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Lietuvos santykiai su Rusija: 
arba myliu, arba ne 

Buvusios Maskvos sienos bokštas. 

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) 
— Lietuvai trūksta pragmatizmo 
santykiuose su Rusija, Eltai teigė ES 
— Rusijos centro Briuselyje tarybos 
patarėjas, Vadybos ir ekonomikos 
universiteto ISM dėstytojas Artūras 
Jonkus. Didieji politiniai sprendimai 
Lietuvoje dažniausiai priimami dėl 
dviejų priežasčių: arba iš baimės 
Briuseliui, arba iš baimės Maskvai. 
Taip yra todėl, jog, viena vertus, poli
tinėje retorikoje deklaruojamas drau
giškumas ir, kita vertus, valstybiniai 
tikslai bei teisiniai principai Lietu
voje nėra skiriami. Anot pašnekovo, 
Lietuvoje sunku atrasti nors vieną 
politinę partiją, kuri pasisakytų už 

draugiškus santykius su Rusija, dėl 
kurių skaidrumo nekiltų jokių abe
jonių. Dėl to vienas svarbiausių da
lykų, ko reikia Lietuvai — stiprių ir 
korupcijai atsparių politinių partijų, 
gebančių su Rusija ne tik plėtoti šil
tus kaimyniškus santykius, bet ir tuo 
pačiu laikytis principo bei valstybės 
interesų. 

— Ar par lamento rinkinių 
Rusijoje rezultatai turės didelės 
į takos Lietuvos ir Rusijos santy
kiams? 

— Santykiai visada yra dvišalis 
reikalas — priklauso nuo abiejų pu
sių. Praktiškai šitie rinkimai tik 
įtvirtino tą situaciją, kuri jau seniai 

Rusijoje buvo. 
Kitaip tariant, Rusijoje politikos 

kaip tokios, jeigu mes politiką su
prantame kaip politinių partijų ko
vą, idėjų kovą, nebeliko. Tačiau tai 
nenutiko po šitų rinkimų. Tokia sis
tema Rusijoje gyvavo jau kurį laiką, 
visi sprendimai Dūmoje buvo priima
mi taip, kaip reikėjo Kremliui. Ta
čiau šie rinkimai tokią situaciją tik 
sutvirtino. Liberaliosios ir dešinio
sios jėgos Rusijoje patyrė pralaimėji
mą, tačiau ne vien dėl Kremliaus, bet 
ir dėl to, kad patys padarė klaidų. 
Tačiau rezultatas, kurį mes dabar 
turime, niekuo nėra naujas. 

Iš principo Dūmos rinkimai ne
davė nieko kokybiškai naujo. Dėl to 
tikėtis kažko naujo Rusijos santy
kiuose su Lietuva irgi nelabai verta. 

— Tada ko gal ima tikėtis i š 
Lietuvos ir Rusijos santykių? 

— Žiūrėdamas iš kitos pusės, aš 
matau problemą kitur — Lietuvos 
viduje. Jeigu tenka pasiklausyti poli
tinių diskusijų, argumentacijos, ma
tyti, jog visi didžiausi projektai Lie
tuvoje vyksta dėl dviejų priežasčių: 
arba dėl Briuselio baimės, arba dėl 
Maskvos baimės. 

Kai turime tokią sprendimų pri
ėmimo paradigmą, nieko nedarome 
galvodami apie tai, kas Lietuvai yra 
geriausia. Mes sprendimus priimame 
iš baimės — arba vieno, arba kito*. 
Taigi natūralu, kad tokiame politi
niame kontekste iš principo tą dia
logą labai sunku rasti. 

Didelė dalis politinės retorikos, 
esą Rusija yra grėsmė, skleidžiama 
kasdien. Nukelta į 6 psl. 
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Perduotas Lozoraičių šeimos 
archyvas 

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) — 
Lietuvai perduotas šalies diplomati
jos istoriją atspindintis Lozoraičių 
šeimos archyvas. 

Antradieni archyvo perdavimo 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jai aktą Romoje pasirašė Lietuvos 
ambasadorius Italijoje Šarūnas Ado
mavičius, Stasio Lozoraičio jaunes
niojo našlė Daniela Lozoraitis ir Ka
zio Lozoraičio dukra Daina Lozo
raitis, pranešė URM. 

Archyvą sudaro buvusio Lietu
vos užsienio reikalų ministro ir dip
lomatijos šefo Stasio Lozoraičio vy
resniojo, taip pat ambasadoriaus S. 
Lozoraičio jaunesniojo archyvai, to 
meto spaudiniai ir Lietuvos atstovy
bių Vašingtone, Pietų Amerikoje, Pa
ryžiuje ir Romoje dokumentai. 

Priimdamas Lozoraičių šeimos 
archyvus, Lietuvos ambasadorius 
Italijoje Š. Adomavičius padėkojo S. 

Kazys Lozoraitis. 
,»XXJ amžiaus" nuotr 

Lozoraičio jaunesniojo našlei D. Lo
zoraitis ir K. Lozoraičio dukrai D. 
Lozoraitis už išsaugotus ypač svar
bius Lietuvos diplomatijos istorijai 
dokumentus, Nukelta j 6 psl. 
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Prisiekė 
naujasis vidaus 
reikalų 
ministras 

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) 
— Antradienį Seime prisiekė nauja
sis vidaus reikalų ministras liberal-
centristas Regimantas Ciupaila. Mi
nistro priesaiką būti ištikimu Lie
tuvos Respublikai, laikytis Kons
titucijos ir įstatymų priėmė Seimo 
pirmininkas Viktoras Muntianas. 

R. Ciupaila pakeitė atsistatydi
nusį Raimondą Šukį. Ministras atsis
tatydino po lapkričio pradžioje visą 
Lietuvą sukrėtusios autoavarijos 
Skuodo rajone, kai, kaip įtariama, 
neblaivus policininkas automobiliu 
mirtinai sužalojo tris berniukus. 

Pirmoji R. Ciupailos užduotis 
bus surasti naują policijos vadovą 
vietoj taip pat dėl šios avarijos atsis
tatydinusio generalinio komisaro Vy
tauto Grigaravičiaus. 

Kaip jau skelbta, prezidentas 
Valdas Adamkus susitikime su R. 
Ciupaila iškėlė užduotį neatidėlio
jant įgyvendinti pertvarką policijos 
sistemoje. 

V Adamkus pabrėžė, kad polici
jos pareigūnų neatsakingas elgesys 
keliuose, policijos nesugebėjimas su
varžyti kontrabandos organizatorių 
veiklos pasienio rajonuose ir kitos 
problemos kelia visuomenės pasipik
tinimą ir mažina pasitikėjimą polici
jos pareigūnais. 

Šalies vadovas taip pat pasigen
da aiškesnės Vidaus reikalų ministe
rijos pozicijos migracijos klausimais. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnoiia Court 
Orland Park, IL 60462 

EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba 

Brangūs „Skautybės kelio" skaitytojai, 

Sveikinu visus brolius skautus ir seses skautes, jų vadovus, skau
tininkus ir skautininkes, akademikus, tėvelius, skautybės rėmėjus ir 
mylėtojus. Linkiu visiems šiltų ir linksmų šventų Kalėdų ir laimingų, 
skautiškų 2008 metų. 

Žengdami į naujuosius metus, ruoškimės mūsų didžiajai Lietuvių 
Skautų Sąjungos šventei - Devintajai Tautinei stovyklai. Taip pat ruoš
kimės atšvęsti pasaulio skautybės 100 metų jubiliejų ir Baden-Powell 
apsilankymo Lietuvoje 75 metų sukaktį. 

Iki pasimatymo Tautinėje stovykloje! 

Budėkime! 

s. v. v. s. flL Gintaras Plačas 
LSS Tarybos Pirmininkas 

„Skautybės kelio" redakc i jos vardu, norėčiau pasveikinti 
„Draugo" redakciją, administraciją, skyriaus rėmėjus. Norėčiau visiems 
padėkoti už nuolatinę paramą, už visus gražiai parašytus straipsnius, 
kurie apibūdina įvairią skautiškų vietovių veiklą. 

Linkiu visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
„Skautybės kelio" skyriaus redaktorė 

Gerbiamieji Tėveliai, Mielos Sesės, Broliai ir 
„Aušros Vartų/Kernavės" tunto rėmėjai: 

Sunku patikėti, kad 2007 metai j au prie pabaigos. J au artėja šv. Ka
lėdos ir Naujieji metai. Smagu matyti, kaip tuntas auga ir dirba skautiš
ka ideologija, lietuviškoje dvasioje. 

Norėčiau Jums, gerbiamieji Tėveliai, padėkoti, kad leidžiate savo 
dukrelėms su mumis skautauti. Norėčiau padėkoti visoms vyr. skaučių 
būrelių sesėms už nuostabią ir meilingą paramą man ir mūsų tuntui . 
Norėčiau padėkoti savo tunto vadijai, kuri nepailstančiai dirba mūsų 
tunto gerovei. Be Jūsų visų mūsų tun tas negalėtų veikti. 

Linkiu Jums visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų, skau
tiškų Naujų metų. 

Vis budžiu, 
ps . Aušra Jasaitytė-Petry 

„Aušros vartų/Kernavės" tuntininkė 

„AUŠROS VARTŲ/ KERNAVĖS" TUNTO SESĖS: 
Sveikina visus tunto rėmėjus, tėvelius, „Draugo" redakciją/adminis

traciją su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Lai Dievulio meilė spindi 
visų širdyse per artėjančias šventes ir per Naujus metus. 

2007 m. Draugininkų suvažiavimas 
Š. m. lapkričio 2-4 dienomis 

Cuyahoga Valley Enviromental Edu-
cation centre, netoli Cleveland, Ohio 
valstijoje, įvyko Lietuvių Skautų Są
jungos ruoštas Draugininkų suvažia
vimas. 

Dalyviai suvažiavo iš Kanados, 
Čikagos, VVashington ir Cleveland 
praleisti savaitgalį tobulinant savo 
skautiško vadovavimo įgūdžius. 

Atvažiavusius dalyvius sutiko 
Cleveland skautai, šio savaitgalio 
šeimininkai. Savaitgalyje dalyvavo ir 
LSS tarybos nariai, kurie susirinko 
apžiūrėti Devintosios Tautinės sto
vyklos stovyklavietės, esančios netoli 
suvažiavimo vietovės. 

Suvažiavę dalyviai buvo sus
kirstyti į skiltis. Suvažiavimo virši

ninkas, s. Tomas Dunzila, paprašė 
skilčių sugalvoti skilties vardą, pa
sidaryti skilties gairelę, sugalvoti 
šūkj ir pasidaryti skilčiai šalikus. Tai 
padarę dalyviai turėjo progą vienas 
su kitu susipažinti arba atnaujinti 
senas draugystes. Suvažiavimo daly
viai buvo labai entuziastingi ir visi 
atvažiavo gerai nusiteikę. 

Atsikėlus šeštadienio rytą ir pa
valgius skanius pusryčius, visus at
vykusius pasveikino brolis Tomas. 
Vėliavų pakėlimui pasibaigus, Skau-
torama prasidėjo suvažiavimas. Iš 
viso suvažiavime buvo surengtos trys 
Skautoramos. Pirmojoje buvo dvi sto
tys. Pirmąją stotį pravedė sesės Vilija 
Kielienė ir Andrėja Kielaitė. Dalyviai 
turėjo surasti paslėptą lobį. Antrą 

stotį pravedė sesės Dana Mikužienė 
ir Tara Mikužytė. Šioje stotyje daly
viai išmoko, kaip kepti kiaušinius ant 
tuščios kavos skardinės, angliškai 
pavadintos „Vagabond stove". 

Pirmajai Skautoramai pasibaigus 
dalyviai susirinko salėje, kur turėjo 
progą sukurti savo draugovei metinį 
planą. Brolis Audrius Remeikis pa
teikė įvairius būdus, kaip įdomiau 
paruošti sueigos planą ir kaip efek
tyviau surengti sueigas. 

Antrojoje Skautoramoje dalyviai 
turėjo progą taisyklingai sudėti skau
tišką uniformą. Šią stotį pravedė sesė 
Vanda Aleknienė. Kita stotis - orien
tacijos pamoka. Šiai stočiai Rikis 
Punkris iš Kanados kiekvienam davė 
po kompasą. Nuke l t a į 8 psl . 

Draugininkų suvažiavimo dalyviai 
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ŠVENTŲ KALĖDŲ AURA IR 
PILIETINIS SOLIDARUMAS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Gruodžio 8 d., šeštadienį, i Vil
niaus karininkų ramovę iš visos Lie
tuvos rinkosi Politinių kalinių sąjun
gos atstovai i savo XI suvažiavimą. 

„Liaudies priešai" tampa 
zeku tautos dalimi 

Sąjungos pirmininkas Seimo 
narys Antanas Stasiškis pasveikino 
susirinkusius su jam būdingu zekų 
tautos folkloru: „Sveiki likimo broliai 
ir sesės, kadais enkavedistų ir komu
nistų vadinti 'liaudies priešo' vardu!" 
Reikia paaiškinti, kad Nobelio premi
jos laureatas Aleksandras Solženy-
cinas Gulago belaisvius vadino „zekų 
tauta" (z/k = zekas - santrumpa iš 
„zakliučionij", rus. kalinys), mat su
imtųjų gyvenimas tekėjo panašia 
tvarka visame bekraščiame Gulago 
salyne. Zekai ir juos sergėję sargy
biniai bei prižiūrėtojai kalbėjo tuo 
pačiu žargonu. 

Žilagalviai buvusieji nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos mokytojai, 
valstybės tarnautojai, žemdirbiai, 
skautai, studentai, gimnazistai, šau
liai, darbininkai sveikinosi, dalinosi 
įspūdžiais, dar iki suvažiavimo pra
džios aptarinėjo politikos aktualijas. 
Okupantas Lietuvos karininkus, 
mokytojus, ūkininkus, verslininkus, 
visuomeninių organizacijų aktyvius 
narius laikė ypač pavojingu „socialiai 
svetimu" elementu, trukdančiu kurti 
socializmą ir paskutiniąją jo fazę -
komunizmą, dėl to persekiotinu ir 
naikintinu nedelsiant ir visur. Prie 
„socialiai svetimo" elemento buvo 
priskiriami ir garbaus amžiaus su
laukę senoliai ir žindukliai kūdikiai iš 
„liaudies priešų" šeimų. 

Genocido nusikaltimų 
liudytojai 

Mūsų epochoje šis suvažiavimas 
vertintinas kaip Tautos kovų, kančių 
ir negęstančios vilties gyvoji istorija, 
genocido liudytojas, o drauge ir kal
tintojas. Tėvynės dukros ir sūnūs, 
ištverusieji Gulago golgotą, išlikusieji 
po Kremliuje suplanuoto genocido 
akcijų, vien savo egzistencija patvirti
na teisę ir šventą pareigą reikalauti, 
kad demokratijos pasaulis įsteigtų 
Tarptautinį Tribunolą, kuris įvertin
tų sovietų totalitarinio režimo karo ir 
genocido nusikaltimus, įvykdytus 
pavergtose šalyse, o ir pačioje Rusi
joje. Šiems nusikaltimams nėra ir 
nebus senaties. Tai nėra keršto sieki
mas, o teisėtas reikalavimas atkurti 
teisingumą. Nusikaltimų slėpimas ir 
nutylėjimas būtų suprastas kaip ben
drininkavimas su genocido vykdyto
jais arba kaip pritarimas nusikalsta
mai veikai. To reikėtų išvengti. 

