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Vilnius (URM info) – Vilniuje gruodžio 19 dieną Pa -
saulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovybės Lie -
tuvoje surengtoje diskusijoje „Kiek pasaulio lietuvis įdo-
mus Lietuvai ir kiek jam įdomi Lietuva” Užsienio reikalų
ministerijos (URM) Užsienio lietuvių departamento am -
basadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė
pabrėžė jaunimo iniciatyvų ir projektų svarbą puoselėjant
jaunų užsienio lietuvių ryšius su Tėvyne.

Ji priminė, kad šiais metais 13 valstybės institucijų
pradėjo įgyvendinti URM koordinuojamą „Globalios Lie -
tuvos” programą, kuria siekiama sustiprinti išeivijos ry -
šius su Lietuva ir paskatinti jos įsitraukimą į valstybės gy -
venimą.

„Gausioje ir įvairialypėje pasaulio lietuvių šeimoje
jaunimas itin aktyviai siekia įsitraukti į su Lietuva susi-

jusią veiklą. Džiaugiamės PLJS iniciatyvomis, taip pat
men torystės ir užsienio lietuvių stažuočių Lietuvoje pro-
gramomis, kurios suteikia galimybę jaunimui atrasti
gyvąjį santykį su šiandienos Lietuva”, – diskusijoje teigė
G. Damušytė.

URM ir Lietuvos atstovybės užsienyje bendradarbiau-
damos su partneriais aktyviai siekia „Globalios Lietuvos”
programoje numatytų tikslų įgyvendinimo. Organizuo -
jamas lituanistinio švietimo įstaigų aprūpinimas, plėtoja-
mi įvairūs projektai, kaip antai 2012 m. vasarą surengtas
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, XIV Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Seimas, Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas. Taip pat planuojama kurti išeivijos
profesionalus vienijančius tinklus.

„Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa, nebus dvasiška jėga patraukiančia prie Kristaus,

vedančia į kovą dėl Bažnyčios, stumiančia žmones į darbą, jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis,

neklestės dorybės, nebus šventumo.” Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Ottawa (URM info)  – Lietuvos ambasadoje Ottawa
mieste gruodžio 20 dieną surengtoje Lietuvių Ben -
druomenės šventėje Lietuvos ambasadorius Kanadoje
Vytautas Žalys perdavė LR užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus sveikinimą ir pakvietė tautiečius ki -
tais metais Lietuvai pirmininkaujant ES prisidėti prie
Tėvynės pristatymo kanadiečiams. „Tai puiki galimybė
ne tik ambasadai, bet ir bendruomenei, kurią kviečiu
prisidėti organizuojant kultūros renginius pirmininkavi-
mo metu. Tik su jūsų pagalba galime aktyviai pristatyti
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai savrbiausius
uždavinius Kanados gyventojams”, – teigė ambasadorius.

Vakaronės metu gausiai susirinkę Bendruomenės
nariai su atžalomis turėjo progą pamatyti ambasadoje
pri statomą parodą „Neregėta Lietuva”, dalijosi gera
Kalėdine nuotaika, vaišinosi kalėdiniais gardumynais.

Tuo tarpu užsienio reikalų ministras L. Linkevičius,
sveikindamas užsienio lietuvius šventų Kalėdų ir Nau -
jųjų metų proga, pabrėžė išskirtinę ateinančių metų
reikšmę Lietuvai ir visų tautiečių vienybės svarbą,
įveikiant būsimus iššūkius ir prisidedant prie valstybės
pažangos. Naujieji, 2013 m., bus naujų iššūkių ir didžių
galimybių metai – Lietuva atliks garbingą ir atsakingą
pirmininkavimo ES Tarybai misiją. Pirmininkavimas
bus rimtas išbandymas visai valstybei, tačiau Lietuva

turės išskirtinę progą prisistatyti pasauliui kaip mo -
derni, brandi, kurianti šalis ir patikima tarptautinės ben-
drijos narė. Nuo mūsų visų gebėjimo dirbti kartu prik-
lausys valstybės pažanga. Jis pridūrė tikįs, kad tautos
didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno nemirtingas
žygdarbis, kurio 80-ies metų sukaktį minėsime kitais
metais, sutvirtins visų lietuvių santarvę.

Išeivijos lietuviai kviečiami prisidėti prie Lietuvos pažangos

Kalbėta apie jaunų užsienio lietuvių ryšius su tėvyne

Kalėdos – dalijimasis meile

Šv. Kalėdos yra bene labiausiai įvairių simbolinių
pras mių turtinga liturginė šventė, kuriai kelią ruo -
šia adventinis laukimas. Advento vainikas, žvakės,

prakartėlė, papuošta eglutė ir, aišku, per Kūčių vakarienę
laužomas kalėdaitis – tai simboliai, padedantys mums pri -
siliesti prie nuostabaus Viešpaties įsikūnijimo slėpinio.
Ka lė dos iškelia mus iš kasdienybės ir neša pasikeitimų
paslaptį. Kosminė ir virškosminė šviesa apreiškia pergalės
paslaptis. Penki kasdieniški žmogaus pojūčiai jaučia giliau
ir daugiau. Jie mato pasirodančias žvaigždes, girdi giedant
an gelus, klauso gyvulių, ragauja paprastą vandenį, o jis,
virtęs vynu, atveria ateities duris. Už saulę didesnė šviesa
Dievas lyg naują spindulį išsiunčia savo Sūnų, kuris gims-
ta žmogumi ir neša dvasinį pasikeitimą, o su juo – ramybę,
meilę ir viltį. Kad kiekvienas dalintųsi meile. Botticeli (1444-1510).
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LR ambasados Kanadoje nuotr.



Pasiteiravus žmonių apie laimę,
nedaug kas iš jų pasakys, kad jaučiasi
laimingi.  Pasaulyje jau seniai vyrauja
nuostata, kad būti laimingam reiškia –
turėti. Ir še tau, boba, devintinės!
Gruodžio 19 d. viešosios nuomonės
tyri  mų agentūros ,,Gallup Inc.” tyrimo
duomenimis, laimingiausi yra... Lo -
tynų Amerikos gyventojai. Ap klausus
be veik 150,000 žmonių visame pasau-
lyje, pasirodė, kad septynios iš dešim-
ties šalių, kuriose žmonės jaučiasi lai-
mingiausi, priklauso Lotynų Amerikos
regionui. Tuo tarpu mažiausiai teigia-
mų emocijų išgyveno gyvenantys
Singapūre – itin turtingame ir tvarkin-
game mieste-valstybėje. Minėto tyri-
mo duomenimis, JAV pagal teigiamas
nuotaikas užima 33 vietą.  O  kiek lai-
mingų Lietuvoje? Paskutiniais Euro -
barometro duomenimis, šiuo metu
patenkintų savo gyvenimu Lietuvoje
yra 62 proc., ir tas skaičius kasmet au -
ga. Tad ramių šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų metų. 

Red. Laima Apanavičienė

VILNIAUS KRAŠTO VAIKAI 
KALĖDŲ SENELIO PRAŠO ŠILTŲ

PIETŲ SU BANDELE 

Giliai sujaudino neseniai Tautos
fondą pasiekę Vilniaus krašto
mokyklų vaikų laiškai. Paklausti,
kokių dovanų jie nori gauti iš Kalėdų
Senelio, vaikai rašo: ,,Šiltų pietų ir
skanių bandelių.” 

Rūpindamiesi Vilniaus krašto
mokyklų įdukrinimu ir su jomis
bend raudami, pastebėjome varganą
ir liūdną šio  krašto mokyklų padėtį.
Padedant širdingiems aukotojams,
kai kurių mokyklų vai kus įstengėme
aprūpinti šiltais pietumis, kad išalkę
vaikai turėtų geres nes sąlygas moky-
tis. Mūsų tikslas – surinkti pakanka-
mai lėšų, kad  bent šiais mokslo
metais vargani vaikai mokyklose
gautų šiltus pietus. Klausimas opus
ir todėl, kad tėvai renkasi, kokią
mokyklą – lenkišką, kur vaikai yra
sotūs, ar lietuvišką, kur jie yra alka-
ni, – pasirinkti. Tautos fondo
Mokyklų įdukrinimo ir labda ros
komisija nuoširdžiai prašo Jūsų
pagalbos, kad mūsų tautos vaikai
Vilniaus krašto mokyklose būtų ap -
rū  pinti šiltais pietumis.

Nuoširdžiai dėkojame vi siems
geros širdies aukotojams ir lin kime
palaimintų ir gražių Kalėdų bei lai-
mingų Naujųjų metų. Savo auką pra-
šome siųsti: Lithuanian National
Foundation, 307 West 30th St., New
York, NY 10001, pažymint, kad ji skir-
ta Vilniaus krašto vaikų maitinimui. 

Tautos fondo Mokyklų įdukrini-
mo ir labdaros komisijos vardu, 

Laima Šileikytė-Hood,
TF valdy  bos pirmininkė, 

dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 
ir dr. Rožė Šomkaitė

TRAGIŠKAI BESIBAIGIANTI
ISTORIJA

Šių metų gruodžio 8 d. „Drauge”
paskelbtas Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos (toliau – ALRKF)
pranešimas lietuvių visuomenei
buvo tikra prieškalėdinė staigmena,
arba, kaip amerikiečiai pasakytų,
„played a cruel joke”, pasak kurios,
Šv. Kry žiaus ligoninė, pereitais
metais įver tinta 70 mln. dol., taps
Mount Sinai nuosavybe už nulį dole-
rių.

ALRKF pranešime daug spragų
ir neatsakytų klausimų, pvz., dėl
kokių prie  žasčių ligoninė taip staiga
yra perduodama Mt. Sinai ir ar nėra
ga limybių sujungti ją su kokia nors
kita katalikiška ligonine Čikagoje?
Ligo ninės perdavimas ki tai korpora-
cijai už nulį savo esme prilygsta
komunis tų „išlaisvinimui”, kai žmo -
nių, bendrovių ar valstybės turtas
bu vo kompartijos pasigrobtas sau.
Jis taip pat pri mena viduramžių
laikų Romos Katalikų Bažnyčios
pastangas pasi pel  nymo tikslu parda-
vinėti nuo dėmių atleidimus. Tuo
metu katalikų piligrimai, norėję

gauti nuodėmių atleidi mą, vietoj
kelionės metu išleidžiamų pi nigų
galėjo nusipirkti to kius pat atlei -
dimus savo gyvenamose vietose.

ALRKF pranešimas yra ir pavir -
šutiniškas – jis neatskleidžia faktų,
pri vedusių Šv. Kryžiaus ligoninę prie
tokios dramatiškos padėties, todėl,
ne žinant visų faktų, belieka vien spė-
lioti apie susidariusias aplinkybes.
Dėme sys krypsta į  ALRKF valdybos
veiklą ir tai, kaip ji pateikia įvykio
esmę – Lietuvių katalikų labdarių
sąjungos pastangomis pastatytos
ligoninės li ki mą sprendžia Vatikano
kardinolas Braz de Aziz, greičiausiai
nieko ne ži nan tis apie šios ligoninės
statytojų no rus ir intencijas.

Dramatiškos ir beviltiškos padė-
tys neatsiranda per vieną mėnesį ar
me tus – jos klostosi keletą metų. Kyla
įtarimas, kad Šv. Kryžiaus ligoninės
bėdos ir finansiniai sunkumai prasi -
dėjo prieš keletą metų, kai ji vykdė
įvai  rius remonto, naujo priestatų sta-
tymo ir praplėtimo darbus kam, aiš -
ku, reikėjo pinigų, kuriuos ji sko -
linosi iš Illinois vasltijos arba federa-
linių fondų. Ar ALRKF apie besi kei -
čiančią Šv. Kryžiaus finan sinę padėtį
nieko nežinojo (kas yra neįtikėtina),
ar ji tik lietuvių visuo menei nieko
ne pra nešdavo? Gyvename ne vidu-
ramžiais, bet XXI amžiuje, kada
informacija yra tei kia ma visiems ir
apie viską. Ta čiau ALRKF laikė
visuomenę, savo auko mis pastačiu-

Prieš Kalėdas net du
kartus skaitoma Evan -
 ge lijos ištrauka apie

Jė zaus Kristaus žemiškąją
genealogiją. Iš pirmo žvilgs -
nio tai nuobodus pasakoji-
mas, kas iš ko gimė. 

Šiandien yra madinga
su  darinėti savo genealogi-
jos medį, tačiau ieškoma,
kas tame medyje būtų
verta pasididžiavimo: gal koks nors pro tėvis buvo jei ne
karalius ar kunigaikštis, tai bent bajoras. Tikriausiai
niekas nesudarinėja genealogijos me džio, siekdamas, kad
jame būtų pažymėti nusidėjėliai ar net nusikaltėliai. 

Kitoks yra Jėzaus protėvių medis. Jėzaus protėvių
sąrašas Mato evangelijoje yra suskirstytas į tris dalis
pagal tris istorinius laikotarpius: patriarchų, karalių ir
po Babilonijos tremties. Jame suminėti ne visų žmogiš-
kųjų Jėzaus protėvių vardai, o tik žymesniųjų, pabrė-
žiant Kris taus – Mesijo karališkąją kilmę iš Dovydo ir tuo
patvirtinant Senojo Testamento pranašysčių išsipildymą.
Iš ge nealogijoje minimų moterų – net trys svetimšalės.
Ne visos paminėtos santuokos yra teisėtos. Genealogijoje
iš vardyti protėviai, įskaitant ir karalių Dovydą, turėjo
aibes žmogiškųjų silpnybių, ne kartą skaudžiai klysdavo
ir nusidėdavo. Pats karalius Dovydas įsakė nužudyti
pamiltos moters vyrą. 

Tačiau Kristaus genealogija yra labai iškalbinga:
pasaulio Atpirkėjas atėjo ne vien žydų tautai ir ne vien
teisiesiems. Jis prisiėmė visą žmogiškąjį trapumą ir nuo-
dėmingumą. Jis, Dievo Avinėlis, atėjo į nuodėmingą
žemę, prisiėmė nuodėmės sužeistą žmogiškąją prigimtį,
kad ją perkeistų, prisiėmė nuodėmės naštą, kad ją nuneš-
tų ir prikaltų ant kryžiaus. 

Jėzaus genealogija tikrai neskatina susitaikyti su
mintimi, kad visi esame nuodėmingi ir kad blogis yra
mūsų tapatybės dalis. Priešingai, ji kalba apie vi ltį, kuri
spindi net tamsiausiuose žmonijos istorijos užkaboriuo-
se. Ji neša viltį, kad ir dabarties pasaulyje, kuriame apstu
nuodėmės, ne viskas yra prarasta, jei tik leidžiama veikti

Dievui.

Visuomenės informavi-
mo priemonės praneša, kad
kai kuriose Europos Sąjun -
gos valstybėse iš miesto
aikščių šalinamos kalėdinės
eglutės. Valdžios žmonėms
ne kliudo narkotikai, prosti-
tucija, bet kliudo Kalėdų eg -
lutės.

Kanadoje pradėtos disk-
riminuoti katalikiškos mo kyklos, varžant katalikiškosios
minties skleidimą. Val džios žmonės krikščionybę bando
stumti į pogrindį. Deja, tokia yra tikrovė.

Prieš Kalėdas Ameriką sukrėtė baisi žmogžudystė,
kai vienas jaunuolis mokykloje nužudė kelis mokytojus
ir būrį mažų vaikų. Dešimtmečiais per televiziją paaug-
liams buvo peršamas seksas, žmogžudystės bei iškrypi-
mai ir po to pro ašaras stebimasi, kodėl įvyko toks šiur-
pus nusikaltimas.

