingas jaunuolis grei-
tai tapo vienos įtakingiausių XX a.
Amerikos interjero dekoratorių ir
aukštuomenės moterų globotiniu –
protégé. Nuo 1964 m. Varney perėmė
vadovauti šiai garsiai bendrovei –
seniausiai interjero dizaino ben-
drovei šiame krašte.

Nuo pirmųjų jauno dekorato-
riaus žingsnių ,,Draper” iki kūry-
binių aukštumų Greenbriar kurorte
(White Sulphur Springs, Virginia)
bei ,,Grand Hotel” (Mackinac saloje,
Michigan) įvairiausiose pasaulio ša-
lyse gyvenančius klientus visada ža-
vėjo Varney gabumai ir profesiona-
lumas. Carleton asmenybė tarsi mag-
netas pritraukdavo įtakingus klien-
tus. Nuo 1962 m. jo pasaulis tapo
,,real glamour” – prabangus pilių,
viešbučių, kurortų, rezidencijų, nak-
tinių klubų žavesys. Varney niekad
neatsigręžė atgal.

Varney ir toliau tęsia savo globė-
jos Dorothy Draper tradicijas. Jis yra
sukūręs dizainą net kavos bei kaka-
vos pakuotėms, taip pat daugybę šali-
kų, kaklaraiščių, akinių rėmų, kili-
mų, net baldų. Carleton yra 20
,,bestselerių” apie interjero dizai-
ną ir 2 romanų autorius. Jo veda-
ma skiltis kas savaitę pasirodo
įvairiuose JAV laikraščiuose. Jo
veidas nesvetimas ir TV ekrane –
jis dažnai ruošia laidas apie inter-
jerą. Galop jis – nepavargstantis
keliauninkas, mat Carleton turi
ne vieną būstą, tarp jų ir ūkį New
York valstijoje, butą Londono
Mayfair kvartale, namą kalno vir-
šūnėje St. Croix saloje bei XVIII a.
dvarnamį Limerick apskrityje,
Airijoje. Kartu su žmona Suzanne
užaugino tris sūnus, kurių vienas
eina tėvo pėdomis.

Gyvenimo patirtis – geriausia
mokytoja

Kai ištari žodžius ,,imigranto
sūnus”, dažniausia pagalvojame apie
Pennsylvania angliakasio ar Čikagos
skerdyklų darbininko palikuonis.
Tačiau Varney šeimos šaknys šiame
krašte gerokai gilesnės – tada dar
nebuvo Jungtinių Amerikos Valstijų,
o buvo Massachusetts federacija. Jo
seneliai iš mamos pusės Jonas Rač-
kauskas ir Marija Genalavičiūtė-Rač-
kauskienė – vilniečiai. Carleton ma-
ma Julija Kotryna Marija Račkaus-
kaitė gimė jau Amerikoje. O štai
Carleton tėvas (taip pat Carleton) –
pirmųjų piligrimų vado Myles Stan-
dish palikuonis. Turtingas jis nebu-
vo – todėl žmona, paveldėjusi tėvo
turtą, bandė pastatyti šeimą ant kojų
ir išlaikyti viduriniosios klasės sta-
tusą. Julija buvo darbšti ir prityrusi
sodininkė, deja, piktnaudžiavo alko-
holiu. Būdama vos 47-erių savo na-
muose Lynn, MA nukrito nuo laiptų

ir užsimušė. Po dvejų metų, būdamas
54-rių, mirė ir Carleton tėvas. 

Tėvai rimtai žiūrėjo į vaikų (Car-
leton ir jo vyresniosios sesers Vi-
vian) ateitį, rūpinosi, kad šie atsiduo-
tų mokslui ir taip pasiektų geresnį
gyvenimo lygį. 1954 m. Carleton gavo
Oberlin koledžo stipendiją ir pabėgo
iš ,,provincialaus” Boston į ,,egzotiš-
ką” Ohio valstiją. Netoliese buvo Cle-
veland, į kurį retsykiais 18-metį stu-
dentą paveždavo profesoriai. Jaunuo-
lis buvo pasirinkęs ispanų kalbą, ta-
čiau greitai susigundė papildomomis
dailės studijomis Oberlin meno mu-
ziejuje pas garsųjį Robert Mother-
well. Matyt, užčiuopė savyje meni-
ninko gyslelę. Trečiuosius studijų
metus Carleton praleido Madride.
Ten jis bendravo su išskirtinėmis as-

menybėmis, tarp jų ir su aktoriumi
Errol Flynn. Nuo to laiko menas, ki-
nas, dizainas tapo neatsiejamomis
Carleton gyvenimo dalimis. 

Grįžęs į JAV, New York Univer-
sity Varney apgynė magistro laipsnį,
tačiau ne iš meno istorijos ar inter-
jero dizaino, o iš pedagogikos. Net-
rukus įsidarbino minėtoje seniausio-
je interjero dizaino bendrovėje. Ten,
dirbdamas su interjero dizaino ,,asu”
Leon Hegwood ir Amerikos dizaino
,,deive” nepakartojama Dorothy Dra-
per, įgijo pačios geriausios patirties –
tokios niekur kitur nebūtų radęs. 

Tebelydi vaikystės įspūdžiai

Palikęs žinutę vienai iš trijų Car-
leton Varney sekretorių apie savo
norą jį pakalbinti, po kelių dienų
sulaukiau paties Varney skambučio.
Jis iš karto pasiteiravo, kur galima
būtų Kalėdoms užsakyti lietuvišką
šakotį. Pagalvojau – geras ženklas,

Kalėdos pagal Varney
arba didžioji šventė žymaus dekoratoriaus akimis

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS ,,karalius” nepamiršo savo šaknų...
Mūsų pokalbis prasidėjo nuo vaikys-
tės prisiminimų, nuo Kalėdų tėvų
namuose. Carleton prisiminė, kaip,
būdamas šešerių, jis puošdavo eglę –
,,a big, tall tree”. Atsimena, kad
mama mokino jį ir sesutę neberti
,,lietučio” ant eglės kaip pakliuvo, o
sąžiningai, dalimis puošti kiekvieną
medžio šaką. 

Eglutė buvo ne vienintelė kalė-
dinė puošmena Varney namuose.
Mažasis Carleton labai mėgdavo iš
storo žalio popieriaus kirpti žvaigž-
dutes ir lipdyti jas ant pagrindinių
namo durų. Jam pasakojant, jo balse
jaučiau susijaudinimą – kaip vaikys-
tėje viskas buvo paprasta ir kartu
nuostabu! Kiek vėliau Varney na-
muose atsirado kita tradicija – verti

spragintų kukurūzų girliandas ir
jomis puošti medį, kuris atrodydavo
tarsi miške apsnigta eglutė! Jis, beje,
pažįstamas su lietuviškais šiaudinu-
kais, net turi atsivežęs jų iš Lietuvos.
Tačiau Varney namuose prieš 60 me-
tų tokios tradicijos nebuvo puoselė-
jamos. Jau mokykloje Carleton kar-
pydavo žiedelius iš geltono, žalio ir rau-
dono kartono, sujungdavo juos į ilgą
grandinę. Mama ant kiekvienos na-
mų palangės uždegdavo baltą žvakę. 

Vėliau Carleton sūnūs irgi patys
kurdavo kalėdinius papuošimus.
Dažniausiai tai būdavo žvaigždutės
ar angeliukai, pagaminti iš papras-
čiausių ,,vaikų fonduose” randamų
daikčiukų – čiulpiamų saldainių ar
ledų pagaliukų. Mano pašnekovas
pabrėžė ir dabar – nėra reikalo pasi-
duoti komerciniam Kalėdų liūnui!
Kaip atrodo šiandien Carleton kuria-
mi kalėdiniai žaisliukai, galite pama-
tyti svetainėje www.hsn.com, įrašę
Varney pavardę. Tai toli gražu ne
kuklūs jo vaikystės karpiniai!

Įkvėpimo semiasi gamtoje

Ar kito Varney šeimos eglutės
per tuos dešimtmečius? Carleton nu-
sikvatojo: ,,Nuo mažų iki didelių ir
vėl atgal. Kai vaikai buvo maži, eglės
visada buvo didelės.” Išvykę tenkin-
davosi mažesnėmis. O kaip su žais-
liukais – juk nekrausi tų trapių pa-
puošimų į lagaminą? Prityręs deko-
ratorius juos kuria pats, pavyzdžiui,
iš plono balto ir raudono rūkomojo
popieriaus (,,tissue paper”). Įspūdis
stebuklingas – eglė atrodo tarsi mil-
žiniška poinsettia gėlė.