Dėl televizijos ir kultūros 
nuskurdinimo 

Suvažiavimas dirbo sklandžiai ir 
priėmė keletą vidaus politikos te
momis aktualių rezoliucijų. „Beveik 
neliko rimtų politinių laidų, kuriose 
būtų aptariami, svarstomi valstybės 
institucijoms, žmonėms aktualūs 
klausimai. (...) Sulėkštėjo ir suvulga-
rėjo pramoginės laidos. Jos neteko 
nacionalinės kultūros atspindžio. O 
ką bekalbėti apie eurovizijoje atlieka
mas melodijas ir grupes ar vaikų 

dainelės konkursą, kuriame mažyliai 
verčiami dainuoti angliškai (...) Tai 
svetima lietuvių kultūros tradicijoms 
ir valstybinėje televizijoje nepriimti
na, nes skurdina ne tik kalbą, bet ir 
žiūrovų dvasią," — rašoma rezoliuci
joje dėl televizijos ir kitų kultūros 
sričių nuskurdinimo. 

Kada Lukiškių aikštėje rasis 
paminklas LAISVĖ? 

Rezoliucijoje „Dėl Lukiškių aikš
tės sutvarkymo" konstatuojama, kad 
J a u aštuoneri metai užkietėję savi
valdybės (Vilniaus — E. S.) biurok
ratai nevykdo LR Seimo nutarimo", 
priimto 1999 m. vasario 11 d. „Suva
žiavimas ragina Lietuvos Respub
likos Prezidentą, Seimo pirmininką, 
Seimo valdybą apginti savo prestižą, 
priversti vykdomąją valdžią nedel
siant šį Seimo nutarimą įgyvendinti. 
(...) Garbius kitų valstybių preziden
tus su gėlėmis būtų maloniau matyti 
pagrindinėje valstybės aikštėje, nei 
kapinėse." Taip, Lukiškių aikštėje 
turėtų iškilti didingas paminklas 
LAISVE, simbolizuojantis lietuvių 
tautos ir valstybės praeitį, dabartį ir 
Ateities viziją. Anaiptol, tai ne fi
nansinis klausimas, o pilietinės savi
garbos ir aukštųjų Valstybės parei
gūnų atsakomybės stoka. Belieka 
priminti, kad XX amžiuje pasibaigus 
Nepriklausomybės kovoms Laikino
joje sostinėje Kaune 1922 m. iškilo 
įspūdingas J. Zikaro Laisvės pamin
klas. Trečioji Respublika gyvuoja jau 
aštuonioliktuosius metus be svar
biausiojo simbolio šalies širdyje. 

Tautinė savigarba, pilietinė 
savimonė ir Mokykla 

Suvažiavimo delegatus ypač jau
dino nacionalinio saugumo reikalai, 
šauktinių kariuomenės panaikinimas 
ir nepagarba Konstitucijai, kai visos 
Aukštosios valdžios tylomis nepaiso 
Konstitucijos 139 straipsnio, kuris 
numato karo prievolę visiems svei
kiems vaikinams. 

Rezoliucijoje „Dėl Vyriausios rin
kimų komisijos darbo" reiškiamas 
susirūpinimas dėl „įstatyminių spra
gų VRK įstatyme ir neatsakingo nelo
jalių mūsų valstybei asmenų regis
travimo kandidatais į renkamus vals
tybinius organus". Reikia tikėtis, kad 
keliama problema bus išnagrinėta 
visais aspektais. 

Suvažiavimas teigia, kad „Švieti
mo sistema išgyvena krizę, nes ilgai 
buvo delsiama pripažinti švietimą ir 
pilietinį ugdymą valstybės vidaus 
politikos prioritetu. Mokytojai, ne
gaudami prideramo atlyginimo už 
darbą, kęsdami mokyklose dažnė-
jančio smurto ir patyčių išpuolius, 
atsisako pedagogo profesijos arba yra 
priversti ginti savo teises streikais. 
Jauni žmonės vengia dirbti mokyto
jais. Mokykla savo jėgomis nepajėgi 
atsakyti į iškilusias grėsmes ir iššū
kius." 

Politiniai kaliniai piktinasi, kad 
„neva istorinis filmas, sovietmečiu 
Maskvos pavedimu sukurtas kino 
pamfletas 'Niekas nenorėjo mirti ' 
siūlomas ne tik Lietuvoje, bet ir 
peršamas išeivijos jaunimui. Filme 
ištisai klastojama istorija, okupacija 
ir genocido nusikaltimai nutylimi. 
Lietuvos Radijo ir televizijos direkci
ja konkrečius Nukelta į 8 psl. 

Guadalupe -
Meksikos Šiluva 

ALEKSAS VITKUS 

Jei mes jau kuris laikas rengiamės paminėti keturių šimtų metų Švč. 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų, kuris , mūsų supratimu, yra 
pirmasis toks apsireiškimas visoje Europoje, gal turėtume pažiūrėti 

ir į panašų, bet dar ankstesnį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Mek
sikoje. Ypač todėl, kad šis 1531 m. įvykęs jos pasirodymas bus ir vėl pla
čiai švenčiamas visą gruodžio mėnesį. 

Daug esam girdėję ir skaitę apie garsiąją Lietuvos šventovę, kur ma
žame įvairiai vadinamame (Szilas, Šilovo, Szidlovva ir pan.) Žemaitijos 
miestelyje 1608 m. bažnytinėse žemėse bandą beganantiems kaimo pie
menėliams ant vieno didelio akmens pasirodė graudžiai verkianti mer
gaitė. Kai vaikų pašauktas kalvinų kunigas paklausė jos, ko ji verkė, ji 
atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano 
sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama." Visos istorijos čia nekartosiu, nes ji 
mums visiems gerai žinoma. Miestelis tapo žinomas kaip Šiluva, kuriame 
kasmet vykdavo religiniai atlaidai, vadinami šilinėmis, net ir tamsiausiais 
sovietinės okupacijos metais. 

Visi esame girdėję apie Marijos apsireiškimus ir kitur Europoje. Gar
siausieji iš jų yra trys, visi gerokai vėlesni už Marijos apsireiškimą Šilu
voje: Lourdes Prancūzijoje (1858), Fatima Portugalijoje (1917) ir Medju-
gorje Bosnijoje (1981). Čia grįšiu prie Guadalupe Marijos šventės, kuri yra 
iškilmingai, kuri yra iškilmingai švenčiama ne tik Meksikoje, bet ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši Marija yra laikoma visos Amerikos ne
kaltų vaikelių patrone, ypatingai tų, kurie yra pavojuje būti nepagimdyti. 
Susipažinkime su šia Guadalupe Marijos istorija. 

Šaltą 1531 metų gruodžio 9 d. rytą indėnas J u a n Diego netoli dabar
tinio Mexico City miesto eidamas į vietinę bažnyčią išklausyti Mišių ne
tikėtai išgirdo čiulbančius paukščiukus. Sekdamas jų garsais, jis kopė į 
nedidelį Tepeyac vardo kaimelį, kurio viršūnėje jie pamatė moterį, kuri 
dabar visame pasaulyje yra žinoma kaip Guadalupe Marija. 

Moteris, kuri ten stovėjo ir atrodė kaip senos centrinės Amerikos az-
tekų tautos princesė, per juosmenį prisidengusi motinystės šydu, vyrą 
pavadinusi savo sūnumi, jį prašnekino jam supran tama vietine kalba, 
prašydama, kad jie jos garbei ant to kalnelio pastatytų bažnyčią. Juan 
Diego nuvyko pas vyskupą Juan de Zumarraga, kuris kaimietį paragino 
grįžti atgal ir gauti iš tos moters kokį nors ženklą. Kadangi Diego pir
miau nuskubėjo pas savo sunkiai sergantį dėdę, šiam parvesti kunigą, pra
ėjo trys dienos. Taip gruodžio 12 d., jam beeinant pas kunigą, jį sulaikė ta 
pati moteris ir paklausė, kodėl jis pas ją negrįžęs. Kai jis jai atsakė apie 
savo sergantį dėdę, ji jam pasakė, kad jo dėdė yra jau pagijęs, kuo Diego 
vėliau ir pats įsitikino. 

Kai Diego paprašė, kad ji jam duotų kokį nors ženklą, kurį jis galėtų 
nunešti vyskupui, ji jam liepė lipti į kalno viršūnę ir parinkti ten rožių. 
Nors jau buvo gruodis ir ant to kalno rožės neaugdavo net birželio mėnesį, 
Diego pririnko pilną savo iš kaktuso šakų supintą krepšį rožių, kurias 
moteris gražiai išdėstė, po to nusiuntusi žmogų pas vyskupą. Kai vyskupo 
rūmuose Diego tas gėles pabėrė ant grindų, iš jų susidarė gražus Marijos 
paveikslas, lygiai toks pats, koks dabar stovi Guadalupe Marijos baziliko
je ant Tepeyac kalnelio. 

Šis sieninis paveikslas arba freska rodo Mariją stovinčią ant mėnulio, 
priešais saulę, kurie tuomet buvo žinomi kaip aztekų dievai. Apsisiautusi 
žalsvai mėlynu apsiaustu ji yra prilaikoma angelo. Nors visa jos išvaizda 
yra karališka ir net dangiška, jos rankos sudėtos lyg maldai, o ji pati žiūri 
nuolankiai žemyn, tuo rodydama, kad ji pati nėra Dievybė. Geriau įsi
žiūrėjus įjos akis galima pamatyti tą barzdotą vyrą, greičiausiai Juan Die
go, ir taip pat vienos šeimos vaizdą su moterimi, vyru ir kūdikiu. 

Nors Guadalupe Marija yra labiausiai garbinama meksikiečių kata
likų, ji populiarėja ir tarp ispaniškai nekalbančių katalikų. 1987 m. užsa
kyta Guadalupe Marijos freskos kopija buvo atgabenta į Čikagos apylin
kes, kur ji pagaliau rado pastovią vietą didelėje vaikų prieglaudoje, maža
me į šiaurės vakarus nuo Čikagos įsikūrusiame Maryville miestelyje. Ten 
gruodžio mėnesį ir vyksta kelias dienas t runkančios pamaldos, pritrau
kiančios tūkstančius maldininkų. 

Tos pačios Guadalupe Marijos (Nostra Senora de Guadalupe) ir mek
sikiečio indėno Miguel Hidalgo y Costilla vardais yra pavadintas ir netoli 
Mexico City esantis Guadalupe Hidalgo miestas - didelė meksikiečių tau
tinė ir religinė šventovė. Hidalgo (1753-1811) buvo kunigas, tapo revoliu
cionieriumi, iškėlęs Švč. Mergelės Marijos vėliavą, pradėjo nepriklauso
mybės karus prieš Ispaniją. Po pradinių laimėjimų jis buvo ispanų sugau
tas ir sušaudytas. Hidalgo tapo dideliu jau nepriklausomos Meksikos he
rojumi, laikomas vos ne šventuoju. Jo vardu yra pavadinta ir viena iš 
Meksikos valstybės provincijų. 

Meksika pagaliau tapo nepriklausoma 1824 m., bet jos bėdos nepasi
baigė. Jau po maždaug dešimties metų nuo Meksikos atsiskyrė Texas te
ritorija, o 1846 m. Amerika paskelbė karą Meksikai, kuris baigėsi dideliu 
meksikiečių pralaimėjimu. 1848 m. Guadalupe Hidalgo mieste buvo pa
sirašyta taikos sutartis, pagal kurią Meksika prarado didžiulius savo ter
itorijos plotus, kurie dabar sudaro California, Nevada, Utah, Arizona, 
Colorado, New Mexico ir VVyoming valstijas. Atrodo, kad meksikiečiai ne 
ginklu, bet su Guadalupe Marijos pagalba jas kada nors atsiims. 
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LIETUVIŲ FONDAS TĘS 
PRADĖTA DARBĄ 

Gruodžio 11 d. LF posėdyje išrinktas naujas vaidybos 
pirmininkas, aptarta tolimesnė Fondo veikla 

DALIA CIDZIKA1TE 

Gruodžio 13 d. Lietuvių Fondo 
surengtoje spaud.os konferencijoje 
Fondo tarybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis pranešė, jog gruodžio 12 d. 
įvykusiame posėdyje LF valdybos 
pirmininku antriesiems metams iš
rinktas Ramūnas Astrauskas. 

Įvyko a n t r a s i s l ė š ų 
p a s k i r s t y m a s 

Tamulis paskelbė apie įvykusį 
antrąjį LF lėšų paskirs tymą ir 
trumpai pristatė jo rezultatus. Pa
skirtos trys stipendijos: Kazimierui 
Gurauskui, Mariui Stonkui ir Gra
žinai Raguckaja. Iš kitų prašymų: 
3,000 dol. paskir t i „Bridges" žur
nalui; JAV LB Kultūros tarybai už 
fotoalbumo „Lietuvių kultūros pali
kimas Amerikoje" parengimą skirta 
9,000 dol.; Lietuvių Phi ladelphia 
mieste 100-čjo istorijai — 500 dol.; 
Philadelphia Lietuvių namų pastatui 
atnaujinti — 5,000 dol.; JAV LB Švie
timo tarybai, LF Taurės laimėtojui 
(ALKL) — 1,000 dol.; Lietuvių operai 
— 4,000 dol. (pi rmame skirstyme 
Operai paskirta 1,000 dol. suma, tad 
iš viso — 5,000 dol.); Lietuvių kalbos 
kursams Vilniaus univers i te te — 
2,500 dol. ir Knygnešių ieškiniui dėl 
laisvės — 2,500 dol. Per abu skirsty
mus šiais metais paskir ta 567,952 
dol. suma. 

Posėdžio metu buvo sudarytas 
metinis LF kalendor ius . Met inis 
suvažiavimas įvyks 2008 m. gegužės 
3 d.; Golfo tu rnyras — rugsėjo 21 d., 
metinis posėdis — lapkričio 8 d. 
Paraiškų-prašymų įteikimo da ta 
nepasikeitė. Taip pa t nepasikeitė ir 
paraiškų svarstymo datos: stipendijų 
prašymai bus svarstomi kovo 15 d., 
visi likusieji — balandžio 15 d. 

Astrauskas: LF kvėpuoja tuo , 
kuo k v ė p u o j a išeivija 

Astrauskas, sutikęs an t rus me
tus eiti LF valdybos pirmininko pa
reigas, prisipažino, jog būti valdybos 
pirmininku nėra nei grožio, nei gar
bės ložė. „Prieš akis laukia rimti dar
bai ir projektai, kuriuos pradėjome 
praėjusiais meta i s ir tęsime šiais 
metais." Anot jo, pagrindinis tikslas 
išlieka tas pats, tai — LF plėtra. J i 
reikalinga tam, kad Fonde būtų kuo 
daugiau narių bei įnašų. Tai sudėtin
gas darbas, — sakė valdybos pirmi
ninkas, — ir nors jo rezultatus jau 
galime jausti, greičiausiai jie pasi
matys tik po keleto metų. 

