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ir mingų sv. 

Virgilijus Alekna. 

V. Alekna 
išrinktas 
santarvės 
kavalieriumi 

Vilnius, gruodžio 21 d. (Alfa.lt) 
— Disko metikui , daugkart iniam 
čempionui Virgilijui Aleknai paskir
tas šių metų Santarvės ordinas „Pro 
augenda concordia" ( Už santarvės 
puoselėjimą). Apdovanojimą skiria 
Lietuvos Santarvės fondas. 

„Tai ne už sportinius pasieki
mus, o už teigiamas žmogiškąsias sa
vybes. V Alekna — nesavanaudiš
kas, tolerantiškas žmogus. Nuo šio 
didelio vyro, žymaus sportininko 
sklinda ne pasipūtimas, o šiluma ir 
paprastumas, gera aura. Mūsų valdy
ba jau ne pirmą kartą parinko jį tarp 
kandidatų, interneto apklausos jam 
irgi buvo palankios. Nutarėme, kad 
metas pirmą kartą įvertinti spor
tininką", — sakė fondo vadovas Ju
lius Kazėnas. Nuke l ta į 6 psl. 
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V a l i u t ų santykis 
1 U S D — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Prezidentai simboliškai atvėrė sieną 
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 

Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus, Lenkijos kolega Lech Kaczynski 
ir Latvijos prezidentas Valdis Zatlers 
penktadienį Kalvarijos sienos apsau
gos poste pažymėjo abiejų šalių įsi
liejimą į Šengeno erdvę, pakeldami 
simbolinius sienos užtvarus. 

V Adamkus sienos atvėrimo ce
remonijoje sakė, jog sulig Šengeno 
plėtra griuvo paskutinės 20 amžiuje 
pastatytos, totalitarinį režimą ir ne
pasitikėjimą simbolizavusios sienos. 

V Adamkus sakė tikįs, kad žmo
nės pasinaudos atsivėrusia galimybe 
laisvai keliauti, plėtoti verslą ir kul
tūrą, taip pat drauge su kaimynais 
kurti naują gyvenimą. 

„Šiandien turime galimybę įver
tinti bendrą abiejų tautų istoriją ir 
pasidžiaugti itin sėkmingu naujausiu 
jos etapu. Tikiu, kad ir toliau rody
sime Europai, kaip galime gyventi ir 
dirbti drauge", — sakė V Adamkus. 

L. Kaczynski pabrėžė, kad prisi
jungimas prie Šengeno erdvės — 
bendras abiejų valstybių laimėjimas. 

„Įvyko paskutinės europinės in
tegracijos veiksmas, apimantis Lie
tuvą ir Lenkiją. Šiandien nustojo 
funkcionuoti sienos, kurios skyrė 
mūsų šalis. Dabar Europa tampa itin 
stipria valstybių, kurias sieja glaudūs 
integraciniai ryšiai, sąjunga", — sakė 
Lenkijos vftdovas. 

Prezidentai padėkojo Lietuvos ir 
Lenkijos pasieniečiams, atlikusiems 
didelį darbą, kad abi šalys taptų 
Šengeno erdvės narėmis. 

Lietuvos ir Latvijos prezidentai — Valdas Adamkus (deš.) ir Valdis Zatlers — ofi
cialioje ceremonijoje, skirtoje Šengeno plėtrai paminėti. 

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Po sienos atidarymo ceremonijos 
Lietuvos ir Lenkijos vadovai apsilan
kė pasienyje surengtoje savivaldybių 
ir bendruomenių šventėje. 

Penktadienio vidurnaktį Lietuva 
ir dar 8 ES naujokės tapo Šengeno 
laisvo judėjimo erdvės narėmis. 

Pasieniečiai baigė savo veiklą vi
suose pasienio punktuose su Latvija 
ir Lenkija — jie nebevykd^g'įšasfenio 
tikrinimų prie sausumas sienų gu 
Lenkija ir Latvija kaip iki šiol, p$r 
minėtas sienas vykstantiems asme
nims nebereikia sustoti pasienio kon
trolės punktuose ir pasieniečiams pa
teikti privalomų kelionės dokumen
tų, erdvės vidines sienas galima kirsti 

bet kurioje vietoje — mišku, lauku, 
keliu, ežeru ar upeliu. 

Dalis žmonių dalyvavo naktį vy
kusiame užtvarų pakėlime ir sienos 
ženklų nuėmime Lazdijų - Agradnin-
kų pasienio poste, tačiau veiduose po 
bemiegės nakties - nė ženklo nuovar
gio. „Esame istorinio įvykio liu
dininkai", — sakė Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės 
vadas majoras Vidas Macaitis. 

Šengeno zonai šiuo metu prik
lauso Austrija, Belgija, Danija, Suo
mija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Portugalija, Ispanija, Švedija, Islan
dija ir Norvegija. 

Ministrai išsaugojo postus 
Vilnius, gruodžio 21 d. (Alfa.lt) 

— Opozicijos pastangų ministrams 
nuversti nepakako. Aplinkos minis
tras Arūnas Kundrotas bei Švietimo 
ir mokslo ministrė Roma Zakaitienė 
išsaugojo postus. 

Interpeliacija R. Zakaitienei ne
įvyko, nes buvo paimti tik 69 balsavi
mo biuleteniai, o nepasitikėjimui pa
reikšti reikia 71 Seimo nario balso. Iš 
balsavusiųjų už ministrės nušalini
mą pasisakė 66 parlametarai. 

Tuo tarpu nors dėl A. Kundroto 
interpeliacijos buvo išduota pakan
kamai biuletenių, tačiau ne visi bal
savusieji pasisakė už tai, kad minis
trui laikas trauktis iš posto. Jam at
statydinti pritrūko vos vieno balso. 

A. Kundrotas interpeliacijos su
laukė po to, kai 40 proc. europinės 
paramos pabrangimo dalies pasiūlė 
perleisti savivaldybėms. Konserva
torių nuomone, savivaldybėms tai 
būtų per brangu. 

Daugiausia priekaištų ministrė 
sulaukė dėl užstrigusios aukštojo 
mokslo reformos, mokytojų streikų, 

PERIODICALS 

Roma Zakaitienė. 
Eltos nuotr. 

padėties Lietuvos aukštosiose bei 
bendrojo lavinimo mokyklose. Tarp 
moksleivių plintančio narkotikų bei 
alkoholio vartojimo, smurto. 

Abiem ministrams tai jau ne pir
ma interpeliacija per šiuos metus. 
Vasarą opozicinės partijos buvo pra
dėjusios apkaltą iš viso keturiems 
Gedimino Kirkilo vadovaujamo mi
nistrų kabineto nariams. 

DRAUGAS 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

PRIPAŽINTI GYVĄJĮ DIEVĄ.. 
Min tys , išsakytos Č i k a g o s a te i t in inkų K Ū Č I Ų Eucharist i jos 

a u k o j e š. m . g r u o d ž i o 16 d . J a u n i m o centre, Č i k a g o j e 

A
teitininkų sąjūdyje - susibūrę, išgyvename ypatingą momentą, kai 
kasmet per Kristaus gimtadienį budėdami laukiame naujo, dvasinio 
mūsų gyvojo Idealo Jėzaus Kristaus gimimo mūsų širdyse. Prie Bet

liejaus prakartėlės patiriame Jo jaukų artumą, iš Jo sklindančią ramybę. Tuo 
pačiu metu negalime pamiršti, kas vyksta aplinkui Žmonėse. Vieni, kaip Jo 
Motina, Juozapas, piemenėliai, iš toli atkeliavę išminčiai priima Jį ir Jo 

atėjimu džiaugiasi. Bet kiti, kaip Bet-
KUN. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS liejaus miestelio gyventojai, užeigos sa

vininkas neranda Jam vietos, Jį igno
ruoja, lieka Jam abejingi... ar net, kaip karalius Erodas, palaikę Jį kon
kurentu, atėjusiu iš jų kažką atimti, stengiasi Juo atsikratyti, net nužudyti... 
Dėl tų aplinkinių — ir palankių, ir priešingų - žmonių jaučiama įtampa, — ne 
tik aplinkoje, bet ir Jame pačiame, Jo viduje, Jo širdyje... Nors to lyg nesimato 
Jo kūdikiškame veidelyje, tačiau Jo visas kūnas junta keistą šaltį... 

Kuo arčiau Jo, tuo labiau galime tai pajusti... Motina Jį nuolat gaubia 
vystyklais - vis iš naujo... Ir nori apglėbti Jį, priglausti Jį, prispausti prie 
krūtinės. Tiesiog galima jausti - kaip labai Ji rodo Jam savo meilę... 

Taip prasidėjusi istorija tęsiasi jau du tūkstančius metų. Vieni priima Jį, 
kiti atmeta...Ir taip iki šių dienų. Skilimas, rodos, aštrėja... Kad ir štai - prieš 
kurį laiką noras Juo atsikratyti prasiveržė keistu šauksmu: „Dievas mirė!" 

v 

Šauksmas neatšauktas. Tačiau iššaukė didelį nepritarimą - dažnai tylų, 
bet daug reiškiantį. O mirties sprendimas Dievui - vis garsesnis... gal ir daž-
nėjantis. Ir masės tą sprendimą kartoja. Juk kaip kitaip išaiškinti Europos 
elgesį? Tai žemynas, kuris savo istorijoje buvo labiausiai paveiktas krikščio
nybės... Bet kodėl Europos Sąjunga net savo konstitucijoje nebepaminėjo 

krikščionybės paveldo svarbos ir da
bartinės jos reikšmės? Kodėl ignora
vo, atmetė? Ir net dabar, šių metų 
gruodžio mėnesį, Sąjunga dviejų 
trečdalių dauguma nutarė Sąjungai 
priklausantiems kraštams (taigi, ir 
Lietuvai) daryti spaudimą, kad mo
kyklose nebūtų mokoma Visatos su
tvėrimo „teorija". Kodėl taip vengia
ma pripažinti Kūrėjo Dievo lemiamą 
reikšmę jų pačių ir Visatos atsiradi
mui? 

Ir aiškiai prieš Dievą sufabri
kuoto turinio vaikams skirtas filmas 
„The Golden Compass" („Auksinis 
kompasas") šių metų gruodžio 7 d. 
buvo pradėtas rodyti Amerikos kino 
ekranuose. Filmas susuktas pagal 
anglo ateisto Philip Pullman knygų 
trilogiją „The Dark Materials" 
(„Tamsios medžiagos"), kur Dievo, 

Bažnyčios, krikščionybės ir religijos vaizdas nepateisinamai sukarikatūrintas, 
parodomas kaip visiškai atmestinas. Kad skaitytojams (ar ir filmo žiūrovams) 
nebūtų abejonių, „Dievas" (Visagalis Autoritetas) sunaikinamas. Taigi vis tas 
pats žmonių geidimas, kad Dievas būtų miręs. 

Bet mes, ateitininkai, nenorime, kad Dievas būtų miręs. Tam ir stojome 
į ateitininkų sąjūdį, į kurį jau prieš 100 metų Pranas Dovydaitis kvietė burtis 
visus nuoširdžiai gyvąjį Dievą pripažįstančius. Ir šių veiklos metų šūkis įkve
pia mus Dievą pripažinti. Ir dieviškoji Motina su Kūdikiu ant rankų vėl da
bar, kaip prieš 400 metų, skatina mus Jos Sūnų garbinti. Tad mes ryžtingai 
atsiliepiame: 

Su gyvuoju Dievu mes 
gyvi - širdimi 

į Šiluvą. 

Linksmų Šv. Kalėdų 
brangūs „Draugo" skaitytojai! 

Šv. Kalėdų proga sveikiname kiekvieną lietuvį ir linkime, kad Jėzaus meilė ir 
šviesa telydėty jūsų gyvenimą. Kviečiame visus atsiliepti j Šiluvos Marijos 

kvietimą gyventi Kristuje 2008 metais. 

Visos ateitininkiškos šeimos vardu, 
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

Džiaukimės! Žmonijos Išganytojas gimė ėdžiose Betliejuje... Linkime 
puoselėti Sv. Kalėdų dvasią savo šeimose, draugystėse ir ateitininki-
joje. 

M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų są jungos c e n t r o v a l d y b a 

Kas meilė ta, kuri pasaulį 
kūrė? 
— Tai Dievo garsas ir alsą, 
Tai amžių šauksmas 
milijonų jūrėj, 
Kad žemę laimintų tiesa. 

— Faustas Kirša 

Te gimęs Dievas Kūdikėlis palai
mina Jus savo Meile, Tiesa ir 
Ramybe. 

Ateitininkų sendraugių 
sąjungos centro valdyba 

Sveikiname visus Kristaus gimimo diena. Linkime visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir džiaugsmingų naujų metų! 

S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų są jungos c e n t r o v a l d y b a 

Midi jaunučiai ir visi ,J)raugo" skaitytojai, 
Kristaus Gimimo proga linkime, kad Jūsų širdys būtų pripildytos šv. 
Kalėdų džiaugsmo. Tegul Dievo palaima lydi per ateinančius 2007 
metus. Linksmų šv. Kalėdųl 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Kas esame yra Dievo 
dovana mums. 

Kuo tapsime yra mūsų 
dovana Dievui. 

Kvieskime gimusį Jėzų 
į savo gyvenimą! 

www.ateitis.org 
vienetas 

Brangūs broliai ir sesės, 
Te žaižaruojanti žvaigždė Kalėdų pažadina širdy tikėjimo šviesas. 
Te mus užlies palaimos spindulėliai ir baltas kelias laimėn palydės. 
Te krištoliniai santarvės varpeliai pasauly ir širdy linkimai skambės. 
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. 

Ateitininkų namų valdyba 
Ateitis Foundation • 12690 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 

Šv. Kalėdų ramybė te 
ap lanko jūsų širdis, 

šeimas ir namus. 
Kalėdinis džiaugsmas tely
di jūsų visus darbus dabar 

ir ateinančiais metais. 

Ate i t in inkų Šalpos Fondo 
Taryba ir Valdyba 

Mary tė Meškauskai tė, 
p i rm in inkė 
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TAIKOS, LAISVĖS IR 
TEISINGUMO VILTYS 

Trečiadienio rytą įvyko keturias
dešimt ketvirtoji ir jau paskutinė 
šiais metais popiežiaus Benedikto 
XVI bendroji audiencija. Per visus 
metus, įskaitant ir šį trečiadienį, ben
drosiose audiencijose dalyvavo 624 
tūkstančiai maldininkų. Paskutinės 
šių metų audiencijos piligrimams 
Ganytojas kalbėjo apie jau beveik pri
artėjusias Kalėdas. 

Šiomis dienomis, kai vis labiau 
artėja didžioji Kalėdų šventė, liturgi
ja, kviesdama jai gerai pasiruošti, 
atverčia mums Senojo ir Naujojo Tes
tamentų tekstus, padedančius aiš
kiau suprasti šios kasmetinės šventės 
tikrą prasmę ir svarbą. Kalėdos pir
miausia yra didžiojo stebuklo - Vie
natinio Dievo Sūnaus gimimo iš 
Mergelės Marijos Betliejaus grotoje 
atminimas. Tačiau kartu Kalėdos yra 
ir raginimas melstis ir budėti lau
kiant Išganytojo, kuris paskutiniąją 
dieną ateis „gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti". Galbūt šiandien mes, taip pat 
ir tikintieji, ne visi laukiame Teisėjo. 
Vis dėlto visi trokštame teisingumo. 
Šiandien tiek daug neteisingumo ma
tome pasaulyje, mūsų mažame pa
saulyje, namuose, gyvenamajame ra
jone, taip pat ir dideliame pasaulyje, 
visuomenėje ir tarp valstybių. Dėl to 
ir laukiame teisingumo, ne abstrak
taus, bet tikro. Laukiame, kad ateitų 
tasai, kuris sugebės grąžinti teisin
gumą. Jo atėjimo mes meldžiame: 
ateik, Viešpatie Jėzau. Prašome, kad 
Viešpats Teisėjas išklausytų mūsų 
maldą ir sukurtų pasaulyje tikrą 
teisingumą. Tokia yra Advento lauki
mo prasmė. Advento laikotarpio lau
kimas ir budėjimas - tai gyvenimas 
Teisėjo žvilgsnio stebimiems, tai kar
tu ir mūsų pačių, ir viso pasaulio ruo
šimas teisingumui. Kai meldžiame, 
kad ateitų pas mums ir gimtų tarp 
mūsų pažadėtasis Gelbėtojas, kartu 
mes įsipareigojame ir paruošti kelią 
jo atėjimui, parengti jam mūsų na
mus, ne tik savo aplinką, bet pir
miausia savo sielas. 