Deja, mes, lietuviai, nesame labiau saugūs, nes gyve-
name ne Ramiojo vandenyno saloje, ir visa tai, kas vyks-
ta pasaulyje, greitu aidu atsiliepia mūsų visuomenėje.
Garsiausiai atsiliepia blogis ir nuodėmė. Būtų baisu,
jeigu toje blogio jūroje nematytume Kristaus veido, jei
Kalėdos neneštų vilties: vis dėlto blogis netaria paskuti-
nio žodžio. Jį taria Žmogaus Sūnus.

Kaip Jėzaus genealogijoje apstu blogio, taip jo
netrūksta ir po Kristaus gimimo, tačiau skirtumas yra
didžiulis. Anuomet švietė tik viltis, kad ateis Gelbėtojas,
dabar ant mūsų yra išlietas begalinis Dievo gailestingu-
mas, tik juo reikia pasinaudoti. Anuomet švietė tik silp-
nas žiburėlis, dabar gi – dieviškoji Saulė. Mums tereikia
pasinaudoti tomis dovanomis, kurias neša Betliejaus
Kūdikis. Dėl šios priežasties bandome prieš Kalėdas apsi-
kuopti ne tik savo kambarius, bet ir širdis. 

Linkiu Tikėjimo metais augti tikėjime bei meilėje ir
visu gyvenimu, visais darbais atspindėti Kristaus šviesą,
liudijant mus supantiems žmonėms apie mumyse gyve-
nančią viltį – nugalės ne blogis, bet Kristus.
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GANYTOJO žOdIs

Laukiant Jėzaus 
Kristaus Gimimo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

L A I Š K A I

Nukelta į 13 psl.



Tai nesibaigianti tema, apie kurią
neseniai rašiau ir šioje sa vo skil -
tyje. Norėdamas pats sau išsiaiš-

kinti kalbinį skirtumą tarp vienat vės ir
vienišumo, pavarčiau didįjį ,,Lie tuvių
kalbos žodyną”. XIX tome užtikau, kad
vien žodžiui ,,vienas” aptarti žodyne yra
skirti 26 puslapiai. Tuo tarpu žodis ,,vie -
 na” gavo vos 4 eilutes. O kaip su ,,vie -
natve”? Pasak minėto šaltinio, tai vie -
nišo žmogaus būsena, buvimas vie nišam,
be ar ti mų jų, vienuma, vienystė. O vieni šas yra
toks, kuris neturi artimųjų, gy vena vienas. At -
rodytų, kad tai artimos sąvokos, bet, mano nuojau-
ta sako, jog taip nėra.

Į pagalbą atskuba internetinės svetainės Gy -
venimo gu ru.lt apmąstymai: ,,Iš pradžių atrodo, kad
vienatvė ir vienišumas yra pana šūs dalykai. Abu
sieja atsiskyrimo jausmas. Bet visi panašumai
baigia si, kai pažvelgiame giliau. Vienišu mas yra
neigiama būsena, kurią apibrėžia jausmas, kad esa -
te atskirtas nuo aplinkos. Vienišas esate tada, kai
jaučiate, kad jums kažko trūksta. Įma noma, kad
vieniši jausitės, net ta da, kada būsite tarp žmo nių –
tai blogiausia vienišumo forma.” Tuo tar pu vienat-
vė yra jausmas, kai būnate vienas, bet nesijaučiate
vienišas. Tai yra teigiamas at sipalai da vi mo ir pa -
 bė gimo nuo aplinkybių būdas. Vienat vėje galima
nusiraminti ir rasti vidinę stip rybę. Tokia vienatvė
sugrąžina jėgas ir suteikia galimybę atsinaujinti.
Taigi vienatvė atnaujina kū ną ir sielą, o vie -
nišumas juos išsekina.

Verta susipažnti su ,,AARP The Ma gazine” už -
sakyta studija apie vie nišumą. Renkant informaci-
ją ap klaus ti 3,012 žmonių, vyresnių nei 45 metai.
Vienišumui nustatyti naudota ,,UCLA Lone liness
Scale” (UCLA vieni šu mo skalė). Rasta, kad 35 proc.
atsako vų yra chroniškai vieniši. Prieš 10 me tų
tokių buvo 10 proc. Įdomu, kad vienišumo dažnu-
mas buvo panašus, neatsižvelgiant į žmogaus rasę,
lytį, gyvenamąją vietą bei išsimokslini mą. Skir tu -
mas rastas amžiaus grupėse. Labiau siai vieniši yra
asmenys 40–50 metų amžiaus gru pė je. Mano di delei
nu ostabai rasta, kad mažiausiai vie ni ši buvo asme-
nys, vyresni nei 70 metų. 

Vienišumas padidėja išgyvenant  ne tektį. Tai
ga li būti skyrybos arba mirtis. Tokiais atvejais daž -
nai tai bū na trumpalaikis jausmas. Jis skiria si nuo
ilgalaikio vienišumo, skirian čio žmones nuo san -
tykių palaikymo su kitais. Tokie ne tik nėra lai-
mingi, bet jie ,,flirtuoja” su pavojumi savo svei -
katai. Yra įrodymų, kad tai gali nei giamai atsiliep-
ti diabetui, miego kokybei, padidėjusiam kraujo
spau dimui, imuniteto susilpnėjimui, net Alzhei -
mer ligai. Vienišumo ciklas ga li prasidėti su ne tek -
timi ir po to ky lan čia baime, kad tai gali pasi kar -
toti. Tokia baimė tarsi atgrąso nuo pastan gų siekti
glaudesnių ryšių su artimai siais. Neju čio mis didė-
ja atsiribojamas, auga vienišumas. 

Vienišumas gali plėstis. Vienoje 1985 m. atlik-
toje apklausoje 10 proc. atsakovų prisipažino ne turį
su kuo pasitarti jiems svarbiais reikalais. 2004 m.
tas procentas pakilo iki 24. Sunkėjant eko no mi nei
padėčiai, žmo nės atsitolina nuo gyvenamosios ben-
druomenės. Prie vienišumo prisideda augantis vie -
no tėvo ar vienos mo ti nos šeimų skai čius. Dau giau
nei 70 proc. jų yra vyresni nei 45 metų am žiaus.
AARP apklausoje rasta, kad vie ni šumas ma žė ja su
amžiumi: 43 proc. asmenų, esan čių 45–59 me tų, bu -
vo vieniši. Tas procentas mažėja su kiekvienu
dešimtmečiu. Tarp 70 m. ir vyresniųjų vienišumas
nukrito iki 25 proc. ,,Gallup” stu dijoje, kurio je daly-
vavo 340,000 atsakovų, rasta, kad pasitenkinimas
gyvenimu didėja su amžiumi. Jau nystėje pasiten-
kinimas yra gana aukštas, bet pa mažu mažėja iki
50 metų amžiaus. Po to pa si ten ki ni mas palaipsniui
kyla iki 85 metų amžiaus. Ste bėtina, kad tam įta kos
neturi gyvenimas vie nam ar vienai. 

Vienišumas gali pakenkti svei ka tai. 62 proc.
depresijos paliestųjų pri sipažino esantys vieniši.

Kartais gali atrodyti, kad depresija ir vie-
nišumas yra tas pat. Iš tikrųjų depresija
yra liū desys ir le tar gija, o vieni šumas –
atsitolinimas nuo kitų ir despera cija.
Vedusieji išgyvena mažiau vie nišumo nei
kiti, tačiau vedybos nėra ap sidraudi mas
nuo vienišumo, nes 29 proc. vedusiųjų sa -
kosi esantys vie ni ši. 

Netikėti duomenys vėžio ligų at veju.
Žmonės su vėžio liga parodė že miausią vie-
nišumo lygį – tik 24 proc. Aiškinama, kad

tokia tragedija žmo nes suartina, o suartėjimas
atbaido vie nišumą. ,,AARP The Magazine” apklau-
sos išvados kaip tik ir skirtos socialiniam bendra-
vimui, kaip ,,vaistui” nuo vienišumo. Toks ryšys
yra tie siog kritiškas kovojant prieš vie nišumą. Tik
27 proc. žmo nių, save lai kančių ,,religingais ar dva-
singais”, buvo vieniši. Religinių saitų ne turinčiųjų
vie nišumo procentas pakilo iki 43. Dalyvavimas
religinėse apei gose taip pat prisideda prie vie ni -
šumo lygio. 44 proc. niekada religinė se apeigose
nedalyvaujančių buvo vie niši, palyginti su 30 proc.
ne rečiau kaip kas mėnesį dalyvaujančių religinėse
apeigose. 

Savanorystė irgi turi panašų ryšį su vienišu-
mu. Kuo didesnis įsitrau ki mas į bendruomeninį
gyvenimą, tuo mažesnis vienišumas. Teigiama,
kad pastovus bendravimas su kitais, kur dirbama
ben dram tikslui, asme ninius santykius didina ir
įprasmina. Taip pasipriešinama tykojančiam vie -
nišumui. Taip pat svarbu gyvenime turėti asme nų,
kuriais pasitikima ir su kuriais galima pasida linti
savo skausmais ir džiaugsmais. Kuo daugiau tokio
palaikymo, tuo mažesnė vienišumo galimybė. Taigi
reikia ug dyti turimas draugystes, palai kyti ryšius
su (buvusiais) bendradarbiais darbe, jung tis prie
prasmingų sava no rystės užsiėmimų. Kitaip
sakant, svarbu likti gyvenime.

Šv. Kalėdų metu susidaro natū ra lios sąlygos iš -
sklaidyti kažkur netoliese tykojantį vienišumą,
naujai atrasti senus draugus, užmegzti naujas
pažintis. Nau jųjų metų proga galime pasiža dė ti im -
tis naujų dalykų, kurie keltų mū sų savijautą ir
didintų džiaugsmą gy venimu. Linksmų švenčių vi -
siems ger biamiems skaitytojams!
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Vienatvė ir
vienišumas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

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

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

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

Laikraščio Draugo leidėjai
Lietuvių katalikų spaudos draugija 

Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë

2012 m.
Vilnius

Brangieji,

vël sustojame prie paslaptingo metø slenksèio.

Atidëjæ á šalá rûpesèius, susirenkame á bûrá su artimiausiais 

žmonëmì s. Dalijamës duona ir išgyvenimais. Šá šventà 

vakarà leiskite palinkëti Jums ramybës.

Taip pat linkiu jaukaus buvimo su šeima ir draugais.

Tai yra tikroji gyvenimo vertybë. Bûkime vienì  kitiems 

tvirta parama ir pagalba. Išklausykime, supraskime ir 

atjauskime.

Kai kurie Kûèiø stalà dengia ne Lietuvoje. Išlaikykime ryšá. 

Tegul bendravimas bûna šiltas ir tvirtas.

Linkiu Jums šviesios vilties, sveikatos ir geros nuotaikos.

Su artëjanèiomis šventomis Kalëdomis!



Paskutinė Kūčių šventė Šv. Antano parapijoje
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Detroit, MI

TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Uždekime žvakes ir 
Tyliai pasimelskim
Prie švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.

Š.m. gruodžio 16 d., sekmadienį, Šv. Antano
lietuvių parapijoje buvo švenčiamos Kū -
čios. Daugelis parapijos narių Kūčias šven -

čia gruodžio 24 dieną savo šeimose, todėl ir šiais
me tais nutarta Kūčias švęsti dienos metu savo
parapijos šeimoje. Oras tą rytą buvo nešaltas, bet
dangus – apsiniaukęs. Ir nors lijo lietus, tačiau į
bažnyčią sugužėjo gausus būrys parapijos gyveni-
mui, jos iškilmėms, jubiliejams ir šventėms neabe-
jingų bei pasiaukojusių parapijiečių ir svečių. 

Kūčios prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo
ir pamokslą apie Kūčių prasmę pasakė parapijos
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo ni kas. Šv. Raštą
skaitė Antanas Stra kšys. Gražiai skambėjo gies-
mės, ku rias giedojo: Laura Alkevičius, Regi na Al -
ke vičienė, Stasė Bitlerienė, Ju liegha Noruse vi -
čiūtė, Zita Skučienė, se selė vienuolė Zosė Strak -
šytė, Ja nice Strakšys ir Audronė Vaitie kai ty tė-
Hoeschele.    

Po Mišių dalyviai rinkosi į šiai šventei specia-
liai papuoštą parapijos salę. Poinsettias gėlių
takas kvietė visus į salę. Eidami pastebėjome kori-
doriuje išrikiuotus Kalėdų Senelius – mažus ir
didelius. Ant durų buvo pakabintas vainikas su
įvairiems kraštams atstovaujančiais žaisliukais –
Kalėdų Seneliais. Toliau koridoriuje matėsi didelė,
įvairiaspalviais bumbulais ir lemputėmis papuoš-
ta eglutė su prie jos budinčiais angeliukais. Ant iš -
austos lininės staltiesės pastatyta mažesnė eglutė,
papuošta šiaudinukais ir iš medžio išdrožinėtais
lietuviškais papuošimais bei lemputėmis. Eglutės
viršūnę puošė iš medžio išdrožtas Vytis.  

Įėję į salę, matėme baltomis staltiesėmis, aus-
tais takeliais, eglių šakelėmis, obuoliais, šiaudinu-
kais ir baltomis žvakėmis šventiškai papuoštus
sta lus. Scenoje, ant didžiojo stalo, stovėjo prakar-
tėlė ir angelai. Sniego baltumo šiaudinukai puošė
dvi nedideles Kalėdų eglaites. Salę puošė raudonų
ir baltų spalvų JAV tradicinės kalėdinės gėlės –
poinsettias. Prie scenos stovėjo dar ir trečia eglu-
tė. Saldumynų stalus puošė ne tik skanumynai, bet
prie vieno stalo buvo įvairiaspalvėmis gintaro
grandinėlėmis papuošta eglutė, prie kito – trispal-
viais burbuliukais žibanti eglutė.  

Programai sumaniai vadovavo parapijos tary-
bos pirmininkas Anta nas Strakšys. Savo įžangi-
niame žodyje jis pasveikino visus susirinkusius,
primindamas, kad šiandien susi rin kome į Kūčias.
Buvo pristatytas gar bės svečias Lietuvos Res pub -
likos garbės konsulas Detroit bei radijo programos
,,Lietu viškos melodijos” vedėjas Algis Zapa rackas
ir jo žmona, Val S. Bauža laidotuvių koplyčios di -
rek torė Yolan da Zaparackienė. Prisiminti ir miru -
sieji: ant stalo, salės viduryje, padėti lėkštė, kalė-
daičiai ir trys žva kutės. Pirmą žvakutę už Šv.
Antano parapijos steigėją, kleboną kun. dr. Igną
Boreišį uždegė klebonas kun. Joni kas. Antrą žva-
kutę už Lietuvos žmo nes uždegė LR garbės konsu-
las Detroit, trečią – už  mūsų mirusius parapijie-
čius – seselė vienuolė Zosė Strakšytė. Mirusieji
buvo prisiminti ir pagerbti tylos minute. 

Pernai įvedėme naują tradiciją – eglutės lem-
pučių uždegimą. Prie scenos stovinčią eglaitę buvo
pakviestas uždegti kun. Jonikas. Jis tai padarė
kartu su Sylvia ir Patricia Strakšytėmis. Dėko ja -
me šiaudinukų menininkei Valerijai Ruzgienei iš
California už specialiai šiai parapijos naujai tradi-
cijai padarytus šiaudi nukus!