Šiais metais Fondui sukako 45-
eri metai. Anot Astrausko, tai buvo 
savotiškas emocinis pakilimas ir jį 
norėta išnaudoti organizacijos plė
trai. Būtent todėl daugiau dėmesio 
buvo skirta Fondo reklamai ir Fondo 
įvaizdžiui kelti. Valdybos pirminin
kas įsitikinęs, jog LF yra gyvas ir gy
vas ne vien dėl to, kad jis turi beveik 
17 mln., bet todėl, kad jis kvėpuoja 
tuo, kuo kvėpuoja išeivija. Priešingu 
atveju įvyktų a t i t rūkimas ir Fondo 
veiklos prasmė dingtų. „Norime būti 
modernūs, įsiklausyti į visuomenę, 
esame atviri pa tar imams", — tvirtino 
Astrauskas. 

Naujovės i r būs imi 
p ro j ek t a i 

Valdybos pirmininkas pasigyrė, 
jog pirmaisiais jo kadencijos metais 
buvo įgyvendintos kelios naujos 
idėjos. Viena jų — Fondo narių ap
klausa, kuria siekta kelių tikslų: 
sužinoti, ką nariai galvoja apie Fondo 
lėšų skirstymą, taip pat norėta pra
nešti visuomenei, kad norima dialogo 
su visuomene, jog Fondas yra atvira 
narių organizacija ir jos veikla yra 
nukreipta į visuomenę. 

Kita naujovė — 45-erių metų 
proga išleistas reklaminis filmukas 
(DVD) apie LF, kuriuo norėta lais
vesne forma papasakoti visuomenei 
apie Fondą. Filmą galima pamatyti 
www.youtube.com internetinėje sve
tainėje, tereikia įvesti žodžius „Lit-
huanian Foundation". 

Iki šių metų nebuvo informaci
jos, kaip palikti arba paaukoti pini
gus LF Advokatai žinojo, bet ne pa
prasti žmonės, — sakė Astrauskas. 
„Todėl siekiant supaprast int i ir 
aiškia bei paprasta kalba pateikti 
informaciją, kaip palikti pinigus LF, 
išleidome lankstinukus lietuvių ir 
anglų kalbomis." Tai pavyzdžiai, su
derinti su advokatais. 

Taip pat bandoma pakeisti ir 
internetinę Fondo svetainę. Siekiama 
ją padaryti patrauklesnę, gyvesnę, 
dinamiškesnę, gyvenimiškesnę. Pe
reita ir prie naujos duomenų bazės, 
kur i gerokai palengvina ryšio pa
laikymą ir bendravimą su nariais. 

Astrauskui pritarė Tamulis, ku
rio teigimu, 2007-ieji buvo aktyviausi 
Fondo metai. Padaugėjo įgaliotinių 
skaičius kitose JAV valstijose: Phoe-
nix, AZ, New York, NY. Šiuo metu jų 
yra 16. Naujais LF nariais iki 
gruodžio mėnesio tapo 52 asmenys, 
16 įstojo kaip nariai kandidatai . 
Pakilo esamų narių įnašai. Vien tik jų 
įnešta suma šiais metais buvo apie 
170,000 dol. — tai beveik dvigubai 
didesnė suma palyginti su praėjusiais 
metais. 

2008-ieji metai bus 46-ieji eiliniai 
Fondo darbo metai, — sakė Astraus
kas, — per kuriuos galbūt bus ma
žiau dėmesio skirta jubiliejiniams 
renginiams ir daugiau ryšiui su vi
suomene, jos informavimui apie 
Fondą. 

Bene vienintelis dalykas, dėl ku
rio Astrauskas negailėjo sau kritikos, 
tai — laiko stoka. Būtent tai nelei
džia įgyvendinti visų sumanymų ir 
projektų. Kita vertus, valdybos pir
mininko nuomone, Fondas pernelyg 
lokalizuotai dirba: per mažai dėmesio 
skir iama kitoms JAV valstijoms, 
kitose valstijose gyvenantiems Fondo 
nariams. Kita problema — nėra žmo
nių, nėra pakankamai naujos kartos, 
kuri tęstų pradėtus darbus. Tad nors 
sprendimas antrus metus eiti LF 
valdybos pirmininko pareigas galbūt 
ir nėra pats geriausias karjeros ir 
amžiaus prasme, Astrauskas tikisi, 
kad jo pavyzdžiu — įsijungti į Fondo 
veiklą — paseks kiti jo amžiaus kole
gos. 

Daugiau informacijos apie pasku-
tinius LF nutarimus ir veiklą rasite 
adresu: 

www. l i t huan ian founda t ion .o rg 
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Lietuvos Laisvės Kovų sąjūdžio narius, išliku
sius gyvuosius partizanus, ryšininkus, o taip pat 
jų rėmėjus JAV, sveikiname šv. Kalėdų proga ir su 
ateinančiais Naujaisiais 2008 Metais linkėdami iš 
Aukščiausiojo jums bei jūsų šeimoms kuo dau
giau Viešpaties malonių ir sveikatos. 

Lietuvos Partizanų Globos 
fondo valdyba: 

Pirmininkas L. Maskoliūnas 
Nariai: M. Remienė, V Gaižutis, 

A. Paužuolis, P. Vaičekauskas 
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Kokia Dievo valia dėl 
pašaukimų stygiaus? 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Daugelį metų privačiai ir pusiau 
viešai, gyvu žodžiu bandau kitus įti
kinti, kad daugelio Katalikų Bažnyčios 
hierarchų ir tikinčiųjų aimanavimai 
dėl pašaukimų stygiaus nevyksta be 
Dievo žinios. Tuo tarpu ir tikintieji 
pakartotinai ir visaip yra skatinami 
melsti Aukščiausiąjį, kad padidėtų 
pašaukimų į kunigystę. Iš vis mažė
jančio pasaukimų į kunigystę skai
čiaus peršasi išvada, kad tos maldos 
neišklausomos. Nejaugi Dievas prieš
tarautų, kas Jo sukurtai karalystei 
reikalinga ar būtina? Matyt, ne to 
tikintieji prašo ir meldžia. Daug 
įžvalgos esama vienos nemokytos 
moterėlės teigime, man pasakytame 
gal prieš dvidešimt metų. Dievas 
duoda mums ne tai, ko norime, bet 
tai, ko mums reikia. 

Dabar atėjo laikas porą minčių 
susemti ant popieriaus. Nežinau, kas 
tai skaitys ir kokios viso to pasekmės 
bus, bet žinau, kad pasijausiu geriau. 
Pirmiausia, prisiminkime, kas kuni
gas yra. Tam talkon kviečiuosi M. Čy-
vą, kuris tryliktame „Lietuvių encik
lopedijos" tome štai ką rašė. Tai 
aukštąjį kunigystės šventimą priė
męs asmuo, dvasininkas. Kunigystė 
yra vienas iš septynių paties Kristaus 
įsteigtų sakramentų. Kunigas yra 
Dievo kulto tarnas ir tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių. Kunigo parei
gos yra nusakomos ir tvarkomos 
Bažnytine teise, vyskupo potvarkiais 
ir einamųjų pareigų reikalavimais. 
„Kunigo šventimų galiojimui rei
kalinga, kad jų teikėjas būtų vysku
pas ir šventinamasis būtų pakrikšty
tas vyriškis." 

Sąmoningai sustojau ties pasku
tiniu žodžiu „vyriškis". Gal tame ir 
yra pašaukimų stygiaus priežastis? 
Kunigų luomas, kaip ir visi kiti iš 
senovės atėję luomai, buvo ribojamas 
vyrais. Tokia buvo vyrų nustatyta 
tvarka. Jų rankose buvo ir visa galia. 
Nereikia stebėtis, kad ir Katalikų 
Bažnyčia ta tvarka sekė ir ją saugojo. 
Kai nustatyta tvarka eme braškėti, 
buvo šauktasi pagalbos iš Dangaus ir 

imta teigti, kad tokia yra Dievo valia. 
Pasauliui modernėjant, pamažu tie 
vyrų dominuojami luomai ir profesi
jos keitėsi. Nesikeitė tik Bažnyčios 
nuostata, kad kunigai turi būti vyrai. 
Silpnas argumentas sakant, kad 
Kristus ir jo apaštalai visi buvo vyrai. 
Tokia logika sekant, kunigai turėtų 
būti vedę (dauguma apaštalų buvo 
vedę), beraščiai (dauguma apaštalų 
buvo beraščiai) ir neturėtų bažnyčių 
(jos neturėjo nei pats Kristus, nei jo 
apaštalai) ir t.t. Ne tame reikalas ir, 
esu tikras, kad Dievas tai aiškiai 
mato ir supranta. J is taip pat turi 
daug kantrybės, nors privačiai, be 
abejo, šypsosi, matydamas Bažnyčios 
hierarchus visą kaltę suverčiant ti
kintiesiems, kad šie nepakankamai 
meldžiasi. 

Spaudoje skaitėme, kad PLB 
kraštų pirmininkų suvažiavime „bu
vo aptartos 'amžinosios' ir skaudžios 
bėdos — parapijų išlaikymas ir ku
nigų stoka" („Draugas", 2007.08.10). 
Ne geresni reikalai ir už PLB tvorų. 
„Europa kenčia nuo mažėjančių pa
šaukimų į kunigystę ir vienuolystę", 
— teigta po neseniai Kroatijoje 
įvykusio Europos pašaukimų tarny
bos (European Vocations Service) 
kongreso. Pastebėta, kad paskuti
niame dešimtmetyje pašaukimų skai
čius žymiai sumažėjo daugumoje 
Europos šalių, išskyrus Lenkiją, Slo
vėniją ir Ukrainą. Prancūzijoje ir 
Belgijoje naujų kunigų šventinimas 
yra mažesnis negu esamų kunigų 
mirtingumas. Panaši padėtis ir Ita
lijoje, Austrijoje, Vokietijoje. 

Net ir tradiciškai katalikiškoje 
Airijoje Bažnyčia buvo priversta už
daryti septynias iš aštuonių turimų 
seminarijų. 2005 metais tik vienuoli
ka naujų kunigų buvo įšventinti 
visose 26 diecezijose. Pažymima, kad 
toje pačioje Airijoje 1965 metais susi
laukta 659 naujų kunigų. 

Lenkijoje 84 kunigų seminarijos 
pernai metais priėmė 1,351 semina
ristą. Tuo pačiu metu Anglijoje ir 
Valijoje esančiose šešiose seminari
jose turėti tik 32 seminaristai. Pra
nešime spaudai teigta, kad šiais is-

http://www.youtube.com
http://www.lithuanianfoundation.org
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torimais laikais tiek pats gyvenimas, 
tiek ir pašaukimai yra Dievo dovana 
(„Our Sunday Visitor", 2007.08.12). 

Ar neatrodytų, kad Dievas šykš-
tus su pašaukimų dovanomis? Ma
nau, kad ne. Jis tikrai žino, kas čia 
darosi, bet kantriai laukia Bažny
tinės vadovybės praregėjimo ir Jo va
lios supratimo. 

Kristaus motina buvo moteris. 
Kitais metais švenčiamas 400 metų 
Marijos pasirodymo Šiluvoje jubilie

jus irgi remiasi moterimi. Ne paslap
tis, kad moterys yra geresnės ryši
ninkės tarp žmonių nei vyrai. Jos turi 
didesnę širdį, yra daugiau supran
tančios, atjaučiančios, paguodžian
čios. Ar nebūtų natūralu, kad Baž
nyčia joms pagaliau suteiktų didesnį 
vaidmenį ir leistų būti tarpininkėmis 
tarp žmonių ir Dievo, kad leistų joms 
laisvai būt i tuo, ką Dievas joms 
patikėjo? 

Kokia pasauliečių valia 
dėl pašaukimų stygiaus? 

ALDAS KRIAUČIŪNAS 

Smagu matyti, kad dr. Romual
das Kriaučiūnas nevengia sudėtingas 
temas nagrinėti. Kaip ir daugelis jo 
straipsnių, jo mintys priverčia skaity
toją pamąstyti ir pagalvoti. Deja, nors 
jis ir iškelia opią problemą šiai dienai, 
jo nagrinėjimas bei išvados nė r a 
logiškai pagrįsti. Todėl jo straipsnis 
yra tik jo mintys, o ne rimti argu
mentai. 

Dr. R. Kriaučiūnas į savo straip
snį sudeda keletą temų. Jo pagrin
dinė mintis yra tokia: Kadangi Ka
talikų Bažnyčioje yra kunigų t rūku
mas, reikėtų leisti moterims būt i 
įšventintoms į kunigus. Mano argu
mentai ir bus atsakymas į šią jo 
pagrindinę mintį. 

Pirmas klausimas būtų toks — 
ar tikrai yra kunigų t rūkumas Ka
talikų Bažnyčioje? Dr. R. Kriaučiūnas 
pateikė statistiką, kuri pagrindžia tą 
teiginį, ir aš negaliu ginčytis su tuo. 
Pagal Our Sunday Visitor (2007.09.30), 
iš septynių seminarijų Airijoje liko 
tik viena. Ir ta viena turi 71 studen
tą, kai prieš 45 metus turėjo 600 stu
dentų. Airija nėra unikali šiuo atveju. 
Taigi, galime sutikti, kad iškel ta 
problema yra reali bei opi. 

Kita argumento dalis yra pateik
ti sprendimą - jeigu išplėšime galin
čių tapti kunigų ratą, tai kunigų 
skaičius padidės. Deja, tai jau ne ar
gumentas, o tik asmeninė nuomonė. 
Toliau nagrinėju pagrindinius argu
mento trūkumus. 

1) Dr. R. Kriaučiūnas nenagrinė
ja, kada prasidėjo kunigų t rūkumas . 
Norint tikėti pateiktu sprendimu, 
reikia galvoti, kad kunigų t rūkumas 
egzistuoja per visą Katalikų Bažny
čios istoriją. Jeigu kunigų t rūkumas 
atsirado nuo tada, kada tik nevedę 
vyrai galėjo būti kunigais, tai dr. R. 
Kriaučiūno išvada turėtų pagrindo. 
Deja, mano supratimu, taip nėra. 
Bent JAV šis t rūkumas prasidėjo 
prieš maždaug 40 metų. Tai ir sutam
pa su Antrojo Vatikano suvažiavimu. 
Manau, būtų netikslu „kaltinti" tą 
istorinį įvykį dėl kunigų stygiaus. 
Suvažiavimo tikslas buvo atsižvelgti į 
besikeičiantį pasaulį — tie patys 
pasikeitimai pasaulyje gali būti dalis 
priežasčių, kodėl t rūks ta kunigų. 
Apie tai parašysiu vėliau. 