Evangelistui Jonui padedant, sa
vo mintis ir širdis šiomis dienomis 
nukreipkime į amžinąjį Žodį, į Lo-
gosą, kuris tapo kūnu ir iš kurio „pil
natvės visi mes esame gavę malonę 
po malonės". Šiandien, deja, gerokai 
nusilpęs tikėjimas Logosu Kūrėju, 
Žodžiu, kuris sutvėrė pasaulį ir kuris 

kaip Kūdikis atėjo pas mus. Šitoks 
tikėjimas ir šitokia viltis kartais atro
do labai toli nuo mūsų kasdienio, pri
vataus ir viešo gyvenimo. Ši tiesa 
atrodo mums per didelė. Mes gyve
name taip, kaip sugebame, kiekvie
nas pagal realias galimybes. Bent 
taip mums atrodo. O iš tiesų mūsų 
pasaulis kasdien darosi vis chaotiš-
kesnis ir žiauresnis, Dievo tiesos 
šviesa jame vis blanksta, gyvenimas 
tamsėja ir prarandame patikimus 
orientyrus. Štai kodėl labai svarbu, 
kad mes būtume tikri tikintys ir kaip 
tikintys iš visų jėgų savo gyvenimu 
liudytume tą išganymo slėpinį, kurį 
mums dovanoja Kristaus gimimo 
šventė. Betliejuje apsireiškė šviesa, 
išsklaidanti mūsų gyvenimo sute
mas, buvo parodytas kelias, vedantis 
į mūsų žmogiškumo pilnatvę. Jei ne
pripažįstame žmogumi tapusio Die
vo, tai kokia prasmė švęsti Kalėdas? 
Pirmieji mes, krikščionys, turime 
skelbti šią Kristaus gimimo tiesą, tu
rime ją liudyti, būdami tvirtai įsitiki
nę, jog tai nepaprastai brangi dova
na, tai didžiausias turtas ne tik 
mums, bet visiems. Iš čia mūsų parei
ga evangelizuoti, tai yra visiems skel
bti Gerąją Žinią, kaip primenama ir 
neseniai paskelbtame Tikėjimo kon
gregacijos dokumente apie kai ku
riuos evangelizavimo aspektus. 

Priartėjus Kalėdoms, Bažnyčia 
vis karščiau meldžia, kad išsipildytų 
pasauliui taip labai reikalingos tai
kos, laisvės ir teisingumo viltys. Pra
šome Dievą, kad smurtą nugalėtų 
meilės jėga, priešiškumą - susitaiki
nimas, kad noras kitiems viešpatauti 
virstų troškimu atleisti, teisingumu 
ir taika. Kalėdos visiems tebūnie 
ramybės ir džiaugsmo šventė. Skubė-
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kime, kaip piemenys, į Betliejų. Šven
tąją Naktį pamatysime „Kūdikį, su
vystytą vystyklais ir paguldytą ėdžio
se". Prašykime Viešpatį, kad atvertų 
mūsų širdis Kalėdų slėpinio pilnat
vei. Švenčiausioji Mergelė Marija te
padeda mums taip švęsti Kalėdas, 
kad jos mums būtų tikra susitikimo 
su Kristumi ir jo meile šventė. To 
linkiu jums visiems, čia esantiems, 
jūsų šeimoms ir visiems jūsų artimie
siems. Linksmų Šventų Kalėdų! 

Pagal ,Yatikano radijq" parengė 
N. Smerauskas 

Kalėdos - tai Jėzaus 
gimtadienis 

, > 

p;iaj senąja Bažnvcios tradici ja. Jėzus gimė grotoje, arba leG-dr- r ,e 
G o c ant kurios dabar pastatyta Betliejaus Gimimo bazilika. Žvaigžde s:m -
bo izuoja Meta kur gimė Jėzus 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš porą savaičių šioje skiltyje teko pasisakyti prieš per ankstyvą 
kalėdinės prekybos persistengimą siūlant, tiesiog brukant kuo 
daugiau dovanų. „Pirkti iki nukritimo!" - tampa ne tik kalėdinio 

laikotarpio šūkiu, bet ir patriotine pareiga. Tuo tarpu aš skatinau dovanų 
pirkti lietuviškas knygas. Tai buvo mano noras tą gaivalingą prekybą kiek 
sušvelninti, dovanų pirkimo aistras kiek apmalšinti. 

Po to teko susipažinti su „Our Sunday Visitor" laikraščio vedamuoju 
(2007.12.9), kuris paskatino tą mano ankstyvesnį vedamąjį papildyti. Ten 
taip pat cituojamas Patrick Korten, Kolumbo vyčių viceprezidentas susi
žinojimo reikalams. Jis primena, kad praeityje mes rūpinomės, kad šv. 
Kalėdų prasmės nenustelbtų Kalėdų senis ar elnias vardu Rudolph. „Da
bar mums reikia grumtis su pykstančia minia, kurią erzina Kristaus var
das ir Jo prakartėlės viešas išstatymas. Turime stambias prekybas, kurių 
reklamose ir parduotuvių dekoracijose 'Kalėdas' pakeitė 'šventės'. Todėl 
mūsų ilgalaikės pastangos turi būti padidintos visiems primenant, kad 
Kristus yra šių švenčių priežastis". Jis nuogąstauja, matydamas, kaip 
Kalėdos yra išvejamos iš viešojo gyvenimo arenos. Tai yra JAV Konstitu
cijos pirmosios pataisos nesupratimas. Pataisa sako, kad valdžia nesikiša 
ar nepropaguoja kokios nors religijos, o esamų religinių tradicijų netero
rizuoja ar kaip kitaip jų nemenkina. 

Prieš Kalėdas yra Advento laikas, tai pasiruošimo šv. Kalėdoms me
tas. „Our Sunday Visitor" vedamajame rašoma, kad jeigu negalime atsis
pirti pagundai ir kiemus bei namus išpuošiame gražiomis lemputėmis, tai 
tuos papuošalus turėtume išlaikyti iki Trijų Karalių šventės. Jame taip 
pat siūloma besaikius dovanų pirkimus supaprastinti ir pasekti Trijų Ka
ralių pavyzdžiu, perkant tik tris dovanas. Nepasisakoma prieš gražias 
dainų melodijas, bet siūloma kalėdines giesmes ir dainas pradėti Kūčių 
vakarą ir baigti po dvylikos dienų, per Tris Karalius. Pagaliau, siūloma, 
kad bent dešimtadalis kalėdinių dovanų išlaidų būtų paskirta vargšams. 
Norintiems atsiriboti nuo komercinių Kalėdų įtampos, raginama nesiųsti 
jokių kalėdinių sveikinimo atvirukų. Vietoj to rekomenduoja su atvirukais 
palaukti iki šv. Velykų, Kristaus prisikėlimo šventės. Ir dar viena peršama 
„pagunda" - atidėti apsikeitimą dovanėlėmis iki Trijų Karalių, taip išven
giant viso prieškalėdinio prekiavimo turgaus. 

Apsikeitimas dovanėlėmis per Tris Karalius yra giliai įstrigęs mano 
atmintyje. Lietuvoje gyvenome kaime, kur vaikai Kalėdų eglutę pirmą 
kartą pamatydavo Kalėdų rytą. Ji jau būdavo papuošta rankų darbo kar
piniais iš popieriaus, obuoliukais, riešutais, saldainiais ir pyragaičiais. 
Taip pat ant eglutės šakelių būdavo vaškinės žvakutės, uždegamos tik 
tėvams prižiūrint. Džiaugdavomės nauja eglute ir nekantriai laukdavome 
Trijų Karalių, nes tik tada eglutė būdavo „nurengiama" ir ten kabėję pa
puošalai mums išdalinami. Jokių kitų kalėdinių dovanėlių nebūdavo. Apie 
jas sužinojau tik karo bangos išblokštas į Vokietiją. 

Atmintyje užsiliko Kūčių vakaras. Įdomu, kad jo šventimas mažai pa
sikeitė mano gyvenime. Daugiau apie Kūčias teko pasiskaityti bosto-
niškėje „Lietuvių enciklopedijoje". Pasirodo, kad pats žodis „Kūčios" yra 
kilęs iš gudų „kutja". Religine prasme Kūčios yra išlikusios kaip tąsa pir
mųjų amžių agapės, kada krikščionys, baigę budėjimą ir pasninką, par
sinešę palaimintos duonos, bendrai sėsdavo prie stalo pasistiprinti. Ma
noma, kad Kūčios išlikę ir iš pagonių derliaus apeigų. Krikščionybė Kris
taus gimimu tik įprasmino šias pagonių apeigas ir joms suteikė krikščio
nišką prasmę. 

Kūčios gali prasidėti tik vakare, su dvylika valgių. Visi valgiai yra pas
ninko valgiai, be pieno ar mėsos. Stalas padengiamas šienu, balta drobule, 
ant kurios sudedami valgiai. Kūčios prasideda bendra malda, po to laužo
mas kalėdaitis (plotkelė). Papročio pasikeisti dovanomis tarp šeimos na
rių nebuvo. Kūčių vakare daroma daug spėjimų ir būrimų. Norima su
žinoti ateitį - apie mirtį, vedybas, derlių ir orą. Patį vidurnaktį kalba gy
vuliai, tačiau tas, kas tyčiomis klauso jų kalbos, išgirsta apie savo mirtį. 

Kalėdos gruodžio 25 d. - tai Jėzaus gimimo šventė, nors tikroji Jo gi
mimo data nėra žinoma. Žodis „Kalėdos" irgi yra iš gudų, kur jos buvo 
vadinamos „kalady". Latviai Kalėdas vadina „svetki" - svečiai. Kalėdos 
buvo įsivaizduojamos ir suasmenintu pavidalu. Kalėdų senis arba Kalėda, 
lietuviams žinomas iš senų laikų, dabar jau išnykęs. Jo nereikia painioti 
su naujovišku Kalėdų seneliu, kuris vaikams dovanas dalija. Tas Kalėda -
svečias iš tolimo krašto, laimės nešėjas namams. 

Seniau būdavo švenčiamos trys Kalėdų dienos. Pirmąją dieną negali
ma vaikščioti į svečius. Tik Kalėdų senis su vaikų pulku vaikšto. Pramo
gos vyksta Kalėdų antrąją dieną. Paskutinė - „ledų diena", kas tądien dir
ba, to javus vasarą ledai išmuša. Senovėje žmonės tamsoje ir šaltyje matė 
didžiausius pavojus. Kai trumpiausia diena ir ilgiausia naktis, tada siau
čiančios visokios tamsios jėgos, todėl reikia jų pasisaugoti. Laukiama, kad 
grįžtanti saulė savo šviesa ir šiluma išblaškys tuos pavojus, ji yra laukia
mas svečias, kaip iš tolimų kraštų atvykstanti „kalėda". Kai kurie Adven
to ir Kalėdų papročiai rodo, kad juose yra išlikę daug stabmeldybės pėdsa
kų. Vėlių maitinimas buvo svarbiausia apeiga. Vėliau žmonės manė, kad 
kai gimsta Jėzus, tai visi numirėliai prisikelia ir ateina aplankyti savo namus. 

Šia proga skaitytojams linkiu jaukių šeimyniškų Kūčių, linksmų 
šv. Kalėdų ir puikių lietuviškų knygų bei kuklių dovanėlių per Tris 
Karalius! 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE 

Mieli l ietuviai, 

Širdingai sveikinu Jus Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Tegul gražiausios metų šventės pripildo Jūsų namus meilės, šilumos ir 
tarpusavio supratimo. Linkiu Jums Šventas Kalėdas praleisti su bran
giausiais ir artimiausiais Jums žmonėmis, o negalintiems to padaryti 
linkiu bent mintimis sugrįžti į Tėvynę Lietuvą ir prisiminti ten likusius 
artimuosius ir draugus. 
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Sių gražių švenčių išvakarėse nuoširdžiai linkiu Jums ir toliau 
puoselėti bei ugdyti lietuviškas tradicijas gyvenant toli nuo gimtinės. 
Prisiminkime, kad kiekvienas iš mūsų yra maža dalelė Lietuvos. Nors 
ir esame išsibarstę po visą pasaulį, visus mus jungia vienas žodis - Lie
tuva. Tad išlikime savo šalies patriotais, mylėkime savo Tėvynę ir vi
somis išgalėmis prisidėkime prie jos vardo garsinimo. Tegul veikiančios 
lituanistinės mokyklos, stiprios lietuviškos organizacijos, lietuvių liau
dies meno kolektyvų pasirodymai, skaitoma lietuviška spauda ir gyvas 
lietuviškas žodis lydi mus ir artėjančiais metais. 

Džiaugsmingų Jums Šventų Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 2008-ųjų 
Metų! 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Arvydas Daunoravič ius 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

"Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių 
ir sau nuskaistintų tauta, uolia geriems darbams/' 

(Šv. Pauliaus laiškas Titui, 2:14). 

Mieli broliai ir seserys Kristuje, 

Pirmieji lietuviai imigravo į JAV 1868 m. ir sukūrė vieną iš pirmųjų 
lietuviškų telkinių Shenandoah, Pensilvanijoje. Daugelis jų dirbo žiau
riose sąlygose Pensilvanijos kalnų kasyklose. Darbas buvo labai sunkus 
drėgnose, šaltose, tamsiose kasyklose, kur penktą valandą ryto pradė
davo dešimties valandų pamainą - uždirbdami 25 centų per valandą. 

Nepaisydami savo vargingo gyvenimo sąlygų, jie pasakyrė laiko 
įsteigti draugiją ir sukurti savo katalikišką parapiją. Pirmoji, įsteigta 
Shenandoah 1872 m., buvo Šv. Kazimiero draugija. Tai buvo pirmoji lie
tuvių bendruomenė, pastačiusi šventovę iš savo lėšų. Tačiau dėl įvairių 
nesusipratimų, ji nebuvo Bažnyčios ar vietinės valdžios pripažinta kaip 
lietuvių katalikų parapija. 1891 m. bendruomenė persitvarkė į Šv. Jur
gio draugiją ir pastatė vieną iš to regiono gražiausių šventovių - Šv. 
Jurgio. Parapijiečiams tenka gili pagarba už paaukotą 17 valandų paro
je darbą, kad galėtų finansuoti šį architektūrinį šedevrą, kuriame telpa 
800 tikinčiųjų. 

Shenandoah apylinkėje, kaip ir visuose pasaulio lietuvių telkiniuo
se, maldos namai pastatyti ir veikla išlaikyta savanorišku pagrindu. 

Ištrauka iš Šv. Tėvo kalbos susitikime su savanoriškomis organi
zacijomis 2007 m. rugsėjo 9 d.: ,,... Ačiū Dievui, daugeliui žmonių yra 
garbės dalykas savanoriškai įsipareigoti kitiems, kokiai nors organi
zacijai, sąjungai arba tam tikram bendrojo gėrio reikalui. Toks įsi
pareigojimas pirmiausia reiškia galimybę išskleisti savo asmenybę ir 
veikliai bei atsakingai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą... 'Taip' sa
vanoriškam ir solidariam įsipareigojimui yra apsisprendimas, padaran
tis žmogų laisvą bei atvirą kito vargo reikalui. Savanoriškosios tarny
bos esmę sudaro pagrindiniai Dievo ir žmogaus krikščioniškojo paveik
slo matmenys - Dievo ir artimo meilė... ir ...leidžia patirti, kad pats 
gyvenimas yra neužsitarnauta dovana... Meilė nereikalauja atlygio; ji 
nenaudojama kitiems tikslams siekti (Benedict XVI, Deus caritas est, 
31c). ... Visi Bažnyčios karatyvinių institucijų darbuotojai turi ne tik 
mokėti tinkamai daryti tai, ko reikia šiam momentui, bet ir rodyti 
artimui širdį" (Benedict XVI, Deus caritas est, 31a) 

Kalėdų dvasia teatnauji
na mūsų pasiryžimą dirbti 
krikščioniškąjį darbą. „Širdis 
tepamato, kur meilė yra rei
kalinga ir teveikia atitinka
mai." (Benedict XVI, Deus 
caritas est, 31b) 

Dievo palaimos Jums Šv. 
Kalėdų proga ir Naujaisiais 
2008 metais. 

