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Metų darbas — parduota „Mažeikių naf ta / / 

Premjeras Gediminas Kirkilas. 

Vilnius, gruodžio 20 d. (ELTA) 
— Svarbiausias 2006 metų Lietuvos 
Vyriausybės darbas — parduota „Ma
žeikių nafta", o didžiausia nesėkmė 
— neįvestas euras. Taip trumpai mi
nistras pirmininkas Gediminas Kir
kilas apibūdino šiuos metus antradie
nį surengtame kalėdiniame susiti-

Gedimino Baltuškos 117.-. - _:.:.-

kime su žiniasklaiacs arstovais. 
„'Mažeikių naftos' pardavimas 

— tai vienas iš geriausių darbų. Ti
kiuosi, kad ir 2007-ieji bus labai Įdo
mūs metai. Prognozuojame proveržį 
dėl energetinės izoliacijos. Tikimės, 
kad kitąmet Lietuva iš jos išsiverš ir 
integruosis į Europos Sąjungos ener

getinę sistemą", — sakė premjeras. 
Naujojo „Mažeikių naftos" šei

mininko — Lenkijos susivienijimo 
„PKN Orlen" planai dėl 700-900 
mln. JAV dolerių investicijų per arti
miausius mėnesius į naftos ūkį, anot 
premjero, yra realūs. Lenkai planuo
ja padidinti „Klaipėdos naftos" ir Bū
tingės terminalo pajėgumus. Vienas 
iš lenkų norų — įsigyti ir „Klaipėdos 
naftą". 

G. Kirkilo teigimu, Vyriausybė 
nemano, kad būtina kiekvieną kartą 
parduoti strateginį objektą, o naftos 
tiekimo galimybių išplėtimas ir su
jungimas yra komercinis klausimas. 
Tai reiškia, kad Vyriausybė ieškos ir 
kitų pasiūlymų lenkams, kaip kartu 
padidinti „Klaipėdos naftos" vertę 
bei pajėgumus. 

„Neįvestas euras — didžiausia 
metų nesėkmė, nors turėjome labai 
daug galimybių. Realias galimybes 
prisijungti prie euro dabar turime 
2010 metais, nes padidės fiskalinė 
drausmė, bus subalansuotas biudže-

P r i e E B S W Gyventojai nesidomi aplinkosauga 
k l e s t ė j i m o 
p r i s i d ė j o i r 
p r o k u r o r a i | 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 
Praėjusiame dešimtmetyje bankru
tavusio susivienijimo EBSW veikią 
tirianti parlamentinė komisija į as
menų, prisidėjusių prie sėkmingos 
veiklos, sąrašą įtraukė keturis buvu
sius generalinius prokurorus, įskai
tant ir buvusį Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską. 

Be jo, į sąrašą įtraukti Kazys 
Pėdnyčia, Vladimiras Nikitinas bei 
Antanas Klimavičius. 

A Paulauskas sakė nebuvęs pa
kviestas liudyti komisijai: „Negali 
kaltinti žmogaus, kol neišklausyti jo 
paaiškinimai". 

Komisijos pirmininkas socialde
mokratas Algis Rimas sakė, kad Ge
neralinė prokuratūra, atstovaudama 
valstybei, nepakankamai gynė vie
šuosius interesus, neužtikrino vals
tybės turto apsaugos privatizuojant, 
parduodant, areštuojant. 

„Visuomenė turi žinoti, kas ir ko 
nepadarė", — po komisijos posėdžio 
sakė A. Rimas. 

Pasak jo, iš minėtų prokurorų 
turi būti pareikalauta ir teisinės, ir 
politinės atsakomybės. 

A. Rimas pabrėžė, kad EBSW va
dovybės persekiojimą pradėjus prieš 
10 metų, būtų pavykę išsaugoti 
EBSW turtą, jį parduoti ir visiems 
indėlininkams grąžinti visus pinigus. 

Komisija išvadose taip pat mini
ma Nukelta i 6 psl. 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 
Net 92.2 proc. apklaustų gyventojų 
teigia nesidomintys aplinkosaugos 
temomis, o 61 proc. tvirtino nepuo-
selėjantys gamtos. 

Tokias tendencijas atskleidė ben
drovių ,,Achema", „Lifosa", „Mažei
kių nafta" užsakymu atliktas rep
rezentatyvus šalies gyventojų nuo
monės tyrimas dėl požiūrio į gamtos 
apsaugą. 

Bendrovės „Spinter tyrimai" at
likta apklausa parodė, kad 60 proc. 
Lietuvos gyventojų didžiausią atsa
komybę už aplinką priskiria sau — 
ne pramonės įmonėms ar valstybei, 
tačiau analizuojant rezultatus paaiš
kėjo, kad rūpinimasis aplinka daž
niausiai yra pasyvus. 

Aktyviai gamtą puoselėjantys 
teigia tik 39 proc. apklaustųjų — daž

niausiai vyresnio amžiaus žmonės, 
kaimo gyventojai. Rūpintis pasyviai 
— nešiukšlinti ir nelaužyti medžių — 
stengiasi 87 proc. apklaustųjų, daž
niau didžiųjų miestų gyventojai. 

Jaunąją kartą aktyviai rūpintis 
aplinka skatina 45.1 proc. apklausos 
dalyvių, o domėtis aplinkosaugos te
momis vaikus ragina vos 5.6 proc. ap
klaustųjų. 

Kaip pranešė bendrovė „Komu
nikacijos tiltai", visuomenė ne tik pa
syviai mato savo dalyvavimą aplinko
saugoje, bet ir nesupranta, kaip prie 
aplinkos saugojimo turėtų prisidėti 
pramonės įmonės ir valstybė. 

Kad didžiausią atsakomybę už 
aplinką turėtų prisiimti valstybinės 
institucijos mano 28 proc. apklaus
tųjų, o kad pramonės įmonės — vos 9 
procentai. 

Šviesoforų sistema taupys pinigus 

Vilniuje keičiami šviesoforai. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 20 d. (ELTA) 
— Sostinėje pradėta diegti automati-

I zuota šviesoforų reguliavimo ir val-
| dymo sistema padės taupyti laiką, 

mažins avaringumą, degalų vartoji
mą, aplinkos taršą. Numatoma šio 
projekto ekonominė nauda per me
tus — 19 mln. litų. 

Šviesoforai trečiadienį pradėti 
keisti vienoje iš pirmų sankryžų T. 
Vaižganto gatvėje. Šiuo metu Vil
niuje yra 156 sankryžos, kurių maž
daug pusė renovuota, tačiau likusio
se stovi prieš 20 metų įrengti švieso
forai. Šio projekto metu sostinės gat
vėse bus pakeisti apie 1,150 švieso
forų. 

Eismo valdymo centras už
tikrins, kad eismas būtų reguliuoja
mas pagal esamą transporto situaci
ją, parinks konkrečioms situacijoms 
tinkamiausius eismo valdymo planus 
ir koordinuos šviesoforų veikimą. 

tas", — sakė G. Kirkilas. 
„2007-ieji metai Lietuvai bus ge

resni ir daug turtingesni", — prog
nozavo premjeras. Jo įsitikinimu, di
dės gyventojų pajamos, augs šalies 
ekonomika, paspartės žemės grąžini
mas. Svarbiausi metų darbai — nau
jos atominės elektrinės ir energe
tikos tilto su Lenkija statyba. Dėl 
naujo Ignalinos atominio reaktoriaus 
projektavimo, anot G. Kirkilo, reikės 
nemažai diplomatijos ir lankstumo. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Dar vienas sudiev. 
•Kalėdiški apdūmojimai 
apie Evangelijas. 
•Ramybė ir džiaugsmas. 
• „Navy Pier" taps kavos 
mėgėjų rojumi. 
•Atminties žemėlapis . 
•ALIAS Čikagos skyriaus 
veikla. 
•Nuotaikinga kalėdinė 
šventė vaikams. 
•Anglų kalbos pamokėlė . 
•Kalėdiniai sveikinimai 
šiukšlių dėžėse. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, M! 

ARTIMO MEILĖS IR DIEVIŠKO 
IŠGANYMO LINK 

Taip tikėjom, kad lapkričio 19 
dienos sekmadienis išauš saulėtas ir 
šiltas, dar palepins mus paskutiniais 
šiltais saulės spinduliais. Tikėjom... 
Bet šaltokas ir drėgnas oras tikrai 
nepaveikė Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos šventinės nuotaikos. 

Tą sekmadienį šios parapijos ku
nigas Ričardas Repšys šventė savo 
kunigystės 25-čio jubiliejų. Ir para
pijiečiai j au į šv. Mišias rinkosi gra
žiau pasipuošę, smagiau nusiteikę. 
Sv. Mišias, be jubiliato, atnašavo 
kunigas Walter Stanevich, ilgametis 
Šv. Antano parapijos klebonas, jau 
atšventęs kunigystės 60-čio jubi
liejų, ir Lietuvos Vyskupų konferen
cijos delegatas užsienio lietuvių 
katalikų sielovadai Edis Putrimas. 

Po šv. Mišių visi skubėjo į para
pijos kultūros centro didžiąją salę. 
Baltumu spindėjo sustatyti stalai, 
ant kurių puikavosi baltų rožių ir 
astromerijų puokštės, puoštos si
dabru. Juk buvo švenčiamas sidabri
nis jubiliejus! 

Iškilminga oficialioji dalis pra
sidėjo Dievo Apvaizdos parapijos 
tarybos pirmininko Narimanto Ūd-
rio at idarymu ir garbingų svečių 
paminėjimu. Be jau minėtų kun. W. 
Stanevich ir prel. E. Putrimo, šven
tėje dalyvavo Šv. Antano parapijos 
klebonas Alfonsas Babonas, garbės 
konsulas Jurgis Jurgutis, buvusi LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. Susirinkusieji, kurių buvo 
apie 230, bilietais buvo pasirūpinę 
jau iš anksto, tad šventė prasidėjo 
numatytu laiku. 

Tolimesnę programos eigą vedė 
buvusi parapijos tarybos pirmininkė 
Janina Ūdrienė. Visus svečius, gau
siai susirinkusius parapijiečius, pa
sveikino ir pasidžiaugė, kad dvasios 
tėvo, kun. R. Repšio sidabrinį kuni
gystės jubiliejų parapija švenčia 
kaip viena lietuviška šeima. Kartu ji 
priminė, kad tai gera proga ne tik 
iškilmingai švęsti, bet taip pat skati
na apmąstyti praeitį, įvertinti da
bartį ir apsvarstyti ateitį. J. Ūdrie-
nės įžanginiame šventės žodyje buvo 
ir glausti kun. R. Repšio biografiniai 
bruožai. 

„Kun. Repšys gimė ir brandos 
metus praleido suvaržytoje komu
nistinėje aplinkoje. Nepaisant sun
kių sąlygų, pradėjo studijuoti Vil
niaus universitete ir 1975 metais ga
vo diplomą ekonomikos srityje. Stu
dijavimo metais dalyvavo Eucharis
tijos Bičiulių pogrindžio sąjūdyje, 
kurs susipažino su kunigais, grįžu
siais iš kalėjimų ir Sibiro. J a m im
ponavo kun. Račiūno išsilavinimas, 
kun. Dobravolskio gerumas, kun . 
Svarinsko drąsa. 1978 m. pašaukimo 
kibirkštis paskatino jį lankyti po
grindžio seminariją, kurioje sėkmin
gai išlaikė baigiamuosius egzaminus 
ir 1981 metais buvo įšventintas į 
kunigus. Tuoj buvo paskirtas sun
kiam misionieriaus darbui gilioj 
Rusijoj, Sibire ta rp Volgos vokiečių, 
vėliau dirbo Ukrainoj, Armėnijoje ir 
Gruzijoje. Labai sunkiomis sąly
gomis dirbo aštuonerius metus. 1989 
m. atvyko į Čikagą, lankė lietuvių 
telkinius, mokė tikybos l i tuanis 
tinėse mokyklose, dirbo su j aun imu 
vasaros stovyklose. Už metų išvyko į 
Angliją ir Londone dirbo pastoracinį 
darbą lietuviškoje parapijoje, tuo pa
čiu tęsė teologijos studijas Londono 
universitete. Metus dirbo Vasario 
16-osios gimnazijoje. Grįžęs j a u į 
laisvą Lietuvą, buvo paskirtas Taba
riškių parapijos klebonu (Vilkaviš
kio vyskupijoje), kur dirbo 7 metus ir 
tuo pačiu dėstė Krikščioniškąją eti
ką Žemės ūkio u - t e bei kitose Kauno 
aukštosiose mokyklose. Tuo metu 
(1998 m.). įgijo ir magistro laipsnį 
pedagogikoj. Net rukus (1999 m.) 
buvo paskirtas Vilkaviškio kunigų 
seminarijos Marijampolėje dėstytoju 
ir dvasios tėvu. 2001 metais paskir
tas vikaru Gerojo Ganytojo parapijo
je Kaune ir Kauno vyskupijos Ka
techetikos centro vadovu. Toliau stu
dijavo doktorantūroje Kauno tech
nologijos u- te . Kun. Repšys buvo 
Lietuvos Šeimos centro įvairių pro
gramų iniciatorius ir puoselėtojas, 
taip pat dirbęs šeimai skirto žurnalo 
„Artuma" redakciniame kolektyve. 

Kun. R. Repšys į Detroito Dievo 
Apvaizdos parapiją atvyko 2004 m. 
kovo mėn. Dabar jis yra šios parapi-

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga. 

Linkime visiems Dievulio Jėzaus ramybės, 
tvirtos sveikatos ir begalinės vilties, 

žengiant numatytais keliais 
ateinančiais metais. 

Austė ir Mindaugas Vygantai 

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. Ričardas Repšys yra aktyviai 
įsijungęs į vietinės lietuviu visuomenės gyvenimą — ne tik dvasini, bet ir ku l 
tūrinį. Jis mielai dalyvauja ir Detroito mėgėjų teatro „Langas" vaidintojų g r u 
pėje, atlikdamas Įvairius vaidmenis. Nuotraukoje: kun. R. Repšys — trečias iš 
kairės, vaidinime „Čigonė išbūrė". 

jos dvasios vadas ir administrato
r ius . Šis pastoracinis darbas nėra 
lengvas. J is atsakingas už visų para
pijiečių dvasinį ugdymą, kurie yra 
įvairių generacijų, pažiūrų ir lūkes
čių. Administracinis darbas taip pat 
sudėtingas, nes parapijos patalpos 
priglaudžia lietuvišką švietimą ir 
Detroito lietuvių kultūrinę veiklą. 
Nors kunigui į pagalbą ateina visa 
ta ryba ir keturi darbštūs komitetai, 
ilgainiui kunigas yra asmuo, kuris 
sudaro tą aplinką ir sukuria sąly
gas, kuriomis mes dvasiškai bręs-
tume, sekant Kristaus artimo meilės 
pavyzdžiu, tuo ta rpu rūpinasi šio 
tautinio ir dvasinio židinio gyvas
t ingumu ateinančioms kartoms". 

Būtent jaunoji kar ta šios jubi
liejinės kun. Ričardo šventės proga 
paruošė ir meninę programą. Tra
diciškai jubiliatas pagerbiamas šo
kiu „Kepurinė", dainą „Žemėj Lie
tuvos" kar tu su nuotaikingu ir malo
niai skambančiu merginų ansamb
liu dainavo visa salė. Mažoji Rūtelė 
Ulčinaitė atliko specialiai sukurtą 
dainelę „Mielas kunigėli, sveikinam 
Tave". Šios meninės dalies vadovė 
Virga Simaitytė, kad gražiai ir dar
niai skambėtų akordai, įdėjo tikrai 
nemažai darbo, o dar daugiau, ma
nau , - širdies. 

Po merginų ansamblio pasirody
mo, kuris buvo sutiktas ilgais ploji
mais, prasidėjo sveikinimai. Kun. R. 
Repšį kunigystės 25—čio proga svei
kino prel. E. Putr imas, kun. A. Ba
bonas, buvusi LB Kultūros taryb. 
pirm. ir Draugo fondo pirm. M. Re
mienė, Lietuvos Dukterys, Detroito 
skauta i ir Žiburio lituanistinė mo
kykla, Detroito ateitininkai, šauliai, 
BALFas. 

Dievo Apvaizdos parapijos tary
ba įteikė kun. Ričardui įrėmintą po
piežiaus palaiminimą šio jubiliejaus 
proga, Švietimo komitetas sukūrė 
fotomontažą iš kun. Repšio veiklos 
akimirkų, parapijiečių vardu jubilia
tu i buvo įteiktas menininko Rai
mundo Lapšio nuostabus kristalinis 
kryžius bei atvirutė su palinkėji
mais ir pinigine dovana. 

Jubiliatas kun. R. Repšys pa
dėkojo taip gausiai susirinkusiems 
parapijiečiams, padėkojo už sveiki
nimo žodžius, dovanas ir išreiškė 
viltį, kad bendrornis pastangomis 
ateinančioms kar toms pavyks iš
saugoti šį lietuvišką kampelį, kuria
me tvyros lietuviška dvasia ir skam
bės lietuviškas žodis. 

Galingai suskambėjo „Ilgiausių 
metų!" Ir po prel. E. Putrimo maldos 
ant stalų pat iekt i gardūs šeimi
ninkės Reginos pietūs. Ir nesvarbu, 
kad už lango skvarbus oras, kultū
ros centro salėje buvo šilta, jauku ir 
svarbiausia - nuoširdų. Į bendrą pa-
dainavimą. kurį pravedė V. Simai
tytė ir jos dainininkės, įsijungė visi. 

Švente iš tiesų labai pavyko. Ir 
tai - parapijos tarybos Krikščio
niškos tarnybos komiteto, kuris ap
siėmė šio renginio atsakomybę, dė
ka. Ypač daug triūso, savo brangaus 
laiko ir sumanumo įdėjo Izabele 
Korsakienė, kuri matematiniu tiks
lumu „sustygavo" visus talkininkus. 

O jų buvo nemažas būrys, visų ir 
neišvardinsi. 