O ar yra jo namuose vietos kičui?
Varney patinka tik tikra, kvepianti
eglutė. Jis tebesaugo ne tik savo tėvų,
bet ir senelių kalėdinius žaisliukus.

Nukelta į 15 psl.Carleton Varney. 

Carleton Varney sukurtas kalėdinis žaisliukas.

Prezidento Jimmy Carter laikais Carleton Varney buvo oficialus Baltųjų rūmų kalėdinės
eglės puošėjas.
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Mieli draugai, brangūs lietuviai krikščionys,
Šiame Kalėdiniame laike psalmistas mus ragina:

Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes jis padarė nuostabių dalykų. ...
Viešpats paskelbė savo išganymą, tautoms parodė savo teisumą (Ps. 98:1a, 2).

Kalėdos atneša į mūsų širdis nenusakomą džiaugsmą. Tas širdies džiuge-
sys išsilieja į aplinką: mes puošiame namus, meiliau sveikiname sutiktąjį
gatvėje, gausiai dovanojame dovanas savo šeimos nariams, artimiesiems,
bendradarbiams. Mes tampame geresni, pakantesni, dosnesni vienas kitam.

Kodėl mes taip smarkiai pasikeičiame per Kalėdas? Atsakymas mums
krikščionims yra gerai žinomas: Kalėdų laiku mes ypatingai jaučiame Dievo
artumą. Kartą Jis jau gimė mūsų tarpe – tapo vienu iš mūsų – ir yra pažadėjęs
vėl sugrįžti ir įsteigti Savo Karalystę. Šventasis Raštas skelbia, kad joje mes
gyvensime Visagalio akivaizdoje; joje nebebus kančios, skausmo ir mirties;
joje vyraus džiaugsmas ir meilė.

Kalėdų metu mes jaučiame ir pergyvename Dievo Karalystės artumą
savo kasdieniniame gyvenime. Todėl Kūčių vakarą ir Kalėdų metu ateikime į
Bažnyčią, kad kartu su kitais Dievo vaikais padėkotume Dievui už Jo meilę,
apreikštą Jėzaus gimime.

Krikščionys, girkit nuoširdžiai Jūs Viešpatį dangaus 
Už atsiuntimą žemei šiai Mylėtinio Sūnaus. 
Mums karalystėn jis duris Kadai atvers plačiai; 
Už meilę Dievą girkit vis, Krikščionys nuoširdžiai!

Kun. dr. Valdas Aušra, 
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios klebonas

Ir ji pagimdė savo pirmgimį sū nų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose,
nes jiems nebuvo vietos užeigoje (Luko 2:6b-7)

Mielieji Dievo žmonės,
Mūsų gyvenimai, širdys ir min tys kažkuo panašios į tą Betliejaus užeigą,

kurioje Kristui vietos neatsi rado, nes visos vietos jau buvo užimtos. Mumyse
taip pat pilna įvairiau sių „svečių’’, kurie reikalauja mūsų laiko, dėmesio,
sveikatos bei įvairiau sių išteklių (darbai, mokslai, pramogos, laisvalaikio
užsiėmimai ir t. t.). Jiems mes tarnaujame, dėl jų gyvename, gal net tampame
jų valdomi to visiškai nepajausdami. Todėl girdėdami Dievo beldimą į gyve-
nimo duris daugelis ištaria: „Vietų nebėra, mano širdis ir mintys jau užim-
tos’’ arba pasiūlo: ,,Jei nori, gali apsistoti ‘tvar telyje’.’’ Tvartelis – tai antra-
eilės na mų patalpos, antraeiliai gyvenimo reikalai, prie kurių mes ateiname
tik tada, kai patenkiname „pirmųjų sve čių’’ poreikius. Pas vienus Kristus vi -
sai vietos neranda, pas kitus – tik jų gyvenimo „tvartelyje’’... 

O kaip pas tave? Kokią vietą savo gyvenime tu skiri tam, kurio pašauktas
atėjai į šį pasaulį? Tai klausimas, kurį savo šir dies turi paklausti šiandien.
Gal lai kas peržiūrėti savo gyvenimo sve čius, gal tie, kuriems tu skiri tiek lai -
ko ir dėmesio, vieną dieną tave pa liks, išduos, pasitrauks, pražus, pa virs
nieku? Būk budrus, kad iš savo gyvenimo namų neišvarytumei to, kurio
rankos laiko ne tik tavo da bartį, bet ir ateitį!  

Palaimintų jums šv. Kalėdų ir Naujųjų 2012-jų Viešpaties metų!
Kun. Liudas Miliauskas, 

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Jei pirmose „Metropolitan Soc -
cer’’ lygos salės pirmenybių rungty -
nėse „Lituanica’’ („Liths’’) gavo py-
los net 12:2, tai antrose, vykusiose
gruodžio 18 d., ji sumušė rekordą.
Šiuo metu ge riau sia futbolo koman-
da – „Eagles’’ – mūsiškius įveikė net
16:0. Tai yra pats didžiausias pralai-
mėjimas per visą „Lituani cos’’ 60
metų gyvavimo isto riją. 

Kadangi šį sezoną visos koman-
dos pirmą kartą žaidžia vienoje gru -
pėje, tai „Lituanicai’’ tenka kovoti su
geriausiomis komandomis. Lauko
futbolo rungtynėse mūsiškiai susi-
tinka su menkesnio pajėgumo ko-
mandomis, po rudens rato tarp 8 ko -
man dų jie užima ketvirtą vietą. Tai
dar gana neblogas rezultatas. 

Tačiau pirmos dvejos salės futbo-
lo rungtynės, kur vienoje grupėje
var žosi 14 komandų, parodė, kad mū -
sų jauni vyrai yra gerokai silpnesni
už „Major’’ divizijos komandas (kai
kurios jų savo žaidėjams už rungty-
niavimą moka pinigus, o mūsiškiai
futbolininkai, kurie salėje iki šiol
dar nėra žaidę, patys finansiškai pri-
si dėjo prie lygos mokesčio). 

Kaip sakė rungtynes stebėjęs
klu bo valdybos narys Bronius Žu-
kaus kas, „Lituanicai’’ labai trūksta
vartininko, nes iš senųjų futbolinin-
kų nie kas nebenori tų pareigų imtis.
Tad jau antras rungtynes iš eilės var-

tus gina komandos treneris Linas
Jakovlevas, kuriam, deja, sekasi ne -
kaip. Jis bando su kamuoliu veržtis į
priekį ir kartais jį praranda, o varžo-
vai lengvai pelni įvarčius, kamuolį
pasiųsdami į tuščius vartus. Rungty -
nėse su „Eagles’’ taip nutiko 4 kartus.
Nors ir mūsiškiai šiame susitikime
turėjo bent tris geras progas pelnyti
įvar čius, bet iš arti prašovė pro
varžovų vartus. 

Beje, „Eagles’’ geriausiu įvarčių
mušėju buvo ne lenkas, bet ispanų
kilmės futbolininkas, kuris, atrodo,
už žaidimą gauna nemažai dolerių.

Žukausko nuomone, radus pajė -
gų vartininką ir jauniems žaidėjams
pripratus prie salėje žaidžiamo futbo-
lo, „Lituanica’’ turėtų atsigauti ir
pra dėti žaisti aukštesnio lygio fut-
bolą. Jis tikina, jog tam reikia kant -
rybės ir laiko. Dabar daryti vien tik
neigiamas išvadas, jo teigimu, neap-
simoka. Pasak „Lituanicos’’ klubo
valdybos nario, nors šiuo metu rezul-
tatai gana prasti, tačiau jauniems ir
nepatyrusiems žaidėjams tai yra at -
leistina. 

Dėl didžiųjų metų švenčių dvi sa -
vaites rungtynės nevyks. Pirmeny -
bės bus tęsiamos 2012 m. sausio 8 d.
Tądien 5 val. p. p. mūsiškiai žais su
kita pajėgia komanda „Zrinski’’, kuri
po dviejų susitikimų turi 4 taškus.
Kaip jau įprasta, varžybos vyks
„Odeum’’ pastate, Villa Park, IL. Mū-
sų vyrams linkime sėkmės. 

„Lituanica’’ ir vėl gavo pylos
EDVARDAS ŠULAITIS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus

Praurimė ir Leonidas Ragai

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

Lietuvių tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia
išsaugoti mūsų kultūrines vertybes bei puoselėti mokslą

lietuviškomis temomis 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
Petras Petrutis

Ryšiai su visuomene
Loreta  Venslauskienė

Muzikologijos archyvo atstovė
Vytas Beleška

Muzikologijos archyvo direktorius
dr. Enata Skrupskelytė

Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbė

Per šv. Kalėdas, gruodžio 25 d., pra-
sidės 2011–2012 metų NBA sezonas.

