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Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone
gruodžio 12 d. lankėsi JAV LB krašto valdybos na-
rių grupė, vadovaujama Krašto valdybos pir mi-

ninkės Sigitos Šimkuvienės. Susitikimą pradėjęs  am-
basadorius Rolandas Kriščiūnas pasveikino susirin-
kusiuosius, pristatė ambasados komandą ir pasidžiau-
gė galimybe užmegzti glaudesnius ryšius su JAV gyve-
nančius lietuvius vienijančia organizacija. Ambasado-
rius trumpai apžvelgė politinę situaciją Lietuvoje ir Eu-

ropoje, išreikšdamas mintį, kad solidarizuojantis ir
padedant tokioms šalims kaip Ukraina daromas povei-
kis situacijai Rusijoje. Jis pabrėžė, kad ryšys su Li tuva
ir lietuvių bendruomene JAV yra bendras ambasados ir
JAV LB tikslas, kurio siekiant būtina koordinuoti pajėgas
ir veiksmus. Ambasadorius pakvietė visus apgalvoti,
kaip galima aktyvinti ekonominius ryšius tarp JAV ir
Lietuvos, telkiant profesionalų ir verslų jaunimą. 

– 3 psl. 

Terorizmo aktas operos 
scenoje – 10 psl. 

Turtingas renginiais Portlando 
lietuvių gyvenimas – 5 psl.

Dirbsime kartu
JAV LB Krašto valdybos nariai susitiko su ambasados darbuotojais

Bendrų darbų aptarti susitiko Lietuvos ambasados JAV darbuotojai ir  JAV LB Krašto valdybos nariai.   L. Liutikienės nuotr.

Snigo Kalėdų svajonėmis

Audronė Kižytė

Kaip jums atrodo, kas atsitinka, kai susijungia pop
choras ,,Svajonė”, Snieguolė-Pūga, Kalėdų Senis, daina
ir teatro vaidinimas?

Gimsta stebuklas, dovanojantis tyrą džiaugsmą  –
susirinkusiųjų veidai pasipuošia šypsenomis ir širdys
pradeda dainuoti. Teatralizuotą muzikinį vaidinimą

,,Sniego pūgos išdaigos” vedusi Pūga-Snieguolė (Auš-
ra Jasaitė-Paulauskas) į savo magišką baltą sūkurį
įtraukė ir vaikus, ir jų tėvelius – žiūrovus. Vaikai buvo
pakviesti atsisėsti arčiau scenos, kad galėtų dalyvau-
ti interaktyviame koncerte. Tai, kas vyko scenoje ir ap-
link juos, mažieji stebėjo susižavėjusiomis akimis, o su-
augusieji tarsi vėl virto vaikais.

– 4 psl.

Mažieji nykštukai – ,,Svajonės” choristės. Karolinos Masienės nuotraukos



LUKAS LANIAUSKAS, SJ

Šio sekmadienio Evangelijoje iš girstame šiuos žodžius: „Tu la biau siai palaiminta
iš visų moterų, ir pa laimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano
Viešpaties motina aplanko mane?!” 

Jėzuitiškas dvasingumas skatina maldoje įsivaizduoti, kad dalyvauja me
Šv. Rašto scenose. Kad esame kar tu su Marija ir Elžbieta ir stebime, ką
reiškia šis nuostabus susitikimas. Mal doje pats jaučiau didelį džiaugs -

mą, bet ir gilų lūkestį, kad ir aš no rėčiau pamatyti ir dalyvauti Kristaus
atėjime. Pagalvojau, kad ir aš no rė čiau būti Marijos bei Išganytojo akivaiz-
doje. Elžbieta atpažino, kad Dievo įsikūnijęs Žodis iš tikrųjų yra arti… Jonas
dar net įsčiose pripažino Jė zaus vaidmenį ir išganymą. Tas gilus lūkestis mane
apėmė maldoje. 

BET tada toje maldoje buvo aki mirka tylos, Marija pažvelgė į mane ir sako:
„Mielasis sūneli, nebūk nu si vylęs, kad negali dalyvauti šiame su sitikime…
iš tiesų gali būti šiame su sitikime ir džiaugtis išganymu…” Tą akimirką mano
mintys ir širdis pri sipildė didžiulės paguodos. Staiga prieš akis pamačiau daug
veidų, daug šypsenų, mačiau ne vieną ašarą, žmo nijos veidą… gerus ir blo-
gus, turtingus ir skurstančius. 

Matydamas šiuos veidus supra tau, ką Dievas man ir mums visiems šiuo
Advento laikotarpiu bei savaitę prieš Kalėdas nuolat nori priminti… Dievas
iš tiesų yra labai arti. Kad mes visi atpažintume, ką tikime, kai išta riame
žodžius: „Kristaus kūnas”. Eu charistija yra Kristaus kūnas, bet mes, tie, kurie

Jį priimame, irgi esa me jo kūnas.
Mes esame šaukiami kaip Elžbieta
su Jonu – atpažinti Jo atėjimą į mūsų
pasaulį, vienas kitame. Mes atpažįs-
tame, kad Kristus iš tiesų Jau atėjo
prieš 2 000 metų, bet tuo pačiu, kad Jis
vėl ir vėl, nuolat ateina į mūsų pasaulį.
Mes, kaip ir Elžbieta ir Jonas, kurda-
mi Kalėdų dva sią, turime sustoti ir
pabūti tyloje, ir pamąstyti, ir pažvel-
gti giliai į savo širdis, ir bandyti atrasti
Kristų savo gyvenimuose. Gal jisai
atrandamas tame benamyje, kuris stovi prie greit kelio išvažiavimo, gal jisai
atrandamas mūsų anūkų šypsenose, gal jis atrandamas Kalėdų senio dosnume,
gal net ir Kūčių vakaro žvakės šilumoje… Iš tiesų, jeigu labai pasistengtume,
kaip ir šv. Ignacas, galėtume iš tarti: „Dievas atrandamas viska me…” 

Jėzus ir toliau ateina į mūsų pa saulį. Jėzus ir mus kviečia, kaip kvie tė
Elžbietą ir Joną, jį atpažinti. Jė zaus buvimas ne visuomet lengvas atpažįs-
tamas, bet jeigu turime tikėjimo akis, kaip turėjo Elžbieta ir Jonas, mes kar-
tu su jais šauksime ir parodysime pasauliui, kad iš tiesų Dievas yra
„Emanuelis”, Dievas tarp mūsų!

Tad ženkime į šį, paskutinį, Ad vento sekmadienį su pasiryžimu at pažinti
Jėzų tarp mūsų ir sušukti kartu su Elžbieta ir Jonu: „Tu labiausiai palaim-
inta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad
mano Viešpaties motina aplanko mane?!”
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Dievas iš tiesų yra labai arti

Briuselio katedroje – lietuviška prakartėlė 
Briuselio katedroje gruodžio pradžioje atidaryta pasaulio prakartėlių paroda. Šioje pa-
rodoje savo vietą rado ir lietuviška prakartėlė, kurią pagamino Belgijoje gyvenantys pen-
kių lietuvių šeimų vaikai, vadovaujami menininkės Linos Mumgaudytės.

Šiemet parodai prakartėles pristatė ne tik katalikiškų šalių bendruomenės įsikūrusios
Belgijoje, tokios kaip ispanai, portugalai, italai, lenkai ar brazilai, tačiau ir kinai, korėjiečiai,
japonai. O tarp jų stovi gan netradicinė lietuviška prakartėlė. Lietuviškos prakartėlės su-
manytoja Lina Mumgaudytė pagamino žmogaus dydžio prakartėlės personažus – Mariją,
Juozapą ir kūdikėlį Jėzų. Jų drabužiai puošti vaikų margintais audiniais. Veidus taip pat su-
kūrė vaikai iš medžio plokštės ir įvairių formų kaladėlių. Prakartėlė tradiciškai įsikūrė tvar-
telyje, kuriame pakreikta šiaudų ir kurį šildo kailiniais aprengtos avytės.

Prakartėlių parodos organizatoriai iš Briuselio katedros džiaugėsi, kad lietuviška prakartėlė
vienintelė kurta vaikų kartu su tėvais.

Jurgita Žemaitytė

Gruodžio 18 d. Tenerifėje (Ispanija) esančioje galerijoje ,,Balta”
keturi žinomi menininkai iš Kauno – dailininkės-tekstilininkės
Jolanta Šmidtienė, Lina Jonikė, tapytojas Modestas Mali-

naus kas ir lėlininkė Lina Drižiūtė-Malinauskė – pristatė parodą ,,Pa-
skutinė vakarienė” . Tai grupinė autorinių darbų paroda, kurioje kiek-
vienas menininkas savaip išreiškia artėjančios šventės laukimą.

Pasak Kauno miesto savivaldybės atstovės Deimantės Liubinai-
tės, būtent šių menininkų ketvertas drauge su savanoriškais talkininkais
kasmet pasidarbuoja kurdami kalėdinę eglę Kauno rotušės aikštėje.
Eglė čia iki Trijų Karalių džiugina kauniečius, garantuodama jiems pa-
kilią šventinę nuotaiką.

Lapkričio gale įžiebę kalėdinę eglę Kaune, menininkai ėmėsi gra-
žios misijos Tenerifėje suburti lietuvių bendruomenę ir vietinius gy-
ventojus bei salos svečius įspūdingam renginiui. Jiems kauniečiai pri-
statys Kauno Kalėdų eglę.

ELTA

Lietuviška eglutė persikelia į  Kanarų salas.                   D. Pipo nuotr.

Organizatorių nuotr.

Kauno kalėdinė eglė 
pristatoma Tenerifėje
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų!
Draugo fondas

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Iš k.: monsinjoras Rolandas Makrickas, LR ambasados ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, JAV LB Krašto valdybos visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkė Danelė Vidutienė, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, K. Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė
Bujanauskas, JAV LB XXI Tarybos Pietryčių apygardos pirmininkė Nerija Orentienė, K. Donelaičio lituanistinės mokyklos tėvų komite-
to pirmininkė Akvilė Sweet, Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai Laima Liutikienė ir vicepirmininkas archyvams Valdas Buo-
žys. Laimos Liutikienės nuotraukos

Akimirka iš K. Donelaičio lituanistinės mokyklos kalėdinės šventės. Iš k.: ambasadorius
Rolandas Kriščiūnas, K. Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskas,
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Kalėdų Senelis.

JAV LB Krašto valdybos nariai (iš k.): vicepirmininkas technologijoms Vytautas Pakalniš-
kis, visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Danelė Vidutienė, valdybos pirmininkė Si-
gita Šimkuvienė, kultūros tarybos pirmininkė Austėja Sruoga, vicepirmininkė informa-
cijai Laima Liutikienė ir vicepirmininkas archyvams Valdas Buožys.

Atkelta iš 1 psl.

Susitikime kalbėjusi ministrė pa-
tarėja Lyra Puišytė-Bostroem ragino
bendruomenę drąsiau naudotis am-
basados siūlomomis galimybėmis puo-
selėti lietuviškumą ir glaudžiau ben-
dradarbiauti rengiant išvažiuojamuo-
sius ar sporto renginius.  Kultūros at-
ašė Evaldas Stankevičius aptarė per-
spektyvas bendromis jėgomis skleisti
lietuviškumą platesniam etniniam ra-
tui, aktyviau pažindinant su lietuvių
autorių muzika ir meno kūriniais kitų
tautų atstovus.

JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkė S. Šimkuvienė, sveikindama su-
sitikimo dalyvius, pabrėžė aktyvaus
dialogo tarp bendruomenės ir amba-
sados svarbą. Pasak pirmininkės, efek-
tyviai bendraudami ir dalydamiesi in-
formacija lietuviai abiejose Atlanto
pusėse ne tik geriau supras vieni kitus,
bet ir daugiau nuveiks Lietuvos la-
bui. Ypatingai svarbu, tęsė pirmininkė,

Dirbsime kartu
JAV LB Krašto valdybos nariai susitiko su ambasados darbuotojais

Iš k.: LR ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, XV šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkas Linas Orentas, JAV LB
Krašto valdybos visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Danelė Vidutienė, valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir kultūros tarybos pirmininkė Austėja Sruoga.

sudominti lietuviškumo išlaikymu ir
puoselėjimu jaunus žmones, be kurių
bendruomenė neišliktų. S. Šimkuvie-
nė, ragindama ambasados atstovus
bendradarbiauti su konkrečių sričių at-
stovais Krašto valdyboje,  pristatė su-
sitikime dalyvavusius vicepirmininkę
kultūrai Austėją Sruogą, visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkę Danelę Vi-
dutienę, vicepirmininkę informacijai
L. Liutikienę, vicepirmininką archy-
vams Valdą Buožį, vicepir minin ką
technologijoms Vytautą Pakalniškį, o
taip pat Washingtono apylinkės ben-
druomenės narys, XXI Tarybos Kont-
rolės komisijos pirmininką Rimvydą
Baltaduonį ir JAV LB Pietryčių apy-
gardos pirmininkę, XXI Tarybos Kont-
rolės komisijos narę Neriją Orentienę.
Buvo trumpai aptarti Krašto valdy-
bos komandos pasikeitimai, kuriais
siekiama efektyvesnio ir objektyvesnio
informacijos platinimo – jau antrą ka-
denciją valdybai Lietuvoje atstovauja
dr. Dalia Cidzikaitė, o Donatas Januta
reaguoja į netikslumus ar neteisingą
informaciją apie Lietuvą ar bendruo-
menę angliškoje spaudoje. 

Kultūros vicepirmininkė A. Sruo-
ga kalbėjo apie bendros veiklos po-
tencialą organizuojant renginius bei

skatinant susidomėjimą Šiaurės Ame-
rikos lietuvių dainų ir šokių šventėmis.
Ji pabrėžė, kad lietuviškų renginių
sėkmei yra svarbu koordinuoti ir mak-
simaliai išnaudoti informacijos sklai-
dos priemones. 

Susitikime taip pat dalyvavo XV
Šiaurės Amerikos Šokių šventės or-
ganizacinio komiteto pirmininkas Li-
nas Orentas ir sekretorė Ramunė Klin-
kytė, kurie pristatė šventės idėją ir jos
įgyvendinimo etapus, bei pabrėžė bū-
tinybės bei galimybių sudominti šiuo
renginiu kitų tautų atstovus svarbą.

Po susitikimo ambasados ir Kraš-
to valdybos delegacija lankėsi Balti-
morės lietuvių salėje, kur žiūrėjo K. Do-
nelaičio lituanistinės mokyklos ko-
lektyvo paruoštą nuotaikingą kalėdinę
programą, aplankė salės patalpose įsi-
kūrusį lietuvišką knygyną ir muziejų,
ragavo lietuviškos virtuvės patiekalų
ir klausėsi atlikėjos Rūtos Morozovai-
tės koncerto. Krašto valdybos pirmi-
ninkė S. Šimkuvienė ir vicepirminin-
kė kul tūrai A. Sruoga taip pat lankėsi
naujai įsteigtoje Washingtono litua-
nistinėje mokykloje, kur susitiko su
mokytojais ir mokiniais.

JAV LB Krašto valdybos info
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TELKINIAI

Snigo Kalėdų svajonėmis

Atkelta iš 1 psl.

Pop choras ,,Svajonė”, vadovaujamas Alinos
Šimkuvienės, panardino popietės dalyvius į pui-
kiausių dainų vandenyną, o Snieguolė-Pūga įtrau-
kė vaikus į įvairiausius žaidimus.  Vienas sma-
giausių žaidimų buvo mėtymasis sniego gniūž-
tėmis – ypač smagu buvo jomis apmėtyti savo tė-
velius (su išdykėlės Snieguolės palaiminimu)!
Beje, pati Snieguolė-Pūga apsikeitė gniūžtėmis su
visų lauktu ir pagaliau atvykusiu Kalėdų Seniu
(Ramūnas Paulauskas). Snieguolė paskatino vai-
kus gerai elgtis, rūpintis kitais ir mylėti savo tė-
velius, senelius, broliukus ir sesutes. Tada vaikai
buvo pakviesti ant scenos, kur  galėjo parodyti savo
taiklumą metant į krepšį, tuo tarpu Kalėdų Senis
jau laukė jų su paruoštomis dovanomis.

Koncertas-vaidinimas ,,Sniego Pūgos išdaigos”
vyko gruodžio 13 d., po šv. Mišių Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje Čikagoje. Mišių
metu pop choras ,,Svajonė”  labai gražiai giedojo.
Šv. Mišias atnašavęs kun. Gediminas Keršys pa-
kvietė vaikus  ateiti prie altoriaus ir kalbėjosi su
jais apie tai, ką mes švenčiame per Kalėdas. Vai-
kai paaiškino, kad švenčiame Jėzaus gimimą, ku-
ris savo meile ir ramybe paveikia visų mūsų gy-
venimus. Toks atsakymas nudžiugino ne tik ku-
nigą, bet ir visus Mišių dalyvius. Pop choro ,,Svajonė” dainininkių žavesiui neliko abejingi nei maži, nei dideli.                     Karolinos Masienės  nuotraukos

Smagusis Kalėdų Senis ir Snieguolė-Pūga sveikina susi-
rinkusiuosius.

Popietė baigėsi smagiais žaidimais ir Kalėdų Senio išdalintomis dovanėlėmis.
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VAKArų KrANTAS 

INGRIDA MISEVIČIENĖ, 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Nors Portlando dangus jau seniai prakiuro sunkiu ru-
deniniu lietumi (žiemos praktiškai mūsų kraštuose ir
nebūna), tai nė kiek nesulėtino lietuvių veiklumo. Nuo
pikniko iki teatro, nuo mokyklėlės iki filmų – kiek vie-
 nas atrado kažką įdomaus ir artimo savo sielai. Ru-
deninį sezoną Oregono ir pietryčių Washingtono lie-
tuviai pradėjo tradicine gegužine. Nuosta bios gam-
tos prieglobstyje ant Colum bia upės kranto įsikūru-
siame „Gai džio uolos” (Rooster Rock) nacionali-
 niame parke lietuviai susibūrė linksmai praleisti po-
pietės, pasidalinti pra bėgusios vasaros įspūdžiais.

Šį rugsėjį duris vėl atvėrė ir an trus gyvavimo
metus atšventė Port lando lituanistinė mo-
kyklėlė „Atža ly nas”. Mokyklos vedėja Inga Sa-

dauni kaitė-Kozhevnikov svarbiausiu užda vi niu lai-
kė ne vien darbą su vai ku čiais, bet ir su jų tėveliais.
„Svar biau sia, kad tėvai norėtų, jog vaikai kaž ką iš-
moktų – teigė „Atžalyno” vedėja.  – „Jei tėvai nepa-
dės, nedarys namų darbų su vaikais, kaip ir bet ku-
rioje mokykloje, nieko gero nesigaus.” 

Taip pat rugsėjo mėnesį Portlan do Lietuvių Ben-
druomenės apylinkė pirmą kartą buvo atstovauta
JAV LB Tarybos suvažiavime Clevelande. Nau jai iš-
rinktos Tarybos narės – Gied rė Babarskienė ir Er-
nesta Inge levičiūtė – uoliai ėmėsi švietimo ir kul-
tūros klausimų, aktualių visiems JAV lietuviams, o
ypač mažoms bendruomenėms, tokioms kaip Port-
lan do Orego no valstijoje.

Spalio mėnuo tapo tikru teatrų fes tivaliu. Prieš
porą dešimtmečių  iš Vilniaus į Clevelandą atvy kusi
buvusi Vilniaus „Lėlės” teatro ak torė Onutė Puč-
koriūtė-Zalensas naujų mokslo metų proga su įdo-
miu spektakliu „Undinėlė” (pagal H. K. An derseno
pasaką)  apsilankė ne tik Portlando, bet ir Seattle bei
San Fran cisko lituanistinėse mokyklose. Tuo tarpu
Nacionalinio dramos teatro aktorė Vitalija Mocke-

Turtingas Portlando lietuvių ruduo

vičiūtė bei Valstybinio jaunimo teatro aktorė Ne-
ringa Varnelytė kartu su muzikantais Dariumi
Mockevičiumi ir Pau liumi Kovalenko į Portlandą at-
vežė lietuviškai nuotaikingą „Kas apsakys tas dzū-
kų linksmybes”. Už šių projektų organizavimą bei
finansavimą dė kojame Rūtai Pakštaitei-Cole (bu-
vusiai JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos pir-
mininkei) bei dosniai šį spektaklį parėmusiam Lie-
tuvių Fon dui. Taip pat dėkojame Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centrui bei jo vice pirmininkei Loretai
Timukienei už unikalių parodų „Sportas JAV lie-
tuvių gyvenime” bei „Atversim dainų švenčių skry-
nią” paruošimą ir jų per-
siuntimą į šiaurės va-
karų pakraštį, kad su jo-
mis galėtų susipažinti
abiejų minėtų renginių
dalyviai. „Sporti ninkų”
paroda iškeliavo į Seatt-
le, kur gruodžio 20-ąją
bus eksponuojama čia
rengiamoje Kūčių po-
pietėje.

Pirmą sykį kabeli-
nės televizijos „Euroka-
nalo” (Eurochannel) kar-
tu su Lietuvos kino cent-
ru Amerikoje pristatytas
„Lietuviškas mėnuo”
šių metų lapkritį nepa-
liko abejingų ir Portlan-
de. Lapkričio 8 d. „Rožių
mies te”, garsėjančiame
ne vienu al ter natyvinio
meno festivaliu, kartu su mūsų kaimynais latviais
buvo su rengta kino popietė, kurioje parodyti latvių
rež. L. R. Abele istorinis filmas „Kursi”, lietuvių rež.
L. Lužytės ko medija „Jau puiku, tik dar šiek tiek…”
bei G. Lukšo meninė juosta „Du burys”. Susirinku-
sieji turėjo pro gą prisidėti prie dviejų kilnių labda-
 ros akcijų abejose šalyse – karšto maisto tiekimo
vargstančiose šeimo se gyvenantiems vaikams Lat-

Portlando lietuvių bendruomenė su garbės svečiais iš Los Angeles – gen. konsulu D. Gaidži (antras iš k.) bei klebonu kun.
T. Karanausku. Dariaus Kuzmicko, Dariaus Gruzdžio ir Kristinos Langaitienės nuotraukos

vijoje bei kalėdinių dovanėlių rinkimo sun kiomis so-
cialinėmis sąlygomis gyve nantiems Lietuvos vai-
kučiams „Vai kų svajonės” – www.vaikusvajones.lt
Apie šią iniciatyvą plačiau parašy si me atskirai, o šį
sykį  tik paminėsi me, kad pirmąkart prie „Vaikų sva-
jonių” akcijos prisidėję Portlando lietuviai sugebė-
jo išsiųsti net 33 do vanėles, kurios Tacoma-WA ir Či-
ka gos „Atlantic Express” filialų atstovų dėka šiuo
metu jau yra pakeliui į Klai pėdos uostą, o iš ten pa-
sieks rei kiamus adresatus – tikėsimės, dar iki Nau-
jųjų metų. 

Rudeninių renginių sezoną vai ni kavo šv. Kūčių

bei vaikų „Eglutės" programa, kurioje dalyvavo ir du
garbės svečiai iš saulėtosios Californijos – tik šiemet
pavasarį atidaryto LR generalinio konsulato Los An-
geles vadovas gen. konsulas Darius Gai dys, o taip pat
jau antrąsyk specialias Adventui skirtas pamaldas
aukojęs Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas
Karanauskas. Vakaro metu susirinkusieji mėgavo-
si Port lando bendruomenės jaunimo pasiro dymu bei
lituanistinės mokyklėlės „Atžalynas” vaikučių su-
rengta kalėdine programa. Neatsiliko ir tėveliai, tiek
mažus, tiek didelius nustebinę netikėtu vaidinimu
„Vilkas ir trys paršelės”, originaliai inscenizavę ži-
 nomą anglų pasaką. Šventės pabaigai visų susirin-
kusiųjų dėmesį pritraukė tylusis aukcionas – prieš
keletą mė ne sių iš Battle Ground (WA) į Loui sianos
valstiją pas savo dukterį išsi krausčiusi ilgametė Va-
karų pakrantės Amerikos lietuvė Živilė Galiū naitė
padovanojo Portlando LB du savo tapytus pa veikslus
ir didelę išeivijos bei Lietu vos rašytojų knygų ko-
lekciją, kurios dalį įsigijo atvykusieji į Kalėdinę po-
pietę. 