Kaip programos vedėja teigė, 
džiugu, kad šioje parapijoje vystosi 
jaunimo veikla ir kad daromos pas
tangos brandinti suaugusių tikėji
mą. Tuo tarpu yra ir rimtų klau
simų. Kada ir kaip bus privilioti 
naujai atvykusieji prisijungti ir 
atnaujinti šį dvasinį bei tautinį ži
dinį? Kaip bus išsaugotos krikščio
niškos vertybės, kai sekuliari aplin
ka užtemdo kelią? Kaip ateity para
pijiečiai savo lėšomis išlaikys šį cen
trą tvarkingą ir patrauklų? Tai atei
ties uždaviniai, kuriuos kun. Repšys 
su savo šviesia pasaulėžiūra ir 
krikščionišku įžvalgumu žmonių 
santykiuose galės spręsti drauge su 
energingais parapijos tarybos na
riais. 

Tikėjimo, Vilties ir Meilės, ger
biamam Jubiliatui, kunigui Ričar
dui Repšiui! 

Virginija Jasnauskienė 
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KALĖDIŠKI APDŪMOJIMAI 
APIE EVANGELIJAS 

ALEKSAS VITKUS 

Kai prisiminiau, kad pernai, ir 
jau gerokai anksčiau, Amerikos 
spaudoje, turbūt ir Lietuvoje, Kalė
dų laikotarpiu buvo galima vis dau
giau rasti pasisakymų, kurie vos ne 
įžūliai neigė Kalėdų tikrąją prasmę, 
vis labiau Kalėdas paverčiant į 
„Žiemos šventę", tradicinę Kalėdų 
eglutę į „Švenčių medį", o Kalėdų 
senelį į „Šalčio senį", nuliūdau ir 
pagalvojau, kad kažkokios jėgos nori 
iš mūsų pavogti Kalėdas ir jų tikrąją 
prasmę — Kūdikėlio Jėzaus atėjimą 
į pasaulį. 

Vis dėlto šįmet jau matyti, kad 
kai kur grįžtama į tradicines Kalė
das. Štai, dar tik prieš metus didžio
sios krautuvės kaip Walmart ar 
Macy's, savo tarnautojams bei par
davėjams įsakiusios sveikinti pirkė
jus su „Happy holidays", šįmet jiems 
primena, kad pirkėjus reikia svei
kinti su „Merry Christmas". Nors tai 
ir pažanga, bet ar to užtenka? Nu
tariau ieškoti religinio pakilimo ir 
liūdesio išblaškymo Šv. Rašte. 

Todėl artėjant šįmetinėms Kalė
doms praleidau nemažai laiko, var
tydamas ir lygindamas visų keturių 
evangelistų — Mato, Morkaus, Luko 
ir Jono — pasakojimus apie šiuo me
tų laiku mus visus dominančią temą 
— kūdikėlio Jėzaus gimimą. Iš paty
rimo žinau, kad ne daug kas iš lietu
vių skaito Šventąjį Raštą. Tą patį 
neseniai tvirtino ir kardinolas Aud
rys Bačkis, ragindamas kunigus pri
traukti tikinčiuosius jį skaityti ir 
suprasti. 

Nors Naujasis Testamentas su
sideda iš tų keturių Evangelijų, prie 
jo paprastai priskaitoma ir Apaštalų 
darbai, įvairūs laiškai bei Apreiš
kimo Jonui knyga, aš pasitenkinau 
tik tomis keturiomis Evangelijomis, 
ieškodamas medžiagos apie Jėzaus 
gimimą. 

Ką sako Evangelijos? 

Skaitant vien Evangelijas, nega
lima nustatyti metų, kada Jėzus 
gimė, nors vėlesnieji Šv. Rašto ty
rinėtojai spėlioja, kad tai iš tikrųjų 
turėjo būti apie 6 prieš Kr., maždaug 
dvejus metus prieš karaliaus Erodo 
mirtį 4 pr. Kr. Negalima nustatyti 
nei metų laiko, kada Jėzus gimė, 
nors kai kas galvoja, kad, jei tą naktį 
piemenys ganė savo bandas lauke, 
greičiausiai tai turėjo būti vėlyvą pa
vasarį ar ankstyvą rudenį. Šv. Rašto 
tyrinėtojai, derindami, kas yra pa
rašyta apie Jėzaus ir kunigo Za
charijo sūnaus šv. Jono Krikštytojo 
gimimą, spėlioja, kad, pagal mūsų 
kalendorių, Jėzus galėjo gimti tų 
metų rugsėjo pabaigoje. 

Atrodo, kad pirmieji krikščionys 
ta tikslia kalendoriaus data nelabai 
ir rūpinosi. Ir tik 350 po Kr. po
piežius Julius I Romoje paskelbė, 
kad Jėzaus gimimas, arba Kalėdos, 
turi būti švenčiamos gruodžio 25 
dieną. Kaip jis tai apskaičiavo, ar tik 
prisitaikė prie tuometinių dar pago
niškų papročių, nėra labai aišku. 

Ne visi su ta data norėjo sutikti. 
Pvz., net ir 1687 m. amerikiečių pu
ritonų pastorius, o vėliau ir garsiojo 
Harvard College (šiandien — univer
sitetas) Increase Mather (1639— 
1723) piktinosi, kad Kalėdų data 
buvo parinkta pagal pagonių šventę 
Saturnalia. pagal mitologinį romėnų 
žemdirbystės dievą Saturną. įvedusį 

taikos, geros valios, dovanų pasi
keitimo ir linksmybių šventę, kuri 
tęsdavosi septynias dienas ir baig
davosi gruodžio 25 dieną (saulė
grįža). 

Skaitant Mato ir Luko Evan
gelijas, gal ima susidaryti išsamų 
vaizdą apie Jėzaus gimimą. Nors 
Evangelijos apie tai nerašo, galima 
spėti, kad Jėzus apie 30 metų augo ir 
brendo pasiturinčioje žydų šeimoje, 
Nazareto mieste, tarp žaliuojančių 
Galilėjos kalvų. Kaip ir kiti berniu
kai, jis mokėsi vietinėje sinagogoje. 
Kalbėjo aramėjų kalba, skaitė Senąjį 
Testamentą, rašytą hebrajų kalba, 
ir, greičiausiai, pramoko graikiškai -
tuometinės prekybos kalbos. Išmoko 
amato ir kelerius metus, prieš palik
damas Nazaretą skelbti savo moks
lo, dirbo dailide. 

Pap ra s t a i Bažnyčios istorikai 
sutinka, kad Morkus, nors asme
niškai nebendravęs su Viešpačiu, 
buvo pirmasis evangelistas, kurio 
darbu naudojosi ir kiti evangelistai. 
Manoma, kad Morkus rašė pagal 
apaštalo Petro asmeninius atsimini
mus, buvo jo vertėjas, ir kad jis rašė 
Romoje apie 70 po Kr. Morkaus 
Evangelija prasideda Jėzaus krikštu 
ir baigiasi prisikėlusio Jėzaus pa
sirodymu Marijai Magdalietei. Apie 
Jėzaus gimimą ten nieko nėra. 

Lukas yra vienintelis iš keturių 
evangelistų, kuris gana smulkiai "ap
rašo Jėzaus gimimą. Čia surasi ir 
apie kunigą Zachariją, ir jo žmoną 
Elzbietą, jų sūnų šv. Joną Krikš
tytoją, apie Galilėjos miestelio Naza
reto mergelę Mariją, sužadėtą su 
Juozapu. Lukas toliau pasakoja, 
kaip angelas Gabrielius apreiškė 
Marijai, kad ji pagimdys Kūdikį, 
kurį ji pavadins Jėzumi. Gabrielius 
perspėjo Mariją nesibijoti, nes toks 
yra Dievo planas. Po kiek laiko ji ir 
pagimdė Kūdikėlį Jėzų Dovydo 
mieste Betliejuje. 

Kaip Šv. Rašto tyrinėtojai rašo, 
Luko Evangelijos autorius greičiau
siai buvo išsilavinęs, iš pagonių kilęs 
gydytojas, graikas, rašęs šią Evan
geliją, remdamasis kiek ankstesne 
Morkaus Evangelija, kurią jis pra
plėtė, -įvesdamas daug palyginimų, 
kurių nėra kitose Evangelijose. Ma
noma, kad Luko Evangelija buvo 
parašyta apie 10-20 metų vėliau už 
Morkaus. 

Maždaug tuo pačiu laiku (85 po 
Kr.) Matas rašė ir savo Evangeliją, 
gyvendamas Antiokijos mieste, Si
rijoje. Joje jis pasakoja daugiau apie 
Jėzaus tėvus, kad Juozapas yra kilęs 
iŠ Dovydo giminės, ir kad jo šaknys, 
net per 42 kar tas , nueina iki paties 
Abraomo. O Marija? Susižadėjusi su 
Juozapu, j i dar nepradėjusi su juo 
gyventi, Šventosios Dvasios veikimu 
tapo nėščia. Juozapas, nenorėdamas 
jai daryti nešlovės, pradžioje manė 
ją tyliai atleisti, kol nebuvo perspė
tas angelo, kad Marija savyje nešioja 
Šventosios Dvasios vaisių. 

Mato Evangelijos pagrindas yra 
Morkaus Evangelija, kurią Matas 
išplėtė, įvesdamas pasakojimą apie 
Jėzaus gimimą, trijų išminčių apsi
lankymą, šventosios šeimos bėgimą į 
Egiptą ir eilę Jėzaus pamokymų, ku
rių nėra Morkaus Evangelijoje. Ma
noma, kad Matas buvo žydas, kuris 
rašė žydams ar iš žydų kilusiems 
krikščionims. Jis Evangeliją prade
da iškilmingai, pavadindamas Jėzų 
Emanueliu, kas reiškia „Dievas su 
mumis" (Mt 1, 23). Gal todėl Mato 

DANUTE BINDOKIENE 

Dar vienas sudiev,.. 

Ž
aliomis raidėmis ir kalėdine 
nuotrauka pirmąjį puslapį 
pasipuošęs, atkeliavo š.m. 

25-asis „Lietuvių balso" numeris. 
Žalia — vilties spalva, tik ne šį
kart , nes tai paskutinis „Lietuvių 
balso" numeris. Ne vien šiemet, 
bet visam laikui: laikraščio leidyba 
sustabdoma. Tokį nutarimą pa
darė Lietuvių spaudos bendrovė 
— šio laikraščio leidėjai — dar 
pavasarį, kovo pabaigoje. Jų pra
nešime teigiama, kad „Laikraštis 
atliko savo uždavinį", todėl gruo
džio 19 d. laida yra paskutinė. 

Vadinasi, dar vienas sudiev 
lietuviškos kultūros apraiškai ir 
dėl to galime jausti t ik liūdesį, nes 
pastaruoju metu, ypač „Lietuvių 
balso" redagavimą 1996 m. perė
mus Vytautui Radžiui, laikraštis 
buvo ir įdomus savo turiniu, ir pa
trauklus savo išvaizda. Taip pat 
gerokai nutolęs nuo pirmąjį leidi
mo dešimtmetį užsibrėžtų uždavi
nių. 

„Lietuvių balsas" buvo paly
ginti , j aunas" laikraštis, pradėtas 
leisti 1986 m., Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje atsiradus nuomo
nių skirtumams, ypač dėl ryšių su 
sovietų okupuota Lietuva. Tam 
tikra mūsų tautiečių dalis (ypač 
Santaros-Šviesos federacija) buvo 
linkusi palaikyti ryšius su tėvyne, 
nepaisant joje įsivyravusio rau
donojo komunizmo. Kita dalis lie
tuvių, nors atvirai ir nesiryžo ben
drauti su Lietuvoje pasilikusiais 
kultūrininkais, bet visgi į kai ku
riuos mokslinius, kultūrinius, me
ninius reiškinius buvo linkusi žvel
gti palankesniu žvilgsniu. Nors 
griežtai smerkė okupantus ir jiems 
tarnaujančius, bet pripažino lietu
vių tautos laimėjimus bei pasie
kimus. Tačiau buvo ir trečioji lietu
vių visuomenės dalis, kuri visiškai 
atsiribojo nuo bet kokių ryšių su 
tėvyne, kol joje viešpatavo okupan
tas . 

Sprūdis Lietuvių Bendruome
nėje vis platėjo ir ilgainiui įvyko 
skilimas: buvo sukurta vadinamoji 
Reorganizuota Bendruomenė (po
puliariai vadinama „reorgais"), 
kurios pirmininku išrinktas dr. 
Vladas Šimaitis. Jo sukviestų ben
draminčių dėka buvo įsteigta Lie
tuvių spaudos bendrovė ir pradė

tas leisti „Lietuvių balsas", pir
muoju redaktoriumi pakvietus 
Antaną Kučį. 

„Lietuvių balsas" tegyvavo du 
dešimtmečius. "Pirmasis jų buvo 
gan „audringas", nes jo leidėjai ir 
bendradarbiai savo nuomonę dėl 
bendravimo su pavergta Lietuva 
arba net švelnesnio žvilgsnio į 
tenykštį kultūrinį gyvenimą laik
raščio puslapiuose piktais žodžiais 
„apkuldavo" ir mūsų bendruome-
nininkus, ir kitą lietuvišką spau
dą. Nemažai tų aštrių žodžių teko 
ir „Draugui" (tuometinis vyr. re
daktorius buvo kun. Pranas Garš
va, MIC), kad nespausdindavo 
„reorgų" straipsnių, ir kitiems 
lietuviškiems laikraščiams, išsky
rus galbūt „Naujienas", kurių „li
nija" buvo art imesnė „Lietuvių 
balsui". 

Tačiau Lietuvai atkūrus ne
priklausomybę ir ypač redagavimą 
perėmus Vytautui Radžiui (nuo 
1996 iki 2006 m.), „Lietuvių bal
sas" pasikeitė ir tikrai buvo vertas 
platesnio dėmesio. Deja, jo iš pir
mojo dešimtmečio atsineštas „ba
gažas" tarytum atbaidė naujus 
skaitytojus. Ypač svarbų darbą 
„Lietuvių balsas" atliko, suruoš-
damas keturis literatūrinius kon
kursus, kurie į mūsų literatūros 
aruodą įnešė tikrai vertingų kū
rinių Lietuvos rezistencijos, istori
jos, partizanų kovų temomis. Visų 
šių konkursų mecenatas buvo dr. 
Jonas Adomavičius, visi laureatai 
— iš Lietuvos, nors vertinimo ko
misijos buvo sudarytos ir iš tėvynė
je, ir iš JAV gyvenančių rašytojų. 

Neseniai leidybą sustabdė 
„Darbininkas" (Brooklyn, NY), 
sunkiai verčiasi „Dirva" (Cleve-
land, OH), tapusi dvisavaitraščiu, 
bet „Draugas" viltingai žvelgia į 
savo 100-ąją sukaktį, kuri jau „ne 
už kalnų". Džiugu, kad atsiranda 
nauji lietuviški laikraščiai, bet 
būtina išlaikyti ir „vyresniuosius", 
nes tai mūsų kultūros, mūsų lietu
viškosios tapatybės ir pasididžiavi
mo dalis. Dėkojame visiems, kurie 
tą mūsų kultūrinį lobį brangina, 
puoselėja ir perduos ateinančioms 
kartoms. Nors „Lietuvių balsas" 
j au nutilo, neleiskime, kad kita 
lietuviška spauda sulauktų tokio 
paties likimo. 

Evangelija ir buvo į t raukta į Naujojo 
Testamento knygą kaip pati pirmoji 
Evangelija. Per ilgus amžius Baž
nyčios istorijos ji buvo cituojama 
daugiau, negu visos kitos. Nors 
ankstyvuose amžiuose daug kas 
tvirtindavo, kad Mato Evangelija 
buvo parašyta Kristaus apaštalo šv. 
Mato, vėlesni tyrinėjimai parodė, 
kad tai tik graži legenda. 

Mato Evangelijoje užsimenama 
(Mt 4, 18-22) ir apie Jėzaus brolius. 
Tai kartoja ir Morkaus Evangelija 
(Mk 1, 16-20). bet Evangelijose 
minėtas „brolio" žodis teologų yra 
įvairiai interpretuojamas. Lygiai tą 
patį galima pasakyti, kai Evange
lijose buvo minimos ir Jėzaus se
serys (Mt 13. 56Hr Mk 6, 3). 

Labiausiai tikinčiųjų mėgstama 
ir branginama yra Jono Evangelija, 
stiliumi ir turiniu gerokai skirtinga 
nuo kitų trijų, vadinamų sinoptinių 
evangelijų. Ji prasideda prologu apie 

Dievo žodį, maždaug ten, kur kitų 
trijų evangelistų baigiasi, ir ten 
nieko nerasi apie Jėzaus gimimą. 
Antrame šimtmetyje buvo manyta, 
kad Jono Evangeliją ir Apreiškimo 
Jonui knygą buvo parašęs apaštalas 
Jonas, ir tai vėliau dar bandė tvir
tinti bažnyčios mokytojas Jeronimas 
(342-419), apibūdinęs Joną. kito 
apaštalo Jokūbo brolį, kaip Jėzaus 
mylimiausią pasekėją. Šių dienų 
tyrinėtojai tai tvirtai neigia ir tik, 
neturėdami geresnių duomenų, su
tinka, kad „Jono Evangeliją parašė 
ne apaštalas Jonas, bet kitas žmo
gus, vardu Jonas". 

Jono yra vienintelė Evangelija, 
kuri aprašo Lozoriaus iš numirusių 
prikėlimą, samarietę moterį, abejo
jantį Tomą. arba kad Jėzus plovė sa
vo mokiniams kojas. Gana plačiai 
yra aprašyta ir Jėzaus kančios isto
rija bei eilė jo padarytų stebuklų. 

Nukelta j 8 psl. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

A 
NAUJOJI JAV LB 

KRAŠTO VALDYBA 
Tęsinys iš gruodžio 21 d. 