Pagarbiai Jūsų Kristuje, 
Prelatas E. Putr imas 

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

bendradarbius ir rėmėjus, redakcijos narius, 
spaustuvės darbuotojus ir administraciją, 

linkėdami užgimusio Jėzaus teikiamos 
šviesios vilties ir naujo ryžto skleidžiant 

Jo karalystę tarp mūsų. 

DIENRAŠČIO DRAUGO LEIDĖJAI 

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJA 

S « M** . Pro«a „ e i n a m e ..D,a»8,". 
vienintelį lietuvių katalikų dienraštį 

pasaulyje, ir jo skaitytojus, linkėdami leidėjams 
ir redakcijai ištvermingai skleisti tikėjimo tiesas, 
kviečiant visus tikinčiuosius jungtis į spaudos 
apaštalavimą, kad per jį būtų atnaujintas šių 
dienų pasaulis. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ 

FEDERACIJA 

Š
ventų Kalėdų proga sveikiname visus ir 
linkime, kad per ateinančius Naujus 

Metus mūsų veiklą lydėtų darnos ir vienin
gumo dvasia, siekiant Tėvynei Lietuvai švie
sios ateities, o išeivijai tautinio atsparumo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
6500 S. Pulask i Road Chicago, IL 60629 
Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų 
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PALYDINT SENUOSIUS, 
SUTINKANT NAUJUOSIUS (I) 

tokie buvo Senieji Metai, ko tikimės iš Naujųjų, ar gausime 
ką nors iš Kalėdų Senelio — tokius tris klausimus už-
davėme „Draugo" bendradarbiams, išeivijos visuome

nės veikėjams ir į „Draugo" puslapius pakliuvusiems herojams ir 
herojėms. Jų atsakymus skaitykite Šiame ir kitos savaitės šešta
dieniniame „Drauge". 

Redakcija 

TRYS KLAUSIMAI IŠEIVIJOS LIETUVIAMS: 
1. Kokie Jums buvo praėjusieji metai? 
2. Ko tikitės iš ateinančiųjų? 
3. Kokių dovanų laukiate iš Kai ėdu Senelio? 

Fotomenininkas Algimantas Kezys: ramių ir gražių 

1. Ramūs ir gražūs. 3. Ramių ir gražių, be jokio 
2. Tikiuosi sulaukti savo 80-jo triukšmo ir riksmų, 

gimtadienio - ramaus ir gražaus. 

Buvusi „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė: 
naujų staigmenų 

V/ashington, DC Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 
Diana B. Vidutis: ruošti įdomius renginius ir skleisti informaciją 

1. Šie metai prasidėjo liūdnai, 
nes praradau labai mėgstamą darbą. 
Bet, kaip sakoma, nėra to blogo, 
kuris į gera neišeitų: po keleto metų 
pertraukos pagaliau turėjau šiek tiek 
vasaros atostogų (dirbant „Drauge" 
tos prabangos nebuvo, o atostogos 
būdavo įrašytos tik popieriuje). Kitas 
geras reiškinys - mano mokslinės 
fantastikos knyga ,,Angelų sniegas" 
perspausdinama Lietuvoje (turėtų 
išeiti iki šių metų pabaigos), o trečias 
gražus Įvykis - gruodžio 8 d. JAV LB 
Socialinių reikalų taryba Labdaros 
vakare mane apdovanojo 2007 m. 
prel. dr. Juozo Prunskio premija už 
krikščioniškos-lietuviškos veiklos 
puoselėjimą išeivijoje. Taip pat buvau 
išrinkta į Lietuvių Fondo tarybą, tad 
dar nesu pasiruošusi pensininkauti. 
Beje, tarp kitų darbų ir įsipareigo
jimų, sutikau redaguoti JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos dvimė-

nesinį žurnalą „Pensininkas", kuris 
jau kuris laikas sustabdytas, bet nori
ma jį atgaivinti. Šiuo metu turiu dau
giau visuomeninių-kultūrinių darbų, 
negu bet kuomet tikėjausi. Kol kas 
šeima sveika, tad ko daugiau norėti? 
Žmonės, kurie stengėsi man pakenk
ti, nelaimėjo, vadinasi, kartais ir man 
kai kas pavyksta... 

2. Iš ateinančių metų nieko nesi
tikiu: lai jie atneša savo staigmenas -
ir geras, ir ne taip geras dienas. Ėsu 
pratusi į viską žiūrėti labai opti
mistiškai (kartais tas i naudą išeina, 
nes tuomet, kai viskas atrodo labai 
tamsu, staiga švysteli skaistus spin
dulėlis). Jeigu per daug nesitiki, tai 
per daug ir nusivilti netenka. 

3. Geriausia Kalėdų dovana - kai 
šventes praleidi su šeima, kai visi 
sveiki. Šiuo metu esu taip Dievo ap
dovanota malonėmis, kad kiekviena 
diena atrodo tarytum Kalėdos. 

,,Draugo" bendradarbė Vi ta l i ja Dunčienė 
daugiau išminties ir supratimo 

1. Aš niekad nemaniau, kad i pa
našius klausimus yra sunku atsakyti. 
Ačiū, kad paklausėt ir privertėt 
pagalvot. Sunku sutraukt visų metų 
įvykius į kelis sakinius, kurie at
spindėtų valandos, dienos, dvylikos 
mėnesių išgyvenimų įvairovę. Geri 
buvo metai, nors nelaimėjau nei 
loterijos, nei karjeros nepadariau, nei 
brangios mašinos nusipirkau, nei... 
Bet mano šeima sveika, vaikams 
gerai sekasi, turim stogą virš galvos, 
turim lietuvišką bendruomenę, turim 
lietuvišką parapiją/mokyklą, lietu
viškus laikraščius, vasarą galėjome 
nuvykti į Lietuvą, kur dalyvavome 
giminaičių vestuvėse - visi tie „maži 
dalykėliai" prisidėjo, kad praėjusius 
metus galėčiau pavadinti gerais. 
Žinau, kad praėjus keleriems (ar ke
liolikai metų), pažvelgus į praeitį 
greičiausiai tvirtinsiu, kad 2007 
metai buvo labai geri ir nuostabūs 
metai mano gyvenime. Nelabai dar 
moku vertinti šios dienos. 

2. Tikiuosi, kad ateinantys metai 
nebus blogesni už praėjusius. Ti
kiuosi ir prašau, kad Aukščiausias ir 
toliau laimintų ir globotų mano 
šeimą. Tikiuosi, kad ateinantys metai 
a tneš ne tik daugiau pragyventų 

dienų, bet daugiau išminties, suprati
mo, kantrybės, pakantumo ir suge
bėjimų labiau vertinti išgyvenamą 
momentą. Tikiuosi, kad mano vaikai 
augs sveiki ne tik fiziškai, bet ir 
dvasiškai. Tikiuosi, kad visa mano 
šeima vasarą vėl galėsim aplankyti 
Lietuvą. Norėčiau, kad nė vienas 
pasaulyje žmogus nesijaustų nesvar
bus, nereikalingas, nenaudingas, 
nemvlimas... Norėčiau, kad žmonės 
savyje ir kituose vertintų ne turtus, 
padėtį, bet patį žmogų. Norėčiau, kad 
kliūtys dvigubai Lietuvos pilietybei 
būtų panaikintos ir visi lietuviai 
galėtų pasijusti svarbūs, reikalingi, 
naudingi Lietuvai. Norėčiau, kad 
baigtųsi karai , bombų sprogimai. 
Norėčiau... 

3. Norėčiau, kad Kalėdų Senelis 
išpildytų aukščiau išvardintus mano 
norus'. Bet bijau, kad vien Kalėdų 
Senelis, be mūsų visų pastangų, 
negalės Įvykdyti mano norų. Iš sene
lio tikiuosi baltų Kalėdų, dovanų 
visiems vaikams. Bet linkiu Kalėdų 
Seneliui neišpuikti nuo vaikų dėme
sio, skanių sausainių, vaikų šypsenų, 
padėkų ir niekada neužmiršti, kad ne 
jis yra pagrindinis Kalėdų herojus, o 
Kūdikėlis Kristus. 

1. Tapusi Washington, DC Lie
tuvių Bendruomenės pirmininke po 
2007 m. gegužės rinkimų bandau 
išlaikyti buvusio pirmininko Lino 
Orento ir prieš jį buvusios pirmi
ninkės Rūtos Skučienės iškeltus 
standartus - ruošti įdomius rengi
nius ir plačiai skleisti informaciją. 
Esu dėkinga savo dešiniajai rankai 
Violetai Pivoriūnienei ir jos dosniam 
ir kantriam vyrui Dovydui, savo ryž-
tingajai iždininkei Akvilei Sweetman 
ir jos nuostabiai kūrybingam vyrui 
Randy, Krašto valdybos Kultūros ta
rybos pirmininkei Dalei Lukienei, 
kuri, nepaisant jos užimtumo, mielai 
pasidalina savo patirtimi bei priside
da globojant atlikėjus iš Lietuvos, ir 
Nidai Dalmantaitei iš Lietuvos am
basados, su kuria glaudžiai bendra
darbiaujant pavyko surengti dau

gumą mūsų renginių. Labai ačiū 
Elvyrai Vodopalienei. Visos mūsų 
pastangos dingtų iš atminties, jei ne 
jos vaizdingi straipsniai apie mūsų 
Bendruomenės renginius. 

2. Atsikvėpę po rudens maratono 
jau žvelgiame į kitus metus. No
rėtume paruošti prasmingą Vasario 
16-osios minėjimą, kuris atspindėtų 
dabartinę politinę situaciją. Kartu su 
latviais ir estais kovo mėnesį su
rengsime vietinių meno kolekcijų 
parodą, prisidėsime prie organizuo
jamos Pabaltijiečių šokių šventės 
balandžio mėnesį Lietuvių namuose 
(Baltimore), remsime Šokių šventę 
liepos mėnesį Los Angeles. 

3. Kad „Draugo" redakcija nes
pausdintų nuotraukų, kuriose atro
dau lyg nulipusi nuo traktoriaus! 

„Dainavos" choro vadovas Darius Polikaitis: 
mažiau pesimizmo, daugiau vilties 

1. Mūsų šeimai šie metai atnešė 
daug užsiėmimų ir darbų, bet taip 
pat daug džiaugsmo ir meilės. Aš su 
Lidija esame apdovanoti trim pui
kiais vaikais ir vienas kitu - esame 
apsupti meilės ir šilumos. Tai ir svar
biausia. O iš muzikinės perspektyvos, 
buvo darbingi metai - vyrų vieneto 
kompaktinis diskas, choro gastrolės 
Los Angeles, artėjantis kalėdinis kon
certas. Vienu žodžiu, darbų ir įdomių 
projektų nepritrūko! 

2. Nesu iš tų, kuris labai su
reikšmina Naujųjų metų atėjimą -
kažkodėl man jie visada jaučiasi ne 
nauja pradžia, o tęsinys praėjusių. 
Gal dėl to, kad esu bendrai patenkin
tas savo gyvenimo kryptimi. Norė

čiau, kad per ateinančius metus 
pasaulyje, o ypač Lietuvoje, mūsų lie
tuviškoje visuomenėje, būtų mažiau 
pesimizmo, daugiau vilties. Visose 
gyvenimo sąlygose galima rasti vilties 
spindulėlį (mus supa begalė pavyz
džių). O jeigu kiekvienas pasistengtų 
tai padaryti, koks tada būtų pasaulis? 
Per ateinančius stengsiuos dažniau 
tai prisiminti. 

3. Puikiausia dovana būtų klau
sytojų gausus apsilankymas „Dai
navos" ansamblio kalėdiniame kon
certe gruodžio 22 d. (šypsaus!) Tai 
kelios dienos prieš šv. Kalėdas, bet gal 
šiuo atveju Kalėdų Senelis ir anks
čiau atvyks?! 

Dailininkas Gintaras Jocius: tobulėjimo 

1. Labai įdomūs ir turiningi, tiek 
kūrybine, tiek pažintine prasme. Bet 
turbūt labiausiai jie man įsimins, kad 
būtent 2007 m. susikūrė GIRO 
(Gintaras Jocius, Rolandas Kiaule-
vičius) kūrybinė grupė, su kuria ap
keliavome nemažai Amerikos, o metų 

pradžią ir pabaigą simboliškai vai
nikavo pasirodymai Čikagoje. 

2. Tobulėjimo, naujų projektų ir, 
žinoma, naujų kelionių. 

3. Po dvejų metų pasimatysiu su 
savo dukra Aiste - tai ir bus didžiau
sia dovana. 

Mindaugas Bra^lau^kas. Gintaras Jocius ir Rolandas Kiaulevičius tik .siku<-us 
grupei GiRO č i u r ' i o n i o ga'r ' - . jo jo. Laimos Apanaviį ienes - - '-
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A. Paleckis: pašalinti iš partijos 
manęs nepavyks 

Vilniaus dangoraižiai: linksmybėms ieškoma naujų erdvių Eltos nuotr. 

Šventinės linksmybės genamos 
iš Katedros aikštės 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 
Šventinės linksmybės šiemet išgy
vendinamos iš Katedros aikštės ir 
persikels ant Tauro kalno, rašo dien
raštis ,,Vilniaus diena". 

Pasak sostinės mero Juozo Im-
braso, išskaidant didelius švenčian
čių žmonių srautus siekiama užtik
rinti jų pačių saugumą. 

„Tikimės, kad miestiečiams ir at
vykusiems svečiams tai padės pra
leisti šventinę naktį gražiai ir kultū
ringai. Mūsų siekis — nepaversti Ka
tedros aikštės sąvartynu arba dar 
bjauresne vieta", — tikino meras, ne
pamiršęs ankstesnio savo pažado, 
duoto arkivyskupijos vadovams. 

Kardinolui Audriui Juozui Bač-
kiui ir vyskupui Juozui Tunaičiui 
miesto vadovas yra žadėjęs nerengti 
jokių triukšmingų renginių, galinčių 
sudrumsti šventoriaus ramybę. 

Prisiminęs ankstesnes Naujųjų 
metų sutiktuves meras laikėsi tvirtos 
pozicijos. „Iš Katedros aikštės nesi-
matydavo visų gražumų. Aikštė lik

davo pilna dūmų. Manome, kad Tau
ro kalnas — kur kas t inkamesnė vie
ta, ten mažiau problemų bus ir dėl 
automobilių statymo", — sakė miesto 
vadovas ir žadėjo, kad švenčių dieno
mis automobilių aikštelės bus nemo
kamos. 

Vicemeras Algirdas Paleckis, 
antrindamas savivaldybės vadovui, 
fejerverkų perkėlimą ant Tauro kal
no vadino vykusiu bandymu: „Nerei
kėtų sustabarėti vienoje vietoje. Žmo
nių išskaidymas į kelias erdves ir 
švenčių tradicijos kaitaliojimas nėra 
bloga mintis. Juolab kad dideliu 
triukšmu Katedros aikštėje nėra pa
tenkinti arkivyskupai", — sakė A. 
Paleckis. 

Tikimasi, kad dalis švenčiančiųjų 
patrauks ir kitapus upės — ten, ku r 
stovi naujieji Vilniaus dangoraižiai. 

Vilniaus arkivyskupijos vadovai 
ne kartą yra leidę suprasti, kad Ka
tedros aikštė — ne t a vieta, kurioje 
turėtų vykti komerciniai masiniai 
renginiai. 

Vilnius, gruodžio 21 d. (ELTA) 
— Vilniaus vicemeras, sostinės so
cialdemokratų vadovas Algirdas Pa
leckis, reaguodamas į pranešimus, 
jog jį norima šalinti iš partijos, tvirti
na, kad jį palaiko du trečdaliai iš 
15,000 partijos narių. 

„Mane jau bandė pašalinti, ta
čiau nepavyko. Nepavyks ir dabar. 
Negalima pašalint i atsinaujinimo 
idėjų ir visos plejados žmonių, pasi
sakančių prieš oligarchinę politiką, 
kurią vykdo dabartinė partijos vado
vybė", — sakė A. Paleckis. 