Metams einant į pabaigą, Port lan do LB valdyba
2016-uosius gali pasitikti ramia sąžine – įvykdyta la-
 bai nemažai, o dar daugiau planuojame ateinantiems
Naujiesiems! Jau dabar savo kalendoriuose prašome
pasižymėti vasario 27-ąją – būtent tą šeštadienį
Portlando apylinkės lietuvius kviesime drauge pa-
žymėti Tėvy nės Lietuvos 98-ąsias Nepriklauso my bės
metines. Papildomos informacijos surasite mūsų
tinklalapyje www.portlandlithuanians.com bei „Fa-
cebook” svetainėje.

Aktorė Onutė Pučkoriūtė-Zalensas naujų mokslo metų pro-
ga su lėlių spektakliuku „Undinėlė” apsilankė ne tik Port-
lando, bet ir Seattle bei San Francisko lituanistinėse mo-
kyklose. 

Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov vadovaujamos lituanistinės mokyklėlės „Atžalynas” vaikučiai surengė Kalėdinę prog-
ramą. 

Kalėdinės programos metu neatsiliko ir tėveliai, nusitebinę tiek mažus, tiek didelius ori-
ginaliu vaidinimu „Vilkas ir trys paršelės”.
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Iš ATEITININKų GYVENImO

NIDA CHACAR-PALUBINSKAITĖ

Kiekvienais metais New Yorko ateitininkai su-
rengia Advento mugę. Jos metu parduodame
pietus ir siūlome žaidimus bei kalėdines

prekes. Prisideda visi jauniai, jaunučiai, moksleiviai
ir daug tėvų. Visiems visada labai linksma. Su-

rinktus pinigus aukojame labdarai. Šiais
metais visus pinigus dovanojame šešta-
dieninei mokyklai; mes – visi jos mokiniai,
ir mūsų susirinkimai vyksta ten po pa-
mokų.  Šeštadieninė mokykla yra svarbi
New Yorko  lietuviams vaikams, svarbu ją
pa laikyti.  

Daug dirbome ruošdami mugę, šešta-
dieninės mokyklos pietų pertraukų metu
surengėme net du susirinkimus! Pirma-
jame susirinkime planavome žaidimus ir
prekes. Buvo labai daug naujų minčių, pla-
navime dalyvavo visi. Antrajame susi-
rinkime vėrėme šiaudinukus pardavimui.
Ne visi pasisekė puikiai, bet vis tiek buvo
smagu. Kol vėrėme, išsiskirstėme dar-
bus: kas ves žaidimus, kas pardavinės. Aš
padėjau vesti laimės ratą! 

Mugė labai pasisekė! Atvežėme na-
muose paruoštus žaidimus, rankdarbius ir prekes
antikvariatui. Mugė vyko gruodžio 5 d. per pietų per-
trauką. Visi šiaudinukai buvo parduoti, labai daug
vaikų dalyvavo žaidimuose, ir pietūs buvo labai ska-
nūs (bul vinius blynus kepė mamos, vaikai juos
pardavinėjo). Buvo labai džiugu sukti laimės ratą,
kurti kalėdinę atvirutę arba pirkti jau padarytą, ap-
žiūrėti kalėdines prekes ir antikvariatą. Šeštadie-
ninės šeimos dalyvavo labai dosniai. Iš viso šešta-
dieninei mokyklai uždirbome 1 050 dol. Kazickų šei-
mos fondas pridėjo dar 1 000 dol., kaip paramą li-

tuanistinių mokyklų aukų rinkimo projektams. Aš
jiems labai dėkinga, kad jie remia mūsų mokyklą. 

Advento mugė mane išmokė, kaip reikia steng-
tis ir planuoti, kad projektas pasisektų. Daug išmo-
kau apie pinigus, pirkėjus ir prekes. Pavyzdžiui, gali
tikėtis, kad vaikai norės žaisti žaidimą vieną kartą,
todėl verta turėti daug smagių, nebrangių žaidimų.
Taip pat prekės turi būti patrauklios ir turi būti gera
jų kaina. Svarbiau, kad būtų daug dalyvių, kurie per-
ka po truputį, negu nedaug dosnių pirkėjų. Jau lau-
kiu Naujų metų, naujų minčių ir naujos Advento mu-
gės! 

Clevelando sendraugiai ateitininkai atnaujina veiklą
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Clevelando sendraugiai nuo seno pa-
sižymėjo gražia veikla. Nors pa-
staruosius kelerius metus skyriaus

veikla buvo lyg ir pritilusi, džiaugiamės,
kad ji vėl pagyvėjo ir atsinaujino. Vasarai
baigiantis vienos užsidegusios moters ini-
ciatyva maža sendraugių grupė susirinko
ir aptarė galimą veiklos būdą, oficialiai pa-
sidalijo pareigomis, ir vėl pradėjo sukti
veiklos ratą. 

Atsižvelgdama į popiežiaus Pranciš-
kaus skelbimą, jog 2016-ieji yra Gailes-
tingumo metai, valdyba pakvietė Gintau-
tą Gašką atvykti į Clevelandą Gavėnios

pradžioj ir pakalbėti apie šv. Faustiną ir
Gailestingumo metus. Valdyba taip pat ta-
riasi dėl galimybių suruošti pačių narių
vedamą literatūros popietę ir narių Eu-
ropos kelionių skaidrių vakarą, turi idėjų,
kaip vėl sudominti narius dažniau rinktis
kartu ir pakviesti naujų narių.

Naujai sudaryta Clevelando send-
raugių ateitininkų valdyba: kopirmininkai
– Rimvydas Čepulis ir Linas Vaitkus, sek-
retorė – Nijolė Balčiūnienė, iždininkas –
Džiugas Staniškis, narės visuomeniniams
reikalams – Giedrė Ješmantienė ir Graži-
na Kudukienė, narė spaudai – Živilė Vait-
kienė.

Clevelando sendraugių valdyba. Iš k.: Gražina Kudukienė, Nijolė Balčiūnienė,
Džiu gas Staniškis; stovi: Rimvydas Čepulis, Živilė Vaitkienė, Linas Vaitkus, Gied -
rė Ješmantienė.

Šv. Kalėdų proga Clevelando sendraugių ateitininkų skyrius sveikina
visą ateitininkų šeimą ir linki visiems

gražių šv. Kalėdų, ramybės ir veiklos kupinų Naujųjų metų.

New Yorko ateitininkų penktoji metinė
Advento mugė

New Yorko ateitininkai ir šeštadieninės mokyklos šeimos džiaugiasi sėkminga muge.

Ona Pranevičiūtė (k.) ir Greta Nemickaitė parduoda kalėdinius rank-
darbius.

Kristina ir Petras Vygantai veda laimės ratą.
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VArDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Skaitykite
,,Draugą” 
greičiau!

www.draugas.org

STASYS IGNATAVIČIUS  

Apsakymas

Kelias dienas prieš Kūčias be pa-
 liovos snigo. Miške prisnigo su-
lig ke liais, o žemesnėse lomose

ir iki juosmens. Kūčių vakarą sping-
sulės švie soje ankštoje žeminėje prie
grubiai su kalto nedidelio stalo, ant
kurio vie non lėkštėn buvo sudėtos Kū-
čių „vai šės”: plotkelė, kelios riekelės
duonos, pora gabalėlių žuvies ir keli
grie ži nėliai svogūno – sėdėjo ir šne-
kučia vosi du Lietuvos partizanai – Uo-
sis ir Klevas, du partizaninėje kovoje
už grū dinti kovotojai.

– Žinai, Kleve, – kalbėjo Uosis – jau
trečius metus tokioje aplinkoje sutin-
ku Kūčias ir Kalėdas. Prisime nu, prieš
raudoniesiems atėjūnams užgrobiant
mūsų tėvynę, kokia malo ni, šilta ir jau-
ki buvo Kūčių vaka rie nė. Susėsdavom
prie mamytės ir se sučių paruošto sta-
lo, sukalbėdavom maldelę, lauždavom
plotkelę, prisimin davom mirusiuosius.
O kokie gar  dūs buvo namiškių paga-
minti valgiai: virtinukai su grybais,
miltiniai blyneliai su silke, žuvies kot-
letukai, aguonpienis su kalėdaičiais,
avižinis kisielius,... Mama ir sesutės vi-
suomet paruošdavo dvylika patiekalų.
Dabar nors vieną šaukštelį barščių
sriuby tės su džiovintais grybais ir sil-
kute, nors vieną blynelį, nors... Ryte
mama ir sesės paruošdavo Kalėdų pus-
ry čius. Visa troba pakvipdavo nuo ska-
niausių valgių. Ant stalo garuodavo vir-
tos parūkytos kraujinės dešros, šon-
 kauliukai, šoninė, bulvės bei kiti ska-
numynai. Kiek pasisotinę, su skub da-
vom į bažnytėlę. Sveikin da vom visus su
Jėzaus gimimo švente, linkėdavom lai-

mės... Po šventų Mi šių eidavom kalė-
doti pas kaimo se niūną Karaliūną. Jis
buvo mūsų šau lių būrio vadas. Tėtis ir
mes, trys broliai, buvome šauliais. Et,
koks šaunus buvo mūsų šaulių būrys.
Kai praeidavome visi, pasitempę, uni-
formuoti, blizgančiais batais, žiban-
čiomis sa go mis ir diržų sagtimis per so-
džių, tai visi pašlamėkai ir latrai išsi-
bėgiodavo ir išsislapstydavo atokiau-
siuose kampuose. Pas mus kaime ne-
buvo nė vieno atvejo, kad, dalyvaujant
šauliams, per sueigas, gegužines, atlai -
dus ir šventes kiltų barniai ar peštynės.
Tiesą pasakius, tai kaimo girtuoklėliai
ir neklaužados į tokius su sibūrimus ir
neidavo, kai sužinodavo, kad dalyvaus
šauliai. Ne vienam išsi šokėliui esa-
me rykščių įkrėtę, ne vieną būjaunin-
ką buvom uždarę į šaulių daboklę ar
atidavę auklėjimui į policijos nuovadą.
Visi tokie bijojo mūsų kaip velnias
kryžiaus. Būti šau liu buvo garbė ir ne
kiekvienas galėjo juo tapti. Taurelės
mėgėjams, tin gi niams, veltėdžiams ir
chuliganams Šaulių sąjungos vartai
buvo uždaryti...

– Ech, – atsiduso Uosis ir tęsė, –
visa tai buvo, kol į mūsų kraštą neat-
sibastė Maskvos atėjūnai, kurie vis ką
išardė, sunaikino, kaip senovėje bar-
barai Romą. Pačius darbščiausius ir są-
moningiausius krašto žmones kaip
vergus išvežė į Sibirą ar susodino į ka-
lėjimus, o kas nors kiek žodžiu ar veik-
la bolševikams neįtiko, tuos iš žudė.
Turbūt nėra Lietuvoje padorios lietu-
viškos šeimos, kuri nebūtų nu ken tėjusi
nuo sovietinių vandalų.