Šį 66-ių rungtynių sezoną dauge-
lis komandų pradės sustiprėjusios.
Čempionų vardus gins ,,Dallas Mave -
ricks’’. Ši komanda, nors ir prarado
vidurio puo lėją Tyson Chandler, pa-
si pil dė dukart NBA čempionu ir pra-
ėjusio sezono geriausiu NBA šeštuo-
ju žaidėju Lamar Odom bei puolan-
čiu gynėju Vince Carter. Kartu su
praėjusio sezono finalininkais, ,,Mia-
mi Heat’’ bei konferencijų finalinin-
kais ,,Chicago Bulls’’ ir ,,Oklahoma
Thun der’’, ,,Mavericks’’ išlieka ko-
manda, ku riai pranašaujama sėkmė. 

,,Heat’’ klubas pasipildė dviem
pajėgiais krep šininkais Shane Bat-
tier ir Eddy Curry, o jų varžovai Rytų
konferencijoje ,,Bulls’’, kurie praėju-
sį sezoną užbaigė geriausiu pergalių
ir pralai mėjimų santykiu (62–20), ne-
pakeitė savo sudėties, tik pasirašė su-
tartį su reikalingu puolančiu gynėju,
2004 metų NBA čempionu Richard
Hamil ton. ,,Thunder’’ klubas savo su-
dėties nekeitė.

Tarp neblogai vertinamų koman -
dų šį sezoną turėtų taip pat būti ,,New

York Knicks’’, ,,Los Angeles Clip-
pers’’ ir ,,Lakers’’ bei ,,Portland Trail
Blazers’’. ,,Knicks’’ pasirašė su tartis
su T. Chandler ir Mike Bibby. Šie du
krepšininkai prisijungs prie Car-
melo Anthony ir Amar’e Stou demire
ir taip sukurs pajėgią ko mandą. 

,,Clippers’’ pasirašė sutartis su
dviem gynėjais Chris Paul ir Chaun-
cey Billups. Jie taps sunkiai įkan-
damais priešininkais vietiniams
,,Lakers’’, kurie pirmą kartą turės
lygiaverčius varžovus Los Angeles.
,,Lakers’’ prarado L. Odom ir Shan -
non Brown. Komanda taip pat beveik
prarado ir Pau Gasol. ,,Trail Blazers’’
ko manda, nors ir prarado Brandon
Roy, su Jamal Crawford ir LaMarcus
Al dridge priešakyje Vakarų konfe-
rencijoje turėtų užbaigti sezoną pir-
maujančioje vietoje.

Verta paminėti, jog turėtų būti
įdomu žiūrėti ,,Philadelphia 76ers’’,
,,Indiana Pacers’’ ir ,,Minnesota Tim -
berwolves’’ komandų rungtynes.
Min nesota šiemet pirmą kartą žais
ispanas Ricky Rubio. 

Linas Kleiza bus vienintelis šį
NBA sezoną žaidžiantis lietuvis. Jis
atstovauja lygos apačioje stovinčiai
,,Toronto Raptors’’ komandai.

2011–2012 m. NBA sezonas
PAUL TRIUKAS
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SVEIKINA  

IR NAUJAIS METAIS! 
 

v. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugą” ir jo
skaitytojus, linkėdami leidėjams ir redakcijai
ištvermingai skleisti tikėjimo tiesas, kvie čiant
visus tikinčiuosius jungtis į spaudos apaštalavi -
mą, kad per jį būtų atnaujintas šių dienų
pasaulis.

Amerikos Lietuvių
Romos Katalikų Federacija

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
6500 S. Pulaski Road, Chicago, IL 60629
Vienijanti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų

Š

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, gruodžio 16 d. vyko
paskuti nės šių metų parodos

atidarymas. Pa roda „Gyvenimas yra
gražus” – tai žinomos skiautinių
meistrės iš Lietu vos Jadvygos Oran-
tienės kalėdinė do vana mums vi-
siems. Parodos ati darymo vakarą
JAV LB Kultūros ta ry bos specialių
projektų koordinatorė Dalė Lukienė,
pristatyda ma pa  rodą ir jos autorę,
pasakojo, kad ši pa roda prieš metus
puošė Lietuvos am  basados Washing-
ton, DC parodų ir kon ferencijų patal-
pas, o dabar lai kinai apsigyveno čia,
Čikagoje.

Skiautinių autorė J. Orantienė
baigė Vilniaus dailės akademiją (bu -
vusį Dailės institutą). Daug metų dir -
bo grafikos srityje, o nuo 1997-ųjų
pra dėjo kurti skiautinius, organizuo -
ti jų parodas. Pasak D. Lukienės, Jad -
vygos darbai pasižymi grafiška, geo -
metrine abstrakcija, bet jos talentas –
spalvų derinimas.

Kūrinių autorė pasakojo, kad kū -
rybai minčių semiasi iš savo gyveni-
mo. Tą, ką mato, mėgina perduoti ki -
tiems, tai, ką jaučia, derina spalvose.
Skiautinių pavadinimai kalba patys
už save („Gegutės akmenėliai”, Van -
denų šviesa”, „Pavasaris beržuose”). 

Daug gražių prisiminimų auto -
rei liko iš jos kelionės po Karakumų
dykumą. Nors, pasak Jadvygos, ji nė -
ra aistringa keliautoja ir avantiū ris -
tė, bet, prisiminus žvaigždėtas naktis
dykumoje, patyrus beribį pasaulio
jausmą, atsiranda gili tikėjimo dva-

sia, kuri perkeliama į skiautinius –
juo se atsiranda kryžiai. Taip pat atei -
na suvokimas, kad esi labai mažas
prieš tą begalybę. Ir vėl viskas sugu-
la į ryškų kūrinį.

Autorė parodos atidarymo metu
padėkojo visiems, prisidėjusiems
prie šios parodos sumanymo ir orga-
nizavimo bei Aušrelei Sakalaitei,
globojusiai ją Čikagoje. Ji labai
džiau  gėsi galimybe pačiai dalyvauti
šios parodos atidaryme.

Parodos pavadinimas „Gyveni -
mas yra gražus” tarsi sako, jog Jad -
vygos kūrybai įtaką daro gamtos ir
ap lin kos harmonija, kurią ji išreiš -
kia spalvų derme. Autorė papasakojo
apie skiautinių kūrimo techniką, at -
sakė į susirinkusiųjų klausimus. At -
vykusieji į parodos atidarymą ga lėjo
įsigyti mielų, meniškų Jadvygos su -
kurtų kalėdinių dovanėlių – pagal -
vių, širdelių. Gražias meniškas do -
vanėles žiūrovai su malonumu pirko.

Savaitgalį parodą apžiūrėjo Či -
ka gos lituanistinės mokyklos moki -
nu kai ir jų tėveliai. Šeštadienį gale -
rijoje vyko Čikagos lituanistinės mo -
kyklos penktokų Kūčios, kurioms
nuotaiką sudarė me nininkės J. Oran -
tienės darbai, o sekmadienį parodą
gausiai aplankė į  ateitininkų Kūčias
susirinkę Čika gos ateitininkijos šei -
mos nariai. 

Kvie  čia me ir kitus užsukti pasi -
gėrėti gražiomis gyvenimo spalvo -
mis. Paro da veiks iki 2012 m. sausio
15 d. Galerija atidaryta kasdien (iš -
sky rus antradienį ir trečiadienį) nuo
12 val. p. p. iki 7 val. v.

Į parodos atidarymą atvykę svečiai iš Lietuvos broliai pranciškonai (iš kairės): kun.
Gediminas Numgaudis OFM, Lietuvos pranciškonų ordino provincijolas kun. As-
tijus Kungys, OFM ir buvęs Lietuvos pranciškonų ordino provincijolas tėvas  Bene-
diktas (Sigitas), OFM kalbasi su Prane Šlutiene.         Laimos Apanavičienės nuotr.

Parodos ,,Gyvenimas yra gražus” autorė Jadvyga Orantienė (kairėje) su viena iš
parodos rengėjų JAV LB Kultūros tarybos specialių projektų koordinatore Dale Lu -
kiene.

Gyvenimiškos spalvos Jadvy gos
Orantienės skiautiniuose

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

Lietuvių Fondas 
sveikina 

su artėjančiom Šv. kalėdom 
ir naujais metais!

Kiekvieni nauji metai atneša naujus 
tikslus, idėjas, siekius, viltis...

Dėkojame visiems už nuoširdų darbą, 
dosnias aukas ir pagalbą, kurią teikėte 

Lietuvių Fondui visus metus.

Tebūnie ateinantys metai dosnūs 
prasmingais darbais, turtingi sėkme. 
Tegul prisipildo širdys meile, gerumu, 
o dvasia – stiprybe, viltimi ir tikėjimu.