Dr. Elona Va i šn i enė — 
vicep i rmin inkė — JAV LB 

t inklalapio vedėja 

Gimė Lietuvoje. 
Įsigijo PhD laipsnį iš prancūzų 

literatūros Yale universitete. Yra tu
rėjusi savo („by-lined") skiltį „New 
Haven Register" (tada tiražas buvo 
per 100,000), y ra parašiusi 900 
skriptukų radijui sveikatos ir medi
cinos klausimais. Jos straipsnius 
yra spausdinę „New York Times", 
„Christian Science Monitor" ir kiti 
amerikietiški laikraščiai. Ji dirbo 
vadybininke Connecticut valstijos 
gubernatoriaus Politikos ir vadybos 
departamente (Office of Policy and 
Management), konsultante Connec
ticut Humanities Council, konsul
tante Connecticut viešos televizijos 
programoms medicinos ir sveikatos 
temom, vadovavo ligoninės (495 
lovų) programai, kuri teikė informa
ciją sveikatos ir medicinos klausi
mais per telefoną (nuo 3,000 iki 
12,000 užklausimų per mėnesį). 
Prezidentas Carter Vaišnienę pa
skyrė „Commissioner" į „Preziden
tinę komisiją" (President's Commis-
sion) išstudijuoti JAV pasiruošimą 
svetimų kalbų mokėjimo ir kitų kul
tūrų supratimo srityse ir pateikti 
JAV prezidentui patarimus ką keis
ti, kad JAV galėtų tinkamai reikštis 
tarptautinėj diplomatijoj, saugume 
ir prekyboj. 

Dirba Yale universiteto inžineri
jos penkių departamentų redaktore 

ir nuo 1985 m. yra taip pat jų tin
klalapio vadove („webmaster", www. 
eng.yale.edu). J i rašo skiltį savo 
vardu („by-lined") į „Yale Alumni 
Magazine" (tiražas 130,000). 

Nuo 2003 iki 2006 m. buvo JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmininkė 
Bendruomenės plėtotei. Nuo 2003 ji 
vadovauja JAV LB tinklalapiui. 

Buvo išrinkta į JAV LB 2006— 
2009 tarybą ir į LR Seimo ir JAV LB 
komisiją (2006—2009). 

Ji yra vadovavusi JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybai, mokyto
javusi šeštadieninėse mokyklose, 
dirbusi lietuvių vasaros stovyklose, 
skaičiusi paskaitas lietuviams, ra
šiusi į lietuvišką spaudą, ELLA 
(Estonian, Latvian, Lithuanian Al-
liance) vardu yra pravedusi daug 
demonstracijų baltams stengiantis 
atgauti nepriklausomybę. 

Dr. R i m a n t a s Va i tkus — V P 
o rgan i zac in i ams r e i k a l a m s 
Gimė 1936.10.06 Kaune. 1950 

metais atvyko į JAV, 1963 metais 
vedė Aldoną Pauliūtę. Elektros in
žinierius. 

1957—1959 m. tarnavo JAV 
karinėse pajėgose (U.S. Army) arti
lerijos matininku Fort Sill, OK, ir 
Pietų Korei oi e. 

Baigė elektros inžineriją ba
kalauro (1964 m.) ir magistro (1967 
m.) laipsniais iš Illinois Institute of 
Technology, Chicago, IL, ir su Ph.D. 
laipsniu (1971 m.) iš University of 
Minnesota, Minneapolis, MN. 

LOS ANGELES, CA 

Tradicinė Los Angeles lietuvių Kūčių popietė 
Š.m. gruodžio 10 d. Los Angeles 

J. Daumanto šaulių kuopa surengė 
Kūčių popietę. Ši tradicija jau vykdo
ma daug metų. Ją įkūrė buvęs šau
lių organizacijos vadovas Los Ange
les Kazimieras Karuža. 

Šių Kūčių popietė buvo pradėta 
dabartinio J. Daumanto šaulių kuo
pos vado Vlado Gilio. Jis pakvietė 
kuopos kapelioną kun. Stanislovą 
Anužį sukalbėti invokaciją. 

Sv. Kazimiero bažnyčios choras, 
vadovaujamas muziko Viktoro Ralio, 
pateikė publikai kalėdinių giesmių 

pynę, kuri buvo paįvairinta A. Po-
likaičio ir R. Dabšio solo. Akompa
navo Auksuolė Jackūnaitė. 

Lietuviškų Kūčių patiekalų šei
mininkė Antanina Uldukienė nepa
gailėjo Kūčių valgių, kurių buvo 
labai įvairių ir daug. Pobūvio daly
viai laužė kalėdaičius ir linkėjimų 
bangos nuaidėjo po visą salę. 

Niekas neskubėjo namolei, nes 
šaulių surengtos Kūčios suteikė tik
rų Lietuvoje švenčiamu Kūčių nuo
taiką. 

Vytautas Š e š t o k a s 

Profesinis darbas apima ma
tavimą, matematinį modeliavimą ir 
kūrimą mikrobangoms pritaikytų 
puslaidininkinių elektroninių mik
roschemų ir prietaisų, bei inžineri
jos darbui atlikti reikiamų kompiu
terinių programų kūrimą. 1964— 
1967 m. dirbo Hazeltine Research 
Lab bendrovėje, Chicago, IL; 1971— 
1972 m. Hughes Aircraft bendrovėje, 
Fullerton, CA; 1972—2000 m. Mo
torola bendrovėje, Phoenix ir Tempe, 
AZ; 2002—2003 m. Microlab ben
drovėje, Chandler, AZ; ir nuo 2003 
m. Freescale Semiconductor ben
drovėje, Tempe, AZ. Parašė ar pri
sidėjo prie 29-ių techniškų straips
nių inžinerijos žurnalams, rapor
tams bei konferencijoms. Turi 3 JAV 
patentus. 

2000—2006 m. JAV LB Arizonos 
apylinkės valdybos pirmininkas. 
2004 m. su Arizonos valdyba suruošė 
JAV LB XVII Tarybos antrąją sesiją 
Phoenix, Arizona. Nuo 2006 m. JAV 
LB XVIII Tarybos Organizacinių 
Reikalų komisijos narys. Sukūrė ir 
redaguoja dvi internetines svetai
nes: www.lithaz.org kuri yra Arizo
nos LB apylinkės svetainė ir www. 
vi r tualmuseum.us svetaine, kuri 
garsina išeivijos menininkus ir jų 
kūrybinius darbus. 

Vaiva Radasta Vėbraitė (Gust) 
— vicepirmininkė/JAV LB KV 

a t s t o v ė L ie tuvo je 
Gimė 1954.08.24 New Haven, 

CT. 
Massachussets technologijos 

"institute (M.I.T.) Cambridge, MA, 
biologijos studijas baigė 1975 m. 
bakalauro laipsniu, o Yale un-te 
New Havene 1980 m. įgijo magistro 
laipsnį. Studijuodama dirbo Bostono 
li tuanistinėje mokykloje. Baigusi 
universitetą, Lietuvos istoriją dėstė 
Sacred Hear t universitete, Brid-
geport, CT. Vėliau dirbo akredituota 
liet. k. vertėja JAV Valstybės dep-te. 

Lietuvoje prasidėjus tautinio 
atgimimo sąjūdžiui, su Maryte Kun-
ciene parengė pradinį lietuvių kal
bos vadovėlį JAV Taikos korpuso 
savanoriams (išleistas 1992 m.). 
1988 m. įsteigė „Atgimimo" litu
anistinę mokyklą New Britain, CT, 
joje dėstė ir buvo direktorė. „Vėtros" 
taut inių šokių ansamblio 1987— 
1997 m. mokytoja ir režisierė. 1990 
m. įsteigė, nuo 1991 m. vadovavo 

Connecticut valstijos lietuvių ryšių 
centrui, Lithuanian Resource Cen-
ter. 1990 m. buvo pradininkė ir orga
nizatorė peticijų vajaus Laisva Lie
tuva šiandien, skirto paramai Lie
tuvos nepriklausomybei atkurt i . Per 
kelias savaites su r inkus daugiau 
kaip 160,000 pa rašų su peticija 
įteikė JAV senato vadovams R. Dole 
ir G. Mitchell. Pr i tarus LR Švietimo 
ministrui dr. D. Kuoliui, 1990 m. su 
pedagoge Jūra te Krokyte—Stirbiene 
įsteigė bendriją Amerikos Mokytojai 
Lietuvos Mokyklai (APPPLE) ir 
buvo jos gen. direktorė. Nuo 1991 m. 
ši bendrija rengia vasaromis kva
lifikacijos kėlimo kur sus Lietuvos 
mokytojams (kasmet dalyvauja 
1,000—2,000 mokytojų, dėsto iki 70 
savanorių įv. t emat ikos kursus) . 
1997 m. kursams pasibaigus liko 
Lietuvoje ir dirbo Švietimo ir mokslo 
ministerijos Pedagogų rengimo ir 
kvalifikacijos kėlimo sk. vedėja. 
1998—2001 m. buvo Švietimo ir 
mokslo ministerijos viceministre. 
2000 m. Lietuvoje įsteigė nevyriau
sybinę organizaciją Nacionalinį švie
timo forumą, išrinkta jo pirmininke 
iki 2004 m., dabar — vicepirminin
kė. 

Daugelį metų darbavosi JAV 
LB, buvo ilgametė Tarybos narė, 
dirbo ir Tarybos prezidiume. Taip 
pat PLB seimo narė. Buvo VLIKo 
tarybos, vėliau TF tarybos narė . 
Taip pat buvo Lietuvių rezistencinės 
santarvės tarybos na rė . Dalyvavo 
Liet. moterų klubų federacijoje. 

2003—2006 m. kadencijos JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkė. Nuo 
2004 m. Lietuvos Respublikos prezi
dento V. Adamkaus patarėja švie
timui. 
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RAMYBĖJE DŽIAUGSMAS 
DOMICĖLE PETRUTYTE 

Labiausiai žmonės trokšta ra
mybės ir džiaugsmo. O mažųjų vaikų 
gyvenime pilnutinei asmenybei for
muotis ramybė ir džiaugsmas yra 
būtiniausi dalykai ir niekuo nepa
keičiami. 

Atrodo, kad abu šie dalykai gali 
būti lengvai pasiekiami, jei supran
tame jų reikšmę ir sąmoningai jų 
iešome tinkamu laiku ir deramu 
būdu. Čia geriausiai galėtų pasitar
nauti Advento laikas. Jei sugebė
tume jį išgyventi pagal jo paskirtį, 
tai ir Kalėdų rytas suteiktų mums 
tyrą džiaugsmą, kylantį iš dvasinės 
ramybės. 

Tačiau šiandien matome visai ką 
kita. Neapdairiai ir ne laiku besi
džiaugdami ir vaikus apgaulingomis 
linksmybėmis bepenėdami, visi pra
randame palaimingąją ramybę. Tai 
geriausiai pavaizduoja Advento me
tu pirklių sukeliamos „džiaugsmin
gos" nuotaikos. Iš visur (televizo
riaus, radijo, spaudos, prekylangių) 
sklinda žavios reklamos, įkyriai 
įtaigoj ančios pirkti kuo daugiau do
vanų. Taip ir praleidžiami Advento 
vakarai, iki nuovargio besibastant 
po krautuves. 

Vaikų protams apdumti (o 
mums iš jų naivumo pasidžiaugti), 
pirkliai pačioj Advento pradžioj iš
kilmingai atgabena „Santa Claus". 
Jis ir tampa svarbiausia figūra, už
gožianti ramų ir sąmoningą pasiruo
šimą kuo iškilmingiau atšvęsti Kū

dikėlio Jėzaus gimtadienį. Ir taip 
rimčiai, ir susikaupimui sk i r tas 
laikas paverčiamas į linksmą parodi
ją. J tą sūkurį, lyg į kokį verpetą, 
įtraukiami dideli ir maži. 

Nervingai beskubėdami, praran
dame ramybę ne tik prieš Kalėdas, 
bet ir joms atėjus, ir praėjus. Su
augusieji jaučiasi visiškai išsisėmę ir 
fiziškai, ir dvasiškai, o dažnai ir fi
nansiškai. Mažieji, paskendę žaislų 
krūvose, — irgi pikti ir irzlūs. Vieni, 
— kad „Santa" ne tokią dovaną 
atnešė ar atsiuntė, o kiti, — kad 
daugelio žaislų mechanizmai j a u 
nebeveikia. 

Gaila, oi gaila, kad mes, lietu
viai, taip lengvai pasidavėme preky
bininkų įtaigai, kurių t iks las — 
pasipelnymas. Labiausiai gaila, kad 
lengvapėdiškai atsisakę (arba ge
rokai sudarkę) savų, gražių tradicijų 
bei papročių, mūsų jaunąjį atžalyną 
— vaikus — stumte stumiame į sve
timųjų glėbį. Tik pagalvokime, ką 
čionykštės prieškalėdinės nuotaikos 
tur i bendra su lietuvybe ar su 
Advento, ar Kalėdų krikščioniška 
prasme ir dvasia. Tikro kalėdinio 
džiaugsmo nebus be adventinės ra
mybės; tautinio nusiteikimo ne
įskiepysime jaunajai kartai, nepuo-
selėdami savų, lietuviškų tradicijų 
bei papročių. 

Tradicijos yra būtinas pagrindas 
tautinei sąmonei bręsti. Tradicijos ir 
papročiai, tai siena, kuri, apsupusi 
mus, saugoja nuo svetimos įtakos. 
Toji „siena" turėtų supti šeimas su 

mažamečiais vaikais, kadangi vis
kas, kas įsigyta žmogaus gyvenimo 
pirmajame šešmetyje, stipriausiai 
išsilaiko per savo gyvenimą. Panau
dokime prigimties duotą laiką ne 
beprasmiškam pramogavimui, bet 
tam, kad žmogus užaugęs ir su
brendęs pajustų esąs savininkas 
dvasinio ir tautinio turto. 

Kelios užuominos, kaip įpras
minti Adventą su mažamečiais vai
kais. 

a. Pradėkime Adventą su rimti
mi ir puoselėkime ją iki šv. Kalėdų. 

b. Paruoškime trumpus pokal
bius apie Advento reikšmę ir pras
mę. Sumaniai sujunkime religinį 
momentą — Išganytojo laukimą su 
mūsų tautinėmis aspiracijomis. 

c. Pateikime mažiesiems kilnių, 
pozityvių idėjų, kaip mes galime 
prie to kilnaus darbo prisidėti. Tokiu 
būdu paruošime dirvą sėkminges-
niam taut in iam auklėjimui litu
anistinėse mokyklose. 

d. Paruoškime eglėšakių vainiką 
su keturiomis žvakėmis: 3 violetinės 
ir 1 rožinė, uždegama paskutinį 
Advento sekmadienį. Tatai svarbu, 
nes vaikai mėgsta veiksmą ir 
konkretumą. Vaikai turėtų uždegti 
ir užgesinti žvakes. 

e. Pirmąjį Advento sekmadienį 
pagarbiai atnešti vainiką ir, uždegus 
vieną violetinę žvakę, trumpai pa
aiškinti šios susikaupimo valandėlės 
prasmę: tai pasiruošimas tinkamai 
švęsti Kūdikėlio Jėzaus gimtadienį 
— Kalėdas. Po to sukalbėjus mal

delę, užgesinti žvakę, o vainiką nu
nešti į j a m ski r tą vietą. Tokias 
susikaupimo valandėles rekomen
duotina turėt i kas vakarą per visą 
Adventą. 

f. Kiekvieną Advento sekma
dienį uždegti naują žvakę. Ir taip 
pirmą Advento savaitę degs viena 
žvakė, antrą —jau dvi, trečią — trys 
ir ketvirtą — keturios. 

Kūčių vakar ienę l ietuvišku pa
pročiu valgykime namie ir Kalėdų 
išvakarėse, gruodžio 24 d. 

Tokiu būdu p ra le idę Adven
tą, būs ime sąmoningai pasi ruošę 
džiaugsmingai švęsti Dieviškojo Kū
dikio gimtadienį. 

* * * 
D. Petrutytė , Montessori pasi

ruošimą pradėjo Lietuvoje, M. Var
nienės vedamoje mokykloje, jį tęsė 
Nicoje, Prancūzijoje, gaudama tarp
tautinį diplomą dirbti su vaikais nuo 
3—9 m. amžiaus. Tremtyje dirbo Vo
kietijoje, Čikagoje: „Židinėlyje" savo 
namuose, Varnas centre, Vaikų na
meliuose ir daug metų amerikiečių 
Montessori mokyklose. D. Petrutytė 
ir a.a. M. Varnienė yra Montessori 
idėjų pradininkės Čikagoje ne tik 
lietuvių, bet ' i r amerikiečių tarpe. D. 
Petrutytės veikla buvo labai plati: j i 
skaitė pa ska i t a s , bendradarb iavo 
spaudoje, vadovavo diskusijų būre
liams, ruošė mokytojus. LB Švietimo 
Taryboje pakvietė D. Pet ru ty tė ats
tovavo šeimų sekcijai. 

„Mūsų vaikas" 
1987 m. gruodžio mėn. 

Nors ligoninė buvo perpildyta ir išrašydavo 
dar nepasveikusius ligonius, įvairiose ligoninės 
patalpose būdavo ir taip vadinamų tinginių ligo
nių. Tai buvo blokų vadovų pažįstami, arba vadi
namieji prominentai su geromis pažintimis. Kai 
jiems atsibosdavo dirbti, jie ateidavo į ligoninę 
pailsėti. Jiems duodavo geriausias lovas, švarius 
užvalkalus ir visa tai, kas buvo reikalinga. Valgį 
jiems atnešdavo draugai iš virtuvės, suprantama, 
slaptai ir nelegaliai pagamintą. J i e maistu 
aprūpindavo ir blokų pareigūnus, dėl to juos taip 
stropiai ir globodavo. 

Prieš tokius blokų vadovų globotinius nė vie
nas neišdrįsdavo ką nors pasakyti, nes sto

vykloje tuo atveju pareigūnai reaguodavo labai 
griežtai ir žiauriai. Tokį tuoj išrašydavo iš ligo
ninės, o to visi labai bijojo. Sunkiai sergančius jau 
po kelių dienų išrašydavo iš ligoninės, jei tik nebe
turėdavo karščio, o tokius tinginius išlaikydavo po 
kelis mėnesius ir ilgiau. 