2) Dr. R. Kriaučiūnas nenagrinė
ja, ar visose šalyse jaučiamas šis 
trūkumas. Savo straipsnyje jis rašo: 
„paskutiniame dešimtmetyje pašau
kimai žymiai sumažėjo daugumoje 
Europos šalių, išskyrus Lenkiją, Slo
vėniją ir Ukrainą." Toje pačioje 
Airijoje, kur sumažėjo vietinių ku
nigų skaičius, lenkų bendruomenė 
per trejus metus suorganizavo taip, 
kad būtų šv. Mišios lenkų kalba 33 
miesteliuose, o bendruomenė turi 
24 kunigus (Our Sunday Visitor. 
2007.09.30). Man būtų Įdomu su

žinoti, kodėl Centrinėje Europoje 
nesumažėjo pašaukimų. Spėju, kad 
tose šalyse vyrų skaičius staigiai 
nepadidėjo. Ir kiek žinau, tose šalyse 
moterims neleidžiama būti kunigais. 
Taigi, reikia manyti, kad yra kitų 
priežasčių, kodėl vyrai sutinka tapti 
kunigais tose šalyse, o ne kur nors 
ki tur Europoje. 

3) Dr. R. Kriaučiūnas neturi įro
dymų, kad moterys norės būti kuni
gais. Savo rašinyje jis cituoja Kroa
tijoje įvykusį Europos pašaukimų 
tarnybos kongresą: „Europa kenčia 
nuo mažėjančių pašaukimų į kuni
gystę ir vienuolystę." Jeigu moterys 
nenori tapti vienuolėmis, tai kodėl jos 
norės tapti kunigais? Lyg logiška 
išvada būtų, kad norint spręsti vie
nuolių problemą, reikėtų leisti vy
rams tapti vienuolėmis. Aišku, tai ab
surdas, nes abi rūšys pašaukimų da
bar išgyvena krizės laikotarpį. 

Taigi išvada tokia, kad kunigų (ir 
vienuolių) trūkumas yra gana naujas 
reiškinys ir tas reiškinys nepasireiš
kia visose šalyse. Viena išvada gali 
būti, kad Antrojo Vatikano suvažiavi
mas per daug pakeitė Katalikų baž
nyčią ir todėl po truputį mažėja ku
nigų skaičius. Kaip minėjau, nors su
važiavimo laikas ir sutampa su ku
nigų mažėjimo pradžia, jeigu tikrai 
tie pakeitimai turėjo neigiamos įta
kos, tai ta įtaka turėtų matytis visose 
šalyse, kuriose buvo diegiami antro 
Vatikano nutarimai. Aišku, Centri
nėje Europoje tai įvyko vėliau, bet ir 
ten pasikeitimai daugmaž įgyvendinti. 

Tad reikia paklausti savęs, kas 
keičiasi pasaulyje, kad mažiau vyrų 
stoja į kunigus? Mano manymu, dr. 
R. Kriaučiūnas savo pirmoje pas
traipoje ir pats mums duoda atsa
kymą, nors ne taip, kaip jis supranta: 
„Tuo tarpu ir pakartotinai tikintieji 
yra visaip skatinami melsti Aukš
čiausiąjį, kad padidėtų pašaukimai į 
kunigystę. Iš vis mažėjančių pašau
kimų į kunigystę peršasi išvada, kad 
tos maldos neišklausomos. Nejaugi 
Dievas prieštarautų kas Jo sukurtai 
karalystei reikalinga ar būtina? Ma
tomai ne to tikintieji prašo ir meldžia 
(išskirta mano — A.K.)." 

Dr. R. Kriaučiūnas teigia, kad 
pašaukimų skaičius mažėja. Deja, 
manau, kad net pats Popiežius Be
nediktas XVI nežino, ar pašaukimų 
skaičius mažėja. Mes tik matyt, kad 
atsiliepimų skaičius mažėja. O jeigu 
pašaukimų skaičius stabilius, reikia 
klausti, kodėl vis mažiau ir mažiau 
vyrų atsako „Taip Dieve — Tavo tar
nas klauso", kai Dievas juos šaukia. 
Kitaip sakant, už ką tikintieji turėtų 
melstis? 

Aš manau, kad reikia melstis dėl 
to, kad jaunimas pradėtų vėl klausyti 
ir išgirstų Dievo kvietimą, nes pasi
darė daug, daug sunkiau išgirsti 
Dievo kvietimą būti kunigą. 

Nukelta į 9 psl. 
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KAIP GAUTI LIETUVI KUNIGĄ 
Nustebau skaitydama Antano 

Paužuolio laišką, kuriame jis mąsto, 
kodėl Lietuvos vyskupai „skriaudžia" 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo para
piją, neskirdami jai jauno lietuvio 
kunigo. Man teko maloniai dirbti 
kartu su Antanu šios parapijos ko
mitete (Parish Council) nuo komite
to įsteigimo iki jo staigaus ir netikėto 
panaikinimo. Antanas pats savo 
laiške pripažįsta, kad vienu laiku 
mūsų parapijai „buvo skirti jauni, 
lietuviškai kalbantys vikarai". Ar tai 
neįrodymas Lietuvos vyskupų palan
kumo mūsų parapijai padėti? Šie 

vikarai buvo parapijiečių labai myli
mi ir dėl jų išvykimo buvo labai ap
gailestaujama, ypač kadangi išvyki
mo sąlygos buvo neaiškios. Baig
damas savo laišką, Antanas prašo 
„patarimo, kaip išspręsti šį keblų 
klausimą". Teikiu patarimą. Neieš
kok, Antanai, kitoje Atlanto pusėje 
priežasties, kodėl šiuo metu mūsų 
brangioje parapijoje nėra paskirto 
jauno lietuvio kunigo. Reikia dairy
tis arčiau, mūsų pačių kieme. 

Nijolė Gierštikienė 
Oak Lawn, IL 

MIELI REDAKTORIAI 
Dėl Dievo meilės, ar Jūs dar vis 

bandote skaitytojų kantrybę? Bend
radarbiai visokiais įmanomais būdais 
pareiškia savo tvirtą nuomonę dėl 
paskutiniu metu mūsų brangios kal
bos teršimo ir maldauja laikytis tai
syklingos lietuvių kalbos. O jų prašy
mai atsimuša kaip žirniai į sieną be 
jokio atgarsio - be sveiko veiksmo. 
Na, štai ir vėl iš angliško suraizgytas, 
sumazgytas, pirmame puslapy prista
tytas keverza „kvestionuodami" (net 
6 skiemenų ilgumo) žodis akis rėžia ir 
protą taršo (ogi juk turime puikų 
atitinkamą žodį „klausinėdami"). 

„Draugas", ačiū Dievui, ligi šiol 
jokių tikrų bėdų neturėdavo. Jeigu 
pasitaikydavo rašančiųjų straipsniuo
se barbarizmų, žargonų ar kitokių 
nuklydimų, redaktoriai savo nuožiū
ra, be jokio atsiklausimo juos ištaisy
davo - straipsnį apšvarindavo. O kaip 
dabar? Nepriklausomybę atgavus, iš 

Lietuvos į išeivijos spaudą srautais 
pasruvo Lietuvos pačių kalbos „žino
vų" sudaryti neva vadinamieji „tarp
tautiniai" žodžiai. Siaubas! Nagi va, 
nueita taip jau toli, kai patys redak
toriai rašo tokia griozdiška kalba -
tai jiems „dviguba kaltė"! 

Mieli redaktoriai, su tinkama bei 
priderama pagarba ir padėka Jums, 
Jūsų sunkaus bei labai atsakingo dar
bo didžiu įvertinimu - mažiau kalbų 
ir rašymų iš skaitytojų pusės - dau
giau naudingo veiksmo laukiama iš 
redakcijos kalbos atžvilgiu! 

Mūsų didžioji pedagogė ir lietu
vybės įkvėpėja Marija Pečkauskaitė 
mus mokė: „Kalba yra didžiausia 
lietuviškumo žymė, tai turime sekti, 
kad mūsų vaikai gražiai, taisyklin
gai kalbėtų!" Ačiū! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

SVETIMYBĖS LIETUVIŲ KALBOJE 
Dr. Elona Vaišnienė atsiuntė 

ištrauką iš JAV lietuvių laikraščio 
„Vienybės" 1965 m. vasario 18 d. 
Ji rašo: 

„Rašo kalbininkas Pr. Skardžius, 
kaip Pirmojoj Nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo dirbama svetimos kalbos 
žodžius pakeisti lietuviškais ar nau
jus sukurti. Duoda daug pavyzdžių. 

'Tuo būdu buvo sulietuvinta ir 
viena kita tarptaut inė svetimybė, 
pvz., užuot absurdas, emigracija, 
fantazija, nacionalistas, predikatas, 
produkcija, produktas, regresas ir kt., 
daug kur jau sakoma/rašoma ir nesą
monė, išeivija, vaizduotė, tautinin
kas, tarinys, gamyba, gaminys, pa
žanga (ir pažangus, 'progresyvus', 
pažangininkas 'progresyvistas'), at-

žanga (ir atžangus 'regresyvus') ir 
kt . '" 

Gaila, kad atkritom į praeitį su 
produkcijom, progresais, adekvatu-
mais, miuziklais ir pan. 

Lietuva savo lietuvių kalbos var
tosena puikiai vejasi prieš Antrąjį 
pasaulinį karą pasiektą lietuvių 
išeivių Amerikoje kalbos lygį, kaip 
pvz., strytas, holas, skveras, hauzas, 
rezortas, mecas, kortas, balotiravi-
mas, bukletas, komisaras, adekvatus, 
solidus, novatoriškas, šou. aukcionas 
ir daugybė kitų. 

Taigi, kas sako, kad praei
tis nesikartoja, net ir už jūrų marių? 

Stasys Bačkaitis 
Great Falls, Va. 

:l Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti- ' 
j nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jj pasirašyti bei 
I nurodyti savo adresq ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
i adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba 
" elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org 

Skaitytojų laiškus galite rasti internetineje „Draugo' 
www.draugas.org 

svetainėje 

mailto:redakcifa@drau9as.or9
mailto:daUa.cidziicaite@9maiI.c0m
mailto:redakcija@draugas.org
http://www.draugas.org
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Lietuvos santykiai su Rusija: arba myliu, arba ne 
Atkelta iš 1 psl. 
Dėl to savaime suprantama, kad tarp 
politinių partijų irgi yra atsiradę du 
skirtingi poliai: yra tie, kurie iš viso 
nenori būti įtraukti į santykius su 
Rusija; yra kitos politinės jėgos, ku
rios nori draugiškų santykių su Ru
sija, tačiau už jų velkasi įtarumo šlei
fas, esą šis draugiškumas yra kažkuo 
grindžiamas. 

— Jūs tur i te galvoje, j o g 
draugiški santykiai su Rusija 
Lietuvoje r e i šk ia Rusijos įsilei
dimą | vidaus politiką? 

— Na, aš turiu omenyje tai, kad 
draugiški santykiai su Rusija Lietu
voje yra grindžiami kunigaikštienės 
titulais, keistais patarėjais ir pana
šiais dalykais. Tada visi ima klausti, 
kas stovi už to draugiškumo Rusijai. 
Įtarinėjama, jog tie draugiški santy
kiai su Rusija nėra vedini vien prag
matizmo ir naudos valstybei. 

Turint tokią šiek tiek parano
jišką situaciją, negalėčiau įvardinti 
nė vienos politinės partijos, kuri pa
sisakytų už draugiškus santykius su 
Rusija, dėl kurių niekam nekiltų abe
jonių, ar tikrai tie santykiai yra „šva
rūs". 

Bet kurios politinės partijos 
siekis draugiškų santykių su Rusija 
reiškia riziką save pastatyti po dve
jone, kad tie santykiai tarnauja ne 
valstybės naudai, o siauriems parti
niams, gal net ir asmeniniams intere
sams. 

Tokių abejonių esama dėl mūsų 
politikų neatsparumo įtakoms. Jeigu 
Lietuvos politinėje sistemoje veiktų 
partijos, atsparios įvairiems tokio po
būdžio pasiūlymams, mūsų santykius 
su Rusija būtų galima grįsti pragma
tiniu požiūriu, kartu neatsisakant tų 
vertybių, kurias mes pripažįstame 
kaip europines. 

Paimkite, kad ir partijų finansa
vimą. Jeigu partijų finansavimas 
būtų skaidrus, be kažkokių kompani
jų įtakų, manau, kad tai paveiktų ki
tokių santykių su Rusija atsiradimą. 

— Tačiau ar t a i n ė r a objek
tyvi Rusijos po l i t ikos Balt ijos 
valstybių atžvilgiu p a s e k m ė ? Ru
sija s t e n g i a s i p a l a i k y t i g e r u s 
santykius su Paryžiumi ir Berly

nu, tuo pač iu Briuselio akyse 
juodindama Lietuvą. Ar tai, kas 
š iuo metu vyksta Lietuvoje, nėra 
Rusijos pol i t ikos „skaldyti ir val
dyti" rezultatas? 

— Taip, aš sutinku, bet esminis 
dalykas yra kitas. Paimkime Vokie
tijos pavyzdį. Vokietijos politiniu lyg
meniu Rusija pripažįstama kaip 
strateginė partnerė. 

Prisiminkite, prieš pusę metų 
Vokietijoje buvo didžiulis skandalas 
dėl to, kad Vokietijos specialiosios 
tarnybos paskelbė, jog dabar Vokie
tijoje Rusijos žvalgybininkų yra dau
giau, negu Šaltojo karo metais. 

Mes turime išskirti du dalykus: 
pirma, politinį lygmenį, kai politiniai 
vadovai deklaruoja, kad santykiai 
tarp Rusijos ir Vokietijos yra draugiš
ki ir, antra, kai visos kitos valstybės 
institucijos dirba savo darbą, kaip 
kad žvalgyba žvalgo ir t.t. 

Tai buvo labai geras pavyzdys, 
kaip politiniu lygmeniu, politinėje re
torikoje yra deklaruojamas draugiš
kumas, tačiau valstybė kaip tokia ir 
jos interesai išlieka. 

— Manote, kad Lietuvos san
tykiams su Rusija trūksta prag
matizmo? 

— Kalbant apie santykius su Ru
sija, mano galva, Lietuvos institucijos 
turi stipriau laikytis pragmatizmo 
principo ir veikti labiau nepriklauso-

. mai. 
Pamenate, kai Lietuva neišdavė 

Rusijai vieno iš ,,Jukos" savininkų? 
Nieko nenutiko, tai buvo teismų 
sprendimas, iš Rusijos jokios politi
nės reakcijos nebuvo. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad mes iš principo gali
me laikytis teisės principų ir tuo pa
čiu politiniu lygmeniu palaikyti ge
rus, draugiškus, kaimyniškus santy
kius. 

— J ū s kalbėjote apie tai, jog 
Lietuvai reikia laikytis principų. 
Tačiau kyla kitas klausimas, ar 
v i s a d a principų la ikymasis Ru
sijos atžvilgiu bus ve iksmingas? 
J ie gali turėti priešingą poveikį 
— n e pas l ap t i s , kad Rusija ener
getiką naudoja kaip į r ank į poli
t iniam spaudimui... 

— Iš tiesų, santykiai su Rusija 

Artūras Jonkus. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

yra abipusis dalykas. Rusija visada 
turės daug galimybių spaudimui. Bet 
jeigu mes kalbame apie energetiką, 
pavyzdžiui, „Družbos" tiekimo nu
traukimą, man kyla kitas klausimas. 
Kai kurie tarptautinės teisės specia
listai užsienyje sako, kad Rusija yra 
pasirašiusi energetinę chartiją, ir yra 
įgaliota jos laikytis. Tam tikri jos 
straipsniai numato, kad šalis, kuri 
yra pasirašiusi šią chartiją, tačiau 
nėra informavusi, jog nesilaikys su
tarties iki jos patvirtinimo, vis dėlto 
privalo jos laikytis. 