Pasitikime LF 50 metų jubiliejų 
dirbdami ir švęsdami kartu!
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Lietuvių tautinis  ansamblis  Lietuvių tautinis  ansamblis  
,,,,GRANDIS”GRANDIS”

Tegul šventinių žvakių liepsnose sudega
visi vargai ir nesėkmės, o ugnies šiluma
šv. Kalėdoms teatneša santarvę, meilę,

draugus ir šeimyninę šilumą. 

Visiems ansamblio mokytojams, šokėjams,
jų šeimoms, mūsų mieliems tautinių šokių

bendradarbiams, kolegoms ir draugams,
pasklidusiems po platų pasaulį, linkime

Dievo palaimos per šv. Kalėdas 
ir Naujaisiais metais!

Jaunių ratelių šokėjai.

Svarstant Lietuvos pilietybės
klausimą būtina nesusipriešinti

Atkelta iš 3 psl.
Skaitant mūsų žiniasklaidoje

straipsnius dėl dvigubos pilietybės
išlaikymo, ne vieną nemaloniai   nu-
teikė „Amerikos lietuvyje” š. m. spa-
lio 13 d. išspausdintas Audronės Si-
manonytės straipsnis „Kalbant apie
pilietybę, Tėvynę reikia skirti nuo
valstybės”. Skyriuje „Mintys iš re-
dakcijos” partizanų dainas išeiviams
dainuojanti žurnalistė štai kaip dėstė
savo pažiūras: „Šiandieną ta VALS-
TYBĖS sąvoka, kuri egzistavo Ne-
priklausomos Lietuvos laikotarpiu,
nebeegzistuoja... Tai valstybei, kurią
turime, lietuvių tautos interesai ne-
berūpi. Lietuvos Valstybės instituci-
ja išsigimė. Todėl kalbant apie pama-
tinius tautai dalykus tokius kaip pi-
lietybė, tautos identitetas, jos ateities
perspektyva tapatinti Tėvynės ir val-
stybės nebegalima. Nes tuomet įvai-
riausio plauko nusikaltėliai, prasi-
brovę į valdžią, prisidengia valstybe
kaip Institucija, ją sutapatina su Tė-
vyne ir priiminėja sprendimus, nai-
kinančius tautą.” 

Susitvarko Simanonytė ir su LR
Seimu, pritardama mirusio teisinin-
ko Kęstučio Čilinsko teigimui, kad
„Seimas Lietuvoje tapo kriminali-
zuota institucija, kurioje priiminėja-
mi įstatymai, vykdantys tautos geno-
cidą”. Suniekinus valstybę ir Seimą,
toliau seka Simanonytės išpuolis
prieš KT. Ji atkreipia specifinį dė-
mesį į keturis iš devynių KT teisėjų,
dalyvavusių svarstant dvigubos pi-
lietybės įstatymą. Ji pastebi, kad
vieno teisėjo tėvas buvo žymus Tary-
bų Sąjungos nomenklatūrininkas,
Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas. Šio teisėjo sūnaus, kaip
ir kitų trijų pavardėmis išvardintų
teisėjų, pagrindinis „nusikaltimas”,
kad jie daktaro disertacijas apgynė
Maskvos Lemonosov universitete.
Taip ir norisi žurnalistės paklausti,
kur jie privalėjo disertacijas apginti?
Studijuoti ar disertacijų ruošti lietu-
vių į Oxford ar Harvard universite-
tus sovietinis okupantas juk neišleis-
davo! Kodėl, Lietuvai atšventus ne-
priklausomybės dvidešimtmetį, Si-
manonytė tebekiršina tautą? Neabe-
joju, kad  Simanonytės „mintis” nu-
kreipus link Vladimir Putin, su di-
deliu malonumu  „išsigimusi” Lietu-
vos valstybė vėl būtų priimta „didžio-
jo brolio” globon. Ačiū, NE!

Kol užsienio lietuviai žiniasklai-
doje Gariūnų turgui būdingais pa-

reiškimais neįvarė kylio tarp Lietu-
voje ir užsienyje gyvenančiųjų, nepa-
sėjo nesantaikos tarp išeivijos „ban-
gų”, nesukiršino išeivijos vadovų su
Lietuvos valdžios pareigūnais, yra
būtina prislopinti retoriką dvigubos
pilietybės klausimu. Tegul Komite-
tas ir Judėjimas toliau veikia ne ko-
vodami tarpusavyje, ne skirtingas
pažiūras dėl pilietybės išsakydami, o
telkdami statistinius duomenis bei
faktus, padėsiančius sustiprinti dvi-
gubos pilietybės išlaikymo argumen-
tus. Savo ruožtu PLB valdybai norisi
patarti sugrįžti į anksčiau turėtas pa-
sitikėjimo ir artimo bendradarbiavi-
mo su Lietuvos valdžios pareigūnais
vėžes. „Lietuvių Chartoje” įamžinta
PLB buvo įkurta ne „mūšiams” su
nepriklausoma Lietuva laimėti, ne
būti opozicijoje, o būti instrumentu,
vienijančiu bei derinančiu užsienyje
gyvenančių lietuvių ir Lietuvos žmo-
nių pažiūras. „Chartos” teigimu,
„Valstybė yra aukščiausioji tautinės
bendruomenės organizacija”, o „Vals-
tybinė nepriklausomybė yra tautinės
kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga”.

Siūlau PLB valdybos pirm. Na-
rušienei į PLB veiklos nuošalę padėti
jos JAV įgytą advokatės profesiją.
Kaip žinome, advokato paskirtis yra
ginamąjį išteisinti, net jei jis yra kal-
tas. Užimamos PLB pirmininkės pa-
reigos neįpareigoja  žutbūt kovoti ir
konkrečią bylą ar bylas laimėti. PLB
valdybos vadovo pareigos apima PLB
pastangas išlikti ilgamete Lietuvą su
išeivija jungiančia bei vienijančia
išeivijos institucija. Tiek Lietuvai,
tiek jos išeivijai būtinas tautinis soli-
darumas, kurį „Lietuvių Charta”
laiko ,,aukščiausia tautine dorybe”.
„Charta” aiškiai pabrėžia, kad „Visi
lietuviai yra lygūs tos pačios tautos
vaikai, tarp savęs broliai.” Tai galio-
ja tiek turintiems, tiek neturintiems
Lietuvos valstybės pilietybę.

Siūlau PLB valdybos pirminin-
kei kreiptis į Lietuvos prezidentę su
prašymu sukurti nepriklausomą val-
stybinę ekspertų komisiją, kuri  per-
žiūrėtų ir praplėsti/pakeisti Lietuvos
pilietybę reguliuojančius įstatymus.
Tokioje komisijoje balsą privalėtų
turėti PLB atstovas ar atstovai. Ko-
misijos priimti sprendimai ilgainiui
būtų svarstomi LR Seime, ir Seimo
priimtas  pilietybę reguliuojantis
įstatymas būtų tvirtinamas Lietuvos
prezidento parašu.

Šv. Kalėdų proga
sveikiname draugus, kurie
skaito „Draugą”, ir linkime

Jums Laimingų Naujų Metų.

Sigita ir Gediminas
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ 2012 METŲNAUJŲ 2012 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 Simenas
Direktoriai – Paul Karlovics, Rūta Simenas, 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. Švenčiame 100 metų Jubiliejų)

Mielieji,
Ramių šv. Kalėdų ir puikių

Naujųjų Metų!
Su meile –

Remigijus ir Beata
Ivanauskai
2011 gruodis



Vilnius (Delfi.lt) – Bendrovė „Pi-
xelmator Team”, kurianti grafikos
redagavimo programą „Pixelmator”
šiais metais gali džiaugtis pasakiška
sėkme: jų programa visus metus bu-
vo viena iš geriausiai vertinamų, vie-
na populiariausių „Mac App Store”,
o pardavimų skaičiai smarkiai virši-
jo lūkesčius. Prieš mėnesį programa
laimėjo „Apple Design Award” apdo-
vanojimą. Visą šią sėkmę vainikuoja
paskutinis laimėjimas – „Mac App of
the Year” apdovanojimas.

Bendrovę „Pixelmator Team”
2007 m. įkūrė du broliai Saulius ir Ai-
das Dailidė, šių metų pradžioje jie ta-
po pirmaisiais „Mac App Store” mili-
jonieriais. Vartotojai tvirtina, kad ši

30 JAV dol. kainuojanti programa iš es-
mės gali visiškai pakeisti kur kas bran-
gesnį, ilgiau ir didesnės komandos ku-
riamą produktą „Adobe Photoshop”.
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Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

JAV pripažino, kad padarė klaidų 

Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-
dentas Viktor Jaunukovyč pareiškė
neprieštaraujantis septynerių metų
laisvės atėmimo bausme nuteistos
buvusios premjerės Julija Tymošen-
ko paleidimui. Kartu prezidentas pri-
pažino neturintis teisės kištis į teis-
mų sistemą.