1946 metų vasarą ir mano šeimą
užgriuvo siaubinga lemtis – liepos 22
dienos rytą į mūsų sodybą įsiveržė ke-
liais vežimais važiuoti, ginkluoti vietos

Partizaniškos Kūčios

stribai ir emgėbistai. Aš tuo me tu ne-
toliese esančiame upelyje girdžiau

arklius. Išgirdęs nuo namų pu-
sės sklindančius šūvių gar-
sus, vis ką metęs, per kviečių
lauką pasileidau namų link.
Aukšti kviečiai padė jo man,
įsibrovėlių nepastebėtam, pri-
 bėgti prie namų ir pamačiau
krau pų vaizdą – kieme kraujo
klanuose gulėjo tėtis, brolis
Vytautas ir abu mūsų kiem-
sargiai šunys, užnugaryje su-
rištomis rankomis vežimuose
sė dėjo mama, sesės Birutė ir
Justė, brolis Juozas, sodybos
trobesiuose, plėšdami kas ver-
tinga, šeimininkavo stri bai ir
emgėbistai. Norėjau pulti va-
 duoti namiškius, tačiau... Stai-
ga ki lusi mintis, kad aš vienas
prieš kelioliką ginkluotų žu-
dikų nepajėgsiu jų išlaisvinti
ir būsiu nušautas, nebus kam

atkeršyti, sustabdė mane nuo šio ke-
tinimo. Taip kviečiuose, sukandęs
dantis ir giliai į žemę suleidęs pirštus,
pratūnojau, kol galvažudžiai išsidan-
gino, išveždami į vergiją mamą, sesu-
tes ir brolį. Baigę savo kruviną egze-
kuciją, budeliai padegė sodybos tro-
besius. Kupinas skausmo, netekties ir
keršto atsėlinau į sodybos gaisravietę.
Svirno degėsiuose susiradau apdegu-
sį kastuvą ir sode, prie my li mos tėtės
obels, iškasiau dvi duobes, šulinio
vandeniu nuprausiau man brangius
artimuosius ir su malda pa laidojau.
Abu šunis užkasiau kiemo pakraštyje.
Kelias dienas, misdamas uogomis,
klajojau miške, kol netikėtai susidū-
riau su Ąžuolo būrio partizanais.
Jiems papasakojau savo sielvartą ir di-
delį norą kovoti bei atker šy ti oku-
pantams. Taip aš tapau partizanu. Ka-
žin, ar gyvi mano mamytė, sesulės ir
brolis tuose mirtinai šal tuose Sibiro
sniegynuose? Kažin, ar šį vakarą turi
duonos kąsnelį ir Kūčių plotkelę?
Kiek vėliau sužinojau, kad mus įskun-
dė kaimynas, tinginys ir girtuoklis
Šeškus, kuris labai pavydėjo sūriu
prakaitu užgyvento mūsų ūkio. Tai jis
miestelio stribų buveinėje pranešė,
kad mes, tėvas ir sūnūs Butkai, ruo-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

šiame sąmokslą prieš Sta liną. Mūsų
galvoje net tokios minties niekada
nebuvo. Norėjome gyventi taikiai,
dirbti žemelę, auginti gyvu lius ir pa-
ukščius. Visas mūsų svajas su šakni-
mis išdraskė raudonieji atė jūnai. Šeš-
kų, kaip ir kelis vietos stri bus emgė-
bistus, paklojo mano keršto kulka. 

Kelias minutes parymojęs, Kle-
 vas prabilo:

– Taip, nelinksma tavo istorija. Kai
pasiklausai tokių pasakojimų, taip ir
norisi imti į rankas ginklą ir kovoti už
laisvę, Lietuvą ir jos žmo nes. Kur tik
praeina okupantas su sa vo pakali-
kais, ten palieka savo kruvi nas pėdas.
Klausyk, Uosi, man kilo mintis. Su-
ruoškime partizaniškų Kū čių vaka-
rienę netoliese esančio kolchozo stri-
bams. Naktį užpulkime juos. Jie tikrai
nesitiki, kad tokiame šaltyje ir tiek pri-
snigus, kas nors drums jų ramybę. Be
to, jie pastoviai girtuokliauja savo irš-
tvoje, tad mums bus lengva netikėtai
juos už klupti ir „pavaišinti  partiza-
niška vakariene”.

– Bet, Kleve, mes esame dviese, o
priešų kolchoze apie trys dešimtys, –
kiek suabejojo Uosis. – O be to, be bū-
rio vado Ąžuolo žinios.

– Netikėtumas ir drąsa visuomet
lemia mūšio eigą. Ąžuolas tikrai ne bus
prieš. Jis visada pritaria narsiems
sprendimams kovojant už Lie tuvos
laisvę, – tvirtai tarė Klevas. – Ar tu pa-
siryžęs?

– Taip, – nedvejodamas atsakė Uo-
 sis.

Klevas ir Uosis tylomis sukalbėjo
partizanišką maldą, perlaužė Kūčių
plotkelę, kurią prieš savaitę atnešė bū-
 rio vadas Ąžuolas, paskubomis apsi-
rengė šiltesniais rūbais, pasiėmė gink-
lus bei šaudmenis ir išėjo...

Išėjo ir negrįžo...
Kitos dienos rytą miestelio emgė-

bistų štabą pasiekė žinia, „kad naktį
ke lių dešimčių ‘miškinių’ būrys už-
 puolė kaimo kolchozo kontorą. Įnir tin-
go mūšio metu žuvo 14, sužeisti 8
MGB kariai ir liaudies gynėjai. Iš-
 puolio metu buvo visiškai sudeginti
kolūkio kontora, sandėliai ir vietos
liaudies gynėjų štabas. ‘Miškinių’ nuo-
stoliai – 2 nukauti…”

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI) 
sveikina organizacijos narius, ,,Draugo”
skaitytojus ir visus geravalius lietuvius Šv.
Kalėdų proga, linkėdama jas sutikti ir
švęsti saugioje, džiugioje ir draugiškoje ap-
linkoje. Tegu jūsų sielų ir namų nepalieka
ramybė ir šviesa. Tegu jūsų darbus lydi
sėkmė. Vardan tos Lietuvos!

LŠSI 



Vilnius (Urm info) – Lietuvos am-
 basadorius Kanadoje Vytautas Ža lys ir
nevyriausybinės organizacijos „Tri-
bute to Liberty” direktorių val dybos
pirmininkas Ludwik Klim kowski pa-
sirašė bendradarbiavimo sutartį dėl
Lietuvos paramos komunizmo aukoms
atminti skirto paminklo statybai Ka-
nados sostinėje Otta woje.

Šia sutartimi Lietuvos Respubli-
 kos Vyriausybė prisideda prie visuo-
 menininkų iniciatyvos ir skiria 10 000
eurų  paminklo statybai.

Paminklo projektas buvo pradėtas
2009 metais. Iniciatyva sulaukė Kana-

dos Vyriausybės paramos, kuri skyrė
1,5 milijono Kanados dolerių bei žemės
sklypą sostinėje. Aukų atmi nimo įma-
žinimas svarbus ir pa tiems kanadie-
čiams. Statistiniais duo menimis, Ka-
nadoje yra apie 8 milijonai žmonių,
savo kilmę siejan čių su asmenimis, nu-
kentėjusiais nuo komunizmo.

Projektas „Tribute to Liberty”
yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. istorinės atmin-
 ties puoselėjimo projektų sąrašą.

Projekto organizatoriai jau yra
surinkę 2,6 milijono Kanados dole-
rių.
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Vilnius (BNS) – Vienas autori te-
 tingiausių verslo leidinių „Forbes”
su darytame sąraše skelbia, kad Lie tu-
va užima 17 vietą pasaulyje pagal są-
lygas verslui.

Tinklalapyje Telegraph.co.uk nu-
 rodo, kad Lietuva į 17-ją vietą pakilo iš
22-os, kurioje buvo pernai.

Estija liko 19 vietoje, o kaimyni nė
Latvija į dvidešimtuką nepateko.

Pasak „Forbes”, geriausia vieta
verslui vystyti yra Danija, antroje vie-
 toje – Naujoji Zelandija, o trečioje –
Norvegija.

„Forbes” 144 valstybes vertino pa-
gal 11 faktorių: nuosavybės teises, ino-
vacijas, mokesčius, technologijas, ko-
rupciją, asmens, prekybos ir moneta-
rinę laisves, biurokratiją, investuoto-
jų apsaugos ir akcijų rinkos veiki mą.

Pagal verslo sąlygas – 17-ta pasaulyje

Vilnius (ELTA) – Lietuvos futbo-
lo federacijos (LFF) būstinėje Vilniu-
 je bei LFF prezidento Juliaus Kve-
 daro namuose kratas atlieka Finan si-
nių nusikaltimų tyrimų tarnyba
(FNTT). 

Pagrindas – atliekamas ikiteis-
minis tyrimas dėl Futbolo federacijos
veiklos, būtent galimo lėšų išvaistymo
ir pasisavinimo. Ikiteisminis tyrimas
buvo pradėtas prieš mėnesį, kal bama
apie „milijono ir daugiau” eurų lėšų iš-
vaistymą. 

Pastaruoju metu LFF pavadini-
mas minėtas futbolo ir politiniuose
sluoksniuose. Prieš kitą pavasarį vyk-

 siančius LFF prezidento rinki mus su-
judusi opozicija apkaltino da bartinę
vadovybę stagnacija ir kon kurentų
bauginimu. Pirštinę J. Kve darui metė
ne tik kol kas nepripažintas naujasis
Tauragės apskrities futbolo federacijos
prezidentas Arūnas Pukelis, krimi-
naliniame pasaulyje žinomas „Švi-
niaus” pravarde, bet ir „Sąjūdžiu” pa-
sivadinusi iniciatyvinė grupė, kurio-
je pirmaisiais smuikais griežia „Ma-
rijampolės pieno konser vų” valdybos
pirmininkas Raimon das Karpavičius
bei buvęs Lietuvos rinktinės puolėjas
Valdas Ivanaus kas. 

Kratos Lietuvos futbolo federacijoje

Briuselis šildo santykius su Maskva? 
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  Ir PASAULIS

Turkija kerta Rusijai atgal  

Ankara („Draugo”
info) – Rusi jai sulaikius 8
prekybinius laivus su Tur-
kijos vėliavomis, Turkija
netruko atsakyti – nuo
gruodžio 15 dienos su lai-
kyti 27 Rusijos laivai.

Turkijos atstovai pra-
nešė, kad iš pradžių jie ne-
ketino atsakyti į Rusi jos
veiksmus, tačiau, Rusijai
iš pra džių sulaikius penkis
prekybinius lai vus, o vė-
liau neišleidus dar trijų, buvo imtasi
atsakomųjų priemonių.

Turkija neketina atlyginti Rusi jai
žalos už numuštą lėktuvą Su-24. Tai pa-
reiškė Turkijos URM atstovas Tanju
Bilgic.

Rusijos ambasadorius Turkijoje
Andrejus Karlovas pareiškė, kad Tur-
 kija pirmiausia turi atsiprašyti už in-
 cidentą su Rusijos bombonešiu Su-24,

Turkijos naikintuvų numuštu lapkri-
 čio 24 d. Antra sąlyga – rasti kal ti nin-
 kus ir patraukti juos atsakomybėn.
Trečioji – sumokėti Rusijai kompen-
saciją už padarytą žalą.

Dvišaliai Rusijos-Turkijos santy-
kiai subjuro po to, kai lapkričio 24 die-
ną Turkijos-Sirijos pasienyje tur kų
naikintuvai numušė Rusijos šturmo
lėktuvą Su-24.

Vilnius (LNK.tv) – Į Lietuvą at vy-
 ko pirmieji pabėgėliai i Europą už-
griuvusios bangos. Tai irakiečiai Ja-
 ser al Ani su žmona Hansi ir dviem
vaikais: penkerių metų ir vienuolikos
mėnesių. 

Šeima į Lietuvą atskrido iš sto vyk-
 los Graikijoje, persėdo Frankfur te.
Dar apie valandą oro uoste buvo tvar-
komi jų dokumentai. Skelbta, kad šei-
mos galva moka angliškai, bet su ži-
niasklaida šia kalba nekalbėjo.

Vyras baigęs aukštesnįjį mokslą,
moteris baigusi septynias klases. Da-

 bar tris mėnesius jie praleis Ruklos pa-
bėgėlių priėmimo centre.

J. Al Ani šeima bendrauti nebuvo
linkusi, sakė, kad po kelionės yra la bai
pavargę.

Kiti pabėgėliai į Lietuvą atvyks ki-
tais metais. Vieša paslaptis, kad pa bė-
gėliai į Lietuvą nesiveržia, o pra ėju sią
savaitę kai kurios išmokos jiems su-
mažintos perpus.

Beje, su šiais irakiečiais į Lietu vą
turėjo atskristi dar viena pabėgė lių šei-
ma, bet iš stovyklos Graikijoje kažkur
pradingo.

Atvyko pirmoji pabėgėlių šeima Briuselis (LRT.lt) – Kremliui siun-
čiami palankūs Briuselio signalai ke-
lia nerimą, teigia Lenkijos ir Lietuvos
užsienio reikalų ministrai bendrame
laiške Europos sąjungos užsienio po-
litikos vadovei Federica Mogherini.