Kyla klausimas, kas trukdė Lie
tuvai pagal tą sutartį eiti iki tarptau
tinio arbitražo? Tai būtų buvęs labai 
pragmatiškas žingsnis, rodantis, kad 
mes ieškome teisinių galimybių gin
čyti vieną ar kitą neteisėtą veiksmą. 

— Manote, kad iš Rusijos pu
sės nebūtu buvę jokios reakci
jos? 

— Taip, tai būtų supykdę Rusiją, 
tačiau šitaip būtų imtasi ne politinių, 
o teisinių žingsnių. Nesvarbu, ar tuo 
mes kažką ypatingo laimėtume. 
Svarbu rodyti principus ten, kur tei
siniu būdu juos rodyti galima, ne 
vien tiktai sakant, kokia Rusija yra 
bloga. Tą pasakyti reikia, bet tą gali
ma pasakyti vieną kartą. Juk nuola
tinis kartojimas, kad Rusija yra grės
mė Lietuvai, galų gale ir kitą šalį 

pradeda veikti. Rusija mums yra ne 
didesnė grėsmė nei kitoms kaimyni
nėms valstybėms. Tačiau vis dėlto 
kyla klausimas, kodėl Rusijos atžvil
giu jos sugeba išlikti labiau pragma
tiškos. 

— Nemanote , kad tokią Bal
t i jos šal ių ir Rusijos santykių 
specif iką pave ikė valstybių, geo-
s trateg inė padėt i s ir istorija? 

— Taip, aš su tuo sutinku, ta
čiau pažiūrėkite, kaip elgėsi estai. 
Dėl Estijos sprendimo perkelti bron
zinį kareivį kilo didelis nepasitenki
nimas Rusijoje, ji ėmėsi informacinio 
karo prieš Estiją. Tačiau sprendimas 
vis dėlto buvo įvykdytas. Po to būta 
įvairių diskusijų, ar sprendimas tei
singas, ar neteisingas, ar laiku, ar 
ne, tačiau estai sprendimą įgyvendi
no. 

Tačiau kad ir kaip būtų keista, 
jei pastebėjote Europos tarptautinių 
santykių tarybos atliktus pastaruo
sius tyrimus, lietuviai buvo pripažin
ti esantys didesni Šaltojo karo šauk
liai negu estai. Tokio pobūdžio tyri
muose apibendrinimai paprastai da
romi atsižvelgiant į politikų kalbas ir 
žiniasklaidoje pasirodžiusią informa
ciją. Aišku viena, kad estai, net aki
vaizdžiai konfliktuodami su Rusija, 
Vakarų akyse sugebėjo išlikti dides
niais pragmatikais nei mes. 

Tokį paradoksą galima aiškinti 
tuo, jog estai užsiima didesne veikla 
administraciniu lygmeniu; o politi
niu — jie tiesiog deklaruoja gerus 
santykius su Rusija. Tuo tarpu pas 
mus yra vadovaujamasi principu 
„arba myliu, arba ne" ir nėra išlaiko
ma tarpinė pozicija. 

Užuot Lietuvoje sprendus konk
rečius uždavinius siekiant atsilaikyti 
prieš informacinį karą, popkultūros 
ekspansiją iš Rytų pusės, iš principo 
užsiimama viešu sakymu, jog santy
kiai su Rusija yra tiesiog blogi. Ta
čiau kad ir kiek sakytum, jeigu nėra 
imamasi praktinių veiksmų, situaci
ja nesikeičia. Informacinis karas ne
bus laimėtas vien tik politikų pasi
sakymais. Tam reikalingas kasdienis 
darbas ir sistema. 

Kalbėjosi R. Pet ruševič ienė 

Vilniaus valdžia turės atlyginti romams 
Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) 

— Sostinės valdžia turės atlyginti ro
mams už nugriautus taboro pasta
tus. Vilniaus apygardos administra
cinio teismo sprendimu, romų naudai 
priteista 100,000 litų neturtinės ža
los atlyginimo. 

Romams atstovavęs advokatas 
Tadas Kelpšas sako esąs tik iš dalies 
patenkintas teismo sprendimu. Ro
mai už nugriautus penkis gyvena
muosius ir vieną negyvenamąjį namą 
prašė priteisti 190,000 litų turtinės ir 
pusšešto milijono neturtinės žalos 
atlyginimo. Pareiškėjų teigimu, nu
griaunant pastatus buvo pažeista jų 
teisė į būstą ir privataus gyvenimo 
neliečiamumą. 

„Manome, kad tai neadekvačiai 
maža suma. Be to, mūsų visiškai ne
tenkina, kad teismas atsisakė pri
teisti turtinę žalą. Kita vertus, džiau
giamės pirmu žingsniu teisingumo 
link", — po teismo posėdžio sakė T. 
Kelpšas. 

Vilniaus savivaldybės pareigūnai 
teigė, kad nugriauti apleistus pasta
tus 2004 metų pabaigoje nuspręsta 
siekiant kovoti su narkotikų plati
nimu. Be to, anot jų, nėra įrodyta, 

Vilniaus valdžia tapo skolinga romams. 

kad romai turėjo turtinių teisių į nu
griautus statinius. Sprendimas nu
griauti taboro statinius priimtas tuo 
metu, kai Vilniaus meras buvo Artū
ras Zuokas. 

Vilniaus apygardos administra
cinio teismo sprendimas per 14 dienų 
gali būti skundžiamas Lietuvos vy-

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

riausiajam administraciniam teis
mui. 

Lietuvoje gyvena apie 3,000 ro
mų. Žmogaus teisių stebėjimo insti
tutas Vilniaus valdžios veiksmus bu
vo įvardijęs vienu ryškiausių pastaro
jo metų romų teisių pažeidimu Euro
poje. 

Perduotas 
Lozoraičių šeimos 
archyvas 
Atkelta iš 1 psl. 
už pagalbą juos perduodant. 

„Šie archyvai padės Lietuvos 
istorikams, mokslininkams ir visiems 
besidomintiems Lietuvos užsienio 
politika dar giliau pažvelgti į Lietu
vos diplomatijos istoriją, atrasti nau-

! jus dokumentus, liudijančius Lietu
vos diplomatų indėlį Lietuvos neprik
lausomybės gynimo bylą", — prane
šime spaudai cituojamas S. Adomavi
čius. 

Archyvai Lietuvą turėtų pasiekti 
dar prieš šv. Kalėdas. 

Šie archyvai papildys pavasarį 
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž
vydo biblioteką pasiekusi daugiau nei 
16,000 Lozoraičių šeimos knygų bei 
periodinių leidinių rinkinį. 

Stasys Lozoraitis buvo Lietuvos 
ambasadorius Italijoje, jo sūnus Sta
sys — pirmasis nepriklausomybę at
kūrusios Lietuvos ambasadorius JAV 
taip pat kandidatas į Lietuvos prezi
dentus. Kitas sūnus, Kazys Lozo
raitis, buvo pirmasis nepriklausomy
bę atgavusios Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto. 
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Pasaulio naujienos 
CRermantis AFP, Reuters, AR: lnteffax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Ukrainos naujoji premjerė: 
valstietiška kasa ir plieninis ryžtas 

Julija Tymošenko. 

Kijevas, gruodžio 18 d. (AFP/ 
BNS) — Julija Tymošenko partijos 
emblema gal ir yra raudona širdis, 
bet parlamentui antradienį patvirti
nus ją premjere, ji dar kartą įrodė, jog 
turi plieninę valią ir gali dominuoti 
šalies politikoje. 

Fotogeniškoji ir charizmatiška 
vadovė išsiskirianti ne tik valstietiš
ka kasa ir dizainerių kurtais drabu
žiais, bet ir savo nenuolaidumu, buvo 
viena aktyviausių veikėjų per 2004-
ųjų „oranžinę revoliuciją", kai dešim
tys tūkstančių žmonių išėjo į gatves 
protestuoti prieš suklastotus prezi
dento rinkimų rezultatus. 

Toji taiki „revoliucija" pasiekė 
savo tikslą — buvo surengti pakarto
tiniai rinkimai, po kurių į valdžią 
atėjo prezidentas Viktor Juščenko, o 
J. Tymošenko 2005-aisiais buvo pir
mą kartą paskirta premjere. Ji tapo 
pirmąja moterimi Ukrainos premjero 
poste. 

J. Tymošenko, kuri dažnai būda
vo vertinama prieštaringai, 10-ajame 
dešimtmetyje gamtinių dujų sekto
riuje susikrovė turtus, nuo 1999-ųjų 
iki 2001-ųjų ėjo vicepremjero parei
gas, o paskui buvo trumpam Įkalinta 
dėl kaltinimų, kurie vėliau buvo pa
naikinti. 

2005-aisiais nuo vasario iki rug
sėjo dirbdama premjero poste ji suer
zino investuotojus grasinimais panai
kinti posovietinę privatizaciją ir įves-
dama kuro bei kitų prekių kainų kon
trolę. 

Tačiau po to, kai Y Juščenko ją 
tada atleido, jos pozicijos sutvirtėjo, ji 
atvirai kritikavo ir prezidentą, ir vi
sus po jos dirbusius premjerus. 

Rugsėjį per rinkimus, kurie buvo 

sušaukti siekiant išspręsti aklavietę, 
kurioje atsidūrė V Juščenko ir pro
rusiškų pažiūrų premjeras Viktor Ja-
nukovič, Julija Tymošenko blokas ga
vo daugiau kaip 30 proc. balsų. 

J. Tymošenko, kuri vienu metu 
buvo laikoma atvira nacionaliste, 
dabar remia ne vien Vakarų Ukraina, 
kurios kultūriniai ryšiai su kaimy
nine Lenkija tradiciškai derinami su 
antipatija Rusijos atžvilgiu. 

Per praėjusius rinkimus ji sulau
kė paramos pramoniniuose šalies ry
tuose, ir, visų svarbiausia, centrinėje 
Ukrainoje, kur įsikūrusi sostinė Ki
jevas. 

Ji aiškiai nesakė, ar šalis tūrėtų 
įstoti į NATO — po „oranžinės re
voliucijos" šis klausimas buvo aiškiai 
suskirstęs šalį į Rytus ir Vakarus. 

V Juščenko vadovavo pastan
goms įstoti į šį karinį aljansą, bet 
daugelis Rytų Ukrainoje ir Rusijoje jį 
laiko Amerikos imperializmo įrankiu. 

Tačiau tai dar nereiškia, kad J. 
Tymošenko nešiaus plunksnų dirb
dama vyriausybės vadovo poste. 

Nors naujoji premjerė gali būti 
atsargesnė dėl žingsnių, galinčių su
kelti grėsmę šalies ekonomikos pa
matams, ji prisiekė išstudijuoti itin 
ginčijamą klausimą: miglotą finan
sinį mechanizmą, kuriuo naudoda
masi Ukraina gauna iš Rusijos 
gamtines dujas. 

J i yra pareiškusi, kad atsisakys 
naujos sutarties dėl kainos, kurią ša
lis nuo kitų metų mokės už dujas. 
Pernai Rusija buvo trumpam nu
traukusi dujų tiekimą, kol abi šalys 
ginčijosi dėl jos kainų, todėl buvo su
trikęs ir dujų tiekimas Europos Są
jungai. 

Didžiosios Britanijos ministerijoje dirba 
nelegalai 

Londonas, gruodžio 18 d. (BNS) 
— Nelegalūs imigrantai dirba ne tik 
apsaugos darbuotojais privačiame ir 
valstybiniame sektoriuose, jie taipogi 
tikrina ir Vidaus Reikalų Ministeri
joje (Home Office) apsilankančių pa
reigūnų pasus. 

Nigerijos pilietis, kuris 18 mėne
sių dirbo VRM būstinėje, esančioje 
VVestminster, praėjusį penktadienį 
buvo suimtas kaip įtariamasis, netu-

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausioji Rada 

antradienį priėmė nutarimą atstaty
dinti Viktor Janukovič iš vyriausybės 
vadovo pareigų. Už šį nutarimą bal
savo 226 deputatai — visi 156 Julija 
Tymošenko bloko atstovai ir 70 de
putatų iš bloko „Mūsų Ukraina" — 
„Liaudies savigyna". Ir vėl balsuota 
iškeliant rankas, kaip ir renkant J. 
Tymošenko į premjerus. Regionų 
partija dar iki balsavimo išėjo iš sa
lės, o komunistai ir Volodymyr Lyt-
vyn bloko nariai neužsiregistravo. 
Vėliau Rada dar balsavo už viso V Ja
nukovič ministrų kabineto įgaliojimų 
panaikinimą — vėl rankas kėlė tie 
patys 226 deputatai. 

SOFIJA 
Bulgarijos policija dėl Antrojo 

pasaulinio karo laikų tanko vagystės 
ir mėginimų pavogti dar vieną šar
vuotį sulaikė du vokiečius ir vieną 
bulgarų karmininką, antradienį pra
nešė Bulgarijos gynybos ministerija. 
Pirmasis tankas, dingęs tarp spalio ir 
gruodžio 13 dienos, lig šiol nerastas. 
Tuo tarpu nuo antrojo buvo pavogtos 
tik kai kurios dalys, nurodė ministe
rija. Tyrėjai mano, kad šarvuotis ar
ba jo dalys galėjo būti kontrabanda 
išgabentas į Vokietiją. 

RYGA 
Latvijoje šešėlinė ekonomika 

šiuo metu sudaro 15—17 proc. ben
drojo vidaus produkto (BVP), tvirti
na finansų ministras Oskars Spurd-
zins. Anot jo, šešėlinės ekonomikos 
mažėjimas sulėtėjo, bet jos nykimo 
tendencijos išliko, ir tai rodo au
gančios mokesčių įplaukos, mažėjan
tis oficialus nedarbas, mažėjantis at
lyginimų „vokeliuose" atvejų skai
čius. Anot ekonomistų, Latvijoje šiuo 
metu pastebimas kai kurių ūkio šakų 
grįžimo į „pilkąją zoną" procesas — 
mokesčių optimizavimas tiek lega
liais, tiek ir nelegaliais būdais. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) valstybės 

narės pri tarė platesniam degtinės 

apibrėžimui, pagal kurį degtine gali 
būti vadinami spiritiniai gėrimai, pa
gaminti iš tradicinių žaliavų, pvz. 
grūdų arba bulvių, taip pat ir iš kitų 
žaliavų. ES žemės ūkio ministrai pri
ėmė politinį sprendimą dėl degtinės 
apibrėžties, pagal kurį šis alkoholinis 
gėrimas gali būti gaminamas iš įvai
riausių žaliavų ir bus laikomas degti
ne, jei tik yra tinkamai paženklintas 
etiketėmis. Ministrai taip pat 
patvirt ino griežtesnes ženklinimo 
etiketėmis taisykles, pagal kurias 
gamintojai turės aiškiai nurodyti ati
tinkamą informaciją, jei spiritinis gė
rimas buvo pagamintas ne iš tra
dicinių žaliavų. 