J. Tymošenko galėtų būti paleis-
ta, jei Ukrainos parlamentas nu-
spręstų nelaikyti nusikaltimu Ukrai-
nos baudžiamojo kodekso 356 straips-
nyje numatytų veikų. V. Janukovyč
prieš kelis mėnesius pateikė parla-

mentui atitinkamą įstatymo projek-
tą, tačiau deputatai nusprendė įstaty-
mo nekeisti. J. Tymošenko dėl pikt-
naudžiavimo valdžia spalį buvo nu-
teista septynerių metų laisvės atėmi-
mo bausme. Ji pripažinta kalta 2009
m. neteisėtai su Rusija sudariusi du-
jų tiekimo sutartį.

Buvusi Ukrainos premjerė dau-
giau savo šalyje nebeskųs jai skirto
nuosprendžio. Visi teismai yra kont-
roliuojami vyriausybės, paskelbė jos
biuras. J. Tymošenko kreipsis į Eu-
ropos žmogaus teisių teismą.

Ukrainos prezidentas neprieštarau 
J. Tymošenko paleidimui

Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos 
prieštarauja Konstitucijai

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev, skaityda-
mas paskutinį metinį pranešimą, pa-
reiškė, kad šalies politinei sistemai
reikalinga pertvarka. D. Medvedev,
kurio kadencija baigiasi kitų metų
kovą, skaitydamas metinį pranešimą
pasiūlė grąžinti tiesioginius regionų
gubernatorių rinkimus, kurie buvo
panaikinti jo pirmtako Vladimir Pu-
tin siūlymu 2004 m. – nuo tada guber-
natorius skiria Kremlius.

Kartu D. Medvedev įspėjo, kad, jo
žodžiais tariant, „provokatoriams ir
ekstremistams” nebus leista skaldyti
visuomenės. Tarp D. Medvedev siū-
lomų pertvarkų – ir visuomeninės te-
levizijos, kuriai įtakos nedarytų vals-
tybė, sukūrimas. Pagrindiniai Rusi-

jos televizijos kanalai ir daugelis ki-
tų žiniasklaidos priemonių šiuo me-
tu yra kontroliuojamos valdžios.

D. Medvedev taip pat sakė, kad
pateiks įstatymo projektą, kuriame
numatyta supaprastinti politinių
partijų registravimo sistemą. Jis siū-
lo sumažinti parašų, reikalingų no-
rint užsiregistruoti kandidatu į pre-
zidentus, skaičių – vietoj dabar rei-
kalaujamų 2 mln. užtektų 300,000, o
nepartiniams kandidatams – 100,000
parašų. 

Po parlamento rinkimų, vykusių
gruodžio 4 d., Rusijoje vyko dideli
protestai. Jų metu reikalauta iš nau-
jo surengti rinkimus, nes šie buvo
klastojami valdančiosios „Vieningo-
sios Rusijos” naudai. 

Vilnius (ELTA) – Vienas iš es-
minių valstybinių aukštųjų mokyklų
struktūros pertvarkos elementų –
aukštųjų mokyklų savivaldai būdin-
gų valdymo funkcijų perdavimas ta-
rybai, kurią sudarant akademinė
bendruomenė neturi lemiamos įta-
kos, prieštarauja Konstitucijai, pri-
pažino Konstitucinis Teismas (KT).

Konstitucijai prieštarauja ir ta
Mokslo ir studijų įstatymo nuostata,
pagal kurią valstybinių aukštųjų mo-
kyklų valdymo organų įgaliojimai

nutraukiami 2011 m. gruodžio 31 d.
nesibaigus jų kadencijai.

KT sprendimu patenkintas Sei-
mo narys Vytenis Andriukaitis sako,
kad vienintelis kelias – pareikalauti
tiesioginės asmeninės atsakomybės
iš švietimo ministro ir Seimo Švieti-
mo, mokslo ir kultūros komiteto pir-
mininko. Tuo tarpu švietimo ir mok-
slo ministras Gintaras Steponavičius
sako, kad toks teismo sprendimas ne-
kelia grėsmės aukštojo mokslo per-
tvarkai, kuri, pasak jo, bus tęsiama.

Išmanūs sprendimai prisideda 
prie šalies gynybos stiprinimo

Lietuvių „Pixelmator“ išrinkta geriausia 
„Apple” kompiuterių programa

Vilnius (BNS) – Latvijoje vyks-
tančios kampanijos dėl rusų kalbos
kaip antrosios valstybinės kalbos
įteisinimo aktyvistams, organizato-
rių teigimu, pavyko surinkti pakan-
kamai parašų, kad būtų skelbiamas
referendumas dėl šio klausimo.Visą
lapkritį šios kampanijos šalininkai
galėjo rinkti parašus už referendu-
mą, siekiant, kad rusų kalba taptų
valstybine kartu su latvių kalba.

Pagal Latvijos įstatymus, visuo-
menė turi teisę teikti Seimui svars-
tyti teisės aktus, jeigu juos palaiko

daugiau nei 10 proc. rinkėjų. Jeigu
parlamentas atmestų tokį įstatymą,
dėl jo būtų skelbiamas visuotinis re-
ferendumas. Siekiant rusų kalbos
įteisinimo, šis scenarijus labiausiai
tikėtinas. Referendumas gali būti
skelbiamas vasario 18 d., jeigu parla-
mentas atmestų šį pasiūlymą.

2,2 mln. gyventojų turinčioje Lat-
vijoje rusakalbiai sudaro apie trečda-
lį. Tačiau kad referendumas pasisek-
tų, už rusų kalbos įteisinimą turėtų
balsuoti daugiau nei pusė rinkėjų, o
ši galimybė mažai tikėtina.

Washington, DC – JAV Valstybės departamento Užsienio tarnybos institute
(Foreign Service Institute) Baltijos šalimis besidomintiems JAV diplomatams Lietu-
vos ambasadoriaus pavaduotojas Simonas Šatūnas (trečias iš kairės) gruodžio 19
d. pristatė Lietuvos užsienio politikos svarbiausius uždavinius ir įvykius, Lietuvoje
ir visame regione vystomus energetinius projektus, ekonomikos aktualijas, aptarė
dvišalius Lietuvos ir JAV santykius.                            LR ambasados JAV nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV
kariuomenė pripažino, kad yra atsa-
kinga už antskrydį, įvykdytą Afga-
nistano pasienyje praeitą mėnesį,
per kurį žuvo 24 Pakistano kariai. At-
sakydamas į šį antskrydį Pakistanas
uždarė sieną su Afganistanu ir su-
stabdė NATO atsargų tiekimą. 

JAV kariuomenės pranešime tei-
giama, kad JAV ir Afganistano kariai
gynėsi, bet pripažįstama, kad buvo
klaidų. Pranešime Jungtinės Valsti-

jos dar kartą išsakė apgailestavimą
dėl mirčių per antskrydį lapkričio 26
d. JAV aiškina, kad nesusipratimas
įvyko dėl netinkamo JAV ir Pakista-
no kariuomenės vadų veiksmų deri-
nimo ir dėl netikslios kartografinės
informacijos.

Pakistanas, kuris yra svarbus
partneris kovojant su sukilėliais Af-
ganistano pasienyje, reikalavo, kad
Jungtinės Valstijos oficialiai atsi-
prašytų už įvykį.

Vilnius (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė su Lietuvos gynybos atašė
aptarė padėtį reziduojamose valsty-
bėse, gynybos politikos įvykius ir
tarptautinį bendradarbiavimą bei
pasiruošimą kitų metų pavasarį Či-
kagoje vyksiančiam NATO valstybių
ir vyriausybių vadovų susitikimui.

„Esame aktyvi ir inovatyvi vals-
tybė, lygiavertė organizacijos narė.
Turime daugiau dėmesio skirti nau-
joms grėsmėms, technologijų vysty-
muisi. Šalies gynybos efektyvumas
priklauso nuo sumanaus pajėgų pa-
naudojimo”, – susitikime su gynybos
atašė teigė šalies vadovė.

Pasak prezidentės, svarbiausi ša-
lies gynybos politikos siekiai – kolek-
tyvinės gynybos principo įtvirtini-

mas per pratybas, tinkamas gynybos
planavimas ir nuolatinės oro policijos
misijos Baltijos šalyse užtikrinimas.