Ministrai pabrėžia, kad dabarti-
 niame kontekste, kai Rusija taiko pre-
kybos apribojimus ES šalims – taiko
embargą maisto produktams, riboja
tranzitą, o jos vidaus ir užsie nio poli-
tika nerodo reikiamų permai nų, glau-
desni ES prekybiniai santy kiai su
Maskva ar jos vadovaujama Eurazijos
ekonomine sąjunga yra be perspekty-
vų.

Lietuvos ir Lenkijos užsienio rei-
kalų ministrai susirūpinimą iš reiš kė
po to, kai EK pirmininkas Jean-Clau-
de Juncker lapkritį Rusijos preziden-
tui Vladimirui Putinui para šė laišką,
kuriame pabrėžia būtinybę gerinti
Europos Sąjungos ir Rusijos domi-
nuo jamos Eurazijos ekonomi nės są-
jungos prekybinius santykius.

„Mūsų ministrai sureagavo į EK
pirmininko J.-C. Juncker laišką, kur
paskui išaiškėjo jo asmeninė pozicija,
bet kokiu atveju, mūsų abi šalys už-
klausė papildomai, ką tai reiškia ir
kiek tai atitinka visos EK poziciją”, –
teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Statys paminklą komunizmo aukoms

Padirbinėja ir „popiežiaus palaiminimus” 

Rado V. Janukovyčiaus archyvą 

Roma (BNS) – Italijos policija
konfiskavo 3500 padirbtų „popiežiaus
palaiminimų”, kuriuos buvo tikėtasi
parduoti už 70 tūkst. eurų; iš viso per
savaitgalį pareigūnai konfiskavo dau-
giau nei milijoną prekių.

Į Romą ir Vatikaną plūstantys
mal dininkai gali įsigyti pergamentą su
popiežiaus Pranciškaus palai mi nimu,
ir už jį gautos lėšos keliauja į Vatika-
no labdaringos veiklos departamentą.

Tačiau ne visi parduodami palai-
minimai yra originalūs.

Šie dokumentai, parašyti kelio-
 mis kalbomis, užtvirtinti netikru po-
 piežiaus antspaudu.

Bendradarbiaudami su Vatikano
policija detektyvai rado spausdintuvą,
kuriuo buvo spausdinami šie do ku-
mentai ir netoli Šv. Petro bazilikos
esančią parduotuvę, kurioje buvo par-

 davinėjami padirbti palaiminimo raš-
tai.

Spalvingi ir puošnūs pergamentai,
kurie daug amžių buvo dekoruojami ir
rašomi ranka bei perkami tuoktuvių
arba krikštynų proga, nuo sausio mė-
nesio yra leidžiami elektroniniu būdu,
siekiant sumažinti ga mybos kaštus
ir  sumažinti  jų  padir bimo  galimy-
bes.

Vatikanas siekia pažaboti suk-
 čius, kurie mausto į jį atvykstančius
turistus ir maldininkus, siūlydami
jiems iš pažiūros „oficialias” rinki nius
už nepaprastai didelę kainą arba pa-
dirbtas prekes.

Per devynis kovos su padirbto-
 mis prekėmis mėnesius Italijoje buvo
konfiskuota beveik 250 mln. daiktų, ku-
rių vertė siekia 716 mln. eurų; tai yra
dvigubai daugiau negu 2014 me tais.

Kijevas (Diena.lt) – Ukraina pra-
 nešė radusi buvusio Prezidento Vik to-
ro Janukovyčiaus dokumentų ar chy vą,
kuris turėtų padėti pasistū mė ti tyri-
mams apie jo Maskvos palai komą va-
dovavimą šaliai.

„Mūsų rankose vienas didžiau sių
Janukovyčiaus archyvų, – sakė vi-
 daus reikalų ministras Arsenas Ava-
kovas vyriausybės posėdyje. – Meži-
gorjės dokumentų originalai, MAKO
(V. Janukovyčiaus sūnaus Aleksandro
vadovaujamos bendro vės) buhalteri-
nės apskaitos įrašai, asmeniniai V.

Janukovyčiaus dokumentai: pažymė-
jimai, įvairių bendro vių, taip pat ir už-
sienio, apyvartinės sąskaitos”.

Pasak ministro, dokumentai bu vo
rasti viename Ukrainos sostinėje esan-
čiame bute.

V. Janukovyčius pabėgo iš Ukrai-
 nos 2014 metų vasarį po tris mėnesius
trukusių protestų ir protestuotojų su-
sirėmimų su policija Kijevo centre.

Pasprukęs iš Ukrainos V. Januko-
 vyčius, pasitraukė į Rusiją. Praėjusią
savaitę interviu jis sakė, kad norėtų
grįžti į politiką.

Turkai atsakė tuo pačiu – sulaikė Rusijos laivus.
RIA/Scanpix nuotr. 

Į Lietuvą atvyko pirmieji pabėgė liai. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

Naujas talentas – lietuvių kilmės 
amerikietė R. Namajunas 

Didelis noras sugrįžti į istoriją, į
tuos laikus, kai dar buvo di-
džioji SSRS imperija – tai aliu-

zijos, kurios vis dar neduoda ramybės
Rusijos ži niasklaidai. Rusų tinklalapyje
sports.ru nutarė sudaryti šių dienų
krepšinio rinktinę, kuri būtų suburta,
jei dar egzistuotų komunistinė SSRS
valstybė.

SSRS imperiją sudarė 15 respubli-
kų, tad rinktinės sudarytojai per žvelgė
visus galimus variantus ir iš visų bu-
vusių Respublikų krepši ninkų paban-
dė sulipdyti rinktinę.

Pagal šios rinktinės sumanytojų
planus, dabar SSRS komandoje ko votų
rusai, ukrainiečiai, latviai, gru zinai ir
lietuviai. Didžiausią dalį to kios neva
rinktinės sudarytų Lietu vos krepši-
ninkai – į ją tinklalapio „krepšinio
specialistai” įtraukė Euro poje kovo-
jančius Joną Mačiulį ir Mindaugą Kuz-
minską, Lietuvoje vėl žaidžiantį Man-
tą Kalnietį ir NBA klubams atstovau-
jančius Joną Valan čiūną ir Donatą
Motiejūną.

Apibūdindamas mūsų šalies krep-
 šininkus, sports.ru rašo: „J. Ma čiulis –
vienas iš ‘Eurobasket 2015’ herojų, ku-
ris vienas laimėjo kelias at krintamą-
sias pirmenybių rungtynes; J. Valan-
čiūnas – vienas iš tech niš kiausių šių

dienų vidurio puolėjų, jam dar trūks-
ta jėgos ir gynybinių įgūdžių, tačiau, jei
gauna kamuolį bau dos aikštėje, būtinai
krauna į krepšį; M. Kalnietis – pralei-
do sezoną ir nesugebėjo sugrįžti į kos-
minę krepšinio viršūnę, tačiau išliko
rinktinės vedliu ir buvo bene svar-
biausiu Lietuvos komandos sėkmės
faktoriumi ‘Eurobasket 2015’, žaisda-
mas po 35 minutes; M. Kuzminskas –
kuklus, garbanotais plaukais ‘Kuzia’
netikėtai išaugo ir tapo geriausiu leng-
vuoju puolėju Eurolygoje ir „Unicaja”
vedliu; D. Motiejūnas – gavo pravardę
„baltasis Hakeemas”.

Be jų komandoje vietos atsirastų
rusams Dmitrijui Chvostovui, Serge jui
Karasiovui,  Sergejui  Moniai, An dre-
jui  Voroncevičiui, Vitalijui Fri dzo-
 nui,  Timofejui  Mozgovui  ir  Alek se-
jui Švedui. Dar į „rinktinę” būtų pa-
kviesti gruzinas Zaza Pachulia, lat-
viai Janis Strelniekas ir Kristapas
Porzingis.

Sporto tinklalapio žurnalistams
neduoda ramybės faktas, kad SSRS
rinktinė iširo tuomet, kai ji buvo 1988-
ųjų Seulo olimpinė čempionė – jos nie-
kas nenuvainikavo. 1992 me tais, kai žai-
dynėse buvo leista dalyvauti NBA krep-
šininkams, JAV rinktinė be vargo iš-
kovojo olimpinį auksą.

R. Namajunas visada išskiria savo kilmę – vaikšto su Lietuvos vėliava, su ja pozuoja ir
nuotraukoms.

Mišrių kovų arenoje lietuvių
kilmės amerikietė Rose Na-
majunas gruodžio 10 d. Las

Vegas šventė įspū dingą pergalę – ji nu-
galėjo stipriausią varžovę, amerikietę
Paige VanZant. R. Namajunas iškovo-
jo ketvirtąją savo pergalę, o jos varžo-
vei tai buvo antras pralaimėjimas.

R. Namajunas valdė ringą nuo
dvikovos pradžios iki penkto raundo,
kuriame skausmingu veiksmu pri-
 vertė varžovę pasiduoti. Ringo nuga lė-
toja ta pusi lietuvė varžovei sudavė net
103 kartus, kai pati sulaukė dvi gubai
mažiau – 54 smūgių.

23-ejų kovotoja džiaugėsi pergale:
„Norisi kuo greičiau laimėti ir prade-
di nervintis, kai tai nepavyksta. Bet lai-
kui bėgant aš tiesiog sau pasakiau, kad
turiu daryti tai, ką pradėjau ir man pa-

vyks.”
ESPN skelbia, kad savo svorio ka-

tegorijoje R. Namajunas užima aštun-
tąją vietą pasaulyje. „Man tai nerūpi.
Noriu tik šiek tiek pailsėti ir vėl kau-
tis prieš bet ką”, – sako lietuviškų
šaknų turinti mergina.

R. Namajunas tėvai iš Lietuvos į
JAV emigravo 1991 metais. Kovotojos
senelis Algimantas Andriukonis bu vo
ilgametis Lietuvos imtynių čem pionas.
R. Namajunas moka lietuvių kalbą, rin-
ge pasirodo ant aprangos užklijavusi
trispalvę ir būna pristatoma kaip Lie-
tuvos kovotoja. 

„Aš labai didžiuojuosi savo kil-
 me. Lietuva yra graži ir unikali šalis,
pilna talentingų žmonių, apie ją turi ži-
noti kuo daugiau žmonių”, – yra sa-
kiusi sportininkė.

Toliau spindi lietuvių D. Sabonio 
ir E. Mockevičiaus žvaigždės

Gonzagos „Bulldogs” (6/3) krep-
ši ninkai NCAA čempionate pa-
tyrė dar vieną nesėkmę. Do-

manto Sabonio atstovaujama komanda
savų žiūrovų akivaizdoje 66:71 (32:30,
34:41) turėjo pripažinti „UCLA Bruins”
(7/3) studentų pranašumą.

19-metis lietuvis vėl buvo vienas
savo komandos vedlių. Starto penkete
rungtynes pradėjęs 208 cm ūgio Euro-
pos vicečempionas per 33 minu tes su-
rinko 18 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit., 4/4
baud. met.) ir atkovojo 8 ka muolius. Už
mūsiškį rezultatyviau tradiciškai žai-
dė tik Kyle Wiltjer, pelnęs 20 taškų.

Verta pažymėti, kad Gonzagos ko-
mandai ir vėl negalėjo padėti vie nas ge-
riausių jos žaidėjų, lenkas Prze mek
Karnowski, kuris dėl nugaros trau-
mos praleido jau ketvirtąsias rungty-
nes iš eiles.

Prieš tai Gonzagos „Bulldogs”
NCAA čempionate namuose 61:58
(29:23, 32:35) palaužė Montanos „Grizz -
lies” (3/3) studentų pasiprieši ni mą.

Ir šįkart D. Sabonis vėl buvo vienas
pagrindinių pergalės kalvių. Jis per 32
žaidimo minutes pelnė 16 taškų (5/7
dvit., 6/6 baudų met.) ir po krepšiais su-
griebė 10 atšokusių ka muolių. Legen-
dinio Arvydo Sabonio sūnus taip pat at-
liko bloką ir rezulta tyvų perdavimą, bet
4 sykius pra sižengė. 