JAV 

NEW YORK 
New Jersey gubernatorius John 

Corzine pirmadienį pasirašė pra
ėjusią savaitę vietos parlamentarų 
priimtą įstatymą, kuriuo šioje šiaurės 
rytinėje JAV valstijoje panaikinama 
mirties bausmė. Sekmadienį demok
ratų gubernatorius aštuoniems kali
niams skirtas mirties bausmes pa
keitė įkalinimu iki gyvos galvos be 
teisės prašyti malonės. „Šiandien 
New Jersey žengė žingsnį priekin. 
Tai pažangos diena mums ir milijo
nams mūsų šalies bei pasaulio gyven
tojų, kurie atmeta mirties bausmę 
kaip moralinį ar praktinį atsaką į 
sunkų, net baisų žmogžudystės nusi
kaltimą", — sakė J. Corzine. 

ARTIMIEJI RYTAI 

KIRKUKAS 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice antradienį netikėtai at
vyko į naftą išgaunantį Kirkuko 
miestą Siaurės Irake. Šio vizito tik
slas yra paremti naujojo Jungtinių 
Tautų pasiuntinio Irake Steffan de 
Mistura sutaikymo pastangas reli
giškai ir etniškai mišriame mieste, 
kuris priklauso Kurdų autonomi
niam regionui. 

i 

ISLAMABADAS 
Pakistano genčių regione vei

kianti Talibano organizacija paneigė 
prezidento Pervez Musharaf teiginį, 
jog Osama bin Laden gali būti šiame 
regione, tačiau jos vadovas sako, jog 
būtų patenkintas, jeigu šis talibų 
įkvėpėjas čia būtų. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpfessc6fp.cofn 

Ocea WfmlįM 

rintis leidimo dirbti Jungtinėje Ka
ralystėje. 

Viena iš jo pareigų buvo tikrinti 
asmenų, atvykstančių pasimatyti su 
JK Vidaus Reikalų ministre J. Smith 
bei kitais ministrais ir aukštais vals
tybės pareigūnais, pasus. 

Šiuo metu VRM rimtai susirūpi
nusi visų kitų savo darbuotojų legalu
mu ir sieks individualiai patikrinti jų 
teisę dirbti Didžiojoje Britanijoje. 

Krovinių gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Krovinių gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saiis. 

-. A..x.i.. UF 
"^Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sroa/i Packaaes Trucking 
Smulkiu S'jntjniu siunt nnas Dei 
pastatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Bartaru$i|Oje De* U*ra ~o e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7*63 

http://www.atianticexpfessc6fp.cofn
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SKAUTYBES KELIAS 

Šeškų skiltis: Aušra Jasaitytė-Petry, Julija VVendt, Vanda Aleknienė, Rikis 
Punkris. 

Atkelta iŠ 2 psl. Skiltis, nau
dodamasi kompasu, turėjo surasti 
paslėptą lobį. Trečioji stotis - pasi-
džiaugimas/susimastymas apie gam
tos grožį. Šią stotį pravedė brolis Ka
zimieras Soliūnas iš Čikagos. Čia 
dalyviai turėjo nupiešti, ką jiems 
reiškia skautavimas, ir tada apie tą 
paveikslą visiems papasakoti. Nuos
tabu buvo matyti tiek daug įvairių 
minčių. 

Pasibaigus antrajai Skautoramai, 
dalyviai vėl susirinko salėje pasiklau
syti brolio Mariaus Rusino iš Kana
dos, kuris papasakojo apie skirtingus 
LSS apdovanojimus. Brolis Donatas 
Ramanauskas iš Čikagos pasidalino, 
mintimis, kaip kūrybingai, įdomiai, 
skautiškai paruošti ir pravesti sueigą. 
Dalyviai turėjo progos pamatyti 
skaidres iš Paskiltininkų kursų. 
Skaidres pristatė sesė Vanda Alek
nienė ir brolis Andrius Tamulis. 

Trečiojoje Skautoramoje dalyviai 
turėjo progą išmokti apie įvairius 
paukščių inkilus, apie kuriuos papa
sakojo sesė Dalia Povilaitienė. Taip 
pat apie gamtą (pristatė sesės Indrė 
Paškauskienė ir Renata Ramanaus-
kaitė-Borucki), aitvaro statymą (pri
statė brolis Andrius Tamulis). Šio
je stotyje brolis Andrius parodė, 
kaip vilkiukai gali pasidaryti sau 
stiprų aitvarą. Sesė Vilija Kielienė 
pristatė skaidres apie Čikagos jūrų 
skautų ir jūrų skaučių dalyvavimą 
Amerikos skautų ruošiamoje „Sea 
Base" programoje. Jūrų skautai ir 
jūrų skautės šioje programoje daly
vavo birželio mėnesį. Brolis Romas 
Otto papasakojo visiems apie Ka
nadoje įvykusią „Draugovės sto
vyklą". Pasibaigus prsistatymams 

įvyko pasiruošimas šv. Mišioms. 
Šv. Mišias aukojo v.s. kun. Ki-

jauskas. Joms pasibaigus vyko dis
kusijos, pavadintos „Dievui, Tėvynei 
ir Artimui". Po jų vyriausi skau
tininkai, sesė Dalia Trakienė ir brolis 
Romas Rupinskas, perskaitė daly
viams savo pranešimus apie artė
jančią Tautinę stovyklą ir apie Lie
tuvių Skaučių Seserijos ir Lietuvių 
Skautų Brolijos pakeitimus. 

Paskaitoms pasibaigus, dalyviai 
tęsė savo diskusijas. Nors diena buvo 
ilga ir kupina įvykių, niekas nenu-
vargo, visi entuziastingai ir aktyviai 
dalyvavo. 

Sekmadienio rytą tęsėme suva
žiavimą. Brolis Gintaras Plačas pa
kalbėjo apie artėjančią Devintąją 
Tautinę stovyklą. Apie ją mintimis 
pasidalino ir vyriausias skautininkas 
Romas Rupinskas bei vyriausia skau
tininke Dalia Trakienė. Aušra Jasai
tytė-Petry papasakojo apie savo nuo
tykius lankant Gilwell mokyklą. Vi
soms paskaitoms ir pranešimams 
pasibaigus, brolis Tomas Dunzila 
visiems padėkojo už apsilankymą 
šiame suvažiavime. Ypač padėkojo 
jauniems vadovams, kuriems šis su
važiavimas ir buvo skirtas. 

Suvažiavimas pasibaigė visiems 
sustojus į ratą ir sugiedojus „Ateina 
naktis". 

2007 metų Draugininkų suva
žiavimas buvo nuostabus. Dalyviai 
išmoko daug naujų dalykų. Visi at
važiavo ir išvažiavo puikiai nusiteikę. 
Suvažiavimo dalyviai į savo vienetus 
parsivežė naujų idėjų, kaip efekty
viau, smagiau, įdomiau pravesti 
sueigas mūsų jaunimui. 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 

ŠVENTŲ KALĖDŲ AURA IR 
PILIETINIS SOLIDARUMAS 
Atkelta iš 3 psl. pasiūlymus kurti 
specialias švietėjiškas-istorines laidas 
jaunimui atmetinėja jau treji metai. 

VSD provokacijų gėda ir 
okupacijos žala 

Suvažiavimas neteisina A. Pet
ruševičiaus, „laiku neįžvelgusio če
kistų klastos ir parengtų pinklių, 
tačiau laiko būtinu atkreipti visuo
menės, Valstybės valdymo, ir Teisin
gumą vykdančių institucijų dėmesį į 
kai kurios šios bylos aspektus, tu
rinčius esminės reikšmės Valstybės 
nacionaliniam saugumui ir piliečių 
pasitikėjimui atsikūrusia Lietuvos 
valstybe bei Teisingumu." 

Suvažiavimas kategoriškai pas
merkė VSD suorganizuotą trejus 
metus trukusią provokaciją prieš 
Lietuvos karį-savanorį Algirdą Pet
ruševičių pagal kadrinio kagėbisto 
parengtą scenarijų. Savo iniciatyva 
A Petruševičius nepadarė jokio nu
sikaltimo su ginklu. „Tokia VSD 
veikla daro didelę žalą Lietuvos na
cionaliniam saugumui bei žemina 
Lietuvos valstybės prestižą," — rašo
ma rezoliucijoje. Suvažiavimas para
gino aukštąją valstybės valdžią atsi
sakyti „paslaugų tų valstybės tarny
boje dirbančių pareigūnų, kurie buvo 
ar yra susiję su sovietų represinių 
organų veikla." 

Dar viena rezoliucija primena 
1992 m. referendumu išreikštą Tau
tos valią - reikalauti iš Rusijos Fe
deracijos atlyginimo už okupacijos 
metais padarytą žalą Lietuvos žmo
nėms ir Lietuvos valstybei. Sovietų 
Sąjungos teisių ir atsakomybės perė
mėja yra Rusijos Federacija. Suva

žiavimas pakvietė ir paragino „visas 
politines partijas prieš artėjančius 
Seimo rinkimus viešai pareikšti savo 
poziciją ir strategiją sovietų okupaci
jos padarytos žalos Lietuvai atlygini
mo klausimu ir ar jos yra pasirengu
sios vykdyti referendumo sprendi
mus ir įstatymo reikalavimus." 

Abipusė atsakomybė už 
Mūsų Valstybę 

Visi suvažiavime svarstyti klausi
mai seniai žinomi ir Seimo nariams, 
ir atsakingiems valstybės pareigū
nams. Respublikos Prezidentas savo 
gruodžio 12 d. kreipimesi į Lietuvos 
gyventojus paminėjo, kad „Žmonės 
pastebi, jog daugelis Seimo narių ir 
kiti aukštieji politikai vis labiau įsi
traukia į būsimų rinkimų kampaniją, 
tarpusavio santykių reikalus. Nors 
nevykdomos esminės reformos, nuo 
kurių priklauso valstybės, o kartu ir 
mūsų visų bendra ateitis." 

Belieka pritarti Prezidento nuo
monei. Juk praktiškai beveik į visus 
PKS suvažiavime iškeltus klausimus 
tiek Seimas, tiek ir Vyriausybė galėjo 
rasti patenkinamus atsakymus. Rei
kia tikėtis, kad sunkiausias okupanto 
represijas patyrusiai tautos daliai bus 
atsakyta į šiuos ir į kitus problemi
nius klausimus. Šventų Kalėdų aura 
ir pilietinis solidarumas abipusiai 
stiprina jausmą bendros atsakomy
bės už Mūsų Valstybę. 

Straipsnis sutrumpintas. 

Rezoliucijos ,,Dėl pagarbos Lie
tuvos Respublikos Konstitucijai ir 
privalomos karo tarnybos" tekstą 
skaitykite 11 puslapyje. 

Margumynai 

Kas ir kada sukūrė žemės gaublį 
Manoma, kad pirmąjį primityvų 

rutulinį žemės gaublį sukūrė Sicilijo
je gimęs graikų mokslininkas, didysis 
išradėjas Archimedas (287-212 m. pr. 
Kr.). Archimedą nužudė romėnų ka
riai. 

Gaublys atsirado gal Archimedo 
tėvo Pheidiaso patarimų dėka, nes jis 
buvo astronomas. 

Žmonija gaubliu plačiau domėtis 
pradėjo nuo XV amžiaus pabaigos. 

Lietuvoje Spaudos fondo dėka 
pirmasis lietuviškas žemės gaublys 
buvo pagamintas 1927 metais Leip
cige. 

Antrojo, patobulinto gaublio Lie
tuva susilaukė 1932 metais. Jo skers
muo buvo 33 cm. 

Eugenius Gerulis 

g#8š*' :>./.V 

ĮVAIRUS 

1$ kairės: Tomas Dunzila, Andrius Tamulis, Andrėja Kielaitė ir Rikis Punkris 
skaito „Skautybės kelia" suvažiavimo metu. 

* Studentų šeima, gyvenanti Grands 
Rapids, MI, ieško pirkti nebrangaus, 
gerai važiuojančio automobilio. Tel. 
708-476-7829. 

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

* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško 
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823. 

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško 
darbo kelioms valandoms nuo 5 vai. va

karo, arba šeštadieniais gali išvalyti jūsų 
namus. Tel. 708-220-3202. 

* Moteris, buvusi medikė, turinti 
rekomendacijas, susikalbanti angliškai, 
gali prižiūrėti ligonį ar vyresnio am
žiaus žmogų, arba vaikus. Gali gyventi 
kartu. Tel. 773-523-2719. 

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių 
slaugymo darbo. Patirtis, anglų kalba, 
automobilis, vairavimo teisės. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 224-578-5685. 



DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 19 d., trečiadienis 9 

Y 
j 
• . : 

\ klr 1 
; Vii. 1 

m 

IUOZASMJMI SIURAGIS 
ii i 

•i 

. .. : 
| 

j 

1. 
Danguje buvo vakaras prieš 

Užgimimo naktį. Pr ie žvaigždžių sie
nos rinkosi angelai, žvaigždžių pri
žiūrėtojai, ir liepsnojančiais degtu-
vais uždeginėjo dangaus šviesas. 
Tarp savęs jie kalbėjosi: dangus šį va
karą nekasdieniškai šviesus, paliki
me dalį žvaigždžių neuždegtų, kad 
stipri šviesa prieš laiką neišgąsdintų 
Betliejaus piemenų, kuriems arkan
gelas Gabrielius ruošiasi šią naktį 
paskelbti nepaprastą žinią. 

Arkangelas Gabrielius susimąs
tęs stovėjo taip pat prie žvaigždžių 
sienos, po didžiąja žvaigžde ir svars
tė, kokiais žodžiais žmonėms praneš
ti apie jų Išganytojo užgimimą. Prie 
žvaigždžių sienos bėgiojo mažas an
gelėlis. Jis nešiojosi degtuvą ir bandė 
pasiekti žvaigždę. Žvaigždės buvo 
aukštai. Jo degtuvas trumpas ir ne
pasiekiantis taip aukštai. Didieji an
gelai matė, kaip jis vargsta, bet ne
kreipė dėmesio. 

Jie galvojo, kad mažasis angelėlis 
tik žaidžia žvaigždžių uždeginėjimą. 
Mažasis angelėlis nežaidė. Jis būtinai 
norėjo dalyvauti šio vakaro žvaigž
džių uždegimo darbe. Nusivylęs savo 
pastangų nesėkme, angelėlis nubėgo 
pas arkangelą Gabrielių, patempė 
j am už ilgiausios sparnų plunksnos ir, 
taip atkreipęs į save dėmesį, paprašė: 

- Arkangelai Gabrieliau, angelų 
viršininke, būk geras ir padėk man. 
Aš labai noriu šį vakarą uždegti nors 
vieną žvaigždę, kad ir mano uždegta 
žvaigždė šviestų žmonėms jų Išgany
tojo užgimimo naktį. Aš mažas, nepa
siekiu žvaigždžių. Man niekas nepa
deda. Pakylėk mane prie žvaigždės. 

- Mano užimamos pareigos nelei
džia man prašymo neišklausyti. Aš 
tau padėsiu. O kurią žvaigždę tu nori 
uždegti? 

- Šitą, šitą! Va! pačią didžiau
siąją! - rodė arkangelui Gabrieliui 
mažasis angelėlis. - Noriu, kad mano 
uždegta žvaigždė šviesiausiai šviestų, 
kad žmonės, žiūrėdami aukštyn, 

pagalvotų - čia tai šviečia budinti ir 
viską matanti Dievo Tėvo Akis. 