Prezidentė atkreipė gynybos ata-
šė dėmesį į Lietuvos ir Baltijos šalių
kaimynystėje didėjantį kariuomenės
ir ginkluotės skaičių, vykdomus ka-
rinius mokymus. Pasak šalies vado-
vės, šiuo metu NATO matomumas
yra ypatingai svarbus Lietuvai.

Lietuva siekdama apginamumo
užtikrinimo savo šaliai, pasak prezi-
dentės, ir pati aktyviai prisideda prie
NATO pajėgų stiprinimo. Matomiau-
sias Lietuvos indėlis – Lietuvos ka-
riai, dalyvaujantys tarptautinėse
operacijose, taip pat šiais metais įs-
teigtas Energetinio saugumo cent-
ras, kuris turėtų tapti NATO kompe-
tencijos centru.

D. Medvedev žada grąžinti 
tiesioginius gubernatorių rinkimus

Latvijoje siekiama įteisinti rusų kalbą



* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel. 773-
550-1867.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško darbo pakeitimuose arba su gyve-
nimu.  Tel. 708-654-2288.

DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $234,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

PERkA

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 sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PARDUODA

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

IEŠkO DARBO

SIŪLO DARBą

Reikalingas įstaigos darbuotojas (-a).
Reikalavimai – kalbėti ir rašyti anglų

kalba, geros kompiuterinės žinios, pagei-
dautina įstaigos darbo patirtis. Reziume

siųskite  rasago13@gmail.com

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 46
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
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Kiekvienas  dailininkas  turi sva-
jonę, kad jo kūriniai būtų pastoviai
eksponuojami, rodomi žmonėms,
kad kuo daugiau ir ilgiau jo  kūryba
galėtų gėrėtis meno mėgėjai, gerbė-
jai.

Prieš dešimt metų į Čikagą iš
Vilniaus atvykęs dailininkas-vitraži -
ninkas Mindaugas Vitkauskas, pra -
džio je  įsidarbinęs italo  senų tradici-
jų vitražo studijoje, dirbo dailininku,
kūrė vitražus įvairiems užsakovams.
Jis drauge su kolegomis  vitražinin-
kais restaura vo Čikagos  Kultūros
centro  L. C. Tiffany prieš beveik
šimtmetį sukurtus kupolo vitražus.

Ilgainiui Mindaugas įkūrė  savo
studiją, įregistravo ją kaip smulkaus
vers lo įmonę ir pradėjo kurti, gamin -
ti ir įrengti savo vitražus  įvai riems
sakralinio meno užsakovams.

Vieną įdomesnių užsakymų lie-
tuvis sukūrė turtingo  libaniečių kil-
mės užsakovo namuose Čikagoje. An-
tiochijos orto dok sų tikėjimą išpažįs-
tantis žmogus savo namuose įsirengė
koplyčią, atsigabeno ne vieną origi-
nalią ikoną iš Graikijos ir Izraelio.
Jam Vitkauskas sukūrė  vitražinius
langus pagal senovės  bizantiškas
ikonas. Koplyčią puošia šventųjų
Petro ir Povilo, taip pat dviejų angelų
atvaizdai. Darbas truko apie metus.
Kai viskas buvo įrengta,  užsakovas
džiau gėsi ir dėkojo kūrėjui, net
drauge mel dėsi už dailininko svei-
katą ir ta lentą.

Prieš keletą metų Mindaugas su -
sipažino ir pradėjo kūrybinį bendra -
darbiavimą su Arizona katalikų baž-
ny čios tikinčiaisiais  ir jų klebonu.
Savo nau  jai pastatytoje bažnyčioje
katalikai norėjo įsirengti gražius
altorius su šventųjų  paveikslais,
mozaikomis ir vitražais.

Darbai vyko keliais etapais. Pir -
miausia užsakovai norėjo tris alto-
rius papuošti didelėmis šventųjų mo -
zaikomis. Kai prieš porą metų pa -
veikslai buvo pagaminti ir įtvirtinti
baž nyčios altoriuose, palaiminimo
Mišių  metu, dalyvaujant vietos  vys -
ku  pui, visi gėrėjosi ir  džiaugėsi Min -
 daugo jautriai sukurtais šventų jų ir
Švč. Mergelės Marijos paveikslais,
nuoširdžiai dėkojo už sukurtą, šir-
džiai mielą ir arti mą sakralinį meną.
Atsidėkodami parapijiečiai paprašė
dailininko pratęsti menišką  jų baž-

nyčios dabinimą gražiais vitražais ir
mozaikomis.

Ir štai šiemet Vitkauskas, užbai -
gęs gana didelės apimties vitraži nius
kūrinius ir nuvežęs juos į tolimąją
Šv. Bernardo bažny čią  Arizona val-
stijoje, papuošė  bažnyčią artėjančių
šv. Kalėdų   šventėms. Ta proga pa-
kalbinome kūrinių autorių Mindau-
gą Vitkauską.

–  Gerbiamas dailininke, ko -
kios apimties  kūrinius sukūrėte
Šv. Bernardo bažnyčiai šį kartą?

– Stiklo mozaikos juosia bažny -
čios centrinę navą. Mozaikos tema
buvo pasiūlyta tikinčiųjų: tai šv. Ber -
nardo malda Mergalei Marijai. Mal -
dos tekstas užrašytas ant ,,dauso-
mis’’ skriejančio kaspino, kurį lai-
ko kelios dešimtys angelų. Visas
mozaikos il gis – 200 pėdų, plotis – 5
pėdos.

Šv. Kalėdas pasi tinka naujais sakralinio meno darbais 

– Kiek laiko truko sukurti visa
tai?

– Nuo projektavimo pradžios,
projektų derinimo iki instaliacijos –
beveik dvejus metus.

– Kaip sekėsi nuvežti ir įrengti
paveikslus?

– O, vieni juokai: susikroviau vi -
sus vitražus į savo automobilį ir su
vėju atsiradau Arizona valstijoje.
Tiesa, mozaika svėrė arti dviejų to-
nų, tai teko va žiuoti atsargiau, ra-
miau, o kalnuo se mano senukas kem-
peris turėjo ge ro kai paplušėti, net aš
pats apšilau, be sijaudindamas, kad
nesugestų moto ras. Bet kelionės vaiz-
dai buvo labai gražūs. Amerika –
nuostabi šalis, labai įvairi, gamto-
vaizdžių sce nos kei čiasi tarsi kine.
Gaila, kad lai ko buvo per mažai pasi-
dairyti. Bet per tris kelionės dienas
įspūdžių pa tyriau tikrai  daug ir  ma-
lonių.

Vitražinių  paveikslų  instaliaci-
ja užtruko apie dvi savaites. Turėjau
du pagalbininkus – išsinuomotą kel-
tu vą-liftą ir automatinį atsuktuvą-
dre lę. Šios technikos padedamas ga-
lėj au  atlikti kelių žmonių darbą. Na,
ir ma no rankos turėjo ką veikti.

Beje, mozaiką įrengiau 35 pėdų
aukš tyje. Tai būtų maždaug keturių
aukštų namo lygyje. Po dviejų savai -
čių  darbo lifto kabinoje jaučiau -
si, lyg būčiau grįžęs iš kosminės sto -
ties, kur nesijaučia žemė po kojomis
– vis kas  siūbavo.

– Ar užsakovai liko patenkinti
Jūsų kūriniais?

– Taip, labai. Klebonas ir misijos
vadovybė nuoširdžiai dėkojo už baž -
nyčios papuošimą.

–  Ar ir toliau puošite šią baž-
nyčią savo kūriniais?

–  Užsakovai pateikė naują užsa-
ky mą, o aš jau sukūriau naujo pro-
jekto eskizus. Jais užsakovai liko pa-
tenkinti, prašė tęsti, ieškoti papildo -
mų atlikėjų granite. Tikiuosi,  viskas

klostysis sėkmingai.

– Ar turite papildomų užsaky -
mų, gal tikitės išplėsti savo studi-
jos veiklą?

– Šalia didelių užsakymų atsi-
randa ir smulkesnių projektų, be to,
temos pakeitimas – visada į naudą.
Religiniai darbai reikalauja ypatingo
dėmesio ir minčių sutelkimo, tai
susiję su tikėjimu, o tikėjimas yra
žmonių moralinė-psichologinė atra-
ma ir viltis. Atėję į šventoves žmonės
išvysta šventųjų ir Dievo atvaizdus,
jiems meldžiasi. Todėl religinis me -
nas turi būti stiprus, įtikinantis. Ma -
no kūriniai – šie šventųjų atvaizdai –
tikintiesiems yra šventi.  O sukurti
tikėjimo vertus šventus paveikslus –
nelengvas ir nepaprastas uždavinys.
Tai ne šiaip sau menas. Tai menas su
misija, padedant žmogui pakilti virš
savo žemiškosios būties, pajausti
dva sišką žmogaus pradą. Man tai yra
la bai rimta. Tad kartais norisi šiek
tiek ir atsipalaiduoti, kažką lengves-
nio sukurti, ne taip atsakingo, imtis
ne tokio didelės nervinės įtampos dėl
atsakomybės prieš tikinčiuosius, už -
sakovus reikalaujančio darbo.