Pasak A. Paleckio, partija nėra 
t ik Gediminas Kirkilas ir centrinė 
būstinė. 

„Partija — tai 60 skyrių ir 800 
partijos grupių. Partija — visi 15,000 
jos narių. Mūsų partija tapatinama 

v 

su vadovais. Šiuo atveju vadovai ati
trūko nuo partijos ištakų ir jie dėl to, 
manau, turės atsakyti", — kalbėjo 
jis. 

Tuo metu parašus dėl A. Palec
kio svarstymo rinkti pradėjęs jo pa
vaduotojas Rimantas Vaitkus sako, 
kad būtent kolega pamiršo, jog nėra 
visų balsas. 

„Jis prisistato kaip socialdemok
ratas, kaip kalbantis už visą partiją, 
nors neturi ne t skyriaus įgaliojimų", 
— sako R. Vaitkus. 

Jei R. Vaitkui pasisektų surinkti 
parašus, jo siūlymą svarstys partijos 
prezidiumas, o vėliau — ir sprendimą 
priimti galinti taryba. 

Nuo A. Paleckio pareiškimų 
penktadienį atsiribojo Socialdemok
ratų partija. „Kontraversiški ir popu
listiniai LSDP Vilniaus skyriaus va
dovo A. Paleckio pareiškimai jokiu 
būdu neatspindi nei partijos nuo
monės, nei Vilniaus skyriaus nuo
monės ir daro žalą Socialdemokratų 
partijai", — teigiama pareiškime. 

Jame pažymima, kad A. Paleckis 
savo pasisakymuose seniai naudoja 

savireklamos metodus, siekdamas, 
kad į jį būtų atkreiptas visuomenės 
dėmesys. 

„Vilniaus vicemeras tokiais bū
dais siekia pigaus populiarumo tarp 
tam tikros grupės žmonių. Toks el
gesys skatina visuomenės susiprie
šinimą ir yra nesuderinamas su so
cialdemokratinėmis vertybėmis ir 
pagrindiniais socialdemokratijos 
principais", — rašoma partijos pa
reiškime. 

Pastaruoju metu LSDP prezidiu
mą pasiekė siūlymai pasalinti A. Pa
leckį iš Socialdemokratų partijos. 

Nepasitenkinimą prieštaringai 
vertinamais bendrapartiečio pasisa
kymais apie atominės jėgainės pro
jektą, kultūrą jau yra išreiškęs ir 
ministras pirmininkas Gediminas 
Kirkilas. 

Pavasarį partijos etikos komisija 
siūlė išmesti A. Paleckį iš partijos už 
tai, kad sudarydamas sąjungą Vil
niaus miesto taryboje su liberalde-
mokratais, politikas sukėlė nesantai-

Algirdas Paleckis. 

ką tarp Vilniaus socialdemokratų. 
A. Paleckiui buvo tik uždrausta 

kalbėti partijos vardu ir dvejus me
tus sustabdyti jo, kaip Vilniaus sky
riaus pirmininko, įgaliojimus. 

Į Lietuvą atkeliauja „ A m e r i k o s 
balso" archyvai 

V. Alekna išrinktas santarvės kavalieriumi 

Vilnius, gruodžio 21d. (BNS) — 
Lietuvos ambasada Washington pe
rėmė radijo „Amerikos balsas" lietu
viškų laidų archyvus — per artimiau
sias savaites jie bus perduoti Lietu
vai. 

Užsienio reikalų ministerija pra
nešė, kad Lietuvai bus perduotos 24 
dėžės įrašų juostų — visi lietuviškų 
laidų įrašai, kuriuos šiuo metu turi 
„Amerikos balsas". 

Apie sprendimą perduoti „Ame
rikos balso" archyvus liepą paskelbė 
JAV federalinis registras, šį prašymą 

patenkino JAV nacionalinis archyvas. 
„Amerikos balsas" yra JAV radi

jo stotis, veikianti nuo 1942 m. 1951 
— 2004 metais ji transliavo ir progra
mą lietuvių kalba. 53-ejus metus 
transliuota lietuviška „Amerikos bal
so" programa buvo svarbus informa
cijos šaltinis už geležinės uždangos 
atsidūrusiai Lietuvai, prisidėjo ir prie 
šalies demokratizavimo procesų. So
vietmečiu buvo sudaromi specialūs 
trukdžiai, kad Lietuva negalėtų 
girdėti „Amerikos balso". • 

Teismas apgynė policininko laisvę 
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 

Vilniaus apygardos administracinis 
teismas patenkino Lietuvos krimina
linės policijos biuro Nusikaltimų tyri
mo 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus 
viršininko Marko Marcinkevičiaus 
skundą, kuriuo jis prašė panaikinti 
už žiniasklaidai duotą interviu skirtą 
tarnybinę nuobaudą — pastabą. 

Bylą išnagrinėjęs Vilniaus apy
gardos administracinis teismas nus
prendė, kad M. Marcinkevičiui tarny
binė nuobauda skirta nepagrįstai — 
pareigūno skundas buvo patenkintas 
ir nuobauda panaikinta, pranešė teis
mo atstovė spaudai. 

Nusikaltimus elektroninėje erd

vėje tiriančio policijos padalinio vado
vas į teismą kreipėsi dėl Lietuvos kri
minalinės policijos biuro viršininko 
spalio 31 dieną priimto įsakymo, ku
riuo jam paskirta tarnybinė nuobau
da už tai, kad davė interviu dienraš
čio žurnalistei nesilaikydamas ben
dravimo su viešosios informacijos 
rengėjais ir platintojais nustatytos 
tvarkos ir apie tai neinformavęs savo 
tiesioginio vadovo. 

M. Marcinkevičiaus vadovybė 
nusprendė, kad jis pažeidė policijos 
generalinio komisaro įsakymu pa
tvirtinto reglamento „Dėl informaci
jos teikimo informacijos rengėjams ir 
platintojams" reikalavimus. 

Atkelta i š 1 psl. 
Santarvės ordino kavalieriumi 

skelbiamas žmogus, kuris nesiek
damas asmeninės naudos skleidžia 
meilę ir santarvę, gyvena pagal San
tarvės priesakus: visur ir visada sau
goti ir skleisti Santarvės idėją; siekti 
tolerancijos bei supratimo tarp žmo
nių, tautų, kultūrų ir religijų; nesi
taikstyti su blogiu bei neteisybe ir vi
sada ieškoti gėrio vardan tiesos, 
meilės ir santarvės. 

Fondo vadovas sakė, kad prane
šęs V Aleknai apie titulą, įsitikino, 
jog dėl sprendimo neapsirikta. 

„Jis sureagavo labai šiltai ir susi
jaudino. Susitikome prieš jo tre
niruotę, tačiau po šios žinios V Ale
kna net nenuėjo į plaukimą", — pa
sakojo J. Kazėnas. 

Ordinas ir Santarvės vėliava 
„Santarvę nešančiam, santarvę sklei
džiančiam" V Aleknai bus įteikta, ko 
gero, tik vasario mėnesį. 

Iškilmingą ceremoniją, kuri grei
čiausiai įvyks Vilniaus rotušėje, ten
ka atidėti dėl disko metiko užimtu
mo. 

„Iš karto po Naujųjų jis išvyksta 
treniruotis į užsienį", — sakė fondo 
vadovas. 

V Alekna Santarvės fondo valdy
bos akyse įveikė kelis konkurentus, 
tarp kurių buvo sportinių šokių ko
lektyvas „Žuvėdra", dainininkas An
drius Mamontovas, eurokomisarė 
Dalia Grybauskaitė, prezidentas 

Valdas Adamkus ir kt. 
„Renkamės iš įvairiausių sričių, 

išimtį taikome tik politikams. Todėl 
ekscelencijai prezidentui teks pa
laukti, kol baigs kadenciją. Taip buvo 
padaryta ir su prezidentu Algirdu 
Brazausku, kuris apdovanojimą gavo 
pasibaigus kadencijai", — paaiškino 
apdovanojimų idėjos autorius. 

Anot J. Kazėno, išimtis poli
tikams daroma ne dėl to, kad tarp jų 
nebūtų vertų šios premijos, tačiau dėl 
to, kad Santarvės fondas nenori būti 
apkaltintas palaikąs vieną ar kitą po
litinę liniją. 

Nuo 1994 m. santarvės apdo
vanojimas buvo įteiktas poetui Justi
nui Marcinkevičiui, monsinjorui Ka
zimierui Vasiliauskui, literatūrologei 
Viktorijai Daujotytei-Pakerienei, 
prezidentui A. Brazauskui, kardino
lui Vincentui Sladkevičiui, aktoriui 
Donatui Banioniui, Tėvui Stanislovui 
Dobrovolskiui, Pirmajai Nepriklau
somos Lietuvos Vyriausybei, medikui 
ir diplomatui Antanui Vinkui, Sankt 
Peterburgo miesto Tarybai, Nacio
nalinio Lietuvos dailės muziejaus di
rektoriui Romualdui Budriui, žurna
listei Editai Mildažytei, buvusiam 
ilgamečiam Vilniaus universiteto 
rektoriui Jonui Kubiliui, UNESCO 
generalinio direktoriaus patarėjui 
Henrikui Juškevičiui, buvusiam Len
kijos prezidentui Aleksandr Kwas-
newski. 
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Šengenas: laisvės mokest is didėja 

T 

Keliauti pro pasienio užkardas Europoje bus lengviau. 

Česlovas Iškauskas 
Geopolitika.lt 

Lietuva, kaip ir dar aštuonios 
valstybės, naktį iš gruodžio 21-osios į 
22-ąją tampa visateise Šengeno erd
vės nare. Nuo šios dienos ties sau
sumos ir jūros sienomis nebeliks as
menų kontrolės. Oro uosto kontrolė 
bus panaikinta kovo 30 dieną, atsi
žvelgiant į naujai sudarytą skrydžių 
tvarkaraštį. 

Šengeno plėtra į Lietuvą - didelė 
garbė ir pareiga mūsų šaliai, teigia 
Užsienio reikalų ministerijos sekre
torius Osvaldas Jusys. „Vaizdingai 
yra pasakę kolegos ES: žinokite, kad 
jus įsileidžia į savo butą senieji gy
ventojai, bet ateidami į tą butą tu
rime elgtis pagal to buto taisykles ir 
patys užtikrinti jo saugumą", - sakė 
O. Jusys. 

Kas tas Šengenas? 

Valstybės sienos apsaugos tarny
bos svetainėje (http://www.pasienis.lt 
Ait/Sengenas) primenama, kad Šen
geno sutarties pradžia laikomi 1985-
ieji, kai Vokietija, Prancūzija ir Beni-
liukso šalys pasirašė susitarimą, nu
matantį laipsnišką jų bendrų sienų 
kontrolės panaikinimą. Šis susitari
mas leido visiems Europos Bendrijos 
piliečiams laisvai judėti Šengeno erd
vėje, t. y. kirsti vidines valstybių sie
nas be imigracinės kontrolės. 

Valstybės pasiliko sau teisę ati
tinkamam laikui sugrąžinti kontrolės 
pasienyje procedūras, jeigu iškiltų 
grėsmė šių valstybių saugumui ar 
viešajai tvarkai (pavyzdžiui, kilus pa
bėgėlių antplūdžio pavojui). 

Kita vertus, didelė reikšmė tei
kiama išorinių Šengeno erdvės sienų 
stiprinimui, apimančiam tiek fizines 
(naujų technologijų, stebėjimo įran
gos įdiegimas), tiek teisines (bausmių 
už neteisėtą sienos kirtimą sistema, 
griežtesnis vizų išdavimo ir patekimo 
į Šengeno erdvę režimas) priemones. 

Saugumą Šengeno erdvėje užtik
rina sustiprinta išorinių sienų kon
trolė, intensyvėjantis Šengeno šalių 
sienos apsaugos tarnybų, policijos ir 
teisinis bendradarbiavimas, bendros 
Šengeno šalių vizų politikos vykdy
mas ir Šengeno informacinės siste
mos funkcionavimas. Šengeno infor
macinė sistema (SIS) - kompiuterinė 
duomenų bazė, kurioje kaupiami 
duomenys apie nepageidaujamus as
menis (dėl jų padarytų kriminalinių 
nusikaltimų, bandymo neteisėtai pa
tekti į šalį ir pan.), ieškomus asme
nis, pavogtus daiktus (identifikacijos 

korteles, ginklus, transporto priemo
nes) ir pan. 

Centrinė Šengeno informacinė 
sistema yra įsikūrusi Strasbūre. Ji 
yra susieta su kiekvienos valstybės 
narės nacionalinėmis Šengeno infor
macinėmis sistemomis. Teisę naudo
tis šioje sistemoje kaupiamais duome
nimis turi Šengeno šalių policijos, pa
sienio, imigracinių tarnybų, muitinės 
pareigūnai. 

Dabar Šengeno erdvei priklauso 
visos ES valstybės, išskyrus Jungtinę 
Karalystę, Airiją ir Kiprą, bei trys ne 
ES šalys - Norvegija, Islandija ir aso
ciacijos sutartį pasirašiusi Šveicarija. 

Baltarusiai liks nuskriausti 

Taigi Lietuvos įsiliejimas į Šen
geno erdvę leis mūsų šalies gyvento
jams paprasčiau keliauti po Europos 
šalis. Tačiau, pavyzdžiui, nuo Euro
pos Sąjungos izoliuojamos Baltaru
sijos žmonių vizitų į Lietuvą gerokai 
sumažės. Vizos kaina baltarusiams 
padidės net penkis kartus - nuo 12 
iki 60 eurų. Tai bus nemažas smūgis 
kaimynams, kurių bendrasis vidaus 
produktas (BVP) vienam gyventojui 
kone trečdaliu mažesnis negu Lietu
vos (atitinkamai 7,800 dol. ir 10,180 
dol.), ką jau kalbėti apie finansinio 
pajėgumo skirtumą su ES senbu
vėmis. 

Vilniui nepavyko įtikinti senųjų 
Europos valstybių, kad tokia kaina 
yra nepagrįstai didelė. Vokietijos pir
mininkavimo ES metu Lietuva su ki
tomis kaimyninėmis valstybėmis dėjo 
daug pastangų, kad vizų kaina ne
siektų 60 eurų. Deja, Europos Ta
ryboje Baltarusijos „advokatai" liko 
mažuma, o senosios valstybės laikėsi 
„kietos" pozicijos Baltarusijos atžvil
gių -jokių išimčių nedaryti. Kaip aiš
kino Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) specialistai, Vilniaus galimy
bės savarankiškai palengvinti Balta
rusijos gyventojų keliones į Lietuvą 
yra itin ribotos, nes mokesčių dy
džius nustato ES. Visoms šalims, ku
rios nėra sudariusios specialių sutar
čių, yra numatytas vienodas 60 eurų 
mokestis. 

Pagrindinis įrankis, kuris gali 
palengvinti baltarusių keliones į Lie
tuvą, yra planuojamas susitarimas 
dėl vietos eismo tvarkos. Ji leistų pa
sienio zonos iki 50 kilometrų gyven
tojams atvykti į tokią pat kaimyninės 
valstybės pasienio zoną. Tai būtų tar
si išplėstas bevizis placdarmas įvai
riems susitikimams ir turizmui. Ma
noma, kad tokia sutartis bus pasira
šyta kitąmet. 

Be to, Lietuvos diplomatai yra 
peržiūrėję susitarimą su Baltarusija 
dėl abipusių piliečių kelionių. 

Tiems žmonėms, kuriems negali
ma išduoti pigesnių vizų, numatoma 
išduoti daugkartines vizas, galiojan
čias ilgą laikotarpį: pagyvenusiems 
žmonėms, vaikams iki 16 metų, ki
toms piliečių kategorijoms, tačiau kol 
kas toks susitarimo pakeitimas neįsi
galiojo, aiškino VRM pareigūnai. 