Kun. Jonikas sukalbėjo maldą, prašydamas
Aukščiausiojo globoti čia susirinkusius, suteikti
jiems, jų draugams bei artimiesiems visokiausių
ma lonių. Palaimino kalėdai čius ir Kūčių valgius.
Buvo dalinama si kalėdaičiais su šeimos nariais,
šalia sėdinčiais bei po salę pasklidusiais draugais
ir pažįstamais, sakomi šventiniai lin-
kėjimai.  

Po maldos vyko meninė programa.
A. Strakšys skaitė Charles Wesley eilė-
raštį ,,To us a Child of  Royal Birth”,
šių eilučių autorė – A. V. Aldkaus eiles
,,Skudurų lėlytė”. Monika Nemanaitė
fortepijonu paskambino ,,Twilight Me -
mo ries” (Janet Vogt), ,,Home for the
Ho lidays” (Al Stillman, muz. Robert
Allen)  ir ,,Pachelbel Canon” (Johann
Pach elbel). Seselė Zosė Strakšytė ir jos
sūnėnas Richardas jaunasis bei dukte-
rėčios Patricia ir Sylvia padainavo ke -
lias daineles lietuvių ir anglų kalbo-
mis.

Paskui vaišinomės kulinarės Regi -
nos Greenhalgh vaišėmis. Pra sidėjo
tikra puota. Teko ragauti visų tradici-
nių Kūčių valgių. Turėjome gau sybę
pa tiekalų su žuvimi, grybais, virtinu-
kų su grybais, spanguo lių kisieliaus,
aguonų pieno su kū čiukais, kompoto ir
įvairiausių saldumynų. Viskas atrodė

gražiai ir patraukliai, ragavome visų dvylika
patiekalų – kaip gali ko nors atsisakyti!  

Staiga koridoriuje suskambo varpeliai. Žmo-
nės galvoja, kad būna tik Kalėdų Senelis, bet iš tik-
rųjų tai – netiesa. Yra ir Kalėdų Bobutė. Ji atsiran-
da, kai Kalėdų Senelis išvyksta į savo kalėdines
keliones su pilnais maišais dovanų. Tada Kalėdų
Bobutė aplanko lietuviškus telkinius. Taip įvyko
ir šiais metais. Kalėdų Senelis nuvyko į Dievo
Apvaizdos parapiją dalyvauti kalėdinėje eglutėje,
o Kalėdų Bobutė, išgirdusi, kad Šv. Antano parapi-
ja užsidarys už šešių mėnesių, nusprendė aplanky-
ti ,,Antaninę”. Su tais žodžiais staiga į salę įžengė
Kalėdų Bo bu tė. Kiekvienam Kūčių šventės daly-
viui įteikusi po kalėdinį saldainį-lazdelę, ji vi -
siems palinkėjo geros sveikatos ir ištvermės atei-
nančiais 2013 metais! Po sveikinimų Kalėdų Bo -
butė keliavo tolyn lankyti kitus lietuvių telkinius. 

Šventei einant į pabaigą, padėkota Strakšių
šeimai už nepagailėtą laiką, darbą ir jėgas puo -
šiant šventovę. Padėkota ir mūsų Re ginai už šios
magiškos Kūčių šventės organizavimą. Visi šven-
tės dalyviai buvo patenkinti, maloniai atšventę šią
svarbią ir reikšmingą dieną tarp savo Šv. Antano
šeimos, artimųjų ir draugų. Dėkojame visiems už
apsilan kymą ir dalyvavimą mūsų parapijos šei-
mos paskutinėje Kūčių šventėje šioje parapijoje!
Melskimės gimusiam Kudikėliui, kad kitais
metais ga lė  tume susitikti ir bendrauti prie Die vo
Apvaizdos parapijos šv. Kūčių stalo!

Parapijos choras. Pirmoje eilėje stovi vargonininkas Erik Bak ir ses. Zosė Strakšytė; antroje eilėje: Lau ra
Alkevičius, Audronė Vaitiekai tytė-Hoeschele, Zita Skučienė, Julie gha Noruševičiūtė. Trūksta Reginos Al -
kevičienės ir Stasės Bitlerienės.                                                                                Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Klebonas kun. G. A. Jonikas ir Patricia ir Sylvia Strakšytės užde-
ga kalėdinės žvakutes.                 Zitos Malakauskienės nuotr.

LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas ir Šv. Antano parapi jos
renginių vadovė Regina Juškai tė-Švobienė sveikina visus lietuvių tel-
kinius su šv. Kalėdomis!



Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
New York Valdemaras Sa ra pinas su žmona
Vyte š. m. gruodžio 16 die ną dalyvavo New

York lietuvių Kū čių šventėje, prasidėjusioje
lietuviško mis šv. Mišiomis Apreiškimo bažny čio je,
Brooklyn, kurias aukojo šios bažnyčios klebonas
Vytautas Voler tas bei svečias iš Lietuvos, brolis
Astijus Kungys.

Po Mišių V. Sarapinas pasveikino New York bei
jo apylinkių lietuvius ir jų draugus ir pažymėjo,
kad tiek džiugūs praėjusiųjų metų įvykiai, tiek šių
dienų sudėtingos aplinkybės dar
labiau su stiprino didelę ir darnią
New York lietuvių šeimą. Išskir ti -
nės genera linio konsulo padėkos
su laukė realiais darbais pilietišku-
mo ir tautiškumo vertybes puoselė-
jantys New York lietuvių skautai ir
Maironio litua nistinės mokyklos
bendruomenės nariai.

Šventės dalyvius taip pat svei-
kino brolis Astijus, Maironio mo -
kyk los vedėja Faustina Šinkūnienė,
JAV Lietuvių Bendruomenės New
York apygardos pirmininkė Ramu -
tė Žu kai tė. Šventinę programą atli-
ko Mai ronio mokyklos mokiniai ir
jaunieji NY lietuvių skautai. Buvo
vaišinamasi tradiciniais Kūčių val-
giais, giedamos kalėdinės giesmės,
mažuosius pradžiugino Kalėdų Se -
nelio pa sirodymas.

Tą patį vakarą V. Sarapinas dalyvavo ir vienos
seniausių lietuvių išeivijos organizacijų – Lietuvos
vy čių Kūčių šventėje, kur pasveikino jos narius ir
palinkėjo sėkmingų 2013-ųjų, kai organizacija
minės 100-ąsias veiklos metines.

Lietuvos draugas New York, valstijos asamblė-
jos narys Michael Mil ler pabrėžė Lietuvos – strate-
ginės JAV partnerės, NATO ir ES narės – pastarojo
meto pasiekimus ir genera liniam konsului įteikė
specialią New York valstijos padėką.

Šventėje koncertavo atlikėjai iš New Jersey
valstijos – dainininkė An ge lė Kiaušaitė ir kankli-
ninkas Rim gaudas Pranckevičius. Susirinkusieji
vaišinosi tradiciniais Kūčių patie kalais, kartu gie-
dojo kalėdines gies mes.

LR gen. konsulato New York info
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New York, NY

ALĖ NAMIKIENĖ

,,Šiaudinukas” – jaunas žodis senoje lietu-
vių liaudies meno kalboje. Šiau dinukas – išeivi-
jos lietuvių savojo krašto ilgesio vaisius.

Kalėdų eglučių puošimas yra vie nas iš vė -
liausių papročių, atėjęs pas mus iš kaimy-
ninių valstybių. Mūsų šiaudinuko pradžia

yra „sodas” ar „sau lutė”. Tai kelis kartus už
dabarti nius Kalėdų eglutės šiaudinukus di desnis,
iš šiaudų veriamas papuoša las. Jį seniau kabinda-
vo virš stalo ar kampe – kaip lempą. „Sodu” ar
„Sau  le” kambarys būdavo puošiamas merg -
vakariui, vestuvėms ar krikšty noms. Į „sodo”
vidurį dažnai paka bindavo iš kiaušinio lukšto ir
plun ksnų padarytus paukščiukus ar lėly tes. Kai
kuriose Lietuvos vietovėse iš
bažnyčios grįžę jaunieji tol ne -
sės davo už vaišių stalo, kol ne -
nu pirkdavo „so do” – didžiulio,
rūtomis puošto šiaudinuko. Lie -
tuvoje pradėjus puošti eglutes,
tam reikalui kur ne kur buvo
sumažinti ir pritaikyti šiau -
diniai šiaudinukai. Taip pat
darydavo šiaudines, popierinė-
mis gėlytėmis puoštas grandi-
nėles.

„Lietuviškos eglutės”, ku -
riomis mes išeivijoje džiaugia-
mės ir didžiuojamės ir kurios
taip vykusiai atstovau ja lietu-
viams, yra Lietuvos garbės kon-
sulės Čikagoje Juzės Daužvar -
dienės ir vėliau jos pavyzdžiu
paseku sių žmonių nuopelnas.
Lietuvos gene ralinio konsulo dr.
Petro Daužvardžio žmona Juzė
buvo viena iš dešimties Čikagos
miesto žymiųjų moterų, kurios
1942 m. pradėjo Kalėdų švenčių programas Čika-
gos ,,Science & Industry” muzie juje. Muziejui suti-
kus su J. Daužvardienės pasiūlymu ruošti Ka lėdų
programas ir išstatyti tautines eg lutes, prasidėjo
skubus darbas. Bet ir kilo rūpestis – kokia turėtų
būti lietuvių eglutė? Po ilgo ieškojimo J. Dauž -
vardienė susitiko to meto AL RM Moterų sąjungos
veikėja Rože Mazi liauskiene, kuri prisiminė jos
gimti nė je vertus šiaudinukus. Mieste ne turint
šiaudų, J. Daužvardienė nuta rė panaudoti popieri-
nius, gėrimui skirtus baltus  šiaudelius. 

Per porą mėnesių Daužvardžių šeima suvėrė
šiaudinukus pirmajai 1942 m. didžiu lei eglei Moks -
lo ir pramonės muzie juje. Tarp kitų tautų blizgan-
čių eglu čių lietuviška balta ir be lempu čių eglė
buvo sensacija. J. Daužvardienė muziejaus lanky-
tojams aiškino, kad, kol Lietuva pavergta, mūsų
eglutės nešvies! Tą pirmą savaitę muziejus sulau-
kė daugiau nei 500 laiškų, kuriuose minima lietu-
vių eglutė. Daužvardžių šeima eglę minėtame mu -
ziejuje puošė dar ke letą metų, o muziejaus progra-
mose dalyvavo ir tebedalyvauja Lietuvos vyčiai.
Šis pa protys muziejuje tęsiamas iki šiol.

J. Daužvardienės pradėtą paprotį tęsė seselės
kazimierietės, mokyda mos verti šiaudinukus
Marijos gimnazijoje, Čikagoje. 1963 m. Lietuvos vy -
čių veikėjas Frank Zapolis Čikagos Jaunimo cent-
re suorganizavo pirmuo sius šiaudinukų vėrimo
kursus ir parodą, kurioje pirmą vietą lai mė jo
skaučių „Aušros vartų” tunto „Ne ringos” draugo-
vės skautės, vadovaujamos s. Irenos Smieliaus kie -
nės. Po kelių metų F. Zapolis kursus perkėlė į ,,Ford
City” parduotuvių centrą. Per 9 metus tuose kur-
suose apsilankė apie 1,000 as menų, tarp jų – daug
skaučių. 

Tauto dai lininkė Uršulė Astrienė iš Michi gan
valstijos šį meną pritaikė savitiems iš tikrų šiaudų
lipdytiems šiaudi nukams, labai gražiai vėrė šiau -
di nu kus ir iš popierinių šiaudelių. Dr. Pau lina Vai -
taitienė (mirė 2004 m.), da ly vavusi F. Zapolio ruoš-
tuose šiau dinukų kursuose ir parodose, suma nė
šiaudinukus lipdyti juostų/audi nių geometriniais
raštais. Tai gana sunkus ir kruopštus, bet gražus
rank  dar bis. Jau daugelį metų (iki šios die nos)
šiau dinukų vėrimo kursai vyksta Balzeko lietuvių

Lietuviški šiaudinukai

Kūčių šventės

kultūros muziejuje, Čikagoje. Taip pat Balzeko mu -
ziejaus bei LR gen. konsulato vardu baltais šiaudi-
nukais eglutes Navy Pier, O’Hare bei Midway oro
uostuose pada bina Marija Kriaučiūnienė.

• • •
Plačiausiai šį paprotį išeivijoje paskleidė lietu-

vaitės skautės, sekdamos savo sesės konsulės
pavyzdžiu. J. Daužvardienė Lietuvių skautų są jun -
gos nare tapo 1950 m. Čikagoje. 1954–1957 m.
Skaučių seserijos vadijoje ji ėjo tarptautinio sky-
riaus vedė jos pareigas nuo 1950 m. iki savo mirties
1990 m., buvo „Aušros vartų” tun to globėja. LR gen.
konsului dr. Daužvardžiui mirus, 1971 m. J. Dauž -
vardienė perėmė LR garbės konsulės pareigas.

Pirmuosius šiaudinukų vėrimo kursus Boston
1969 m. surengė vyr. skaučių ,,Židinys”. Jiems
vadovavo dr. Paulina Vaitaitienė iš Čikagos. Tais

metais židinietės papuošė eglę
Bos ton miesto merijos rūmuo-
se. 1970 m. po šiaudinukų kur -
sų Boston žurnalas ,,Wo man’s
Day” paskelbė straipsnį su nuo-
trauka apie lietuviškus šiaudi-
nukus, o 1973 m. Illinois telefo-
no bendrovė prie Kalėdų metu
siunčiamų sąs kai tų pridėjo
šiaudinukų nuotrauką ir trum-
pą aprašymą.

1969 m. nuotraukose jau
matome New York skaučių
„Ne ringos” ir Los Angeles „Pa -
langos” tuntų baltas eg lu tes.
(Pati pirmoji šiaudinio šiau di -
nu ko nuotrauka skautiškame
archy ve yra iš 1958 m. tautinės
stovyklos.) 

1970 m. Detroit „Gabijos”
tunto va dovės šiaudinukų vėri-
mo kursus, kuriuose mokė P.
Vai taitienės pa ruošta Alė
Namikienė iš Čikagos, surengė

s. Danutės Jankienės namuo se. Po mėnesio
„Gabijos” tuntas dr. Pauli nos Vaitaitienės ir jų pa -
čių pagamin tais šiaudinukais papuošė eglę Detroit
istorijos muziejuje. 1972 m. Detroit „Baltijos” tunto
skautų „Min daugo” draugovė, vadovaujama s. Al -

girdo Vaitiekaičio, šiaudinukų vėrimo meną rodė
BSA ,,Skautoramoje”. 

1971 m. pirmą baltą eglę papuošė „Šatrijos” vie-
tininkijos skaučių ži dinys Hartford, CT, Švč.
Trejybės baž nyčioje (vadovavo Aldona Saiminin -
kie nė). Pirmos skautiškos Kūčios vi suomenei
surengtos Omaha, NE, kur šiaudinukus eglei suvė-
rė v. s. Graži na Reškevičienė. 