Tuo metu kitas lietuvis – Egi di jus
Mockevičius džiaugėsi solidžiu asme-
niniu pasirodymu ir lengva ko mandos
pergale. Evansville „Purple Aces” (8/2)
be didesnio vargo 95:60 (48:33, 47:27) su-
triuškino Mississippi „Devils” (0/11)
komandą. 

23-ejų metų lietuvis vos per 20 mi-
nučių pasižymėjo itin įspūdingu dvi-
gubu dubliu – 16 taškų (4/9 dvit., 8/11
trit.) ir net 18 atkovotų kamuo lių.
Aukštaūgis taip pat atliko net 4 blokus
bei 2 kartus prasižengė. 

E. Mockevičiaus atstovaujama

Evansvilio „Purple Aces” komanda
praėjusią savaitę išvykoje 89:76 (32:44,
44:45) turėjo pripažinti Arkan saso „Ra-
zorbacks” (4/4) krepšininkų pranašu-
mą. 208 cm ūgio vilnietis rungtynes
pradėjo starto penkete ir ant parketo iš
viso praleido 37 minutes. Per šį laiką jis
pelnė 22 taškus (9/11 dvit., 4/4 baud.
met.), atkovojo 12 ir perėmė 3 kamuo-
lius, blokavo net 4 varžovu metimus, 3
sykius suklydo ir 4 kartus prasižengė.
Savo komandoje lietuvis buvo rezulta-
tyviausias.

D. Sabonis – tobulas žaidėjas
„Spurs” sistemai

D. Sabonis gali būti pasirinktas pir-
majame artėjančių metų NBA nau-
 jokų biržos rate. Tokią nuomonę pa-
teikia JAV sporto giganto ESPN žur-
nalistas Chas Ford, kuris kasmet pa-
teikia savo naujokų biržos prognozes.

Įtakingo leidinio žurnalistas 19
metų 208 cm ūgio lietuviui progno-
 zuoja 29-ąjį šaukimą. Jeigu naujokų bir-
žos šaukimai būtų paskirs tyti dabar, šis
šaukimas priklausytų San Antonio
„Spurs ” komandai.

Apžvalgininkas lietuvį apibūdina
kaip itin protingą ir darbštų krep šinin-
ką. „Labai inteligentiškas, kie tas, labai
produktyvus, ypatingai ko voje dėl ka-
muolių. Jam trūksta atletinių sugebė-
jimų, bet jis žibėtų trenerio Gregg Po-
povich schemose”, – apie Sabonį rašė
Ford.

Pirmasis kitų metų NBA naujokų
biržos šaukimas prognozuojamas Aust-
ralijos talentui ir LSU studentui Ben
Simmons, antrojoje vietoje žengia Hai-
ti pažiba Skal Labissiere iš Kentucky
University, trečiasis yra Brandon Ing-
ram iš Duke University, o ketvirtoje vie-
toje žengia Kroatijos talentas Dragan
Bender, kuris šiuo metu žaidžia Izrae-
lyje. 

Tinklinio čempionate vienodi rezultatai  

Gruodžio 13 d. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte Amerikos lie-
tuvių tinklinio lygos (ALTL)

čempionate daly vaujančios aštuonios
komandos sužaidė VI turo rungtynes.
Visos jos baigėsi vienodais rezulta-
tais – 3:0.

Tiesa, vienerios numatytos rung-
tynės („Šiauliai” – „Nemunas”), į var-
 žybas nesusirinkus „Nemuno” tinkli-
ninkams, neįvyko ir pergalė (3:0) be žai-
dimo buvo įskaityta šiau lie čiams.

Pirmaujantys čempionato „At lan -
tic Express” tinklininkai rezultatu 3:0
(25:12, 25:23, 25:15) nugalėjo ALTL nau-
jokę „Lockport” komandą. Taip pat ne-
sunkiai pergalę iškovojo ir antroje
vietoje žengiantys „Panevė žio” tinkli-
ninkai. Šįkart jie rezultatu 3:0 (25:19,
25:16, 25:20) įveikė BG „Team” ko-
mandą.

Atkakliausiai vykusiose šeštojo
turo rungtynėse „Gubernijos” tinkli-
ninkai, po sunkios kovos 3:0 (26:24,

25:15, 25:23) palaužė paskutinėje vie toje
žengiančius „Pilėnų” sportinin kus ir
po šios pergalės pakilo į tre čią ją tur-
nyrinės lentelės vietą.

Paskutines pirmojo varžybų rato
rungtynes ALTL komandos žais gruo-
 džio 20 d., sekmadienį. Visą var žybų
tvarkaraštį galima rasti internete –
www.tinklinis.com

ALTL turnyrinė lentelė po
VI turo rungtynių 

(vieta, komanda, taškai):

1. „Atlantic Express” 16

2. „Panevėžys” 13

3. „Gubernija” 10

4. „Šiauliai” 10

5. BG „Team” 8

6. „Nemunas” 8

7. „Lockport” 4

8. „Pilėnai” 2

Šių dienų „SSRS rinktinėje”  – 5 lietuviai
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TEATrų Ir KONcErTų SALėSE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

„Bel canto” (itališkai reiškia ,,gražus dai-
navimas”) įgijo savitą veidą XIX amžiaus
italų operos scenoje. Šiais laikais jis reiš-
kia dar daugiau. Tai 2001 m. premijuoto
rašytojos Ann Patchett romano, o da-
bar ir peruviečių kilmės amerikiečio
kompozitoriaus Jimmy López ir libre-
tisto Nilo Cruz operos pavadinimai. Šį
nebūdingą muzikinį veikalą užsakė Či-
kagos Lyric operos vadovybė. Jos pa-
saulinė premjera įvyko  š. m. gruodžio
7 d. Kūrinys itin dramatiškas ir perpin-
tas galingais muzikiniais elementais, ta-
čiau jame negirdėsite ryškesnių, me-
lodingų solinių partijų. 

Operos libretas – ,,karštas”, bet
jis nebuvo toks aktualus prieš
penketą metų, kai buvo pradė-

ta brandinti mintis apie šią operą.
Garsi amerikietė sopranas Roxane
Coss atvyksta į Peru atlikti privatų

koncertą japono pramonininko Kat-
sumi Hosokawa gimtadienyje. Pokylis
vyksta prabangiame šalies viceprezi-
dento Ruben Iglesias dvare. Jo vado-
vaujama valdžia tikisi sulaukti stam-
besnių Japonijos investicijų. Staiga į
pastatą įsiveržia revoliucionieriai, ti-
kėdamiesi, kad pobūvyje bus ir šalies
vadovas. Prezidento nerado, užtat kiti
šio vakaro svečiai tapo daugelį mėne-
sių užtrukusios dramos įkaitais. Te-
roristų ir diplomatų jausmai banguo-
ja nuo baimės ir priešiškumo iki taip
vadinamo ,,Stokholmo sindromo”, kai
pagrobimo metu įkaitai ima jausti
savo pagrobėjams teigiamus jausmus.
Tokiose neįtikėtinose sąlygose už-
gimsta net meilė, atsiskleidžia pri-
gimtinis poreikis menui... Viską vai-
nikuoja dramatiška atomazga.

Užtruko net penkerius metus, kol
buvo sukurtas „Bel Canto". Roxane
vaidmens įkvėpimo šaltiniu kompozi-
toriui ir libretistui pasitarnavo garsioji
Renée Fleming; ji pati tarsi kuravo šios
operos kūrimą. Atsiliepdama į pasau-
lyje vykstančius išpuolius Lyric operos

vadovybė po spektaklių rengia disku-
sijas su žiūrovais apie šio muzikinio
veikalo interpretacijas terorizmo švie-
soje. Neoficialiais duomenimis, prem-
jerai teatro vadovybė buvo pasam-
džiusi papildomos apsaugos (nors ji ne-
buvo taip akivaizdžiai matoma, kaip
prieš ketverius metus per Lang-Lang
koncertą Civic Opera rūmuose, kuris
vyko pasaulio viršūnių susitikimo Či-
kagoje metu).  

Cruz poliglotinis libretas (dainuo-
jama anglų, ispanų, japonų, rusų, vo-
kiečių kalbomis, o revoliucionieriai
tarpusavyje kalba „quecha”) natūraliai
bangavo be jokių trūkčiojimų. Tačiau,
kad gerai susigaudytų veiksmo eigoje,
žiūrovui tenka atidžiai skaityti su-
btitrus. Veiksmas, nors ir labai dra-
matiškas, nėra romano turinio kopija.
Pati opera gana ilga – trijų valandų (su
viena pertrauka), ir, žinoma, gan sun-
kios dvasios. Būta ir ištemptų, mono-
toniškų scenų, ypač antrajame veiks-
me. 

López kompozicinis stilius – pa-
brėžtai oratoriškas, jį slopina turtinga,

Terorizmo aktas – operos scenoje?

Scena iš spektaklio. Režisieriaus Kevin Newbury dėka opera nevirto chaosu. Todd Rosenberg nuotr.

Apmąstymai po pasaulinės „Bel Canto” premjeros tačiau garsi orkestruotė. Mes, žiūrovai
– kaip ir tie revoliucionieriai – turė-
tume ,,ištirpti” išgirdę Roxane (Da-
nielle de Niese) dainavimą, tačiau Ló-
pez jos partijai nesuteikia daug melo-
dingumo, kuris gražiai skambėtų ir įsi-
rėžtų klausytojo atmintyje. Retsykiais
prasiverža graži melodija, tačiau ne-
trukus ji žūsta. Kompozitorius trak-
tuoja balsus kaip instrumentus. Tokia
muzika labiau tinka kino ekranui –
beje, šį pastatymą ir žiūri kaip kiną.
Tikrojo „bel canto” mes čia, deja, ne-
girdime. Tačiau vieną ariją iš tikrųjų
galima būtų išskirti. Ji priklauso jau-
nai revoliucionierei Carmen, kurią
nuostabiai atliko meco-sopranas J'nai
Bridges. Jos interpretuojama „Malda
į Šventą  Rožę” antrajame akte už-
gniaužė kiekvieno žiūrovo kvapą. Ir
Carmen auganti meilė japonų pramo-
nininko Hosokawa vertėjui Gen Wa-
tanabe buvo absoliučiai įtikinama.

Nors sopranas Danielle de Niese
Roxanne gražiai atrodė scenoje, jos
balsas neužpildė didingų Civic Opera
rūmų. Ji, deja, skendo orkestro groji-
me, bet šmaikščiai interpretavo libre-
tisto sukurtą dirvą humorui. Tenoras
Rafael Davila vidutiniškai atliko ge-
nerolo Alfredo, teroristinės organiza-

Roxane Coss – Danielle de Niese

Cesar – Anthony Roth Jimmy Lopez ,,Bel Canto” Lyric scenoje. I veiksmo pradžia.