Rusams išauga sparnai 

Kaliningrado srities gyventojams 
v 

įvažiuoti į Lietuvą po Šengeno plėt
ros bus paprasčiau ir pigiau nei bal
tarusiams, nes Maskva yra susitarusi 
su ES dėl piliečių kelionių palengvi
nimo. Vizos Rusijos piliečiams kai
nuos tiek pat, kiek ir anksčiau - 35 
eurus. Be to, po Lietuvos įsiliejimo į 
Sengeną rusai pajus ir nemažą naudą 
- Lietuvos viza galios visoje Šengeno 
teritorijoje, o kitų valstybių narių vi
zų tarnybų išduotos vizos galios ir 
Lietuvai. 

Supaprastinto tranzito tvarka 
Rusijos piliečiams nesikeičia. 

Analogiškus susitarimus kaip 
Rusija su ES yra sudariusios ir Uk
raina bei Moldova. Netrukus tokia 
sutartis atsiras ir su Gruzija. 

Nuo šiol bus paprastesnė vien
kartinių iki trijų mėnesių vizų išdavi
mo procedūra, taip pat daugkartinių 
vizų išdavimas tam tikroms piliečių 
kategorijoms - oficialioms delegaci
joms, verslininkams, komercijos ats
tovams, krovinių vežėjams, žurnalis
tams, kultūros, meno veikėjams ir t. 
t. Kai kas vizas galės gauti penke
riems metams. 

Paprasti „mirtingieji" iš Rusijos 
- turistai naujovių nepatirs. Tačiau 
vienu jie tikrai bus patenkinti: gavę, 
pavyzdžiui, Lietuvos vizą, jie galės 
keliauti po visas Šengeno erdvės ša
lis. 

Kontroliuojama judėjimo laisvė 

Kartu su Šengeno varžtų lais
vėjimu kai kam gresia ir nemalonu
mai. Pirmiausia, kaip rašo šveicarų 
laikraštis „Neuer Zurcher Zeitung", 
atsiranda problemų gyventojams tų 
rajonų, kurie yra pasienyje, pavyz
džiui, Baltarusijos ir Lenkijos. Antai 
Lenkijos miestas Terespolis ir balta
rusių Brestas yra tik už kokio puski
lometrio vienas nuo kito. Tačiau į 
draugiškas sunkumų kilnotojų varžy
bas vieniems pas kitus bus sunku pa
tekti. Sportinis jų bendradarbiavi
mas, atrodo, apmirs. 

Yra ir kitas pavojus: panaikinus 
pasienio kontrolę, neliks ir kontra
bandos kontrolės, {vairios nusikal
tėlių bandos iš Lenkijos užplūs 
Frankfurtą prie Oderio. Ne šiaip sau 
lapkritį šiame Vokietijos mieste sig
nalizacijos įrenginių parduota tris 
kartus daugiau negu anksčiau... 

O štai kontrabandininkams iš 
Baltarusijos per Lenkijos sieną prasi
brauti bus sunkiau, pažymi šveicarų 
laikraštis. Lenkija į kontrabandos iš 
Rytų kontrolę investavo 300 mln. eu
rų. Vidutiniškai Baltarusijos pasienio 
gyventojai iš kontrabandos uždirbda
vo po 40 eurų per mėnesį. Dabar jų 
pajamos sumažės. Kita vertus, balta
rusis už vizą į Lenkiją dabar mokės 
10 kartų daugiau, ukrainiečiui ji kai
nuos 35 eurus - tiek, kiek jis uždirba 
per savaitę... 

* * * 

Taigi Šengenas, kaip rašo lenkų 
„Gazeta Wyborcza", Rytams tampa 
košmaru. 

Naujosios ES šalys gali tik 
užjausti, bet niekuo negali padėti: 
Briuselis nepalieka joms jokios veiki
mo laisvės, kad santykiai su kaimy
nais pagaliau įeitų į normalias šilto 
bendravimo vėžes. 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime jjfarangą"! 

www.draugas.org-
„Draugas" internete 

http://Geopolitika.lt
http://www.pasienis.lt
http://www.draugas.org-
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wvvw.oenterfor5ur9eryanclxeasthealth.c3ar 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262^ 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708) 239 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprakt ikos gydytoja 

6420 VVest 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

Sr 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chkopractk & Rehab OHc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

. 16547 W. 159 Street 
Lockport , IL 60441 

Tel . 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 VV. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. 143 r d SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

SKAUSMO G Y D Y M A S 

DR. RENATA VARIAKOJYTE 
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ 

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463 

Te l . 708 -361 -5550 
Nugaros, k a k l o , galvos, sąnar ių 

bei k i tų skausmų g y d y m a s 

Stuburo ir skausmo ligos 

VAIKAI VIRTUALIOJE 
ERDVĖJE 

Pagal naujausius socialinių tyri- viliojama ir kitokiais būdais. Deja, 
mų duomenis tik apie 29 procentai nei elektroninis paštas, nei registra-
šeimų JAV neturi ir neplanuoja įsi- cijos duomenys svetainėse nėra vi-
gyti internetinio ryšio (Media Life siškai apsaugoti nuo internetinių įsi-
Magazine, 2007). Todėl, jei paklausi- lauželių, ką jau kalbėti apie bendra-
nėtumėte savo pažįstamų, tikriausiai vimo svetainėse vartotojų savanoriš-
paaiškėtų, kad didelė dalis jų vis dėlto kai teikiamą informaciją, kuria taip 
neįsivaizduoja savo gyvenimo be in- pat sumanūs nusikaltėliai gali pasi-
terneto ir virtualios erdvės malonu- naudoti savo tikslams. Todėl visų 
mų. Internetą vis labiau pamėgsta ir jaunųjų virtualios erdvės mėgėjų tė-
vaikai, vidutiniškai praleidžiantys vams reikėtų pasirūpinti, kad šie 
jame bent po kelias valandas kas žinotų bent pagrindines saugaus 
savaitę (Nielsen Media Research, elgesio internete taisykles: 
2006-2007). -Niekam nearskleidinėti savo 

Jaunuoliai iki 28-erių metų am- registracijos slaptažodžių, išskyrus 
žiaus yra linkę maždaug dvigubai nebent savo tėvus, netgi artimiau-
daugiau laiko praleisti internete, nei šiems draugams ir asmenims, prisis-
vyresnieji jų šeimų nariai, ir kur kas tatantiems svetainių administrato-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S. MD 

VIKDUGAIvMD 
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 Crove: 847-718^1212 
www. i l l i no i spa in .com 

dažniau naudojasi tokiomis virtua
lios erdvės naujovėmis, kaip greitųjų 
žinučių rašymas, virtualieji dieno
raščiai („blogs") ir virtualaus bendra
vimo svetainės („My Space" ir pan.). 
Manoma, kad 15-34 metų amžiaus 

Akių ligos 

ŪKAS 5IDRYS, M.D. 
Akių liejos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joliet, IL 60435 
Te l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Ginekologija 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS L IGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Spedalybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta ]ūsų 
skelbimui! 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

riais. 
•Nesiųsti itin konfidencialios 

informacijos elektroniniu paštu ir 
atsargiai elgtis su laiškais, gauna
mais iš nepažįstamų asmenų. Neati
darinėti jokių nežinomų elektroninių 

grupėje bendravimo svetainėse laiką laiškų priedų, kuriuose gali slėptis 
leidžia bent 70 procentų interneto 
vartotojų, vidutiniškai skirdami tam 
šiek tiek daugiau nei septynias valan
das per savaitę (Fox Interactive 
Media Research, 2007). 

Internetu naudojasi apie 87 pro-

virusai ar šnipinėjimo programos. 
Neatsakinėti į įžūlius ar grasinančius 
laiškus, o iškart pranešti apie juos 
tėvams. Nesielgti virtualioje erdvėje 

ir patiems. 
•Vengti apgavysčių, laikantis 

centai paauglių iki 17 metų. Netgi 57 pagrindinės taisyklės - jei kas nors 
procentai paauglių vaikinų ir apie 70 atrodo pernelyg gerai, kad būtų tiesa, 
procentų merginų turi savo dieno- greičiausiai tai ir nėra tiesa. 

•Vengti atsiskleisti nepažįs
tamiems žmonėms bendravimo sve
tainėse ar internetiniuose pokalbiuo
se („chat rooms"), kur tik galima, ne-

raščius „My Space", „Facebook" ar 
kitose panašiose svetainėse (Pew 
Internet and American life Project, 
2007). Lankytis šiose svetainėse ne
vengia vaikai - vien „My Space" kas vartoti tikrojo vardo/pavardės bei 
savaitę apsilanko apie milijoną 6-11 turėti specialią elektroninio pašto 
metų amžiaus interneto vartotojų dėžutę, skirtą naujų pažįstamų laiš-
(Experian Simmons National Kids kams. Nukreipti laiškus į pagrindinę 
Study 2006-2007). 

Kokį pavojų kelia šie skaičiai? 
Palikime šįkart nuošalyje visuotinį 
susvetimėjimą, dėl kurio jau tapo 
įprasta kaltinti modernias techno
logijas ir negalvokime apie nuo dau
gybės valandų, praleistų prie kom
piuterio ekrano, sugadintą regėjimą 

pašto dėžutę, duoti savo adresą ar 
telefoną bus galima ir vėliau, įgijus 
pasitikėjimą tais, su kuriais bendrau
jama. Prieš atliekant kurį nors iš ką 
tik paminėtų veiksmų, būtina gauti 
tėvų pritarimą. 

•Jei rašomas virtualus dieno
raštis, reikėtų atidžiai rinktis jame 

bei išsivysčiusią netaisyklingą laiky- talpinamą informaciją (jokių pro-
seną. Pasidomėkime kiek kitokio po- vokuojančių nuotraukų, intymių de-
būdžio žala, kurią vaikai bei paau- talių). Būtina atsiminti, kad viskas, 
gliai gali patirti virtualioje erdvėje - kas talpinama internete, iškart tam-
jų asmeninių duomenų apsaugos ir 
„saugaus" naršymo problema. 

JAV federaliniai įstatymai įpa
reigoja interneto svetainių savi
ninkus, renkančius asmeninius duo
menis ir kitą konfidencialią informa
ciją iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus 
asmenų, pateikti lankytojams vadi
namąją „privatumo garantiją" (priva-
cy policy/notice). Joje privalo būti 
nurodyta, kokia informacija bus ren
kama ir kam ji bus panaudojama 
(taip pat, ar bus teikiama kokioms 
nors kitoms kompanijoms bei organi
zacijoms). Jei asmeninės informacijos 
prašoma ne vienkartiniam tikslui 
(pvz., atsiųsti registracijos svetainėje 
patvirtinimą elektroniniu paštu), o 
pastoviam naudojimui (naujienų 
siuntimui, konkursams ir pan.) teo
riškai interneto svetainės turėtų 
gauti ir tėvų sutikimą. Savo ruožtu, 
tėvams taip pat būtų pravartu įspėti 
atžalas nepalikinėti asmeninių ar 
šeimos duomenų internete, prieš tai 
negavus tėvų sutikimo. 

Kita vertus, asmeninė informaci
ja iš vaikų bei paauglių dažnai yra iš-

pa vieša nuosavybe, kuria vėliau bet 
kas gali pasinaudoti saviems tiks
lams. 

•Būtina išmokti „skaityti tarp 
eilučių", ypač bendraujant su mažai 
pažįstamais asmenimis. Vengti kal
bėtis su jais apie intymius dalykus ar 
tai, kas nuteikia nemaloniai. 

Tėvams, savo ruožtu, reikėtų 
nuolat domėtis, ką jų atžalos veikia 
internete, su kuo jie bendrauja. Ver
tėtų sunerimti, jei vaikas praleidžia 
internete didžiąją dalį laisvalaikio, jei 
neatsitraukia nuo kompiuterio net ir 
naktimis. Nereikėtų džiaugtis tokiu 
būdu suradus vaikui „elektroninę 
auklę" - besaikis didelis pasinėrimas 
į virtualią erdvę dažniausiai siejasi su 
problemas keliančiu elgesiu, ypač 
paauglystėje. Todėl geriausia būtų 
surasti sveiką kompromisą ir nus
tatyti taisykles, kiek, kada ir kaip at
žalos gali naudotis internetu. Galbūt 
net paversti tai šeimos užsiėmimu -
tikriausiai dar ir išmoktumėte kai ką 

naujo! 
Pagal žiniasklaidos informaciją 

parengė Vaida Maleckaitė 

http://wvvw.oenterfor5ur9eryanclxeasthealth.c3ar
http://www.illinoispain.com


DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 22 d., šeštadienis 9 

HAIKU KAUNUI IR VILNIUI 
Vida Bučmienė 
„Drauge" paskelbtas „Haiku Vilniui" — paskatinimas rašyti. 

Vilnius gražus, bet neužmirškime, kad Lietuva - ne vien Vilnius. 
Parašykime haiku kiekvienas savo (ar savo tėvų) tėviškei. 

Laisvės alėjoj 
susitinka praeitis 
su ateitimi. 

Vytauto parke 
su gilelėmis žaidžia 
mano vaikystė. 

Du, trys, keturi... 
Kauko laiptus skaičiuoja 
darželinukai. 

Tunelio gatvė, 
geležinkelio stotis, 
gimtine, sudiev... 

Nijolė Jankutė 

Parsivežiau iš dukters šūsnj „Draugų" ir pamačiau straipsneli 
apie haiku ir pačius Įdomius eilėraščius. Todėl pagalvojau, kad ir aš 
noriu pamėginti, nors esu beletriste, ne poetė. Taigi, Vilniui. 

Pragaištinga istorija tavo, 
Bet likai 
Nemirtingas! 

* * * 

Nežinau, ar tu savas, 
Ar svetimas: 
Pažintis per trumpa... 

* * * 

Dantų gydytojai 

Vaikai ant riedučių 
Katedros aikštėj — 
Jau didmiesčio triukšmas. 

Haiku — tai trumpiausia japonų poezijos forma, trijų eilučių, septyniolikos 
skiemenų visiškai išbaigtas eilėraštis. Taip haiku apibūdina dauguma litera
tūros šaltinių. Tačiau joks žinynas neaiškina, kad dabar haiku jau tapo tarp
tautine poezijos forma, tiesa, kilusia iš Japonijos, bet nesilaikančia minėtų tra
dicinių skiemenų taisyklės. Tokia griežta poetinė forma, ko gero, atbaidė ne 
vieną poetą ir išvaikė Įkvėpimą beskaičiuojant skiemenis. 

Kryžiažodžio Draugas Nr. 028 atsakymą i 
Vertikaliai: 
1. Nemiga. 2. Sprindis. 3. Vilniaus. 4. Punšas. 5. Properša. 7. Seklyčia. 8. 

Biblija. 13. Efektas. 14. Stemplė. 15. Ofelija. 16. Mergina. 21. Debiutas. 22. 
Smaližė. 23. Trofėjus. 25. Spektras. 26. Liberalė. 27. Angara. 29. Ramunė. 

Horizontaliai: 
5. Penelopė. 6. Disputas. 9. Higiena. 10. Spraga. 11. Gazelė. 12. Adolfas. 

17. Ešafotas. 18. Sufleris. 19.Skumbrė. 20. Jūrligė. 24. Heraklis. 26. Lijundra. 
28. Realybė. 30. Rutina. 31. Šaškės. 32. Etažerė. 33. Sokratas. 34. Aljansas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Ilgesio gaidelė. 

„Draugo" kryžiažodžio Nr. 027 sprendėjos: 

Živilė Buivydas, Worth, IL 
Vida Bučmienė, Cleveland, OH 
Laima Jakelait ienė, Evergreen Park, IL 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH 

Ačiū Jums už atsiųstus teisingus atsakymus. Primename, kad juos mums 
galima siųsti paštu: „Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. 
paštu - redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

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 

Dr. L I N A POŠKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbrodk, IL 60327 ' 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydy to ja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų g y d y t o j a 

9356 S. Rober ts Road 
H ickory Hil ls 

Tel. 708-598-2131 
Valandos paga l susi tar imą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 S t Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

TRYL IKOS M E T Ų PAT IRT IS 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• ti ltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, CHcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

\š^M^M^^^!^^^M^^M^^^^^^^M^^M^^^^^^M^M^^^^^^M^^^ 
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VILNIUS 2008 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77- VYTI S 

Ruošiame 2008 m. keliones 
i Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl Informacijos skambinti Ritai Penčylienei 

Web slte: wvsAv.vytistours.com 
• v 

ATSTOVYBE CIKACOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

Emali: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

®MčMčMčltt;žttdI£^^ 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://wvsAv.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Mielos tautietės ir mieli tautiečiai, 

Vėl švenčiame į žemę atėjusio Dievo Gimimo šventę 
ir Naujuosius Metus. 