Arkangelas Gabrielius pats no
rėjo uždegti didžiąją žvaigždę. Ange
lėliui jos paprašius, jis suabejojo -
leisti ar neleisti. Jam buvo nesmagu. 
Net pasigailėjo pažadėjęs angelėlį 
pakylėti. Jei dabar aš neprileisiu jo 
prie didžiosios žvaigždės ir pats ją 
uždegsiu, pasirodysiu esąs išpuikęs 
savanaudis. Būdamas pilnutinės to
bulybės dvasia, arkangelas Gabrie
lius nedrįso pažeisti savo tobulumo. 
Apsidžiaugė pamąstęs, kad danguje 
nėra tvirtų nuostatų, kas gali uždegti 
didžiąją žvaigždę, nusprendė mažojo 
angelėlio prašymą išpildyti. 

- Paruošk savo degtuvą. 
Angelėlis patrynė nykštį ir smi

lių ir tarp pirštų atsirado liepsnelė. 
Uždegė degtuvą. Arkangelas Gab
rielius pakylėjo jį prie žvaigždės ir 
patarė: 

- Taikyk į patį vidurį. 
Prie žvaigždės prinešta degtuvo 

liepsna suvirpėjo ir pranyko. 
- Gal užgeso? 
- Palaukim. 
Žvaigždė kurį laiką nerodė ženk

lų esanti uždegta. Tik praėjus 
gerokai valandėlei, pradėjo šviesėti ir 
svaidyti kibirkštis. Kibirkštys žibu-
riuodamos kilo aukštyn, geso ir, virs
damos perlais, krito ant dangaus 
grindų. Angelėlis apsidžiaugė: 

- Tai dabar prisirinksiu perlų. 
- O ką tu su jais veiksi? 
- Turėsiu... Žaisiu... 
- Tvarkyk savo godumą. Lyg ne 

angelas būtum. Ar ne godumas trau
kė tave prie didžiosios žvaigždės? 
Kad tavo būtų didžiausia, kad tavo 
būtų^ šviesiausia, geriausiai žmonių 
ant Žemės matoma. Dabar perlų už
sigeidei. Tų danguje visiškai beverčių 
puikybės grūdelių. Ko tau danguje 
trūksta? Ar neužtenka to, kad esi an
gelas? Kad esi danguje? Ne tau skirti 
tie perlai. Pasiimk šluotą. Gražiai su-
šluok visus perlus ir per antrąją Die
vo malonių šliūžę paleisk juos birti į 
Žemę. Subartas angelėlis susigėdo ir 
nuleido galvą. 

- Ačiū, angelų viršininke, už pa
mokymą... 

Angelėlis labai norėjo nuo arkan-
gelo Gabrieliaus pabėgti, bet, leidimo 
negavęs, nedrįso pasitraukti. Gavęs 
įsakymą iššluoti dangų, apsidžiaugė 
ir nubėgo ieškoti šluotos. 

2. 
Ir Žemėje buvo vakaras prieš 

Užgimimo naktį. Dienos darbų išvar
ginti piemenys užmigo savo namely
je. Tik vienas jų, vardu Pilypas, tą 
naktį budėjo. Saugojo snūduriuo
jančias avių bandas ir miegančių avi
ganių ramybę. Buvo tylu aplinkui. 
Jaukia šiluma kvėpavo vėstanti že
mė. Aukštoje padangėje mįslingai 
mirgėjo žvaigždės, visų vienišųjų 
paguoda. Jų mirgėjimas lyg rengėsi 
kažką paslaptingo pasakyti, lyg vilio
jo užmiršti saugomus gyvulius ir 
nuobodžias ganyklas, mintimis kilti 
aukštyn į žvaigždynų pasaulį, kurio 
platybėje ir laisvėje gimsta ir tvirtėja 
žmogaus dvasinės jėgos. Pilypas juto 
saldžią miego pagundą. Pavaikščiojo 
lauke prie namelio, budino save. 

Bus daugiau . 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 604B5 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D, S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. SL 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
THRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGAR,MD 
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.i l l inoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už phemarr^ kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba BetuviškaL 
4647 W. 103 SL, Oak Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Bmhurst IL 60126 

630-941-2609 

• 

Kokia pasauliečių valia dėl 
pašaukimų stygiaus? 

: 

Atke l ta iš 5 psl . 
Juk per paskutiniuosius dešimt

mečius labai padaugėjo kitų balsų, 
traukiančių jaunimą į kitas puses. 
Airijos arkivyskupas vietiniems pilg-
rimams neseniai sakė: ,,Aš manau, 
kad airiai ne tiek yra atmetę savo 
tikėjimą, bet jų dėmesys nutrauk
tas". Tai pagalvokime, kur airių dė
mesys nukreiptas ir tuo pačiu pagal
vokime, kur jaunų vyrų dėmesys yra 
nukreiptas? 

Dėmesio nukreipimų yra daug. 
Pradėkime nuo pačių Mišių. Šiais 
laikais nežinau, ką aš pamatysiu 
bažnyčioje. Ateina šeimos su vaikais 
ir ko tie vaikai neturi: maisto rinkinį, 
knygų asortimentą, krepšelį žaislų, 
Gameboy elektroninių žaidimų, o dėl 
jų aprangos net nekomentuosiu. O 
kas vyksta už bažnyčios ribų? 
Daugiau jaunimo lanko universitetą 
ir tai nutraukia jų mintis tapti kuni
gais. Daug kur Vakaruose vyksta 
didelis puolimas prieš krikščionybę 
tiek Europoje, tiek ir JAV Jungtinių 
Karalysčių valdžia reikalauja, kad 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
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 

katalikiškos įvaikinimo tarnybos 
padėtų homoseksualioms poroms 
įvaikinti vaikus, nes taip reikalauja 
įstatymas. Vietoj to, kad taip darytų, 
tos tarnybos užsidaro. JAV krikščio
niškų tradicijų griuvimas tęsiasi be 
ypatingo sustojimo — nuo Dievo 
išstūmimo iš kasdieninio gyvenimo 
iki ateizmo puolimo įvairiose sferose. 
O jaunimo pasaulis dabar — elek
troninis pasaulis. Tas pasaulis taip 
pat nukreipia dėmesį nuo tikėjimo ir 
pašaukimo. 

Baigdamas norėčiau palinkėti, 
kad pradėtume rimčiau galvoti apie 
kunigų stygių bei kaip tai spręsti. 
Dr. R. Kriaučiūnas iškėlė opią prob
lemą ir bendromis pastangomis rei
kia ieškoti išeities. O jeigu dr. R. 
Kriaučiūnas ateityje parašytų straip
snį, kodėl moterys turėtų būti kuni
gais ir pagrįstų tai lygybės motyvais, 
manau, kad jam sektųsi logiškiau 
tą klausimą spręsti, kadangi tokie 
elementai ir buvo jo straipsnyje. 
Lauksiu progos tas jo mintis pa
skaityti. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks ', „gutters'\pTokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

http://www.illinoispain.com
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LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJO 
• 

LITERATŪRINE POPIETE 

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė (kairėje) ir Lietuvių rašytojų draugijos pir
mininkė Stasė Petersonienė. 

LAIMA APANAV1ČIENĖ ką pasodino poetė Julija ant vėlių 
suolelio savo naujausioje poezijos 

Atšiaurų gruodžio sekmadienį knygelėje „Ant vėlių suolelio", kuri 
(12.09.2007) Lietuvių rašytojų drau
gijos maloniai pakviesti rinkomės į 
Čiurlionio galeriją Jaunimo centre, 
kad atrastume gyvenimus tų, kurie 
gyveno ir tebegyvena tarp mūsų -
prisimintume neseniai amžinybėn 

šiais metais buvo išleista Lietuvoje. 
Knygą gražiai apipavidalino daili
ninkė Inga Zamulskienė. 

Eiles iš šio poezijos rinkinio per
skaitė A. Budrytė, o ir pati J. Šva
baitė-Gylienė, pasidžiaugusi, kad į 

iškeliavusią Birutę Pūkelevičiūtę, šią popietę susirinko nemažai poezi-
kad sutiktume Lietuvoje išleistą jos mylėtojų, kreipėsi į susirinkusi, 
Julijos Švabaitės-Gylienės poezijos sakydama: 

„Siela dar trokšta 
gyventi 
niekada nepasenti, 

skinti rožę, 
auginti diemedį, 

rašyti eilėraštį, 
kurio gal niekas 
niekada 
neskaitys..." 
Ir gerai, kad dar norisi rašyti. 

Lauksime rašytojos naujų kūrinių. 
Maloniai buvau nustebinta kuni-

knygelę „Ant vėlių suolelis" ir pasik
lausytume kun. Kęstučio Trimako, 
Anatolijaus Kairio ir Kornelijaus Jaz
bučio poezijos. 

Popietę pradėjusi Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkė Stasė Pe
tersonienė pakvietė aktorę Audrę 
Budrytę prie mikrofono. 

„Esu kaip jie: mažutė planeta, 
erdvių tolybėj pasiklydus, 

kurią kasdien drebėjimais supur
to dar neataušusi ugnis". 

Tai ištrauka iš B. Pūkelevičiūtės 
„Rarotų" (iš knygos „Atradimo ru
duo"). Šiomis eilėmis A. Budrytė pra- go Kęstučio Trimako kūryba. Nors 
dėjo literatūrinę popietę. S. Peter
sonienė gražiai paminėjo B. Pūkele
vičiūtę, kuriai Čikaga, anot prelegen
tės, buvo J o s kūrybos lopšys. Čia ji 
parašė visus didžiuosius savo kū
rinius". Pati Pūkelevičiūtė spaudoje 
yra rašiusi, kad jos knygos parašytos 
Western gatvės autobusuose, važiuo
jant į darbą iš Marąuette Park į mies
to centrą. 

Draugijos pirmininkė ne tik ap
žvelgė iškeliavusiosios kūrybą, bet ir 
priminė, kokia ji buvo asmenybė -
reikli, teisinga, darbšti. S. Peterso
nienė padėkojo monsinjorui Ginta
rui Grušui, kuris rūpinosi į Viešpa
ties sodus iškeliavusios rašytojos lai
dotuvėmis Vilniuje. 

Kartą rašytojoms S. Peterso
nienei ir J. Švabaitei-Gylienei kalban
tis telefonu pastaroji pasakiusi: „Die
ve, juk tiek mažai tereikia vietos vė
lelei ant suoliuko, daug jų sutelpa ir 
ant vieno." S. Petersonienė susirin
kusiems prasitarė: „Tas pasakymas 
buvo toks graudžiai gražus". Drau
gijos pirmininkė pakvietė poezijos 
mylėtojus į popietę, kad sužinotume, 

vome „Drauge", reikia prisipažinti, 
kad kunigo poezijos aš visiškai neži
nojau. Nustebino poeto filosofinės 
minties gilumas. Ne mažesnį įspūdį 
paliko ir kunigo deklamuotojo talen
tas. Jis savo eiles skaitė puikiai. Ma
nau, kad ne tik aš, bet ir kiti popietės 
dalyviai po susitikimo norės arčiau 
susipažinti su kunigo kūryba. 

Pris tatydama Anatolijų Kairį, 
popietės vedėja A. Budrytė susirin
kusiems pasakė, kad nors jie abu 
gyvena Amerikoje, tačiau jos pirmas 
susitikimas su A. Kairiu įvyko Lietu
voje, jai dirbant Šiaulių dramos teat
re, kur buvoma statomas spektaklis 
pagal dramaturgo pjesę. Popietės da
lyviams A. Kairys skaitė savo eilė
raščius. 

Susitikimo pabaigoje savo hu
moristinėmis eilėmis susirinkusius 
pralinksmino čikagietis poetas Kor
nelijus Jazbutis, skaitantis eiles ir 
Lietuvoje ruošiamuose Poezijos pava
sariuose. 

Vakaro vedėja Audrė Budrytė. 

Susirinkusiųjų vardu norisi pa
dėkoti Lietuvių rašytojų draugijai 
ir jos pirmininkei S. Petersonienei 

Gėlės, gera nuotaika, nuotraukos už gražią popietę, o dalyvavusiems 
atminčiai, pokalbiai - taip baigėsi Ii- poetams nepaleisti iš rankos plunks-
teratūrinė popietė. nos. 

mes trumpą laiką ir bendradarbia- K u n - K e s t u t i s T r i m a k d 5 i r Anatolijus Kairys. 

Lietuviu rasvtoju draugijos popietės dalyviai fįš kairės) sėdi: Audre Budrytė. Julija Švabaitė-Gyliene Daka 
Petersonaitė. Stovi (\Į kaires): Stasvs Džiugas. Stasė Petersoniene, kun. Kestutis Trimakas. Anatolijus Kairys. 
Kornelijus Jazbutis ir Daiva Karužaite Jono Kuprio nuotraukos 
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LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGOS 
XI SUVAŽIAVIMAS 
REZOLIUCIJA 

Dėl pagarbos Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
ir privalomos karo tarnybos 

Vilnius 2007-12-08 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnis byloja, kad „Konstitucija 
yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti 
remdamasis Konstitucija." Kiekvienas valstybės ar savivaldos pareigūnas, 
tarnautojas, verslo darbuotojas ar darbininkas, apskritai paėmus, kiekvienas 
pilietis turėtų remtis pamatiniu principu, išreikštu Konstitucijos 3 straipsny
je: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas kėsinasi į 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę 
santvarką." 

Konstitucijos 139 straipsnis vienareikšmiškai teigia, jog „Lietuvos valsty
bės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo - kiekvieno Lietuvos Respub
likos piliečio teisė ir pareiga." Si prievolė liečia visus piliečius ir jokių išimčių 
nenumato. Teisė aiškiai susieta su pareiga nepalieka jokių abejonių. Antroji to 
paties straipsnio dalis byloja, kad „piliečiai privalo atlikti karo ar alterna
tyviąją krašto apsaugos tarnybą." „Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo ag
resijai įstatymas" svarbiausias Lietuvos gynybos politikos nuostatas, grindžia 
„visuotinės ir besąlyginės gynybos principu." 

Suvažiavimui didelį susirūpinimą kelia tai, kad yra ignoruojamas Kons
titucijos 139 straipsnis. Suvažiavimas pritaria vykdomai Lietuvos kariuo
menės reformai pagal NATO reikalavimus ir pasitiki Lietuvos Respublikos ir 
Europos Sąjungos rytinių sienų gynybos patikimumu, tačiau jaučia pareigą 
atkreipti visuomenės ir visų lygių valstybinės valdžios bei savivaldos institu
cijų dėmesį į 139 straipsnio ignoravimo pasekmes. 