1974 m. Čikagos tarptautinėje mu gėje/paro do -
je, Navy Pier, „Aušros vartų” tuntas vieną sieną
papuošė lip dytais šiaudinukais/žvaigždėmis. Tais
pačiais metais, vadovaujant tuntininkei s. fil.
Irenai Žukauskienei, vyr. skaučių draugovė vėrė
šiau dinukus šv. Kryžiaus ligoninės eglei. Apie tai
parašiusi Judita Fabijonaitė sakė, kad, joms beve-
riant šiaudinu kus, į tuntininkės namus atvyko
Čikagos antro televizijos CBS kanalo žurnalistai ir
filmavo, kaip jos dirba ir dainuoja. Vėliau tai matė-
me TV programoje.

1975 m. Amerikos skautų centre, Johnson isto-
riniame muziejuje, New Brunswick, NJ, vykusioje

Iš kairės į dešinę: JAV New York apygardos pirmininkė Ra mutė Žukaitė,
brolis Astijus Kungys, LR gen. konsulas Valdemaras Sara pinas. 

LR gen. konsulato New York nuotr.

,,Gabijos” tunto eglė Detroit mu ziejuje, 1970 m. Priekyje:
I. Sventic kai  tė ir J. Beržanskaitė; stovi V. Hotra ir R. Pet ru -
sevičienė.

Nukelta į 7 psl.

Lietuvos garbės konsulė Čikagoje 
Juzė Daužvardienė.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

MAS Žiemos kursuose dalyvaus
Vysk. Kęstutis Kėvalas

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro val-
dybos ruošiami  Žie mos kursai – jau ne už kalnų.
Jie prasidės po šv. Kalėdų, gruodžio 26 d.,
Amerikos lietuvių Romos katalikų fede ra cijos
stovyklavietėje Dainavoje. Šįmet lau kiami net 59
moksleiviai kursantai.

Kursai skiriama moksleivių susipažinimui
su ateitininkų pasaulėžiūra ir jos princi pų pri-
taikymu gyvenimui. Kasdien vyks pas kaitos,
pašnekesiai, kūrybingi užsimoj i mai ir smagus
bendravimas su idėjos draugais.

Šių metų kursų kapelionas — naujasis
Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr.
Kęstutis Kėvalas. Tai bus pirmas vyskupo apsi-
lankymas JAV po jo įšventinimo į vyskupus š. m.
lapkričio 24 d. Kaune.

Kursai tęsis iki Naujųjų metų pirmos die-
nos.

Linksmų šv. Kalėdų, brangūs ,,Draugo” skaitytojai
Viešpaties Gimimo šventės proga linkime džiaugsmo ir ramy-
bės, kurią gali atnešti tik Kristus. Linkime Dievo palaimos šv.
Kalėdų proga ir Nau juosiuose 2013 metuose.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba ir valdyba

KRISTUS GIMSTA VĖL,
KAD ATSINAUJINTUME JAME

Kristus teigė, kad atėjo į šį pasaulį ir gimė tam, kad liudytų Tiesą – Tikrovę: Dievas yra, Jis yra su mumis, Jis be
galo mus myli. Tikėdami Jį, klausom Jo balso ir atsiliepiame į Jo meilę.  Šiais Tikėjimo metais atnaujinkime
savo tikėjimą.

Sąmoningai priklausydami ateitininkų sąjūdžiui, šiais Tikėjimo metais atsiliepsime į Jo meilę savo gyvenimu ir veikla,
liudydami Jo dievišką gerumą, garbindami Jį ir Jo vardu darydami gera kitiems.

Kun. Kęstutis A. Trimakas

Brangūs idėjos bičiuliai,

Su Kūdikėlio Jėzaus gimimu teįžengia šven-
tųjų Kalėdų džiaugsmas į mūsų namus ir į
mūsų širdis. Teįkvepia mus naujiems užmo-

jams ir tepadeda juos įgyvendinti bičiulystės
dvasioje. Testiprina mūsų ateitininkiškos šeimos
vienybę ir drąsą atsiliepti į Popiežiaus kvietimą
gilinti savo tikėjimą ir liudyti jį visur, kur bebūtu-
me.

Tegul Naujieji 2013 m., paženklinti
Tikėjimo metų ženklu, atveria naujas erdves
mūsų veiklai, drąsina dalintis Kristaus meile
tikėjimo kelionėje su savo šeimos nariais, gimi-
nėmis, bendruomene.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Dievo Palaimos kupinų 2013-
ųjų metų mums ir Ateitininkų organizacijai!

Jūsų Rozvita Vareikienė, 
Ateitininkų federacijos pirmininkė

Čikagos ateitininkų Kūčių šventėje gruodžio 16 d. iš k: Sigita Jurgutytė, Nida Aleksaitė
ir Ema Povilaitytė.                                                                                    Dainos Čyvienės nuotr.

Mieli ,,Draugo”, o kartu ir
ateitininkų puslapio skaitytojai,

Visa Ateitininkų namų valdyba sveikina jus su artėjan-
čiomis  šv. Kalėdų šventėmis.

Te šios gražios, prasmingos šventės atneš į
jūsų namus dvasinės ramybės tiek jums,

tiek jūsų  artimiesiems.

Ateitininkų namų valdyba
Ateitis Foundation 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, brangūs jaunučiai

Kristaus Gimimo proga linkime, kad Jūsų šir dys būtų pripildytos šv.
Kalėdų  džiaugsmo. Tegul Dievo palai ma lydi per 2013 metus. 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos Centro valdyba   

Gabrielės Schneider glėbyje – jos sesutė Danielė ir Onutė Kriaučiūnaitė, Čikagos ateiti-
ninkų Kūčių šventėje, gruodžio 16 d. Jaunimo centre.                Dainos Čyvienės nuotr. Vysk. Kęstutis Kėvalas
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Štai jau gruodžio vidurys. 2012
metai rieda į pabaigą, o Čika-
gos padangėje nematėme nė

vienos snaigutės – truputį palynoja ir
vėl išlenda saulu tė! Tebešviečia ir
1993 m. kovo mė nesį įsikūręs savano-
rių Lietuvos vai kų globos būrelis
„Sau lutė”.

Ši „Saulutė” šviečia tik gerų
žmonių dėka. Jie savo aukomis ir
darbu padeda į netikėtą vargą Lie tu -
voje puolusiems neprarasti vilties
rytojumi. Dalyvaudama mugėse,
rink  da ma aukas Pal. Jurgio Matu lai -
čio mi  si jos prieangyje prieš Kalėdas
ir  Velykas (ačiū kun. Antanui  Sau -
lai čiui) bei kviesdama į koncertus,
„Sau lutė” visiems sudaro progą ne -
likti abejingiems artimųjų likimui.
Pavyzdžiui, 2011 m. įvyko Lietuvos

prez. Aleksandro Stulginskio minėji-
mas, pianisto Pet ro  Geniušo koncer-
tas bei ansamblio „Sodžius” koncer-
tas. 2012 m. gir dėjome nepaprastą
kon certą „Auk sinės stygos”, kuria-
me skambino Lietuvos pianistė Alek -
sandra Žvirb lytė, taip pat grojo diser-
taciją apgynusi čikagietė smuikinin-
kė Linda Veleckytė Nussbaum, šiuo
metu einanti vykdomosios direkto-
rės pareigas Illinois Philhar monic
Orchestra.

Rugpjūčio mėnesį „Atviro žo -
džio” forume girdėjome Marijos  Du -
bickienės pranešimą apie kovą prieš
tuberkuliozę Lietuvoje. Jos vadovau-
jama organizacija „Saulės smiltys”
praneša visuomenei apie Lietuvoje
vis dar plintančią džiovos ligą, kuri
nepaiso socialinio statuso ar finan si -
nio žmonių lygio. Dažnai susirgusieji
tu berkulioze savo ligos gėdijasi, ati-

Lašas po lašo...
deda gydymą ir užkrečia kitus. „Sau -
lės smiltys” vykdo šviečiamąsias
programas, padeda sergantiems vai-
kams ir juos gydančioms įstaigoms.
Orga ni zacija atnaujino šešias pala-
tas Kau no Antroje klinikinėje ligoni-
nėje Vai kų pulmonologijos skyriuje,
išleido knygą „Ligoninė ligoniuko
akimis”, sukūrė dokumentinį filmą,
ligoninėje įrengė poilsio ir kompiute-
rių kambarius, skatino savanorystę,
rengia „Baltosios ramunės” dienas,
skirtas Pasaulinei tuberkuliozės die-
nai.

Marijos Dubickienės pranešimo
metu gautas bei „Saulutei” paštu at -
siųs tas aukas padėti tuberkulioze
ser gantiems vaikams išsiuntėme
„Sau  lės smiltims”. „Saulutės” pirmi -
nin kė Indrė Tijūnėlienė šių metų
vasarą lankėsi Kauno Klinikinėje
ligoninėje ir įsitikino „Saulės smil-
čių” darbo vaisingumu.

• • •
Lietuvoje „Saulutė” artimai ben-

dradarbiauja su „Lietuvos vaikų”
fondu (Laisvės pr. 125, Vilnius, dir.
Romualda Navikaitė, tel 52-6271-80),
su kolegėmis Vitalija Miklyčiene, dr.
Sigita Lipoviene, Aniceta Žiauberie -
ne, Onute Petrulyte, Regina Žvirblie -
ne, Dana Migaliova (neįgaliųjų org.
„Viltis” pirm.) bei Gražina Lands -
ber  giene.

2012 m. per „Saulutę” para mos
susilaukė Alvito Šv. Onos parapiji-
niai vaikų namai (kleb. Vytautas Ka -
jokas), neįgaliųjų „Viltis” (pirm. Da -
na Migaliova), Pamūšio Šv.  Anta no
Paduviečio parapijiniai vaikų na mai
(dir. Roma Bartkevičiūtė, kleb.  Ri -
čar das Rutkauskas), Naujojo Dauge -
liškio globos namai, Lentvario vaikų
globos namai, Alytaus Kūdikių na -
mai, Alytaus „Caritas”, Antrieji vai -
kų globos namai Vilniuje ir nemažai
šeimų bei studentų. Šiais metais Die -
viškojo kryžiaus fondas per ,,Sau -
lutę” kard. Audriaus Bačkio labdarai

įteikė 10,000 dol.
Surinktas aukas „Saulutė” ne

kaupia, o persiunčia Lietuvoje var -
gin gai gyvenantiems vaikams ir stu-
dentams. Neskaitant siuntinių konk-
rečioms šeimoms, per „Sau lutę” iške-
liavo: 2007 m. – 149,000 dol., 2008 m. –
210,000  dol., 2009 m. – 110,000 dol.,
2010 m. – 130,000 dol., 2011 m. –
130,000 dol. 2012 metais iki gruodžio
vidurio išsiųsta 110,000 dol., o nuo
būrelio įsikūrimo – daugiau nei 2
mln. dolerių. 

„Saulutė” dėkoja visiems, norin-
tiems padėti kitiems. Kiekviena auka
yra pasidalinimas širdies gerumu.
Dėkojame remian tiems konkrečius
vai kus (auka – 360 dol. metams).
Paskutiniu metu daug metų savanore
su neįgaliais vaikais Lietuvoje dirbu-
sios Ilonos Laucienės gyv. Union Pier,
MI) patarimu, siūlo me paremti vai-
kus su negalia. Dė koja me atsiliepu-
siems.

Kadangi keliems rėmėjams buvo
išsiųsti laiškai panaudojus senus vo -
kus su senu „Saulutės” adresu (nors
pačiame laiške nuro do mas tikslus
adresas), prašome at kreipti dėmesį,
kad „Saulutės” adre sas yra: 414
Freehauf  St., Lemont, Illinois, 60439.

„Saulutė” dėkoja visiems už pa -
laikymą, linki palaimos gyvenimo
kelyje ir gebėjimo rasti ramybės bei
krislelį džiaugsmo kiekvieną šioje
žemėje dovanotą dieną.

Šiuo metu „Saulutės” pirminin -
kė yra Indrė Tijūnėlienė, vicepirmi -
ninkė – Raminta Marchertienė, iž -
dininkė – dr.  Ramunė Račkauskienė,
sekretorės – Laima Braune ir Birutė
Nalienė, atstovė Florida valstijoje –
Birutė Kožicienė, atstovai JAV ryti -
niame pakraštyje – Robert Duda ir
Ginger Houghton, Detroit atstovės
buvo Eleonora Grigaitienė ir a. a. Bi -
rutė Bublienė, teisinis patarėjas –
Saulius Kuprys. Elena Ablingytė
tvarko „Saulutės” tinklalapį –
www.sunlightorphanaid.org

PLC kalėdinėje mugėje prie ,,Saulutės” prekystalio būrelio narės rinko aukas Lietuvos
vaikams (iš k.): Jūratė Maurukienė, Aušra Saulienė, ižd. Ramunė Račkauskienė ir Ona
Rušėnienė.                                                                                               Indrės Tijūnėlienės nuotr.

tarptauti nėje eglučių parodoje lie tuvišką eglutę
bal tais šiaudinu kais papuošė skautininkų Gilandos
ir Kazio Matonių vadovaujami „Palangos” vietinin-
kijos ir „Ša rū no” draugovės skautai.

1976 m. Toronto, ON, „Šatrijos” tunto skautės
rodė šiaudinukų vėrimo meną tautinių grupių fes-
tivalyje. Šiaudinukus verti iki šiol mokomi Toronto
lituanistinių mokyklų mokiniai ir skautai. Tą dar -
bą daugiausia atlieka sesės skautininkės, ypač Lie -
tuvių tautodailės instituto išeivijoje darbuotoja,
garbės narė, spaudos bendradarbė v.s. Irena Šernai-
tė-Meiklejohn.

Los Angeles, CA, skautes verti šiaudinukus
mokė s. Lionė Vilimienė ir kitos skautininkės. „Pa -
lan gos” tun to vyr. skaučių „Šatrijos Raga nos” drau-
govė 1981 m. Kalėdoms baltais šiaudinukais papuo-
šė eglutes lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. V. s.
Alfonsa Pažiūrienė su Kun. Birutės draugijos narė-
mis paruošė šiaudi nukus Prezidento Ronald Rea -
gan bibliotekai.

• • •
Šiaudinukų vėrimo meną gražiai išvystė s.

Elena Abelkienė, iki 1976 m. gyvenusi Čikagoje.
Tuo metu ji sugal ojo šiaudinukams papuošti „gėly-
tes”. Pagamino šiaudinukus Lietuvos am basadai
Washington, DC ir Florida lie tuviams, kurių eglutė
1970 m. Can cer Society parodoje, Miami, laimėjo
pirmą vietą. E. Abelkienės šiaudinukai buvo rodo-
mi vienoje iš St. Petersburg, FL, televizijos progra-
mų. Vieną šiaudinukų rinki nį sesė Abelkienė pado-
vanojo Cle veland skautininkių draugovei – savo
pirmai vadovei dr. Domini kai Kesiūnaitei atminti.

Rytinėje Amerikos pakrantėje šiaudų meno
specialistė yra s. Aldona Saimininkienė. Šalia lip-
dytų šiaudo paveikslų, esančių keliuose muziejuose
ir bažnyčiose, apie sesės Aldonos Kalėdų eglutės

šiaudinukus plačiai buvo rašoma ame rikiečių
spaudoje (pvz., „EH wo man brings 600 years of
creativity to her holiday art”). Šiaudinukus verti A.
Saimininkienė mokė lituanistinėje mokykloje,
miesto mokyklose, bibliotekose, muziejuose. Šiau-
dinukų vėrimo me no 30 metų mokė Neringos sto-
vykloje, po dvejus metus šv. Jono stovykloje, Ka -
nadoje ir „Aušros” stovykloje Pennsylvania.