Laimės, džiaugsmo ir
ramybės per šias Kalėdų šventes

linki Marytė Černiūtė. 
Lai Naujieji metai būna gausūs

Dievo palaimos.
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
(14911 127th Street, 

Lemont, IL 60439) 
Tel. 630-257-5613;

matulaitismission@gmail.com;
www.matulaitismission.com

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 
4 val. p. p. – Kūčių vakaro šv. Mišios 

Gruodžio 24 d.,  ketvirtadienį,
6:30 val. v. – Misijos Kūčių vakarienė

(registruotis iki gruodžio 22 d.)
Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 

10 val. v. – Bernelių Mišios
Gruodžio 25  d., penktadienį,  

9 val. r. ir 11 val. r.   –  Kalėdų šv. Mišios
Gruodžio 31 d., ketvirtadienį,  

6 val. v. – šv. Mišios
Sausio 1 d., penktadienį, 9 val. r., 

11 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mšios

******

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (Marquette Park)
(6812 South Washtenaw Ave.,

Chicago, IL 60629)
Tel. 773-776-4600;

nativity6812@yahoo.com
www.nativitybvm.info

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 
6 val.  v. – Vaikų ir  jaunimo šv. Mišios

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

Gruodžio 25 d., penktadienį, 
9:30 val. r. (angliškai) ir 

11  val. r. (lietuviškai) – Kalėdų šv.
Mišios 

Gruodžio 31 d., ketvirtadienį,
9 val. r. (Naujųjų metų išvakarėse)  –

šv. Mišios 
Sausio 1 d.,  penktadienį,

11 val. r. – Švč. Mergelės Marijos
Gimdytojos šventės

ir Naujųjų metų šv. Mišios

******

Šv. Antano parapijoje
(1510 S. 49th Court, Cicero, IL 60804)

Tel. 708-652-0231
www.stanthonycicero.com

Gruodžio 25 d., penktadienį,  
8:45 val. r. (lietuviškai)

– Šv. Kalėdų  Mišios 
Sausio 1 d.,  penktadienį,

8:45 val. r.  – Švč. Mergelės Marijos
Gimdytojos šventės

ir Naujųjų metų šv. Mišios

Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapija 

(Brighton Park)
(2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632)

Tel. 773-523-1402

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį,
9 val. v. – Bernelių šv. Mišios 

Gruodžio 25 d., penktadienį, 
10 val. r.  – Šv. Kalėdų Mišios 

Sausio 1 d., penktadienį,
10 val. r. – Švč. Mergelės Marijos

Gimdytojos šventės 
ir Naujųjų metų šv. Mišios
Sausio 3 d., sekmadienį,

10 val. r. – Trijų Karalių šv. Mišios 

*******

Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapija

(5129 Wolf Rd., 
Western Springs, IL 60558)

Tel. 708-229-2795; teviskes.parapi-
ja@gmail.com

Gruodžio 20 d., sekmadienį, 
11:30 val. r. – pamaldos su

Sekmadieninės mokyklėlės programa
bei Kalėdų Senelio apsilankymu.

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 
4:45 val. p. p. – Šv. Kūčių pamaldos

Gruodžio  25 d., penktadienį, 
11:30 val. r. – Šv. Kalėdų pamaldos

su Šv. Vakariene.
Gruodžio 27 d., sekmadienį, 
11:30 val. r. – Šv.  Vakarienė
ir senųjų metų palydėtuvės.

******

Ziono lietuvių liuteronų parapija
(9000 S. Menard Ave,

Oak Lawn, IL 60453) 

Tel. 708-422-1433;
zionlithlutheran@aol.com

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 

5 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos
su Šv. Komunija

(giedos choras ir solistė)

Gruodžio 25 d., penktadienį, 

11 val.  r. – Kalėdų ryto pamaldos su
Šv. Komunija

Gruodžio 27 d., sekmadienį,

11 val. r. – pamaldos lietuvių kalba;

Gruodžio 31 d., ketvirtadienį,

5 val. p. p. – Tradicinės Naujų metų
sutikimo pamaldos (anglų kalba).

ŠVENTINIŲ 
MIŠIŲ  TVARKA
LIETUVIŠKOSE

PARAPIJOSE 

dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas
dr.  Augustinas Idzelis
LTSC Valdybos pirmininkas
Kristina Lapienytė
Vykdomoji vicepirmininkė
Loreta Timukienė
Vicepirmininkė visuomenės reikalams
Enata Skrupskelytė
Bibliotekų direktorė

Genė Razumienė
Muzikologijos archyvo direktorė
Vaida Armanavičiūtė
Specialių projektų direktorė
Rima Gungor
LTSC Media direktorė
Juozas Bendikas
Vytas Beleška
Gediminas Indreika
Dr. Indrė Antanaitis-Jacobs

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

ribų, sveikina lietuvių tautą šv. Kalėdų proga. Saugokime
mūsų kultūrines vertybes irpuo selėkime  mokslą lietu-
viškomis temomis visur, kur lietuviai gyvena ir veikia.

cijos MRTA vadovo, vaidmenį. Korė-
jietis bosas-baritonas Jeongcheol Cha
labai įtikinančiai ir gerai dainavo
Hosokawa partiją. Tenoras Andrew
Stenson (vertėjas Watanabe) puikiai
atskleidė savo turtingą vokalinę mo-
kyklą, kaip, beje, ir tenoras William
Burden (viceprezidentas Iglesias) bei
bosas-baritonas Rüni Brattaberg (rusų
diplomatas Viktoras Fyodorovas, ban-
dantis suvilioti Roxane meno albu-
mu). Chormeisterio Michael Black
paruoštas choras gerai susidorojo su
nelengva muzika. Seras Andrew Da-
vis dirigavo su neapsakyta energija,
o režisierius Kevin Newbury sugebė-
jo palaikyti scenoje stebuklingą tvar-
ką (kas lengvai galėjo tapti chaosu). 

Jimmy López „Bel Canto” nėra
nei melodingas, nei lengvo žanro
spektaklis. Silpnaširdžiams jį būtų
sunku žiūrėti, nes jame daug žiauru-
mo. Tačiau man šis spektaklis labai la-
bai patiko – nepaisant atskirų spragų.
Mielai eičiau žiūrėti jo antrą kartą.
Bravo operos kūrėjai ir Lyric operos
vadovai, nepabūgę šio reto dramatiš-

kumo kūrinio. Tikėkimės, kad po pa-
saulinės premjeros Čikagoje, opera at-
ras kelią ir į kitus muzikos namus. O
Lyric scenoje „Bel Canto” dar bus at-
liekamas  2016 m. sausio 5, 8, 9, 13 ir
17 dienomis. Nekantriai laukiame ir
kito Lyric operos pastatymo – Giu-
seppe Verdi „Nabucco”, kuris prasidės
2016 m. sausio 23 d. Šioje naujoje
,,Nabucco” versijoje pagrindines par-
tijas atliks Željko Lučić (Nabucco), Ta-
tiana Serjjan (Abigaille), Dmitry Be-
losselskiy (Zaccaria), Elizabeth DeS-
hong (Fenena), Sergey Skorokhodov
(Ismaele). Diriguos Carlo Rizzi. Na, o
metų pradžia bus tikrai ypatinga – šeš-
tadienį, sausio 9 d. Civic Operos rū-
muose vyks dviejų superžvaigždžių
Plácido Domingo ir Ana María Mar-
tínez koncertas. Diriguos Seras And-
rew Davis. Nelaukite iki paskutinės
dienos ir įsigykite bilietus dabar, nes
jie greitai ištirps! Išsamų operos re-
pertuarą bei bilietų kainas sužinosi-
te apsilankę teatro tinklalapyje
www.lyricopera.org arba paskambinę
į bilietų kasą tel. 312-827-5600.

Ruošdamiesi Kūčioms ir Kalėdoms užsukite į
„Draugo” knygynėlį – čia įsigysite
kalėdaičių, kalėdinių atvirukų,
knygų, meno albumų,
knygelių ir kompaktinių
plokštelių vaikams. Knygynėlis
dirba nuo pirmadienio iki
penktadienio 
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. 
Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKTiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliSTAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

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

.

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

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

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

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 K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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ĮVAIRŪS

ĮVAIRŪS

DAnTŲ GYDYTOjAi

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
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Sudoku Nr. 99b
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

n Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių žmo -
nių priežiūros darbų su gyvenimu. Patirtis,
geros rekomendacijos. Gali pakeisti ar  išleisti
atostogų. Siūlyti įvai rius variantus. Tel. 708-
691-6542.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
615-5235.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius
ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siūlyti ir
kitus darbus. Legalūs dokumentai. Tel. 872-
214-2203.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali an-
glų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n  Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas  naminis   maistas, kasdieninis atėji-
mas ar buvimas visas 24 val. Tel. 779-774-
8182.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

n  Moteris , turinti CNA sertifikatą, labai geras
rekomendacijas, slaugos darbo patirtį,  ieško
darbo.  Siūlyti  įvairius variantus. Tel. 312-647-
3208.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali
dirbti Čikagoje ir jos prie miesčiuose. Tel. 773-
330-0092.
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Barė tėvas sūnaitėlį,
Kam sudaužė vazonėlį:
„Oi, sūneli: nu, nu, nu,

Tave lupti ketinu!"

Bet sūnelis nebijojo,
Savo teises jis žinojo:
„Vai, tėveli, ką sakai?
Tau, gi, teisme bus blogai.
Jei tu mane bent kiek lupsi,
Tuoj už grotų atsitūpsi.”  

Tai buvo seniai, labai seniai
Kai tėvai dar buvo vaikai
Radijas buvo tik svajonė
Ir visur pirmavo arkliai.

b b b

Augina mamytė Rūtelę
Net pienu jos veidą plauna
Mieste jai suras bernelį
Labai turtingą ir jauną.

Nereiks laukuos jai bulvių kasti
Nereiks prižiūrėti vaikų
Visad viską atliks tarnaitės
Salonas bus pilnas svečių.

Kiekvieno sekmadienio rytą
Bažnyčion važiuos su karieta
Ir pirmoj eilėj prie altoriaus
Šeima turės  savo vietą.

Mama taip kas dieną svajoja
Ir krauna dukrai kraitelį
Ir tiktai vėliau pastebėjo
Kad ji jau rado Jonelį.

Tai artimo kaimo vaikinas
Gudrus, pašėlęs be galo
Ir jojo pasakų beklausant
Rūtelei širdis apsalo.

Jis daug kalbėjo apie šalį
Kažkur tai už vandenyno
Kur doleriai ant medžių auga
Ir niekad netrūksta vyno. 

Ten laukuose auga bananai
Ir ganos kaimenės žirgų
Ir jei esi stiprus ir tvirtas
Tau niekad netrūks pinigų. 

Sakė, kad grįš namo po metų
Doleriai šlamės maiše
Nupirks šeimai palivarką
Su automobiliu kieme.

Kiek nemigo mama turėjo
Ašaras upeliais liejo
Bet pagaliau kaip jos dukrelė
Jinai taip pat patikėjo.

b b b

Neradęs to, ko jis tikėjos
Grįžt atgal nebuvo lėšų
Apsigyveno jie Bridgeporte
Kaip ir daugelis jų draugų.

MEČYS ŠILKAITIS

Seno imigranto dalia
(Eiliuota pasaka)

Čia Čikagoj nematė palmių
Nematė bananų laukuos
Žiemą medžiai pliki be lapų
Lygiai kaip gimtinės namuos.

Rūtelė Campbell sriubas virė
Nuo pat ryto ligi naktų
O jisai Armour’o skerdykloj
Kabino kiaules ant kablių.

Ilgi mėnesiai, metai bėgo
Priprato prie apylinkės kvapų,
Prie žvarbaus oro, sniego pūgų
Susilaukė poros vaikų.

Bet dažną sekmadienio dieną
Užbaigęs gan sunkius darbus
Padailintais prisiminimais
Stebindavo savo vaikus.

Jis daug kalbėjo apie kraštą
Kažkur už vandenyno, toli
Kur upelyj gaudė kilbukus
Bėgiojo po pievas basi.

Kur kvepia baltos alyvos
Kieme prie namo aptvaros
Ir žiogeliai linksmai čirpsi
Nupjautų dobilų laukuos.

Darželyj spalvoti jurginai,
Savo žiedus aukštyn riečia
Palangėj žaliuojančios rūtos
Kiekvieną užeiti kviečia.

Ir melodingos sutartinės
Skamba per kaimus vakarais
O žvaigždžių – šimtai milijonų
Mirksi dangaus skliautais. 

Vasarai baigiantis, anksti
Vaikščiodamas miško takais
Įvairiausių uogų ir grybų
Pririnkti gali kibirais.

Jis mylėjo paliktą kraštą
Ilgėjos grįžt visiems laikams
Ir troško tos meilės bent dalį
Perduoti augantiems vaikams.

b b b

Kai eisi per Kazimierines
Pasidomauk senais kapais
Rasi čia eilę paminklėlių
Nublukusiais jau užrašais.

Čia gul palaidotas Jonelis
Ir Rūtelė čia pat, kartu
Guli čia visos jo  svajonės
Ir ilgesys namų gimtų.

Kalėdos, Kalėdos –
Vėl ateina senos bėdos:
Kam nupirkti dovanų?
Ar užteks man pinigų?

Kam pasiųsti atvirutę
Ir pridėti dar žinutę:
„Mes šiandien visi sveiki,
O ką pats, Stasy, veiki?”

Mieste žiba eglės, daug šviesų,
Pilnos krautuvės pirkėjų,
Visur muzikos garsų.
Tik prakartėlių pasigendu,

Ieškau aikštėse – nerandu.
Sako:  tokioj vietoj jos netinka,

Gali sugadinti rinką.