Minėtoji kariuomenės pertvarka praktiškai panaikina šauktinių kariuo
menę. Yra pagrindo teigti, kad konstitucinė prievolė atlikti karo ar alter
natyviąją krašto apsaugos tarnybą jau kuris laikas nėra vykdoma. Tokia būse
na demobilizuoja ir demoralizuoja visuomenę. Negalima pamiršti Lietuvos 
geopolitinės padėties. Esame ir, matyt, ilgai būsime Europos Sąjungos paribio 
valstybė. Dažnėjantys agresyvaus šovinizmo reiškiniai Rytuose rodo, kad gin
kluotų išpuolių ir provokacijų tikimybė ne tik kad neišnyko, o atvirkščiai -
didėja. Kuo tai gali pavirsti akivaizdžiai ir skaudžiai primena XX amžiaus 
patirtis, kada dviejų totalitarinių pseudosocialistinių režimų vadeivos pasida
lijo Rytų Europos nepriklausomų valstybių teritorijas ir suplanavo Antrojo 
pasaulinio karo pradžią. Si patirtis įpareigoja sąmoningus piliečius neprarasti 
budrumo ir būti pasirengusiems, ištikus reikalui, stoti į Tėvynės gynėjų gre
tas. 

Ginkluoto konflikto atveju dalis krašto teritorijos gali būti laikinai oku
puota. Kadangi pilietinės savimonės ugdymo šeimoje ir mokykloje reikalai 
nėra patenkinami, visi šaukiamojo amžiaus jaunuoliai turėtų būti rengiami 
atlikti karo prievolę. Kita vertus, labai naudinga pasinaudoti Švedijos, Da
nijos, Šveicarijos patirtimi. Tų šalių patirtis visapusiškai pamokanti ir sekti
na. Lietuvoje būtina imtis priemonių, palaikančių ir stiprinančių nacionalinį 
saugumą. 

Suvažiavimas ragina pritarti pasiūlymui vykdyti kariuomenės ir karo 
tarnybos reformą, laikantis kertinio visuotinės ir besąlyginės gynybos prin
cipo, siejamo su NATO kolektyvinės gynybos principu. Tokiu atveju būtų ren
giama profesionalų kariuomenė, o visi 18-24 metų jaunuoliai turėtų išeiti pri
valomą visuotinį pradinį 7-8 savaičių trukmės karinį apmokymą, vadinamąjį 
bazinį jaunojo kario parengimo kursą. 

Tokiu būdu būtų pasiekti keli svarbūs tikslai: 
- atkurta derama pagarba Konstitucijai, nedarant niekam išimčių nenu

matytų įstatymu; 
- atliekant karo tarnybos pareigą būtų ugdoma ir stiprinama pilietinė 

jaunuolių savivoka: 
- gausėtų ir stiprėtų aktyviojo rezervo sudėtis. 

Suvažiavimas ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Seimą ir Respub
likos Prezidentą neatidėliojant imtis priemonių susiklosčiusiai padėčiai pa
ta isai . 
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2007 m. Švietimo premija 
JAV LB Šv ie t imo t a r y b a ruošiasi sk i r t i „Šv ie t imo p r e m i j ą " 

m o k y t o j u i , ku r i s i l gus me tus d i r bo šv ie t imo darbą JAV l i t u 
an is t inėse m o k y k l o s e . 

Kviečiame lietuviu visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV 
gyvenančių l ituanistiniu mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo 
srityje, vadovėliu ir knygų leidime bei redagavime, programos ir gai
rių tobul in ime, ar ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo dar
bą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti i k i š .m . g ruodž io 31 d . adresu: Lithuanian Edu-
cational Counci!, 1 70 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba e-
paštu: d o n a v i c k a s 9 5 @ h o t m a i l . c o m , pažymint ,,Kandidatas švietimo 
premijai gaut i " . 

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

Švietimo premijos mecenatas - Lietuvių f ondas . 
JAV LB Šv ie t imo ta rybos p r a n e š i m a s 

A t A 
KLEMAS SKIRIUS 

Mirė 2007 m. gruodžio 15 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Zinkevičiūtė, duktė Irena ir 

vyras Stasys Jur jonas , sūnus Ričardas, anūkai Vytas ir Birutė; 
sesuo Bronė ir vyras Oskaras Kremeris bei kiti giminės Lietu
voje, Kostas, Faus ta , Gintarė su šeimomis. 

Velionis b u s pašarvotas penktadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 22 d. Iš laidojimo namų 
9:15 vai. ry to velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių a.a. Klemas bus palaidotas Sv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt . Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440 

Mamai, žmonai, mokytojai, visuomenininkei 
A t A 

ELENAI KOJELIENEI 
amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą jos 
vyrui JUOZUI, dukroms DAINAI, RASAI su šeima ir 
sūnui LINUI bei giminėms. 

Razmų šeimos 

Per Kalėdas miestai galėtų 
ir pasilepinti 

Savivaldybės ne turė tų taupyti 
puošdamos miestų centrus prieš 
Kalėdas, mat tai skatina prekybą, 
traukia žmones, kuria miesto įvaizdį. 

Tačiau iš didžiųjų Lietuvos mies
tų mažiausiai pinigų šventiniams 
papuošimams skyrusi Kauno valdžia 
džiaugiasi sutaupiusi. 

Bet specialistai sako, kad taip 
miestas skriaudžia centre dirbančius 
verslininkus, mat kalėdinę nuotaiką 
mieste kuria ne tik stambieji preky
bininkai. Antai Laisvės alėjoje su
venyrais prekiaujantis kaunietis Al
gimantas Vygantas prieš šventes 
sako kasmet puošiantis savo prekys
talį. 

Kai kurie miesto centre dirban
tys verslininkai pas ta tams puošti 
pinigų sako negailintys - tai atseit jų 
dovana miestui. 

„Mes puošiame: ir viduje patal
pos yra papuoštos - ir ne tik ir dar
buotojams, bet ir klientams. Mano
me, kad smagu jaus t i artėjančias 
šventes", - teigia Sigita Naureckienė, 
Ūkio banko Marketingo departamen
to direktorė. 

Tuo metu kur t i šventinę nuo
taiką miestiečius raginantys val
dininkai džiaugiasi, kad šįmet puo
šiant miestą jiems pavyko sutaupyti: 
lemputėmis padabinta keliolika me
džių prieš savivaldybę, panaudotos 
senos girliandos ir prieš kelerius 
metus pirkti šviestuvų papuošimai. 

„Šįmet dar juos palikome, kad 
būtų išleista lėšų mažiau nei pernai, 
ir galvoju, kad tai nėra blogai. O atei
tyje, kitais metais, turbūt paimsime 
ir padarysime iš principo dar nau-
joviškiau", - pasakoja Kauno vice
meras Steponas Vaičikauskas. 

Pasak ekonomistų, kad Kauno 

savivaldybė, sutaupiusi pinigų miesto 
centrui puošti, pralošė: vien tik pre
kybininkų papuoštos vitrinos šven
tinės nuotaikos miestiečiams nesu-
kursiančios ir žmonių i Laisvės alėją 
nepriviliosiančios. 

„Miestas yra visiškai tamsus -
yra papuošta 20 metrų aplink savi
valdybę. Tai neskatina užsibūti mies
te, atitinkamai neskatina lankytis 
prekybos vietose, neskatina žmonių 
daugiau praleisti maitinimosi Įstai
gose, ir tai vėliau atsiliepia pačiam 
miestui, miesto Įvaizdžiui, ir aišku, 
miesto biudžetui", - sako Viltė 
Auruškevičienė, ISM Vadybos ir eko
nomikos universiteto Vadybos dalykų 
grupės vadovė. 

Kaunas iš didžiųjų miestų pa
sipuošti prieš Kalėdas lėšų skyrė 
mažiausiai - vos 35 tūkst. Lt. Klai
pėda tam nepagailėjo 360 tūkst. , 
Vilnius - 700 tūkst. Lt. 

J ū r a t ė Ani l iony tė 
lrt.lt 

mailto:donavickas95@hotmail.com
http://lrt.lt
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KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

• Skaitytojams pranešame, kad 
2007 m. gruodžio 24 ir 25 dienomis 
(Kūčios ir Sv. Kalėdos) bei š. m. gruo
džio 31 ir 2008 m. sausio 1 dienomis 
redakcija nedirbs. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių centras 
„Seklyčia" ir socialinių reikalų 
skyrius nedirbs nuo gruodžio 17 d. iki 
2008 metų sausio 3 d. Patalpose vyks 
remontas. 

• G r u o d ž i o 22 d. 7 vai. v., Lietu
vių meno ansamblis „Dainava" (me
no vadovas Darius Polikaitiš, kon
certmeisteris Ričardas Šokas) kvie
čia visus į koncertą „Kur šviesa 
Tavoji", kuris vyks Marąuette Park 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo šven
tovėje (6812 S. Washtenaw Ave., 

' Chicago). Bilietus galima įsigyti par
duotuvėse „Lietuvėlė", „Dovanėlė", 
kavinėse: „Seklyčia" ir „Bravo." Juos 
ta ip pat patogu pirkti internete 
(www.dainava.us/cms) arba paskam
binus telefonu: 800-494-8497. Maši
nų aikštelė ir bažnyčios apylinkė kon
certo metu bus saugomos. Nuo Pa
saulio lietuvių centro 5:30 vai. p. p. į 
koncertą bus galima nuvažiuoti auto
busu, (asmeniui - 10 dol.). Vietas už
sisakyti tel. 630-968-0184 (R. Kronas). 

• B e v e r l y Shores , IN Sv. Onos 
bažnyčioje gruodžio 23 d. 1 vai. p. p. 
kun. Antanas Gražulis, SJ aukos šv. 
Mišias. Po Mišių vyks tardicinis pa
bendravimas - Kalėdų eglutės šven
tė. Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

• G r u o d ž i o 30 d., sekmadienį , 
12:30 vai. p. p. PLC Lietuvių fondo 
salėje įvyks vienos populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė" koncertas, {ėjimas - 15 dol. 
auka. Dalis renginio pelno bus skirta 
dienraščiui „Draugas" paremti. 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai. v. visi 
kviečiami sutikti Naujuosius, 2008 
Metus Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje: meninė dalis, vaka
rienė ir pirmieji pusryčiai. Šokiams 
gros nuotaikinga grupė „Saks-Akord". 
Kviečiame dalyvauti poras, šeimas, 
grupes ir pavienius asmeninis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. Savo 
atvykimu paremsite lietuviškas orga
nizacijas. 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai. v. p r amo
gų organizavimo kompanija U4RIA 
USA visus kviečia atvykti j Naujųjų 
Metų sutikimą Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga" vakarienė, nemo
kamas alkoholio baras bei viena po
puliariausių Lietuvos grupių „Pus
broliai Aliukai ir sesutė". Publiką 
apšildys ansamblis „Kaukas". Bilie
tus galima įsigyti kavinėje „Smilga" 
(tel.: 630-427-0929).Daugiau infor
macijos - paskambinus telefonu: 630-
669-4055. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-58S-9S00 

• . ; , , •įį.Ąįffy . •••••:•. • ;.. į ,-,£•• 

Čikagoje pr isnigo. Gal ta i ir ne visiems patinka, tačiau vaikams - tikras 
džiaugsmas. Vėjūnė Sidaugaitė ilsisi ant sniego pusnies 

Audronės Sidaugienės nuotr. 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirt is 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Tol i f ree 2 4 hr. 8 8 8 - 7 7 6 - 6 7 4 2 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibait is.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-T747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

.Advokatas 
DARIUS R DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

— — M M — I 

Sveikinu mielus gimines ir visus artimuosius su Šv. Kalėdom ir N. 
Metais. Sveikatos ir Dievo palaimos visiems. 

Ona Norvilienė, Lemont, IL 
* * * 

Šventų Kalėdų bei Naujųjų Metų proga sveikiname visus draugus ir 
linkime Viešpaties palaimos! Ona ir Juozas Baužiai 

* * * 
Ateinančių Kalėdų švenčių proga linkiu visiems tarpusavyje dalintis 

širdies šiluma ir gerumo dvasia. Ir. Kriaučeliūnienė 
* * * 

Sveikinu su Šv. Kalėdom ir linkiu laimingų, sveikų Naujųjų 2008 
metų visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

Ramutė Vyšnia 
* * * 

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su Šventom Kalėdom ir 
linkime laimingų Naujų Metų. Antanas ir Ona Sereikai 

* * * 
Šv. Kalėdų ir 2007 Naujų metų proga sveikinu savo gimines ir drau

gus, pažįstamus ir linkiu visiems laimingų sveikų metų. 
Petras Jadviršis 

* * * 

Liucija Maldūnienė artimuosius, draugus ir pažįstamus sveikina 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums 
džiaugsmo, šilumos bei sveikatos. 

* * * 

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga. Lin
kime visiems džiaugsmo, sveikatos ir vilties per ateinančius Naujuosius 
metus. Austė Vygantienė 

* * * 

Jūra Gvidienė sveikina visus savo draugus ir pažįstamus su Šv. 
Kalėdom ir linki sėkmės bei geros sveikatos Naujaisiais Metais! 

* * * 

Betliejaus Šviesa tenušviečia Jūsų visas Naujųjų Metų dienas - linki 
savo draugams ir pažįstamiems 

Petras ir Stefa Kisieliai 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE 
(Marąuette Park) 

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, 60629 (Tel. 773-776-4600) 
Gruodžio 24 d., pirmadieni - 4:30 vai. p. p. Kalėdinės giesmės ir 5 

vai. p. p. šv. Mišios (angliškai); 11:15 vai. v. Kalėdinės giesmės (lietuviškai) 
11:30 vai. v. (lietuviškai) Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios. 

Gruodžio 25 d., antradieni - šv. Mišios 9 vai. r. (angliškai); 10:30 vai. 
r. Kristaus Gimimo Mišios (lietuviškai); šv. Mišios 12:15 (angliškai). 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO 
PARAPIJOJE (Brighton Park) 

2745 West 44th Street, Chicago, Illinois; Tel. 773-523-1402 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 7 vai. v. - bendra Kūčių va

karienė parapijos salėje (pranešti kun. J. Kelpšui tel. 773-523-1402). 10 vai. 
v. - Prakartėlės palaiminimas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios 
(lietuvių k.) 

Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 10 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. 
Mišios (lietuvių k.) 

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE (Lemont) 
14915 - 127th Street, Lemont, Illinois; Tel. 630-257-5613 

Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 1-3 vai. p. p. - Sutaikinimo 
sakramentas (išpažintys). 4 vai. p. p. - šv. Mišios. 10:30 vai. v. - Kalėdinės 
giesmės. 11 vai. v. - Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios 

Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 9 ir 11 vai. r., 7 vai. v. - Kristaus 
Gimimo šv. Mišios 

ZIONO LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453 

Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčių pamaldos. 5 vai. p. p. - Iškilmingos Žvakių 
Šviesos pamaldos su Šventa Vakariene; giedos choras ir solistė Nida Griga
lavičiūtė. Pamokslai lietuvių ir anglų kalbomis 
Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 10 vai. r. - pamaldos anglų kalba; giedosime 
Kalėdines giesmes. 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba; giedosime 
Kalėdines giesmes. Abi pamaldos su Šv. Vakariene. Laimingų Šv. Kalėdų! 

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 
5129 S. Wolf Rd. Western Springs, IL 60558 

Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčių pamaldos. 5 vai. p. p. - Pamaldos lietuvių ir 
anglų kalbomis, giedos parapijos choras 
Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 11:30 vai. r. - pamaldos lietuvių ir anglų 
kalbomis, giedos parapijos choras. 

http://www.dainava.us/cms
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