Taip kiekviename žingsnyje matydavai di
džiausią neteisybę, bet negalėdavai nė žodžio pra
tarti . Sveiki vyrai tenai penėdavosi ir dėdavosi di
džiausiais geradariais, kada savo sriubos, kurios 
patys nebevalgydavo, kelis šaukštus atiduodavo 
kokiam išbadėjusiam likimo draugui. Mano įsi
tikinimu, daug politinių kalinių savo likimo drau
gų atžvilgiu pasielgė blogiau, negu prasikaltėliai 
recidyvistai, į kuriuos žiūrėdavo iš aukšto. 

Tris savaites išbuvęs ligoninėje, buvau išrašy
tas. Nors vos galėjau ramstydamasis eiti, turėjau 
grįžti į bloką ir tenai šaltyje stovėti išvietėje. Blo
kuose buvo tokia tvarka, kad visi, kurie neturėjo 
darbo komandos, per dieną turėjo stovėti ore arba 
išvietėje. Kad išvietėje būtų „geras oras", atidary
davo langus ir duris. Kas buvo silpnas ir neat
sparus, tas turėjo greit mirti, o kiti turėjo eiti dirb
ti. Tokia buvo stovyklos pagrindinė tvarka. 

Kelias dienas prastoviniavus išvietėje, jau rei
kėjo eiti į darbą. Kai po rytinio patikrinimo darbo 
komandos išžygiuodavo, nedirbantieji turėjo likti 
aikštėje ir laukti, kol visos darbo komandos išeis, 
nes dažnai išeinančioms darbo komandoms trūk
davo žmonių, o komandos turėjo būti pilnos. 

Trečią rytą mane paskyrė į žemės komandą, 
kuri rengė dirvą sėjai. Tai buvo kovo mėnesio pas
kutinėmis dienomis. 1942 metais buvo labai ilga 
žiema ir kovo mėnesio pabaigoje vis dar snigo. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941—1945 

GRIGOIAITIS 
Nr.30 

Mus išvarė tokią bjaurią dieną mėšlą vežti. Iš sto
vyklos kiaulidžių vežėme patys pilnus prikrautus 
mėšlų vežimus kelis kilometrus. Nuvykus į vietą, 
mane pastatė mėšlą nešti neštuvais iš didelės 
mėšlų krūvos į dirvą. 

Paprastai komandose buvo tokia tvarka, kad 
naujokai buvo statomi prie sunkiausių ir blo

giausių darbų. Taip ir čia. Aš buvau dar toks silp
nas, kad vos pajėgiau panešti tuščius neštuvus. 
Kai neštuvus prikrovė, jokiu būdu negalėjau jų 
pakelti. Tuoj prišoko darbų vadovas ir pradėjo ant 
manęs rėkti. Aš jam aiškinau, kad vos sugrįžau iš 
ligoninės ir esu dar visiškai be jėgų, nepavelku 
kojų. Jis plūsdamas pradėjo mušti, išvadino mane 
tinginiu, simuliantu. Purvuose gulėdamas jo mel
džiau, kad pasigailėtų ir duotų kitą darbą, kurį 
galėčiau atlikti. Tuo tarpu dar priėjo storas smo
gikas sargybinis, pradėjo mane spardyti ir buože 
daužyti rėkdamas: 

— Ar tas maišas nenori dirbti? Tokius tin
ginius reikia užmušti vietoje. Tučtuojau kelkis ir 
nešk, o šiaip užmušiu! 

Aš atsiklaupęs jį prašiau ir įtikinėjau: 
— Aš noriu dirbti ir dirbsiu, bet aš nepajėgiu 

neštuvų panešti. Duokit man kitą darbą, tuomet 
aš jums parodysiu, kad aš noriu dirbti ir dirbsiu!... 

Kai aš spardomas ir mušamas nepakėliau ne
štuvų, jis man liepė eiti mėšlą krauti į neštuvus, 
bet darbų vadovui įsakė: 

— Tam tinginiui šuniui šiandien neduokite 
pietų. Kas nenori dirbti, tam nereikia ir valgyti! 

Į mane atsikreipęs dar pasakė: 
— Dabar parodykite, kad norite dirbti, nes 

kitaip žinosime kaip su Tamsta reikia pasielgti! 

Jėgos jau buvo išsisėmusios, o darbas dar tik 
prasidėjo. Tą dieną lijo beveik be perstojimo. 

Drabužiai buvo visiškai permirkę ir vos galėjau 
pasijudinti. Smogikas nuolat vaikštinėjo apie ma
ne ir stebėjo, ar aš t ikrai sąžiningai dirbu. Reikia 
pasakyti, kad jis nebuvo pats blogiausias, nes 
šiaip būtų mane pribaigęs be kalbų. 

Nors strėnos gėlė kaip išnarintos ir vos lai
kiausi ant kojų, dirbau iš paskutiniųjų jėgų, nes 
dirbau dėl savo gyvybės. Jei dar kar tą būtų prisi
kabinęs, būčiau neišlikęs gyvas. Ta ta i aš t ikrai 
žinojau ir dėl to dirbau, kaip t ik begalėdamas. 
Kada gyvybė bekaba ant plauko ir nori išlikti 
gyvas, vis dar iš kažin kur sukaupi trupučiuką 
jėgų ir drebančiomis gyslomis, karojančiu liežuviu 
kovoji žūtbūtinę kovą. Tikrai žinojau, jei nepajėg
siu nugalėti savo silpnumo, tuomet bus j au baigta. 

Kam neteko tokių bėdų pačiam pergyventi, 
tas gali pamanyti, kad tai perdėta. Čia negalima 
nieko perdėti, net negalima atpasakot i , kaip yra 
žmogui, kuriam gresia mirtis kiekvieną akimirks
nį. Buvo daug tokių atsitikimų, kad smogikas 
įsakė pargriuvusiam ir nusi lpusiam tuojau atsi
kelti. Kada toks vargšas atsikelti nebepajėgė, jis 
buvo nušautas, kaip pasipriešinęs smogiko įsaky
mui. 

Mėšlų krūvoje, kurią reikėjo išnešioti, buvo 
suversta ir sėtinių bei morkų liekanos. Srutose 
kai kurios morkos buvo išlikusios sveikos, bet, su
prantama, primirkusios srutų. Suimtieji tas mor
kas ir sėtinius griebė ir nugrandę mėšlus valgė. 

Vakare, iš darbo grįžtant, reikėjo parvežti 
pilną vežimą bulvių į stovyklą. Kelias buvo per
mirkęs ir ratai klimpo iki pusiau stipinų. Per 
dieną išvarginti nepajėgėme vežimo pat raukt i , bet 
smogikai jokiu būdu neleido pailsėti. Greta manęs 
ėjo kitas, toks pat nusilpęs, pusgyvis suimtasis 
kaip ir aš. Jis nepajėgė paeiti, o laikėsi prie veži
mo kaip ir aš. Darbų vadovas užsipuolė, kodėl mes 
nestumiam vežimo. Jis aiškinosi: 

— Aš jau nebegaliu paeiti, bet s tumiu vežimą, 
kiek pajėgiu! 

Tačiau darbų vadovas pradėjo mušti , spar
dyti. Tuoj priėjęs smogikas pradėjo ta ip pat spar
dyti. Spardomasis nuolat virto į purvą. Pavirtusį 
smogikas spardė purve ir rėkė: 

— Greičiau kelkis ir s tumk vežimą, kitaip 
sušaudysiu! B u s d a u g i a u . 
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Studija apie energetini saugumą N o r i d i r b t i — n e g i r n d y k 

Studijos pristatymas. 

Washington, DC, gruodžio 20 
d. (Lietuvos Respublikos konsulato 
info.) — Washington, DC, „Hudson 
Institute" patalpose gruodžio 18 die
ną Jungtinių Amerikos Valstijų po
litinei, ekonominei, akademinei ir 
diplomatinei bendruomenei pristaty
ta studija „Lietuvos energetinis sau
gumas: iššūkiai ir pasirinkimai". Šią 
studiją, nagrinėjančią pagrindines 
Lietuvos energetinio saugumo užtik
rinimo kryptis, tokias kaip elektros 
energijos jungtis su Vakarų Europa, 
naujos atominės elektrinės statybos 
galimybes, parengė „Hudson Insti-. 
tute" ir Lietuvos Strateginių studijų 
centras. 

Pristatyme dalyvavo ir savo po
žiūrius apie energetinį saugumą su
sirinkusiems išsakė: „Hudson Ins
titute" Eurazijos programų direktorė 
Zeyno Baran, LR Laikinoji reikalų 
patikėtinė Kornelija Jurgaitienė, 
Lenkijos ambasados antrasis sekreto
rius Marcin Piotrovvski, Suomijos 
ambasadoriaus pavaduotojas Matti 
Anttonen, Vokietijos ambasados pa-

LR konsulato nuotr. 

tarėjas Thomas Eckert, buvęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje, Tarptauti
niu strateginių studijų centro analiti
kas Keith Smith. 

Laikinoji reikalų patikėtinė Kor
nelija Jurga i t ienė , komentuodama 
energetinio saugumo studiją, sakė, 
kad „nepaisant to fakto, jog esame 
politiškai sustiprėję, mes ir toliau, be
veik visiškai priklausydami nuo Ru
sijos energetinių išteklių importo, iš
liekame pažeidžiami ekonomiškai." 

Lietuvos energetinį saugumą 
studija rekomenduoja užtikrinti tri
mis lygiais: Europos Sąjungos, 
regioniniu bei nacionaliniu. Lietuvos 
diplomatė pasiūlė šias rekomendaci
jas papildyti dar vienu - transatlanti
niu lygmeniu. K. Jurgaitienė susirin
kusiems priminė apie Rygos samito 
išvakarėse skambėjusias JAV sena
toriaus Richard Lugar mintis, kad 
NATO turi būti pasiruošęs reaguoti į 
naujas energetinės politikos realijas 
ir užkirsti kelią energetikos kaip už
sienio politikos poveikio priemonės 
naudojimui prieš šalis nares. 

Karjerą pristabdė KGB praeit is 
Vilnius, gruodžio 20 d. (Alfa.lt) 

— Seimo Užsienio reikalų komitetas 
(URK) nepritarė Antano Valionio 
kandidatūrai tapti ambasadoriumi 
Argentinoje, tačiau žada ją vėl svars
tyti ateityje. 

„Laikas dabar nepatogus kandi
datūrai tvirtinti: dėl parlamentinės 
komisijos tyrimo, dėl svarstymo įsta
tymų dėl KGB rezervo. Kai kurie 
'prieš' balsavę kolegos mano, kad Sei
me kvalifikuota pagalba šiuo laiku 
dar reikalinga", - žurnalistams aiški
no URK vadovas Justinas Karosas. 

„Matyt, prie šito klausimo teks 
sugrįžti kitu laiku", - pridėjo jis, bet 
atsisakė svarstyti kada. 

J. Karosas įsitikinęs, kad A. Va
lionio kaip diplomato karjera nenu
trūks - „tokio kvalifikuoto lygio dip
lomatų Lietuvoje turime nedaug". 

Seime yra dabar svarstomos įsta
tymų pataisos, apribosiančios KGB 
rezervo kar in inkų karjeros gali
mybes. Šiame rezerve yra buvęs A. 
Valionis. 

„Manau, toks įstatymas nebus 
priimtas. Liustracijos komisija nusta
tė - mes nieko neveikėme, buvome 
tik įskaitoje, nepakenkėme jokiu bū
du Lietuvos valstybei. Tą anksčiau 
patvirtino ir Seimo Nacionalinis sau
gumo ir gynybos komitetas", - ko
mentavo žurnalistams A. Valionis. 

* Pasaulio II pogrupio ledo 
ritulio čempionatui bes iren
gianti Lietuvos jaunių (iki 18 
metų) rinktinė antradienį viešnagę 
Čekijoje pradėjo pralaimėjimu 0:13 
,,HC Most" komandai, sudarytai iš 
17-19 metų amžiaus ledo ritulininkų. 
Lietuvos rinktinė, kurios sudėtyje 
nėra Povilo Verenio, Tado Kume-
liausko ir Andrejaus Burakovo, pla
nuoja sužaisti dar trejas kontrolines 

•rungtynes. 
* Pasaulio šimtalangių šaš

kių olimpiadoje Senegale Lietu
vos komanda A grupėje su 13 taš

kų u ž ė m ė trečiąją v ie tą bei ket
virtfinalyje žais su Baltarusijos (14 
tšk.) rinktine, kuri B grupėje buvo 
antra. Likusias turnyro ketvirtfinalio 
poras sudarys Latvijos ir Estijos, 
Olandijos ir Kamerūno bei Senegalo-
1 ir Rusijos komandos. 

* Antrad ien io NHL varžybo
se D a r i a u s K a s p a r a i č i o N e w 
York „Rangers" k o m a n d a savo 
arenoje 3:4 turėjo pripažinti trečią
ją poziciją pogrupyje užimančių New 
York „Is landers" ledo ri tul ininkų 
pranašumą. Tai buvo trečioji iš eilės 
„Rangers" nesėkmė čempionate. 

Virgini ja Spurytė 
„Klaipėda" 

Vis garsiau kalbant, jog Lietu
voje trūksta darbo jėgos, kai kurie 
darbdaviai drįsta reikalauti, kad 
merginos pasirašytų sutartis, kurio
mis įsipareigoja netekėti ir negimdyti 
vaikų. 

24 metų klaipėdietė, nenorėjusi, 
kad jos pavardė būtų skelbiama, tei
gė, kad savo patirtimi gali paneigti 
visus mitus, jog darbdaviai darbuoto
jų laukia išskėstomis rankomis. 

Anglų ir prancūzų filologijos iš
silavinimą įgijusi mergina yra dirbusi 
užsienyje. Ji turi viešbučio adminis
tratorės ir konferencijų organizato
rės darbo patirties. 

„Pagal išsilavinimą galiu dirbti 
mokykloje. Tačiau esame jauna šei
ma ir norisi daugiau uždirbti, todėl 
darbo nusprendžiau ieškoti kitur", — 
pasakojo mergina. 

J i bandė įsidarbinti drabužiais 
prekiaujančiose parduotuvėse, kavi
nėse, net lošimo namuose. 

Mergina peržengė beveik dešim
ties galimų darboviečių slenkstį. 

Tačiau, jos teigimu, darbdaviai ją 
atstumdavę tik todėl, kad mergina 
jauna, neseniai ištekėjusi, todėl yra 
tikimybė, kad gali greitai susilaukti 
vaikų. 

„Labiausiai stebino tai, kad nė 
vienas klausimas nebuvo susijęs su 
darbo specifika, mano sugebėjimai 
nedomino. Potencialūs darbdaviai 
klausdavo, ar esu ištekėjusi, ar turiu 
vaikų. Kai į pastarąjį klausimą atsa
kydavau neigiamai, pasmalsaudavo, 

ar išvis galiu susilaukti atžalų", - ne
seniai patirtais išgyvenimais dalijosi 
jauna moteris. 

Ji teigė supratusi, kad šeimą tu
rintis jaunas žmogus darbdaviams 
nėra vertybė. 

„Susidarė toks įspūdis, jog ište
kėjusi gabi mergina nedomina darb
davio, nes ji negalės būti jo meilužė", 
- rėžė klaipėdietė. 

Mergina papasakojo ir kelių savo 
draugių patirtį. 

Jų darbdaviai esą liepė žodžiu, o 
kartais ir raštu pasižadėti, kad jos ke
lerius metus netekės, negimdys vai-
kų. 

„Draugė ketino tuoktis vasarą, 
tačiau, bijodama prarasti darbą, ves
tuves nukėlė neribotam laikui", - ti
kino moteris. 

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos patarėja Indrė Mackevičiū
tė teigė, jog tarnybąne kartą yra pa
siekę žodiniai skundai, kad merginos 
yra verčiamos pasirašyti neoficialias 
sutartis, jog tam tikrą laiką neištekės 
ir nesusilauks vaikų. 

Tačiau raštiško skundo nė viena 
neišdrįso parašyti. 

Šiemet teismą pasiekė tik viena 
by-la, kurioje mergina kaltino darb
davį seksualiniu priekabiavimu. 

Ir nors mergina pateikė garso 
įrašus, byla buvo atmesta dar pirmos 
instancijos teisme. 

„Tačiau apklausos rodo, jog sek
sualinis priekabiavimas darbe yra 
kasdienė situacija", - sakė patarėja. 

I. Mackevičiūtės teigimu, darb
daviai neturėtų klausti apie šeimos 
sudėtį, norą susilaukti vaikų. 

„Jedinstvo" vadovą siūlo „sodinti tt 
Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 

Prokuroras pasiūlė skirti realią vie
nerių metų laisvės atėmimo bausmę 
buvusiam proso vietinio judėjimo „Je
dinstvo" vadovui Valerijui Ivanovui, 
kuris teisiamas už televizijos humoro 
laidos vedėjo Algio Ramanausko su
mušimą. 

Per bylos nagrinėjimą Vilniaus 2-
ajame apylinkės teisme prokuroras 
Mindaugas Taškūnas trečiadienį pra
šė tokios bausmės, atsižvelgdamas į 
tai, kad V Ivanovas anksčiau jau bu
vo teistas du kartus realia laisvės atė
mimo bausme, dėl savo poelgio nesi
gailiu 

Ši baudžiamoji byla išsirutuliojo 
po sausio 13-ąją prie Laisvės atėmi
mo vietų ligoninės Vilniuje įvykusio 
incidento. 

Tądien į laisvę po 12 metų kalini
mo buvo paleistas buvęs prosovieti
nės kompartijos vadovas Mykolas 

Burokevičius. Jis kalėjo už nepavy
kusio perversmo organizavimą ir žu
dynes per sovietų agresiją 1991 metų 
sausį. 

Tarp laukiančiųjų M. Burokevi
čiaus buvo ir žinomi televizijos pa
šaipūnai A. Ramanauskas bei Rimas 
Šapauskas, persirengę savo kuriamos 
laidos „Ragai" personažais Česlovu ir 
Broniumi. Jie taip pat teigė esą žur
nalistai ir laukia pasirodant M. Bu
rokevičiaus. 