Indiana valstijoje naujai pastatytuose rūmuose
„Indiana Welcome Center in Hammond” nuo 1999
m. ruo šiamos parodos „Winter Wonder land”, kurio-
se išstatomos daugelio tautų bei organizacijų eglu-
tės. Tarp 40 eglučių baltais šiaudinukais švie čia lie-
tuviškoji, antrais rengimo me tais pelniusi net
pirmą premiją. Nuo parodos pirmųjų metų eglutės
puošimu Lietuvių Bendruomenės vardu rūpi nasi
ps. fil. Birutė Vilutienė. Šiau dinu kus eglutei suvėrė
Vladė Dama šie nė, Steponaitienė, Birutė Podienė ir
Alė Namikienė.

Birutė Podienė, buvusi JAV LB Socia linio sky-
riaus Marquette Park vado vė, vyr. skaučių/skauti-
ninkių „Sietu vos” draugovės narė, šiaudinukus su -
vėrė jau minėtai eglei Indiana, „Sie tuvos” draugo-
vės prekystaliui Kalė dų mugėse Lemont, IL, „Sek -
lyčiai” Mar quette Park, bičiuliams, dukroms ir vai-
kaičiams.

Lietuviškos eglutės grožį plačiai Amerikos
visuomenei ypač sėkmingai parodė ps. Ona
Adomaitienė. 1965–1982 m. gyvendama Jamestown,
ND, šiaudinukų vėrimo meną ji rodė pa rodose,
mokė amerikiečių skaučių (Adomaičiai ten buvo
vieninteliai lietuviai) sueigose, mokyklose,
1982–1990 m. baltais šiaudinukais papuošė eglę Lie -
tuvos ambasadoje, Washington, DC, šiaudinius
šiau di nukus suvėrė The Herbert Hoover Pre -
sidential Library muziejui. Su s. Al dona Kin -
duriene dvi dienas 1985 m. vėrė šiaudinukus Smith -
sonian Institution, 1988 m. padabino eglę Tarp -
tautinei parodai ,,Du Pont Plaza Mall”. Nuo 1991 m.
Phoenix, AZ, puošė eglutes Lietuvių Bendruome -
nės vardu. Nuo 2003 m., dukros Rūtos siūlymu,

Washington Basilica of  The National Shrine of  The
Immaculate Conception Šiluvos Dievo Motinos kop -
lyčioje eglės puošiamos ps. Onos Adomaitienės
šiaudiniais šiaudinu kais. Arizona gyvenančiai tre-
čios kar tos lietuvių kilmės šeimai taip patiko šiau-
dinukai, kad Adomaitienė juos išmokė, kaip verti.
Ši šeima lietuvišką eglę papuošia Glendale, AZ, bib-
liotekoje. Taip pat ir Atlanta, GA, Česonienė, Onos
pamokyta, tarptautiniame festivalyje papuošė šiau-
dinukais eglę, sulaukusią nepaprasto dėmesio.

Baltų eglučių paprotys yra labai paplitęs tarp
Čikagos ir apylinkės lietuvių bei jų bičiulių. Dau -
gelis lietuvių Kalėdų eglutes dabina baltais ar šiau-
diniais šiaudinukais. Kalėdų mu gėse Lemont, IL,
skaučių „Aušros var  tų-Kernavės” ir „Nerijos” tun-
tai, „Sietuvos” draugovė, Felė Jaunienė ir A.
Namikienė parduoda šimtus šiaudinukų (pelnas
skiriamas skautų veiklai, stovyklavietei ir šalpai).
Tė vai ar seneliai suveria ar nuperka šiau dinukus
jau nų porų pirmoms eg lutėms, tėvai baltus šiaudi-
nukus Ka lėdų  metu dovanoja savo vaikų mo ky -
tojams. Prisimenu, kaip vienais metais kalėdinėje
mu gėje apsilankiusi jauna studentė nupirko vos ne
pusę baltų šiaudi nukų, kad skubiai galėtų išsiųsti
juos į Prancūziją, kur į jaunamartes ruošia si jos
sesuo...

Atkelta iš 5 psl.

,,Aušros vartų-Kernavės” tunto skautės vėrė šiaudinukus.
Sėdi: Gintarė Daulytė ir Kamilė Memėnai tė; stovi: Žiba
Kairytė-Lapp, Lilė Šo liū naitė, Karina Viktoraitė, Kasand ra
Rugieniūtė, Kristina Stončiūtė ir Dalia Stropienė. 2009 m.

Šiaudinukai
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Rūta Meilutytė ir toliau 
skina pergales

 

 
 
 
 
 

                              
 

D kojame visiems už nuošird  darb , 
dosnias aukas ir pagalb , kuri  teik te 

Lietuvi  Fondui visus metus. 
 
 

 
 
 

Nuoširdžiai linkime Jums  
stiprios sveikatos, miel  darb ,  

ger  žmoni , nauj  id j , brandži  
sumanym , prasming  svajoni  ir vilties…   

 
Tegul lietuvyb s ugnis amžinai liepsnoja 

ir negaili mums visiems 
džiugi  akimirk  ateinan iais metais. 

Tad dirbkime, vertinkime ir 
remkime vieni kitus! 

 
 

 LIETUVI  FONDAS  - LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911  127th Street      Lemont, IL 60439  USA    Tel:  630-257-1616 

Fax: 630-257-1647 www.lithuanianfoundation.org E-mail: admin@lithfund.org 

LIETUVI  FONDAS 
SVEIKINA  

SU ART JAN IOM ŠV.KAL DOM 
IR NAUJAIS METAIS! 

EDVARDAS ŠULAITIS

Olimpinė čempionė Rūta Mei -
lu tytė, kuri gyvena ir mokosi
Anglijoje, pasaulio plaukimo

čem pionate, vykusiame Stambule,
Turkijoje, iškovojo tris medalius, iš
ku rių du buvo auksiniai. 

Ši penkiolikos metų plaukikė 50
m ir 100 m krūtine rungty nėse laimė-
jo auksą, o 100 m. plaukimo komplek-
siniu būdu bai giamosiose rung ty -
nėse pasitenkino sidabru. Nors 
šioms pirmenybėms jaunoji Lietuvos
plaukimo žvaigždė spe  cia  liai ne -
siren gė, tačiau ji sugebėjo ap lenkti
žy miai vyresnes ir daugiau pa tirties
turinčias plaukikes iš dau gelio pa -
sau lio kraštų.

Pirmame plaukime trum pame
(25 m) baseine gruodžio 13 d. Rūta
buvo nepralenkiama moterų 50 met -
rų plaukimo krūtine baigiamosiose
rung tynėse. Lietuvė atkarpą įveikė
per 29,44 sek. ir 0,07 sek. pa gerino
Euro pos, pasaulio čempio nių bei Lie -
tuvos rezultatus. Sida brą gavo Jamai -
kos atstovė Alia Atkin son (29,67 sek.),
o bronza pasidabino australietė Sa -
rah Katsoulis (29,94 sek.). Amerikietė
Jessica Hardy, kuri buvo šios rung-
ties pasaulio rekordininkė, liko
penk  toje vietoje (30,01 sek.).

Paskutinis Rūtos bandymas vėl
buvo auksinis. Jo metu lietuvaitė 100
m krūtine nuplaukė per 1 min. 03,52
sek. ir pagerino pasaulio čempionato
re zultatą. Antroji šioje rungtyje buvo
A. Atkinson (kaip ir 50 m nuotolyje),

nuplaukusi per 1 min. 03,80 sek.
Bronza atiteko Rikke Moller Pe der -
sen iš Danijos (1,04,05). Ketvirta at -
plaukė S. Katsoulis.

Norėdama pailsėti, R. Meilutytė
nedalyvavo 50 m plaukimo laisvuoju
stiliumi atrankos varžybose. „Aš ne -
sigailiu dėl tokio sprendimo, nes ga -
lė jau pailsėti prieš 100 m krūtine
plau kimo baigiamąsias varžybas”, –
sakė Rūta, kurios jaunas organizmas
dar nepa sirengęs dideliems krū-
viams. 

R. Meilutytės pergalė žymiai
pagerino Lietuvos plaukikų pasi ro -
dymo Turkijoje bendrą vaizdą. Lie -
tuvos rinktinė užėmė penktą vietą
me  dalių lentelėje, aplenkdama tokias
galingas vals tybes kaip Rusija, Aus -
tralija, Did ž ioji Britanija ir Pran cū -
zija.

Lietuvos plaukimo federacijos
pre zidentas Tomas Kučinskas teigė,
kad labai nudžiugino Mindaugo Sa -
daus ko ir Ramintos Dvariškytės pa -
si  rodymai. Šie University of  Dallas
stu dijuojantys plaukikai pagerino
as meninius ir Lietuvos rezultatus.
Šiek tiek liūdna dėl Giedriaus Tite -
nio, kuriam nepavyko įveikti atran-
kos etapo barjero.

Netrukus R. Meilutytė bei kiti
Lietuvos plaukikai pradės ruoštis šią
vasarą Barselonoje vyksiančiam pa -
saulio čempionatui ilgame basei ne.
Kai kurie jų dalyvaus Lietuvos
čempio nate, vyksiančiame gruodžio
20–22 d. Anykščiuose. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš Lietuvos gavome naują žurnalo
„Mūsų krepšinis” numerį (55-ąjį),
kurio kai kuria medžiaga norime

pasidalyti su mūsų skaitytojais.
Pa  grin dinis rašinys šiame nu -

me ryje yra D. Mačiulio straips nis
„Naujoms viltims – Balka nų egzami-
nas”, kuriame naujai pas kirtas Lie -
tuvos krepšinio rinktinės treneris
Jonas Kazlauskas dalijasi mintimis
apie Lietuvos rinktinės   galimybes
2013 m. Europos čempionate, kuris
rugsėjo 4–22 d. vyks Slo vė nijoje.

Keista, kad burtai lėmė, jog Lie -
tuva savo gru pėje turės varžytis net
su ke turiomis (iš šešių) Balkanų
šalių (buvusios Jugoslavijos) koman-
domis: Makedonija, Juodkalnija,
Bos nija ir Hercegovina bei Serbija.
Kita šalis, su kuria lietuviams bus
lemta susitikti, yra Latvija. Pirmą -
sias rungty nes Lietuva žais rugsėjo 4
d. su Ser bija, kitą dieną lietuvių var-
žovė bus stiprią koman dą turinti Ma -
kedonija. Vėliau Lietuvos lauks Lat -
vija, o po dienos pertraukos – Juod -
kalnija. Paskutinėse grupės varžybo-
se, ku rios vyks rugsėjo 9 d., Lietuvos
rinkti nė rungtyniaus su Bosnija ir
Her ce govina.

Treneris J. Kazlauskas sako:
„Lat   viai mums visada stengiasi įkąs -
ti. Prisiminimai iš paskutinio susiti -

kimo su jais yra ne patys geriausi.
Makedonija mus jau skaudžiai bau -
dė. Juodkalnija turi Nikola Peko vi č,
bosniai – Mirza Teletovič, daug ir ki -
tų pajėgių žaidėjų... Na, o Serbi jos

rinktinės pristatinėti niekam ne -
reikia...” Strategas liūdnokai kalba
apie sa  vo komandą, pabrėždamas,
kad po Lon dono olimpinių žaidynių
su Lie tuvos rinktine atsisveikino Ša -
rūnas Jasikevičius, Darius Songaila
ir Ri mantas Kaukėnas, todėl 2013-ųjų
ko manda neišvengiamai atrodys ki -
taip.

Naujo žurnalo „Mūsų krepšinis”
numerio puslapiuose

Arūnas Kemežys rašo apie Lie -
tuvos krepšinio teisėjus, o Lie tuvos
teisėjų asociacijos prezidentas Kęs -
tutis Pilipauskas sako, kad Lietuvoje
teisėjų (jų yra 200) netrūksta, ir jau-
nimui dabar prasimušti ne lengva.
Šiuo metu tarptau tinėse rungynėse
gali dirbti 6 Lie tu vos teisėjai: Tomas
Jasevičius, Mar tynas Gudas, Min -
dau  gas Večerskis, Jurgis Laurina -
vičius, Gintaras Vit kauskas ir Vilius
Ma čiulaitis.

Naujame žurnalo numeryje taip
pat pristatomi pasi žymėję žaidėjai
An tanas Kava liaus kas, Žygimantas
Janavičius, Tauras Jo  gėla, iš moterų
– Laura Svarytė. Rašoma ir apie V.
Gudelio krepšinio kolekciją. Beje, šis
vyras yra Lietuvos olimpinės kolek-
cininkų asociacijos viceprezidentas.
Nu merio pabaigoje pateikiami šio
sezono nacionalinių čempionatų re -
zultatai ir lentelės.

Olimpinė čempionė R. Meilutytė su savo treneriu Jonathan Rudd. 
Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 14 d. galerijoje ,,Meno
parkas” buvo atidaryta Ele -
nos Žeb rauskaitės-Weir (1919–

1995) tapybos paroda ,,Atsiverianti
mitologija”. Galerija kviečia susipa-
žinti su  iš eivijos (Kanada) meninin-
kės tapybos darbais. Mintis surengti
šią parodą gimė galerijos savininkui
Arvydui Žalpiui lankantis žymaus
išeivijos fo tomenininko Algimanto
Ke zio (JAV) galerijoje. Parodos ben-
draautoriumi tapo Čiurlionio galeri-
ja Čikagoje.

1946 metais ji pradėjo studijuoti
skulptūrą Diuseldorf  meno akademi-
joje (Vokietija). 1947 metais emigravo
į Kanadą, kur 1948–1951 metais studi-
javo Ontario College of  Art and De -
sign, Toronto. Čia susitiko ir įsi my -
lėjo jauną menininką Bert Weir. Su -
situokę jaunuoliai kartu išvyko stu-
dijuoti į meno studiją McKellar
Lodge, kur praleido 3 metus. Po trijų
me tų jauna šeima persikelia gyventi
į Windsor, Ontario, kur Elena beveik
20 metų dirbo laisvai samdoma mo -
kytoja. 

E. Žebrauskaitė-Weir daug dir -
busi skulptūros srityje, savo kūrybo-
je remiasi mitologija, asmeni nėmis
lietuvių liaudies meno interpre -
tacijo mis. Po ilgų nebuvimo Lietu vo -
je metų, 1989 metais, ji, kartu su ki -
tais išeivijos menininkais, dalyvavo
grupinėje parodoje, kurią Vilniuje
suruošė Lietuvos dailės muziejus. Po
parodos darbai liko Vilniuje. 

Šalia skulptūros visada buvo
tapyba.  Įsikūrę Parry Sound, Onta -
rio,  sename name netoli geležinkelio
jiedu įkūrė ,,Loon Studio”. Dirbdama
studijoje E. Žebrauskaitė tęsia studi-
jas Laurentian University in Sud -
bury, Ontario ir York University,
Toronto. 

Be meno istorijos, menininkė
stu  dijavo antropologiją, senovės is to -
riją bei geologiją. Parodoje rodomi
darbai iš ciklo „Parry Sound krašto-
vaizdis” – nederlingos, tačiau įspū -
dingo reginio vietovės Kanadoje po -
tėpiai. Iš menininkės dukros laiš kų
pavyko sužinoti apie šio ciklo kū ri -
nius daugiau.

Parry Sound kraštovaizdžio į -
kviep ti kūriniai – žvilgsnis giliau uo -
lų struktūros. Autorei tai buvo dau-
giau nei negyvoji gamta.   Gamta ir
žmonija visuomet persipina jos kū -
riniuose. Šiuose darbuose me nininkė
sujungė savo meilę geologijai su dva -
siniais įsitikinimais.