Gimęs Kūdikėlis Jėzus švelniai prabyla j mus, 
moko suprasti ir giliausiai pajusti meilę, 

Dievo artumą, gerumą, jautrumą, broliškumą. 
Sveikiname visus Kristaus Užgimimo Diena! 

Linkime lietuvybės labui dirbantiems džiaugsmingų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2008-tų metų. 

Tegul ateinančiais metais dar labiau bręsta naujos idėjos, 
planai ir darbai tėvynės bei išeivijos lietuvių gerovei. 

JAV LB Krašto valdyba - Vytautas Maciūnas, pirmininkas, 
ir valdybos nariai: dr. Stasys Bačkaitis, ses. Margarita Bareikaitė, 

Rimas Gedeika, Dalė Lukienė, Eugenija Misevičienė, 
Laurynas Misevičius, Gediminas Naujokaitis, Daiva Navickienė, 

Ramutis Pliura, Juozas Polikaitis, Kazys Razgaitis, Marija Remienė, 
Sigita Rosen, kun. Antanas Saulaitis, Stefa Urban, 

dr. Elona Vaišnienė, dr. Rimantas Vaitkus, Vaiva Vėbraitė. 

Šv. Kalėdų proga sveikiname JAV LB Tarybą, 
Krašto vaidybą, Vidurio Vakarų apygardos apy
linkių valdybas bei jų visus narius ir linkime Kūčių 
vakarą - ramybės sielai, Kalėdų rytą - džiaugsmo 
širdžiai, o Naujuosiuose Metuose - Dievo palaimos. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba 
Aušrelė SakalaHė 
Genė Razumienė 

Dalia Stonkuvienė 
Genovaitė Treinienė 

Algirdas Razumas 

Ar Išganytojas dar svarbus ir suprantamas trečiojo tūkstantmečio 
žmogui, kuris jaučiasi esąs drąsus ir nepriklausomas savo likimo kūrė
jas?.. 

Šiandien Kalėdos. Šiandien, taip pat ir šiandien, „mūsų Išganytojas 
gimė pasaulyje", nes jis žino, kad mums jo reikia. Nepaisant įvairios 
pažangos, žmogus liko toks, koks visada buvo - su savo laisve tarp gėrio 
ir blogio, tarp gyvybės ir mirties. Ir būtent jis savo viduje, kurj Biblija va
dina „širdimi", jis visąlaik trokšta būti „išgelbėtas". 

Benediktas XVI 

Džiaugsmingų ir naujos vilties teikiančių Kristaus 
Gimimo švenčių Jums, bičiuliai, nuoširdžiai linki 

Bernardinai.lt redakcija 

kv^iš£f#&K v >&>>. 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 2008 METŲ 

Visiems tautiečiams ir Lietuvių Tautinių kapinių sklypų 
savininkams linki 

Čikagos Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė - direktoriai 

h: 
Lietuvių Tautinės kapinės 

8201 S. Kean Ave. 
Justice, IL 60458-1720 

(708) 458-0638, 
Fax(708) 458-7719 

(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

Mieli tautiečiai, 
brangus broliai ir sesės krikščionys, 

„Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Pakartosiu: džiaukitės! 
JŪSŲ švelnumas tebūnie žinomas visiems žmonėms. Viešpats ar t i ! " 

(Filipiečiams 4:4-5) 

Šie apaštalo Pauliaus žodžiai įvardija mums šį Kalėdų laikotarpį -
laikotarpį, kai mes dosniai duodame ir dėkingai priimame dovanas. 
Mūsų dovanos, skirtos artimiesiems ir bažnyčiai, yra tiktai menka pa
dėka už Dievo neįkainojamą dovaną, kuri mums gimė mažu kūdikėliu. 
Pasirodė, kad šis švelnus ir bejėgis kūdikėlis, yra ne kas kita, kaip pa
saulio Išganytojas, paties Dievo Sūnus, Jėzus Kristus. 

Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną ateikime į bažnyčią, kad kartu su 
visa Dievo šeima, švęstume mūsų Viešpats Kristaus gimimą. Kviečiu 
Jus visus, jei dar nesate susiradę savo Dvasios Namų - Bažnyčios, ateiti 
ir kartu su mumis švęsti Kalėdų. 

„Aš iš dangaus čion ateinu, 
Naujieną gerą jums nešu... 
Jums šiandien gimė iš tyros 
Mergelės išrinktos skaisčios... 
Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs.. 

Šiuo Kalėdiniu laikotarpiu linkiu Jums Amžinojo Dievo ramybės. 
Apaštalas Paulius skelbia: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kar
toju: džiaukitės! Jūsų švenlumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra 
arti! Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir pra
šymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramy
bė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristu
je Jėzuje." (Filipiečiams 4:4-7) 

Palaimintų Šventų Kalėdų! 
Kun. Valdas Aušra, klebonas 

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia 

v ^ 

Būkite Dievo žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Jei kas 
tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus j 
žmogų, kuris stebi savo gimtoj; veidq veidrodyje. Pasižiūrėjo ir 
nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. (Jok. 7: 22-24) 

Mieli tikėjimo žmonės, 
Atrodo taip neseniai baigėsi praėjusių metų šventinis šurmulys! Vėl 

nepastebimai užmarštin pasitraukė dar vieni mūsų gyvenimo metai. 
Prieš metus, pergyvendami šventinį pakylėjimą, galvojome, kad šiais 
metais būsime kitokie.... geresni, atlaidesni, dosnesni, dėmesingesni, 
turėsime daugiau meilės ir kantrumo! Deja, prabėgo metai ir turbūt 
retas kuris iš mūsų bent žingsneliu pasistūmėjome žmogiškumo kelyje. 
Baigėsi tuomet šventės, o mūsų kilnūs ketinimai per metus taip ir liko 
neįgyvendinti, nes ... buvo ne ta nuotaika, ne ta aplinka, nebuvo jėgų, 
nesulaukėme palaikymo! 

Ateinančiais metais ir vėl bandysime lipti į žmogiškumo kalną, bet 
ar vėl neapleis mūsų jėgos? Sv. Raštas sako, kad labai dažnai mūsų geri 
norai lieka tik norais, dėl mūsų kūniško silpnumo. Tad kur išeitis? 

v v 

Siame laike dažnai girdime posakį „Laukiame Sv. Kalėdų stebuk
lo"! Koks gi yra šis stebuklas? Dar viena eilinė dovanėlė supakuota bliz
gutyje? Ne, tikrasis Sv. Kalėdų stebuklas yra patiriamas vidumi, širdi
mi ir mintimis! Kuomet mes esame apdovanojami kruopelyte dieviškos 
išminties, kuri mumyse kuria stebuklą, atveria gilesnį gyvenimo supra
timą, keičia mintis ir vertybes, suteikia jėgų įgyvendinti kilnius mūsų 
tikslus. Kad šį palaiminimą patirtume mūsų širdys ir mintys turi būti 
vaikiškai atviros Viešpaties prisilietimui. 

Tik tie, kurie tiki ir mato tai, kas neregima, gali atlikti darbus, ku
rie atrodo neįmanomi! 

v 

Palaimintų jums Sv. Kalėdų ir Naujųjų - 2008-ųjų Viešpaties metų! 
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos klebonas, 

Kun. Liudas Miliauskas 

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus mūsų 
Operos mecenatus, rėmėjus, vadovus, 

solistus, buvusius ir esamus dainininkus 
ir visiems linkime 

kūrybingų ir sveikų 
2008-ųjų metų. 

Lietuvių Operos valdyba 

http://Bernardinai.lt
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ŠIAIS METAIS EDMONTON LB IŠDRĮSO 
PADARYTI ŠĮ BEI TĄ DAUGIAU 

DALIA C1PZ1KA1TE 

Lapkričio 6 d. Lietuvių Bendruo
menė Edmonton (Kanada) pristatė 
visuomenei savo naujausią projektą 
— Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
simfoninės poemos „Miške" kompak
tinę plokštelę (CD). Apie projektą, jo 
įgyvendinimą, pagalbininkus bei patį 
rezultatą sutiko papasakoti LB 
Edmonton pirmininkė Nijolė Karo-
saitė Korris, kuri pati turi 18 metų 
darbo patirtį su simfoniniais orkest
rais bei operos kompanijomis Siaurės 
Amerikoje bei Europoje. J i dirbo su 
tokiomis kompanijomis kaip Glynde-
bourne Festival Opera, Toronto 
Symphony bei Edmonton Opera. 

Trys projektai — ir visi 
sėkmingi 

r" 

Kaip elektroniniame laiške rašė 
Karosaitė Korris, 2007 metų pava
sarį ji pateikė paraišką Province of 
Alberta's Community Initiatives 
Program, prašydama paramos trims 
kultūriniams projektams. Pirmajam 
— filmui (DVD) apie Lietuvių Bend
ruomenę Edmonton sukurti; antra
jam — nuotraukų albumui apie Ed
monton Lietuvių Bendruomenę, jos 
istoriją ir trečiajam projektui — 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
simfoninės poemos „Miške" įrašymui 
ir kompaktinės plokštelės išleidimui. 
„Mums tikrai pasisekė, — džiaugėsi 
LB Edmonton pirmininkė. — Gavę 
finansinę paramą mes jau įgyvendi
nome pirmąjį projektą — sukūrėme 
filmą apie savo lietuvių telkinį Ed
monton. Knygos projektą numatoma 
pabaigti 2008 metų rudenį, o kom
paktinę plokštelę pabaigėme įrašyti 
šių metų spalį." 

Čiurlionio įrašų Kanadoje 
surasti sunku 

Paklausta, kaip gimė sumany
mas išleisti būtent M. K. Čiurlionio 
kompaktinę plokštelę, Karosaitė 
Korris sakė, jog jos sūnus Tadas ir ji 
pati nesėkmingai bandė surasti 
nesenų Čiurlionio kūrinių „Miške" ir 
„Jūra" įrašų. Kanadoje jų rasti nepa
vyko — visi įrašai buvo išpirkti. Ta

das groja kontrabosu Edmonton 
Jaunimo orkestre (Edmonton Youth 
Orchestra) ir yra didelis Čiurlionio 
gerbėjas. Taip ir gimė idėja paban
dyti surasti paramą įrašyti Čiurlionio 
kūrinius bei padaryti šio kompozito
riaus muziką prieinamesnę Siaurės 
Amerikos muzikos klausytojams — 
prisipažino pašnekovė. 

„Miške" ir „Jūra" — 
asmeniškiausi Čiurlionio kūriniai 

Projekto autoriai pasirinko Čiur
lionio simfoninę poemą „Miške", nes, 
kaip sakė Karosaitė Korris, labai 
s u n k u surast i šio kūrinio įrašų. 
Tiesa, galima surasti keletą įrašų sty
ginių kvartetui ir fortepijonui, tačiau 
jokių simfoninių poemų „Miške" ir 
„ Jū ra" įrašų praktiškai nėra, — tvir
tino ji. „O juk iki šios dienos būtent 
Čiurlionio simfoninės poemos yra 
laikomos pačiais asmeniškiausiais, 
intymiausiais ir įspūdingiausiais 
kompozitoriaus kūriniais. Šiuose sa
vo kūriniuose Lietuvos kompozito
rius sugebėjo pagauti tai, kas yra 
amžina mūsų pasaulyje, ir tai visada 
švies kaip gamtos galia ir jo meilė 
gimtajai žemei — Lietuvai." 

Negana to, įrašant naują Čiurlio-' 
nio kompaktinę plokštelę buvo įgroti 
ir 2 styginiai kvartetai , kur iuos 
pirmą kartą atliko išplėstas styginių 
orkestras. Toks pasirinkimas, — paš
nekovės nuomone, — leido lietuvių 
kompozitoriaus Styginių kvartetą C 
minor ir Temas bei variacijas B 
minor atlikti stipriau ir turtingiau, 
nei tradiciškai buvo atliekama pra
eityje. 

Muzikantai susi laukė mero 
pagyrimo 

Tad buvo kreiptasi į Edmonton 
Jaunimo orkestro dirigentą Michael 
Massey. Karosaitė Korris prisimena, 
kaip supažindino jį su projektu ir 
paklausė, ar jam nebūtų įdomu jame 
dalyvauti. Kadangi jis Čiurlionio pro
jektą sutiko su dideliu entuziazmu, 
Tadas įsipareigojo surinkti 60 mu
zikantų. Ir jam tai pavyko —jis sura
do visus 60 muzikantų, sutikusių 
paaukoti savo laiką ir tapti Vytis or-
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VYTIS ORCHEST 
Vtiške In the Forcsl 
rhcnio and Variations in l> Minor 
>trin«$ vjuartot in C Minor nuninumivu 

Po koncerto Edmonton miesto sa
lėje. Vienas iš Čiurlionio kompakti
nės plokštelės sumanytojų ir Įgy
vendintojų Tadas Korris. 

kestru. Susirinkę muzikantai buvo iš 
kelių orkestrų: Edmonton Youth 
Orchestra, University of Alberta 
Orchestra ir McGill University Or
chestra Montreal. Taip gegužės 
19-21 d. 60 muzikantų orkestras 
praleido savo savaitgalį įrašinėdami 
Čiurlionį University of Alberta 
Convocation Hali. Edmonton pirmi
ninkė prisimena, jog muzikantai 
buvo taip susidomėję Čiurlionio mu
zika, jog norėjo jį atlikti gyvai. Sis jų 
noras išsipildė gegužės 25 d., tą dieną 
orkestras gyvai pagrojo koncertą 
Edmonton miesto rotušėje (Convo
cation Hali at the University of Al
berta) ir susilaukė Edmonton mero 
Stephen Mandel pagyrimo. 

Edmonton lietuviai muzikantus 
vaiš ino pietumis 

Kompaktinė plokštelė su Čiurlio
nio „Miške" pasirodė neseniai — 
švenčiant Sv. Kazimiero parapijos 
Montreal 100-metį, spalio 6 d. Tą 
dieną įvyko ir Kanados LB metinis 
susirinkimas. Anot Karosaitės Kor
ris, pagal susitarimą su Alberta pro
vincija jie kažkiek plokštelių pa
dovanos Kanados universitetų mu
zikos bibliotekoms, taip pat viešo
sioms bibliotekoms Alberta mieste, 
siekiant su lietuvių kompozitoriumi 
supažindinti kuo daugiau kanadiečių 
muzikos klausytojų. Kompaktinę 
plokštelę įrašė „Arktos Recordings", 
įsikūrusi Edmonton. Salę repetici
joms nemokamai suteikė University 

. of Alberta, o Lietuvių Bendruomenės 
nariai, — sakė Edmonton LB pir
mininkė, — pertraukų metu valgydi
no muzikantus pietumis. Tad šiame 
projekte dalyvavo apie 80 žmonių. Iš 
viso išleista 1,000 plokštelių, jas gali
ma nusipirkti iš Kanados lietuvių 
draugijos Edmonton (Canadian Lit-
huanian Society of Edmonton, 11629 
- 83 Street, Edmonton, Alberta, T5B 
2Y7). Vienos plokštelės kaina — 15 
Kanados dol., 5 dol. už pašto paslau
gas. Čekius rašyti Lithuanian Society 
of Edmonton. Taip pat galima apsi
lankyti internete adresu: 

www.vytisrecords.com 

Jaunojo muzikanto laimėjimai 

Projektas nebūtų įgyvendintas, 
jeigu ne Tado Korris energija ir užsis
pyrimas. Pasak jo mamos, Tadas nuo 
mažų dienų buvo aktyvus Lietuvių 
Bendruomenės narys. Paskutiniai
siais metais jis buvo Lietuvos jauni
mo sąjungos prezidentas, padėjęs su
burti jaunimą, rengęs įvairius ren
ginius ne tik jaunimui, bet ir visai lie
tuvių bendruomenei Edmonton. Jis 
suorganizavo Lietuvių namuose po
kalbių ciklą, taip pat maisto prista
tymą senesnio amžiaus lietuviams ir 
visada pasirūpindavo menine progra
ma — ar tai būtų džiazo grupė ,,Band 
of Brothers", ar jo klasikinės muzikos 
kvartetas „Mindaugas Quartet", — 
prisimena Karosaitė Korris. Tadas 
taip pat buvo Page for the Legislative 
Assembly of Alberta, tai garbė, kuri 
iki šiol yra suteikta tik 16 jaunuolių 
iš Alberta provincijos. Tadas Korris 
gavo keletą apdovanojimų už sava
norišką darbą keliose organizacijose^ 
įskaitant prestižinį Millenium Scho* 
larship ir Canadian Merit ScholarT 
ship. Jis yra ir antrosios vietos Ca-
nada Day Youth Award laimėtojas. 