„Laba dieną, ponas Ivanovai", — 
po šių pasisveikinimo žodžių V Iva
novas numetė akinius A. Ramanaus
kui. Jis bandė smogti A. Ramanaus
kui į galvą, tačiau pastarajam pavyko 
užsidengti savo ranka. 

Jo vertinimu, A. Ramanauskas 
nieko bloga nepadarė, o jeigu V Iva
novas mano, kad A. Ramanauskas jį 
įžeidinėja, yra žurnalistų etikos ko
misija, policijos pareigūnai. 

Metų darbas — parduota „Mažeikių nafta' 
Atkelta iš 1 psl. 
Vilniaus apygardos teismo teisėja 
Virginija Volskienė ir Kauno miesto 
antstolių kontoros teismo antstolė 
Nijolė Venskienė. 

Komisija atsakomybės siūlo pa
reikalauti ir iš buvusio teisingumo 
ministro Vytauto Markevičiaus, kuris 
šias pareigas ėjo 2001-2004 metais. 

„Antstoliai, nepaisydami, kad 
turtas areštuotas, jį pardavinėjo var
žytinėse, o ministras nieko nematė", 
— sakė A. Rimas. 

Teismų tarybai ir Teisėjų garbės 
teismui siūloma įvertinti V Volskie-
nės priimtus sprendimus su EBSW 
susijusiose bylose. 

2002 metų pabaigoje minėta ant
stolė iš varžytinių buvusio susivieni

jimo vadovo Gintaro Petriko namą 
pardavėjo tėvui, kuris buvo vieninte
lis pirkėjas, nes kitas asmuo atsisakė 
dalyvauti varžytinėse. 

Komisija mano, kad tokios varžy
tinės buvo negalimos, nes pagal tuo 
metu galiojusius įstatymus, varžyti
nės, kada į jas niekas neatvyksta arba 
dalyvauja vienas pretendentas, turėjo 
būti laikomos neįvykusiomis. 

Komisija savo išvadose pažymi, 
kad nagrinėdama jai pavestus klausi
mus, ji susidūrė su valstybės bei savi
valdybės institucijų, įstaigų ir įmo-

• nių, negeranoriškumu pateikiant 
prašomus dokumentus. 

Daugiausia priekaištų komisija 
turi Kauno miesto savivaldybės ad
ministracijai ir Registrų centrui. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFFJ Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS* BNS žinių agentūrų pranešimais)-

JAV svarsto galimybes Į Iraką 
nusiųsti daugiau karių 
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JAV kariai Irake. 

Washington, DC, gruodžio 20 d. 
(BNS/Alfa.lt) — JAV prezidentas 
George W. Bush, kuris, kaip praneša
ma, pirmą kartą pripažino, kad Ame
rika nelaimi karo Irake, svarsto gali
mybes trumpam padidinti Irake dis
lokuotų JAV karių skaičių, antra
dienį nurodė Baltieji rūmai. 

Interviu „The Washington Post" 
G. W. Bush sakė, kad Jungtinės Vals
tijos nelaimi karo Irake. „Mes nelai
mime ir nepralaimime", — interviu 
sakė G. W. Bush, panaudodamas nau
jojo gynybos sekretoriaus Robert Ga
tės formuluotę. 

Prezidentas, kuris prieš lapkričio 
rinkimus sakė, kad JAV laimi karą 
Irake, sausio mėnesi turėtų paskelbti 
naują strategiją dėl Irako. 

„Tai studijuojama, — apie galimą 
laikiną JAV pajėgų Irake didinimą sa
kė Baltųjų rūmų atstovas Tony Snow. 
— Prezidentas paprašė žmonių pasi
aiškinti ir toliau tariasi su Stabų va
dų komitetu". 

Laikiną pajėgų Irake padidinimą 
jtakinga Irako studijų grupė savo 

ataskaitoje buvo nurodžiusi kaip pri
imtiną dalyką. Ataskaitoje taip pat 
rekomenduojama G. W. Bush iki 2008 
metų pradžios pakeist i daugumos 
Irake esančių JAV karių užduotį, kad 
jie nebedalyvautų karo veiksmuose. 

T. Snow ginčijo kitą „The Wa-
shington Post" pranešimą, kad Bal
tųjų rūmų pareigūnai nesutaria su 
Pentagono Stabų vadų komitetu, ku
ris nepritaria karių skaičiaus didini
mui. 

„Mano nuomone, žmonės bando 
sukurti kovą tarp prezidento ir Stabų 
vadų komiteto, kurios nėra", — sakė 
T. Snow. 

Dienraštis, kuris taip pat citavo 
G. W. Bush žodžius, kad jis svarsto 
trumpalaikį pajėgų didinimą, rašo, 
kad Baltųjų rūmų pareigūnai agresy
viai propaguoja papildomų 15,000-
30,000 karių nusiuntimą, nors Stabų 
vadų komitetas vieningai nesutinka. 

G. W. Bush dar nepriėmė spren
dimo dėl naujos strategijos ir paprašė 
pajėgų vadų apsvarstyti tam tikras 
galimybes, sakė T. Snow. 

Irakiečiams perduotas šventasis miestas 
Nadžefas, gruodžio 20 d. („Reu-

ters"/BNS) — JAV vadovaujamos pa
jėgos trečiadienį perdavė irakiečiams 
Nadžefo provincijos, kurios sostinėje 
įsikūrę įtakingiausi Irako šiitų dva
sininkai, saugumo kontrolę. 

Amerikiečiai tai vadina svarbiu 
žingsniu i priekį stiprinant Irako vy
riausybę. 

Šiitų šventajame Nadžefo mieste, 
kur futbolo stadione sustiprinto sau
gumo sąlygomis įvyko įgaliojimų per
davimo ceremonija, Irako pareigūnai 
uždraudė važinėtis automobiliais. 

Nadžefo provincija yra trečioji, 
perduodama irakiečių saugumo pajė
goms. Iš viso Irake yra 18 provincijų. 

„Tai svarbus žingsnis į priekį 
stiprinant saugumą ir vyriausybės 
autoritetą", — susirinkusiems Irako 
religiniams bei politiniams vado
vams, kareiviams ir policininkams 
sakė JAV generolas majoras Kurt Ci-
chowski, kuris prižiūrėjo įgaliojimų 
perdavimą. 

Didėjant Irake žuvusių JAV ka
rių ir irakiečių skaičiui, taip pat — 
JAV visuomenės nepasitenkinimui 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Nepaisydama aviacijos pramonės 

ir aplinkosaugininkų nepritarimo, 
Europos Komisija (EK) trečiadienį 
pasiūlė nuo 2011 metų taikyti oro 
transporto įmonėms anglies dioksido 
išmetalų kvotas. Pagal pasiūlymą, 
kurį dar turi patvirtinti Europos Są
jungos (ES) valstybės narės ir Eu
ropos Parlamentas, išmetalų taisyk
lės nuo 2011 metų būtų taikomos 
skrydžiams ES teritorijoje, o nuo 
2012 metų skrydžiams iš trečiųjų ša
lių į sąjungos oro uostus. Taisyklės 
būtų taikomos tiek ES, tiek užsienio 
oro įmonėms, o kvotos būtų nustaty
tos remiantis ankstesnių metų išme
talų lygiu. 

LONDONAS 
Tyrimų rezultatai parodė, kad 

nedidelis kiekis polonio-210 rastas 
dar trijų žmonių organizme Didžio
joje Britanijoje, pranešė medikai. Bri
tų sveikatos apsaugos ministerijos 
teigimu, iš viso žmonių, kurių orga
nizme rasta poionio-210 pėdsakų, 
skaičius pasiekė 10 žmonių, tarp jų 
yra devyni viešbučio darbuotojai ir 
nužudyto buvusio rusų šnipo Alek-

1 sandro Litvinenkos žmona. 

Europos centrinio banko (ECB) 
vadovui Jean Claude Trichet Euro
pos Parlamente trečiadienį užsimi
nus apie galimą tolesnį infliacijos au
gimą, euro kursas pasiekė naują re
kordą jenos atžvilgiu. Be to, euro 

• kursas patraukė aukštyn JAV dolerio 
atžvilgiu. ECB vadovo nuomone, 
2007 metų pradžioje vartojimo kainų 
augimas „vėl paspartės". ECB prog
nozėmis, 2007 metais infliacija jau 
aštuntus metus iš eilės viršys tikslinę 
2 proc. kartelę, nors nuo 2005 metų 
gruodžio centrinis euro zonos bankas 
didino bazines palūkanų normas jau 
šešis kartus. 

VARŠUVA 
Lenkų arkivyskupą Stanislawą 

Wielgusą, kurį popiežius Benediktas 
XVI vos prieš porą savaičių paskyrė 

karu, kuris iš dalies nulėmė respubli
konų pralaimėjimą per Kongreso rin
kimus, JAV prezidentas George W. 
Bush yra spaudžiamas išvesti pajė
gas. 

Nors Irako premjeras Nuri ai 
Maliki ragino greitai perduoti kon
trolę, neseniai paskelbtoje Jungtinių 
Tautų (JT) ataskaitoje sakoma, kad 
Irako policijoje ir armijoje yra labai 
daug infiltruotų kovotojų. 

Nadžefas, k u r gyvena Irako 
aukščiausio rango dvasininkas didy
sis ajatola Ali ai Sistani, smurto mas
tas nebuvo toks kaip Baghdad ir ki
tuose rajonuose, kur gyvena šiitai, 
sunitai ir kurdai. 

27 metų policininkas Hikma Ha-
bib iš Nadžefo skeptiškai vertino kon
trolės perdavimą ir sakė, kad anks
tesni kontrolės perdavimai beveik 
nieko nepakeitė. 

„Kartą kėliau Irako vėliavą, buvo 
ceremonija. Nemanau, kad tai pasku
tinis kartas, nes JAV pajėgos, kai nori 
ką nors areštuoti, atsiima saugumo 
kontrolę, o po to arešto vėl ją grąžina 
irakiečiams", — sakė jis. 

ATLANTIC 

Varšuvos arkivyskupijos vadovu, 
dienraštis „Gazeta Polska" apkaltino 
bendradarbiavus su komunist inės 
Lenkijos saugumo tarnybomis. Pasak 
laikraščio, 67 metų arkivyskupas iki 
1990 metų sąmoningai palaikė ryšius 
su tuometiniu saugumu. Žurnalistų 
atliktas tyrimas neva rodo, jog S. 
Wielgusas 20 metų buvo slaptas ko
munistinio saugumo bendradarbis. 

KIJEVAS 
Ukrainos užsienio reikalų minis

terijos vadovas Borysas Tarašiukas, 
kurį prieš kelias savaites atleido pre
mjerą remianti Aukščiausiosios Ra
dos dauguma, bet iš naujo patvirtin
to šiame poste Ukrainos prezidentas, 
trečiadienį ir vėl nebuvo įleistas į Ka
bineto posėdį. B. Tarasiuką sustabdė 
valstybinės apsaugos darbuotojai ir 
deputatai iš premjerą remiamos Re
gionų partijos likus keliems metrams 
iki vyriausybės posėdžių salės. Sis 
įvykis dar kartą rodo, kad kovoje dėl 
įtakos prezidentas Viktoras Juščenka 
pralaimi premjerui Viktorui Januko-
vičiui. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Iranas, kurio prezidentas pra

ėjusią savaitę pareiškė, kad Izraelio 
dienos suskaičiuotos, paragino JT 
Saugumo Tarybą priversti žydų vals
tybę atsisakyti branduolinio ginklo. 
Iranas paragino Saugumo Tarybą 
„priversti Izraelį atsisakyti bran
duolinio ginklo, paraginti nedelsiant 
pasirašyti Branduolinio ginklo nepla
tinimo sutartį ir pareikalauti, kad jis 
leistų Tarptautinei atominės energe
tikos agentūrai (TATENA ) kontro
liuoti visus savo branduolinius objek
tus". 

ARTIMIEJ I RYTAI 

DUBAI 
Antrasis pagal rangą ,,al Qaeda" 

vadovas Ayman ai Zavvahiri trečia
dienį paskelbtoje vaizdajuostėje sako, 
kad palestiniečių rinkimai neišva
duos jų žemės ir tik suduos smūgį 
šventajam karui su Izraelio okupaci
ja. „Tie, kurie bando pasaulietinėmis 
konstitucijomis grindžiamais rinki
mais išvaduoti islamo žemę, neišva
duos nė vienos palestiniečių smilte
lės, bet smaugs džihadą", — sako jis. 

1-800-775-SEND 
www.atiamicexpfesscofp.<:om 
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Smulkiu siuntiniu siunt^as oe: 
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Estijoje, Baltarusijoje rw U«ra -o s 
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„Navy Pier" trims dienoms taps 
kavos mėgėjų rojumi 

KALĖDIŠKI APDŪMOJIMAI 
APIE EVANGELIJAS 

Koks produktas yra populiariau
sias pasaulinėje rinkoje, t.y. kuriuo 
dažniausiai prekiaujama biržose? 
Greičiausiai daugelis galėtume at
sakyti į šį klausimą — tai, žinoma, 
nafta. Tačiau turbūt ne kiekvienam 
žinoma, jog antrasis pagal populia
rumą produktas pasaulyje yra kavos 
pupelės. Bendra kavos pramonės 
vertė siekia 60 milijardų dolerių ir vis 
dar auga. Kas dieną suvartojama 1.4 
milijardai šio gėrimo puodelių. Nuo
lat pasirodo mokslininkų studijos, 
kuriose kavos poveikis žmogui tai gi
riamas, tai peikiamas (turbūt prik
lausomai nuo to, kas ir už kiek užsa
kė vieną ar kitą tyrimą). Interneto 
paieškos sistemoje „Google" angliš
kai parašius užklausą „coffee", gau
nama apie 218,000,000 rezultatų. 
Taigi kavos puodelis daugeliui mūsų 
yra neatsiejama kasdienybės dalis. 

Nepaisant visiems žinomo fakto 
(o gal būtent dėl to?), kad kava yra 
populiariausias kofeino — kontrover
siškai vertinamo stimulianto — šalti
nis, šis gėrimas yra antras pagal po
puliarumą pasaulyje po visoms gy
voms būtybėms reikalingo vandens. 
Taip, populiaresnis net ir už „Coca-
cola" ar kitus vadinamus gaiviuosius 
gėrimus. 

Manoma, kad žodis „kava" kilo 
šio augalo tėvynės Etiopijos regiono 
pavadinimo — Kaffa. Kaip bendrinis 
daiktavardis šį gėrimą apibūdinantis 
žodis pirmiausia pastebėtas arabų 
kalboje (qahwa), o iš ten pateko į 
turkų kalbą (kahve). Iš turkų kalbos 
„kavą" pasiskolino kitos Europos 
tautos. 

Iš minėtojo 60 milijardų dolerių 
dydžio kavos pramonės verslo, 8.47 
milijardai reprezentuoja aukščiausios 
rūšies kavos pardavimus. Manoma, 

kad ateityje, Vakarų gyventojams 
tampant vis turtingesniems ir išran
kesniems, kaip tik aukščiausios rū
šies (kuri taip pat yra ir brangiausia) 
kava taps didelį pelną pardavėjams 
nešančia preke. Šios rūšies kavos pri
statymui ir skirta vasario 23-25 d. 
Čikagoje vyksianti kavos mugė („Cof
fee Fest"), į kurią bilietus jau galima 
įsigyti dabar. Tai padariusiems iki va
sario 2 d., taikoma 10 dol. nuolaida, 
t.y. bilietas į visus 3 dienas truksian
čius festivalio renginius kainuos 20 
dol. asmeniui. 

„Coffee Fest" visų pirma skirtas 
gavos gurmanams — žmonėms, kurie 
ne tik vartoja daug kavos, bet ir ku
riem domisi šio gėrimo rūšimis, savy
bėmis bei skirtingais kavos pupelių 
paruošimo būdais. Renginyje daly
vaus 250 kavos pardavėjų iš viso pa
saulio. Visa čia pristatysimą kava yra 
aukščiausios rūšies. Tai reiškia, kad 
tik 5 proc. visų pasaulyje užaugina
mų kavos pupelių gali būti priskiria
mos šiai kategorijai. Tad kavos mėgė
jams ar tiems, kurie norėtų apie šį 
gėrimą sužinoti daugiau, „Coffee 
Fest" yra tas renginys, kuriame būti
na apsilankyti. 

Kavos mugė taip pat turėtų su
dominti tuos, kas turi nuosavas ka
vines arba svajoja atidaryti savo vers
lą, kuriame bus prekiaujama kava. 
Visas tris dienas vyks nemokamos 
konsultacijos pradedant bendrosio
mis žiniomis apie kavą ir jos rūšis, ir 
baigiant verslo pamokomis: kur ir 
kaip geriausia įsigyti kavos pupelių 
savo kavinei, kaip susikurti verslo 
strategiją ir pasipelnyti iš aukščiau
sios rūšies kavos prekybos ir t. t. Ne
mažai vertingesnių paskaitų yra mo
kamos. Taigi be 20 dolerių už bilietą 
dar teks papildomai pakloti 50, 100 
ar 200 dolerių. Tačiau jeigu ne šiaip 
sau norite pažioplinėti po kavos rojų, 
tačiau įsiyti kavos paruošėjo (barista) 
pažymėjimą ar iš geriausių JAV ka
vos pramonės specialistų išgirsti pa
tarimus apie kavos verslą — kaina 
gali būti verta prekės. 

„Coffee Fest" vyks „Navy Pier" 
patalpose. Dėl platesnės informacijos 
ir bilietų reikėtų apsilankyti interne
to svetainėje www.coffeefest.com. 

Monika Bončkutė 

Skelbimai 
—. 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed. 

Mušt have valid proof to work 
in the United States. 

Mušt speak English & Drive. 
3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
COUMtteUL 

RLSIDtNTI.U 
RROKtRACt 

ĮVAIRUS* 
* Jums pageidaujant, galėčiau aprūpinti 
nemokamu "IAMS" firmos sausu kačių 
maistu. Tel. 773-581-1141. 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, grojan
tis akordeonu, saksofonu, smuiku bei dai
nuojantis ir galintis nuotaikingai pravesti 
įvairias šventes, siūlo savo paslaugas. Tel. 
708-499-6032. 