Kūrinys „Mūka. ’Nukryžiuota -
sis’ pagal Galaunę” liu dija autorės
išeivišką tapatumą. Menininkei,
kaip ir daugeliui lietuviškos išeivijos

kūrėjų, buvo artimi lietuvių liau dies
meno motyvai, jų permąstymas kūri-
niuose.

Parodos organizatoriai kviečia
pažinti autorės kūrybos dalį, o kar -
tu – ir dalį autorės.

,,<...> Atsiveriama kitam – sveti-

majam, skurdžiui, teisėjui – ne tik su
savo įžvalgom ir idėjom, kad jos būtų
užginčytos,  bet atveriamas ir akių
nuo gumas, balsas ir tylėjimai, sa -
vos  tuščios rankos. Juk kitas, sveti -
ma sis, atsigręžia į mus ne  tik įsiti -
kinimais ir sprendimais, bet ir trapu -
mu, pažeidžiamumu,  mirtiškumu.
Jis ar ji atgręžia į mus savo vei -
dą, stabą ar fetišą. Jis ar ji atgręžia į
mus veidą, sukurtą iš  anglies jungi -
nių, iš dulkių, kurios dulke pavirs,
vei dą, sukurtą iš žemės ir oro, iš šilu-
mos ir kraujo, sukurtą iš  šviesos ir
šešėlio. Jis ar ji atgręžia į mus kūną,
kurį raukšlėm  ir randais pažymėjo
kančia ir mirtiškumas. Bendrija ran-
dasi, kai atsiveriama tam, kuris yra
nuogas, kuris yra skurdžius, atstum-
tasis, mirštantysis. Į bendriją įžen -
gia me ne teigdami save ir savo jėgas,
bet atsiverdami prarasčiai,  nuosto -
liui, aukai. Bendrija randasi iš pos -
linkio, kai atsiveriama kitam, jėgoms
ir galioms, esančioms už tavęs, atsi -
veriama mirčiai ir tiems, kurie mirš-
ta <...> (prof. Alphonso Lingis, ,,Nie -
ko bendro neturinčiųjų bendrija”,
1994).

Nuo paauglystės fotografuoti
mėgstantis aktorius besi -
filmuoda mas įamžino kino

aikštelėse dirbusius žmones. Jo
archyve sukaupti režisierių, aktorių,
dailininkų, operatorių ir nematomų
kino žmonių portretai, pranešė
Lietuvos fotome nininkų sąjunga.

J. Budraitis įamžino akimirkas
tuo metu, kai kūrė Vytautas Žalake-
vičius, Raimondas Vabalas, Robertas
Verba, Marijonas Giedrys, Arūnas
Žebriūnas, Almantas Grikevičius,
Al girdas Araminas. Tie metai vadi-
nami lietuviško kino aukso amžiumi.

Tuo laiku kino ekranuose buvo
matomi Eugenija Pleškytė, Rūta Sta -
liliūnaitė, Eugenija Bajorytė, Vai va
Mainelytė, Eglė Gabrėnaitė, Bro nius
Babkauskas, Algimantas Ma siulis,
Re gi mantas Adomaitis, Lai monas
Noreika, Donatas Banio nis.

Iš aktoriaus filmavimųsi Rusijos,
Estijos, kitose kino aikštelėse – Mari -
na Nejolova, Irina Mirošničenko,
Inokentiju Smoktunovskiu, Rodio n
Nachapetov, Aleksej Petren ka, Jev -
genij Leonov, Lembit Ulfsak.

J. Budraitis pasakoja niekada
neieškojęs įdomesnio rakurso, nežiū -
rėdavęs pro fotoaparato ,,akį”, tik
prašydavęs, kad fotografuojamieji

pa sižiūrėtų į jį.
Aktoriaus fotografijų parodos

jau buvo surengtos Maskvoje, Sankt
Peterburge, Žemutiniame Naugarde,
Palangoje.

Lietuvos fotomenininkų ir kine-
matografininkų sąjungoms priklau-
santis J. Budraitis 1973 metais baigė
Vilniaus universiteto Teisės fakulte-
tą, 1981 metais – aukštuosius kino re -
ži sūros kursus Maskvoje.

1940-aisiais gimęs aktorius fil-
muojasi nuo 1961-ųjų. Jis sukūrė ne -
mažai vaidmenų Lietuvos ir užsienio
šalių filmuose, 1979–1989 metais buvo
Kauno dramos teatro aktorius, 1996–
2010 metais – Lietuvos ambasados
Rusijoje kultūros atašė.

J. Budraitis apdovanotas ordino
Už nuopelnus Lietuvai ,,Komandoro
kry žiumi’’, ordino Už nuopelnus Lie -
tuvai Didžiuoju ,,komandoro kryžiu-
mi”, J. Baltrušaičio premija, medaliu
Už nuopelnus Lietuvos diplomatinėje
,,tarnyboje”, kultūros ministerijos
Gar bės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir
ti kėk”, Rusijos Draugystės ordinu ir
Gar bės ordinu, Ukrainos ordinu ,,Už
nuopelnus.”

Paroda veiks iki sausio 12 die -
nos. BNS

Kanadietės paroda Kaune

Vilniuje, ,,Prospekto” fotografijos galerijoje, gruodžio 19 d. atidaryta aktoriaus Juozo
Budraičio fotografijų iš kino aikštelių paroda ,,Mano kinas. 1970-1990”.

Parodos plakatas. 

Galerijos ,,Meno parkas” vadovas Arvydas Žalpys ir Galerijos ,,BaltArt” vadovė Asta
Šerkšnienė  parodos ,,Atsiverianti mitologija” atidarymo metu.

,,Meno parkas” archyvo nuotr.

Atidaryta Juozo Budraičio
fotografijos paroda

ŠvIETImO PREmIJA – 2012 m.

JAV LB Švietimo taryba ruošia Švietimo premiją švietėjui, kuris ilgus metus dirbo
švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kan-
didatus iš šiuo metu JAV gyvenan čių lituanistinių mokyklų  mokytojų, kurie pasižy mėjo
lietuviško švietimo srityje, va dovėlių bei knygų leidime ir redagavime, programų ir gai -

rių tobulinime ar ilgus metus
dir bo ir tebedirba mokytojo-
vedėjo darbą lituanistinėse mo -
kyk lose.

Pasiūlymus siųsti iki 2013
m. vasario 29 d. paštu: Lithu a -
nian Edu cational Council, 170
Query St. New Bedford, MA,
02745 arba el. paštu: donavic-
kas95@hotmail.com pažy mint,
kad siūlote švietimo premijai
kandidatą. Prašome prie pasiū -
lymo pridėti rekomendaciją.

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

2011 m. Švietimo premija buvo įteikta Nekalto Prasidėjimo Seserų kongregacijai.
Laureatais yra buvę Jūratė Dovilienė, Audronė Elvikienė, Dalilė Polikaitienė, Regina
Kučienė, Danutė Bindokienė,  Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius
Širka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.

JAv LB Švietimo tarybos pranešimas

Mažieji Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai.
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APžVALGOs

Maža teisingumo pergalė Lietuvoje

Vilniaus apygardos administ-
racinis teismas paskelbė: ge-
nerolas Vitalijus Gailius, bu-

vęs Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) vadovas, nekaltas.
Teisėjai panaikino buvusio VRM mi-
nistro liberalcentristo R. Palaičio
įsakymus dėl leidimo dirbti su įslap-
tinta informacija atėmimo ir dėl at-
leidimo iš darbo. Atrodo, teisingu-
mas nugalėjo, nors vidaus reikalų
ministras (jau buvęs) liberalcentris-
tas A. Melianas, pade damas Valsty-
bės saugumo departamento faktinio
va dovo, apskundė nuo spren dį aukš-
tesniam teismui.  

Skaitytojams galime priminti,
kad FNTT vadovų istorija prasidėjo,
kai buvęs vidaus reikalų ministras
R. Palaitis neteisėtai atleido iš parei-
gų V.  Gailių ir jo pavaduotoją V. Gir-
žadą 2012 m. vasario 15 d., aiškin-
damas tai Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD) slapta pažyma. Kon -
servatoriai reikalavo šiuos pareigū-
nus grąžinti į darbą, o prezidentė D.
Grybauskaitė sakė, kad ministras
pasielgė įstatymų nustatyta tvarka.
Dėl šio sprendimo kilo politinė krizė:
konservatorių kritikos sulaukęs R.
Palaitis vėliau pats pasitraukė iš pa-
reigų. Dėl minėtų vadovų atleidimo
visuomeninės organizacijos tada su-
rengė kelis protesto mitingus prieš
tokią pareigūnų savivalę. Beje, šių
metų rugsėjo mėnesį teismas ištei-
sino ir V. Giržadą.  

Lietuvos žiniasklaidoje rašoma,
kad pagrindas atimti leidimą dirbti
su įslaptinta informacija buvo gene-
rolo V. Gailiaus asmeninės ir dalyki-
nės savybės, dėl kurių jis netinka to-
kiam darbui. Bet juk šios savybės for-
muojasi ir yra įgyjamos per ilgą lai-
ką. Tai kaip asmuo V. Gailius galėjo
gauti leidimą dirbti su įslaptinta in-
formacija, kai pradėjo dirbti polici-
joje, kai buvo skiriamas FNTT vado-
vu? Kur tuomet buvo Valstybės sau-
gumo departamentas? 

FNTT vadovų neteisėtas atleidi-
mas iš darbo išryškino dvi proble-
mas. Pirma, Valstybės paslapčių ir
tarnybos įstatyme neaiškiai kalba-
ma apie pagrindus, kam išduoti leidi-
mą. Kai aiškiai neapibrėžtas įstaty-
mas, teisus būna tas, kas stipresnis ir
galingesnis.

Antra problema – vadinamoji
valstybininkų grupuotė vis dar valdo
Valstybės saugumo departamentą.
Jie sprendžia, koks asmuo gali eiti
aukštas pareigas, o koks – ne. Kokias
ir kam pažymas teikti, kokius tyri-
mus atlikti ir kokius sprendimus pri-
imti. Jie vadovaujasi ne įstatymu, o
savo arba verslo struktūrų, kurias
gina, interesais. 

Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatyme pagrindai, kam išduoti lei-
dimą dirbti su įslaptinta informa-
cija, yra abstraktūs. Įstatyme rašo-
ma, kad leidimas negali būti išduo-
tas asmeniui, kuris piktnaudžiauja
alkoholiu, vartoja narkotines me-
džiagas arba nustatomos kitos asme-
ninės ir dalykinės savybės, dėl kurių
jis netinka darbui su įslaptinta infor-
macija. Kas nustato, kad asmuo pikt-
naudžiauja alkoholiu? Ką reiškia ki-

tos asmeninės ir dalykinės savybės?
Kokios turi būti asmeninės savybės,
dėl kurių asmuo yra netinkamas
dirbti su valstybės paslaptimi? Gene-
rolas V. Gailius vienoje radijo laidoje
juokaudamas sakė, kad leidimas
dirbti su įslaptinta informacija gali
būti neišduotas tik dėl to, kad asmuo
garsiai knarkia. Tai – asmeninė sa-
vybė. Tada viskas priklauso nuo ins-
titucijos, kuri priima sprendimą. Ar

asmuo tinkamas, ar netinkamas
dirbti su įslaptinta informacija, nu-
stato Valstybės saugu    mo departa-
mentas. Jis sprendžia, ar asmens da-
lykinės ir asmeninės savybės yra tin-
kamos, ar ne. FNTT vadovų atleidi-
mo istorija atskleidė, kad VSD yra
užvaldytas valstybininkų. Faktinis
valstybės saugumo departamento va-
dovas VSD generalinio direktoriaus
pavaduotojas R. Vaišnoras priklauso
valstybininkų grupuotei, kurią at-
skleidė parlamentinis tyrimas. Pag-
rindines Valstybės saugumo depar-

tamento pareigas užima asmenys,
kurie yra minimi parlamentinio ty-
rimo medžiagoje kaip priklausantys
valstybininkų grupuotei. „Valstybi-
ninkai” tiesiog susidorojo su jiems
neįtikusiais FNTT vadovais. Tai mi-
nėtas R. Vaišnoras, buvęs aukštas
saugumo vadovas įtakingas D. Daba-
šinskas, kuris žiniasklaidos yra įvar-
dijamas kaip pagrindinis ,,valstybi-
ninkų” žmogus Valstybės saugumo

departamente, taip pat buvęs saugu-
mietis M. Ladiga, kuris žiniasklaidos
yra priskiriams prie ,,valstybinin-
kų” ir kiti. Didelį vaidmenį šioje is-
torijoje suvaidino prezidentūra. 

O juk dar 2006 metų LR Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto atliktas tyrimas atskleidė, kad
,,valstybininkų” grupuotė yra arti-
mai susijusi su Rusijos dujų milžinės
„Gazprom” atstovais Lietuvoje ir gi-
na jų interesus. „Gazprom” atstovus
Lietuvoje tyrimas įvardijo kaip gali-
mą Rusijos slaptųjų tarnybų prie-

dangos įmonę.

,,Valstybininkai” yra užvaldę
Valstybės saugumo departamentą, o
VSD išduoda leidimus dirbti su įslap-
tinta informacija. Leidimo dirbti su
slapta informacija reikia faktiškai
visiems aukštesnes ir aukštas parei-
gas einantiems valdinin kams, politi-
kams, teisėjams. Vadi nasi, ,,valsty-
bininkų” grupuotė spren džia, kuris
asmuo yra tinkamas užimti svarbias
pareigas, o kuris – ne. Ir kartu spren-
džia, kurie pareigūnai gali valdyti
Lietuvą.

Iš pareigų atleistas V. Gailius da-
lyvavo Seimo rinkimuose ir buvo į jį
išrinktas. Dabar yra Seimo Anti ko-
rupcijos komisijos pirminin kas. Jis
išdrįso tirti aukštų parei gūnų netei-
sėtus praturtėjimus, o dėl jo netikėto
atleidimo iš darbo šių metų pavasarį
vos nesugriuvo Andriaus Kubiliaus
vadovaujama Vyriausybė, dėl jo ke-
lias kadencijas buvusi parlamentinė
partija – Liberalų ir centro sąjunga –
šį rudenį nebepateko į Seimą.

V. Gailius teigia, kad tiksliai ži-
no, jog VSD vadovai įtikinėjo valsty-
bės vadovus nesiimti veiksmų prieš
„Snoro” banką, ir ta melaginga pažy-
ma siekta išvengti atsakomybės ir
įtarimų savo atžvilgiu. Pranešimais
buvo teikiama melaginga informaci-
ja. Tyrimo poligrafu (melo detek to  -
riumi) duomenys buvo suklastoti už-
duodant abstrakčius klausimus, ku-
rių pagal poligrafo naudojimo meto-
diką negalima klausti, o visiems ki-
tiems tikrintiems buvo užduotas
siauras ir konkretus klausimas. Po to
specialiai šiurkščiai pažeistas tyrimo
poligrafu įstatymas ir tyrimo išvados
pateiktos asmenims, kuriems nelei-
džiama pagal įstatymą gauti tokią in-
formaciją. 