O kalbant apie mano studijos
veiklą, no rė čiau vykdyti įdomius
projektus, nestandartinius, nesvarbu
–  didelius ar mažus. Man patinka
užsakovai, kurie nori matyti kažką
naujo, kurie neprašo padaryti taip,
,,kaip pas kai myną’’, kurie pasitiki
menininku. Jei menininkui yra  įdo-
mu dirbti, tada ir rezultatas būna
įdomesnis. 

–  Šv. Kalėdų proga sveikinu
Jus ir Jūsų   gražią  šeimą, linkiu
visiems geriausios svei ka tos,
šventinės nuotaikos, o  Jums as-
meniškai – kūrybinės sėkmės.

– Aš taip pat švenčių proga svei -
kinu visus skaitytojus, linkiu vi-
siems me niškai geros šventinės nuo-
taikos, kuo geresnės sveikatos, kuo
geresnių Naujųjų metų.

Pokalbį užrašė Jonė Ratkutė

Naujausias vitražininko M. Vitkausko darbas – 200 pėdų ilgio ir 5 pėdų pločio mozaika Šv. Bernardo bažnyčioje Arizonoje.

Arkangelo Mykolo vitražas.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

KETURIASDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Muz. ADOLFAS MONDEIKA

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

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt septynerių
metų mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 val. ryto ir laido-
jimo dieną, gruodžio 31 d., 8 val. ryto Šv. Odilo parapijos bažny-
čioje Berwyn, IL, ir kitose parapijose už Velionio sielą bus atna-
šaujamos šv. Mišios.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome
tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Tėvelio Adolfo
Mondeikos sielą.

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės

Prisiminkime

DANIELA
LOZORAITIENĖ

Mirė 2010 m. gruodžio 23 d.
Šv. Mišios bus atnašaujamos

Lietuvoje ir Washington, DC,
JAV.

Artimieji

Atkelta iš 7 psl. Ypač jam patin-
ka stikliniai paukštukai su tikromis
plunksnomis, prisegami prie eglutės
šakos. ,,Gražiausia kalėdinė eglė, ku-
rią esu regėjęs, – sako mano pašneko-
vas, – kasmet stovi Radio City Music
Hall skvere, New York. Kokia nuos-
tabi jos forma! Vyrauja mėlynos ir
violetinės spalvos. Nakties metu eglė
tiesiog spindi. Nieko nei pridėsi, nei
atimsi – visiška tobulybė.” 

,,O ar būna negražiai papuoštų
eglių?” – klausiu žymaus dekorato-
riaus. ,,Be abejo,” – sako Carleton.
Tarkime, žmonės dažnai sukabina
sunkesnius žaisliukus medžio viršu-
je – tai klaida. Ir šakoms negerai, pa-
galiau ir iš estetinės pusės nekaip
atrodo.” Kalbėdamas apie spalvas,
Varney teigia, kad nėra užtikęs to-
kios, kuri jam nepatiktų, juolab jei ji
iš gamtos, iš augalų pasaulio. Bet –
yra išimčių! ,,Tik nerodyk man
‘gravy colors’ (mėsos padažo spalvų),
aš mėgstu tik linksmas spalvas”, –
juokiasi jis.

Vidinė nuotaika 
taip pat svarbu

Šventes labai svarbu sutikti ir
tam tikros būsenos – kad ne tik na-
mai būtų papuošti, bet ir siela džiaug-
tųsi. Ar laimingas Carleton Varney?
,,Esu laimingas, kad gyvenu, – atsako
Carleton. – Mano tėvai buvo nuos-
tabūs žmonės, jie norėjo, kad aš bū-
čiau patenkintas savimi, savo pasie-
kimais. Mokino mane nešvaistyti
jėgų ir atiduoti visą save, nelaukiant
atpildo... Ne paslaptis, kad mano se-
neliai darė įtaką mano gyvenimui.
Tarpusavyje jie bendravo lietuviškai.
Namuose girdėjau tą kalbą, valgiau
lietuviškus patiekalus, prisimenu
tautines tradicijas, tačiau lietuviškai
nemoku. Mano tėvai buvo meniškai
nusiteikę žmonės – užtat man teko
lankyti šokių bei dikcijos pamokas ir
t. t. Iš manęs jie reikalavo, kad gyve-
nime siekčiau geriausių rezultatų...”

Iš tikrųjų Varney gyvenimo re-
zultatai – iškalbingi. Prezidento Jim-
my Carter laikais jis buvo oficialus

Baltųjų rūmų kalėdinės eglės puošė-
jas. JAV prezidento rezidencijos eg-
lutę Carleton puošė nėrinių skliau-
telėmis. Kasmet – vis skirtinga tema:
tai angeliukai, tai širdelės, o kartą –
net Nojaus arka su visais gyvuliu-
kais!  

Pabaigoje nutariau Carleton iš-
provokuoti –  ar jis pats turi gerą sko-
nį? Garsusis dizaineris filosofiškai
atsakė: ,,Nemanau, kad egzistuoja
‘geras’ ar ‘blogas’ skonis. Skonis yra
skonis! Visada tikėjau, kad skonis
gimsta pačiame pirmutiniame kam-
baryje, kurį žmogus atsimena. Tas
skonis lieka su tavimi amžiams. Gali
jį priimti arba atmesti. Klientai,
neapsisprendę dėl savo skonio, daž-
niausiai gyvena erdvėje, kuri iš
tikrųjų jiems nėra reikšminga. Piršti
savo skonį klientui yra pavojinga.
Dekoratorius turėtų patarti ir padėti,
o ne nuspręsti, koks stilius klientui
patiktų. Man labai patiko vieno ži-
nomo vakariniame pakraštyje dir-
bančio dizainerio William Haines
pasisakymas apie skonį: ‘Tai kaip
rūkas – jį gali matyti ir jausti, tačiau
negali jo paliesti’”. 

Varney, beje, yra padaręs pluoštą
eskizų kaip  jis įsivaizduoja Valdovų
rūmus Vilniuje.  Jis juose buvęs tre-
jetą sykių – kaskart lankydamasis
Lietuvos sostinėje. Per savo apsilan-
kymus Vilniuje jis  sutikdavo tokių
žmonių, kurie, pripratę prie tarybi-
nės kultūros, nevertino nei liustrų,
nei Aubusono kilimų. Jų skonis buvo
paprastesnis, tačiau tuomet mano
pašnekovo širdyje  įsižiebdavo noras
parodyti jiems tą praėjusių laikų
šviesą ir sugrąžinti į dabartį kultūrą,
kuri nusikalstamai buvo sunaikinta.
O ar gali fantazija žaisti lygiagrečiai
su autentika atkuriant Valdovų rū-
mus Vilniuje?

Anot garsaus dizainerio, gabu-
mai ir sumanumas visuose mumyse
egzistuoja. Carleton galva nuolat pil-
na fantazijų. Jis labai nori sugrąžinti
į vietą tai, kas ten originaliai buvo,
atgaivinti istoriją, atsukti laikrodį –
kad žmonės pajustų, kas buvo praei-
tyje.

Kalėdos pagal Varney

A † A
HENRIKAS ČEPAS

Su giliu liūdesiu širdyse pranešame, kad 2011 m. rugsėjo 3 d.
į Amžino poilsio vietą išėjo Henrikas Čepas, ilgametis JAV LB
Bos ton, MA, skyriaus valdybos narys.

Gimė 1918 m. liepos 15 d. Didžiąją gyvenimo dalį gyveno Med -
ford, Massachusetts valstijoje.

Henrikas visiems buvo žinomas kaip santūrus, mylintis žmo -
nes, dosnus aukomis, labai paslaugus žmogus. Jis su žmona
Nancy aktyviai dalyvavo Boston Lietuvių Bendruomenės rengi -
niuose, nuoširdžiai rėmė aukomis, įvairiais patarimais bei pa-
tarnavimais. Buvo aktyvus Lietuvių Piliečių klubo narys.