VIDA M. t2r 
SAKEVICIUS 

''•3£i 

Real Estate C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

ĮVAIRUS 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lietu
vių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu ar su 
gąžimu \ namus.Gali atlikti Įvairius namų 
ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią savaites 
dieną. Turi patirties, automobili, žalią kortą. 
Tel. "08-499-6032 

Atkelta i š 3 psl. 
Ir tik iš Jono Evangelijos galime 

suprasti, kad Jėzaus apaštalavimo 
veikla šioje žemėje truko kiek dau
giau kaip trejus metus. 

Kadangi su Jėzaus gimimu yra 
surištas ir keliose Evangelijose mi
nimas karalius Erodas, pabandžiau 
patyrinėti ir jo tikslesnę istoriją. 
Nors įvairūs istoriniai šaltiniai 
nurodo, kad Abraomas gyveno apie 
2,200 metų prieš Kristaus gimimą, 
žydų valstybė susikūrė tik po to, kai 
Mozė parvedė žydus iš Egipto 
nelaisvės apie 1,200 pr. Kr. Tada 
Izraelį valdė karaliai Saulius, Do
vydas ir Saliamonas. Ilgainiui žydai 
buvo pavergti asirų, babiloniečių, 
makedoniečių ir pagaliau Sirijos val
dovų. 

Prieš Sirijos valdovus 167 pr. 
Kr. sukilo vadinamieji žydai maka-
biejai, kur ių palikuonys, hasmo-
neanai, valdė nepriklausomą žydų 
Judėją net 80 metų (142-63 pr. Kr.). 
Čia istorija susikomplikuoja, kai 
paskut inė hasmoneanų karalienė 
Salome Alexandra miršta 67 pr. Kr., 
sostą palikdama savo dviem sū
nums, kurie, nesutarę kuris iš jų 
valdys kraštą, kreipėsi į Romą. Nors 
vienas iš sūnų mūšyje nugalėjo kitą, 
valdžią perėmė romėnas Pompėjus, 
generolas, imperatoriaus Jul iaus 
Cezario žentas, Romos gubernato
rius, reziduojantis Sirijoje, kuris 
Judėją valdė iki savo mirties, kai 
buvo nužudytas 48 pr. Kr. 

Tuo tarpu (40 pr. Kr.) Judėją 
užpuolė partų tautelė, ir Judėjos 
gubernatorius Erodas turėjo bėgti į 
Romą prašyti pagalbos. Po trejų 
metų romėnai vėl pasodino Erodą į 
sostą ir pavadino jį Judėjos karaliu
mi. Per 33 metus trukusio žiauraus 
valdymo, jis daug kariavo, ir jo kara
lystė tapo beveik tokia didelė kaip 
karal iaus Dovydo prieš maždaug 
1,000 metų. 

Nors Erodas ats tatė didžiulę 
žydų šventyklą, didesnę negu bet 
kada ji yra buvusi, žydai jo, kaip sve
timšalio ir kaip Romos vasalo, nemė
go. Jis buvo žiaurus valdovas, žudęs 
ne tik priešus, bet ir savo bendra
darbius. Kaip parašyta Mato Evan
gelijoje (Mt 2,16-18) bijodamas, kad 
koks kitas karalius neperimtų val
džios, Betliejuje ir apylinkėje jis 
išžudė visus dvejų metų ir jaunes
nius berniukus. 

Erodui mirus 4 pr. Kr., Romos 
imperatorius Augustas padalino 
Judėją jo trims sūnums. Erodas An-
tipas gavo valdyti Galilėją kartu su 
Nazareto miestu, o Erodas Arche-
lajus perėmė valdžią Jeruzalėje ir 
kaimyninėje Samarijoje. Kadangi jis 
buvo taip pat žiaurus, kaip ir jo 
tėvas, žydams pavyko perkalbėti 
romėnus, kad jis būtų atstatytas. Jo 
vietoje valdžią perėmė romėnas Kvi-
rinas, Sirijos gubernatorius, kuris 
tuojau paskelbė gyventojų sura
šymą, pagal kurį ir Juozapas su 
Marija turėjo vykti į Betliejų, Do
vydo miestą, iš kur buvo kilęs ir 
Juozapas (Lk 2, 1-7). 

Nuo 6 iki 41 po Kr. Judėją valdė 
septyni romėnai gubernatoriai, ski
riami Sirijos gubernatoriaus. Nė 
vienas iš tų biurokratų nesuprato ir 
nesistengė suprasti žydų tautos 
kultūros ar religijos. Pats prasčiau

sias iš jų buvo Pontijus Pilotas, val
dęs dešimt metų (26-36 po Kr.), 
kuris ir nuteisė Jėzų mirčiai ant kry
žiaus. Buvo t a i ž iaurus žmogus, 
negailestingai žudęs prieštarauto
jus. Roma pagaliau jį a ts ta tė , kai jis 
įsakė kareiviams išžudyti grupę sa
mariečių. 

Jėzaus laikais tikėjimo atžvilgiu 
žydai buvo pasiskirstę į kelias sek
tas , kurių dvi svarbiausios buvo sa
dukėjai ir fariziejai. Pirmieji nepri
pažino senųjų pranašų knygų, nors 
ir aptarnavo pagrindinę Jeruzalės 
šventyklą. Būdami paklusnūs Ro
mai, jie įgavo valdžią valdyti žydus. 
Fariziejai studijavo rašytąjį įsta
tymą ir bandė taikyti jį gyvenimui. 
Kaip minima keliose Evangelijose, 
Jėzus ne kar tą nesutiko su fariziejų 
įstatymo interpretacija. 

Per šimtmečius išblaškyti žydai 
sudarydavo savo bendruomenes, va
dinamas „diaspora", ku r jie galėjo 
savo sinagogose išlaikyti senąjį 
tikėjimą. Dabar supratau, kodėl kai 
kurie mūsų rašytojai, užuot vartoję 
žodį „išeivija", pas i renka įspūdin
giau skambančią „diaspora". Pats 
Jėzus pradėjo savo mokslo skelbimą 
sinagogose, kuris vėliau buvo Pau
liaus ir kitų pla t inamas per sina
gogas nuo Antiokijos iki Romos, taip 
supažindinant pasaul į su Mesijo 
atėjimu, jo nukryžiavimu ir per
galingu prisikėlimu. 

I r dar š i s t a s 

Prisiminęs, kad mano parapijo
je, kitaip sakant Lemont, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, jos buvęs kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
susirinkimų invokacijas dažnai baig
davo kviesdamas susirinkusius su
kalbėti maldą, kurią mus pats Vieš
pats išmokė, t.y. „Tėve mūsų", ne 
kartą pagalvodavau, kur Viešpats 
yra tai pasakęs. Bevartydamas di
džiulės, per 2,000 puslapių, 1998 m. 
išleistos Šventojo Rašto knygos pus
lapius, radau, kad jos Naujojo Tes
tamento dalį iš graikų kalbos vertė 
Lietuvoje miręs kun. Česlovas Ka
valiauskas, kurio vert ime ta malda 
yra randama tik Mato (Mt 6, 9-13) ir 
Luko (Lk 11, 2-4) Evangelijose. 
Mato žodžiai sut inka su tais, ku
riuos mes kasdien ir kalbame, bet 
Lukas, tar iamai iš profesijos gydyto
jas , kažkodėl nieko nesako apie 
Viešpaties valią danguje ar žemėje, 
ir neprašo, kad Jis mus gelbėtų nuo 
pikto. 

Baigdamas dar noriu skaitytojui 
priminti, jog neseniai pasirodė šiam 
kalėdiniam laikotarpiui labai tinka
mas naujas filmas „The Nativity 
Story". Savo s t ip rumu šis filmas 
neprilygsta Mel Gibson filmui „The 
Passion or the Christ" arba 1964 m. 
labai realistiniam filmui „The Gos-
pel According to St. Matthew". Nuėję 
pamatyti šį filmą, matysite gana 
švelnų ir malonų Kristaus gimimo 
istorijos atpasakojimą, kuriame re
žisierė Catherine Hardvvicke išvengė 
bereikalingų sensacijų, sentimen
talumo ar šiais laikais mėgstamo 
supolitinimo, bet sugebėjo žiūrovui 
pateikti rimtą, ka r tu ir kai kur rei
kiamai ugningą atpasakojimą. Nuei
kite, nesigailėsite. Filmas netrunka 
nei dviejų valandų. 

M H M _ _ _ 

Skelbimų skyriaus tel . 1-775-585-9500 
! 
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Atminties žemėlapis Stuburo ir skausmo ligos 

Techninių informacijos skleidėjų 
pasaulyje vis daugėja, o štai žmonių, 
sugebančių atmintinai padeklamuoti 
poemą, vis mažėja. Kaip dirba žmo
gaus atmintis ir ar galima ją valdyti? 

Jeigu jums tektų prisiminti 
reikšmę arba Žalgirio mūšio datą, 
visa tai per akimirką rasite internete. 
Tačiau pamėginkite žiniatinklyje 
surinkti žodį „atmintis" - didžioji da
lis atsakymų bus susiję su kompiute
riais. Šiandien žmonės dėl jų neri
mauja labiau. O, sakykime, retrogra-
dinė amnezija, tokia mėgstama muilo 
operų herojų liga, nieko negąsdina. 

N e v e r t i n a m e savo a t m i n t i e s 

Žmogaus ir kompiuterio atmintis 
yra panašios, tvirtina šiuolaikiniai 
mokslininkai. Tiesa, jie visada buvo 
linkę asmenybės sudedamąsias dalis 
tyrinėti paskutinių progreso pasie
kimų šviesoje. 

Pavlovas atmintį lygino su tele
fonų stoties komutatoriumi, Uchtoms-
kis - su radijo bangų imtuvu. Ir 
tikrai, iš šalies mus pasiekianti infor
macija yra koduojama ir sudėliojama 
„į segtuvus". Kai kurie mokslininkai 
mano, kad atmintyje išlieka absoliu
čiai viskas, ką kada nors esame matę 
ar girdėję. Belieka nustatyti, kaip ši 
saugykla veikia, kad išmoktume „iš
traukti" vieną ar kitą įvykį 

Vis dėlto neseniai Stanford uni
versitete atlikti tyrimai iškėlė mažiau 
optimistinę hipotezę. Jeigu smege
nyse pažeista baltymų sintezė, prisi
minimai gali „išsitrinti" netgi ir iš 
ilgalaikės atminties. 

Mokslininkai sutinka dėl vieno: 
šiuolaikinis žmogus nevertina savo 
atminties ir pirmenybę teikia elek
troninei. Ir be reikalo. 

Norėdamas turėti gražų kūną, 
žmogus lankosi sporto klube. Atmintį 
taip pat reikia treniruoti. Įsiminti 
telefonų numerius, skaičiuoti min
tyse, mintinai mokytis eilėraščių. Ne
galima patikėti mašinai visko, ką ga
lime atlikti patys. Juk ir kompiuteris 
gali mus pavesti. 

Kaipgi išsaugoti gerą atmintį? 

Dar senovėje atsirado įsiminimo 
menas, graikų pavadintas mnemoni-
ka. Praėjusių epochų žmogui ji buvo 
ypač aktuali. Kitaip jis būtų neišgy
venęs. Todėl ir kūrė sau žodines „len
teles" su gyvybiškai svarbia informa
cija. Daugelis patarlių ir priežodžių -
tai rimuoti „priminimai". „Kaip pa
siklosi, taip ir išsimiegosi" - tai ne tik 
filosofija, bet ir patarimas. Iš ten pat 
ir visi „mazgeliai, kad prisiminčiau", 
ir radikalios optimizacijos metafora 
„užsirašyk sau ant kaktos". 

Tai šiandien būti išsiblaškėliu 
nėra pavojinga. O prieš kelis amžius, 
pavyzdžiui, pamiršai, ką ir kada sėti, 
- ir likai alkanas. Pasiklydai miške, 
patekai plėšrūnui į nasrus. Prastai 
išmokai trečią „Iliados" skyrių - jau
noji karta taip ir nesužinojo, kas buvo 
toliau. Juk nacionaliniai epai ir šven
tos knygos tūkstantmečius buvo sau
gomos galvose, kol neatsirado raštas. 
Beje, pirmąjį smūgį natūraliai at
minčiai smogė kaip tik jis, apie ką 
byloja mitas, kurį iki mūsų atnešė 
Platonas. 

Kartą dievas Totas atvyko pas 
Naukračio karalių pasigirti savo at
radimais. Tarp jų buvo ir alfabetas, 
apie kuri Totas taip kalbėjo: „Aš at
radau Įsiminimo būdą. Jo dėka žmo
gus taps išmintingesnis". „Tu atradai 
priemonę tariamai išminčiai, - pa

prieštaravo karalius. - Nuo šiol žmo
gus viską atmins paviršutiniškai, o 
ne iš esmės". Įdomu, ką būtų pasakęs 
šis mitinis karalius, sužinojęs, kad 
šiandieninio žmogaus atminties ne
gelbsti nė raštas, kadangi ir jam iški
lo pavojus. Kaip raityti raides, prisi
mena tikrai ne kiekvienas. Prabėgs 
dar šiek tiek laiko - ir Markeso, kurio 
užuomaršos herojai ant visko, kas su
darė jų buitį, tvirtino instrukcijas kaip 
antai: „Cia karvė. Ją reikia melžti kiek
vieną rytą", fantastinis realizmas 
taps kritiniu realizmu. O ką daryti? 

P r i s i m i n t i į s imin imo m e n ą 

Mokykloje mnemonika ir dabar 
gerbiama. Joje iki šiol naudojamos 
nedidelės gudrybės, padedančios įsi
minti medžiagą. Ir taip bus jau vien 
todėl, kad, skirtingai nuo kompiute
rio atminties, žmogaus atmintis pri
klauso nuo emocijų ir asociacijų. 

Psichologinės atmosferos įtaką 
atminčiai patvirtino ir Amerikos na
cionalinis amžiaus institutas. Viduti
nio amžiaus vyrų ir moterų grupė 
buvo padalyta pusiau. Vienus sumai
šė su jaunesniais žmonėmis, kitus -
su pagyvenusiais ir visiems pasiūlė 
atlikti vienodus informacijos įsimini
mo testus. Patekusieji į „pagyvenu
siųjų grupę" su testais susidorojo 
prasčiau, kadangi, tyrėjų nuomone, 
buvo paveikti streso, kurį sukėlė se
natvės baimė. 

Intensyvus bendravimas, be ku
rio neišsiverčia nė vienas didmiesčio 
gyventojas, - kita streso atmaina. Jis 
mažina emocionalumą, o kartu suke
lia priešiškumą naujoms pažintims. 

Knygoje „Nepamirškite" Danielė 
Lep rašo, kad pirmo susitikimo metu 
mes pro ausis praleidžiame vardus. 
Kad taip neatsitiktų, ji pataria dė
mesį koncentruoti į pašnekovo veidą, 
atidžiai pažvelgti jam į akis, o išgir
dus vardą tučtuojau sugalvoti aso
ciaciją. Antras etapas - nusisukus pa
sistengti prisiminti veidą ir vardą vie
nu metu. Taip ateityje neteks skaus
mingai kankintis, bandant prisimin
ti, kuo vardu pažįstamas nepažįsta
masis, su kuriuo štai jau keliolika mi
nučių kaip seni draugai plepate vi
dury gatvės. Toks būdas padės išvengti 
ir puikiai pažįstamos situacijos „kur
gi dingo raktai?". Tuo metu, kai kur 
nors padedate daiktą, akimis nufo
tografuokite naują jo buvimo vietą. 

Beje, atminčiai svarbūs ne vien 
ryškūs įspūdžiai, bet ir motyvacija. 
Netikėtas atminties praradimas kar
tais gali būti nesąmoninga gudrybė. 
Jeigu ruošiatės pirkti suknelę va
karėliui ir prie bankomato staiga pa-
mirštate kortelės kodą, neverta ma
nyti, kad tai pirmoji Alzhaimerio 
ligos stadija. Gali būti, kad jūs visai 
netrokštate eiti į šį vakarėlį. Kitaip 
tariant, informacijos išdavimo spra
gos iš mūsų įgimtos kartotekos atlie
ka ir apsauginę funkciją - sergsti 
dvasinę pusiausvyrą ir sveikatą. 

Reikia mokėti ir pamiršt i 

Be geros atminties, žmogui būti
nas ir gebėjimas pamiršti. Psichoa
nalitikai pataria, kaip tai daryti tei
singai. Sunkių prisiminimų negalima 
nustumti gilyn, negatyvioms emoci
joms reikia duoti valią ir iš širdies pa-
sisieloti. Kitaip bėda sugrįš košmariš
kame sapne, o ir tikrovėje gali išpro
vokuoti nepageidaujamus Įvykius. 