V.  Gailiaus teigimu, į teisėsau-
gos gretas vėl grįžta baimė, kuri daro
milžinišką žalą viešajam saugumui
šalyje. Todėl jis ketina siekti, jog tos
baimės sąžiningai dirbti tarp teisė-
saugos pareigūnų būtų kuo mažiau.
Seimo Antikorupcijos komisijos dar -
bą jis žada pasukti sistemine krypti-
mi ir bendradarbiauti su kitomis tei-
sėsaugos žinybomis. 

Dabar svarbu tai, kad teisėjai ne-
pabūgo, išnagrinėjo bylą objektyviai,
nešališkai ir priėmė teigiamą spren -
dimą. Kitais metais paaiškės, ar ši
maža teisingumo pergalė Lie tuvoje
yra patvari. 

Parengta pagal Alfa.lt ir Bernardinai.lt

Vitalijus Gailius.                                                                                          Andriaus Ufarto nuotr.                                 
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LIETUVOs IR PAsAULIO NAUJIENOs

Buvo bandoma pasislėpti nuo pasaulio pabaigos 

Žengtas pirmas žingsnis Pauliaus VI 
kanonizacijos link 

,,WikiLeaks” paskelbs dokumentus apie kiekvieną šalį 

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasado-
rius JAV gruodžio 20 d. JAV
Nacionalinio gynybos univer-
sitete  (National De-fence University)
susitiko su šios mokslo institucijos
prezidentu gene-rolu majoru Gregg F.
Martin.

Nacionalinis gynybos universi-
tetas laikomas aukščiausia JAV stra-
teginio karinio lygio akademine ins-
titucija, kuriame mokėsi ir keletas
aukštų Lietuvos karininkų, tarp jų –
ir dabartinis Lietuvos karo atašė JAV
pulkininkas Juozas Kačergius. Šiais
metais į universiteto Šlovės muziejų
buvo inauguruotas ir anksčiau uni-
versitetą baigęs Lietuvos karinių oro
pajėgų vadas generolas majoras Ed-
vardas Mažeikis.

Ambasadorius padėkojo univer-
siteto prezidentui už indėlį ugdant
aukščiausio lygio Lietuvos karinin-
kus – tiek dabar jo vadovaujamame
Nacionaliniame gynybos universite-
te, tiek ankščiau jo vadovautai Sau-
sumos pajėgų JAV karo kolegijai

(Carlisle Army War College). Pasta-
rojoje mokėsi dabartinis Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas leitenan-
tas Arvydas Pocius. Jo pasiekimai
taip pat įvertinti kolegijos šlovės mu-
ziejuje. 

Ž. Pavilionis su G. F. Martin taip
pat aptarė tolesnes bendradarbiavi-
mo galimybes ir padėtį Baltijos jūros
regione. Generolas majoras G. F. Mar-
tin aukštai įvertino Lietuvos karių
pasiaukojimą, drąsą ir profesio-
nalumą, kurį jis matė Afganistane ir

V. Uspaskich neteko teisinės neliečiamybės

Vilnius (BNS) – Vakarų Tur ki-
joje esančiame mažame kaimelyje,
kuris, kaip tikima, bus apsaugotas
nuo pasauliui neva gresiančios apo-
kalipsės, gatvėse būriavosi norintys
išvengti pasaulio pabaigos, tačiau
daug daugiau buvo nusivylusių žur-
nalistų. Šimtai jų gruodžio 20 d. be
aiškaus tikslo klaidžiojo po šį gražų
570 gyventojų turintį miestelį, tikė-
damiesi paruošti pranešimų apie
Naujojo amžiaus mistikus, siekian-

čius pasislėpti nuo apokalipsės. Pa-
saulio pabaigos pranašai teigė, kad
miestelis, iš kurio, kaip tikima, į dan-
gų įžengė Švč. Mergelė Marija, taps
saugiu prieglobsčiu per pasaulinę
katastrofą dėl esą šios vietovės sklei-
džiamos teigiamos energijos.

Tačiau jeigu pasaulio pabaiga
tikrai būtų ištikusi, kaip esą rodė se-
novės majų kalendorius, o miestelis
būtų išlikęs, jame būtų daugiau  žur-
nalistų negu kitų žmonių.

Vilnius (BNS) – Trys JAV sena-
toriai tvirtina, kad filmas apie Osa-
ma Bin Laden paiešką yra netikslus,
nes sudaro įspūdį, kad jį surasti pa-
dėjo kankinimai. Senatoriai Dianne
Feinstein, Carl Levin ir bu vęs kandi-
datas į JAV prezidentus John McCain
savo nepasitenkinimą filmu „Pusva-
landis po vidurnakčio” (,,Zero Dark
Thirty”) išdėstė laiške. Pasak jų, reži-
sierės Kathryn Bigelow drama įamži-

no mitą, kad kankinimas yra veiks-
mingas. 

Senatorių teigimu, filmas gali
formuoti klaidingą viešąją nuomonę.
Anksčiau šiais metais buvo metami
kaltinimai, kad šis filmas yra propa-
gandinė priemonė, turinti padėti pre-
zidentui Barack Obama vėl lai mė ti
rinkimus, todėl filmo premjera bu vo
atidėta. 

Kelialapį į Euroviziją iškovojo Andrius Pojavis 

Aptartas bendradarbiavimas su JAV
nacionalinio gynybos universitetu 

Kritikuojamas filmas apie O. bin Laden suradimą

Vilnius (BNS) – Tinkalapis ,,Wi-
kiLeaks” kitais metais paskelbs mili-
joną dokumentų apie kiekvieną pa-
saulio valstybę. Taip sakydamas kal-
bą iš Ekvadoro ambasados Londone
bal kono tvirtino šios interneto sve-
tainės įkūrėjas Julian Assange. Pra-
ėjus šešiems mėnesiams po to, kai no-
rėdamas išvengti išdavimo Švedijai,

kur yra įtariamas lytine prievarta,
pasiprašė Ekvadoro ambasadoje
prieglobsčio, J. Assange paskelbė,
kad turi daugiau kaip milijoną skelb-
ti ruošiamų dokumentų, susijusių su
kiekviena pasaulio šalimi. Šis aust-
ralas, buvęs kompiuterių įsilaužėlis,
kritikavo JAV bei kitas Vakarų vals-
tybes.

Vilnius (ELTA) – Eurovizijos
dainų konkurse kitų metų gegužę
Švedijoje Lietuvai atstovaus Andrius
Pojavis. Lietuvos televizijos studijoje
vykusio nacionalinės Eurovizijos at-
rankos finale geriausiųjų trejetas iš
septynių dalyvių išrinktas balsuo-
jant žiūrovams ir komisijai, o nugalė-
tojas išrinktas tik komisijos balsais. 

Į finalinį trejetą taip pat pateko
Girmantė Vaitkutė ir grupė „Gerai
gerai ir Miss Sheep”. Dešimt savai-
čių trukusi nacionalinė Eurovizijos
atranka šįmet vyko anksčiau, nes no-
rėta daugiau laiko palikti nugalėtojo
geresniam pasiruošimui tarptauti-
niam konkursui. Eurovizijos dainų
konkursas kitąmet vyks Švedijos
mieste Malme. Konkurse dalyvauti
jau atsisakė Lenkija, Portugalija, Slo-
vakija, Bosnija ir Hercegovina bei

Turkija. Daugelio iš jų atstovai į kon-
kursą nevyks dėl ekonominių priežas-
čių, išskyrus Turkiją, kuri protestuoja
prieš konkurso balsavimo sistemą. 

Vilnius (ELTA) – Seimo narys,
Darbo partijos vadovas Viktor Us-
paskich neteko teisinės neliečiamy-
bės. Už tai, kad V. Uspaskich būtų pa-
trauktas baudžiamojon atsakomybėn
ir kitaip suvaržyta jo laisvė, balsavo
86 Seimo nariai, 29 buvo prieš, 15 par-
lamentarų susilaikė.

Po nepalankaus balsavimo V. Us-
paskich sakė, kad jaučiasi labai ge-
rai. ,,Jau laisvas žmogus, tvarkingai

galėsiu dirbti valstybinį darbą”, – sa-
kė jis. Politikas neslėpė, jog buvo vil-
čių, norų, kad jį palaikytų koalicijos
partneriai, bet tai – ,,jų sąžinės rei-
kalas”. Pasak V. Uspaskich, Seimo
sprendimas palengvina kai kuriuos
dalykus. Politiko teigimu, dėl jo ne-
liečiamybės atėmimo prezidentė ,,su-
vaidino tiesioginį vaidmenį, nes pas
mus prokurorai ir teismai nėra lais-
vi”.

Maskva (BNS) – Rusijos tyrėjai
opozicijos aktyvistui Aleksej Naval-
ny ir jo broliui Oleg pateikė oficia-
lius kaltinimus sukčiavimu ir pinigų
plovimu. Apie kaltinimų pa teikimą
buvo pranešta Tyrimų komiteto tink-
lalapyje. Bro liai kaltinami 2008–2011
metais dirbdami pašte pasisavinę 1,8
mln. JAV dol. 

Praeitą savaitę reaguodamas į

tai, kad prieš jį buvo pradėtas tyri-
mas, A. Navalny sakė, jog šie kaltini-
mai yra visiška nesąmonė. A. Naval-
ny yra teisininkas, kuris išgarsėjo
kovodamas su korupcija. Prieš metus
po ginčytinų parlamento rinkimų jis
vadovavo protestams prieš Kremlių.
Spalio mėnesį A. Navalny užėmė pir-
mą vietą opozicijos partijų sureng-
tuose interneto vadovų rinkimuose.

Vilnius (ELTA) – Santarvės ordi-
nas „Už santarvės puoselėjimą” (Pro
augenda concordia) šiais metais bus
įteiktas dainininkui Andriui Ma-
montovui. Taip nuspręsta Lietuvos
Santarvės fondo steigėjo Juliaus Ka-
zėno ir Lietuvos Santarvės fondo val-
dybos posėdyje. Fondui buvo pasiūly-
tos kelios kandidatūros apdovanoti
Santarvės ordinu: Valdo Adamkaus,
Andriaus Mamontovo, Marijono Mi-
kutavičiaus, Alfonso Augulio, Virgi-
lijaus Noreikos, Raimondo Daubaro,
Statkutės de Rosales. Dauguma val -
dy bos narių balsavo už A. Mamon -

tovo kandidatūrą.  
Nuo fondo gyvavimo pradžios

1994 m. Santarvės ordinai jau įteikti
dvasininkams Kazimierui Vasiliaus-
kui, Vincentui Sladkevičiui, tėvui
Stanislovui, prezidentui Algirdui
Brazauskui, poetui Justinui Marcin-
kevičiui, literatūrologei Viktorijai
Daujotytei, aktoriui Donatui Banio-
niui, menotyrininkui Romualdui
Budriui, disko metikui Virgilijui
Aleknai, Sankt Peterburgo ir Kali-
ningrado miestams, pirmajai atkur-
tosios Lietuvos Vyriausybei. 

Andrius Pojavis.                        
Martyno Ambrazo nuotr.

Santarvės ordinas bus įteiktas A. Mamontovui

Rusijos opozicijos aktyvistui pateikti kaltinimai

Vilnius (BNS) – Popiežius Bene -
diktas XVI gruodžio 20 d. pasirašė
įsaką, kuriuo pripažįstamos velionio
popiežiaus Pauliaus VI didvyriškos
dorybės ir žengiamas pirmas žings-
nis jo paskelbimo šventuoju link. 

Italijoje gimęs Giovanni Battista
Montini popiežiumi Pau liumi VI bu-
vo išrinktas 1963 m. ir popiežiavo iki
1978 m. Jis pradėjo daug Katalikų
Bažnyčios reformų, kurios atsirado
po Vatikano II Susirinkimo. Pasak
Šventojo Sosto, minėtą įsaką popie-
žius pasirašė po susitikimo su Šven-
tųjų skelbimo kongregacijos prefek-
tu Angelo Amato. 

Dabar Vatikano ekspertai lauks
popiežiui Pauliui VI priskiriamo įti-
kinamo stebuklo. Ši sąlyga būtina,
kad jis būtų paskelbtas šventuoju.
Paulius VI buvo labai aktyvus popie-
žius. Būtent šis Bažnyčios vadovas
atgaivino apaštalines keliones už Ita-
lijos ribų. Tačiau Pauliaus VI vado-
vavimas sutapo su itin neramiu Baž-
nyčiai laikotarpiu, kai ją paliko tūks-
tančiai kunigų ir vienuolių, panoru-
sių tuoktis ir kurti savo šeimas. Jis
buvo smarkiai kritikuojamas už 1968
m. pasirodžiusią savo encikliką „Hu-
manae Vitae”, kurioje uždraudė nau-
dotis kontraceptinėmis priemonėmis.

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų planas leisti nustoti galio-
ti JAV milijonieriams taikomoms
mokesčių lengvatoms žlugo gruodžio
20 d., kai jis neužsitikrino pakanka-
mo palaikymo partijoje, todėl dery-
bos dėl galimybių išvengti ,,fiskali-
nio skardžio” vėl pakibo ore.

Atstovų Rūmų pirmininkas
John Boehner tvirtino sutelksiantis

pakankamą palaikymą savo ,,planui
B”, spaudžiant prezidentą Barack
Obama nutraukti debatus, kaip iš-
vengti mokesčių padidėjimo ir priva-
lomo biudžeto išlaidų karpymo. Ta-
čiau demokratai nepritarė šiam siū-
lymui, o konservatoriai, kurie nesu-
tinka, kad mokesčiai būtų didinami
visiems, netgi turtingiesiems, paskel-
bė maištą.

JAV respublikonų biudžeto politikos 
planas subliūško

LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis su ge-
nerolu majoru G. F. Martin. 

LR ambasados nuotr.
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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
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOuB, 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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IŠnuOmOJA

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuvĄ

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

SIŪLO DARBĄ

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADvOKATAI

.

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.

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

JOhn GALT GROuP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.



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
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SIŪLO 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. mIKunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

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

PASLAuGOS

Surašymas Nr.13

Bitininkystės verslo galimybė – San Francisco/Bay area. Puiki galimybė gyventi ir dirb-
ti  California. Ieškomas investuotojas/bitininkas plėtoti  bitininkystės verslą regione, iš -
gaunant vietinį medų. Pasiūlymą sudaro: klientai, bičių laikymo vietos, verslo ryšiai,
turintis vardą pro duktas. Kreiptis:

Rokas Armonas (bayareabeecompany@gmail.com

Lietuvoje, Skuode, parduodamas mūri-
nis namas gražioje vietoje. Gyvenamas
plotas – 300 m2, yra mūrinis ūkinis pasta-
tas, 30 arų žemės. Kaina –330,000 lt. Tel.
312-310-0289; 312-451-7538

sią šią ligoninę, pa prasta minia,
kuriai galima pranešti apie įvykius
kada nori ir ką nori, arba vi sai nieko
nepasakoti ir taip ne drumsti jos
ramybės.

Peršasi išvada, kad ALRKF, su -
da rant Šv. Kryžiaus ligoninės staty-
bos do ku mentus, už suaukotus pini-
gus ne  iš sireikalavo ir neįgijo jokių
teisių į ligoninės nuosavybę. Ji visiš-
kai pa si tikėjo Katalikų Bažnyčios
gera valia, kad ši statytojų-aukotojų
neskriaus ir vi suo met gerbs jų nuo-

savybės teises. 70 mln. ar 17 mln. dol.
vertės nekilnojamasis turtas nėra
kamparas ir sa vai me neišgaruoja.
Sunkiai tikėtina, kad Mt. Sinai gau -
na Šv. Kryžiaus ligoninę veltui. Kaž -
kas už ligoninės perdavimą turėtų
gauti pinigus. Ar tai bus Vatikanas,
ar Čikagos arkivys ku pija, nėra žino-
ma. Viena yra aišku, kad lietuviai ir
lietuviškos organiza cijois, šios ligo-
ninės tikri statytojai, ne gaus nė
vieno dolerio. Kaip lie tu viš ka patarlė
sako, kvailą ir bažnyčioje muša.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

5 raidės:
ATĖNĖ – LANDO – MENTĖ – SUOMĖ – ŠALIA – ŠĖMIS.