LB pirmininkės Edmonton tei
gimu, įrašinėjant kompaktinę plokš
telę didžiausias Tado rūpestis buvo 
tie muzikantai, kurie paskutinę mi
nutę atsisakė dalyvauti projekte. Jis 
praleido nepaprastai daug laiko, kal
bėdamas telefonu, rašydamas ei. 
laiškus, stengdamasis surasti tinka
mus muzikantus, — prisimena ji. 
Maža to, jis parengė koncertui ir visą 
Čiurlionio muziką. Po įrašo prasidėjo 
ilgas nesibaigiantis montavimas. Ta
das drauge su dirigentu Michael Mas
sey praleido ne vieną valandą prie jau 
gatavo įrašo. Jaunasis muzikantas, 
šiuo metu studijuojantis muziką 
Montreal McGill University, parašė ir 
keletą pastabų naujai kompaktinei 
Čiurlionio plokštelei. 

Čiurlionio projektas praturtino 
Alberta provinciją 

Anot Edmonton LB pirmininkės, 
šio miesto lietuvių telkinys yra labai 
nedidelis, jame yra tik 150 narių. 
Bendruomenė buvo įkurta 1949 me
tais, 1953 metais ji pastatė Lietuvių 
namus ir koplyčią. Būdama maža 
bendruomenė, jos nariai visada verti
no ir saugojo savo lietuvišką kultū
rinį palikimą, tad per visus šiuos 
Edmonton LB gyvavimo metus veikė 
šokių grupės, chorai, o šiais metais 
pirmą kartą ji išdrįso padaryti šį bei 
tą daugiau ir netradiciško — Įgyven
dinti tris kultūrinius projektus. 

Tačiau būta ir kur kas platesnio 
projekto tikslo. Karosaitės Korris 
teigimu, šis Čiurlionio projektas yra 
geras pavyzdys, kaip galima sujungti 
Alberta miesto daugiakultūrinę įvai
rovę su talentingu jaunimu, kuris 
praturtina provinciją. Ir nors projek
tas buvo finansuojamas Government 
of Alberta's Community Initiatives 
Program per Alberta Lottery Fund, 
jis tikrai nebūtų įmanomas be jaunų
jų muzikantų talento ir pasiaukoji
mo, kurie paaukojo 2,000 valandų, 
kad projektas taptų tikrove, — gra
žių žodžių Čiurlionio plokštelę įra
šiusiems muzikantams ir jų padė
jėjams negailėjo LB Edmonton pirmi
ninkė Karosaitė Korris. 

http://www.vytisrecords.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

COLDUJ&LL 
GREIT PARDUODA 

RIMAS 
STANKUS H 0 N 1 C . B £ U 

773-590-0205 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

I (vairus neki lnojamas turtas: 
' * Nemokamas įkainavimas 
! * Nemokama rinkos analizė 
I . 
I . 
I * 
I 

Pirkimas 
Pardavimas 
Surandame 

optimaliausią finansavimą 

INDEPENDENT REALTORS 
OF ILLINOIS INC . 

Peter Paulius 
708-214-5284 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

* 

KtSIDtNTIAi. 
BROKbRACfc 

V I D A M . t=> 
SAKEVICIUS 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Ontu^. 
21 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, DTinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708-805-2696 

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atliek ame elektros, „pium 

bing", medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių, „base 
ment" Įrengimas, cemento lieji

mas, stogų taisymas. Kokybė 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

- • 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

fREE 
fSTIMATE 

773 7784007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks". ..gutters"\plokšti 
..shingle" stogais cementas, 

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

ir 

ĮVAIRUS-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 \V. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Parduodami 36 tomai „Lietuvių 
Enciklopedijos", išleistos 1959 m. 

Bostone. Kaina 500 do l . 
Parduodami ir atskiri t oma i . 

Tel. 773-585-9500 

Alwoys with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Te l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 888 5 9 4 6 6 0 4 
wvv-w.alwayswithflowers.com lįltifcii 
www.alwayswithflowers.net nD 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV. Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

'D 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS LR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 melai) 
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 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patodu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

~~Wvvvv. autotradeusa. com 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W. A r c h e r Ave. , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

Te l . 773 -581 -8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tor ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.rac inebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pi rm. - penkt . nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

dolEris 
t&šMCsBMšm^zom \ 

\ J i i r 
J 

P! GI AUSI AVIABILIETAI Į LIETUVA, IR EUROPĄ 

mailto:amikulis@usa.com
http://wvv-w.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.racinebakery.com
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Hr. 4 

JUOZAS ALMiS IŪRAGIS 

Piemenys buvo pasiryžę daug 
papasakoti apie nuostabius nakties 
įvykius prie bandų laukuose, kaip 
juos buvo apsupusios dangaus švie
sos, kaip jiems pasirodė didingai atro
dantis angelas Dangaus pasiuntinys 
ir angelų minia, nuostabią giesmę 
giedojusi. Jiems besidalinant dienos 
ir nakties įspūdžius, bėgo laikas, nak
tis krypo į ryto pusę, atsigulė jautis ir 
asilėlis. Avis su avinėliu prisiglaudė 
prie jų. Piemenys atsisėdo prie ėdžių 
pailsinti kojų. 

Pilypas atsisėdęs pajuto, kad 
kažkas spaudžia jo šoną. Patikrino, 
kas spaudžia, ir užčiuopė surinktus iš 
dangaus nukritusius akmenėlius. 
Išsitraukė kelis pažiūrėti, kaip jie 
šviesoje atrodo. Pažiūrėjęs suprato -
perlai... Dieve mano, koks turtas! 
Nuogąstyje dėl turto didumo jam 
staiga kilo mintis ir jis suprato, kad 
ne jam skirti tie perlai. Dangus juos 
numetė beveik prie jo kojų, kad 
surinkęs juos, atneštų Mesijui. Taip 
pamąstęs, Pilypas nedvejojo. Net pra
džiugino jį tokia jam skirta užduotis. 

- Ponia Mesijo motina, - kreipėsi 
jis į Mariją, - suimkite į ranką savo 
prijuostės kampus. Noriu jums duoti 
birią dovanėlę, kuri bus jūsų šeimai 
naudinga ateities dienose. 

Marija laikė rankose prijuostės 
kampus, o Pilypas supylė į prijuostę 
saują perlų. Net aiktelėjo moteris. 

- Pasakyk, žmogau, iš kur gavai 
tiek perlų? Betliejaus laukuose jų 
tiek prisirinkti negalėjai. 

- Jie nukrito iš Dangaus, -
pasakė Pilypas, pildamas į prijuostę 
antrą perlų saują. 

- Jei iš Dangaus, tai duok. Dan
gaus dovanas aš dėkingai priimu. -
Pilypas tuštino savo kišenes, o Marija 
linksmai kalbėjo: 

- Ai, kokie gražūs, kokie dideli 
perlai! Kaip nuostabu - iš Dangaus. 
Dėkoju tau, gerasis žmogau, kad su
rinkai ir atnešei. 

Ir Tomas nepasilaikė savo perlų. 
Sekdamas savo brolio pavyzdžiu, ir 
jis ištuštino savo kišenes į Marijos 
prijuostę. Marija ir jam padėkojo. Pa
vadino Dangaus dovanų nešėju. Ma
rija surišo perlus į prijuostę ir įsidėjo 
į kelionės maišą. 

Dabar jau viskas buvo padaryta 
ir atlikta. Viešpats Mesijas pasveikin
tas, dovanos atiduotos,-įomas ragino 
draugus eiti namo. Jam labai rūpėjo 
parėjus namo patikrinti, ar dar liko 
žolėje nepastebėtų ir nesurinktų per
lų. Tai būtų laimė ir turtas, jei jų dar 
būtų likę. Dangus galėtų leisti ir 
jiems šiek tiek perlais pasinaudoti... 
Visi buvo labai pavargę. Juozapas 
ruošė Marijai nakčiai guolį. Marija 
padėkojo piemenims už dovanas ir už 
pasakojimą apie visus tuos nuosta
bius įvykius ganyklų laukuose, jos 
sūnui naktį gimstant. 

- Jūsų pasakojimą aš laikysiu 
savo širdyje. 

Piemenys atsisveikino su Juoza
pu ir Marija, nusilenkė ėdžiose mie
gančiam Mesijui ir išėjo į naktį. Nak
ties ramybėje paskendęs miegojo Bet
liejaus miestas. Virš Užgimimo olos 
švietė ta pati didžioji žvaigždė. J i 
spinduliavo kaip negęstanti ir viską 
matanti Dievo Tėvo Akis. 

Pabaiga . 

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

* Studentų šeima, gyvenanti Grands Ra-
pids, MI, ieško pirkti nebrangaus, gerai va
žiuojančio automobilio. Tel. 708-476-7829. 

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško darbo 
kelioms valandoms nuo 5 vai. vakaro, arba 
šeštadieniais gali išvalyti jūsų namus. Tel. 
708-220-3202. 

* Moteris, buvusi medikė, turinti rekomen
dacijas, susikalbanti angliškai, gali prižiūrėti 

ligonį ar vyresnio amžiaus žmogų, arba vai
kus. Gali gyventi kartu. Tel. 773-523-2719. 

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

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

* 2 mėn. tvarkingi katinėliai ieško mylin
čius gyvūnėlius namų. Tel. 773-890-0457. 

Planuokite savo vasaros 
** * atostogas Kalifornijoje 

XII! LIETUVIU, TAUTINIU, 

ŠOKIU 
5VE NT£ 

LOS ANGELES 
Ll EPOS 6, 2008 

Virš 900 šokėjų jau užsiregistravę 

WWW.SOKIUSVENTE.COM 

4H& 
MARGUTIS II 

M A R G U T I S 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

SR 1450 A M banga iš WCEV s t o t i es 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450 .com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

http://WWW.SOKIUSVENTE.COM
http://www.wcev1450.com
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Auksinė Čiurlionio galerijos sukaktis 
LAIMA APANAVICIENE 

iais metais Čiurlionio galerija 
kaip ir Jaunimo centras šven
čia auksinį jubiliejų. Juodu 

gimė kartu. Vos tik buvo atidarytas 
Jaunimo centras, tuoj į jo patalpas 
įžygiavo ir Čiurlionio galerija. Oficiali 
Čiurlionio galerijos data - 1957 m. 
spalio 20 d. Aišku, sumanymas kilo 
anksčiau - 1957 m. kovo 3 d. su
sirinkę įvairių šakų kultūrininkai ir 
menininkai įsteigė Lietuvių ameri
kiečių Menininkų klubą. Vienas reikš
mingiausių to klubo darbų ir buvo 
Čiurlionio galerijos įsteigimas. 

Įsteigiant galeriją pagrindinis jos 
tikslas buvo telkti lietuvių dailininkų 
meno kūrinius, tą mūsų tautos dvasi
nį ir kultūrinį turtą, kad, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, tie kūri
niai visi grįžtų į Lietuvą. Patys galeri
jos steigėjai vargu ar tikėjosi, kad ka
da nors išauš ta diena, kai Lietuva 
vėl bus laisva. Manau, jie nelabai ti
kėjosi, kad ir pati galerija gyvuos 50 
metų. Tačiau tikslas buvo kilnus ir 
galerija pradėjo savo gražią veiklą. 

Kiti galerijos tikslai buvo: orga
nizuoti dailininkų darbų parodas, su
pažindinti su parodų autoriais ir jų 
darbais lietuviškąją visuomenę. 

Per tuos penkiasdešimt metų bu
vo visko - gražaus darbo ir nemalo
nių minučių, apie tuos dalykus jau ne 
kartą rašyta. Ir nors konfliktą sukė
lę žmonės beveik visi jau seniai ilsisi 
amžinybėje, jų sukeltas konfliktas 
dar ir dabar kaitina kai kurių žmonių 
aistras. Tačiau aš manau, kad mes, 
dabar čia gyvenantys, turėtume to
liau dirbti gražiai pradėtą darbą, puo
selėti steigėjų tradicijas ir džiaugtis, 
kad galerijoje ir po penkiasdešimties 
metų vyksta parodos, kad Lietuvai, 
kaip ir buvo steigėjų pažadėta, buvo 
padovanota graži Čiurlionio galerijos 
surinkta lietuvių menininkų darbų 
kolekcija. 

Pamiršdami visus nesklandumus, 
prisiminkime tuos, kurie vadovavo 
šiai galerijai ir kurie įdėjo daug triū
so, kad ši galerija taptų lietuviško 
meno centru. Per 50 metų galerijai 
vadovavo: dailininkas Mikas Šileikis, 
Lietuvių amerikiečių Menininkų 
klubo įgaliotinis Čiurlionio galerijai 
dailininkas Zenonas Kolba, dailinin-

Vienas didžiausių pastarųjų me- Lietuvai parodyti, kokių puikių lietu-
tų Čiurlionio galerijos projektų - vių dailininkų yra Amerikoje. 
2008 m. sausio 11 d. atsidaranti Pet
ronėlės Gerlikienės paroda „Embroi-
dered Myths and Everyday Stories" 
(„Siuvinėtos pasakos ir kasdieninės 
istorijos") Čikagos kultūros centre, 
kuri vyks tris mėnesius. Šios autorės 
4 siuvinėti kilimai atvežami iš Lie
tuvos dailės muziejaus (direktorius 

Čiurlionio galerijos valdyba yra 
dėkinga visiems pasišventusiems 
žmonėms, kurie daug pasidarbavo ir 
darbuojasi meno labui, lietuvių tau
tai ir jos kultūrai. Aišku, kad kai ku
rių projektų mes negalėtume įveikti 
be rėmėjų. Mus remia Lietuvių Fon
das, Tautinių mažumų ir išeivijos de-

Romualdas Budrys) ir du kilimai iš partamentas prie LR Vyriausybės, 
privačios kolekcijos. Norisi padėkoti Ačiū jiems už supratimą ir pagalbą. 

Daug metų Čiurlionio galerijai 
Jaunimo centre vadovavęs Alek
sandras Janusas šiuo metu darbuo
jasi galerijos valdyboje. 

Zigmo Degučio nuotr. 

kas Viktoras Petravičius, dailininkas 
Adolfas Valeška, Bronius Macevičius, 
Petras Aleksa, Vanda Balukienė, Re
gina Jautokaitė, Marytė Gaižutienė, 

LR Generaliniam konsulatui Čikago
je ir asmeniškai generaliniam kon
sului Arvydui Daunoravičiui, kuris 
kartu su Čiurlionio galerija bei Čika
gos kultūros centru yra šios parodos 
organizatorius bei visiems, kurie pa
deda šią parodą organizuoti. Šios pa
rodos tęsinys - 2008 m. sausio 18 d. 
Čiurlionio galerijoje atsidaranti paro
da „Kartos", iš galerijos organizuo
jamo ciklo „Šeimos", kurioje bus eks
ponuojami P Gerlikienės ir jos sū
naus Pranciškaus Gerliko tapybos dar
bai bei dailininkės anūkės Jurgitos 

Čiurlionio galerijos 50-metis bus 
pažymimas 2008 m. vasario 22 d. pa
rodos-konkurso atidarymu. Parodoje 
dalyvaus Lietuvių išeivijos meninin
kai. Konkurso mecenatė - žinoma sa
vo labdaringais darbais dailininkė 
Magdalena Birutė Stankūnienė, pre
mijoms paskyrusi 2,000 dol. Bus iš
leistas galerijos parodos katalogas su 
visų, parodoje dalyvaujančių daili
ninkų darbais. 