Vis dėlto kad ir kaip glaudžiai at
mintis siejama su psichologija, grynai 
fiziniai faktoriai jai daro didžiulę 

JONAS V.PRUNSKiS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel, 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angiiškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

L i 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakala i tė 

H u n d r e d for ty s i x t h l e s son . 
(Handred fori siksth lesanj — Šim-. 
tas keturiasdešimt šešta pamoka. 
A Chr i s tmas wish . (E Kristinas 
uiš) — Kalėdinis troškimas. 
What would you l ikę for Christ
mas this year? (Uat uod jū laik for 
Kristmas this jyr) — Ko tu šiemet 
norėtum Kalėdoms? 
I would Iike to see peace iii t h e 
world. (Ai uod laik tū sy pys in tha 
uorld) — Aš norėčiau matyti taiką 
pasaulyje. 
Wouldn't we all, especial ly for 
the children, who have to en-
dure so much suffering during 
the war. (Uodnt ui oi, espešeli for 
tha čildren, hū hev tū endiūr sou mač 
safering djūring tha uor) —- Argi ne 
mes visi, ypač vaikučiai, kurie daug 
skausmo išgyvena karo metu. 
Living in th is country of plenty, 
w e have everything w e need , 
except peace on earth. (Living in 
this kantšri af plenti, ui hev evri-
thing ui nyd, eksept pys an iorth) — 
Gyvendami šiame turtingame kraš
te, mes turime visko, ko tik reikia, 
išskyrus taiką žemėje. 
Not everyone in this country i s 
well off, there are plenty of peo-
ple who need help. (Nat evriuon in 
this kantšri iz uel of, thėr ar plenti af 
pypi hū nyd help) — Ne visi šioje 
šalyje yra pasiturintys, yra daug 

žmonių, kuriems reikia paramos. 
That ' s true , but th i s is Christ
m a s , t ime to b e happy. (Thęts 
tšrū, bat this iz Kristmas, taim tū by 
hępi) — Tas tiesa, bet dabar Kalėdos, 
laikas džiaugtis. 
I a lways th ink of our family at 
Chris tmas t ime, I w i s h that w e 
w e r e together. (Ai olueis think af 
au r fęmili ęt Kristmas taim, ai uiš ui 
uėr tūgether) — Per Kalėdas aš vi
suomet galvoju apie savo šeimą, 
norėčiau, kad būtume sykiu. 
Ins tead of buy ing presents , w e 
cou ld save our money, so our fa
m i l y could s p e n d Christmas to
g e t h e r next year. (Insted af bajing 
prezents, ui kud seiv aur mani, sou 
aur fęmili kud send Kristmas tūget
her neks jyr) — Užuot pirkę dova
nas, mes galėtume taupyti pinigus, 
kad mūsų šeima kitais metais galėtų 
kar tu praleisti Kalėdas. 
At t h e table o n Christmas Eve 
let*s r e m e m b e r our famil ies and 
e v e r y o n e w h o h a s made a con-
tr ibut ion to our l ives . (Ęt tha teibl 
an Kristmas Yv, lets rimember aur 
fęmilys ęnd evriuon hū hes meid e 
kantribjūšen tū ^aur laivs) — Prie 
stalo Kūčių vakarą prisiminkime sa
vo šeimas ir visus tuos, kurie pakeitė 
mūsų gyvenimą. 
Merry Christmas to all! (Meri Krist
mas tū oi) — Visiems linksmų Kalėdų! 

įtaką. Pirmieji negatyviųjų sąraše 
atsiduria žalingi įpročiai: alkoholis ir 
rūkymas silpnina atmintj. 

Ją taip pat silpnina ligos, miego 
sutrikimai ir netgi nėštumas, kai 
kraujyje krenta serotonino ir dofa-
mino lygis. Farmaceutai vis dirba mė
gindami atrasti gerinančių atmintj 
preparatų. Jie žino, kad Alzhaimerio 
liga rečiau sergama Indijoje. Todėl 
nuodugniai tyrinėja kario ir arbatos 
savybes. Pasirodo, kad toks įprastas 
ir nelabai patikimas medicinos požiū
riu gėrimas blokuoja acetilcholino 
skaidymąsi - medžiagos, perduo
dančios signalus nervinėms ląste
lėms. Atminties būklės priklausomy
bė nuo acetilcholino kol kas neįrody

ta. Tačiau žinoma, kad sergančiųjų 
Alzhaimerio liga jo lygis yra su
mažėjęs. 

Bet kuriam atminties paradoksui 
paskirta dešimtys monografijų: me
lagingi prisiminimai, vaikų amnezija 
ir kt. Nuolat kuriamos naujos hipo
tezės, tačiau ši paslaptinga asmeny
bės savybė vis dar tebėra neatrasta 
žemė. Žmogus jau išmoko paveikti at
minti, tačiau jis vis dar nežino jos 
struktūros. 

Aišku viena: kad ir kokie ateities 
atradimai laukia, jie nepaneigs spar
nuotosios frazės: ,.Mes esame tai, ką 
prisimename". Tik štai kas iš įžy
miųjų tai pasakė? 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2006 m. gruodžio 21d. , ketvirtadienis 

NUOTAIKINGA 
KALĖDINĖ ŠVENTĖ 

VAIKAMS 

ALIAS Čikagos skyriaus veikla 

Gražią ir nuotaikingą šventę 
vaikams suruošė dainos ir šokio 
teatro „Pasaka", vadovė Rūta Mičiu
lienė, suruošdama teatralizuotą kon
certą — karnavalą. Spaudoje buvo 
skelbiama, kad rengiamas kalėdinis 
karnavalas, kad visi vaikučiai ateitų 
\ šį renginį su karnavaliniais rūbais, 
kad geriausia kaukė bus premijuoja
ma, tačiau salėje nesimatė nė vieno 
vaikučio sii kauke ar bet kokiais kar
navaliniais rūbais. Gal tėveliai ne
atkreipė į tai dėmesio. Tačiau PLC 
naujoji salė buvo pilnutėlė jaunų tė
velių, o tų vaikučių dar daugiau. 
Dairaisi ir netiki, kad mūsų lietu
viukų yra tiek daug, kiek daug gra
žaus mūsų atžalyno auga JAV. 

Salės gale stovėjo didžiulė eglė, 
kurią išpuošė Jurgi ta Balčiūnienė. 
Prie scenos — didelės Kalėdų senio 
rogės, išdabintos įvairiomis lempu
tėmis ir ledo varvekliais. Režisierės 
Ilonos Ciapaitės teatro „Žaltvykslė" 
aktoriai, įvairių pasakų herojai, ben
dravo su vaikais, sutiko svečius, o 
juokdarys, skambaluodamas varpe
liu, pranešinėjo, kad programa ne
trukus prasidės. 

Visų nuotaika tikrai buvo šven
tiška. Vaikai krykštavo ir su nekant
rumu laukė programos pradžios, o 
dar daugiau Kalėdų senelio. Užklau
siau vaikų, ko labiausiai jie laukia? 
Gabija Sinickaitė (6 m.) pasakė, kad 
Kalėdų senelio ir "dovanėlės. Užkal
binau Svirupskienę ir ši pasakė, kad 
jos 10 m. dukrelė Dovilė Svirupskai-
tė lanko šio teatro grupę, šoks lėlių 
šokį. Į repeticijas vežioja Dovilę du 
kar tus per savaitę. Repeticijos vyks
ta vieną valandą atskiro amžiaus 
vaikų grupėms. Vaikai yra suskirs
tyti į tris grupes. Svirupskienė pa
sidžiaugė, kad toks teatras egzistuo
ja ir kad jam vadovauja tokia puiki, 
sumani, energinga R. Mičiulienė ir 
choreografė — vadovė Vida Kavec-
kienė, pasižyminti neeiliniu kūrybiš
kumu. 

Salės priebutyje įvairiausiomis 
užkandėlėmis prekiavo kavinė „Bra
vo". Ji paruošė visiems programos 
dalyviams sumuštinius, tuo parem
dama šią teatro grupę. 

Juokdariui suskambinus trečią 
kartą, programą pradėjo teatro gru
pės „Pasaka" vadovė R. Mičiulienė. 
Ji padėkojo taip gausiai susirinku
siai publikai, pasveikino visus vai
kučius ir pristatė visą kūrybinę gru
pę. Didžiausią padėką išreiškė rėmė
jams, be kurių pagalbos būtų neįma
noma nei žingsnio žengti. Pasidžiau
gė, kad atsirado tokių puikių rė
mėjų: Frank Zapolis, adv. Rimas 
Domanskis, ITAC LLC, „Baltic Food 
Distributing", kavinė „Bravo", „Lit-
huanian Plaza Bakery & Deli", „At
lantic Express", kompanija „HMD 
Trucking Inc.". Taip pat padėkojo 
Rimantui bei Kostui Radlinskams už 
įgarsinimą ir spektaklio apšvietimą, 
o Renatai Liutkienei už kostiumų 
pasiuvimą. R. Mičiulienė sakė, kad 
dalį kostiumų siuvo Lietuvoje. Va
dovė dėkojo tėveliams, kurie ne tik 
kantriai vežioja vaikus į repeticijas, 
bet patys nuperka spektakliui rei
kalingų kostiumų, įvairių detalių ir 
visokiais būdais paremia šį teatrą. 
R. Mičiulienė tikisi, kad šio vakaro 
spektaklis tėvelių neapvils, ir jie pa
jus džiaugsmą bei pasididžiavimą 
savo vaikais. Tai jiems ir bus atpil
das už įdėtą triūsą. 

Šio spektaklio programą pradėjo 
Sniego karal ienė — visiems gerai 
pažįstama pop muzikos dainininkė 
Rasa Zubrickaitė. J i pasakojo, ko
kiais užpustytais keliais ji atkeliavo 
į šiuos Ledo rūmus. Labai gražiai 
bendravo su salėje sėdinčiais vaikais 
ir į traukė juos į pašnekesį. 

Scenoje pasirodė mažieji šokėjai 
su ramunėlių kostiumais. Trys ber
niukai su smokingais ir cilindrais 
ant galvų mušė būgnais, jų amžius 
3-5 m., to paties amžiaus ir mažo
sios šokėjos. Gražu buvo žiūrėti , 
kaip tokie mažuliukai šoka ir net 
nesuklysta. Šokis vijo šokį. Šoko 
įvairaus amžiaus vaikai. Jie ne tik 
šoko, bet ir dainavo, smuiku grojo 
t r imet is berniukas . Per t raukėlėse 
pasirodydavo aktoriai — pasakų 
herojai: Mere Popins, Pepė Ilgakoji-
nė, Bura t inas , Batuotas ka t i na s , 
ragana. J ie kalbėjosi su salėje esan
čiais vaikais ir savo visa vaidyba 
gyvino kalėdinę programą. 

Visi šokiai buvo gražūs ir nuo
taikingi, o svarbiausia, kad šokėjai 
juos šoko energingai ir labai gyvai. 

Gėlių šokio šokėjos ant galvų tu
rėjo iš gėlių žiedų sudėtas kepures. 
Kepurės mergaitėms nesilaikė ant 
galvyčių. Viena sau šoko nekreipda
ma dėmesio, kad kepurė nusmuko, o 
kita vis bandė ją užsidėti, ta i drau
gės sustojo ir bandė jai padėti. Tai 
buvo na tūra lu ir priimtina tokio am
žiaus vaikams. Visai salei tik juoką 
sukėlė. 

O lėlių rūbeliai, kaip ir visi kiti, 
buvo ypatingai gražūs. Nepaprastai 
gražūs buvo sniego senių rūbai ir 
labai gražiai buvo sukomponuotas 
sniego senių šokis, gražūs ir visi kiti 
šokiai: „Carliston", „Menuetas", 
Rock n ' roll", „Raganaitės šokis", 
„Kačių šokis". 

Ledo karal ienė padainavo kelias 
dainas, į t raukdama su ja ka r tu dai
nuoti visus vaikus. Dėmesį pa t raukė 
scenoje pasirodžiusi Raudonkepu
raitė su maža mergaite. Raudonke
purai tė jos užklausė apie pasaką iš 
kurios ji atkeliavo, ir toji mažylė šve
pluodama ir su giliais atodūsiais „iš
pylė" visą pasaką be sustojimo. Tik 
susižavėjimą kelia tokie vaikai! 

Programoje pasirodė dainavimo 
grupė, „Aš ir tu", vadovaujama Lo
retos Karsokienės. Grupė nemaža, 
dainininkai dar mažyliukai, bet bal
seliai skambūs. Jie padainavo keletą 
dainelių kar tu su vadove. 

Pabaigoje Sniego karal ienė pa
kvietė visų ilgai lauktą Kalėdų sene
lį. Vaikai kaip mat jį apspito. Visos 
dovanėlės buvo suneštos prie eglu
tės. Vaikai buvo apdovanoti lietu
viškais ledais. 

Ilgai dar salėje skambėjo vaikų 
juokas, mirgėjo fotoaparatai, visų 
neapleido l inksmos ir šventiškos 
šypsenos. 

Reikia pasidžiaugti tokia puikia 
kalėdine programa vaikams, ir pa
linkėti vadovei R. Mičiulienei toliau 
tęsti šį puikų darbą, taip pat pa
dėkoti choreografei Vidai Kavec-
kienei už gražius kūrybiškus šokius, 
o visiems aktoriams ir režisierei Ilo
nai Čiapaitei, už programuos paįvai
rinimą. Visiems rėmėjams ir tėve
liams ačiū už jų triūsą. Vadovei R. 
Mičiulienei norisi palinkėti daug 
naujų minčių ir idėjų kitiems me
tams. 

Nijolė Nausėd ienė 

Tradicinis kalėdinis Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų są
jungos (ALIAS) Čikagos skyriaus su
sirinkimas daug metų vykdavo, kaip 
ir dera, gruodžio mėnesį, kada tvar
karaštis perkrautas renginiais, žmo
nės turi daug visuomeninių ir šei
myninių įsipareigojimų. Šiemet susi
rinkimą, jau nebe kalėdinį, greičiau 
naujametini, nutarėme surengti sau
sio 26 d. 7.30 vai. v. Bočių menėje Le-
monte. Pranešėjas — inžinierius 
Aleksas Vitkus kalbės apie Gynybi
nes pilis Lietuvos istorijoje. Smul
kiau apie renginį bus pranešta žinia-
sklaidoje. O dabar — sveikiname 
visus su Šv. Kalėdomis ir ateinan
čiais Naujaisiais 2007 metais! Iki 
pasimatymo! 

Šių metų veikloje buvo ir dau
giau pasikeitimų —neįvyko gegu
žinė, kuri devynerius metus vykdavo 
Rudaičių-Marchertų vasarvietėje Mi-
chianoje, MI. Dar kartą dėkojame sa
vininkams už kantrybę ir svetin
gumą. Vargu ar rasime kitą tokią pui
kią vietą vasaros iškylai galėdami pa
simaudyti ežere, pasirinkti mėlynių 
netoliese esančiuose ūkiuose. 

Tačiau slidinėjimo išvykos buvo 
net dvi. Vasario mėn. vyresnieji va
žiavo vienos dienos išvykai į Alpine 
Valley, o jaunos šeimos, vadovauja
mos skyriaus sekretorės Vilmos Jaru-
lienės savaitgaliui į Deavil's Head, 
WI. 

Labai sėkmingai, ačiū Jurgiui 
Anysui, praėjo jau ketvirtoji jo veda
ma architektūrinė ekskursija po Ci-

Jurgis Anysas gali daug papasakoti 
apie Čikagos architektūrą. 

kagos centrą spalio 21d . 
Pasivaikščiojimas tarp dangorai

žių buvo malonus ir įdomus dėl pa
lankaus oro ir dėka vadovo sugebėji
mo parinkti tinkamą maršrutą — 
parodyti bei papasakoti apie senuo
sius ir naujuosius statinius taip, lyg 
jis būtų tų metų gyvenimo ir statybų 
liudininkas. 

Įspūdžiais apie šią ekskursiją su 
valdybos nariais dalijomės tą pati 
vakarą šauniame „Draugo" pokylyje. 

Aurelija Dobrovolskienė 

PRIEŠKALĖDINIS SUSITIKIMAS 
Š. m. gruodžio 12 d. Amerikos 

lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos 
skyrius suruošė gražų jos narių ir 
svečių susitikimą Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus salėje. 

Prieš pradedant bendrą Kūčių 
vakarienę, žodį tarė veikli Čikagos 
skyriaus pirmininkė- Matilda Mar
cinkienė. Dėkojo visiems už gausų 
dalyvavimą, plačiau papasakojo apie 
tradicinę Kūčių vakaro reikšmę, ku
rią tęsiame gyvendami ir išeivijoje. 
Linkėjo gražiai praleisti, laimingai 
sulaukti šventų Kalėdų ir Naujųjų 
metų. Po to pakvietė kun. A. Gražu
lį, SJ, sukalbėti Kūčių vakaro mal
dą, kuri buvo labai prasminga ir jaut
ri. Ypatingai jos paskutiniai žodžiai: 
„Dieve,, duok mums malonės įvyk
dyti tuos gerus mūsų pasiryžimus, 
norus, kuriuose, Tavo įkvėpti, pada
rėme per šią vakarienę". 

Visi dalijosi kalėdaičiais, linkė

dami vieni kitiems gėrio, taikos ir 
ramybės. 

Po to pasigirdo sutartinis kalė
dinių giesmių giedojimas, pianinu 
pritariant Jūratei Lukminienei. J. 
Lukminienė yra Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio lietuvių katalikų misijos 
choro vadovė Pasaulio lietuvių cen
tre , Lemonte. Gerą toną davė ir kun. 
J. Kelpšas. Visų dalyvių nuotaika 
buvo labai gera ir šventiška. Visi 
bendravo kaip viena didelė šeima. 

Didelė padėka priklauso rengė
jams, valdybai, kurią sudaro: Zu
zana Juškevičienė, Agutė Tišku-
vienė, Irena Dirdienė, Jūratė Varia-
kojienė ir dinamiška, veikli pirmi
ninkė Matilda Marcinkienė. Ta pro
ga yra gera paminėti, kad valdybai 
nuoširdžiai talkina, padeda darbuo
se Petras Dirda ir inž. Jonas Va
ri akojis. 

St. Dž. 

Skaitykite žurnalą 
„KULTŪROS BARAI" 

K U L T U R O Si jaus,; 
B A R A L tO 

Skaitydami „Ku l tū ros barus* 
Lietuvos ir pasaulio kultūros 

puisa. Taip pat Įsitikinsite, kad „Kul 
tūros barai" rašomi skaitytojui. Ir b ū 
site t ikri , kad nieko Įdomaus nebus 
praleista. 

„Kultūros barų" prenumerata JAV 
oro paštu - tik 70 doi. Užsisakyti gal i
ma per „Kultūros barų" atstovę JAV 
Marija Paškevičiene, 306 55th Place, 
Dovvners Grove, IL 60516. 

Taip pat galima siųsti prenume
ratos čekĮ į „Kultūros barų" redakciją: 
Latako g. 3, LT-01125 Vilnius. 

Žurnalas „Kultūros barai" - labai 
vertinga dovana sau, giminėms, drau
gams. 
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Suskaičiuokite Kalėdų 
sveikinimus šiukšliadėžėje 

Žiema nebetikra, nes be sniego, o 
metų pabaigos sveikinimai nebetikri, 
nes nėra sveikintojo. Per šventes kai 
kurių svarbių Įmonių ar įstaigų biu
ruose pritrūksta vietos an t palangių 
sveikinimo atvirukams sudėti, o ne
turintieji prestižinio darbo neretai 
apskritai nesulaukia Kalėdų sveikini
mo. 