Palinkėt linksmų Kalėdų
Šiandien reikia atsargiai:

Gali kam nors nepatikti –
Tai vis kipšo atgarsiai.

Kalėdos, Kalėdos –
Nežiūrint kas bebūtų,
Reik tradicijas laikyti,
Kad Jo šventė nepražūtų.

SPYGLIAI  Ir DYGLIAI

R. JO
HN RAPŠYS

Ka
lėd

os

R. JOHN RAPŠYS

Nusikaltimas ir bausmė

Nu, nu, nu
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
GRAŽINAI ERINGIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui  STASIUI,
sūnums ir visiems šeimos nariams bei artimiesiems.

Stasys ir Milda Tamulioniai

Agnė, 8 metai

– Manęs tai niekas niekada ne per-
sekiojo ir nesekiojo. Bet man mo čiutė
pasakojo, kad anksčiau, kai Lie u va dar
nebuvo nepriklausoma, žmo nės per-
sekiodavo vieni kitus. Pavyz džiui, jei
pamatydavo bažnyčioje, tai kitą dieną
paskųsdavo direktoriui, ir tada tas
žmogus turėdavo pasiaiškinti, kodėl
sekmadienį ėjo į bažnyčią. Arba kar-
tą pamatė, kad mergina turi grandi-
nėlę su kryželiu, tai liepė tą kry želį
tuoj pat nusisegti ir į darbą daugiau su
juo nebevaikščioti.

– Bet, Agne, gal nieko baisaus, kad lie-
pė kryželį nusiimti? Gal čia dar ne perse-
kiojimas?

– Bet ir nieko gero. Jei žmogus tiki
į Dievą, tai jis gali ir kryželį, ir meda-
likėlį nešioti. Ir joks direktorius jam
negali uždrausti. Aš tai neįsivaiz-
 duoju, kaip galima ateiti prie žmogaus
ir liepti jam nusiimti kry želį? O gal tai
to žmogaus talismanas, gal be jo jam
niekas nesiseka? Bet mo čiutė sakė, kad
anksčiau tikrai taip būdavo, kad šitos
istorijos visai neišgalvotos. Man labai
keista. Gerai, kad man niekas neliepia
nusiimti grandinėlės su kryželiu. Ją
man pa dovanojo krikšto mama ir vi-
sada ne šioju, net kai einu miegoti,
nenusiimu.

Arnas, 7 metai

– Mane persekioja mano mažas
brolis ir dar katinas labai persekioja.
Kai grįžtu iš mokyklos, brolis jau
būna pamiegojęs ir nuolat vaikščioja
man iš paskos, ir visą daro taip, kaip
aš. Tikrai. Negaliu net pažaisti. Jei pa-
imu žaidimą, tai ir broliui to žaidimo
būtinai prireikia. O katinas užšoka
man ant kelių ir net negaliu jo nie kur
patraukti. Jis tiesiog niekur nei na. Jį
reikia glostyti, ir tada katinas murkia
ir net užmiega man ant kelių. Kai
einu į virtuvę, katinas ir brolis irgi iš
paskos. Šiaip man linksma su jais

abiem kartu gyventi, bet kartais tai
tikrai atsibosta. Nes kiekgi galima?

– Ar tau pavyksta kaip nors nuo tokio
persekiojimo apsiginti?

– Taip. Kai man labai pabosta, už-
 sirakinu savo kambaryje. Tada brolis
bel džiasi į duris ir rėkia, kad atida ry-
čiau, atrakinčiau duris. Tada tru putį
pa laukiu ir atrakinu. Paskui truputį
pažaidžiu su broliu ir net susitariu,
kad paskui mane daugiau nesekios.
Bet tai tik labai trumpai trunka. Bro-
 lis dar mažas, viską greitai pamiršta
ir toliau sekioja. Nebent močiutė atei -
na, ir tada abu keliauja  pasivaikščio-
ti į lauką. Tada jau nie kas nebeperse-
kioja.

Radvilė, 8 metai

– Man mama pasakojo,kad kai ją
krikštijo, tai vežė į tokią mažą kaimo
bažnytėlę. Mama, močiutė ir senelis
gyveno Vilniuje, bet močiutė buvo
mo kytoja, todėl jai buvo draudžiama
krikštyti mano mamą. Tai va, tada jie
nusprendė pakrikštyti, kad niekas ne-
pamatytų ir nesužinotų. Todėl pa-
 krikš tijo kaime, mažoje bažnyčioje.
Mo čiutė labai bijojo, kad tik niekas ne-
sužinotų apie tas krikštynas. Ma nau,
kad čia jau buvo persekiojimas. Jeigu
tikintis žmogus negali pakrikštyti
savo vaikų, jeigu jį dėl to kas nors gali
nubausti, tai čia jau persekiojimas.

– O kaip manai, ar šiandien jau nie-
kas dėl tikėjimo nepersekioja?

– Lietuvoje tai nepersekioja, bet ki-
tose šalyse tikinčius žmones, krikš čio-
nis, tai, man atrodo, dar persekioja.
Kartais juos net nužudo dėl to, kad jie
tikintys, dėl to, kad jie – krikš čionys.
Mes per šv. Mišias kiekvieną sekma-
dienį meldžiamės už tuos per sekioja-
mus žmones, kad Dievas jiems padėtų,
kad jiems pasisektų.

Vaikus kalbino Aldona Atkočiūnaitė
,,Artuma”, 2015 m. Nr. 11

Linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų 2016 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.
Dainius Brazaitis, ižd.

Tauras Šmulkštys, viceižd.
Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirm.

Direktoriai – Paul Karlovics,
Anthony Simenas, Ruta Simenas

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)

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabėgė-
lių, išvietintųjų lageriuose-stovyklose buvo
atkurta Lietuvos skautų organizacija. 2015
metais Lie tuvių skautų sąjunga šventė lietu-
viš kos skautybės atgimimo 70-ąją sukaktį.
Šios sukakties proga v.s Alė Nami kienė
paruošė gausiai iliustruotą kny gą, kurioje
apstu išeivijos lietuvių skaučių ir skautų
sukurto liau dies meno pavyzdžių – kalėdi-
nių šiau dinukų, velykinių margučių, lietuviš-
kų juostų, tautiniais drabužiais aprengtų
lėlių, lietuviškais raštais iš degintų lėkščių...
Knygoje aprašyti lietuvių liaudies meno
puoselėtojai įvairiose Amerikos ir Kanados
vieto vėse.  Kaip leidinio įvade teigiama, jis   „...yra skirtas prisiminti seses ir
bro lius, kurie, suvėrę šiaudinukus, prie lietuviško, skautiško Kūčių stalo su -
kvietė mūsų visuomenę, velykes, mar ginusias margučius ir tą meną ro džiu-
sias kitataučiams, parodų ren gėjas, audėjas, kurios tautiniu dra bu žiu apren-
gė mūsų jaunimą.  Visa tai – kad Lietuvos vardas būtų gy vas...”

Knygos santrauką anglų kalba paruošė Kristina Vaičikonienė. Šis leidi-
nys – puiki dovana Šv. Kalėdų proga.  

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo” krautuvė-
 lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Mane persekioja brolis ir dar katinas

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti paaukojo: 200 dol. John R. Dai-
nauskas, Woodridge, IL. 100 dol. Aldona Kudirkienė, La Cres-
centa, CA; Algis A. Lukas, Silver Spring, MD; Felix C. Rekus,

Durham, NC; Leonas L. Bildušas, Tyler, TX. 75 dol. Rev. Vytau-
tas Volertas, Maspeth, NY. 50 dol. Arūnas K. Draugelis, Lemont, IL; Algė Šležas,
St. Pete Beach, FL; Lydia T. Ringus, Lemont, IL; Dr. Robert A. Vitas, Aurora, IL;
Liucija Garliauskas, Oxford, MD; Irena Raulinaitienė, Glendale, CA; Peter V.
Sirusas, Garrison, NY; Algis Mickūnas, Athens, OH; Pranas Za ranka, Livonia, MI;
Birutė Kliorė, Pa sadena, CA; Gražina Vižinas, Willow brook, IL; Raminta Marcher-
tienė, Lemont, IL: Dalia ir Martynas Trakis,
Palos Hills, IL; Dalilė Poli kaitienė, Westlake
Village, CA; Mar garita ir Vaclovas Momkai,
Lemont, IL; Vidmantas A. Raišys, Mercer Is-
land, WA; Aldona Mažeika, Chicago, IL; Elena
Calvano, Oak Lawn, IL.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Mary Kriaučiūnas $2,500,
Arvydas ir Dia na Algminai $200, dr. Arūnas ir Irena Draugeliai $200, Aldona Kavaliūnie -
nė $30, Audrius ir Sigita Pliopliai $1,600, dr. Patrick ir dr. Rasa McCar thy $1,500, dr.
Donatas ir Daina Siliū nai $2,350; tęsiant vaiko metinę pa ramą Algimantas ir Virginija
Gurec kai $360, Jurgis ir Jūratė Augiai $360, Daniel ir Alma Ericson $2,240, Giedrė
Gillespie $360, Gražina Ken ter $360, Tada ir Rūta Kulbiai $360, William Saunders $90.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel.
(630)243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbc.global.net

www.draugas.org/kalendorius.html

� Kviečiame švęsti Kūčias kartu! Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos šv. Kūčių vakarienė
bus gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje. Vie-
tas užsisakyti iki gruodžio 22 d. (pas sese-
les prieš arba po Mišių arba tel. 630-243-
1070). Auka suaugusiam 25 dol., vyres-
niems nei 10 metų vaikams – 15 dol.

� „Dainavos” choro koncertas, skirtas sau-
sio 13 d. įvykių 25-mečiui paminėti „Tegul
dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei” ren-

giamas 2016 m. sausio 31 d., sekmadie-
nį, 2 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje  (6812 S. Wash tenaw,  Chi ca -
go, IL 60629). Bilietus galima įsigyti iš cho-
ro narių, internetu www.dainava.us, kavi-
nėje „Senasis Vilnius” (Darien), Pasaulio lie-
tuvių centro raštinėje (Lemont), lietuviško-
se parapijose po šv. Mišių. Kaina: 25 dol.
perkant iš anksto, 30 dol. koncerto dieną,
15 dol. jaunimui  iki 17 m. (nerekomen-
duotina vaikams iki 9 m.).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Amerikos Lietuvių Farmacininkų asociacija L.A.P.A.S.
sveikina „Draugo” redakciją, darbuotojus ir visus skai-
tytojus su šv. Kalėdomis ir linkime sveikų, laimingų
ir sėkmingų Naujųjų 2016 metų.

Kalėdos – 
dovanų metas
Užsisakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas

News” – tai dovana visiems metams. 

Jei jau esate mūsų skaitytojai, užsakykite laik-

raštį lietuvių arba anglų kalba savo bičiuliui, šei-

mos nariui – jie tikrai apsidžiaugs tokia Kalėdine staigmena! 
Na, o jūs irgi neliksite be dovanos – kartu su prenume-

rata gausite du bilietus į teatrą arba koncertą. Bilietų skaičius ri-
botas, tad nedelskite.

Skambinkite Audronei Kižytei tel. 630-805-1404. Pirmieji
užsakę prenumeratą turės galimybę pasirinkti bilietus – į teatrą
(muzikinį spektaklį ,,Baritones un Bound”) arba koncertą (Handel
,,Messiah”). 

Dviguba dovana? Taip – juk Kalėdos!

Mielus prietelius ir pažįstamus sveikinu šv.
Kalėdų proga.

Sveikatos, sėkmės ir Dievo palai mos Nau-
juose Metuose!

Su meile ir pagarba,

Regina Sabaliūnienė

Visus savo brangius artimuosius, gimines ir
draugus sveikinu su šv. Kalėdomis ir linkiu malonių
švenčių, sveikų ir laimingų Naujųjų metų.

Myliu Jus visus.
Adelė Lietuvninkienė

Lemont, IL

L.A.P.A.S. valdyba (iš k.):  Jūratė Variakojienė, kopirmininkai Birutė Apke ir Juo-
zas Kalvaitis, Viktorija Ramonytė-Rapacz, Dana Folliard ir Alina Meilytė.