Paroda neturi pavadinimo, ji 
tiesiog skirta galerijos sukakčiai pa
žymėti. Vykdant galerijos steigėjų 
priesaikus, kad darbus galerijoje gali Gerlikaitės grafikos darbų paroda. 

Žvelgdami į ateitį tikimės, kad eksponuoti visi lietuviai dailininkai, 
Čiurlionio galerija nuveiks dar daug nedaroma darbų atranka. Rengėjai 
darbų, vykdant šios galerijos steigėjų priima po du (2) visų lietuvių kilmės 

Vanda Aleknienė, Vincas Lukas, Al- kilnius tikslus - globoti lietuvius išeivijos dailininkų darbus, atliktus 
bet kokia technika (išskyrus fotogra
fiją), parinktus parodai pačių daili
ninkų nuožiūra. Darbai neturi būti 
didesni nei 6x6 pėdų dydžio. 

Kviečiame visus išeivijos dai
lininkus dalyvauti parodoje. Darbai 
turi būti sukurti ne anksčiau kaip 

girdas Janusas. Šiuo metu galerijai dailininkus, padėti jiems rengti paro- 2000 metais. Darbus siųsti adresu: 
vadovauja Laima Apanavičienė. 

Šiuo metu Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre vyksta 
jungtinė paroda „Kurso draugai". 

Lankymas kasdien (išskyrus pirmadienį, antradieni) 
nuo 12 vai. p. p. iki 6 vai. v. Paroda vyks iki 2008 m. sausio 13 d. 

Puikią priešvelykme parodą Čiur
lionio galerijoje la imimo centre 
buvo surengusi čikagiete dailininkė 

"• na Saparniene. Parodos daivviai 
iD/rur-i ddi'irvnkos batikos darbus. 

Jono Kupr io - o*' 

Pasikeitus laikmečiui, pasikeitė 
ir Čiurlionio galerijos veikla. Šiomis 
dienomis Čiurlionio galerija tapo ne 
tik parodų organizatore (nors tas tiks
las yra pagrindinis). Atvykus nau
jiems žmonėms, galerijos veikla, kuri 
buvo bebaigianti užgesti, vėl atgijo. 
Galerijoje rengiamos ne tik dailinin
kų darbų parodos, čia rodomi mono-
spektakliai, Lietuvių rašytojų draugi
ja rengia literatūrinius vakarus, tei
kiamos Kultūros tarybos premijos, 
vyksta fortepijoninės muzikos kon
certai. 

Smagu, kad parodose dalyvauja 
ir vyresnės, ir jaunesnės kartos auto
riai, kad į parodų atidarymus atvyks
ta meno mylėtojai. Parodose dalyvau
ja ne tik JAV lietuviai dailininkai. 
Pastaraisiais metais meno mylėtojai 
galėjo susipažinti ir su Lietuvos me
nininkų, kuriuos gerai pažįsta ne tik 
Lietuvos, bet ir Europos žiūrovas, 
darbais. 

Atsivėrus sienoms, atsivėrė ir 
kita Čiurlionio galerijos veiklos gali
mybė - supažindinti Lietuvos meno 
mylėtojus su JAV gyvenančiais ir ku
riančiais lietuviais menininkais ir 
platesniam Amerikos (ne tik lietu
viams) žiūrovų ratui pristatyti Lietu
vos menininkus. Čiurlionio galerijos 
pasiūlymu Lietuvoje, Nacionalinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje galerijos pa
siūlymu ir rūpesčiu buvo surengta 
Jono Kuprio fotografijos darbų paro
da „Lietuviai Amerikoje", susi
laukusi didžiulio pasisekimo ir dabar 
keliaujanti po Lietuvos bibliotekas. 
Šiuo metu tariamasi su Lietuvos am
basada Varšuvoje dėl penkių lietuvių 
dailininkų iš JAV parodos atidarymo 
Varšuvoje, dėl tekstilininkės Reginos 
Pilkaitis-Benson, kurios paroda nese
niai sėkmingai eksponuota Čiurlionio 
galerijoje, parodos Vilniuje. 

das, o kartu vykdys ir naujai atsira- 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
dusius tikslus - kuo plačiau su- 60636. Pasiteiravimui: tel. 708-349-
pažindinti JAV lietuvius ir ameri- 4768 arba ei. paštas: 
kiečius su Lietuvos dailininkais, o laimaa@hotmail.com 

Petronėlės Geriikienes kilimą ..Darnu švente" n 976) Čikagos kultūrom cen
t ro parodai Čiurlionio galerijos praSvmu maloniai paskolino Lietuviu dailės 
muziejus (dir. Romualdas Budrys). Paroda remia Tautiniu mažumu ir :«eivt-
jos departamentas prie LR Vvriausvbės. 

mailto:laimaa@hotmail.com
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A t A 
LAWRENCE KĘSTUTIS 

KAVECKAS 
Mirė 2007 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 57 metų. 
Gimė 1950 m. birželio 13 d. Toronto, Kanadoje. 
Gyveno West Hollywood, CA, anksčiau Čikagoje Marąuette Park 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: motina Nijolė Statkevičiūtė-Kaveckienė; sesuo Ra

moną Grigorio-Šlevys su vyru Antonio; brolis Edvardas; teta ir 
krikšto mama Elena Cižinauskienė bei kiti giminės. 

A t a Lawrence buvo sūnus a t a Vytauto. 
Lankymo ir pačių laidotuvių laikai bus paskelbti vėliau. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

Brangiai seseriai 
A t A 

NIJOLEI PUŠKORIENEI 

mirus, dalinamės skausmu, kartu liūdime ir reiškiame 
giliausią užuojautą mūsų mielajai sesei ELVYRAI 
VODOPALIENEI. 

Vašingtono Židinys 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ANATOLIJUS 

MILŪNAS 

Su liūdesiu minime gruodžio 23 d., kai staigi mirtis atskyrė mus 
nuo brangaus patrioto bei ilgamečio Illinois lietuvių respublikonų 
lygos pirmininko. 

Maloniai prašome lygos narius, draugus ir pažįstamus kartu su 
mumis jį atsiminti. 

Giliam liūdesyje lygos valdyba ir nariai 

KETURIASDEŠIMT TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 
1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios 

žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas 
Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen of Heaven 
mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt trejų metų mir
ties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo dieną, 
gruodžio 31 d., 8 vai. ryto Sv. Antano parapijos bažnyčioje 
Cicero, IL, ir kitose parapijose už Velionio sielą bus atnašaujamos 
šv. Mišios. Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
prašome tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo 
Tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės 

„Jau atsisveikinau su visais..." 
Vytautas Tamulaitis 

iš „Balsas anapus upės" 

PADĖKA 
A t A 

JADVYGA TAMULAITYTĖ 
PENČYLIENĖ 

1904-2007 
Širdingai dėkojame visiems artimiesiems ir draugams už 

išreikštą užuojautą ir dalyvavimą mūsų brangios motinos, močiutės 
ir promočiutės paskutiniame atsisveikinime ir gedulingose šv. Mišio
se Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje Lemont, IL. Ypatingas 
ačiū kun. R. Gurkšniui, SJ, solistei G. Bigenytei, vargonininkei J. 
Lukminienei, anūkei Danutei Penčylaitei-Udavich už skaitymus per 
šv. Mišias ir šeimos draugui Algiui Strimaičiui už pagalbą nešti ve-
lionės karstą. Nuoširdus ačiū Šarūnui Dobilui, Petkus laidotuvių di
rektoriui, už tvarkingai suteiktą paslaugą. 

Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą A t A Jadvygos Penčylienės 
atminimui Pal. Jurgio Matulaičio misijai, už užsakytas Mišias, 
aukas Pasaulio lietuvių centrui, Tėvų Jėzuitų fondui, šalpos organi
zacijai „Vaikų Vartai į mokslą" ir atsiųstas gėles. 

A t A Mama visą ilgą gyvenimą turėjo labai gerą atmintį. Daug 
skaitė. Daug susirašinėjo. Mėgo gamtą ir gėles, daug vaikščiojo. 
Linko prie liaudies meno, jos margučius ir džiovintų gėlių kūrinius 
- atvirutes žmonės pamėgo ir vertino. Ji tikrai džiaugėsi ir įvertino 
pažintis, kurių turėjo daug. 

Visiems Jums tariame ačiū. 

Liūdinti šeima 

At A 
KLEMUI SKIRIU! 

pabaigusiam šios žemės kelionę, žmoną REGINĄ, 
sūnų RIČARDĄ, dukrą IRENĄ ir jos vyrą STASĮ 
JURJONĄ, anūkus VYTĄ ir BIRUTĘ, REGINOS se
serį BRONĘ ir jos vyrą OSKARĄ KREMERĮ bei visus 
gimines ir artimuosius, giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Gailutė Palionienė 
Pranas Jurjonas 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•Gruodžio 30 d., sekmadienį , 
12:30 vai. p. p. PLC Lietuvių Fondo 
salėje įvyks vienos populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė" koncertas. Įėjimas - 15 dol. 
auka. Dalis renginio pelno bus skirta 
dienraščiui „Draugas" paremti. 

•Gruodžio 31 d. 8 vai . v. Jū s vėl 
kviečiami atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga" vakarienė, nemo
kamas baras bei viena populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė". Publiką apšildys ansamb
lis „Kaukas". Bilietus į 2008 metų 
sutikimą galima įsigyti kavinėje 
„Smilga" (tel: 630-427-0929). Sie
kiant išvengti grūsties, vietų skaičius 
į renginį bus ribotas. Daugiau infor
macijos galima gauti paskambinus te
lefonu 630-669-4055. 

•Gruodžio 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 asmenis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga

lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kainą - 60 dol. asmeniui. Savo 
atvykimu paremsite lietuviškas orga
nizacijas. 

•Pop choras „Svajonė*' kviečia 
vaikus dainuoti. Į skirtingas vaikų 
grupes vaikai priimami nuo 3 metų 
amžiaus. Klausos patikrinimas ir pir
mas užsiėmimas - nemokamai! Tel. 
pasiteiravimui: 630-936-7745 (Alina). 

•Biblijinę stovykla 1-6 skyriaus 
mokiniams vyks gruodžio 27-28 die
nomis nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p. p. Atei
tininkų namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemont, IL. Mokestis vienam vaikui 
už 2 dienas - 45 dol. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio Jauni
mo pastoracijos grupelė kartu su tėvu 
Antanu Saulaičių, SJ ir jaunais 
savanoriais. Informacija ir registraci
ja pas ses. Laimutę tel. 630-243-1070 
arba ei. paštu: 

ses.laimute@yahoo.com 

IŠ ARTI m TOLI 

PLC kviečia kartu sutikti 

Naujus Metus, gruodžio 31 d. 8 val.v. 

Didžiojoje salėje. Vietas užsisakyti 

raštinėje tel. 630-257-8787. 

•JAV LB Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė vasario 3 d., sekmadie
nį, 7 vai. v. kviečia į Marijos Krupo-
ves koncertą „Vilniaus dainos", ku
riame skambės Lietuvos tautinių ma
žumų muzika. Mandolina akompa
nuos Joey Weisenberg. Renginys vyks 
Sv. Kazimiero parapijos salėje, 3855 
Evans St., Los Angeles, CA. Renginį 
remia tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR Vyriausybės. 

ATITAISYMAS. Romualdo Kriaučiūno vedamajame „'Draugas' pra
lenkė 'Amerikos lietuvį' išplatintų egzempliorių lenktynėse" („Draugas", 
2007.12.20) pasitaikė vienas netikslumas. Saulius Kuprys yra „Draugo" di
rektorių tarybos pirmininkas, o ne administratorius. Redakcija 

Jaunimo centro 50-čio pokylio piniginės loterijos laimėtojai: 
Karolina Bružienė - 500 dol., Homevvood, IL. 

John ir Adelė Gumbelevičiai - 250 dol., VVancouver, WA 
Henrikas Laucius - 150 dol., Union Pier, Ml. 

Dr. N . Remeikis - 100 dol., Palos Hills, IL. 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chkago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

Tol i frec 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.johngibaitls.com 
gibaitis9aol.com 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

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 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

(mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 

T DOVXNX 
Pa puoškite savo šventes 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 
Turime ir kitų jcintamių 

bei lininių dovanų. 
www.dovan agifls.com 

610-892-1968 

MIELI DRAUGO FONDO NARIAI IR RĖMĖJAI, 
Adventas baigiasi. Vėl atėjo laikas, kai mes savo 

artimiesiems ir draugams siunčiame sveikinimus, o 
tikintieji laukia Kristaus Užgimimo Šventės. 

Brangūs Draugo Jondo nariai ir rėmėjai, sveikiname 
Jus, Jūsų šeimas, artimuosius ir visus geros valios žmo
nes su Kristaus Gimimo Švente. Tegu nuoširdi mūsų 
padėka lydi Jus už nuolatinę paramą dienraščiui 
„Draugui". 

Visiems linkime kalė
dinės nuotaikos, ramy
bės, džiaugsmo ir meilės 
2008-aisiais metais. 

Draugo fondo taryba 

Sveikiname naujuosius mūsų dienraščio „Draugas" prenumeratorius: 
Alfonsą Bimbrį, Laimq Latušinskienę ir Daliq Viskontas. 

——————— 

Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyrius š. m. gruodžio \ 2 d. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje suruošė Kūčias. Pagal l ietuviškus 
papročius visi dalyviai laužė kalėdait i , vaišinosi 12 patiekalų, kuriuos 
skaniai paruošė ALTS Čikagos skyriaus narė Irena Dirdienė. Algimantui 
Barniškiui vadovaujant svečiai nuotaikingai giedojo kalėdines giesmes. 
Nuotraukoje iŠ kairės sėdi: ALTS Čikagos skyriaus p i rmin inkė Mati lda 
Marcinkienė, ALTS valdybos pirmininkas Petras Buchas, „D i rvos" redak 
tor ius Vytautas Radžius, Irena Kriaučeliūnienė, Mari ja Remienė. Stovi; 
Jonas Variakojis, Jūratė Variakojienė ir Irena Dirdienė. 

Algimanto Barniškio nootr. 

KALĖDŲ IR PRIESNAUJAMETINIŲ PAMALDŲ TVARKARAŠTIS 
Šv. Antano bažnyčioje (50 Avenue ir 15 Street sankryža, Cicero) -
Kalėdų dieną, gruodžio 25 d., šv. Mišios lietuvių kalba bus 9 vai. r. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Kęstutis Trimakas. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marquette Park) antra
dienį - šv. Mišios 9 vai. r. (angliškai); 10:30 vai. r. Kristaus Gimimo Mišios 
(lietuviškai); šv. Mišios 12:15 vai. p. p. (angliškai). 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Brighton 
Park) gruodžio 25 d. — Kalėdos. 10 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. Mišios 
(lietuvių k.). 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont) - gruodžio 25 d. 
antradienį - Kalėdos. 9 ir 11 vai. r., 7 vai. v. - Kristaus Gimimo šv. Mišios. 
Gruodžio 31 d., pirmadienį - Naujų Metų išvakarės. 6 vai. v. - Padėkos šv. 
Mišios. 
Ziono Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje (Oak Lawn) 
gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 10 ved. r. - pamaldos anglų kalba; giedosime 
Kalėdines giesmes. 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba; giedosime Kalėdines 
giesmes. Abi pamaldos su Šv. Vakariene. Laimingų Šv. Kalėdų! 
Gruodžio 30 d. - pirmas sekmadienis po Kalėdų. 10 vai. r. - pamaldos anglų 
kalba. 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba 
Gruodžio 31 d. - Naujieji Metai. 6 vai. v. - Tradicinės Naujųjų Metų išvaka
rių pamaldos 5 vai. p. p. - Iškilmingos Žvakių Šviesos pamaldos su Šventa 
Vakariene; giedos choras ir solistė Nida Grigalavičiūtė. Pamokslai lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Tėviškės parapijos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Westem 
Springs) gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 11:30 vai. r. - pamaldos lietuvių ir 
anglų kalbomis, giedos parapijos choras. 
Gruodžio 30 d. - pirmas sekmadienis po Kalėdų. 11:30 vai. r. - pamaldos su 
Šv. Vakariene. 

mailto:ses.laimute@yahoo.com
http://www.johngibaitls.com
http://gibaitis9aol.com
http://www.dovan
http://agifls.com