Pavyzdžiui, JAV kasmet parduo
dama apie 8 mlrd. atvirukų, t. y. apie 
240 atvirukų kas sekundę. Jungtinėje 
Karalystėje vienas gyventojas per 
metus išsiunčia apie 40 atvirukų, 
skandinavas - apie 20, o lietuvis - 3 
atvirukus. Ir nors Lietuvoje nėra 
tokios tradicijos kaip Anglijoje rašyti 
laiškus, šventinėmis dienomis atvi
rukų ir vokų paklausa ypač padidėja. 

Vienos indais prekiaujančios fir
mos vadybininkas Marius prisipažįs
ta, kad jie savo klientus sveikina 
elektroniniu paštu, nes tai esą ir pa
togiau, ir pigiau. Stambesniems už
sakovams paruošiamos dar ir kuklios 
dovanėlės, bet jos daugiau reklaminio 
pobūdžio. 

Pensininkė Beatričė, užkalbinta 
knygyne apžiūrinėjanti a tv i rukus , 
sako, kad nei vaikai, nei anūkai Ka
lėdų atvirukų nebesiunčia: „O kam? 
Juk aš turiu mobilųjį telefoną ir mo
ku skaityti SMS žinutes." 

Renginių projektų vadovė Auksė 
negali patikėti, kad kai kurie žmonės 
neberašo Kalėdų sveikinimų an t at
virukų: „Aš susirašinėju su draugais 
iš viso pasaulio ir jau nuo spalio mė
nesio pradedu ieškoti originalių Ka
lėdų atvirukų. Man Kalėdos be Ka
lėdų sveikinimo, kurį vis dar atneša 
laiškanešys, ne Kalėdos." 

Mėgstantiesiems t a i s y k l e s 

Pasak protokolo žinovo Armino 
Lydekos, Kalėdų sveikinimai gali būti 
patys įvairiausi, tačiau reikia įsidė
mėti, kad ilgi palinkėjimai nėra 
teisingi. „Supraskite, kad Kalėdos -
tai ypatingas metas, kai vieni kitus 
nuolat sveikina. Užimtam žmogui tai 
papildomas darbas vien t ik per
skaityti tuos palinkėjimus, o jeigu jie 
dar ilgi... Tokie sveikinimai a t ima dar 
daugiau laiko, - prarastą laiką skai
čiuoja Arminas Lydeka. - Dėl to 
visiškai normalus protokolinis svei
kinimas yra: 'Su šventėmis. Jonas." 
Ir to visiškai užtenka. Laikantis ofi
cialaus protokolo pakanka nusiųsti 
vizitinę kortelę, ant kampo užrašius 
'p.f. Aišku, jeigu norime įdėti nors 
kiek šilumos, pakaks ant atvirutės 
arba atvirlaiškio ranka užrašyti kelis 
išskirtinius žodžius." 

Arminas Lydeka įspėja, kad labai 
svarbu atsižvelgti i tarpusavio san
tykius. „Jeigu esate koks vadybi
ninkas, tiekėjas ir savo kl ientams 
siunčiate šiltesnius sveikinimus - tai 
jau traktuojama kaip nukrypimas 
nuo protokolo.. Jeigu su žmogumi 
bendraujate dalykiniais klausimais, 
šiltas sveikinimas ne t inka . Apsi
ribokite tik keliais sakiniais, t. y. kas 
sveikina ir ko linki švenčių proga", -
kaip nenukrypti nuo normos pataria 
A. Lydeka. 

Pasak protokolo specialisto, svei

kindami draugus, giminaičius galime 
būti ir jautresni. Vienas variantų -
pasveikinti telefono skambučiu ar 
SMS žinute, taip pat tinka ir laiškelis 
ei. paštu, pvz., „Mielas drauge, svei
kinu Tave su Kalėdom". Arminas 
Lydeka pabrėžia, kad gyvename XXI 
a., kuriame ei. laiškai yra beveik to
kio pat statuso, kaip ir ant popieriaus 
surašyti laiškai. 

Tad kuo skiriasi oficialus Kalėdų 
sveikinimas nuo draugiško? Nejaugi 
tik tuo, kad į draugą leidžiama kreip
tis „Mielas..."? Nejaugi atviruką voke 
greitu laiku pakeis elektroninis svei
kinimas? 

Išskirt inumas - nuoširdumas 

Sulaukti šiandien ranka rašyto 
laiško yra išskirtinis malonumas. 
Rašyti tokius sveikinimus taip pat 
didelė prabanga, nes toks sveikinimo 
būdas atima ypač daug laiko. Tačiau 
tam skirtos valandos, pasak psicholo
go psichoterapeuto Roberto Petronio, 
atsiperka su kaupu. „Žmonės viską 
dabar stengiasi daryti kuo greičiau, 
kuo paprasčiau. Užtenka pažiūrėti, 
kokių sveikinimų gaunu aš pats -
dažniausiai jie būna vienodi tiek vaiz
du, tiek tekstu. Tad tokie sveikinimai 
nesukelia jokių emocijų. Manau, kad 
daug maloniau gauti tik keletą at
virukų, iš kurių matyti, kad siuntėjui 
svarbus ne tik biznis", - sako R. 
Petronis. 

Anot psichoterapeuto, šis laik
metis yra vienišų žmonių laikas. Ir 
nors kontaktų turime labai daug, 
beveik visi jie formalūs ir nenuo
širdūs. Gal ir įmanoma jausti sa
votišką malonumą, kad tiek daug 
žmonių neužmiršo. Tačiau visi pui
kiai žinom, kad egzistuoja kontak
tiniai sąrašai, pagal kuriuos siunčia
mi Kalėdų sveikinimai. Ir kuo dides
nis statusas, tuo daugiau sveikinimų 
sulaukiama. 

Psichologai pastebi, kad anksčiau 
sveikinimus rašėme draugams, žmo
nėms, kuriuos gerbiame, mylime. Da
bar kur kas dažniau sveikiname tuos, 
kurie mums yra reikalingi, naudingi. 

„Nuasmenintų sveikinimų gausa 
niekada nepakeis nuoširdaus, subti
liai parinkto, ranka užrašyto sveiki
nimo. Reikia tam tikrų pastangų, kad 
sugebėtum išlaikyti intymumą, savi
tumą, kad nepasiduotum visuotinam 
šurmuliui", - tikina psichoterapeutas 
R. Petronis. - Jeigu gavau sveiki
nimą, kurį be jokio širdies skausmo 
galiu išmesti į šiukšlių dėžę (juk ne 
paslaptis, kad dauguma tokių svei
kinimų po švenčių iškeliauja būtent 
tenai), tai ir parodo, kokia to sveiki
nimo vertė. 

Reklamos bei viešųjų ryšių spe
cialistai pažymi, kad prekių ir pas
laugų rinkoje didėjant konkurencijai 
geriausias būdas sudominti klientus 
- originalumas. Nors ir dažno darbuo
tojo stalas ar elektroninė pašto dėžu
tė lūžta nuo pluošto formalių, beveik 
identiškų laiškų, visada Įsiminsime tą 
vieninteli, nustebinusi mus savo ori
ginalumu bei nuoširdumu. 

Dal ia Jankaitytė 
Alfa.lt 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

yyMywr.draugas.org 

A f A 
GRETA BABARSKIS 

Mirė 2006 m. gruodžio 19 d., sulaukusi 84 metų. 
Gyveno Chicago, IL. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Pe t ras su žmona Donna, sūnus Victor 

su žmona Lynda; anūkai Kęstutis, Algis, Nicolas, Hannah . 
A.a. Greta buvo žmona a.a. Petro. 
Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 22 d. nuo 3 v. p .p. 

iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 23 d. Iš laidojimo 
namų 11 vai. ry to velionė bus išlydėta ir palaidota Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž įs tamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

JANINA TALLAT-KELPŠAITĖ 
PRAPUOLENIENĖ 

Prieš trejus metus, gruodžio 23 d. mirusios Janinos sielą šv. 
Mišios bus aukojamos šį šeštadienį, gruodžio 23 d. 8 vai . r. Pal . 
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. 

Prašome t ą dieną prisiminti J a n e ir ka r tu pasimelsti . 

Liūdintys Jurg i s , Dalė ir R i m t i s 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime 
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ _ 
jų vardu. S^*AX}G&/ ^ ^ 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

http://Alfa.lt
http://yyMywr.draugas.org
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APYLINKĖSE 

• S v . M. Mari jos G imimo pa rap i 
joje (69th St. ir Washtenaw Ave., 
Marąuette Park apylinkėje) sekma
dieniais vėl aukojamos dvejos šv. Mi
šios lietuvių kalba: 7:30 vai. ir 10:30 
vai. ryte. Anglų kalba: 9 v. r. ir 12:15 
v. p.p. Parapijos klebonas kun. Anta
nas Markus ir vikaras kun. Arvydas 
Zygas tikisi, kad lietuviai tikintieji 
gausiai lankysis tiek ankstyvose, tiek 
vėlesnėse Mišiose. Nuo jų dalyvavimo 
priklauso šios parapijos ateitis ir liki
mas. Išpažintys lietuvių kalba bus 
klausomos gruodžio 23 d. nuo 1 vai. 
p.p. iki 3 vai. p.p. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių c e n t r o lan
kytojai ir rėmėjai gruodžio 22 d. 2 vai. 
p.p. „Seklyčioje" rengia Kūčias. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti ir pa
bendrauti. Registruotis tel. 773-476-
2655 (pirmadienį - ketvirtadienį nuo 
9 vai. r. iki 4 vai. p.p.) arba skambi
nant Laimai Vaičiūnienei 773-925-
3168. Auka - 12 dol. 

• Z i o n o l ie tuvių l i u t e r o n ų baž
nyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak 
Lawn, IL 60453) gruodžio 24 d., sek
madienį, 10 vai. r. vyks Jungtinės pa
maldos (liturgija anglų, lietuvių, vo
kiečių kalbomis). 5 vai. p.p. — Kūčių 
pamaldos su Šventa Vakariene (anglų 
ir lietuvių kalbomis). Kalėdų giesmes 
atliks solistas ir mišrus parapijos cho
ras. Gruodžio 25 d., pirmadienį, 10 
vai. r. — Kalėdų pamaldos anglų kal
ba su Šventa Vakariene, 11 vai. r. — 
Kalėdų pamaldos lietuvių kalba su 
Šventa Vakariene. Abiejų pamaldų 
metu bus giedamos giesmės pagal 
maldininkų pasirinkimą. Gruodžio 
31 d., sekmadienį, 10 vai. r. — 1-ojo 
sekmadienio po Kalėdų pamaldos 
anglų kalba. 11 vai. r. — 1-ojo sekma
dienio po Kalėdų pamaldos lietuvių 
kalba. 5 vai. v. — Naujųjų metų išva
karių pamaldos anglų kalba. Tel. pa
siteiravimui: 708-422-1433. 

• P i r m a d i e n f , g r u o d ž i o 25 d., 
kviečiame jaunimą nuo 16 metų į Ka
lėdinius šokius, kurie vyks nuo 8 vai. 
v. iki vidurnakčio Pasaulio lietuvių 
centro Fondo salėje, 14911 127th 
Street, Lemont. Jaunimas su savimi 
privalo turėti asmens tapatybės do
kumentą (ID). Veiks baras tiems, ku
rie vyresni nei 21, bus skanus mais
tas, gera muzika. Vakarą ruošia skau
tai akademikai. Bilietų kaina suži

nosite ir pasiteirauti galėsite pa
skambinę Rimui Marčiulioniui tel. 
630-202-5333. Laukiame visų! 

• S a u l i ų n a m ų salėje (2417 W. 
43th Street, Chicago) gruodžio 31 d. 
vyks Naujųjų metų sutikimo pokylis. 
Senuosius palydint, Naujuosius su
tinkant jus linksmins Steponas Sa
dauskas, apsilankys Kalėdų senelis, 
šoksim, šoksim... Pradžia — 8 vai. v. 
Karšti ir šalti patiekalai — viso po
kylio metu. Veiks nemokamas gėrimų 
baras, linksminsimės iki 4 vai. r. Tel. 
pasiteiravimui ir bilietų užsakymui: 
773-434-3713. 

• A t v e s k i t e savo va ikuč ius j P i 
pirų ratelį! Užsiėmimai prasideda 
2007 m. sausio 8 d. Priimami vaikai 
nuo 18 mėn. iki 4 metukų amžiaus. 
Dar liko vietos pirmadieniais (nuo 
9:30 vai. r. iki 11:30 vai. r.), trečiadie
niais (nuo 11:30 vai. r. iki 1:30 vai. p. 
p.) ir penktadieniais (nuo 9:30 vai. r. 
iki 11:30 vai. r.). Renkamės Lemonte, 
PLC. Kreipkitės į Ingridą Naudžiū-
tę-Sherpitis tel. 773-354-1982. Ant
ram semestrui vaikus registruosime 
tik iki sausio 31d. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių c e n t r a s 
„Seklyčia" praneša, kad dar ne vėlu 
užsisakyti kugelį ir kitus patiekalus 
Kalėdoms ir Naujųjų metų šventei. 
„Seklyčia" nedirbs gruodžio 24, 25, 
26 dienomis. Tel. užsakymams: 773-
476-2655. Užsakymai priimami nuo 
10 vai. r. iki 6 vai. v. 

• S a u s i o 13-osios — L i e t u v o s 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

Skelbimai 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokejimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak RoadL 

Tel. (773) 847-7747 

Restoranas „Kunigaikščių užeiga" (63rd Ir S. Harlem Ave. sankryžoje) 
suorganizavo labdaros diena Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė" 
veiklai paremti. Vakaro svečiams grojo „Cigar Band". „Saulutė" dėkoja už 
meilę Lietuvos vaikams. 
Nuotraukoje Iš kairės: Audrius Gudavičius, restorano savininkai Asta I r 
Andrius Bučai, programos vedėja Gallė Maln ir Giedrius Memenąs. 

Indrė* Tijfln*lien±s nuotrauka 

lulMiiini m^MSĖMJĖ 
Švenčių proga sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus, linkime Die

vo palaimos ir sveikatos. 
Milda ir Zenonas Vieraičiai 

* * * 
Malonių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2007- ųjų metų. Telydi Jus vi

sapusiška sėkmė — nuoširdžiai linkiu savo artimiesiems, draugams, pažįs
tamiems! 

Liucija Maldūnienė 
*** 

Petras ir Laima Aleksai sveikina gimines, draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki gerų Naujų metų! 

Sveikiname mielus gimines, draugus ir pažįstamus, ir linkime sveikų, 
laimingų šv. Kalėdų ir Naujų metų. 

Natalija (Lialė) Sodeikienė 
ir Marius 

*** 
Gen. T. Daukanto Jūros šaulių kuopos valdyba sveikina visus narius, 

rėmėjus ir kitas šaulių kuopas su šv. Kalėdomis ir Naujais metais. Linkime 
džiaugsmo, sveikatos, ramybės ir geros valios mūsų visiems tautiečiams! 

Tegul šios Kalėdos atneša palaimą ir ramybę Jūsų namams, o širdyse 
įžiebia negęstančią vilties ir meilės kibirkštėlę. Gimines ir draugus sveikina 

Irena ir Rimas Laniauskai 
iš Druskininkų 

»*» 
Praurimė ir dr. Leonidas Ragai sveikina gimines, draugus ir pažįsta

mus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 

Gerbiami skaitytojai, 

„Draugo" administracija prašo atkreipti dėmesį į Jūsų prenumeratos 
baigimosi laiką. Maloniai kviečiame Jus pratęsti dienraščio prenumeratą. 
Administracija išsiuntė paraginimus tiems, kurių prenumerata baigėsi lap
kričio mėn. Kadangi paštas dirba labai lėtai, ypač švenčių dienomis, gali būti, 
kad mūsų laiškai prasilenkė, ir Jūs pratęsėte prenumeratą iki paraginimo 
gavimo. Tuos skaitytojus atsiprašome. 

Linkime Jums ramių Kūčių ir gražaus Kalėdų stebuklo. 

KALĖDŲ ŠVENTĖS PAMALDOS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ APYLINKĖSE 

Šv. Antano parapijoje (Cicero) 
1510 South 49th Court, Cicero, IL; Tel. 708-652-0231 

Gruodžio 25 d. 
9 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios 

Švč. M. Mariios Gimimo parapiioie (Marąuette Park) 
6858 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; Tel. 773-776-4600 

Gruodžio 24 d. 
12 v. vidurnakti - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios 
Gruodžio 25 d. 
8 ir 10:30 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios 

Švč M. Mariios Nekaltojo Prasidėiimo parapiioie 
(BHohton Park) 

2745 West 44th Street, Chicago, IL; Tel. 773-523-1402 
Gruodžio 24 d. 
10 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios 
Gruodžio 25 d. 
10 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios 

Palaimintojo Juraio Matulaičio misiioie (Lemont) 
14915 127th Street, Lemont, IL; Tel. 630-257-5613 

Gruodžio 22 d. 
6 v. vakaro - Adventinio susitaikymo pamaldos 
Gruodžio 24 d. 
5 v. vakaro - Kūčių vakaro šv. Mišios jaunoms šeimoms su vaikais 
11 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios 
Gruodžio 25 d. 
9 ir 11 v. ryto, 7 v. vakaro - Kalėdų dienos šv. Mišios 

Tėvu jėzuitu koolučioie (Jaunimo centre) 
2345 West 56th Street, Chicago, IL; Tel. 773-737-8400 • 

Gruodžio 24 d. 
5 v. vakaro - Kalėdų nakties Piemenėlių šv. Mišios 
Gruodžio 25 d. 
10:30 v. ryto - Kalėdų dienos šv. Mišios 

Šv Onos - KODU parapiioie (Beverlu Shores) 
433 E Golfwood Road, Beverly Shores, IN; Tel. 219-879-7565 

Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 v. popiet - Sekmadienio šv. Mišios 