6 raidės:
AMARAS – ARĖJAS – HILARI – NARIAI – SKĖTIS – SVĖRĖS –
VAPSVA – VĖLIUS.

7 raidės:
AKUOTAI – APTVARA – ATSPARA – ĖDMENYS – ELEKTRA –
HOPAKAS – JANUŠKA– KALAITĖ– KRYŽIAI – LĖKSMAS –
LENKYBĖ – MERGINA – NETIKŠA – PANDORA – PENKINĖ –
RAIŠTIS – RAMSTIS – RATILAI – REALIJA – REUTERS –
RŪKYKLA – RUONIAI – RŪŠKANA – SKĖMIAI – SMARSAS –
SPUOGAS – STERKAI – STOKSAS – ŠAGRENĖ – TAMILAI –
UŽGAULĖ – UŽKANDA – VAISTAS – VERTĖJA – VILIONĖ –
VIRŽMUO.

8 raidės:
BIOLOGAI – KLAMPUMA – MEKSIKAS – NUTRIJOS – PLĖŠIKAI –
STINTELĖ– TRIENALĖ – UŽTVARTĖ.

LAIŠKAI
Atkelta iš 2 psl.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 2013 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.
Direktoriai – Dainius Brazaitis, Paul Karlovics, 

Anthony Simėnas, Rūta Simėnas, Tauras Šmulkštys
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)

Apolonija Andrašiūnas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už
paramą.

Danutė Krivickas, gyvenanti Winchester, MA, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Regina S. Hobson, gyvenanti Flossmoor, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Kristina Masiulis, gyvenanti Elmhurst, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Petras Jadviršis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.

Vytautas A. Mažeika, gyvenantis Colbert,  GA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus
skaitote ir remiate.

Dainė Quinn, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
Esame dėkingi už paramą.

Kazys  Ripskis, gyvenantis Phoenix AZ, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už paramą.

Aldona Aistienė, gyvenanti Temple Hills, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame.

Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji valdyba

nuoširdžiai sveikina visus korporantus(es) bei jų šeimas
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Linkime visiems geros sveikatos ir 

sėkmės 2013-tuose metuose. 
Dirbti ir aukotis Tautos labui tebūnie visų mūsų pareiga.

Korp! neo-Lithuania vyr. valdyba
Eduardas Modestas 

Daiva Meilienė
Algis Augaitis

Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

Gediminas ir  Sigita
Sveikina savo Draugus, kurie skaito
„Draugą” Šv. Kalėdų proga ir Jiems
linki laimingų Naujų metų.

v. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugą”
ir jo skaitytojus, linkėdami leidėjams ir
redakcijai ištvermingai skleisti tikėjimo tie-
sas, 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 sveikina-
me 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

www.ALTcenter.org

Š

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų
metų linkiu visiems draugams ir
pažįstamiems.

Sofija Džiugienė

ALIAS organizuotos architektūrinės ekskursijos dalyviai su vadovu Jurgiu Anysu
Federalinio centro aikštėje, Čikagoje, šalia Alexander Calder skulptūros ,,Flamingo".

ALIAS archyvo nuotr.
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DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfuneral.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/pßelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

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

A † A
KAZYS ŠIDLAUSKAS

Su didžiu liūdesiu pranešame,
kad 2012 m. lapkričio 21 d., su laukęs
98 metų amžiaus, į Amžinybę iške-
liavo mylimas tėvelis, senelis, dėdė
ir brolis.

Gyveno St. Petersburg Beach,
FL, anksčiau – Čikagoje, IL.

Gimė 1914 m. vasario 26 d.
Gudkaimyje, Kybartų vls., Vilka -
viškio apskrityje, Lietuvoje.

Teisininkas, visuomenininkas,
teisės daktaras (1947). Stu dijavo

Kopenhagoje, Vilniaus universitete ir Muencheno universitete.
1949 m. persikėlęs į JAV, Harvard universitete įgijo teisės
magistro laipsnį. Nuo 1955 m. vertėsi advokato praktika Čikago-
je, IL. 1964–1984 m. Cook apskrities prokuroro ir viešojo gynėjo
pa dėjėjas. Priklausė LKDS, nuo 1965 m. veikė  ALT’e, 1979–1984
m. centro valdybos pirmininkas. Išėjęs į pensiją 1984 metais,
Kazys su žmona Lina persikėlė gyventi į Saint Petersburg
Beach, FL. Buvo Tautos fondo Floridos atstovybės narys.

A. a. Kazys buvo vyras a. a. Linos, svainis a. a. Petro, a. a.
Leonardo ir a. a. Alfonso.

Nuliūdę liko: duktė Audronė ir žentas Jerry Marks, anūkės
Julija ir Laura, penkios  seserys ir jų šeimos: Česlava Aleksonis
ir vyras Tadas, Ona Radomskas, Elena Dambriūnas, Juzė Jaku -
bėnas, Marytė ir vyras Henrikas, giminės Lietuvoje, Jūratė
Žukauskienė ir kiti artimi draugai.

Dėkojame kun. Matui Čyvui ir kun. Bernardui Talaišiui už
maldas, šv. Mišių atnašavimą ir apeigas kapinėse.

Velionis buvo palaidotas lapkričio 26 d. Memorial Park kapi -
nėse S. Pasadena, FL, šalia mylimos žmonos Linos.

Amžinąjį atilsį duok Jam, Viešpatie!
Nuliūdę artimieji

A † A
ALGIS ŠIMKUS

Mirė 2012 m. gruodžio 11 d.,
Seattle, WA.

Gimė 1917 m. Shenandoah, Pen n -
syl vania, kompozitoriaus Sta sio
Šim  kaus ir jo žmonos Sofijos šeimo-
je.

1928–1935 m. mokėsi fortepijono
Klaipėdos ir Kauno konservatorijo-
se, o Vilniuje – dar ir dirigavimo (vė -
liau jam pravertusio dirbant su „Dai -
navos” ansambliu). 1941 baigė Vil -
niaus universi teto Teisės fakultetą.

Tuo pat metu koncertavo su Kauno ir Vil niaus orkestrais.
Vėliau socialinius mokslus studijavo Harvard universitete,

įgydamas magistro laipsnį. Reiškėsi ir kaip kompozitorius
(poema „Čičinskas”, kantata „Leiski mums”, giesmės, dainos
balsui ir fortepijonui). Muzikos klausimais rašė periodinėje
spaudoje.

Velionį pažinoję prisimins Jį kaip išmintingą ir ypač jautrų,
atviros širdies žmogų.

Jo gedi duktė Dalia su vyru Ted Hansen; anūkės Daina su
vyru Jorge Leon ir Kima su vyru Gregory Schwend; proanū-
kiai:Joseph Leon, Sofia ir Wesley  Schwend.

Nuliūdusi šeima

Lietuvos vyčių Vidurio Ame rikos apygarda, „Draugo” leidybos
išlaidoms sumažinti atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią pa ra -
mą.

Stella Šiaučiūnienė, gyvenanti Cicero, IL, skaitys „Draugą” dar vie-
nerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
Tariame nuoširdų ačiū už paramą.

Dana Laukys, gyvenanti Fort Salonga, NY, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Dalia Dzikas, gyvenanti West Hartford, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame dėkingi už pa ra -
mą.
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖsE
Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Savo draugus, gimines, artimuosius 

ir pažįstamus galite pasveikinti per ,,Draugą”.
Sveikinimus su tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite ,,Draugo” administracijai adresu

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629 
Jūsų sveikinimus mielai išspausdinsime mūsų laikraštyje.

Mieliems skaitytojams pranešame, kad kitą savaitę 
išeis tik du ,,Draugo” numeriai – ketvirtadienio ir šeštadienio. 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI
Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

California Lithuanian Credit Union
Aukštos indėlių palūkanos

2 proc. 3 metų CD
2.5 proc. 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrausta iki $250,000

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas padėti var-
gingai gyvenantiems vaikams ir stu-
dentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
Mon keliūnas $20, Liudas ir Dalia Šle -
niai $50, Vytautas Kazlauskas $50,
Rapo las Valodka $30, Raminta Ja cobs
$500, Donatas Tijūnėlis  $800 neįga-
liųjų šeimai; vaikų metinei pa ra mai
Pijus ir Dan guolė Bielskai $360, dr.

Algirdas ir Raminta Mar chertai
$360, Algimantas Bublys $360, dr.
Nijolė Bražėnaitė Paronetto $720,
Daniel ir Alma Eric son $2,120. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Free hauf  St., Lemont, IL
60439, tel. 630-243-6435, el. paštas:
indretijunelis@ sbcglobal.net tink-
lalapis sunlight orphanaid.org

Gruodžio 19 d. Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio žmonos Linos
Pavilionienės kvietimu Lietuvos ambasadoje susitiko Šiaurės ir Baltijos šalių diplomati-
nių atstovybių Washington, DC vadovų sutuoktinės. Nuotraukoje: sutuoktinės, pasi-
puošusios L. Pavilionienės dovanotais lietuviškais gintariniais karoliais, prie Kalėdų
eglutės. Sėdi (iš kairės į dešinę): Norvegijos ambasadoriaus sutuoktinė Cecilie
Strommen ir Švedijos ambasadoriaus sutuoktinė Eva Hafstrom. Stovi (iš kairės į deši-
nę): Latvijos ambasadoriaus sutuoktinė Gunta Razane, Lietuvos ambasadoriaus
sutuoktinė Lina Pavilionienė ir Norvegijos ambasadoriaus duktė Ruth.

Lietuvos ambasados JAV archyvo nuotr.

Švenčių proga linkime dvasios ramybės ir gerumo
šviesos, kuri plačiai tesklinda iš širdies į šir dį.  Link s -
mų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

***
Pakilios ramybės bei dvasinės stiprybės ateinančių švenčių proga,

geros sveikatos bei ilgo amžiaus su Naujais metais ir visada linki savo
draugams ir pažįstamiems.

Stasė Semėnienė
***

Linkiu giminėms ir draugams, kad Švenčių Šviesa džiugintų visus
dova no dama ramybę, meilę ir viltį ateičiai.

Irena Kriaučeliūnienė

***
Petras Brizgys sveikina visus savo gimines, artimuosius, pažįsta-

mus ir linki tyro džiaugsmo Kalėdų švenčių ir gimusio Kūdikėlio proga
bei palaimos Naujuose metuose.

***
Sveikinu visus mielus draugus su šventom Kalėdom ir Naujais

metais. Būkit sveiki  ir linksmi!
Jūra Gvidienė

***
Elena Karaliūnienė linki gimi nėms, draugams, pažįstamiems gra-

žių šventų Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Nau jųjų metų.

***
Petras ir Laima sveikina gimines, draugus ir pažįstamus su 

šv. Kalė domis ir linki gerų Naujų metų!

***
Linksmų šv. Kalėdų, gerų, sveikų Naujų metų giminėms, draugams

ir bičiuliams linki Mindaugas Baukus.

Mieli Draugo fonDo nariai ir rėMėjai 

Adventas baigiasi. Atėjo laikas, kai savo artimie siems ir draugams

siunčiame sveikinimus, o tikintieji laukia Kristaus Užgimimo šventės.

Brangūs Draugo fondo nariai ir rėmėjai, sveikiname Jus, Jūsų šei-

mas, artimuosius ir visus geros valios žmo nes su Kristaus Gimimo

švente. Tegu nuoširdi mūsų padėka lydi Jus už nuolatinę paramą

laikraščiui ,,Draugui”.

Visiems linkime geros kalėdinės nuotaikos, ramybės, džiaugsmo

ir meilės  2013-aisiais metais.

Draugo fondo taryba

ŠvČ. mERGELĖS mARIJOS GImImO PARAPIJA PARAPIJA
Gruodžio 24 d., pirmadienis – 5 val. p. p. Kalėdų mišios vaikams lietuvių kalba.

Mišiose giedos vaikų popchoras ,,Svajonė”, vadovė Alina Šimkuvienė; 7 val. v. – Kalėdų
mišios anglų kalba. Mišiose giedos St. Mary Star of the Sea bažnyčios choras, vargoni-
ninkė Giedrė Sokas. 11 val. v. – Bernelių mišios. Gieda parapijos choras, vadovė Jūratė
Luk mi nienė, solistė Nida Grigalavičiūtė ir Aras Biskis (būgnai).

Gruodžio 25 d., antradienis – Kalėdos, Kristaus gimimo šventė. 9:30 val. r. ir 12:30
val. p. p. šv. Mišios anglų kalba; 11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

ŠvČ. mERGELĖS mARIJOS nEKALTOJO PRASIDĖJImO PARAPIJA
Gruodžio 24 d., pirmadienis – 9 val. v. Bernelių Mišias atnašaus kun. G. Keršys
Gruodžio 25 d., antradienis – 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.

Gediminas Keršys

PALAImInTOJO JuRGIO mATuLAIČIO mISIJA
Gruodžio 24 d., pirmadienis – 4 val.  p. p. Kūčių vakaro šv. mišios bažnyčioje; 7 val.

v. misijos Kūčios 11 val. v. Bernelių mišios Ritos Riš kienės salėje
Gruodžio 25 d., antradienis – 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Kalėdų mišios Ritos Riš kie nės

salėje 

ŠvČ. AnDRIEJAuS PARAPIJA ( Philadelphia, PA)
Gruodžio 24 d. – Kūčių naktis. 11:30 val. v. choras ,,Laisvė” gie dos kalėdines gies-

mes. 12 val. r. – Ber nelių Mišios. 
Gruodžio 25 d. – Kalėdų diena. Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje 10:30 val. r. lie-

tuviškų  šv. Mišių nebus.12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

Šv. AnTAnO PARAPIJA (Cicero)
Gruodžio 25 d., antradienis – 9 val. r. Kalėdų dienos šv. Mišios. Mišias atnašaus kun.

Kęs tu tis Trimakas.  

ZIOnO LIuTEROnŲ EvAnGELIKŲ PARAPIJA
Gruodžio 24 d., pirmadienis – 5 val. p. p. šventinės Žvakių šviesos pamaldos su šv.

Komunija; pamokslai 2 kalbomis; gieda choras ir solistė Nida Grigalavičiūtė.
Gruodžio 25 d., antradienis – Kalėdų ryto pamaldos 9:30 val. r. anglų kalba su šv.

Komunija, kalėdinių giesmių giedojimas; 11 val. r. pamaldos lietuvių kalba su šv.
Komunija, kalėdinių giesmių giedojimas.

EvAnGELIKŲ LIuTEROnŲ TĖvIŠKĖS PARAPIJA
Gruodžio 24 d. – 5 val. p. p. Kūčių va ka ro pamaldos. Žvakių šviesoje skambės chori-

nė ir  arfos muzika. Pamaldos  vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
Gruodžio 25 d.  – 11:30 val. r.  šv. Ka lėdų pamaldos lietuvių ir anglų kalba.

Šventinis MiŠių iR 
PAMALDų tvARkARAŠtis

Šventiniai sveikinimai