Henrikas mylėjo dainą. Jo skambų balsą galėjai girdėti Ju -
liaus Gaidelio vadovaujamame  Brockton, MA parapijos vyrų ir
bažnytiniame chore, Jeronimo Kačinsko vadovaujamame Bos -
ton vyrų ir mišriuose choruose. Iki paskutinių gyvenimo dienų
giedojo Šv. Petro bažnyčios Pietų Boston mišriame chore. Nete-
kęs žmonos Nancy, atramos ranką pajuto iš jos dviejų dukrų, ku-
rios sumažino tuštumą ir skausmą, išėjus žmonai į amžiną atil-
sį.

Hen rikas visuomet išliks mūsų širdyse bei prisiminimuose.
Nuoširdžiai liūdime su jo artimaisiais bei šeimos draugais.

JAV LB Boston apygarda ir apylinkė

A † A
VYTUI RAUDŽIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai
MARI JAI, vaikams ROBERTUI, LEONUI ir RENA -
TAI su šeimomis.

Dalinamės jūsų skausmu.

Aldona ir Antanas Minelgai
Birutė ir Paulius  Gyliai

Olympia, Washington
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

Švenčių proga Arūnas Paliulis, gyvenantis Cincinnati, OH užsipre-
numeravo „Draugą” ir pridėjo dosnią  1,000 dol. auką laikraščio leidybai
paremti.

Linkime gero skaitymo ir esame nuoširdžiai dėkingi už tokį dosnumą.

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 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 gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybai paremti paaukojo –
po 100 dol. Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL; Arvydas Vanagūnas, Oak Park, IL; Vic-
toria Karaitis, Union Pier, MI; Valerian Cijunelis, Lake In The Hills, IL. Po 75 dol. Gediminas
Damašius, Libertyville, IL; I. A.  Raulinaitis, Glendale,  CA. Po 60 dol. Aniceta Januska, Mil-
ton, MA. Po 50 dol. Frauke Uogintas, Oak Lawn, IL; Kazys Kuseliauskas, Hickory Hills, IL;
Pranas Zaranka, Livonia, MI; Vytautas J. Graužinis, Elgin, IL; Gražina Damijonaitis, Willow-
brook, IL; Leonas Bildušas, Tyler, TX; Valerija Javas, Western Springs, IL; Alfons Bimbiris,
Boise, ID; Birutė V. Kožica, Daytona Beach Shores, FL; Aldona Kudirka, La Crescenta, CA;
Vida Jankauskas, Woodhaven, NY; Vladas Sinkus, Lemont, IL; John Kasputis, Farmington,
CT; Aldona K. Šmulkštys, Chicago, IL; Horace  Žibas, Cincinnati, OH; Loreta Gintautas, Or-
land Park, IL; Marija Kuprienė, Riverside, IL; Rimas J. Banys, Burr Ridge, IL. 

Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Šventiniai sveikinimai
Laima ir Petras Aleksos sveikina gimines ir draugus su

šv. Kalėdom ir linki geresnių Naujų metų!

* * *
Šv. Kalėdų, Naujųjų metų proga širdingi sveikinimai giminėms,

draugams, pažįstamiems, Bingo talkininkams. Linkiu ilgos sveikos ateities.
Bronius Mikėnas

Woodridge, IL
* * *

Linksmų Šventų Kalėdų švenčių ir palaimintų, sveikų Naujųjų metų gi-
minėms draugams ir pažįstamiems linki

Genė Juodikienė
Chicago Ridge

� Nuo šių metų gruodžio 24 d. keičiasi
parduotuvėse, ,,Draugo” administracijo-
je ir kitose viešosiose vietose parduoda-
mo ,,Draugo” kaina: antradienio ir ket-
virtadienio laikraštis kainuos 1 dol., šeš-
ta die nio – 2 dol. Laikraščio prenumera-
tos kaina nesikeičia. Leidėjai.

� Sutikime Naujus metus su Brighton
Park choru Švč. Mergelės Marijos Ne -
kal tojo Pra sidėjimo parapijos mokyklos
salėje gruodžio 31 d. 8 val. v.  Gros mu -
zi ko Algi manto Bar niškio ansamblis.
Sta lus ir vietas užsisakyti galite tel. 708
-703-7114 (Vilija) arba tel. 773-627-
2137 (Algimantas).  

� Gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, organi zuojamas
Nau jųjų metų sutikimas. Vakarą ves Ge -
no vai tė Bigenytė, šoks pramoginių šokių
šo kė jai Aušra ir Lukas, skambės Eglės
Ta   relos atliekamos dainos, gros Kipras
Ta re la, diskoteką ves Arminas. Tel. infor -
ma cijai 708-349-4736; tel. 630-257-
8787, arba tel. 630-673-3384.     

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Mar -
que tte Park) parapijos salėje gruodžio
31 d. ruošiamas Naujųjų metų sutiki-
mas. Muzi ki nę programą atliks Ričardas
ir Giedrė So kai. Daugiau informacijos
tel. 773-776-4600.

�  Sausio 1 d. 1 val. p. p. visi maloniai
kviečiami nemokamai aplankyti Balzeko
lietuvių kul tūros muziejų (6500 S. Pu -
laski Rd., Chicago, IL) ir pažiūrėti nuo-
taikingą Vy tauto V. Landsbergio filmą
vai kams ir visai šeimai ,,Jonukas ir Gry -
tutė” (2003 m., 90 min.). Filmas lietu-

vių kalba, subtitrai anglų kalba. Daugiau
informacijos tel. 773-582-6500 arba
info@balzekasmuseum.org

�  ALT’o Vasario 16-osios minėjimo ren gi -
nys vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje. 

� Naujiena mažiausiems krepšinio my -
lė tojams. Žiemos sezono metu, gruo -
džio – vasario mėnesiais, kviečiame 4–6
metų vaikus žais ti krepšinį. Treniruotės
vyksta PLC, Lemont, pirmadieniais ir
trečiadieniais 6 val. v., antradieniais ir
ket virtadieniais – 11:30 val. r. ir 3 val.
p. p. Treneris Aurimas Matulevičius. In-
for ma cija tel. 630-999-5312.

� LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pa vilionis ir LR gynybos atašė pulkinin -
kas Antanas Jurgaitis sausio 6 d. 6 val.
v.  kviečia pami nėti Laisvės gynėjų dieną
LR ambasa doje (2622 16th  St., NW,
Washington,  DC, 20009). Dalyvaus LR
Krašto ap sau gos ministrė Rasa Juk ne vi -
čienė, vyks dokumentinio filmo „Sausio
13-oji” peržiūra. Dalyvius prašoma už -
sire gistruoti tel. 202-234-5860 arba el.
paštu liana.vazbiene@urm.lt

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

IŠ ARTI IR TOLI...

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) mokytojai (nuotrau-
koje) kartu su Kalėdų seneliu džiaugiasi artėjančiomis šv. Kalėdomis. Gruodžio 17
d. mokytojus, mokinius ir tėvelius artėjančių švenčių proga sveikino Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, mokyklos vaikučių
mamos, triatlonininkės („Iron Girls 2011”), padovanojo mokyklai spaus dintuvą, o
Washington, DC Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Danelė Vidutis įteikė mokyk-
lai 500 dol. čekį.                                                                              Augustino Ulecko nuotr.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Vitas
Vaičaitis $100, Aurelija Dobrovols -
kienė $25, dr. Donatas ir Daina Siliū -
nai $1,000; Kroeschell Inc. (Linda Ia -

n nino) $250 a. a. Antano Račkaus ko
atminimui; vaikų metinei paramai
Dan ir Alma Ericson $2,320, Al gis ir
Liu cija Tirvai $360. Labai ačiū. „Sau-
 lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-6435.

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Detroit 

Algis Zaparackas 
ir Šv. Antano 

parapijos renginių organizatorė
Regina Juškaitė Švobienė 

sveikina visus ,,Draugo” 
skaitytojus šv. Kalėdų proga!

Zitos Malakauskienės nuotr.

Donatas Januta iš Oakland, CA,  atsiuntė Daugo fondui šventinį sveiki nimą
ir pridėjo 600 dol. auką. Jis yra Draugo fondo garbės narys su 8,600 dol. įnašu.

Dr. Juozas Vidžiūnas iš Tuscon, AZ, atsiuntė 200 dol. Draugo fondui ir svei-
kinimą. Jis yra Draugo fondo garbės narys su 1,650 dol. įnašu.

Čikagos lietuvių moterų klubas per Birutę Zalatorienę, atsiuntė šventinį
sveikinimą ir 100 dol. auką Draugo fondui. Jų įnašas – 1,600 dol. 

JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba pasveikino Draugo fondą su šv.
Kalėdomis ir per Salomėją Daulienę atsiuntė 100 dol. auką. JAV LB Brighton
Park apylinkė yra DF garbės narė su 1,250 dol. 

DF taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnias aukas ir linki visiems fondo na -
riams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500


